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العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة  الجمعيةعلى ضوء انعقاد 

القانون  طبقا ملقتضيات ،2021األولى لسنة  هادورتطنجة تطوان الحسيمة برسم 

األساس ي  بالنظاماملتعلق  38.12 القاض ي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.19رقم 

ن تنفيذه الظهير الشريف رقم لغرف التجارة والصناعة والخدمات الصادر في شأ

  .(2020 ديسمبر  11) 1442من ربيع اآلخر  25صادر في  1.20.84

ن الغرفة قد سعت من خالل األنشطة التي يرصدها هذا أوتجدر االشارة الى 

ا أعضاء هذه املؤسسة، لى تحقيق الطموحات والرغبة الكبيرة التي عبر عنهعرض إال

جل النهوض بالتنمية االقتصادية لهذه الجهة، وتحقيق التطلعات الكبيرة أمن 

لألسرة التجارية والصناعية والخدماتية املنتمية لدائرة إشراف هذه املؤسسة، 

ومواصلة أنشطتها وإبراز مشاركتها وتمثيليتها في مختلف اللقاءات واالجتماعات، 

و الجهوية أو الخارجية، وإعطاء صورة مشرفة عن عمل غرف سواء منها املحلية أ

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.

 نشطة والتحركات حسب نوعيتها وكذا ترتيبها الزمني.وسنورد موجز هاته اال 
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 أنشطة غرفة التجارة والصناعة والخدمات أهم عنعرض إخباري 

 لجهة طنجة تطوان الحسيمة

 2020خالل سنة املنجزة 

********************* 

  

اختبارات وخيارات صعبة  م"إذا كانت أزمة كورونا قد وضعت الجميع أما

ى مستوى غرفة التجارة والصناعة والخدمات بهذه الجهة كانت للغاية، فإنها عل

بالفعل فرصة لالجتهاد والتحرك على نطاقات واسعة في مسعى للخروج بأخف 

األضرار وتكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات املسؤولة، ونعني بذلك وزارة 

 ا جعلتناالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ووالية الجهة، فضال عن أنه

نزيد من جرعة التواصل مع املهنيين الذين واجهوا مصاعب كثيرة، ويعود الفضل 

أيضا للسادة أعضاء الغرفة الذين أبانوا عن حس حقيقي باملسؤولية، دون إنكار 

ن مجهود إدارة الغرفة التي حرصت على التتبع واملواكبة حتى في األوقات الخارجة ع

من أجل املض ي نحو األفضل، كما يجعلنا بحاجة  العمل. وكل هذا يزيدنا إصرارا

عطاء أيضا الى مساهمة املهنيين في رفع التحديات واالنخراط في املبادرات الكفيلة بإ

 النتائج املنتظرة على صعيد تراب الجهة".
 -2020بر أكتو -دورتي يونيوافتتاح مقطع من كلمة الرئيس عمر مورو خالل -                                     
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 نشطة الجمعية العامةأ 1.1

 .2020فبراير  لشهر اجتماع الجمعية العامة العادية 

املتعلق بالنظام األساس ي لغرف التجــــــــــــــــــارة  38.12من القانون رقم  22طبقا ملقتضيات املادة         

ــــاعة ـارة والصنــــــــغرفة التجــــــــــــــــعقدت ، 62.15وتغييره بقانون رقم والصناعة والخدمات كما تم تتميمه 

ء الثالثاواملنعقدة يوم  فبراير، العادية لشهر العامة  الحسيمة دورتهاوالخدمات لجهة طنجة تطوان 

افق 2020فبراير  25  الساعة العاشرة صباحا.، بطنجة، وذلك ابتداء من 1441رجب  01لـ  املو

 11عضوا(، وتغيب عنها أحد عشر عضوا ) 73عضوا )ثالث وسبعون وقد حضر هذه الدورة 

عضوا( بدون عذر. كما حضر أشغال هذه الدورة الطاقم 13عضو( بعذر، وثالثة عشرة عضوا )

اإلداري للغرفة؛ وبعض رؤساء املصالح الخارجية؛ وممثلي السلطات بأقاليم الجهة؛ وممثلي بعض 

 ونساء ورجال الصحافة واإلعالم. املؤسسات الخاصة؛

 وقد شمل جدول أعمال هذه الدورة النقط التالية:

 عرض مشروع محضر الدورة السابقة قصد املناقشة واملصادقة، -1

 ، قصد املناقشة واملصادقة،2019عرض التقرير السنوي برسم  -2

 ، قصد املناقشة واملصادقة،2019عرض الحساب اإلداري برسم  -3

 ، قصد املناقشة واملصادقة،2020امليزانية لسنة عرض مشروع تعديالت  -4

 عرض تقرير األنشطة وتقرير األقطاب واللجان بين الدورتين، -5

 2021-2018عرض حول تقدم أشغال املواكبة التقنية لبرنامج تطوير الغرفة  -6

 ISO 9001) (عرض حول مشروع اإلشهاد -7

    رف التجارة والصناعة املتعلق بالنظام األساس ي لغ 08.19عرض حول مشروع قانون رقم  -8

 والخدمات.

 املناقشة واملصادقة على مشروع االتفاقيات التالية: -9

 .اتفاقية الشراكة مع املنظمة العربية للصناعة والتعدين 

 .اتفاقية الشراكة مع غرفة صالح الدين 

  الغرفة التجارية املصرية ملحافظة الشرقيةبروتكول التعاون مع. 

 املستثمرات العرب. اتفاقية الشراكة مع اتحاد 

 .اتفاقية الشراكة مع غرفة جهة مراكش آسفي 
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 .اتفاقية الشراكة مع مجموعة جماعات صدينة للبيئة 

 للملكية الصناعية والتجارية  املغربي تحيين اتفاقية الشراكة مع املكتبOMPIC 

  اتفاقية الشراكة مع الجمعية املغربية للمصدرينASMEX 

 ك.اتفاقية الشراكة مع بريد بن 

 .امللحق األول التفاقية برنامج مخطط تنمية الغرف 

بلمحة حول أبرز في مستهل أشغال هذه الدورة، تقدم السيد الرئيس عمر مورو من خالل كلمته 

. 2020ودورة فبراير  2019مابين دورة أكتوبر املمتدة في الفترة املحطات التي وسمت عمل الغرفة 

اإلشهاد التي انخرطت فيها الغرفة بكل جد ومسؤولية منذ  وخص بالذكر عملية تأهيل الغرفة لنيل

 ISO. وعلى ضوء ذلك حصلت الغرفة على شهادة اإلشهاد 2019واستمرت طيلة سنة  2018يناير 

 مؤسسة جهوية منتخبة وأول غرفة مهنية على الصعيد الوطني. كأول  9001

ة من السادة األعضاء كما عرض السيد الرئيس مجموعة من املقترحات توصل بها من مجموع

ودة إلضافتها كنقط في جدول األعمال. وبعد عرضها على الجمع العام، تم االتفاق على أنها عمليا موج

ح في جوهرها ضمن جدول األعمال وبالتالي سوف يتم مناقشتها خالل تداول النقط املعتمدة في املقتر 

 في جدول األعمال.  األصلي. مع التطرق إلى النقط الباقية بعد النقطة األخيرة

 وقد تميزت أشغال هذه الدورة بأجواء بناءة، وتمت اإلشادة بما قامت به الغرفة من مجهودات سواء

 السادة األعضاء والطاقم اإلداري خالل الفترة الفارطة. 

وجت هذه الدورة باملصادقات، 
ُ
وبعد مناقشة مستفيضة لجميع نقط جدول األعمال ت

 الية:التوصيات واملقترحات الت

  :املصادقات

تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع محضر الجمعية العامة في  -

مع إدخال بمدينة طنجة،  2019اكتوبر  31املنعقدة يوم الخميس  2019دورتها العادية لشهر أكتوبر 

 بعض التعديالت املقترحة من طرف السادة األعضاء.

 .2019األعضاء الحاضرين على التقرير السنوي برسم سنة  تمت املصادقة بإجماع السادة -

تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على الحساب اإلداري برسم سنة  -

 األخطاء املطبعية(، وقد صوت عضو واحد ضد املشروع. )تصحيح2019

، 2020سنة تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع تعديالت امليزانية ل -

مع 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 التجارة  -

 لتعدين.والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مع املنظمة العربية للصناعة وا

تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على اتفاقية الشراكة بين غرفة التجارة  -

اقية.  والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مع غرفة تجارة صالح الدين العر

تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على بروتكول التعاون بين غرفة التجارة  -

 .الغرفة التجارية املصرية ملحافظة الشرقيةوالخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مع والصناعة 

تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على اتفاقية الشراكة بين غرفة التجارة  -

 والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مع اتحاد املستثمرات العرب.

عضاء الحاضرين على اتفاقية الشراكة بين غرفة التجارة تمت املصادقة بإجماع السادة األ  -

 والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مع اتحاد املستثمرات العرب. 

تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على اتفاقية الشراكة بين غرفة التجارة  -

 مراكش آسفي. والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مع غرفة جهة

تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على اتفاقية الشراكة بين غرفة التجارة  -

 والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مع مجموعة جماعات صدينة للبيئة.

 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على تحيين اتفاقية الشراكة مع املكتب -

 .OMPICلملكية الصناعية والتجارية ل املغربي

تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على اتفاقية الشراكة بين غرفة التجارة  -

 .ASMEXوالصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مع الجمعية املغربية للمصدرين 

 مع بريد بنك.تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على اتفاقية الشراكة  -

تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على امللحق األول التفاقية برنامج مخطط  -

 تنمية الغرف.

 التوصيات:

اقتراحات تنعكس إيجابا على  - ضرورة انخراط جميع أعضاء مختلف األقاليم في مبادرات و

 امللحقات وعلى املشاريع الكبرى 

هم األعضاء ليتسنى لهم التتبع في مختلف الوثائق التي ترسل لاقتناء لوحات الكترونية للسادة  -

ضاء استمارةللسادة األع)أجهزتها. الكترونيا وذلك في إطار تفعيل وتجويد سبل التواصل الداخلي بين 

 الختيار التعامل الورقي أو االلكتروني(
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ية العامة كتابة أسماء السادة األعضاء على الشارات الخاصة بهم في حضور أشغال الجمع -

 للغرفة. 

يليق  2015نسخة  9001االيزو  التحضير الجيد الحتفال الغرفة بمناسبة حصولها على شهادة -

 بأهمية الحدث.

 قبل عرضه على البرملان 08.19تنظيم يوم دراس ي حول مشروع القانون  -

 برمجة تكوينات جديدة في إطار مدرسة استكمال تكوين التاجر. -

   املقترحات:

أعمال اجتماعات املكتب املسير على وسائل التواصل الداخلي الطالع السادة  تعميم جدول   -

 األعضاء على ما يتم تناوله داخل املكتب.

 اقتراح عقد بعض اجتماعات االقطاب بملحقة الحسيمة. -

تخصيص حيز داخل "املجلة االقتصادية" التي تصدرها الغرفة للمعطيات والدراسات  -

 االقتصادية داخل الجهة.

 أكيد على تخصيص اعتمادات ملشروع "مدرسة تكوين التاجر" لضمان جودته. الت -

عرض مسودة مشروع امليزانية على اجتماعات األقطاب لتمكين السادة األعضاء من وضع  -

 تصوراتهم وإبداء اقتراحاتهم بها.

تنظيم مناظرة جهوية للصناعات البديلة للمساهمة في إيجاد حلول فعالة لحالة الركود  -

 تصادي الذي تعرفه الجهة.االق

 تنظيم ايام تحسيسية للتعريف باملؤهالت االقتصادية التي تزخر بها الجهة. -

برمجة يوم تحسيس ي للمهنيين حول أهمية الحصول على البطاقة املهنية للغرفة، لالستفادة من  -

 باقة الخدمات التي تقدمها الغرفة.

 تذاكر وتأثيرها على سفر املهنيين.مراسلة شركات املالحة البحرية حول غالء أثمنة ال -

ل املتعلق بتحديد املسؤولية القانونية في حا 1974مايو  21يوم دراس ي حول ضرورة تغيير ظهير  -

 وجود مواد محظورة بشاحنات النقل الطرقي للبضائع. 
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 2020 يونيو وأكتوبر ها يفي دورتاجتماع الجمعية العامة العادية 
ة ــــــــــــار املتعلق بالنظام األساس ي لغرف التجــــــ 38.12لقانون رقم من ا 22طبقا ملقتضيات املادة 

ــــاعة ـارة والصنــــــــغرفة التجــــــــــــــــعقدت ، 62.15والصناعة والخدمات كما تم تتميمه وتغييره بقانون رقم 

، واملنعقدة 2020بر يونيو وأكتو ها يالعامة في دورتتها والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة جمعي

افق 2020أكتوبر  27ثالثاء يوم ال الساعة ، بطنجة، وذلك ابتداء من 1442ربيع األول  10لـ  املو

 العاشرة صباحا.

( عضو 14) أربعة عشر عضوا(، وتغيب عنها عضوا 65)خمسة وستون وقد حضر هذه الدورة 

 ( بدون عذر. اعضو 18) اعضو  وثمانية عشرةبعذر، 

وممثلي  ؛وبعض رؤساء املصالح الخارجية ؛هذه الدورة الطاقم اإلداري للغرفةكما حضر أشغال 

 وممثلي بعض املؤسسات بالجهة. ؛السلطات بأقاليم الجهة

 وقد اشتمل جدول أعمال هذه الدورة النقاط التالية:

 .2020املصادقة على مشروع محضر دورة فبراير  -1

 .2020إلى شتنبر  2020عرض ورقة اخبارية عن أنشطة الغرفة منذ فبراير  -2

 .2021عرض ومناقشة مشروع برنامج عمل الغرفة لسنة  -3

 )ارتباطا بمواجهة تداعيات 2020املصادقة على التعديل الذي أدخل على ميزانية الغرفة لسنة  -4

 (19كوفيد 

 .2021عرض ومناقشة مشروع ميزانية الغرفة لسنة  -5

 فة.إحداث مركز الوساطة والتحكيم بالغر  ودراسة مشروععرض  -6

عرض ممثل الوزارة الوصية حول بنك املشاريع املقترح من طرف الوزارة في مجال االستثمارات  -7

 الصناعية

وتدارس  19 -عرض حول الدراسة التي أنجزتها الغرفة بخصوص اقتصاد الجهة ما بعد كوفيد -8

 مخرجاتها على ضوء املستجدات االقتصادية الحالية

 التالية:املناقشة واملصادقة على االتفاقيات  -9

 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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  ابينو( ر مشروع اتفاقية مع شركةIB Nord  ) 

  الب بطنجة الطبية ميديمشروع اتفاقية مع مختبر التحليالت 

 مشروع اتفاقية مع مختبر التحليالت الطبية البونور بطنجة 

 مشروع اتفاقية مع مختبر التحليالت الطبية الدردابي بطنجة 

  بطنجة الطبية بيوحمانمشروع اتفاقية مع مختبر التحليالت 

 فاس ي الفهري للتحليالت الطبية بتطوانمشروع اتفاقية مع مختبر ال 

 مشروع اتفاقية مع مختبر الدردابي رندة للتحليالت الطبية بتطوان 

 مشروع اتفاقية مع مختبر الدردابي سارة للتحليالت الطبية بطنجة خاصة بالسادة األعضاء 

 مشروع اتفاقية مع مختبر الشمال للتحاليل الطبية واإلنجاب بتطوان 

 بصريات الكوطيط بتطوان مشروع اتفاقية مع 

 مشروع اتفاقية مع بصريات سكيرج بتطوان 

  مشروع اتفاقية مع مختبر السعادة للتحليالت الطبية والبيولوجية بالعرائش 

  مشروع اتفاقية مع عيادة الترويض الطبي والعالج الفيزيائي بالعرائش 

 زيائي بطنجةمشروع اتفاقية مع عيادة صائب السعود للترويض الطبي والعالج الفي 

 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 

ليه وسلم من خالل الرسوم الكاريكاتورية الهجمة الشرسة على الرسول األعظم محمد صلى هللا ع

اقف وبيانات كل من وزارة الخارجية املغربية واملجلس العلمي األعلى في امل    .وضوعالرعناء، مشيدا بمو

من الحريق الذي اندلع  املتضررينالتجار عبرت الجمعية العامة عن تضامنها املطلق مع كما 

لسيد والي الجهة والسيد عامل إقليم الحسيمة، كما ونوهت بتدخالت ا بالحسيمة،بسوق الثالثاء 

 .طالبت بضرورة االهتمام بالتجار املتضررين بعد جرد الخسائر ومواكبتهم في استئناف أنشطتهم

بعدها وقف السيد الرئيس على أهم الخطوات وامللفات واألنشطة الحضورية أو عن بعد التي 

أعقب ذلك تناول مختلف نقاط جدول األعمال بقة، نظمتها أو واكبتها الغرفة خالل املرحلة السا



12 
 

وإجابية، حيث اجمع املشاركون على  تميزت أشغال هذه الدورة بأجواء بناءةوقد بالنقاش واملدارسة، 

 اإلشادة بما قامت به الغرفة أعضاء وأطر من مجهودات خالل الفترة الفارطة. 

 
ُ
ذه الدورة باملصادقات، وجت هوبعد مناقشة مستفيضة لجميع نقط جدول األعمال ت

 التوصيات واملقترحات التالية:

 :املصادقات

على أن تعقد هذه الدورة بصفة مغلقة  تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين -

تدخلين ، مع تمكين وسائل االعالم وعموم امل19بالنظر إلى االجراءات االحترازية املرتبطة بوباء كوفيد 

 علومات املرتبطة بالدورة.من جميع املعطيات وامل

وامتناع عضوين عن التصويت والتصويت تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين  -

تدوين تدخالت السادة األعضاء املشاركين في هذه الدورة بتقنية  علىبضد من طرف عضوين آخرين 

 التواصل عن بعد. 

شروع محضر الجمعية العامة في تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على م -

ل مع إدخامدينة طنجة، ب 2020فبراير  25الثالثاء املنعقدة يوم  2020فبراير دورتها العادية لشهر 

 التعديل املقترح من طرف السيد منصف أزماني

مشروع برنامج عمل الغرفة لسنة  تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على -

2021. 

التعديل الذي أدخل على ميزانية  بإجماع السادة األعضاء الحاضرين علىتمت املصادقة  -

 (19)املرتبط بمواجهة تداعيات كوفيد  2020الغرفة لسنة 

. مع 2021لسنة ميزانية الغرفة مشروع  تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على -

 التعديالت املقترحة من السادة األعضاء.

مشروع اتفاقية الشراكة بين الغرفة على  ع السادة األعضاء الحاضرينتمت املصادقة بإجما -

 وجمعية املعشرين املقبولين لدى الجمارك

مشروع اتفاقية بين الغرفة واملنظمة على  تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين -

 العربية األورومتوسطية للتعاون االقتصادي

 مشروع ملحق اتفاقية مع جماعة وزانعلى  ء الحاضرينتمت املصادقة بإجماع السادة األعضا -

مشروع اتفاقية مع املجلس االقليمي على  تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين -

 للسياحة
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 IBمشروع اتفاقية مع شركة )ابينور على  تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين -

Nord ) انية من املشروع.مع إدخال التعديل على املادة الث 

مشروع اتفاقية مع مختبر التحليالت على  تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين -

 الب بطنجة الطبية ميدي

مشروع اتفاقية مع مختبر التحليالت على  تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين -

 الطبية البونور بطنجة

مشروع اتفاقية مع مختبر التحليالت على  الحاضرين تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء -

 الطبية الدردابي بطنجة

مشروع اتفاقية مع مختبر التحليالت على  تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين -

 بطنجة الطبية بيوحمان

مشروع اتفاقية مع مختبر الفاس ي على  تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين -

 للتحليالت الطبية بتطوانالفهري 

 مشروع اتفاقية مع مختبر الدردابي رندةعلى  تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين -

 للتحليالت الطبية بتطوان

 مشروع اتفاقية مع مختبر الدردابي سارةعلى  تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين -

 عضاءللتحليالت الطبية بطنجة خاصة بالسادة األ 

مشروع اتفاقية مع مختبر الشمال على  تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين -

 للتحاليل الطبية واإلنجاب بتطوان

مشروع اتفاقية مع بصريات الكوطيط على  تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين -

 بتطوان

اتفاقية مع بصريات سكيرج  مشروععلى  تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين -

 بتطوان

مشروع اتفاقية مع مختبر السعادة على  تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين -

 للتحليالت الطبية والبيولوجية بالعرائش 

مشروع اتفاقية مع عيادة الترويض على  تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين -

 عرائش الطبي والعالج الفيزيائي بال

مشروع اتفاقية مع عيادة صائب على  تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين -

 السعود للترويض الطبي والعالج الفيزيائي بطنجة
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مشروع اتفاقية مع بصريات املرابط على  تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين -

 بالحسيمة

مشروع اتفاقية مع بصريات سناء على  ضرينتمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحا -

 بالحسيمة

مشروع اتفاقية مع بصريات أمروس على  تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين -

 بالحسيمة

تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على إحداث مركز الوساطة والتحكيم  -

 فة في اختيار الصيغة املناسبة لذلك.بالغرفة مع إعطاء كامل الصالحية للسيد رئيس الغر 

 التوصيات:

 إصدار بالغ بمناسبة انعقاد الدورة يتضمن التنديد بالرسومات املسيئة لرسولنا الكريم محمد -

 عليه أفضل الصالة والسالم.

تضمين البالغ السالف الذكر التضامن مع تجار سوق الثالثاء بالحسيمة جراء الحريق الذي  -

 تعرض له السوق.

ة العمل على تفعيل جميع قرارات وتوصيات اجتماعات األقطاب والتي تعكس انخراط ضرور  -

اقتراحات تنعكس إيجابا على امللحقات وعلى املشاريع  جميع أعضاء مختلف األقاليم في مبادرات و

 الكبرى. 

 برمجة لقاءات بين املهنيين مع ممثلي صندوق الضمان املركزي على مستوى جميع أقاليم الجهة، -

 جميع اإلشكاالت املطروحة حدة لتدارسعلى  كل

 مليون درهم من ميزانية الغرفة في مشروع تثمين الفيتور بوزان 1تخصيص مبلغ  -

 التدخل لحل مشاكل املهنيين بخصوص رخص التنقل على مستوى الجهة.   -
 

 املقترحات:

ظيمهم ضرورة العمل ودق ناقوس الخطر بخصوص التجار الصغار والعمل على تجميعهم وتن  -

 ملواجهة املنافسة الغير مشروعة لألسواق التجارية الكبرى واملساحات الكبرى.

مع 19مع الضروف الحالية وما ترتب على جائحة كوفيد  2021مالئمة برنامج عمل الغرفة لسنة  -

أفكار ذات أبعاد عملية لتخطي هذه املرحلة الحرجة واملتعلقة بتداعيات تفش ي و  باء تقديم اقتراحات و

 .19يد كوف

 اقتراح زيادة عدد املوظفين املكلفين بملفات طلب رخص التنقل -
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 املطالبة بدليل التسعيرة بخصوص فواتير خدمات توصيل املاء والكهرباء  -

اقتراح تعميم مشروع الطاقة الشمسية على جميع مقرات الغرفة الجهوية واملؤسسات التابعة  -

 لها للمساهمة في النجاعة الطاقية.

 املستهلك على مختلف وسائل اإلعالم.تعميم دليل  -

 ضرورة استدعاء ذوي االختصاص في تنشيط كل اللقاءات التي تنظمها الغرفة. -

ع التدخل لدى الوزارة الوصية والوزارة املكلفة باملالية قصد اقتراح إحداث صندوق للتضامن م -

 املهنيين على مستوى الغرفة.

 ر االستثمار.في مجال تسهيل مساط ضرورة تعزيز دور الغرفة -
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 أنشطة املكتب 2.1
 2020 يناير  13املكتب املسير للغرفة ليوم اجتماع 

عقد املكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم 

 الشهري للمكتب املسير للغرفة. وقد افتتح عبطنجة، االجتمابمقر الغرفة  2020يناير  13االثنين 

ية لمة للسيد الرئيس الذي رحب فيها بالسادة الحاضرين، مهنئهم بمناسبة السنة امليالداالجتماع بك

 الجديدة، ومتمنيا للجميع الصحة والعافية ومزيدا من العمل والعطاء في العام الجديد. وقد كانت

 ة.املناسبة فرصة أكد فيها اعتزازه بعمل املكتب املسير والسادة األعضاء والجهاز اإلداري للغرف

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:

 حصيلة أنشطة الغرفة بين اجتماعي املكتب -1

د التداول في مختلف األنشطة بعد تقديم ملخص األنشطة األساسية بين اجتماعي املكتب. وبع

 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 

ماره من أجل تحسين موقع الغرفة بشكل خاص والغرف املغربية بشكل يعتبر حدثا متميز يجب استث

 عام.

االتفاق على وضع تقرير سنوي حول أهم القضايا االقتصادية الجهوية خالل سنة. وذلك ضمن  -

، وتشكيل لجنة خاصة لذلك تتكون من كل من السادة: مصطفى بن عبد الغفور 2020برنامج 

شرف بوجير والسادة رؤساء اللجانـ، على أن يواكب قسم وحفيظ الشركي والحسين بن الطيب وأ

 العالقات التعاون والشراكات هذه اللجنة.

 تم التأكيد على ضرورة وضع تقرير مفصل بخصوص مجموع أنشطة السنة. -

دجنبر  27التحفظ على الطريقة التي تم بها تأسيس شبكة التموين واملقاولة بتطوان بتاريخ  -

ع ة يتقاطع مباشرة مع أدوار الغرفة، حيث كان يستلزم التداول في املوضو ، العتبار دور الشبك2019

 على مستوى املكتب قبل اللقاء املذكور.
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بخصوص لقاء القاهرة واللقاءات الخارجية بشكل عام تم التأكيد على ضرورة التواصل مع  -

 روع اتفاقيات أو السيد الرئيس بخصوص أي مقتضيات تلزم الغرفة السيما إذا تعلق األمر بتوقيع مش

 بروتكوالت تعاون.

بمدريد والتي تمت تحت اشراف  25بخصوص الندوة التي نظمتها الغرفة خالل مؤتمر األطراف  -

السيد الرئيس وبمشاركة السيد املدير الجهوي فهي تأتي في سياق تحسين تموقع الغرفة على مستوى 

رة لبيئة والتنمية املستدامة. وهي مبادغرف املتوسط واملكانة التي باتت تتبوؤها في مجال حماية ا

ت في ور كانمشكورة السيما أنها لم تكلف الغرفة أي التزامات مالية اعتبارا أن املشاركة في املؤتمر املذك

 إطار مشاركة فردية وعلى الحساب الشخص ي للمشارك.

كتب عن بخصوص تقدم أشغال الورش واملرتقب انتهاؤه خالل نهاية شهر يناير، عبر أعضاء امل -

رضاهم بخصوص جودة األشغال مع الحرص على جعل املقر جاهزا في حلة جديدة في أقرب األوقات. 

 مع التوصية بمباشرة اعداد دفتر التحمالت الخاص باقتناء املكتبيات.

في املئة، مع التذكير  60تقديم عرض حول تقدم أشغال املواكبة التقنية والذي يبلغ حوالي  -

 االنتهاء منها وتلك التي التزال قيد اإلنجاز.باألوراش التي تم 

تهنئة املدير الجهوي ومن خالله الطاقم الوظيفي على ما تم إنجازه في مشروع الحصول على  -

ود في حد شهادة الجودة. مع التنويه باملنهجية التدبيرية الهادفة الى تحفيز أكبر قدر ممكن من املوظفين

 اإلمكانيات املتاحة.

أجل  وى التدبيري فقد تمت دعوة املدير الجهوي والطاقم االداري الى مزيد من العمل منأما على املست

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 

األول من كل شهر. كما تم االتفاق بخصوص اللقاءات املبرمجة بشكل عاجل واستثنائي على الخميس 

 ضرورة توصل السادة أعضاء املكتب باخبارات قبلية وبوقت كاف من خالل الواتسابعلى أقل تقدير.

 تسطير برنامج عمل شهر يناير وفبراير: -2

 2020برنامج عمل املؤسسة لسنة وبناء على  2021-2015تنفيذا للمخطط االستراتيجي للغرفة 

 واملصادق عليه في دورة أكتوبر املاض ي، تم مناقشة تنفيذ البرنامج خالل شهري يناير وفبراير.

حيث تم التركيز في هذا اإلطار، على ضرورة إعطاء األهمية الالزمة لحدثي تدشين املقر الجهوي 

 ط تقرر مايلي:والحصول على شهادة الجودة. وبعد التداول في مجموع النقا

 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 املقر الجهوي بدل املحقات. -

تب جمعية التكوين والتنمية الى االنعقاد بخصوص ملف املدرسة والتكوين تقرر دعوة مك -

 ملتابعة 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.

ة الوطنية لتطوير هذا القطاع بما مناقشة ملف منظومة التجارةوضرورة اخراج االستراتيجي -

لوطني يتالئم مع مطالب التجار واملهنيين املعبر عنها خالل املناظرات الجهوية وكذلك خالل امللتقى ا

 بمراكش.

ضرورة التحضيرإلعالن صفقة طلبات العروض بخصوص مرصد املعلومة والظرفية  -

 االقتصادية.

صوص الحصول على بطائق القطار السريع برمجة مباشرة الحصول اإلجراءات لعقد اتفاق بخ -

 لفائدة األعضاء

 التحضير للقاء مغرب مقاوالت  -

 برمجة لقاء للتتبع ملف الغرف املتوسطية  -

 اقتراح تنظيم ندوة حول األثار االقتصادية للقطار الفائق السرعة. -

 .بالرباط 2020يناير  15االجبار بانعقاد املجلس املغربي التركي املزمع تنظيمه يوم  -

على الساعة  2020يناير  17اخبار بخصوص اجتماع املواكبة التقنية مع مازار يوم الجمعة  -

 الحادية والنصف صباحا.

رئيس ، والتي تتكون من السيد ال2020يناير  23و 19مواصلة تحضير بعثة زيارة بريم بأملانيا بين  -

 يش ي.والسيد مصطفى بن عبد الغفور والسيد أشرف بوجير والسيد ربيع الخمل

، حيث 2020يناير  26و 22االتفاق على مباشرة االعداد للمشاركة في معرض السياحة بمدريد  -

 سيمثل املكتب كل من السيد عبد الحميد الحسيسن والسيد مصطفى دبيرا.

 يناير  24تقرير لقاء وفد من سفارة التشيلي وتنظيم زيارة مليناء طنجة املتوسط يوم الجمعة  -

2020. 

يناير  30ال األعمال الهند وبحضور السيد سفير الهند وذلك يوم الخميس عقد لقاء مع رج -

2020. 
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 التعاون والشراكات: -3

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 املدة  - املو

 لزمنية، واحالتها على جدول أعمال دورة فبراير.ا

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. -  املو
 

 مناقشة التوصيات الصادرة عن أقطاب الغرفة. -4

السادة أعضاء  دالصلة، أشابعد عرض التوصيات الصادرة عن أقطاب الغرفة واتخاذ القرارات ذات 

مع  املكتب باملجهودات الحثيثة التي يقوم بها أعضاء الغرفة ملتابعة مختلف برامج ومشاريع الغرفة،

لألقطاب تأكيد على مواصلة منهجية العمل التشاركي من خالل تتبع توصيات االجتماعات املقبلة 

براير فواملقررة نهاية شهر يناير وكذا من خالل االجتماع املزمع تنظيمها مع رؤساء اللجان بداية شهر 

 بمناسبة االجتماع املقبل للمكتب املسير.

 التفويضات: -5

 طبقا للقانون األساس ي والنظام الداخلي للغرفة تم تحيين قرارات التفويض الخاصة بالسادة أعضاء

ق منهجية تستثمر التراكم الحاصل وتنسجم مع انخراط الغرفة في مسار الجودة وف املكتب وذلك

 واالشهاد.

ة هي سنة أساسية في تنفيذ مجموعة من املشاريع املهم 2020حيث تم التأكيد في هذا الصدد بأن سنة 

 وأجرأة تدابير أساسية لخدمة قضايا املهنيين واملنتسبين جهويا ووطنيا.

نامج لى املهام التمثيلية، سيتوى السادة األعضاء مواكبة االشراف على تنزيل بر ذلك أنه وباإلضافة ع

 سبوذلك حالعمل من خالل تتبع تنفيذ املشاريع والبرامج الواردة فيها وفق مسؤوليات تتبع األقطاب، 

 الجدول التالي:

 تتبع املشاريع والبرامج الواردة في كل من: الصفة السيد عضواملكتب املسير

د مصطفى بن عبد السي

 الغفور 

 قطب التجارة والخدمات واالستثمار - النائب األول للرئيس

 قطب التكوين والتعليم -

 قطب التجارة والخدمات واالستثمار - النائب الثاني للرئيس السيد حفيظ الشركي

 قطب الصناعة ودعم املشاريع التنموية -
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 دعبد الحميالسيد 

 الحسيسن

 جارة والخدمات واالستثمارقطب الت - النائب الثالث للرئيس

 قطب التعاون والشراكات -

السيد محمد أغطاس 

 السعيدي

 قطب التدبير املؤسساتي واالعالم والتواصل - النائب الرابع للرئيس

 قطب التكوين والتعليم -

 قطب الصناعة ودعم املشاريع التنموية - أمين املال السيد الحسين بن الطيب

 التواصلقطب التدبير املؤسساتي واالعالم و  -

 قطب التجارة والخدمات واالستثمار - نائب أمين املال السيد مصطفى بناجي

 قطب التعاون والشراكات -

 قطب التدبير املؤسساتي واالعالم والتواصل - مقرر الغرفة السيد أشرف بوجير 

 قطب التكوين والتعليم -

 يةقطب الصناعة ودعم املشاريع التنمو  - نائب مقرر الغرفة السيد مصطفى ديرا

 قطب التعاون والشراكات -

 

وفي األخير، ووفق قرار املكتب بخصوص دورية االجتماعات فمن املقرر عقد االجتماع املقبل 

 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الغرفة الجهوية بطنجة. 2020فبراير  06للمكتب يوم الخميس 
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 2020فبراير  14يوم للغرفة ل املكتب املسير اجتماع 

 عقد املكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم       

 االجتماع الشهري للمكتب املسير للغرفة.  بمقر الغرفة الجهوية بطنجة، 2020فبراير  14 الجمعة

، رئيسالسيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول لل، حضره كل من السيد عمر مورو: رئيس الغرفة  

، السيد عبد الحميد الحسيسن: النائب الثالث للرئيس، الشركي: النائب الثاني للرئيس السيدحفيظ

، السيد الحسين بن الطيب: أمين املال، النائب الرابع للرئيس السيد محمد السعيدي أغطاس:

 هوي للغرفةاملدير الج الخمليش ي:وعن اإلدارة السيد ربيع  السيد مصطفى ديرا: نائب مقرر الغرفة.

د السي ومقدما اعتذار كل منوقد افتتح االجتماع بكلمة للسيد الرئيس رحب فيها بالسادة الحاضرين، 

مقرر الغرفة والسيد مصطفى بناجي نائب أمين مال الغرفة واللذان تعذرا عليهما  أشرف بوجير 

 الحضور اللتزامات مهنية طارئة.

يات مويل املقاوالت، قدم السيد الرئيس اخبارا بحيثوفي سياق متابعة البرنامج املندمج لدعم وت

ام السيد املدير الع تأجيل النشاط الذي كان مزمعا تنظيمه خالل يومه الجمعة وذلك بالنظر اللتزام

لصندوق الضمان املركزي باجتماع بهذا الخصوص بمدينة الرباط. كما أخبر السيد الرئيس السادة 

ع م االثنين املقبل بوزارة الداخلية لتدارس حيثيات تنفيذ وتتباألعضاء باالجتماع الذي سيعقد يو 

ع مالبرنامج املذكور. كما تم االتفاق على برمجة جديدة للقاء بين املدير الجهوي للضمان املركزي 

 السادة أعضاء املكتب والسادة رؤساء لجان الغرفة، خالل األسبوع املقبل.

 ل األعمال وفق ما يلي:بعد ذلك تناول املجتمعون مختلف نقاط جدو 

 املصادقة على املحضر السابق: -1

 تمت املصداقة على محضر االجتماع السابق دون مالحظات 

 تقرير األنشطة بين االجتماعين -2

 . 2020فبراير  14فبراير الى  05تم عرض أنشطة الغرفة خالل املمتدة من 

ي نشطة الغرفة وفق ما هو مسطر فوقد تم في هذا الصدد التذكير بضرورة احترام البرمجة الشهرية أل

ى برنامج العمل السنوي أو وفق ما تم االتفاق عليه داخل املكتب. وفي نفس اإلطار، تقرر الحرص عل

 تنضبط بصرامة نيجب أالتدقيق في األنشطة الخارجية للغرفة واملنشورة في املوقع الرسمي، والتي 

 لهذا التوجيه.
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ات قطب التعاون والشراكات، حيث تم بهذا الخصوص التأكيد كما تم باملناسبة الوقوف على توصي

ن على ضرورة إعطاء العناية الكاملة الجتماعات األقطاب باعتبارها من املحطات األساسية التي تمك

السادة األعضاء من تتبع عمل املؤسسة وتقديم االقتراحات والتوجيهات املناسبة بخصوصه. مع 

 لجغرافي إلقليم الحسيمة عند برمجة وجدولة اجتماعات األقطاب.التوصية بضرورة مراعاة البعد ا

 مشروع التقرير األدبي -3

تقرر في هذا الصدد تقديم عرض مختصر بخصوص فحواه  األدبي، حيثتم عرض مشروع التقرير 

 خالل الدورة.

 مشروع التقرير املالي )الحساب اإلداري/ عرض التقرير املالي( -4

لى اي التي تم تناوله في اجتماع لجنة املالية، والذي تضمن باإلضافة بعد عرض مشروع الحساب اإلدار 

 (، ورقة تفسيرية تشرح محتوياته. 5مشروع الحساب اإلداري )امللحق 
 

 تعديالت امليزانية -5

م ت(، والتي 8امللحق )املذكورة ومشروع امليزانية  2020تم عرض مذكرة تقديمية حول مشروع ميزانية 

منحة  جنة املالية، حيث تبنى املكتب مالحظتين اثنتين: األولى بخصوص تعذر ادراجتناولها في اجتماع ل

جمعية التكوين بالنظر الى مراسلة وزارة املالية بهذا الخصوص، وتحويل مبلغها الى معرض 

 ألف درهم. كما 500000التكنولوجيا. ومن جهة ثانية فتح اعتماد إلصالح مقر ملحقة تطوان بمقدار 

درهم  7261.99صيد الخزينة بناء على عملية الضبط املزدوج باحتساب مبلغ إضافي قدره تم تصحيح ر 

 ضمن رصيد الخزينة.

 جدول أعمال الدورة -6

على  2020فبراير  25املزمع تنظيمها بطنجة يوم الثالثاء  2020بخصوص جدول أعمال دورة فبراير 

 لتالي:الساعة العاشرة صباحا. فقد تم االتفاق على جدول األعمال ا

 عرض مشروع محضر الدورة السابقة قصد املناقشة واملصادقة 

  قصد املصادقة واملناقشة 2019عرض التقرير السنوي برسم سنة 

  قصد املناقشة واملصادقة 2019عرض الحساب اإلداري برسم سنة 

  قصد املناقشة واملصادقة 2020عرض مشروع تعديالت امليزانية لسنة 

 ر األقطاب واللجان بين الدورتين،عرض تقرير األنشطة وتقري 

  2021-2018عرض حول تقدم أشغال املواكبة التقنية لبرنامج تطوير الغرفة 
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 ( عرض حول مشروع اإلشهاد(ISO 9001 

  املتعلق بالنظام األساس ي لغرف التجارة 08.19عرض حول مشروع قانون رقم 

 والصناعة والخدمات. 

 ت التاليةاملناقشة واملصادقة على مشروع االتفاقيا: 

o اتفاقية الشراكة مع املنظمة العربية للصناعة والتعدين. 

o اتفاقية الشراكة مع غرفة صالح الدين بالعراق 

o بروتكول التعاون مع الغرفة التجارية املصرية ملحافظة الشرقية. 

o اتفاقية الشراكة مع اتحاد املستثمرات العرب. 

o اتفاقية الشراكة مع غرفة جهة مراكش آسفي. 

o ة الشراكة مع مجموعة جماعات صدينة للبيئةاتفاقي. 

o  والتجارية تحيين اتفاقية الشراكة مع املكتب املغربي للملكية الصناعيةOMPIC 

o اتفاقية الشراكة مع الجمعية املغربية للمصدرين.ASMEX 

o اتفاقية الشراكة مع بريد بنك. 

o .امللحق األول التفاقية برنامج مخطط تنمية الغرف 
 

 ة الخاصة ببرنامج تطوير الغرفة مع الوزارة تحيين االتفاقي -7

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 

ظر ما أوص ى السادة أعضاء املكتب بضرورة إعادة الن(. ك11و 10و 9التحويل بين هذه البنود )امللحق 

 في الجدول املرتبط باملداخيل التوقعية للغرفة خالل السنوات املقبلة، وذلك بما يتالءم وما تم

 مراكمته من تجربة خالل املرحلة السابقة.

 طلب عقد الشراكة املتوصل به من طرف به من املركز املغربي لالستثمار الدولي -8

عقد الشراكة الذي تم التوصل به من طرف املركز املغربي لالستثمار الدولي، تم  بخصوص طلب

 االتفاق على عقد اجتماع مع املركز املذكور لتعميق النقاش حول املشروع.

 

 

 



24 
 

 االجتماع مع مؤسسة التكوين الجهوية -9

ا املدرسة متابعة مللف مؤسسة التكوين وبالوقوف على الصعوبات املالية والتدبيرية التي تعرفه

قد عبالرغم من املبادرات واملجهودات التي قام ويقوم بها املكتب املسير، تم االتفاق على استعجال 

 اجتماع مع مكتب املؤسسة إليجاد حل لهذا االشكال.

 متابعة ملف التعاون مع غرفة بريم األملانية وغرفة الشرقية املصرية -10

 املوعد الهام لعقد جمع عام غرف املتوسط بطنجة. وفق املجتمعون على أهمية هذين امللفين، بجانب

وقد تم في هذا الصدد، وضع اللمسات األساسية الستقبال طنجة للملتقى الدولي للتنمية والتعايش 

 بين الشعوب املنظم بشراكة مع مؤسسة أبناء املغرب بمصر للتنمية.

 مختلفات -11

 ون في مشروع االتفاقية مع البريدفي إطار تطوير وتحسين باقة خدمات الغرفة، تداول املجتمع -

 العامة.بنك، وتم احالتها على أنظار الجمعية 

ية تم الوقوف على فحوى الزيارة املزمع تنظيمها الى مدينة طنجة من طرف اللجنة الدائمة املعن -

 بالنقل والصناعة واالتصال والطاقة والعلوم والتكنولوجيا بالبرملان االفريقي، والتي سيحتضنها

تحسين  . وبالنظر ألهمية هذه الزيارة وأثارها اإليجابية على2020مارس  03و 02ان املغربي يومي البرمل

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 تكليف -

السيد 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 انجاز  -

و أيه في االجتماعات السابقة. سواء بخصوص تجهيز املقر الجهوي واستكمال تهيئته ما تم االتفاق عل

 تلك املتعلقة واملتضمنة في برنامج تطوير الغرفة.

طوان بخصوص قافة تكوين التلميذ املقاول الذي تعتزم وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي بت -

افقته على املساهمة في القافلة املذكورة. تنفيذها على مستوى املدينة. أعطى املكتب املسير   مو

بالنسبة لحفل افتتاح املقر واالعالن عن الحصول على شهادة الجودة، وبعد الوقوف حول  -

(، تم االتفاق مبدئيا على تنظيمه خالل بداية شهر مارس مع 13العرض املرتبط بهذا الورش )امللحق 
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زير الذي عبر سابقا عن رغبته في حضور هذا املوعد الضرورة األخذ بعين االعتبار بأجندة السيد الو 

 الهام.

ة بمقر الغرف 2020مارس  05وتقرر في األخير عقد االجتماع املقبل للمكتب املسير يوم الخميس 

 الجهوية بطنجة.
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 2020مارس  5يوم لاجتماع املكتب املسير للغرفة 

بطنجة االجتماع الدوري للمكتب املسير لغرفة  بمقر الغرفة 2020مارس  05الخميس عقد يومه 

التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة. وقد ترأس هذا االجتماع السيد عمر 

مصطفى بنعبد الغفور النائب األول لرئيس الغرفة والسيد  من: السيدمورو رئيس الغرفة وحضره كل 

ة والسيد عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث عبدالحفيظ الشركي النائب الثاني لرئيس الغرف

والسيد الحسين بن  والسيد محمد أغطاس السعيدي النائب الرابع لرئيس الغرفة لرئيس الغرفة

السيد املصطفى ديرى نائب  الطيب أمين مال الغرفة والسيد مصطفى بناجي نائب أمين مال الغرفة

 .رفةاملقرر والسيد ربيع الخمليش ي املدير الجهوي للغ

وقد افتتح اإلجتماع بكلمة للسيد الرئيس رحب فيها بالسادة الحاضرين، وقدم اعتذار السيد أشرف 

 بوجير مقرر الغرفة الذي تعذر عليه الحضور اللتزامات طارئة.

 يلي:معون على جدول أعمال اإلجتماع وفق ما تبعدها انكب املج

 السابق:املصادقة على املحضر  -

 مالحظات.اإلجتماع السابق دون  تمت املصادقة على محضر 

  اإلجتماعين:تقرير األنشطة بين  -

 .2020مارس  04فبراير الى  14أنشطة الغرفة خالل املمتدة من  تم عرض

 الخصوص.حيث تم أخذ مالحظات السادة أعضاء املكتب بهذا 

   فبراير:تقييم دورة  -

ث الصحية التي مرت فيه الدورة، حيبخصوص تقييم دورة فبراير، ثمن املجتمعون األجواء اإليدابية و 

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 

غرف اشادة واستحسان من الحاضرين حول اإلشهاد واملواكبة التقنية ومشروع القانون األساس ي لل

 الذي بلوروا العديد من اإلقتراحات بخصوصها.

الدورة السالفة الذكر وبخصوص تصويت أحد السادة  اتأما بخصوص التصويت على مقرار 

األعضاء، وأخذا بعين اإلعتبار عدم وضح تصويته باإلمتناع أو الرفض. أكد السادة األعضاء على 
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ن على أن التصويت الوحيد الذي و : حيث أجمع الحاضر د طبيعة التصويتضرورة التدقيق في تحدي

 لم يصوت إيجابا على التقرير كان بالرفض وليس اإلمتناع.

هة وهي القضية التي جا بعض مدن الكما عرج املجتمعون على مسألة األزمة اإلقتصادية التي تعرفه

الخصوص على ضرورة نهج مقاربة اثيرت بقوة خالل أشغال الدورة. حيث وفق املجتمعون بهذا 

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.

 والتي تساهم بشكل كبير في ضمان فعالية كما أشاد املجتمعون بروح الفريق التي تسود عمل املكتب

 الذي أعدها القسم املختص تقييم الدورةونجاعة أشغال الدورة، مسجلين ارتياحهم لنتائج استمارة 

 .مكرر( 3 )امللحقبناء على مقتضيات تدبير الجودة الخاص باملؤسسة. 

 تتبع زيارة وفدي مصر وأملانيا -

نيين نشار وباء كورونا املستجد وبعد تواصل مع الشركاء املعأخذا بعير اإلعتبار للظروف املرتبطة با

بكلتا الزيارتين، تقرر تأجيلهما الى وقت الحق. كما تقرر مراسلة مختلف املتدخلين بخصوص هذا 

 التأجيل.

 ليها من طرف الوزارتين الوصيتيناملؤشر ع 2020املصادقة على تعديالت ميزانية  -

جارة خالل الدورة والتي تم ارسالها الى كل من وزارة الصناعة والتبخصوص امليزانية املصادقة عليها 

ئج واإلقتصاد الرقمي واألخضر، ووزارة اإلقتصاد واملالية قدم السيد أمين املال اخبارا بخصوص نتا

بالرباط، حيث اسفرت  2020فبراير  26اإلجتماع مع املصالح ذات الصلة والذي انعقد يوم الخميس 

 عليها.تين الوصيتين مع ادخال بعض التعديالت الشكلية عن تأشيرة الوزار 

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.

 الحصول علىورة تجديد التعاقد مع شركة افريقيا وتفعيل مسطرة وبنفس املناسبة تم التذكير بضر 

 سيارة املصلحة.
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 .2020تتبع صفقات الغرفة برسم سنة  -

وتم في هذا الصدد تقديم مجموعة من  ،2020تم الوقوف على الئحة الصفقات املبرمجة برسم سنة 

 املالحظات:

 شق املتعلق بالدراسات.تدارس برمجة صفقة بخصوص نظام املعلومات الجغرافي في ال -

 ملحددةبالنسبة ملسائل اإليواء واإلستقبال واالطعام فهي التحتاج الى صفقة بالنظر الى طبيعتها ا -

 وفق النصوص القانونية ذات الصلة.

 بالنسبة ملعرض التكنولوجية من األنسب اإلبتداء هذه السنة بمنتدى في نسخة أولى. -

اقتراح إضافة خدمة العنوان البريدي للغرف  الضيوف:بالنسبة لصفقة التهيئة للمسجد وقاعة  -

 املهنية.

 تحضير صفقة تهيئة مقر تطوان خالل هذه السنة. -

 assistance àبالنسبة لصفقة املعلوميات، الحرص على اعداد جيد لصفقة املواكبة املستمرة  -

la maitrise d’ouvrage،) مار الخبرة والتجرية وذلك لضمان تنزيل أمثل للتطبيقات املعلوماتية واستث

 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 

التوصية بإتمام ما يتوجب إنجازه بخصوص املسجد والقاعة املناسبة، مع  املنجز وتكلفتهالعمل 

 املقتنيات املكتبية في أقرب اآلجال.  إنجاز صفقةالكبرى، مع الحرص على 
 

  2020تتبع برامج عمل الغرفة لسنة  -

 بخصوص تتبع مختلف األوراش واملحاور املتضمنة ببرنامج عمل الغرفة،

 ات االستقبال والتوجيه برسم شهري يناير وفبراير تم أخذ علم باألرقام املرتبطة بتقديم خدم -

2020 . 

تم الوقوف على مساهمة الغرفة لتأهيل املنطقة الصناعية بتطوان، حيث جدد أعضاء املكتب  -

 ي. ولمدعمهم لهذا املشروع املهم. مؤكدين أن التزام الغرفة كان منذ البداية الدعم املؤسساتي والبشر 

ي هوبعد الوقوف على هذه املسألة والتأكيد على أن التزامات الغرفة  يتم اإللتزام بأي دعم مالي. 

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. -
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الخضراء الذي تنفذه جمعية النهضة للكهرباء واملاء  زيادة األعمالشروع تشجيع بخصوص م -

تواصل والطاقة املتجددة. وبالنظر الى تماش ي هذا املشروع مع برنامج الغرفة املستدامة، وبناء على ال

افقة على تقديم الدعم املؤسساتي للمشروع املذكور. والذي سيتميز برمج  ةمع هذه الجمعية تمت املو

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 

افق العقاري، والذيالوكيل  ة تقدمت به الجمعية الوطنية للوكيل العقاري باملغرب، تم إعطاء املو

 على هذا التنظيم.

بخصوص مشروع املجلة اإلقتصادية، سجل السادة األعضاء أهمية ما يتم إنجازه بهذا  -

الخصوص. مستحضرين أن املجلة لحد الساعة يتم تحمل تكلفتها من طرف الشريك اإلعالمي للغرفة. 

الجودة، مع وعليه يجب التفكير في طريقة لضمان استمرار نشر املجلة اإللكترونيا وورقيا بنفس 

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 يتضمن  -

 الوضعية اإلقتصادية بالجهة والتحديات والفرص املتاحة. حول:العدد ملف 

، والذي 2020تمت اإلحاطة علما باستمارة املقياس السنوي للمقاوالت اإلفريقية برسم سنة  -

 يشرف عليه املؤتمر الدائم للغرف القنصلية اإلفريقية والفرنسية. 

بخصوص الكلب الذي تقدمت به غرفة جبل طارق، تم فتح املجال ملن شاء من أعضاء املكتب  -

 .2020أبريل  07دارس سبل التعاون املشترك وذلك مبدئيا يوم للقيام بزيارة أولية لجبل طارق لت

 بع منهجية تدارس برنامج انطالقة تت -

  يلي:بعد التداول بخصوص كيفية مواكبة الغرفة لبرنامج انطالقة تم اإلتفاق على ما 

 تنظيم أبواب مفتوحة لفائدة املهتمين. -

 مارس للقاء التواصلي بإقليم الفحص أنجرة. 12تحديد يوم  -

مواصلة التنسيق مع باقي العماالت لتحديد مواعيد اللقاءات والندوات على مستوى باقي  -

 األقاليم.

 مختلفات  -

بخصوص توسيع مقر الغرفة، تقرر توديه رسالة الى السيد وزير الصناعة والتجارة واإلقتصاد  -

 إمكانية استغالل الطابق الثاني من بناية الغرفة. للنظر فيالرقمي واألخضر 
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اإلتفاق على تخليد ذكرى اإلحتفاق باليوم العاملي للمرأة بشراكة مع جمعية األعمال تم  -

اإلجتماعية بتنظيم لقاء جهوي يوم اإلثنين املقبل بطنجة، وذلك تأكيدا على البعد الجهوي 

 والتضامني لعمل املؤسسة.

على توجيه بمناسبة انتخاب مكتب جديد لجمعية األعمال اإلجتماعية للموظفين تم اإلتفاق  -

القة عتهنئة للمكتب املسير املنتخب وللسيد الرئيسة املنتخبة. مؤكدين على الطابع املتميز الذي يسم 

 املنتخبين باملوظفين باعتبارهم أسرة واحدة للمؤسسة.

دير في إطار اإلستعداد الفتتاح املقر الجديد وحفل اإلعالن عن اشهاد الغرفة، اقترح السيد امل -

 السادة أعضاء املكتب وبعض أطر الغرفة لعرضه خالل حفل اإلفتتاح.انجاز شريط مع 

بخصوص املشاريع املهيكلة السيما مشروع املتحف وقاعات العروض، وبالنظر للوقت الذي  -

 .2020مارس  11يمكن أن يستغرفه النقاش فيها، تقرر تنظيم لقاء خاص حولها يوم األربعاء 

 قنية فقد تم التطرق لها في اإلجتماع الذي عقد بحضور أما بخصوص متابعة أشغال املواكبة الت -

 مكتب الدراسات قبل هذا خالل الصبيحة نفسها. 

قر مبدئيا بم 2020أبريل  02وفي األخير تقرر عقد اإلجتماع املقبل للمكتب املسير يوم الخميس  -

 امللحقة بالحسيمة.
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 0202أبريل  2يوم لملكتب املسير للغرفة ااجتماع 

االجتماع الشهري للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة  2020أبريل  02الخميس قد يوم عُ 

الحسيمة، حيث عقد االجتماع عن طريقة التواصل عن بعد وذلك  تطوان والخدمات لجهة طنجة

 اعتبارا لإلجراءات االحترازية التي انخرطت فيها بالدنا ملواجهات تداعيات انتشار فيروس كورنا

ستجد. وقد ترأس االجتماع السيد عمر مورو: رئيس الغرفة بحضور كل من السيد مصطفى بن عبد امل

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 

لحسين بن الطيب: أمين املال والسيد مصطفى بناجي نائب أمين مال الغرفة والسيد أشرف بوجير: ا

 مقرر الغرفة وعن اإلدارة السيد ربيع الخمليش ي: املدير الجهوي للغرفة

 وتعذر الحضور عن السيد مصطفى ديرا: نائب مقرر الغرفة.

كتب عمل الغرفة خالل هذه الظروف في بداية االجتماع ثمن السيد الرئيس والسادة أعضاء امل

ء الحرجة وأثنوا على املواكبة املستمرة للسادة األعضاء لشؤون املنتسبين، كما أشاد السادة أعضا

مل املكتب بعمل الجهاز اإلداري سواء من خالل العمل اليومي املباشر داخل االدارة أو من خالل الع

املؤسسة بمتابعة مهمة من طرف املنتسبين  املوصول عبر تقنيات التواصل عن بعد، حيث تميزت

 وعموم املهتمين.

وقد انصب جدول أعمال االجتماع على تدارس مستجدات جائحة فيروس كورونا املستجد وآثاره 

الصحية واالقتصادية واالجتماعية جهويا ووطنيا. كما تضمن جدول األعمال املصادقة على املحضر 

ملكتبي ومنحة الغرفة لصندوق مكافحة جائحة فيروس كورونا السابق وأنشطة الغرفة بين اجتماع ا

 على الشكل التالي: كاملستجد. وذل

 املصادقة على املحضر السابق. -1

  تمت املصادقة على املحضر السابق دون مالحظات

 أنشطة الغرفة بين اجتماع املكتبي. -2

ى متابعة الغرفة تنفيذ كما تم الوقوف عل ،تم استعراض حصيلة عمل الغرفة بين اجتماعي املكتبين

وتقرير حول خدمات املنتسبين في أرقام والتقرير الدوري لتتبع  ،عملها ومواكبة مستجدات كورونا

 .تنفيذ برنامج تطوير الغرفة من خالل املواكبة التقنية
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واستحضارا لهذه الظروف الخاصة وما  في هذا الصدد، وعلى مستوى العمل الداخلي للمؤسسة

دارة الح اإل ن آثار في املستقبل، وأخذا بعين االعتبار لدورية وزارة االقتصاد واملالية وإصسيترتب عليها م

 بخصوص الصفقات وبخصوص اإلدارة االلكترونية، تقرر ما يلي:

  اإلسراع في اقتناء اللوحات االلكترونية لجميع األعضاء لتيسير سبل التواصل وتتبع أعمال

 ألقطاب.الغرفة السيما اجتماعات املكتب وا

  ضرورة استكمال تنفيذ برنامج الرقمنة والنظام املعلوماتي للمؤسسة السيما إتمام صفقات

اقتناء التقنيات والتطبيقات وكذا وسائل العمل املعلوماتية.  املواكبة املعلوماتية و

 .ضرورة املرور الى التوقيع الرقمي ومكتب الضبط واالستقبال الرقمي 

 غرفة )في أفق استكمال صفقة املوقع االلكتروني(ضرورة تحسين تسويق صفحة ال 

 التوصية بالتعاقد مع شركة للتسويق االلكتروني للغرفة 

 .اقتناء رخصة برنامج اعالمي للتواصل عن بعد زووم أو ما يعادله 

  افقة على ادراج مشروع مواكبة التجار باب سبتة على مستوى تطوان  املو

  افقة على ادراج مشروع ملف التجار  ة االلكترونية وتنزيله على مستوى الجهة كاملة.املو

 .عقد االجتماع الدوري لألقطاب بتقنية التواصل عن بعد خالل األسبوعين املقبلين 

 .تدارس مستجدات جائحة فيروس كورونا املستجد وآثاره الصحية واالقتصادية واالجتماعية -3

واالجتماعية للمهنيين في هذه  بخصوص النقطة املرتبطة بمتابعة األوضاع الصحية واالقتصادية

ي الظروف االستثنائية واملرتبطة بجائحة فيروس كورونا املستجد، استحضر املجتمعون للسياق العامل

لهذه الجائحة التي مست أغلب بلدان املعمور، كما استحضروا املجهودات الجبارة التي قامت بها 

الدنا من إعطاء النموذج بخصوص سرعة الدولة بفضل التوجيهات امللكية السامية، حيث تمكنت ب

ورة وفعالية التحرك. كما نوه املجتمعون بالدور الذي يقوم به املهنيون والتجار لضمان استمرار الد

 االقتصادية الحيوية بشكل طبيعي بكل مسؤولية ووطنية. 

وم به من جهة أخرى، وضع السيد الرئيس السادة أعضاء املكتب في الصورة بخصوص العمل الذي تق

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.

نها بعض القطاعات التجارية كماتم الوقوف باستفاضة على اإلشكاالت واالكراهات التي تعاني م

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. 

قوم بها مؤسسة الغرفة مباشرة أو تلك حيث تم في هذا السياق االتفاق على جملة من الخطوات ست

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:

 ساب توجيه رسائل لرؤساء الجماعات الترابية لوقف استخالص واجب األكرية الجماعية واحت

افقة لحالة الحجر الصحي.  الضرائب والرسوم للفترة املو

  توجيه رسالة الى شركات االتصاالت ملراعاة هذه الظروف بخصوص تكاليف االتصاالت، السيما

 املرتبطة باإلجراءات اإلدارية الخاصة بفيروس كورونا.

 ليقظة، خاصة فيماتوجيه مراسلة لألبناك لحثها على احترام ما تم االتفاق عليه داخل لجنة ا 

يتعلق بتجميد احتساب فوائد القروض واستخالصها، وكذا اإلجراءات املسطرية املرتبطة بمنح 

 القروض في إطار مبادرة اوكسجين.

  االتفاق على اصدار بالغ حول اجتماع املكتب املسير للغرفة 

 تنظيم ندوة عبر تقنيات التواصل عن بعد حول إجراءات الضمان االجتماعي 

 سة إمكانية مساهمة الغرفة في توزيع كمامات درا 

 .برمجة جولة ميدانية للمخابز وسوق 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.

 جل إعادة االعتبار للمنتوج املحلي تم االتفاق على تحضير ندوة حول الصناعة االحالليةمن أ 

افعة لالقتصاد الوطني. كما تم تقرير وضع كبسولة تواصلية في املوضوع واالتصال بشركات  كر

 مختصة لتحقيق هذا الغرض.

 ر الصغار في التعاقد مع شركة معلوماتية متخصصة الطالق منصة الكترونية ملساعدة التجا

 تسويق منتوجاتهم وتقديم خدماتهم بفضل الوسائل الحديثة للتكنولوجية.

  ترتيب خرجات تواصلية للمكتب املسير على املستوى اإلعالمي للحديث ومواكبة املستجدات

 بخصوص فيروس كورونا

 د.مراسلة األسكامي بخصوص املجهودات التي تقوم بها الغرفة ملواكبة فيروس كورونا املستج 

  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 واتصاالت املنتسبين عن طريق الواتساب 

 .تخصيص واحد من األعداد املقبلة للغرفة لفيروس كورونا املستجد 
 

 منحة الغرفة لصندوق مكافحة جائحة فيروس كورونا املستجد: -4

ماليين سنتيم تحول من امليزانية السنوية  10بخصوص املساهمة في صندوق كورونا والذي يبلغ 

عضاء أللغرفة. تم التأكيد على أهمية هذه املبادرة التي تم اتخاذها واملصادقة عليها بإجماع السادة 

جزء أساس ي من مهام املؤسسةوتجسيدا النخراطها الدائم في القضايا  املكتب املسير، واعتبارها

الوطنية. وفي هذا الصدد عبر املجتمعون عن اعتزازهم بالتفاف السادة أعضاء الغرفة قاطبة حول 

 هذه املبادرة واشادتهم بها ومباركتها.

 مختلفات: -5

 تهم سير املؤسسة وتتبع تنفيذكما تم خالل االجتماع التطرق الى مجموعة من النقاط األخرى التي 

 برنامج عملها السنوي، حيث تم في هذا اإلطار االتفاق على مايلي:

  أخذا بعين االعتبار لهذه الظروف املستجدة وفي إطار منهجية العمل وفق مسطرة الجودة، تقرر 

توجيه إعادة النظر في البرامج واألهداف املزمع تحقيقها خالل هذه السنة. حيث تم بهذا الخصوص 

ت املدير الجهوي إلعادة تحيين أهداف لوحة القيادة والتتبع الخاصة بمؤشرات الغرفة وفق األولويا

 واملعطيات التي تم تداولها اعتبارا لهذه الظروف الخاصة.

  التأكيد على مواصلة أشغال املواكبة التقنية الستكمال مختلف األوراش املفتوحة، السيما

لسادة التقديمها الى لجنة انتقاء الوزارة. حيث أخبر السيد املدير الجهوي  ورش اقتراح مشاريع مهيكلة

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

ز الى وضع الية للتقدم بخصوص املشاريع املمكنة األخرى السيما الحاضنات واملدرسة ومركباإلضافة 

 األعمال.

  اقبة الدولة التمام الصفقات املستعجلة للغرفة خاصة املكتبات وما ضرورة التواصل مع مر

ذا في هيرتبط باملعلوميات. حيث تم تكليف السيد أمين املال والسيد املدير الجهوي باتخاذ املناسب 

 الصدد من تحضير الصفقات الى اإلعالن عنها وإتمام 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

 فتها املدينة خالل السنوات املاضية، لتدارس كيفية استثمار ما تبقى في حسابالفيضانات التي عر 

درهم( في هذه الظروف الخاصة. وعلى رأس االقتراحات إمكانية عقد  ألف 100هذه الجمعية )حوالي 

 صفقة القتناء مواد التطهير لصالح املهنيين.

. حيث تقرر من أجل متابعة ملف وقد انتهى االجتماع على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال

اء على الساعة الخامسة مس 2020أبريل  06الجائحة عقداالجتماع املقبل للمكتب املسير يوم اإلثنين 

 عن طريق تقنية التواصل عن بعد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 2020ماي  01اجتماع املكتب املسير للغرفة ليوم 

والنصف ليال باعتماد تقنية التواصل عن  على الساعة التاسعة 2020ماي  01الجمعة قد يوم عُ 

 الحسيمة لتتبع تطوان اجتماعا للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجةبعد، 

عمل املؤسسة وتدارس ومتابعة مستجدات جائحة فيروس كورونا وآثاره الصحية واالقتصادية 

 واالجتماعية، ودور الغرفة بهذا الخصوص.

اع السيد عمر مورو: رئيس الغرفة بحضور كل من السيد مصطفى بن عبد الغفور ترأس االجتم

ن النائب األول للرئيس والسيد حفيظ الشركي: النائب الثاني للرئيس والسيد الحسين بن الطيب: أمي

بيع املال والسيد مصطفى بناجي نائب أمين مال والسيد أشرفبوجير: مقرر الغرفة وعن اإلدارة السيد ر 

مشاركة كل من السيد عبد الحميد الحسيسن: النائب  تللغرفة. وتعذر يش ي: املدير الجهوي الخمل

الثالث للرئيس والسيد محمد السعيدي أغطاس: النائب الرابع للرئيس والسيد مصطفى ديرا: نائب 

 مقرر الغرفة.

ة املجتمعون خالل هذا االجتماع على مستجدات األوضاع االقتصادية واالجتماعي وقفوقد 

املرتبطة بتداعيات وآثار فيروس كورونا املستجد. حيث قدم كل واحد من السادة أعضاء املكتب 

 خالصة تتبعه واتصاالته مع املهنيين ومختلف املتدخلين. كما وفق املكتب على اإلجراءات التي تم

 اتخاذها منطرف الغرفة. حيث تم بهذا الخصوص بلورة مجموعة من االقتراحات واإلجراءات.

الجهوية. نقطتين في جدول األعمال: تتبع عمل جامعة الغرف واشكال مؤسسة التكوين  ةكما تم اضاف

 انكب املجتمعون على جدول أعمال االجتماع على الشكل التالي: ابعده

 السابق:املحضر  -1

 تمت املصادقة على محضر االجتماع السابق 

 الوقوف على سير عمل الغرفة بين االجتماعين: -2

املدير الجهوي عرضا بخصوص عمل الغرفة خالل املدة الفاصلة بين االجتماعين  قدم السيد

 (، حيث تميز شهر أبريل بتعدد واجهات اشتغال الغرفة و على رأسها:3)امللحق

 (2020أبريل  06و 02و01عقد اجتماع تمهيدي واجتماعي املكتب املسير ) -

بمجموعة من التوصيات، والتي  أبريل حيث توجت 18و 14عقد خمسة اجتماعات لألقطاب بين  -

 (4كانت أساس املذكرة املطلبية التي صاغتها الغرفة. )امللحق 
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 . 2020أبريل  23و 10و 08و 03كما تميز شهر ابريل بإصدار أربعة بالغات للغرفة بتاريخ  -

ات دالئل مهنية تهم املنتسبين )دليلي اإلجراءات ودليل املشغلودليل االلتزام 4كما تم اصدار  -

لعقود(. وتنظيم ندوة تواصلية عن بعد حول موضوع اإلجراءات القانونية واالجتماعية املرتبطة وا

. وكذا عقد اجتماع على مستوى 2020أبريل  21بأزمة كورونا بتأطير الدكتور خالد بوقيش بتاريخ 

مدينة تطوان الستقبال دخول رمضان. ومواصلة تلقي مكاملات واتصاالت املنتسبين على الرقم 

 الخاص بكوفيدومجموعة التواصل على الواتساب.

وفي هذا اإلطار تم الوقوف كذلك على تقدم أشغال املواكبة التقنية وبشكل أساس ي تقديم  -

مشروعي املتحف وقاعة العروض إلى الوزارة، كما تم الوقوف على التدابير املتخذة بخصوص 

 استمرارية تنفيذ مقتضيات الجودةومخطط مواصلة العمل.

سواء على مستوى املقر الجهوي أو ملحقات تطوان  تم الوقوف على حيثيات العمل كما -

ة تتبع الخدمات املعتادة للغرفة وسلسلة التكويناتفي اإلدار  سالعرائش. وباألساوالحسيمة وفرعية 

الرقمية بخصوص مكتب الضبط واملساطر اإللكترونية مع الوكالة الوطنية للتقنيات الرقمية، 

 قتنياتة اللوحات اإللكترونية، واإلعالن عنثالثة طلبات عروض: املواكبة املعلوماتية، املوتوجيه طلبي

مة تم بهذا الخصوص التوصية بتحضير صفقتي املكتئبات واألنظ اكم .اإللكترونياملعلوماتية، املوقع 

 ومن جهة أخرى متابعة تحضير مشروعي مركز األعمال وكزناية. .املعلوماتيةوالتكوين

 نقطة مؤسسة التكوين والتنمية الجهوية: بخصوص -3

وبعد االطالع على حيثيات ملف الشراكة مع مؤسسة ايديكاتيم، تقرر برمجة لقاءين األول مع مكتب 

ذ التخا جمعية التكوين )يوم الثالثاء( والثاني مع مدير مؤسسة ايديكاتيم )يوم األربعاء املقبل(، وذلك

 ية للموسم املقبل وكذا تسوية مستحقات املؤسسة الشريكة.الالزم من أجل إطالق الحملة التواصل

م كما تم االتفاق على ضرورة القيام بدراسة خاصة حول طرق تدبير املدرسة وإعادة النظر في املنظا

 العام لحكامتها.

 معة الغرف:افيما يتعلق بعمل ج -4

م به على مستوى حيث قدم السيد الرئيس عرضا بهذا الخصوص. وذلك عبر العمل الذي يتم القيا

لجنة اليقظة، وكذا االلتفاف الحاصل للسادة الرؤساء على جامعة الغرف لكي تستطيع تبليغ مطالب 

افع عنها بأحسن وأنجع الوسائل.  املهنيين والتر
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 بخصوص خالصة التوصيات املرتبطة بتداعيات كورونا: -5

ماعية واالقتصادية للمهنيين واألوضاع االجت تصل بالحالة االقتصادية الجهويةعودة للموضوع امل

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 

 التطبيقو والتي منعتها السلطات اإلقليمية. للعيد. ومشكل اغالق املحالت الغير املشمولة بالئحة املنع، 

 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 

شروط الوقاية. وكذا التدخل قصد تمكين املهنيين املنخرطين في النظام الجزافي من  فيها ضمان

 قروض بشروط تفضيلية.

وبخصوص بعض الخطوات االجرائية: قرر املكتب املسير التسريع بإنتاج أشرطة تحسيسية، ودليل 

ساهمة في خاص بالتجار. كما تقرر انجاز دراسة حول اقتصاد الجهة على ضوء أزمة كورونا، وامل

مفتوحتين: االقتصاد والرقمنة، واالقتصاد الجهوي بعد  تحضير مذكرة الجامعة، وتنظيم ندوتين

ية كورونا. وكذا تنظيم مائدة مستديرة مغلقة: وضعية قطاع التجارة بالجهة ومناقشة التدابير املال

 والجبائية بهذا الخصوص.

املؤسسة في ظل ما هو مسطر لها قانونيا وفي األخير استحضر املجتمعون العمل الذي تقوم به 

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 

ها وبدل ذلك االنكباب على مهامهم األساسية يحرص السادة اعضاء املكتب على عدم االنسياق وراء

 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

 ن، مثنين في ذات الصدد على مستوى أداء الجهاز اإلداري وعلى رأسهالغرفة لخدمة قضايا املنتسبي

 السيد املدير الجهوي.
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 2020يونيو  04اجتماع املكتب املسير للغرفة ليوم 

عن طريقة التواصل عن بعد االجتماع الشهري للمكتب 2020يونيو 04الخميس عقد اليوم 

الحسيمة لتتبع عمل املؤسسة  تطوان املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة

وتدارس مستجدات جائحة فيروس كورونا وآثاره الصحية واالقتصادية واالجتماعية، ودور الغرفة 

 بهذا الخصوص.

ترأس االجتماع السيد عمر مورو: رئيس الغرفة بحضورالسيد مصطفى بن عبد الغفور النائب 

ي للرئيس والسيد عبد الحميد الحسيسن: النائب األول للرئيس والسيد حفيظ الشركي: النائب الثان

الثالث للرئيس والسيد الحسين بن الطيب: أمين املال والسيد مصطفى بناجي نائب أمين مال. وعن 

ملالي رئيس القسم ا يوالل: نعبد الرحمااإلدارة السيد ربيع الخمليش ي: املدير الجهوي للغرفة والسيد 

 .واالداري 

لسيد محمد السعيدي أغطاس: النائب الرابع للرئيس والسيد أشرف وتعذرت مشاركة كل من وا

 بوجير: مقرر الغرفة والسيد مصطفى ديرا: نائب مقرر الغرفة.

وقد استهل االجتماع بكلمة للسيد الرئيس رحب بها بالسادة الحاضرين وعبر فيها عن اشادته 

لك أو الذين تعذر عنهم الحضور، وذباملجهودات التي يقوم بها السادة أعضاء املكتب سواء الحاضرين 

كما  ملا يبذلونه من عمل موصول للوقوف بجانب املهنيين في هذه الظروف الخاصة التي تمر بها بالدنا.

رأة وأجعبر عن تنويهه بعمل الطاقم االداري الذي عمل طيلة فترة الحجر الصحي بتفان واجتهاد لتنفيذ 

الغرفة. حيث كان عمل املؤسسة خالل هذه الفترة محل عمل  وتنفيذ برنامجقرارات املكتب  مختلف

دة اشادة الجميع وعلى رأسهم السيد والي الجهة الذي عبر عن تقديره واعتزازه بعمل الغرفة طيلة امل

 السابقة.

بعدها وفق املجتمعون على مستجدات األوضاع االقتصادية واالجتماعية املرتبطة بتداعيات وآثار 

. حيث عرضالسادة أعضاء املكتب كل من جهته خالصة تتبعه وتحركاته فيروس كورونا املستجد

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.

 

 



40 
 

 ذلك تم االنكباب على جدول أعمال االجتماع على الشكل التالي: ثر إعلى 

 املحضر السابق: -1

 تمت املصادقة على محضر االجتماع السابق دون مالحظات 

 الوقوف على سير عمل الغرفة بين االجتماعين:

بعد املصادقة على املحضر السابق، قدم السيد املدير الجهوي عرضا بخصوص عمل الغرفة خالل 

 والتي يمكن تلخيصها في األرقام التالية: ،الحجر الصحي فترة

 08: واللجان واألقطاباجتماعات األجهزة التقريرية املكتب  -

 73اجتماعات الفريق االداري:  -

 08: ومذكرات اداريةبالغات  -

 09تكوينات عن بعد لفائدة األطر االدارية:  -

 08اصدارات خاصة باملهنيين ملواجهة كورونا:  -

 13 بعد: ات عنوندو لقاءات  -

 تخص املهنيين على قنوات التواصل املختلفة للغرفة: املوقع االلكتروني ونشر معلوماتتوزيع  -

 مادة اخبارية. 79 بوك:وقوائم التواصل االلكتروني وصفحة الفايس 

از باملوازاة مع ذلك استمرت الغرفة في تقديم خدماتها املختلفة من استقبال وتقديم للمعلومة وانج

اللجان املختلفة. كما تم تنفيذ قرار املكتب التنفيذي بخصوص الصفقات  ومواكبة عملهد الشوا

 .يةعلوماتواملواكبة التقنية املعلوماتية واملقتنيات امل دمات الرقمية املوقع االلكترونياملرتبطة بالخ

ترة، مع في هذا الصدد عبر السادة أعضاء املكتب عن اعتزازهم بحصيه عمل الغرفة خالل هذه الف

 التوصية بضرورة التعاقد مع مؤسسة مختصة لتحسين التواصل لدى املؤسسة.

 اإلطار كما عبر السادة االعضاء عن رضاهم عن تقدم مستوى املواكبة التقنية، حيث تم في هذا 

 .2020يونيو  11مكتب مازار للمواكبة التقنية يوم الخميس  بعد معاالتفاق على عقد اجتماع عن 

، التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الغرفة سواء على مستوى تتبع اإلطارنفس كما تم في 

خالل برمجة باقي الصفقات وعلى  وكذلك منمنظومة الجودة من خالل انجاز نظام بصري للتتبع. 

رأسها صفقة األثاث املكتبي. وكذا متابعة مشروع املتحف من خالل انجاز دراسة حول املحتوى العلمي 
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ض املتحفي. وكذلك تعزيز حكامة الغرفة من خالل مباشرتها لالنخراط في تفعيل املقتضيات للعر 

 القانونية الخاصة بحق الحصول على املعلومة.

كما تم تجديد التأكيد على ضرورة تنفيذ التزامات الغرفة اتجاه شركائها سواء مؤسسة ايديكاتيم 

 اصدار مجلة الغرفة. التعليمية أو مؤسسة التواصل ايبنور املسؤولة عن

 2020جواب الوزارة الوصية بخصوص دورة يونيو  تدارس -2

بخصوص مراسلة وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي واألخضر بخصوص تأجيل دورة يونيو 

 10د الى ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، قرر أعضاء املكتب تأجيل النظر في هذه النقطة الى ما بع

 تضح الصورة أكثر.يونيو حتى ت

تجمعه مع مجموع أعضاء كل من طنجة وملحقتي تطوان  تثالثة لقاءاباملقابل قرر املكتب تنظيم 

 والحسيمة.

 تدارس مشروع التغطية الصحية: -3

وقف املجتمعون على مشروع التغطية الصحية ونظام التقاعد الخاص باملهنيين. حيث ذكر السادة 

با ملحا للمهنيين منذ سنوات عدة وكان من جملة التوصيات األعضاء بأن هذا املشروع كان مطل

تجارة الصادرة عن كل من املناظرتين الجهويتين األولى والثانية حول التجارة وامللتقى الوطني حول ال

بمراكش. مؤكدين أن هذا املشروع يجب أن يخرج في أقرب اآلجال لكن مع ضرورة الوصول الى صيغة 

 املهنيين املالية. ومنطقية ملساهمةمعقولة 

 وقد تقرر بهذا الخصوص تشكيل لجينة خاص لبلورة وجهة نظر الغرفة حول هذا امللف الهام.  

لعمل الغرفة خالل الشهر املقبل السيما املرتبطة بتداعيات  النقاط األساسيةبخصوص  -4

 كورونا:

ر املسي هنيين اعتبر املكتبارتباطا بالحالة االقتصادية الجهوية واألوضاع االجتماعية واالقتصادية للم

 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 

ار لجنة اليقظة التجارية والخدماتية، وذلك من خالل املساهمة في عمل اللجان املشكلة في اط

 االقتصادية.



42 
 

 وعلى مستوى عمل الغرفة تقرر برمجة 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.

 ت حول املواضيع التالية: ندوة حول اجراءات الحماية واالحتراز الستئناف الدورةتنظيم ندوا 

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

 وناكور 

 إطالق دورة تكوين التاجر 

 تشكيل لجنة للوساطة، ملواكبة املهنيين في حل مشاكلهم 

 اتمام انجاز شريط تشجيع املنتوج املحلي 

ومكتبا وأعضاء وادارة،  وفي نهاية االجتماع جدد السادة األعضاء اشادتهم بعمل املؤسسة رئيسا

 للدور  ب مزيدا من البذل والعطاء وذلك تكريسامبرزين انتظارات املهنيين املتعددة وامللحة والتي تتطل

 الدستوري والقانوني ملؤسسة الغرفة.
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 2020يوليوز  09االجتماع الشهري للمكتب املسير للغرفة يوم 

على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر الغرفة بطنجة  2020 يوليوز  09الخميس عقد يومه 

ة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة. االجتماع الدوري للمكتب املسير لغرف

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 

والسيد محمد أغطاس السعيدي النائب الرابع  لرئيس الغرفة الحميد الحسيسن النائب الثالث

 بوجير مقرر الغرفة والسيد لرئيس الغرفة والسيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة والسيد أشرف

 .ربيع الخمليش ي املدير الجهوي للغرفة

 ئب املقرر.وتعذر الحضور على كل من السيد مصطفى بناجي نائب أمين املال والسيد مصطفى ديرا نا

وقد افتتح االجتماع بكلمة للسيد الرئيس الذي رحب بالسادة األعضاء في هذا االجتماع الحضوري 

عبرا األول منذ بداية الحجر الصحي والذي جاء في سياق التخفيف من اإلجراءات االحترازية املتخذة. م

والتي تميزت بعمل دؤوب عن تقديره ملجهودات السادة األعضاء واإلدارة طيلة الفترة املنصرمة، 

 ومستمر منأجل مواكبة املهنيين واسماع صوتهم ونقل مطالبهم املشروعة والحيوية.

 بعد ذلك انكب املجتمعون على جدول االعمال وفق النقاط التالية:

 املحضر السابق: -1

 (2تمت املصادقة على محضر االجتماع السابق دون مالحظات )امللحق 

 ة بين االجتماعين:الوقوف على سير عمل الغرف -2

الوارد في  2020يوليوز  09يونيو و 04تم استعراض أهم أنشطة الغرفة خالل الفترة املمتدة بين 

قي (، حيث تميزت بمواصلة االشتغال على ملف تداعيات جائحة كورونا، إضافة الى با5و 4و 3)املالحق 

 سسة.النقاط التي تهم السير العادي لتنفيذ برنامج العمل السنوي للمؤ 

 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 

 كيده لها علىطلب من رئيسة الجهة بعدم ادراج الغرفة كطرف في االتفاقية في الوقت الحاضر، مع تأ

 حرصه التعاون مع الجهة في مشاريع أخرى.
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لكية على صعيد آخر تم التأكيد على أهمية الزيارة التي قام بها مسؤولو جمعية املصدرين واملكتب امل

 الصناعية تحضيرا الفتتاح الشباك املوحد للمنتسبين بداية شهر شتنبر املقبل.

درسة بحيز مهم من النقاش. حيث وفق املجتمعون على من ناحية أخرى استأثر موضوع تدبير ملف امل

 االكراه الحقيقي لتدبير هذه املؤسسة في غياب تام ألي دعم مالي، وذلك بالنظر الى رفض الوزارة

 الوصية املصادقة على منحة جمعية التكوين والتنمية.

، مع مواصلة مع حيث تم في هذا الصدد االتفاق على إعادة مراسلة الوزارة الوصية حول املوضوع

 مكتب الدراسات على بلورة اقتراحات بخصوص نموذج حكامة معقول لتدبير املدرسة ومعهد التكوين.

مع التأكيد على ضرورة مواصلة أداء املعهد لدوره والتحضير للموسم الجامعي املقبل بما يقتضيه 

الثاء د مدير الجمعية يون الثاالمر من إجراءات وتدابير. وقد تقرر في هذا الصدد عقد اجتماع مع السي

 بتطوان التخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لضمان حسن سير املؤسسة. 2020يوليوز  14

 عرض حول اقتصاد الجهة في الفترة الراهنة ومناقشة خارطة طريق الغرفة. -3

قدم السيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة عرضا حول الوضعية الراهنة القتصاد الجهة 

ة خارطة طريق الغرفة، بناء على الدراسة التي انجزتها الغرفة حيث يتعين العمل على ومناقش

 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.

ية االجتماع االتفاق على استئناف اجتماعات املكتب في شهر شتنبر بعد العطلة وقد تم في نها

 الصيفية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



45 
 

 2020شتنبر  10االجتماع الشهري للمكتب املسير للغرفة يوم 

على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الغرفة بطنجة  2020شتنبر  10الخميس قد يومه عُ       

سير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة. االجتماع الدوري للمكتب امل

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 

يد محمد أغطاس السعيدي النائب الرابع والسيد الحسين بن الطيب الحسيسن النائب الثالث والس

أمين مال الغرفة والسيد مصطفى بناجي نائب أمين املال والسيد مصطفى ديرا نائب املقرروالسيد 

 الحضور على السيد أشرفبوجير مقرر الغرفة. ر للغرفة، وتعذربيع الخمليش ي املدير الجهوي 

يد الرئيس الذي رحب بالسادة األعضاء بعد فترة العطلة وقد افتتح االجتماع بكلمة للس

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

لتي سيد الرئيس بحجماالنتظاراتاملطروحة في الوقت الحاضر واملصلحة املهنيين واملؤسسة، كما ذكر ال

تتطلب مزيدا من العمل واالجتهاد في هذه الظرفية الخاصة التي يمر منها اقتصاد البالد عموما 

اقتصاد الجهة على وجه التحديد.  و

 بعد ذلك انكب املجتمعون على جدول االعمال وفق النقاط التالية:

 املحضر السابق:-1

 .حضر االجتماع السابق دون مالحظاتملصادقة على متمت ا

مع التوصية بوضع تقرير خاص بخدمة منح شواهد التنقل للمهنيين باعتبارها خدمة أساسية تأخذ 

 الكثير من الجهد والعمل للتخفيف من أعباء املهنيين قدر املستطاع.

 عرض األنشطة بين االجتماعين:2

 ث تم التوقف بشكل خاص عند النقاط التالية:حي ،تم عرض األنشطة بين االجتماعين

 االجتماع بين املكتب املسير وجمعية التكوين والتنمية والذي أفض ى الى مجموعة من القرارات -

 على رأسها تأمين انطالقة جيدة للموسم الدراس ي املقبل وتصفية الشراكة مع مؤسسة ايديكاتيم.

ت بناء على اتفاق مع السيد والي الجهة ملف شواهد التنقل للمهنيين، حيث أن العملية تم -

باعتباره 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 

 طلب كل يوم. 100مستوى طنجة حوالي 

لحاضرون أن شهادة التنقل ال تشكل أي مشكل على مستوى جميع أقاليم الجهة باستثناء وقد سجل ا

إقليم تطوان، حيث تداول املجتمعون بخصوص ضرورة مواصلة الجهود لتحسين ظروف وضع ملف 

 املهنيين.

قدم السيد النائب األول لرئيس الغرفة مصطفى بن  ملف توزيع مربعات سوق الجملة بطنجة: -

ع باعتباره مكلفا بامللف عرضا حول املنهجية واملراحل التي قطعها. حيث ذكر باالجتما عبد الغفور 

الذي تم بحضور السيد رئيس الغرفة والسيد العمدة بمقر الجماعة لشرح منهجة الجماعة في تدبير 

ساعة في كل اجتماع.  12اجتماعات امتدت ملا يزيد عن  4املوضوع، ثم تشكيل لجنة مختلطة عقدت 

 6 وثيقة الزامية إضافة الى 13وضعت اللجنة مجموعة من املعايير لالستفادة من املربعات بلغت  وقد

مرشح بما فيها  98مستفيد من أصل قائمة من  34شروط تكميلية. وقد أفضت العملية عن اختيار 

 الئحة املقاومين وأعضاء جيش التحرير.

إنجازه والتحسن امللحوظ في منهجية تفويت  وقد أشاد السادة أعضاء املكتب بجودة العمل الذي تم

 االستفادات.

تتبع ملف املجلة من خالل عقد اجتماع خاص يتناول طريقة تدبيرها والعالقة مع شركائها. مع  -

 تحديد جدول اعمال ومحاور العدد املقبل منها.

 الترحيب بالعمل املنجزواملرتبط بمشروع وزان -

 تدبير مشروع الجودة الخاص بالغرفة. إطار استكمال استمارة قياس الرض ى وذلك في  -

 والجهوية:عرض حول الوضعية االقتصادية واالجتماعية الوطنية  -6

، حيث أكد ية واالجتماعية الوطنية والجهويةقدم السيد الرئيس عرضا حول الوضعية االقتصاد

 صة للمنتسبينالسيد الرئيس على طبيعة الظروف الحرجة التي يمر منها املهنيون، وضرورة مواكبة خا

 خالل املرحلة املقبلة.

 كما تم التوفق عند بعض امللفات األساسية وعلى رأسها:

ملف منطقة التجارة الحرة بالفنيدق، والتي تشرف على انجزها وكالة طنجة املتوسط وعمالة  -

مخزن. وقد أكد  33هكتارات تشمل  10مليون درهم على مساحة  200اإلقليم بغالف مالي قدرة 

ضرورة توفير املعلومة للمهنيين واستدراك اغفال اشراك الغرفة. مع التوصية على عون املجتم

 بضرورة إعطاء األولوية ألبناء املنطقة لالستفادة من املشروع املذكور.
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ها. كما تناول املجتمعون مسألة الغاء وكالة تنمية أقاليم الشمال والسيناريوهات املطروحة بدل -

افية واملهنية وما قد حيث عبر املجتمعون عن تخ وفاتهم لفقدان أداء مؤسسة مشهود لها باالحتر

 يترتب عن ذلك من أثار على جودة أشغال األوراش لبعض اإلدارات واملؤسسات العمومية.

اء كما تم التطرق الى مسألة فواتير املاء والكهرباء الصادرة عن شركة امانديس، ومسألة   اعف -

الدعوة الىعقد اجتماع مع الشركة بهذا الخصوص مع ضرورة إعادة  املهنيين لعدة أشهر. حيث تقرر 

 نشر بالغ الشركة على جميع املهنيين قصد تعميم الفائدة.

 عرض مكتب الدراسات املكلف باملوقع االلكتروني: -7

 قدم مكتب الدراسات املكلف باملوقع االلكتروني عرضا حول تقدم أشغال إنجازه مع تقديم اقتراحات

د اعطى السادة أعضاء املكتب مالحظاتهم وتوجيهاتهم بهذا الخصوص. عرض مكتب بخصوصه. وق

 الدراسات املكلف بالنظام املعلوماتي:

قدم مكتب الدراسات املكلف بالنظام املعلوماتي عرضا مفصال بخصوص انتهاء املرحلة األولى من 

قد تم بعد العرض مناقشة مشروع تصميم النظام املعلوماتي للغرفة في إطار ورش رقمنة الغرفة. و 

 فحوى العرض وإعطاء املالحظات والتوجيهات بخصوص ما تبقى منه 

 :2020تتبع تنفيذ برنامج العمل ملا تبقى من سنة  -8

 قدم السيد املدير الجهوي مراحل تقدم تنفيذ برنامج العمل السنوي والخطوات املبرمجة فيه لبقية

يات العمل في املرحلة املقبلة. وعلى رأسها تفعيل السنة. حيث ناقش السادة أعضاء املكتب أولو 

شروع مشروع التجارة االلكترونية وتنظيم امللتقى الدولي للغرف املستدامة خالل شهر دجنبر املقبلو م

 .والوساطةتفعيل مركز التحكيم 

 تتبع صفقات الغرفة: -9

 فة.فق املكتب املسير على تقدم أشغال مختلف الصفقات التي تشرف عليها الغر او 

هناك صفقات أشغال قيد اإلنجاز: صفقة صيانة مقر الحسيمة، صفقة بناء مقر  2019فعن سنة 

فقد تم برمجة ثالث صفقات  2020وصفقة اعداد املحاسبة العامة. أما بخصوص سنة  اكزناية

وني لكترالامرتبطة بالنظام املعلوماتي هي كلها قيد التنفيذ: اقتناء املعدات املعلوماتية واعداد املوقع 

وتصميم النظام املعلوماتي. باإلضافة الى صفقة رابعة بخصوص اقتناء األثاث لم يتقدم اليها أي 

حد. مترشح. حيث تم االتفاق على إعادة برمجة صفقة األثاث باعتبار أن العرض األول لم يتقدم اليه أ

 برمجة صفقة الحراسة بناء على مالحظات السيد القابض املؤدي. وتقرر كذلك
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من جهة أخرى تم الوقوف بشكل خاص على تقدم أشغال ملحقة الحسيمة ملا تكتسيه من أهمية 

 لتوفير بنية اشتغال واستقبال مالئمة ملنتسبي اإلقليم.

وقد وجه السيد نائب املقرر مصطفى ديرا مالحظات عدة بخصوص تتبع سير األشغال. حيث نبه الى 

اقبة والتتبع الالزمة غال عليها في دفتر التحمالت. وقد نبه بشكل خاص الى األشواملنصوص  غياب املر

التي تمت بخصوص تغليف السطح ومنع تسرب املياه، حيث يبدو أن هذه األشغال تمت بشكل ال 

حظات يراعي شروط الجودة وينذر بتسرب املياه الى البناية في املستقبل. وقد أكد أن مختلف هذه املال 

 يع املعنيين بتتبع هذا امللف.قد قدمها مرارا وتكرارا الى جم

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 

ا بهذا الخصوص السيد املدير الجهوي الورش يجب بدوره أن يخضع لإلجراءات ذات الصلة، وقد دع

الى تتبع هذا املوضوع مع السادة أعضاء املكتب املكلفين باإلشراف على ملحقة الحسيمة واتخاذ 

 اإلجراءات املناسبة، مع رفع تقرير في املوضوع الى االجتماع املقبل للمكتب املسير.

 تدارس مشروع النظام األساس ي للغرف: -10

 املسير.اول هذه النقطة الى االجتماع املقبل للمكتب تم االتفاق الى تأجل تد

 اعداد الدورة املقبلة للغرفة: -11

بخصوص دورة أكتوبر فقد اتفق املجتمعون على عقدها داخل املقر الجهوي للغرفة مبدئيا يوم 

 . على أن يحدد جدول أعمالها في االجتماع املقبل للمكتب املسير.2020أكتوبر  15الخميس 
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 2020أكتوبر  1جتماع الشهري للمكتب املسير للغرفة يوم اال 

على الساعة العاشرة صباحا بمقر الغرفة بطنجة االجتماع  2020أكتوبر  01الخميس عقد يومه 

الدوري للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة. وقد ترأس 

الغرفة وحضره كل من: السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس 

بن  السيد الحسين-غطاس السعيدي: النائب الرابع لرئيس الغرفة السيد محمد أ-األول للرئيس 

 وجير مقرر الغرفةوالسيد ربيع الخمليش ي: املدير الجهوي للغرفة.السيد أشرف ب-الطيب: أمين املال 

حميد الحسيسين: السيد عبد ال-يظ الشركي: النائب الثاني للرئيسوتعذر الحضور على كل السيد حف

 لسيد مصطفى ديرا نائب املقرر ا-لسيد مصطفى بناجي نائب أمين املالا-النائب الثالث للرئيس 

وقد افتتح االجتماع بكلمة للسيد الرئيس الذي رحب بالسادة األعضاء مذكرا بجدول أعمال 

 ون على مختلف النقاط الواردة فيه وفق ما يلي:االجتماع.  بعد ذلك انكب املجتمع

 املحضر السابق: -1

 تمت املصادقة على محضر االجتماع السابق 

 عرض األنشطة بين االجتماعين: -2

  2020حول رخص التنقل املنهي لشهري غشت وشتنبر  االجتماعين وتقرير تم عرض األنشطة بين 

 تقرير عن تتبع صفقات الغرفة: -3

سواء املنجزة أو  2020و 2019هوي عرضا حول صفقات الغرفة بخصوص سنتي قدم السيد املدير الج

 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 

تهيئة مقر ملحقة الحسيمة حيث تم في هذا الصدد تقديم تقرير بخصوص عقد اجتماع مشروع 

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 

مديرة ملحقة الحسيمة والسيد اإلطار املكلف بامللف على مستوى امللحقة، باإلضافة الى  والسيدة

اقبة املكلف بتتبع األشغال. حيث أنه بعد تقديم املقاول  املقاولة املكلفة بتنفيذ املشروع ومكتب املر

ها لعرضه حول تقدم األشغال أكد مكتب الدراسات استيفاء جميع األشغال للشروط املنصوص علي
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في دفتر التحمالت. بعدها قدم السادة األعضاء مالحظاتهم بخصوص بعض تقدم أشغال الورش 

اقبته، قبل االنتقال على عين املكان والوقوف على األشغال الجارية واملتوقفة في الوقت  وشروط مر

خذ بعين االعتبار الحالي بالنظر الى وضعية مقر امللحقة املرتبط بالزيارة امللكية. وقد التزم املقاول باأل 

 (.7وامللحق  6بجميع املالحظات التي تم تقديمها والعمل على التقيد الحرفي بدفتر التحمالت )امللحق 

ها وعليه خلص املجتمعون الى التذكير بأهمية هذا الورش مع توجيه تحية شكر للمجهودات التي يقوم ب

مثل للورش، مع التوصية بضرورة كل من السيد أشرف بوجير والسيد مصطفى ديرا لضمان تتبع أ

بذل املجيد من الجهد على املستوى اإلداري ملواصلة تتبع الورش السيما على مستوى ملحقة 

 الحسيمة.

 مناقشة مشروع الوساطة والتحكيم: -4

تم تقديم الورقة اإلطارومشروع النظام الداخلي التي أشرفت عليه لجنة مشكلة من كل من السيد 

والسيد حفيظ الشركيوالسيد ربيع الخمليش ي والسيد خالد بولعيش. حيث مصطفى بن عبد الغفور 

 (.8امللحق )التكوينية. تم االتفاق على تفعيل األرضية املقترحة والبدئ بالتحضير للدورة 

 تدارس مشاريع االتفاقيات: -5

 تم عرض وتناول مشاريع االتفاقيات التالية:

 (9عشرين املقبولين لدى الجمارك )امللحق مشروع اتفاقية الشراكة بين الغرفة وجمعية امل -

 مشروع اتفاقية بين الغرفة واملنظمة العربية األورومتوسطية للتعاون االقتصادي  -

 ملحق بخصوص اتفاقية الشراكة مع جماعة وزان  -

 مختبرات طبية بغرض تحسين سلة الخدمات ويتعلق األمر باملختبرات التالية: 4اتفاقيات مع  -

 LABONORD  

 LABO BIOHAMMAN 

 LABO MEDILAB 

 LABO DERDABI 

 حيث تمت التوصية بقبولها واحالتها على الجمعية العامة قصد املصادقة.
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 :2020تحضير دورة أكتوبر  -6

يو املفروض انعقادها بشكل مشترك مع دورة يون 2020تناول املكتب املسير أجواء تحضير دورة أكتوبر 

ئحة كورونا وما يرتبط بها من حذر عقد االجتماعات وذلك في سياق الزال متأثرا بظروف جا 2020

بأعداد كبيرة. فبعكس مجالس الجماعات والجهات التي حصلت على ترخيص في املوضوع لم تتوصل 

افقة على تنظيم الدورة حضوريا وهو شرط أساس  ي الغرفة وبالرغم من مراسلتها للوزارة الوصية باملو

 ية.قبل املرور الى استشارة السلطة الوالئ

وعليه قرر املكتب املسير تنظيم لقاءات األقطاب ذات العدد املحدود بشكل حضوري بكل من 

أن  ىاألعضاء. علالحسيمة وتطوان وطنجة، مع عقد دورة عن بعد إلتاحة إمكانية مشاركة جميع 

 2020أكتوبر  27يوم الثالثاء تعقد بتاريخ 

 تالي:وقد تم في هذا الصدد االتفاق على جدول االعمال ال

 2020املصادقة على مشروع محضر دورة فبراير  -أ

 2020الى شتنبر  2020عرض ورقة إخبارية عن أنشطة الغرفة منذ فبراير  -ب

 2021عرض ومناقشة مشروع برنامج عمل الغرفة لسنة  -ت

 2021عرض ومناقشة مشروع ميزانية الغرفة لسنة  -ث

 للمقاوالت عرض ممثل صندوق الضمان املركزي حول وسائل املواكبة املالية -ج

 عرض حول دراسة كوفيد التي أنجزتها الغرفة -ح

 عرض ودراسة مشروع احداث مركز الوساطة والتحكيم بالغرفة -خ

 املناقشة واملصادقة على االتفاقيات التالية: -د

 مشروع اتفاقية الشراكة بين الغرفة وجمعية املعشرين املقبولين لدى الجمارك  -

 ربية األورومتوسطية للتعاون االقتصادي مشروع اتفاقية بين الغرفة واملنظمة الع -

 ملحق بخصوص اتفاقية الشراكة مع جماعة وزان  -

 LABONORDاتفاقيات مع مختبرات التحليالت الطبية  -

 LABO BIOHAMMANاتفاقيات مع مختبرات التحليالت الطبية -

 LABO MEDILABاتفاقيات مع مختبرات التحليالت الطبية -

 LABO DERDABIالطبيةاتفاقيات مع مختبرات التحليالت  -
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 :2020تدارس برنامج شهر أكتوبر  -7

ى شهر أكتوبر وباإلضافة الى عقد كل من الدورة واجتماعات األقطاب تم االتفاق علالبخصوص برنامج 

 ما يلي:

 اصدار بالغ بخصوص انعقاد اجتماع املكتب املسير  -

 تنظيم تكوين حول الوساطة والتحكيم -

نية واملؤسسات البنكية وصندوق الضمان املركزيتنظيم ندوة برمجة لقاء بين الجمعيات امله -

 حول مشروع قانون املالية

 بطنجة 2020أكتوبر  28يوم األربعاء تنظيم ندوة إلعالن الحصول على شهادة الجودة -

 ةبرمجة لقاء حول البرنامج التعاقدي بين املكتب املسير للغرفة والسيد املدير العام للتجار  -

 ستكمال نقل ملكية ممتلكات الغرفةتكليف مكتب مختص ال  -

تكليف السيد النائب األول بتمثيل السيد الرئيس في اللقاء املزمع تنظيمه من طرف املجلس  -

 االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول القطاع الغير املهيكل.

اعداد ورقة حول حاجيات التكوين لدى املهنيين والتي يمكن للغرفة القيام بها، وذلك قصد  -

 يمها الى السيد الوالي.تقد

 اعداد ورقة حول الصناعات االحاللية ومستقبلها لتقدم الى الوزارة الوصية. -

مواصلة االتصال باملدير العام لتيكنوبارك قصد التعاون في مجال املقاوالت الرقمية ووضع  -

 ب املعني.عرض في االجتماع املقبل للقط إمكانية تقديمهاتفاقية تعاون في هذا املجال. مع دراسة 

 اعداد ورقة حول تنظيم األيام التجارية عن بعد -

 .عمن حاملي املشاري 10تكليف قسم الدعم والترويج في تنظيم تكوين في تدبير املشاريع لفائدة  -

تكليف عضو الغرفة السيد رشيد قنطار في تقديم عرض حول مشروع التكوين بوزان أم أنظار  -

 املجلس الجماعي للمدينة املذكورة.

على أن يسبقها اجتماع لجينة من  2020أكتوبر  09مجة اجتماع لجنة املالية يوم الجمعة بر  -

، وذلك يوم 2021املكتب املسير لصياغة التوجه العام وكذلك الخطوط العريضة لبرنامج عمل سنة 

 على الساعة العاشرة صباحا. 2020أكتوبر  06الثالثاء 

 فة خالل الوالية االنتدابية الحالية.تشكيل لجينة خاصة لتحضير تهيئة حصيلة الغر  -

عن وقد اختتم االجتماع في أجواء من التفاؤل والتفاهم والحرص على املض ي قدما من أجل الدفاع 

 املهنيين وتمثيلهم أحسن تمثيل.
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 2020أكتوبر  22االجتماع الشهري للمكتب املسير للغرفة يوم 

بعة مساء بفندق سوالزور بطنجة اجتماع على الساعة السا 2020أكتوبر  22الخميس عقد يومه 

للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة وذلك على هامش 

، وذلك في سياق التحضير لدورة 2021اللقاء الذي نظمته الغرفة حول مشروع قانون املالية لسنة 

 للجمعية العامة للغرفة. 2020شهري فبراير وأكتوبر 

قد ترأس هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس الغرفة وحضره كل من: السيد مصطفى بن عبد و 

السيد محمد -حميد الحسيسين: النائب الثالث للرئيس السيد عبد ال-الغفور النائب األول للرئيس 

لسيد ا-بن الطيب: أمين املال  السيد الحسين-أغطاس السعيدي: النائب الرابع لرئيس الغرفة 

 ى بناجي نائب أمين املالوالسيد ربيع الخمليش ي: املدير الجهوي للغرفة.مصطف

-وجير مقرر الغرفةالسيد أشرف ب-وتعذر الحضور على كل السيد حفيظ الشركي: النائب الثاني للرئيس

 السيد مصطفى ديرا نائب املقرر 

دها مين مال الغرفة بعافتتح االجتماع بقرأة الفاتحة على روح املرحوم والد السيد الحسين بن طيب أ

 تطرق املجتمعون لجدول أعمال االجتماع.

 املحضر السابق: -1

 تمت املصادقة على محضر االجتماع السابق دون مالحظات 

 :2020متابعة التحضير ألشغال دورتي يونيو وأكتوبر  -2

 27املزمع عقدها يوم الثالثاء  2020بخصوص انعقاد دورة الغرفة لكل من شهري يونيو وأكتوبر 

وضع السيد الرئيس السادة األعضاء في الصورة بخصوص الحيثيات التي حتمت الرجوع  2020أكتوبر 

 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 واتخاذ 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 

رار املتخذ. وقد تم االتفاق على تمكين السادة األعضاء الذين تعذر عليهم حضوريا وهو ما يزكي الق

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 

 لنقل.لتأمين هذا ا

خالل  كما أوص ى السادة أعضاء املكتب بضرورة اتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير االحترازية الالزمة من

حصر الحضور داخل الدورة على السادة األعضاء وعدد محدود من املوظفين، وكذلك التشوير 

لغذاء اقاعة وأثناء واحترام التباعد وإلزام ارتداء الكمامة وتهوية الغرفة وتقليل عدد املقاعد في ال

 والغاء األكل في االستقبال وغيرها من اإلجراءات املتصلة باملوضوع.

وقد وفق املكتب على توصيات السادة األعضاء بخصوص مقترحاتهم حول مشروع برنامج العمل 

وتم احالته على الجمع العام. كما تم الوقوف على مشروع امليزانية بناء على مخرجات  2021لسنة 

لى ع لجنة املالية واحالتها على أنظار الجمع العام. وفي نفس اإلطار، صادق املكتب املسير عاجتما

إضافة بعض االتفاقيات الى جدول أعمال الدورة. وهي االتفاقية مع املجلس اإلقليمي للسياحة 

ظل بتطوان واالتفاقيات املتعلقة بتعزيز خدمات املنتسبين، مع التأكيد على أن هذه املبادرات ت

خبار بخصوص تقدم مشروع االتفاقية مع أمفتوحة امام الجميع. حيث قدم السيد أمين مال الغرفة 

 املكتب الوطني للسكك الحديدية.

 مختلفات: -3

بخصوص رخص التنقل االستثنائية للمهنيين، وبعد الوقوف على ظروف منح هذه الرخصة على  -

ى السلطات املعنية للوصول على األقل الى مستوى إقليم تطوان، تم االتفاق على ضرورة التدخل لد

 صيغة تمدد من صالحية الرخصة ملدة معقولة.

افقة على  2020بخصوص مقترح التكوينات املبرمجة خالل شهر أكتوبر ونونبر  - تم إعطاء املو

  الجدول املقترح. مع التوصية بالتواصل مع السادة املؤطرين بخصوص التواريخ املناسبة للتكوينات

الوقوف على معضلة انتشار أسواق املساحات الكبرى داخل النطاقات السكنية الشعبية  كما تم -

 وما تمثل من ضرب لقواعد املنافسة أمام صغار التجار، حيث تم االتفاق في هذا الصدد التدخل لدى

 الجهات املختصة ملعالجة هذا املوضوع.

 جام وسيادة روح الفريق العازم املض يوقد اختتم االجتماع في أجواء من التفاؤل والتفاهم واالنس

 على كافة املجاالت. واالرتقاء بأدوارهاقدما في مسار تطوير الغرفة 

 

 

 
 



55 
 

 2020نونبر  13االجتماع الشهري للمكتب املسير للغرفة يوم 

اجتماعا  باملقر الجهوي بطنجة على الساعة العشرة صباحا 2020نونبر  13الجمعة عقد يومه 

رفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة. ترأس هذا للمكتب املسير لغ

االجتماع السيد عمر مورو رئيس الغرفة وحضره كل من: السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول 

حميد الحسيسين: النائب الثالث السيد عبد ال-لشركي: النائب الثاني للرئيس السيد حفيظ ا-للرئيس 

بن الطيب:  السيد الحسين- محمد أغطاس السعيدي: النائب الرابع لرئيس الغرفةالسيد -للرئيس 

 ر للغرفة. وتعذلسيد مصطفى بناجي نائب أمين املالوالسيد ربيع الخمليش ي: املدير الجهوي ا-أمين املال 

 الحضور على كل من السيد أشرف بوجير مقرر الغرفةوالسيد مصطفى ديرا نائب املقرر.

يس تماع بقراءة الفاتحة على روح املرحوم السيد عبد الحميد الورياغلي نائب رئوقد استهل االج

 08.19قدم السيد الرئيس كلمة بخصوص أطوار مناقشة القانون  ابعده .طنجةسابق لغرفة والية 

اقف التي عبر   نها فيعاملتعلق بتغيير وتتميم القانون املتعلق بالنظام األساس ي للغرف، مجددا على املو

ديد من املناسبات كان آخرها خالل اجتماع لجنة مجلس املستشارين املنعقدة لهذا الغرض. حيث الع

  دعا السيد الرئيس الى ضرورة تجويد النص املذكور وادخال تعديالت تعزز من دور الغرف ومكانتها.

ة بعدها تم تناول النقط الواردة في جدول أعمال االجتماع وعلى رأسها تقييم مخرجات الدور 

ها األخيرة للغرفة وتتبع مختلف املشاريع والبرامج التي تشرف الغرفة على إنجازها ضمن برنامج عمل

 السنوي، كما اقترح السيد الرئيس إضافة نقطة متعلقة بتقرير املجلس األعلى للحسابات. وعليه تم

 تناول نقاط جدول األعمال وفق ما يلي:

 املحضر السابق: -1

لى محضر االجتماع السابق تقييم أشغال الجمعية العامة للغرفة لدورتي تمت املصادقة باإلجماع ع

 :2020يونيو وأكتوبر 

أشهر من  8بخصوص تقييم مجريات الدورة ومخرجاتها، سجل السادة األعضاء أن الدورة جاءت بعد 

التي آخر دورة. حيث كما هو معلوم تعذر عقد دورة يونيو بسبب الظروف التي أفرزتها جائحة كورونا و 

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.

ضوء  كما استحضر املكتب املسير أن عقد الدورة حضورا جاء في ظل املعطيات املستجدة و على

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 

 لتواصل املباشر مع السادة األعضاء الذين تعذرت عليهم املشاركة الحضورية.النقلوا

وقد سجل املجتمعون أنه على مستوى مضمون الدورة فقد تميزت بغنى عناصرها وأهمية النقاط 

وض املتداولة والتي تمس في الصميم اهتمامات وتطلعات السادة األعضاء وأدوار الغرفة. كما أن العر 

من طرف السادة أعضاء املكتب أو السادة األطر أو السادة ضيوف الدورة تناولت املقدمة سواء 

جوانب مهمة بخصوص القضايا االقتصادية الوطنية والجهوية السيما في ظل ما أفرزته جائحة 

 كوفيد من فرص واكراهات وتغييرات على جميع املستويات.

ي جابي للسادة األعضاء مع االتفاقيات التكما وقف املكتب املسير على الصدى الطيب والتفاعل اإلي

تم عرضها والتي حظيتبإجماع الحاضرين في أفق تثمين بطاقة العضوية وضمان اشعاع أكبر 

 للمؤسسة.

ة، من ناحية أخرى سجل املكتب باعتزاز كبير الشهادات التي قيلت في حق ما تم إنجازه من طرف الغرف

ع السادة األعضاء. وقد أكد املكتب في ذات السياق أن والتي كانت محط اشادة وتنويه من طرف جمي

دة ما تم تحقيقه هو انجاز فريق متكامل وثمرة مجهود جماعي بقيادة السيد رئيس الغرفةوبجانبه السا

أعضاء املكتب وبتنفيذ موفق من طرف اإلدارة، وليس هناك مجال لزرع عناصر التناقض أو التفرقة 

ال على املستوى الوطني بحصول املؤسسة على شهادة الجودة في هذه اللحمة التي أعطت املث

 املعتمدة.

رار قكما قيم السادة األعضاء توصيات الجمع العام وتدارسوا كيفية تفعيلها وأجرأتها. حيث تم تثمين 

تخصيص اعتماد مالي ملشروع وزان، باإلضافة الى التوصية بربط االتصال بالوزارة الوصية قصد 

الغرفة بخصوص تقديم مساعدة مالية لتجار املركب التجاري بالحسيمة على إثر  التفاعل مع رغبة

 الحريق الذي عرفة هذا األخير.

في  أما على املستوى الشكلي فقد سجل املكتب أن التدابير املتخذة النعقاد الدورة كانت موفقة ومرت

من  لغرفة على املستوى املاليأحسن األحوال وكما جرت العادة. مسجلين املجهود الكبير الذي حققته ا

ي ات التحيث ارسال الوثائق الكترونيا وتوفير البث املباشر وفق اإلمكانيات الذاتية وغيرها من اإلجراء

اتخذها املؤسسة وفق مقتضيات الحكامة الجيدة. دون تفويت املناسبة إلعادة التأكيد على املكسب 

ي فالبناية، وضمنه تجديد القاعة الكبرى التي غدت الذي حققته الغرفة باإلصالح املنجز على مستوى 

 حلة راقية ومؤهلة الحتضان تظاهرات على أعلى مستوى.
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 وفي ختام هذه النقطة أوص ى املكتب بضرورة انجاز شريط مصور حول أهم أطوار الدورة.

 عرض حول تقرير املجلس األعلى للحسابات: -2

جلس األعلى للحسابات بخصوص تسيير قدم السيد املدير الجهوي عرضا بخصوص مالحظات امل

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 

منظومة الحكامة وتأهيل املؤسسة.  بداية الوالية الحالية وما قدمه من تصورات ومجهودات لتحسين

 حيث أن املالحظات املقدمة دللت على هذا املجهود وهي تشكل في حد ذاتها شهادة تعتز بها الغرفة

 بجميع مكوناتها ووسام على صدر السيد الرئيس والسادة أعضاء املكتب.

 مختلفات: -3

أعضاء املكتب باملجهودات  أشاد السادة أكتوبر،بعد تقديم عرض حول خدمات املنتسبين خالل شهر 

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 

الجهوي الى االعداد الجيد انجاز مخطط تطوير الغرفة. حيث دعا السادة األعضاء السيد املدير 

 واستكمال جميع الحيثيات املرتبطة بهذا امللف.

 من ناحية أخرى سجل املكتب املسير ما يلي:

ة بخصوص االستفادة من االتفاقية مع مغرب مقاوالت تم دعوة اإلدارة الى إعادة مراسلة الوكال -

 بهذا الخصوص.

افقة على تطوير االتفاقية بين مكتب امل - لكيةالصناعيةوالغرفة ليشمل شركة كما تم املو

 سوكوجيك على غرار غرفة الرباط.

تم االتفاق على أعداد دالئل لالعالن عن الخدمات الجديدة للغرفة: شريط مصور ومطويات  -

 والفتة عرض.

ء تقرير عقد اجتماع اللجنة املكلفة بمركز الوساطة والتحكيم وبرمجة الخطوات املقبلة على ضو -

 عامة.مخرجات الجمعية ال

 برمجة اجتماع بخصوص تدارس اللمسات املتعلقة بكيفية تدبير فضاء العرض بطنجة -

 تم االتفاق على حذف مجموعة التواصل املهنية على الواتساب، وهي املجموعة التي أدت أدوارا -

 تواصلية مهمة ومحمودة خالل فترة الحجر الصحي، والتي انتفت الحاجة اليها في الوقت الراهن.
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دعوة  بضرورة توفير االعتمادات املالية إلصالح مقر غرفة تطوان خالل السنة املقبلة، مع التذكير  -

 السيد املدير الجهوي الى تقديم عرض محين حول اصالح مقري طنجة والحسيمة.

تقرر انجاز دراسة حول األسواق بمدينة طنجة والحسيمة على غرار ما تم إنجازه على مستوى  -

 تطوان.

 تعلقة بقياس رض ى املنتسبين الى االجتماع املقبل للمكتب املسير.تأجيل النقطة امل -

فق وقد اختتم االجتماع في جو من التفاهم واالنسجام مع برمجة االجتماع املقبل في موعده املحدد و 

 مقررات املكتب املسير.
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 2020دجنبر  10االجتماع الشهري للمكتب املسير للغرفة يوم 

على الساعة العاشرة صباحا باملقرالجهوي بطنجة  2020دجمبر  10الخميس يومه عقد 

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 

-حميد الحسيسين: النائب الثالث للرئيس السيد عبد ال-ركي: النائب الثاني للرئيس السيد حفيظ الش

بن الطيب: أمين املال  السيد الحسين-السيد محمد أغطاس السعيدي: النائب الرابع لرئيس الغرفة 

بعذر  بللغرفة. وتغينائب أمين املال والسيد ربيع الخمليش ي: املدير الجهوي  السيد مصطفى بناجي-

 من السيد أشرف بوجير مقرر الغرفة والسيد مصطفى ديرا نائب املقرر. كل

دول وقد افتتح االجتماع بكلمة ترحيبية للسيد الرئيس قبل االنكباب على تدارس النقاط الواردة في ج

 االعمال. وذلك وفق ما يلي:

 املحضر السابق: -1

 تمت املصادقة باإلجماع على محضر االجتماع السابق 

 لغرفة بين اجتماعي املكتب:عرض أنشطة ا -2

حيث تم في هذا  املكتبين،قدم السيد املدير الجهوي عرضا بخصوص أنشطة الغرفة بين اجتماعي 

يير الصدد تقييم مختلف األنشطة. وقد ذكر املجتمون باجتماع اكاديمية التربية والتكوين الذي تم تغ

لى تغييب الغرفة في أنشطة املجلس طنجة بدل تطوان. كما تم الوقوف ع ومكان انعقادهالىموعده 

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.

لعمل ج اللقاء الذي تم مع رئيس الغرف الليبية وما طرحه من آفاق التعاون واكما تم الوقوف على نتائ

 ف.املشترك. وقد تم تكليف السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول للرئيس بتتبع أجرأة هذا املل

من ناحية أخرى تم تقديم عرض حول خدمات املنتسبين حيث سجل املكتب املسير ارتياحه للعمل 

ما في الظروف الخاصة التي تمر بها بالدنا ارتباطا بانتشار فيروس كورونا، وفي هذا اإلطار املنجز السي

أوص ى املجتمعون بإضافة مقارنة رقمية مع السنة املاضية مع تثمين انطالق خدمة امللكية الصناعية 

كما  على مستوى طنجة، والتوصية بمتابعة التحضيرات إلطالق الخدمة على مستوى باقي امللحقات.

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 

التطرق  نفس اإلطار تم يللمقر. وفوإضافة تسمية بالعربية والفرنسية على مستوى الواجهة الجانبية 

 الى وضعية مليكة أرضية املقر، حيث تقرر في هذا الصدد إعادة مراسلة الوزارة بهذا الخصوص.

كما أكد املكتب على ضرورة برمجة أشغال الصيانة على مستوى ملحقة تطوان وإتمام أشغال تهيئة 

 مقر ملحقة الحسيمة.

بين، حيث أشاد املكتب من جهة أخرى تم عرض الدراسة املتعلقة بقياس مستوى رض ى املنتس

 باملبادرة وثمن نتائجها. 

 اتفاقيات التعاون: -3

قبلة تم التطرق خالل االجتماع الى مجموعة من االتفاقيات التي تعتزم الغرفة ابرامها في املرحلة امل

بتهيئة املنطقة الصناعية  تكنوبارك وبنك افريقيا واالتفاقية املتعلقةمع مؤسسة  وبشكل خاص

 بأصيلة

 :2021ويناير  2020عمل دجنبر  برنامج -4

تماشيا مع برنامج العمل السنوي سطر املكتب املسير مجموعة من األنشطة خالل شهري 

كما عرج املكتب على مجموعة من املواضيع التي تهم املهنيين كالرخص التنقل . دجنبرويناير

وع الى توجيه رسالة في املوضاالستثنائية واملشاكل املرتبطة بتجار املدينة العتيقة بطنجة، حيث تقرر 

السلطات الوالئية قصد اشراك املهنيين وأخذ رأيهم في أشغال التهيئة الجارية على مستوى أزقة 

 وأحياء املدينة.

 مختلفات: -5

وفي نهاية االجتماع سجل الحاضرون أهمية العمل املنجز طيلة الخمس السنوات املنصرمة وذلك 

ل في عمل أجهزة الغرفة من مكتب مسير وجمعية بفضل العمل املشترك والتكامل الحاص

أقطابوطاقم وظيفي. كما سجل املكتب بشكل خاص العمل املهم الذي قامت به  عموميةولجان و

الغرفة خالل السنة املنصرمة وكيف تعاملت مع تداعيات جائحة كوفيد منذ اليوم األول، حيث كانت 

ن املعتاد وحاولت قدر املستطاع اسماع صوت من بين املؤسسات التي واصلت العمل بوثيرة أكبر م

 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 

 .9001لى شهادة الجودة ايزو والتنويه خاصة واملكتب يستعد لإلعالن الرسمي للحصول ع

فق وقد اختتم االجتماع في جو من التفاهم واالنسجام مع برمجة االجتماع املقبل في موعده املحدد و 

 مقررات املكتب املسير.
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 ن االلجو األقطاب  أنشطة 3.1
 2020يناير  6اجتماع لجنة السياحة يوم 

اجتماع  2020يناير  06االثنين غرفة، انعقد يوم في سياق االجتماعات الدورية ألجهزة عمل ال           

 حول تمحور جدول اعماله و  ،لجنة السياحة على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الغرفة الجهوية

 النقط التالية.

 ؛0202تدارس تنفيذ برنامج عمل الغرفة برسم سنة -1

  مختلفات؛-2

نائب الرئيس وحضره كل من السيد عبد  الحسيسن:ترأس هذا االجتماع السيد عبد الحميد        

 الحفيظ: والسيد عمادفة للغر  الجهوي  الخمليش ي: املدير نائب الرئيس والسيد ربيع  الشركي:الحفيظ 

مقرر  جرجر:عضو لجنة السياحة والسيد عبد هللا  بوغالد: والسيد السعيدرئيس لجنة السياحة 

 واإلداريةلجنة الشؤون القانونية 

 ل.خياري والسيد عبد الرحمان يوال والسيدة خلوداطر االدارة: السيد عزيز اغبالو كما حضره كل من 

االجتماع بتأكيده على ضرورة  عبد الحميد الحسيسنوبعد كلمة الشكر والترحيب افتتح السيد    

االعتبار الفرص  اخذا بعين ،2020مناقشة بعض النقاط ذات األولوية في برنامج عمل الغرفة لسنة 

الى ضرورة اتخاد  كما أشار يعيشها قطاع السياحة على مستوى الجهة،  والظروف التياهات واالكر 

اش جميع اإلجراءات والتدابير الالزمة للنهوض بهذا القطاع والرقي به، وبهذا الخصوص فتح باب النق

 :أبرزهاا القطاع ذامام الحاضرين الذين تطرقوا الهم املشاكل التي تحول دون نجاح ه

عن  فاع الصاروخي في تكاليف املبيت لدى الفنادق واملطاعم في غياب الجهات املسؤولةاالرت -

اقبة،  املر

 تي يتعرض لها السائح، غياب االمن والنظافة واملضايقات ال-

 لجهة لدى املسؤولين، اغياب سياسة واضحة للتعريف بمؤهالت -

ا الغرفة، كمعرض الفيتور بمدريد كما تناول الحضور مناقشة جدول اهم املعارض التي ستشارك فيه

، معرض السياحة ببرلين 2020مارس 15الى  12، معرض السياحة بباريس من 2020يناير  26الى  22من 

 ،2020مارس 04الى  02ومعرض سيساب بالبرتغال من  2020مارس 15الى  04من 

 رفة ير للغض( الى املكتب املسليقترح السادة األعضاء في األخير إحالة هذا املوضوع )املشاركة في املعار  

 ال تخاد القرار واختيار األعضاء 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.  

 عداد للمناظرة الجهوية للسياحة.*اال 

 *عقد اجتماع لتحديد املشاكل واالكراهات تخص كل إقليم على صعيد الجهة.

 (les croisières*تخصيص يوم تحسس ي وتكويني بخصوص سياحة السفن العابرة )

 لتنسيق املشاركة في معرض فيتور بمدريد وارسال دعوات لكل 2020يناير  16عقد لقاء يوم الخميس *

  : نم

 رئيسة املجلس الجهوي للسياحة.-

 رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.-
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 2020يناير  16اجتماع لجنة السياحة وذلك يوم 

الذي تقرر من خالله تشكيل لجنة  2020يناير  06تباعا الجتماع لجنة السياحة املنعقد يوم       

  :ملناقشة النقاط التالية

 ، Fiturشاركة في املعرض الدولي للسياحةتنسيق امل-

 مناقشة اإلطار العام للدراسة التي ستنجزها الغرفة حول مؤهالت القطاع السياحي بالجهة،-

على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الغرفة بطنجة، اجتماعا  2020يناير  16انعقد يوم الخميس 

من السادة  حضره كلو  الرئيس،الحسيسن نائب للجنة السياحة بالغرفة، تراسه السيد عبد الحميد 

  :االعضاء

 ،رئيس لجنة السياحة  عماد الحفيظ:- 

 عبد االله جرجر : مقرر لجنة الشؤون القانونية واالدارية- 

  :كما شارك هذا االجتماع كل من السادة

 سعيد عباس ي :املندوب اإلقليمي للسياحة- 

 عبد الرحمان الصديقي :خبير اقتصادي- 

 "عيمة الزكري :مديرة طنجة "كالسرومن- 

 يحي العباس ي: مستشار في املجلس الجهوي للسياحة- 

 محمد الشيوة :نائب رئيس املجلس الجهوي للسياحة- 

 :ومن الجانب اإلداري حضره كل من اطر الغرفة

 السيدة خلود خياري - 

 السيد عزيز اغبالو- 

 السيد سعيد شفيق- 

 السيد مصطفى الحضري - 

  سعيد شفيق السيد- 

 وبعد كلمة الشكر والترحيب افتتح السيد الرئيس االجتماع، بتأكيده على ضرورة تضافر الجهود

ا ملواجهة االكراهات والظروف املتدهورة التي يعيشه الالزمةللنهوض بهذا القطاع، وإيجاد الحلول 

لي للسياحة الذي قطاع السياحة على مستوى الجهة، كما تطرق ملوضوع املشاركة في املعرض الدو 

، وان الهدف من هذا االجتماع هو التنسيق مع مختلف 2020يناير  26الى  22سيقام بمدريد من 

 ، املهتمة بالسياحةاملؤسسات والجمعيات املهنية 
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 في املعرض الدولي للسياحة حول املشاركةفي بداية االجتماع فتح باب النقاش امام الحاضرين 

Fitur نحة ي مدريد ويعد من أكبر املعارض السياحية في العالم، ويسمى أيضا بأجوالذي يقام كل عام ف

كا املناطق حيث يتم تقديم خصوصيات املناطق للزوار، ويعتبر أيضا البوابة األكثر أهمية لسوق أمري

 سينظم بتاريخالالتينية، وفي خضم النقاش تم تسجيل مالحظة بخصوص اقتراب موعد املعرض الذي 

 للسياحة،سيعيق عملية الترتيب والتنسيق مع الجهة واملجلس الجهوي  مما ،2020يناير 22

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

 من ممثلين عن:للجهة، مكونة 

 الخدمات،و غرفة التجارة والصناعة - 

 السياحة،مندوبية -

 املهنية،املركز الجهوي للسياحة والجمعيات -

-بطنجةكما شهد هذا االجتماع حضور السيد سعيد العباس ي املندوب اإلقليمي لوزارة السياحة 

 ،اصيلة

وأشاد باملؤهالت الطبيعية  والذي نوه باملجهودات التي تبذلها الغرفة لتشجيع هذا القطاع،

اقع تاريخية، باإلضافة الى املؤهالت  واإلمكانات االجتماعية والتفافية وتواجد مدن عتيقة ومو

مؤسسة فندقية مصنفة  112الطبيعية وضح السيد ان قطاع السياحة بجهة طنجة يتشكل من 

في  65حوذ على حوالي . وان السياحة الداخلية تستسرير 700و ألف 15بطاقة استيعابية تصل الى 

ائية املائة من ليلي املبيت املسجلة على مستوى الفنادق املصنفة بالجهة الفتا الى ان الطاقة االيو 

وتصنف مدينة طنجة كرابع وجهة سياحية بعد مراكش واكادير ’ ألف سرير 26حاليا تبلغ حوالي 

 البيضاء،والدار 

طاع بمنطقة طنجة السيما مشكل املرشدين كما توقف عند بعض املشاكل التي يعاني منها الق

فائدة برامج تكوينية ل إطالقالسياحين وندرة املرشدين الناطقين باللغات الجنبية، مشيرا الى انه تم 

فة املرشدين ويروم باألساس تكوينهم في تقافة وتاريخ املدينة، وخلص الى ان الجهود متواصلة من كا

دة وهج مدينة طنجة التي كانت في سنوات السبعينات املتدخلين لتنفيذ برامج تروم الستعا

 والثمانينات اهم وجهة سياحية على صعيد املغرب،



66 
 

وبعد التقديم الذي قدمه السيد املندوب ناقش الحضور اهم املشاكل والعوائق التي يعاني منها 

 القطاع 

 االرتفاع املهول في تكاليف املبيت،-

 غياب االمن  -

 عريف بمؤهالت الجهة لدى املسؤولين، غياب سياسة واضحة للت-

 ح سواء املغاربة او األجانب املضايقات التي يعاني منها السا-

ون غيرها احتكار عدد من البازارات لألفواج السياحية، إذ يتم توجيههم مباشرة نحو بازارات معّينة د -

 من طرف بعض املرشدين السياحيين بمقابل مادي، 

لة للسيد عبد الرحمان الصديقي خبير ومحلل اقتصادي ممثل شركة وفي االخير اعطيت املداخ

 كالسروم،

وبعد ترحيبه بالحضور، قدم السيد الصديقي شرحا موجزا ملنهجية الدراسة، التي سوف تنجزها 

الغرفة حول السياحة بالجهة، واكد على ان حضوره في هذا االجتماع هو بهدف االستماع القتراحات 

عضاء لجنة السياحة فيما يخص هذه الدراسة، موضحا ان امليزانية املرصودة وانتظارات السادة ا

غير انه أكد انفتاحه على مقترحات اعضاء اللجنة  ميدانية معمقةلها غير كافية ألجراء دراسة 

بأهم مدن الجهة قصد focus deGroupes  les "، بخصوص تنظيم لقاءات "مجموعات التفكير

 املرتقبة.الدراسة  اشراك منهي القطاع إلغناء
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 2020 يناير  82يوم والسياحة  قطب التجارة والخدمات واالستثمار اجتماع 

اع االجتم 2020يناير 28انعقد يوم الثالثاء  الغرفة،في سياق االجتماعات الدورية ألجهزة عمل 

صباحا بمقر  الخاص بقطب التجارة والخدمات واالستثمار والسياحة على الساعة الحادية عشرة

 من جانب األعضاء السادة:الغرفة بطنجة، حضره 

 مصطفى بن عبد الغفور: الناىب األول للرئيس-

 مصطفى بناجي: ناىب امين املال-

 رئيس لجنة النقل واللوجستيك ازغينو:عامر -

 عماد الحفيظ: رئيس لجنة السياحة-

 ة لالستثمارعبد الكريم بن يعقوب: عضو اللجنة الجهوي-

 رئيس اللجنة الجهوية لالستثمار بوكمزة: احمد-

 عضو لجنة الشؤون التجارية العاطفي:احمد -

 محمد الصنهاجي: عضو لجنة الشؤون التجارية-

 لجنة الشؤون التجارية التوناتي عضو محمد -

 حسن التوزني: عضو لجنة الشؤون التجارية-

 عضو لجنة السياحة  بوغالد:السعيد -

 نة الجهوية الستثمار عضو اللج احيدار:مرزوق -

 رموالي عمر سيخت: عضو اللجنة الجهوية لالستثما-

 القانونيةعبد االله جرجور: مقرر اللجنة اإلدارية و -

 ومن جانب اإلدارة السادة:

  .لود خياري، نبيل الخمليش ي، خالد بولعيش، محمد العلوي وياسين املالحخ -     

 في جدول االعمال التالي: ملناقشة النقط الواردة هذا االجتماع خصص 

 املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛ -1

 القطب،التي يشرف عليها 2020تتبع املشاريع املبرمجة خالل شهري يناير وفبراير  -2

 مناقشة تحيين مسطرة القطب، -3 

 دراسة ومناقشة النقاط التالية، -4

 تنظيم األيام التجارية،-
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 اقاليم الجهة،وضعية القطاع التجاري ب-

 روع برنامج التسريع التجاري التي تشتغل عليه مندوبية التجارة،االطالع على مش-

 املصادقة على محضر االجتماع السابق األولى:النقطة 

تراس هذا االجتماع السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول للرئيس، وبعد الترحيب بالحضور 

وتم االطالع على مشروع محضر االجتماع  ردة في جدول األعمال،افتتح االجتماع بقراءة النقط الوا

 السابق وتمت املصادقة عليه باإلجماع

 ،التي يشرف عليها القطب2020النقطة الثانية: تتبع املشاريع املبرمجة خالل شهري يناير وفبراير 

التي  2020ير تقدمت السيدة ندى جيواك بعرض ملختلف املشاريع املبرمجة خالل شهري يناير وفبرا

 كتالي:يشرف عليها القطب وهي 

 تأهيل فضاء املنتسبين.-

 فضاء املقاولة.-

 الشبابيك.-

 تنظيم االوراش والندوات.-

 املقاوالت.الية مواكبة -

 للدخل.مشاريع مهيكلة ومذرة -

وفي نفس السياق افتتح باب النقاش من طرف الحاضرين وتم االتفاق على ضرورة ارسال كل الوثائق 

ليها لخاصة باملشاريع والبطائق التقنية عبر التطبيق املعلوماتي ليتسنى للسادة األعضاء االطالع عا

ابة قبل الحضور الجتماع القطب ولتسهيل عملية التتبع، كما تم االقتراح حول إمكانية نشرها في البو 

 االلكترونية،

رية الجهوية، تحت شعار "جودة كما تقدم السيد مصطفى بناجي بتقرير مقترح برنامج األيام التجا

 خدمة الزبون ضمانة لتطوير االقتصاد الجهوي واملحلي " وهو على الشكل التالي:

 املحتويات:

 موسم التخفيضات  -1
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 الندوات واأليام التجارية والتواصلية -2

 واجهة تجارية أحسنتنضيم مباراة  -3

 تكريم بعص التجار  -4

 أنشطة موازية -5

 األهداف 

التجار من ترويج منتوجاتهم وخدماتهم عبر اإلعالن عن التخفيضات وتضفية املخزون وتزين تكوين 

 الواجهة،

 ستهلك بعرض منتوجات وسلع يراعي فيها الترابط بين الثمن والجودةتلبية رغبة امل-

 التعريف باملنتوجات وتحسين مستوى املبيعات-

 تنشيط األسواق التجارية-

جديدة كموسم قار  طنجة تطوان الحسيمة، وترسيخ بداية كل سنة خلق رواج تجاري بمدن جهة-

 للتخفيضات باملحالت التجارية بالجهة 

 وإنعاشهة فضاء متميز للتسوق مما سيساعد على جلب املزيد من الزبناء للمنطقة جعل مدن الج-

 الحركة السياحية والتنمية االقتصادية بهذه الجهة

 مقترح برنامج الدورة:

 يضات: موسم التخف -1

م، ، اإلعالن عن التخفيضات من لدن التجار بمحالته2020الى غاية متم شهر يناير  2020يناير  15من 

 طيلة أيام التظاهرة بواسطة الفتات ملصقات مع تزين املحالت.

 االيام اإلعالمية والندوات التي ستنضم في:  -2

 االقتصاد املحلي والتنمية املستدامة،-

 التصريح االلكتروني،-

 التنشيط االقتصادي وتعزيز جاذبية املدن،-
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 التجارة االلكترونية،-

 الضرائب العامة والجبائية املحلية،-

 لقاء خاص بتكوين التجار، -

 املرأة املقاولة واالقتصاد التضامني،-

 أسواق الجملة للخضر والفواكه بالجهة-

 التمويالت التجارية والتمويالت الجديدة،-

 ية تنضيم أحسن واجهة تجار  -3

 تكريم فعاالت تجارية  -4

 أنشطة موازية للتجار وعائالتهم -5

 الحفل الختامي  -6

 وفي إطار مناقشة برنامج األيام التجارية، خلصت املناقشة باملقترحات التالية:

 عية الزبون بشراء املنتوجات املحلية،االعداد لحمالت تحسيسية لتو -

 الفنادق،بالنسبة  توعية التاجر لتخفيض االثمنة، نفس الش يء -

 اهمة الجماعة املحلية والجمعيات املهنية واملقاطعات إلنجاح هذه التظاهرة.اشراك ومس-

  التجارية.لأليام  أكبر شعاع اعداد لقاء مفتوح مع بعض الفنانة لتحقيق ا -

 عقد ندوة حول التجارة االلكترونية -

 الزبائن، األيام التجارية لجلب عدد كبير من تنظيم أنشطة أخرى موازية مع -

اما فيما يخص نقطة مناقشة تحيين مسطرة القطب فقد طالب السيد احمد بوكمزة بتغير يوم 

م الجمعة الخاص باجتماع قطب التكوين والتعليم ليوم األربعاء لتسهيل حضوره في اللقاءين معا )يو 

ع التكوين الثالثاء اجتماع قطب التجارة والخدمات واالستثمار والسياحة ويوم األربعاء اجتما

 والتعليم(

 كما اوص ى بأخبار أعضاء 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،

 اري الذي تشتغل عليهوفي األخير تم تأجيل مناقشة النقطة املتعلقة بمشروع برنامج التسريع التج

  .مندوبية التجارة
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 2020يناير  29يوم  اجتماع قطب الصناعة ودعم االنشطة واملشاريع التنموية

صباحا بمقر الغرفة الجهوية بطنجة،اجتماع  11على الساعة  2020يناير  29االربعا ء انعقد يوم        

التنموية، وخصص لتدارس ومناقشة النقط الواردة في قطب الصناعة و دعم االنشطة و املشاريع 

 :جدول األعمال والتي همت بالخصوص

 املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛  -

 التي يشرف عليها القطب ؛ 2020تتبع املشاريع املبرمجة خالل شهري يناير وفبراير   -

 مناقشة تحيين مسطرة القطب؛ - 

 .قطبونقط اخرى تهم مجال عمل ال

 ترأس االجتماع السيد سعيد اليونس ي رئيس لجنة الصناعة ومناطق األنشطة االقتصادية

 : وحضره كل من السادة

 مقرر لجنة التتبع و انجاز املشاريع التنموية :احمد محمد آيت الحاج  -

 مقرر لجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعارض :بنونة مراد   -

 يم املناطق الصناعية واملعارضمحمد اجانة : عضو لجنة تنظ  -

 ابراهيم امنكاي مقرر لجنة الصناعة ومناطق األنشطة االقتصادية -

 الزبير عزوز مقرر لجنة التدقيق وتدبير املخاطر -

 لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ر مقر  :الخمليش ي مصطفى -

-خلود خياري -محمد يجو - :لسادةواالسيدات  القطب،كما حضره األطر االدارية املكلفة بتتبع ملفات 

 مصطفى.لحضري ا-العوامي محمد-شعصام خربو -ندى جيوك

 املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق -

ترأس هذا االجتماع السيد سعيد اليونس ي رئيس لجنة الصناعة ومناطق األنشطة االقتصادية، وبعد  

عد مناقشته من طرف الحضور تمت وب كلمة الشكر والترحيب استعرض محضر االجتماع السابق،

 .املصادقة عليه باإلجماع
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 التي يشرف عليها القطب، 2020تتبع املشاريع املبرمجة خالل شهري يناير وفبراير  -

تقدمت السيدة ندى جيواك بعرض ملختلف املشاريع الجديدة املبرمجة خالل شهري يناير وفبراير 

تسجيل مالحظة من طرف السادة األعضاء لغياب وضعية ، التي يشرف عليها القطب غير انه تم 2020

 تتبع املشاريع، 

وبعض نقاش حول جل املشاريع تم االتفاق بإرسال جدول املشاريع ليتسنى للسادة األعضاء االطالع 

 عليه قبل حضورهم الجتماع القطب ولتسهيلهم عملية التتبع،

 قرير حول حاضنة تطوان،وتباعا لتوصيات االجتماع السابق لقطب الصناعة بخصوص ت

 مكلف بحاضنة تطوان حيت افاد الحضور بالتقرير التالي: إطار أعطيت الكلمة للسيد عصام خبروش، 

 حاضنات املقاوالت بتطوان

انت تم احداث هذا املشروع النموذجي بمشاتل املقاوالت بتطوان، بمقر مدرسة املقاوالت سابقا التي ك 

 تابعة لجماعة تطوان،

 الهدف -1

 من الشباب الحاملين للديبلومات او دوي التجارب في 20هدف الرئيس ي من هذا املشروع هو ادماج ال

لى مقاولة سيتم احتضانها ب حاصنة املقاوالت بتطوان باإلضافة ا 20الحياة املهنية من خالل احداث 

 حامل لفكرة املشروع والراغب مستقبال في انشاء املقاولة. 200تأطير وتكوين ازيد من 

 املهام  -2

 من ضمن مهام حاضنات املقاوالت بتطوان مايلي:

 *تقييم أفكار احداث املقاوالت او األنشطة،

 *االحتضان والدعم اللوجستيكي لحاملي املشاريع،

 *تشكيل الفرق وتكوين محدثي املقاوالت،

 املشاريع،*استكشاف 

 وضع رهن إشارة املستفيدين مكاتب واليات االشتغال،
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 املقاوالت،همية احداث *التحسيس بأ

افقة الشخصنة )الكوتش(،  *املر

 التنشيط واحداث الشبكات،-

 املشاريع،*دراسة جدوى 

 التمويل،*الدعم للبحث على 

 الشركاء

 الدعم اللوجيستي والبشري(و جماعة تطوان )توفير مقر للحاضنة -

 شغيل والكفاءات )التأطير البيداغوجي(الوكالة الوطنية إلنعاش الت-

 عاهد التكوين املنهي،م-وبية التجارة والصناعة بتطوان )التأطير البيداغوجي( مند-

 ن من االحتضانو املستفيد

 من مختلف القطاعات  11عدد املستفيدين 

 :وأشار السيد عصام خربوش على ان ضعف عدد املستفيدين راجع إلكراهات ذكر منها 

 بعد مكان الحاضنة 

 غياب وسيلة للنقل 

  ضعف التجهيزات 

 ياب الصيانةغ 

 .الخللمن هنا أوص ى السادة االعضاء بضرورة تشكيل لجنة، لزيارة ميدانية للحاضنة لتحديد 

 يوم الثالثاء على الساعة العاشرة صباحا واالنطالقة ستكون من مركز الغرفة الجهوية، ذلكوحدد 

ع قاعة بعدها تقدم السيد محمد العوامي بعرض حول مشروع فضاءات العرض، وفيما يخص مشرو 

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 

البحث عن داخل املغرب او خارجه ، وقد عملت الغرفة سابقا عن طريق مصلحة الدعم والترويج على  
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مصادر التمويل باالتصال باملسؤولين عن قاعة العرض بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بغرفة 

اكادير ، بحيث ان هذه األخيرة تعتبر اول غرفة في املغرب تعتمد على قاعة العرض في االشهار ودلك مند 

رفع متباين ملداخيلها  سنوات سابقة ، واكد املسؤول على ان استغالل قاعة العرض مكن الغرفة من

مما يسمح لها بتطبيق حرفي لبند االشهار املتضمن في البرنامج التعاقدي الذي يربط غرفة طنجة 

 ووزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي واالخضر ،

 التالية:وقد استحسن السادة أعضاء القطب هذا العرض وقدموا االقتراحات والتوصيات  

 ر التحمالت الدي ينضم العالقة بين املستشهر والغرفة، االعتماد على دفت -

 بالجهة، 2020نظيم لقاء حول مستجدات قانون املالية لسنة ت-     

 )يوم خاص باملهنين ويوم للعموم(

 ائق الخاصة باملشاريع عبر التطبيق املعلوماتي قبل االجتماع،ارسال جميع الوث-

لقروض املمنوحة لحاملي املشاريع نكية بخصوص اعقد لقاء توعوي بشراكة مع املؤسسات الب-

 الجديدة، )برامج الدعم(

 Marketing  )املاركوتينغ(اقتراح تكوين اطر الغرفة في مجال -

 OMPIC ملغربي للملكية الصناعية والتجارية"االتعجيل بفتح شباك "املكتب -

ية وضرورة متابعة وتنفيذ ، بالتأكيد على أهمالواحدة بعد الزوال واختتم االجتماع على الساعة

 ء.صيات التي خرج بها السادة األعضاالتو 
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 2020يناير  30يوم  اجتماع قطب التدبير املؤسساتي واالعالم والتواصل

صباحا  11على الساعة  2020يناير  30الخميس االجتماعات الدورية للغرفة؛ انعقد يوم  إطار في           

هدا  وخصص والتواصل،قطب التدبير املؤسساتي واالعالم  عاجتمابطنجة، بمقر الغرفة الجهوية 

 :االجتماع ملدارسة النقط التالية

 املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛ -1

 التي يشرف عليها القطب ؛ 2020تتبع املشاريع املبرمجة خالل شهرى يناير وفبراير  -2

 .مناقشة تحيين مسطرة القطب -3

- :السادةكل من  وحضره والتواصل،لجنة اإلعالم  ساليعقوبي: رئيلسيد عثمان س االجتماع اأتر 

 - وامليزانية،لجنة الشؤون املالية  محمد: عضو بوعياد 

 مقرر لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، مصطفى الخمليش ي:

 العربي ابركي :عضو لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية،-

 والسادة، القطب، السيداتاملكلفة بتتبع ملفات  كما حضره األطر االدارية

 اسماء الطاههري، ندى جيوك نورة العيساوي ،خلود الخياري و عبد الرحمان يوالل_

 املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق  -1

ترأس هذا االجتماع السيد عثمان اليعقوبي رئيس لجنة االعالم والتواصل ، وبعد كلمة الشكر  -  

تمت املصادقة عليه من طرف وبعد مناقشته  محضر االجتماع السابق، حيب ، استعرضوالتر 

 األعضاء الحاضرين.

  املشاريع التي يشرف عليها القطب تتبع    -2

، فقد تم إطالع الحضور على 2020أما عن نقطة تتبع املشاريع التي يشرف بها القطب خالل سنة 

 لتواصلع التي سيعمل عليه قطب التدبير املؤسساتي واإلعالم وااملحاور االستراتيجية للبرامج واملشاري

، حيث قدمت السيدة ندى جيوك بأهم الخطوط العريضة لكل مشروع خالل شهري 2020خالل سنة 

 يناير وفبراير، مع توضيح اإلطار العام التي تسير عليه هاته املشاريع، ومن أهمها،

 مشروع منظومة الجودة -

 معلوماتيمشروع انشاء نظام -

 مشروع املحاسبة -

 منظومة االعالم والتواصل-
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م تبالنسبة ملنظومة الجودة التي عملت عليها الغرفة انسجاما والبرنامج التعاقدي مع الوزارة فقد 

رفة تقديم ملحة مقتضبة عن البرنامج واملراحل التي مر بها والجهود املبذولة التي اثمرت بحصول الغ

 كأول غرفة وأول مؤسسة عمومية منتخبة تحصل على شهادة االيزو، .9001على شهادة األيزو 

وتم اعتماد التوصيات الصادرة عن التدقيق الخارجي وبرمجة اإلجراءات االزمة لتفعيلها، كما تم 

 استكمال املساطر اإلدارية وتطويرها وتنظيم تكوين للمدققين الداخلين، 

تشرف غليه السيدة أسماء الطاهري فقد بدا  التي املعلوماتياما فيما يخص مشروع انشاء النظام 

 ، 2020يناير  27االشتغال به يوم 

 بخصوص مشروع تنفيذ حلول تكنولوجية،  2020وسيتم اإلعالن عن صفقة في بداية شهر مارس 

من  وفي خضم مناقشة هذه املشاريع اقترح السادة األعضاء االستمرارية في تجويد عمل الغرفة واملرور 

                                                                 .م.كما نوه السادة األعضاء بمجهودات اطر الغرفة وتقديم الشكر له14001إلى أيزو  9001يزو شهادة أ

واالصدارات والذي يعد ركيزة أساسية وفي األخير انصب النقاش حول مشروع الرسالة االقتصادية  

م حيث يندرج ضمن محور خدمات الدعم واملواكبة، وبهذا الخصوص تقدمت من ركائز منظومة اإلعال 

 مع التركيز على عملية التوزيع وطرقها باإلضافة إلى مواكبة 2019السيدة نورة العيساوي بحصيلة 

 .اتالغرفة للشركة املكلفة في البحث عن املستشهرين خاصة املؤسسات التي تربطها الغرفة بها اتفاقي

 2019تم إصداره بتاريخ ابريل  العدد األول 

 2019العدد الثاني تم إصداره بتاريخ يونيو 

 2019العدد الثالث تم إصداره بتاريخ غشت 

 2019العدد االستثنائي تم إصداره بتاريخ شتنبر

 2019العدد الرابع تم إصداره بتاريخ أكتوبر 

 السادس في طور اإلنجاز.تم اصدار العدد الخامس في شهر يناير والعدد  2020وبالنسبة لسنة 

 وبعد مناقشة السادة األعضاء لجل هذه البرامج تم اقتراح التوصيات واملقترحات التالية

 عقد لقاء بخصوص مركز الوساطة والتحكيم والتعجيل بفتح املركز، -

 .لتتبع جميع الوثائق داخل قاعة االجتماعات  Tabletteاقتناء معدات االعالميات  -

 مناسبة ملواجهة الركود االقتصادي التي تعرفه الجهة، البحث عن حلول -

 .التحضير لحملة التبرع بالدم -
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 2020يناير 31يوم جتماع قطب التكوين والتعليم ا

تكوين بمقر ملحقة الغرفة بتطوان االجتماع العادي لقطب ال 2020يناير  31الجمعة انعقد يوم          

املصادقة على محضر  التالي:لى مدارسة جدول االعمال وقد ركز االجتماع ع .والتعليم بالغرفة

طب التي يشرف عليها الق 2020االجتماع السابق وتتبع املشاريع املبرمجة خالل شهري يناير وفبراير 

 .ومختلفات

وحضر هذا االجتماع السادة االعضاء عبد اللطيف افيالل وموهب القاسمي وكريم غزولة واحمد 

كما حضره ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة الغرفة بتطوان وسعيد بوكمزة ومصطفى الخمليش ي 

 .شفيق رئيس قسم بامللحقة

مالحظة بخصوص برمجة  (،الحسيمةالسادة أعضاء القطب )خاصة املنتمين إلقليم  في البداية أبدى

مع اجتماع مكتب املؤسسة  والتي تتزامنالتكوين  اجتماعات قطبخاصة  األقطاب،اجتماعات 

 حيث الحظ بعض األعضاء املنتمين للمؤسسة الجهوية للتكوين والتنمية والتنمية،ة للتكوين الجهوي

كذلك اجتماع مكتب مؤسسة  والذي يعرفالتكوين ) اجتماع قطبأنه من املحبذ تقريب تاريخ 

بعد ذلك  األقطاب األخرى التي يتواجد بها أعضاء مكتب مؤسسة التكوين. التكوين( واجتماعات

 طب في النقط املدرجة بجدول األعمال اآلتي:تداول الق

 محضر االجتماع السابق: تمت املصادقة على محضر االجتماع باإلجماع.1-

 .2020وفبراير املشاريع املبرمجة خالل شهري يناير  تتبع-2

 بالنسبة لجدول التكوين:  -

 2020براير قترح برمجة تكوينات شهر يناير خالل فا -                               

 للتكوين في اللغة االنجليزية. ومختلفة بالنسبةرمجة مستويات عديدة ب -                               

 ومراكز التكوين:بالنسبة ملعاهد  -

 رة حول تسيير املعهد املتخصص املتوسطي للتدبير.تم إعطاء نظ -                              

رة تم اإلخبار بمسطرة ملف اعتماد شعبة البنك واملال لدى ةالعليا للتجابخصوص املدرس-            

مع  2016طلب تمديد العمل بالرخصة املمنوحة للغرفة سنة  تم إيداع ثالعالي، حيوزارة التعليم 

 آجاإليداع امللف البيداغوجي طبقا لدفتر املواصفات وانتظار فتح والتقني،تحيين امللف اإلداري 

                             (.سنوات 4ريا +بكالو )الجديد 

 تحيين مسطرة القطب: لم يتم التداول في شأنها النعدام املعطيات. مناقشة-3
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 2020فبراير  5عضاء املكتب املسير مع رؤساء اللجان بالغرفة وذلك يوم أاجتماع 

 االربعاءجتماع يوم ومباشرة تنفيذه، عقد ا 2020في إطار أجرأة برنامج عمل الغرفة برسم سنة 

على الساعة العاشرة صباحا بفندق سوالزور بطنجة ما بين أعضاء املكتب املسير  2020فبراير  05

 .للغرفة والسادة رؤساء اللجان

وتقيم اآلليات والطرق التي اعتمدت في  2019حيث تم الوقوف فيه على حصيلة عمل الغرفة لسنة 

 ء االقسام ومسؤولي الغرفة الجهوية. كما تناول االجتماعتنزيله. وذلك بتقديم عروض من طرف رؤسا

قة ن القضايا وامللفات التي تهم املهنيين وعلى رأسها كيفية مواكبة الغرفة لبرنامج انطالالعديد م

بخصوص تمويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة، والعديد من املواضيع األخرى املرتبطة بمهام 

 .اشتغال املؤسسة

 السادة:تماع السيد عمر مورو رئيس الغرفة وبحضور السادة أعضاء املكتب املسير ترأس هذا االج

 عبد-للرئيسالحفيظ الشركي: النائب الثاني  عبد-: النائب األول للرئيس ر عبد الغفو مصطفى بن 

الحسين ابن -ئيس اغطاس: النائب الرابع للر  محمد-للرئيسالنائب الثالث  الحسيسن:الحميد 

نائب املقرر.  ديرى: صطفىم-املقرر بوجير:  أشرف-بناجي: نائب أمين املال  مصطفى-ال الطيب: أمين امل

لجنة تنمية  اسين: رئيسي العرود-التواصلرئيس لجنة  اليعقوبي:اللجان: عثمان  والسادة رؤساء

لطاقات قنطار: رئيس لجنة البيئة وا رشيد-الحفيظ رئيس لجنة السياحة  عماد-أنشطة املناولة 

 محمد-الد االبراهيمي: رئيس لجنة العالقات العامة والشراكة مع املنظمات املهنية خ-دة املتجد

 .حماني: رئيس لجنة دعم املقاوالت الشابة والتكنولوجيات الحديثة

: ناصر الفقيه والسادةاإلدارة حضره السيد ربيع الخمليش ى: املدير الجهوي الغرفة،  ومن جانب

: إطار وفاطمة اعجيول رئيس قسم بملحقة الحسيمة،  جمال املخلوفيو اللنجري مدير ملحقة تطوان، 

قسم  سونبيل الخمليش ى: رئيبفرعية العرائش، وحورية البوزارتي: رئيسة قسم خدمات املنتسبين، 

قسم  ومحمد يجو: رئيسرئيس قسم االستراتيجية والشراكة،  اغبالو:العالقات املؤسساتية، وعزيز 

وخلود أشرقي  موعبد الرحييوالل: رئيس القسم االداري واملالي،  حمانوعبد الر الدعم والترويج، 

  .أطر بالغرفة وأسماء الطاهري  وندى جيوك خياري 
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 2020فبراير  07وذلك يوم قطب التعاون والشراكات اجتماع 

تماع في إطار االجتماعات الدورية التي تعقدها األقطاب، انعقد بمقر الغرفة الجهوية بطنجة اج       

 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، 2020فبراير  7الجمعة يوم قطب التعاون والشراكات 

 وخصص ملناقشة نقط جدول االعمال التالية: 

 محضر االجتماع السابق؛املصادقة على مشروع  -1

 التي يشرف عليها القطب 2020تتبع املشاريع املبرمجة خالل شهري يناير وفبراير  -2

 ة القطب،مناقشة تحين مسطر  -3

 مختلفات، -4

 الغرفة، السادة: حضر في هذا االجتماع من أعضاء

 تجددة:رشيد قنطار: رئيس لجنة البيئة والطاقات امل-

 ي: رئيس لجنة العالقات العامة والشراكات مع املنضمات املهنية،خالد اإلبراهيم-

 ة، جنة العالقات العامة والشراكات مع املنضمات املهنيلمحمد الطاهري: مقرر -

 اقات املتجددةجمال الدين حنين: عضو لجنة البيئة والط-

 اللجنة البيئة والطاقات املتجددة  غزولة: عضو كريم -

 لجنة البيئة والطاقات املتجددة  و اعزيبوشامو: عضاحمد -

 لجنة البيئة والطاقات املتجددة و السليماني: عضعبد السالم -

 أطر الغرفة

 اتيجية والشراكةرئيس قسم االستر  اغبالو:عزيز -

 قسم العالقات املؤسساتية خياري:خلود -

 ندى جيوك: قسم الدعم والترويج-

وحضره السادة األعضاء املذكورة أسماؤهم اعاله، وبعد  ترأس هذا االجتماع السيد رشيد قنطار 

 الكلمة الترحيبية فتح باب النقاش امام الحاضرين.
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ملنسقي القطب بدون مبرر، بالرغم من تسجيل  في البداية تم تسجيل مالحظة الغياب املتكرر 

هذه املالحظة في االجتماعات السابقة، مما استدعى تدخل باقي األعضاء بخصوص هذا الغياب وتم 

 االتفاق باإلجماع على ضرورة استبدالهما بمنسقين اخرين، 

 مشروع محضر االجتماع السابق املصادقة على -1

ضر االجتماع السابق، وتم االطالع عليه ومناقشته وفي عرض السيد رئيس الجلسة على الحضور مح

 األخير تمت املصادقة عليه باإلجماع،

 املشاريع التي يشرف عليها القطبتحديد -2

تقدم السيد عزيز اغبالو رئيس قسم االستراتيجية والشراكة، بعرض ملختلف املشاريع التي يشرف 

اون ملشاركة في املعارض الدولية، وتعزيز التععليها القطب واملتعلقة بتنظيم املعارض والندوات، وا

ث الدولي عبر االتفاقيات وغيرها، وبرنامج وسائط الترويج )دليل املصدر واملطويات التعريفية بحي

 اعطى توضيحات فيما يخص فروع املشاريع وهي على الشكل التالي:

اقاليم الجهة: تمتأجيلها وتم االت فاق على ان تنظم بمدينة *تنظيم ندوة حول التكامل بين مدن و

 طنجة في متم شهر مارس،

التي ستنجزها الغرفة حول *املناظرة الجهوية للسياحة: سيتم تنظيمها بعد االنتهاء من الدراسة

 بالجهة، القطاع السياحي

 وتم االتفاق بان يكون التنسيق مع Fiturتمت املشاركة في معرض  :*املشاركة في املعارض الدولية

 س الجهوي للسياحة بخصوص املشاركات املستقبلية،الجهة واملجل

*دليل املعارض: االعداد لدليل املعارض حسب القطاعات مع دليل خاصبأفريقيا وتم اختيار 

 ،وساحل العاجالسينغال 

ت *تنظيم ندوة حول الحماية من املخاطر: فقد تم االتصال بالجهات املعنية، لكن هذه األخيرة ارتأ

 يضاء،تنظيمها بالدار الب

*تنظيم معرض األيام املغربية بالشارقة: اقتراح تشكيل لجنة جهوية لتدارس إمكانية تنظيمها 

 باإلمارات،
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الشيلي  وفد من سفارة-وفود خالل شهري يناير وفبراير )وفد هندي 04* استقبال الوفود: تم استقبال 

 وفد انجليزي اسباني ووفد من جزر القمر(،–

جمعية غرف املتوسط اشارت السيدة ندى جيوك على ان الجمع العام  اما فيما يخض مشروع تتبع

 بطنجة، 2020لالسكاميسيعقد في أكتوبر 

 وبعد مناقشة السادة األعضاء ملختلف هذه املشاريع خلصوا الى املقترحات والتوصيات التالية:

 طلب تغيير منسق القطب لضمان تواجد ممثل املكتب باجتماع القطب،-

 يل شكاية بخصوص شركة الوسيط التابعة لقنصلية فرنسا،التذكير بتسج-

لتدخل العاجل بخصوص تحويل طلب حصول ساكنة وزان على التأشيرة من املصالح املختصة ا -

 طوان الحسيمة(،ت-بالرباط الى طنجة )بحيث ان مدينة وزان تابعة لجهة طنجة

 اقتراح فتح مكتب إقليمي للسياحة في وزان،-

 يج بالجهة،تنظيم معرض للنس-

 دة،اقتراح تكوين للكهربائيين في الطاقات املتجد-

 املهنيين،ي للماء والكهرباء بهدف طلب عقد لقاء لتدارس مشاكل مراسلة للمكتب الوطن-

 التأكيد على حضور منسق القطب، -

 ،2020املشاركة في املؤتمر الخاص بمعالجة املياه املنظم بروما في يوليوز 

هة بخصوص االنضمام لالتفاقية الخاصة بإحداث محطة معالجة ملياه املرجان مراسلة لرئيسة الج-

  .بهذا الخصوص 2020مع ادراج مليون درهم في ميزانية
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 2020فبراير  13اجتماع لجنة املالية بالغرفة وذلك يوم 

عقدت لجنة املالية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بمقر 

وذلك ملناقشة نقط جدول األعمال  2020فبراير  13الخميس رفة الجهوية بطنجة اجتماعا يومه الغ

 التالي:

 .2019دراسة مشروع الحساب اإلداري للغرفة برسم سنة      -

 2020دراسة مشروع التعديالت التي تم إدخالها على ميزانية الغرفة برسم سنة  -

 نائب امين املال بالغرفة، وحضره أعضاء اللجنة السادة بناجي، السيد: مصطفىترأس هذا االجتماع 

  هروش.أومحمد سعيد  محمد،بوعياد 

 ومن جانب االدارة حضره السادة:

بزدي، رئيس  عبد الرحمان يوالل، رئيس القسم اإلداري واملالي، بالل الجهوي،املدير  الخمليش ي،ربيع -

 مصلحة املوارد املالية واللوجيستيك.
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 2020أبريل  14يوم تجارة والخدمات واالستثمار والسياحة ال اجتماع قطب

خصصت بالدرجة االولى لتداعيات  ابريل، التيسلة اجتماعات االقطاب لشهر في سياق سل   

ات االجتماع الخاص بقطب التجارة والخدم 2020بريل أ 14 الثالثاءانعقد يوم  .انتشار فيروس كورونا

عبد حة، برئاسة السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول للرئيس، والسيد واالستثمار والسيا

للرئيس، الثاني للرئيس، والسيد عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث  الشركي النائبحفيظ ال

وذلك على الساعة الخامسة مساء باالعتماد على طريقة  ،املالمصطفى بناجي نائب امين  دوالسي

لإلجراءات االحترازية التي انخرطت فيها الغرفة ضمن مواجهة بالدنا  اتبار بعد، اعالتواصل عن 

 (، 91-تداعيات انتشار فيروس كورونا املستجد )كوفيد 

 حضر هذا االجتماع من جانب السادة األعضاء:

 مصطفى بن عبد الغفور: النائب األول للرئيس-

 الثاني للرئيس الشركي. النائبحفيظ -

 النائب الثالث للرئيس عبد الحميد الحسيسن-

 مين املالأمصطفى بناجي: نائب -

 رئيس لجنة النقل واللوجستيك ازغينو:عامر -

 عماد الحفيظ: رئيس لجنة السياحة-

 ة لالستثمارعبد الكريم بن يعقوب: عضو اللجنة الجهوي-

 رئيس اللجنة الجهوية لالستثمار بوكمزة:احمد -

 ريةعضو لجنة الشؤون التجا العاطفي:احمد -

 محمد الصنهاجي: عضو لجنة الشؤون التجارية-

 حسن الحسناوي عضو لجنة الشؤون التجارية-

 حسن التوزني: عضو لجنة الشؤون التجارية-

 لجنة النقل واللوجستيك عضو  زرغيل:عبد هللا -

 :من السادةومن الجانب اإلداري شارك كل 

 الجهوي بالغرفة املدير  الخمليش ي:ربيع -

 قسم العالقات املؤسساتية  رئيس :الخمليش ىنبيل -

 قسم الدعم والترويج رئيس شفيق:سعيد -

 بقسم العالقات املؤسساتية  إطار  خياري:خلود -

 بالقسم املالي واالداري  إطار  الطاهري:اسماء -
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 بقسم الدعم والترويج إطار  جيوك:ندى -

  وخصص هذا االجتماع ملناقشة النقاط الواردة في جدول االعمال التالي:

 املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛ -1

 فة،املختلتدارس اوضاع املهنين بالجهة في ظل وباء كورونا واثارها على القطاعات االقتصادية   -2

 مختلفات ، -3  

املشاركين وعبر عن  والترحيب بالسادةمصطفى بن عبد الغفور االجتماع بكلمة الشكر  افتتح السيد

ي ئات الت، والسادة األعضاء خاصة. اتجاه الفاملغاربة عامةروح التضامن الذي عبر عنها اعتزازه الكبير ب

 لوطنيةتضررت من مختلف االجراءات االحترازية املتخذة، مهيبا بكافة املغاربة الى تعميق هذه اللحمة ا

ي ائية فعنها بتلقوتجسيدها من خالل قيم التعاون وااليثار التي تعتبر قيما اصيلة للمغاربة والتي يعبر 

ة وعبر في كلمته عن مدى افتخاره بالتوجيهات امللكي البالد،جميع اللحظات الصعبة التي تمر منها 

د انتشاره على الصعي السامية، وعن حرص جاللته للمتابعة املستمرة لتطورات هذا الوباء مند بداية

 واملكتب املسير وجميع األعضاء ما ثمن االنخراط الفعال للسيد عمر مورو رئيس الغرفةك ،العاملي

فيد واملهنين والسيد املدير الجهوي واألطر االدارية للغرقة بانخراطها التام في ديناميكية دعم وت

ورونا التوجيهات امللكية السامية املتعلقة باتخاذ كافة التدابير االحترازية ملواجهة جائحة فيروس ك

ونوه بالحس الوطني العالي  .ت هذا الوباء ببالدنااملستجد. والتفاعل الجاد والفعال مع تطورا

  .للمغاربة

واعطيت الكلمة للسيد عبد الحفيظ الشركي الذي بدوره رحب باملشاركين واشاد بالتفاعل 

(. 19-السريع والخالق لدعم املبادرة امللكية للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا )كوفيد 

وعلى  ادة التي يبدلها السيد الرئيس واملكتب املسير واالطر االداريةكما نوه بالجهود املتعددة والج

ل واعتماد ك  رأسها املدير الجهوي في العمل عن بعد والعمل على تعزيز الشعور باستمرارية املؤسسة،

واضاف السيد عبد الحفيظ الشركي في كلمته على مواصلة املكتب املسير لتتبع ، الوسائل املمكنة

لتي مختلف القرارات واالجراءات ا تنفيذماعية واالقتصادية للمهنين والوقوف عل اثار االوضاع االجت

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 

التجارة والصناعة بجل فروعهم حيث بات الوضع الحالي يستوجب التوفر على  والخدمات وقطاع

  .مقاربة اجرائية تراعي حجم االضرار التي مست كل قطاع
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 بعدها اعطيت الكلمة للسيد عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث للرئيس، الذي نوه

ثارها ل من اثار الجائحة واستباق ابالتوجيهات امللكية السامية التي بفضلها تمكنت بالدنا من التقلي

 عن اعتزازه االقتصادية. وعبر بمجموعة من االجراءات كما اشاد بالعمل التي تقوم به لجنة اليقظة 

هوي بالعمل الجاد والدؤوب التي تقوم به الغرفة في شخص السيد الرئيس واملكتب االداري واملدير الج

 رع روحز الدور الذي يقوم به املهنيون والتجار والصناع من ملواجهة هذه األزمة كما نوه السيد النائب ب

  .التعاون والتضامن

اع مين املال بالسادة االعضاء املشاركون في هذا االجتمأوبدوره رحب السيد مصطفى بناجي نائب 

 سهم السيد املدير أوتقدم بالشكر لكل من السيد الرئيس واملكتب االداري واالطر االدارية وعلى ر 

ن مالي 10. مثمنا املبادرة التي اتخذتها الغرفة باملساهمة في صندوق كورونا بتحويل مبلغ الجهوي 

ى سنتيم من امليزانية السنوية للغرفة نحو صندوق كورونا وتأييده لعمل املكتب املسير للغرفة وعل

   .ترةراسها السيد رئيس الغرفة كما نوه بالعمل االداري املواكب ملشاكل املهنين خالل هذه الف

 دقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛املصا-1

قبل اعطاء املداخلة للسادة االعضاء استعرض السيد مصطفى عبد الغفور محضر االجتماع 

 وبعد مناقشته تمت املصادقة عليه من طرف األعضاء الحاضرين.  السابق،

برنامج عمل الغرفة بفعل كما تمت تزكية تصور املكتب ملسير بخصوص التعديالت املقترحة بخصوص 

 تأثيرات جائحة كورونا

 دارس اوضاع املهنين بالجهة في ظل وباء كورونا واثارها على القطاعات االقتصادية املختلفةت-2

افتتح باب النقاش من طرف جميع املشاركون في هذا االجتماع ملناقشة تداعيات هذا الفيروس  و

من  جميع القطاعات الحيوية لالقتصاد الوطني وما شكلته واثارها السلبية، التي خلفتها ببالدنا على

عبر السادة االعضاء في كافة مداخالتهم عن مدى افتخارهم واعتزازهم ، كما ضغط على املهنين

 ،م الدائم من اجل املصلحة الوطنيةبالتوجيهات امللكية السامية مؤكدين على تجنده

اعات التجارية والخدماتية والصناعية على جميع املشاكل التي واجهت القط املشاركون وناقش 

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

 هات املختصة وقد تم تقسيمها على الشكل التالي:  والتوصيات التي اتفق حولها لرفعها الى الج
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 مقترحات استعجالية 

 اث صندوق للتضامن داخل الغرفة ملساعدة املهنين الذين هم في وضعية صعبة اقتراح احد-

لتنسيق مع السلطات داخل لجان تحدث ملواجهة تداعيات انتشار الوباء والحاالت االستعجالية ا-

 )لجنة الطوارئ(

 ت لدى املؤسسات البنكية لاللتزام بما سبق لها ان اعلنته بشكل حرفي دون تالعباالتدخل -

 مصالح الضرائب الوطنية واملحلية إلعفاء املهنين من الضرائب املتراكمة  التدخل لدى-

 ة في معالجة مشاكل االكرية املرتبطة باملالك الخواصاقتراح طرق استثنائي-

 ثر تضررا من جائحة كورونا ساعدة املهنين والتجار األكنداء للمهنين في خلق مبادرات مل-

 لعالقين بالخارج والذين يرغبون في العودة ألرض الوطناحل مشكل املغاربة  -

 مقترحات على املدى املتوسط

 املتوسطين من التغطية الصحيةتمتيع املهنين والتجار الصغار و -

 لتعاقد يلبي حاجاتهم نظام لبتمتيع املهنين والتجار الصغار واملتوسطين -

 لسياحة ودعمه بعد رفع الحظر الصحياإعطاء األهمية القصوى لقطاع -

يم وفي االخير ثمن السادة االعضاء الخطوات التي تقوم بها الدولة واملجهودات التي تعمل بها لتحج

 االضرار التي افرزتها جائحة كورونا 

 غرفة لصالح صندوق جائحة كوروناكما اجمعوا على تأييد املساهمة التي تقدمت بها ال

ه في التعاطي الجاد واملسؤول مع هذ مجهود ومساهمةمع كل ما تقوم به الغرفة من  وتفاعلوا ايجابا

 الجائحة.
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 2020أبريل  15يوم  اجتماع قطب الصناعة ودعم االنشطة واملشاريع التنموية

اجتماع قطب  2020ابريل  15 االربعاءانعقد يوم  ،طار االجتماعات الدورية لألقطابإفي 

الثاني  الشركي النائببرئاسة السيد عبد الحفيظ  ،ودعم االنشطة واملشاريع التنمويةالصناعة 

اعتبارا ، عتماد على طريقة التواصل عن بعدك على الساعة الخامسة مساء باال ذلو  ،للرئيس

نا يروس كورو تداعيات انتشار فللإلجراءات االحترازية التي انخرطت فيها الغرفة ضمن مواجهة بالدنا 

 ، (19-املستجد )كوفيد 

 وخصص هذا االجتماع ملناقشة النقاط الواردة في جدول االعمال التالي:    

 دقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛املصا-1

 تصادية املختلفة،وضاع املهنين بالجهة في ظل وباء كورونا واثارها على القطاعات االقأتدارس -2

 مختلفات ، -3  

 من جانب السادة األعضاء:حضر هذا االجتماع 

 النائب الثاني للرئيس :عبد الحفيظ الشركي-

 رئيس لجنة الصناعة ومناطق االنشطة االقتصادية  اليونس ي:سعيد -

 رئيس لجنة دعم املقاولة والتكنولوجيات الحديثة  حماني:محمد -

 لوجيات الحديثةمقرر لجنة دعم املقاولة والتكنو  ولعالي:نجيب -

 مقرر لجنة تنظيم الصناعة ومناطق االنشطة االقتصادية امنكاي:ابراهيم -

 لجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعارض مقرر  بنونة:مراد -

 عضو لجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعارض ; محمد اجانة-

 رئيس لجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعارض التويجري:عبد اللطيف -

 ومن الجانب اإلداري شارك كل من السادة:

 الجهوي بالغرفة املدير  الخمليش ي:ربيع -

 قسم العالقات املؤسساتية  رئيس الخمليش ى:نبيل -

 بقسم العالقات املؤسساتية  إطار  خياري:خلود -

 بالقسم املالي واالداري  إطار  الطاهري:اسماء -

 بقسم الدعم والترويج إطار  جيواك:ندى -

 بقسم الدعم والترويج إطار ح صال أشرف-
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افتتح السيد عبد الحفيظ الشركي االجتماع بكلمة الشكر والترحيب بالسادة االعضاء 

 وما افرزه كورونا،املشاركون في هذا االجتماع الذي خصص بالدرجة االولى لتداعيات انتشار فيروس 

للتخفيف من  املمكنةوالحلول ليات آ والبحث عن اقتصادية،هذا الوضع االستثنائي من اثار 

توصيات قصد رفعها التداعيات االقتصادية واالجتماعية على الجهة من اجل الخروج بمقترحات و 

ن اثار مبفضلها تمكنت بالدنا من التقليل  يالسامية، التكما نوه بالتوجيهات امللكية . للجهات املعنية

عمل الذي تقوم به لجنة اليقظة كما اشاد بال ،االجراءاتالجائحة واستباق اثارها بمجموعة من 

تب تقوم بها الغرفة في شخص السيد عمر مورو، واملك باملجهودات التيعن اعتزازه  االقتصادية. وعبر 

د السي  استحضر و  هذه األزمة. والتجار ملواجهةاالداري، واملدير الجهوي، والدور الذي يقوم به املهنيون 

 من طرف ،اتخادها ملواجهة تفش ي هذا الوباءات التي تم القرارات واالجراء كلمته مختلففي النائب 

تلف مخ تنفيذعل اثار  فللمهنين، والوقو االجتماعية واالقتصادية  املسير، وكذا تتبع االوضاعاملكتب 

السيد  ختام كلمته اقترح يالوباء، وفالقرارات واالجراءات التي تم اتخاذها في سياق مواجهة تفش ي هذا 

قطة االولى الواردة في جدول االعمال املتعلقة باملصادقة على مشروع املحضر الرئيس مناقشة الن

 السابق.

األعضاء على  صادق السادة عليه. كماوبعد االطالع عليه من قبل السادة االعضاء تمت املصادقة  

 .على برنامج الغرفة بفعل تأثيرات جائحة كورونا ادخال تعديالتتوصية بخصوص 

 االجتماع،د ربيع الخمليش ى املدير الجهوي الذي رحب بجميع املشاركين في هذا واعطيت الكلمة للسي

 عن اعتزازه بالخطوات االستباقية التي اتخذتها السلطات املغربية بفضل التوجيهات السامية ر وعب

سواء من ، مرت تعاطيا حازما مع هذه الجائحةثألصاحب الجاللة محمد السادس نصره هللا والتي 

و من خالل تشكيل لجنة اليقظة االقتصادية للوباء وذلك عبر أصندوق التضامن  خالل انشاء

 بادراتممبرزا ما قامت به الغرفة من  ،إجراءات تهم املقاولة واألجراء والفاعلين في املجال االقتصادي

 في املرحلة السابقة.

اركون الذين عبروا عطى الكلمة للسادة االعضاء املشأو  ش،افتتح السيد الرئيس باب النقابعدها 

وعن حرص جاللته على املتابعة املستمرة  ،بدورهم عن مدى افتخارهم بالتوجيهات امللكية السامية

تها ، مثمنين املبادرة التي اتخذداية انتشاره على الصعيد العامليلتطورات هذا الوباء. وذلك مند ب

حو نم من امليزانية السنوية للغرفة مالين سنتي 10الغرفة باملساهمة في صندوق كورونا بتحويل مبلغ 

ما ك الغرفة،للغرفة وعلى رأسها السيد عمر مورو رئيس  املكتب املسير  وتأييدهم لعمل كورونا،صندوق 

 ملشاكل املهنين خالل هذه الفترة نوهوا بالعمل االداري املواكب
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 االوضاع االجتماعيةكما ناقش السادة االعضاء الحالة العامة للبالد كافة والجهة خاصة، وتقييم 

ة واالقتصادية للمهنين وفي هذا الصدد طرحت العديد من االكراهات التي اثرت في القطاعات التجاري

عجلة والصناعية والخدماتية والسياحة السيما الصناعية بجل فروعها بما يساهم في استئناف 

فمعظم املقاوالت  ،شغيلحيث خلفت هذه الوضعية تداعيات على الت .االنتاج والتنمية في البالد

انها  ،مؤقت وصرحت العديد من املقاوالت والشركات اضطرت  الى تخفيض اليد العاملة بشكل

اوقفت نشاطها بشكل مؤقت كما ان القطاعات االكثر تضررا من حيث تقليص اليد العاملة قد تشمل 

مرت في انشطتها قد وبالنسبة للمقاوالت التي است,باألساس قطاع الخدمات يليه قطاع الصناعة 

كما استفسر السادة االعضاء عن شروط االستفادة  ,قلصت من انتاجها للتكيف مع الظرفية الراهنة

وكذا  CNSSاالستثنائية لفائدة ارباب العمل املنخرطين في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

ات والت املستفيدة من الصفقوما مصير املقا ,االجراء املصرح بهم الذين تضرروا من تداعيات الوباء

العمومية من حيث تسوية اإلجراءات  ومرونة االشتغال وفي  نفس السياق تساءل املشاركون حول 

 .امكانية تمديد  اجال التصريح الضريبي

ايضا في نقاشهم عدم التزام املؤسسات البنكية بخصوص القروض بدون  املجتمعون، واستحضر 

ل وبعد نقاش طوي مشروع انطالقة او في إطار برنامج ضمان اوكسجين، فوائد او بالفوائد املطبقة في

 لرفعها الى وهادف تم التوصل الى جملة من املقترحات والتوصيات التي اتفق حولها السادة االعضاء

   :الجهات املختصة وقد تم تقسيمها على الشكل التالي

 مقترحات استعجالية 

 علنته بشكل حرفي دون تالعبات اام بما سبق لها ان التدخل لدى املؤسسات البنكية لاللتز -

 مصالح الضرائب الوطنية واملحلية إلعفاء املهنين من الضرائب املتراكمة  التدخل لدى-

طالبة شركات املاء والكهرباء بخصوص فواتير الكهرباء خالل الحجر الصحي لتأخذ بعين االعتبار م-

 ظروف املقاوالت والشركات 

قف استخالص تثنائية في معالجة مشاكل االكرية املرتبطة باملالك الخواص مع و اقتراح طرق اس-

 واجب االكرية بالنسبة للمهنين املتعاقدين مع املؤسسات املهنية والشبه العمومية وكذا املحالت

افقة لحالة اململوكة للدولة او الجماعات املحلية مع وقف احتساب الضرائب والرسوم لل فترة املو

 .صحيالحجر ال
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 مقترحات على املدى املتوسط 

 احداث صندوق للتضامن املنهي ملساعدة املهنين خالل االزمات والظروف الصعبة-

 ت الجبائية )املراجعات ...( بعد مرحلة الحجر الصحي االعفاء من املتابعا-

 سيع خدماتها لتشمل التامين على الكوارثاقتراح لشركات التامين لتو -

 لمنتجات املغربة وتشجيع الصناعات االحاللية اعادة االعتبار ل-

 املتوسطين من التغطية الصحيةتمتيع املهنين والتجار الصغار و -

 الصغار والتوسطين بنظام للتعاقد يلبي حاجاتهم  تمتيع املهنين والتجار -

يم تحجوفي الـأخير ثمن السادة االعضاء الخطوات التي تقوم بها الدولة واملجهودات التي تعمل بها ل

رة االضرار التي افرزتها جائحة كورونا. كما اجمعوا على تـأييد املساهمة التي قدمتها غرفة التجا

 والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة لصالح صندوق جائحة كورونا.  

 هوتفاعلوا ايجابا مع كل ما تقوم به الغرفة من مجهود ومساهمة في التعاطي الجاد واملسؤول مع هذ

 الجائحة.
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 2020بريل أ 16يوم تدبير املؤسساتي واإلعالم والتواصل ال اجتماع قطب

ار التي خصصت بالدرجة االولى لتتبع تدبير انتش، سلة اجتماعات االقطاب لشهر ابريلسل إطار في 

االجتماع الخاص بقطب التدبير املؤسساتي  2020بريل أ 16الخميس انعقد يوم ، فيروس كورونا

 ،مساءشرف بوجير مقرر الغرفة، وذلك على الساعة الخامسة أاالعالم والتواصل، برئاسة السيد و 

ضمن  لإلجراءات االحترازية التي انخرطت فيها الغرفة بعد، اعتباراباالعتماد على طريقة التواصل عن 

 (، 91-تداعيات انتشار فيروس كورونا املستجد )كوفيد لمواجهة بالدنا 

 ماع من جانب السادة األعضاء:حضر هذا االجت

 الغرفة مقرر  بوجير: أشرف  -    

 لجنة االعالم والتواصل رئيس اليعقوبي:عثمان  -

 لجنة الشؤون القانونية واالدارية مقرر  :جرجرعبد االله -

 لجنة الشؤون املالية وامليزانية عضو  بوعياد:محمد -

 لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية عضو  يحي:احمد -

 لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية عضو  ابركي:العربي -

 مقرر لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية الخمليش ي:مصطفى -

 :من السادةومن الجانب اإلداري شارك كل 

 الجهوي بالغرفة املدير  الخمليش ي:ربيع - 

 قسم العالقات املؤسساتية رئيس الخمليش ى:نبيل -

 العالقات املؤسساتية بقسم إطار  خياري:خلود -

 بالقسم املالي واالداري  إطار  الطاهري:اسماء -

 بقسم خدمات املنتسبين إطار  العيساوي:نورة -

 بقسم خدمات املنتسبين إطار  املالح:ياسين - 

 وخصص هذا االجتماع ملناقشة النقاط الواردة في جدول االعمال التالي: 

 ؛ة على مشروع محضر االجتماع السابقاملصادق-1

 ملهنين بالجهة في ظل وباء كورونا واثارها على القطاعات االقتصادية املختلفة،اتدارس اوضاع -2

 .مختلفات -3  
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عل واشاد بالتفا ,افتتح السيد اشرف بوجير االجتماع بكلمة الشكر والترحيب بالسادة املشاركون 

-فيروس كورونا )كوفيد السريع والخالق لدعم املبادرة امللكية للصندوق الخاص بتدبير جائحة 

وعن حرص جاللته للمتابعة  ,كما عبر في كلمته عن مدى افتخاره بالتوجيهات امللكية السامية,(19

لسيد لمثمنا االنخراط الفعال ,املستمرة لتطورات هذا الوباء مند بداية انتشاره على الصعيد العاملي 

طر واأل ، و السيد املدير الجهوي  ,املهنينوجميع األعضاء و ,واملكتب املسير ,عمر مورو رئيس الغرفة 

لقة باتخاذ بانخراطها التام في ديناميكية دعم وتنفيد التوجيهات امللكية السامية املتع ,االدارية للغرفة

طورات ال مع توالتفاعل الجاد والفع ،ملواجهة جائحة فيروس كورونا املستجد ,كافة التدابير االحترازية

 .هذا الوباء ببالدنا

شرف بوجير في كلمته على مواصلة املكتب املسير لتتبع االوضاع االجتماعية أاف السيد ضأو 

ياق سوالوقوف عل اثار تنفيذ مختلف القرارات واالجراءات التي تم اتخاذها في  ،للمهنينواالقتصادية 

دية اقتصااثار  ناالستثنائي، ممستحضرا في االن ذاته ما افرزه هذا الوضع  ،الوباءمواجهة تفش ي هذا 

التجارة، وقطاع  ،السياحة، والخدماتمست مختلف مناحي االقتصاد الوطني السيما قطاع 

عي حجم فروعهم حيث بات الوضع الحالي يستوجب التوفر على مقاربة اجرائية ترا والصناعة بجل

 .االضرار التي مست كل قطاع

 االجتماع،ميع املشاركين في هذا عطيت الكلمة للسيد ربيع الخمليش ى املدير الجهوي الذي رحب بجأو 

 عن اعتزازه بالخطوات االستباقية التي اتخذتها السلطات املغربية بفضل التوجيهات السامية ر وعب

من  ءالجائحة، سواوالتي اثمرت تعاطيا حازما مع هذه  ،هللالصاحب الجاللة محمد السادس نصره 

كما تقدم  ،للوباءيقظة االقتصادية او من خالل تشكيل لجنة ال ،التضامنخالل انشاء صندوق 

 الوباء.في سياق مواجهة تفش ي هدا  اتخذتها الغرفةبعرض الهم االجراءات والقرارات التي 

 املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛-1

وبعد  االجتماع السابق، بوجير محضر  أشرفقبل اعطاء املداخلة للسادة االعضاء استعرض السيد 

 ملصادقة عليه من طرف األعضاء الحاضرين. مناقشته تمت ا

كما تمت تزكية تصور املكتب املسير بخصوص التعديالت املقترحة بخصوص برنامج عمل الغرفة 

 .بفعل تأثيرات جائحة كورونا
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صادية ظل جائحة انتشار وباء كورونا واثارها على القطاعات االقتاوضاع املهنين بالجهة في  تدارس-2

 املختلفة

مناقشة تداعيات هذا الفيروس واثاره  تالحاضرون، وتموخالل هذا االجتماع الذي شارك فيه جميع 

التي خلفها على جميع القطاعات الحيوية لالقتصاد الوطني وما شكلته من ضغط على  ،السلبية

 املهنيين،

ية، سادة االعضاء في كافة مداخالتهم عن مدى افتخارهم واعتزازهم بالتوجيهات امللكية الساموعبر ال

ما كالتي بفضلها تمكنت بالدنا من التقليل من اثار الجائحة واستباق اثارها بمجموعة من االجراءات 

 ثمنوا بالعمل التي تقوم به لجنة اليقظة االقتصادية.

 االداري،اد الذي تقوم به الغرفة في شخص السيد الرئيس، واملكتب وعبروا عن اعتزازهم بالعمل الج

افتخارهم باملبادرة التي اتخذتها الغرفة با األزمة معهذه  ةالجهوي، ملواجه ر واملدي ملساهمة تأييدهم و

 ،السنوية للغرفة نحو صندوق كورونامالين سنتيم من امليزانية  10في صندوق كورونا بتحويل مبلغ 

التجارية، والخدماتية، اركون جميع املشاكل واالكراهات التي واجهت القطاعات وناقش املش

مستوى كل اقليم بالجهة كما استفسروا عن كيفية استفادة األسر املتضررة من  ىوالصناعية، عل

نائية لفائدة ارباب وماهي الشروط الجديدة لالستفادة من التدابير االستث COVID-19تداعيات االزمة

 ،ينخرطين في الصندوق الوطني للضمان االجتماعالعمل امل

فات للفئات كما انصبت النقاشات على تحديد االولويات خالل هذه الفترة مؤكدين على ضرورة االلت 

وفي هذا السياق تم التوصل الى جملة من املقترحات والتوصيات التي اتفق ، تضررا الهشة واألكثر 

 تم تقسيمها على الشكل التالي:   حولها لرفعها الى الجهات املختصة وقد

 مقترحات استعجالية 

 2020تعديل جزئي لقانون املالية لسنة -

 دى املؤسسات البنكية لاللتزام بما سبق لها ان اعلنته بشكل حرفي دون تالعباتالتدخل ل-

 تنزيل مذكرة اقتراحية تخص مطالب املهنين-

عيات انتشار الوباء والحاالت االستعجالية داتالتنسيق مع السلطات داخل لجان تحدث ملواجهة -

 )لجنة الطوارئ(
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 مصالح الضرائب الوطنية واملحلية إلعفاء املهنين من الضرائب املتراكمة  التدخل لدى-

 ة املهنينمراسلة لوزارة االوقاف من اجل اعفاء اكري-

 ي جميع جهات اململكة فالتوزيع العادل للكمامات وتوفيرها -

 التصاالت بخصوص تكاليف االتصاالت خالل فترة الحجر الصحي مراسلة لشركة ا-

 البتعاد الوقائيمين مسافات اأواق الجماعية تفاديا لالزدحام وتسواق القرب واالسأمراجعة توقيت -

 مقترحات على املدى املتوسط

 ث صندوق للتضامن داخل الغرفة ملساعدة املهنين الذين هم في وضعية صعبةاقتراح احدا-

سهيل اد الغرفة لقواعد بيانات شاملة بخصوص التجار مع ضرورة عبورهم عبر بوابة الغرفة لتاعتم-

 عملية الجرد 

 املتوسطين من التغطية الصحيةتمتيع املهنين والتجار الصغار و -

 ر الصغار واملتوسطين بنظام للتعاقد يلبي حاجاتهم تمتيع املهنين والتجا-

 ة ضرورة انخراط املؤسسات في الرقمن-

يم وفي االخير ثمن السادة االعضاء الخطوات التي تقوم بها الدولة واملجهودات التي تعمل بها لتحج

 االضرار التي افرزتها جائحة كورونا 

 كما اجمعوا على تأييد املساهمة التي تقدمت بها الغرفة لصالح صندوق جائحة كورونا

ه مساهمة في التعاطي الجاد واملسؤول مع هذوتفاعلوا ايجابا مع كل ما تقوم به الغرفة من مجهود و 

 الجائحة.
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 2020أبريل  17يوم تعاون والشراكات ال اجتماع قطب

بريل، التي خصصت بالدرجة االولى لتداعيات انتشار أطار سلسلة اجتماعات االقطاب لشهر إفي 

ن والشراكات، االجتماع الخاص بقطب التعاو  2020بريل أ 17الجمعة فيروس كورونا، انعقد يوم 

مين املال، والسيد رشيد قنطار رئيس لجنة البيئة والطاقات أبرئاسة السيد مصطفى بناجي نائب 

اعتبارا ، وذلك على الساعة الخامسة مساء باالعتماد على طريقة التواصل عن بعد ،املتجددة

نا شار فيروس كورو لإلجراءات االحترازية التي انخرطت فيها الغرفة ضمن مواجهة بالدنا تداعيات انت

  (،19-املستجد )كوفيد 

 من جانب السادة األعضاء:حضر هذا االجتماع 

 مين املالأنائب  بناجي:مصطفى -

 رئيس لجنة البيئة والطاقات املتجددة  قنطار:رشيد -

 رئيس لجنة العالقات العامة والشراكة مع املنضمات املهنية  ابراهيمي:خالد -

 نشطة املناولة أتنمية رئيس لجنة  العرود:ياسين -

 عضو لجنة البيئة والطاقات املتجددة  حنين:جمال الدين -

 عضو لجنة البيئة والطاقات املتجددة  السليماني:عبد السالم -

 عضو لجنة البيئة والطاقات املتجددة  شامو:احمد اعزيبو -

 :من السادةومن الجانب اإلداري شارك كل 

 الغرفةالجهوي ب املدير  الخمليش ي:ربيع -

 قسم العالقات املؤسساتية  رئيس الخمليش ى:نبيل -

 رئيس قسم االستراتيجية والشراكة  اغبالو:عزيز -

 قسم الدعم والترويج رئيس شفيق:سعيد -

 بقسم العالقات املؤسساتية  إطار  خياري:خلود -

 واملالي بالقسم االداري  إطار  الطاهري:اسماء -

 الواردة في جدول االعمال التالي: وخصص هذا االجتماع ملناقشة النقاط 

 املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛ -1

 ؛فةاملختلتدارس اوضاع املهنين بالجهة في ظل وباء كورونا واثارها على القطاعات االقتصادية   -2

 .مختلفات -3
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ن عي  كلمته وعبر ف ,افتتح السيد رشيد قنطار االجتماع بكلمة شكر وترحيب  بالسادة املشاركين 

 , ئحةالتي بفضلها تمكنت بالدنا من التقليل من اثار الجا ,مدى افتخاره بالتوجيهات امللكية السامية

 وعن حرص جاللته للمتابعة املستمرة لتطورات هذا الوباء,واستباق اثارها بمجموعة من االجراءات 

 ,د الرئيسدة والجادة التي يبذلها السيكما نوه بالجهود املتعد ,مند بداية انتشاره على الصعيد العاملي 

يز في العمل عن بعد والعمل على تعز ,واالطر االدارية وعلى راسها املدير الجهوي  ,واملكتب املسير

   .االليات املمكنةو  واعتماد كل الوسائل  ,الشعور باستمرارية املؤسسة

ه عن افتخاره بالتفاعل وفي نفس السياق أعرب السيد مصطفى بناجي نائب امين املال في كلمت

، 91-السريع والخالق لدعم املبادرة امللكية للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 

ن ممالين سنتيم  10مثمنا املبادرة التي اتخذتها الغرفة باملساهمة في صندوق كورونا بتحويل مبلغ 

 نخراط الفعال للسيد عمر مورو رئيساال بكما اشاد . امليزانية السنوية للغرفة نحو صندوق كورونا

خراط الغرفة واملكتب املسير وجميع االعضاء واملهنين واألطر االدارية وعلى راسهم السيد املدير بان

ابير التوجيهات امللكية السامية املتعلقة باتخاذ كافة التد وتنفيذالغرفة التام في ديناميكية دعم 

اء والفعال مع تطورات هدا الوب املستجد، والتفاعل الجادا االحترازية ملواجهة جائحة فيروس كورون

 ببالدنا،

 املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛ -1

 محضر االجتماع السابق.قبل توزيع املداخالت على السادة االعضاء استعرض السيد رشيد قنطار 

  تمت املصادقة عليه من طرف األعضاء الحاضرين،وبعد مناقشته 

ملصادقة على التعديالت املقترحة التي شملت برنامج عمل الغرفة بفعل تأثيرات جائحة كما تمت ا

 كورونا،

 اوضاع املهنين بالجهة في ظل وباء كورونا وأثاره السلبية على القطاعات االقتصادية تدارس -2

 املختلفة

موضوع شارك خالل هذا االجتماع جميع السادة األعضاء بإبداء أرائهم وتقديم مقترحاتهم في 

طني التداعيات التي خلفها فيروس كورونا والخوف من انتشاره على القطاعات الحيوية لالقتصاد الو 

 ،وما شكله من ضغط على املهنين

ية وقد عبر السادة األعضاء خالل مداخالتهم عن مدى افتخارهم واعتزازهم بالتوجيهات امللكية السام

 ،لوطنيةجل املصلحة اأم الدائم من مؤكدين على تجنده
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كما ناقش املشاركون خالل هذا االجتماع املشاكل التي واجهت القطاعات التجارية والخدماتية 

 هذا الوضع االستثنائي من اثار اقتصادية وما افرزهوالصناعية على مستوى كل اقليم بالجهة خاصة 

 سلبية على البالد بصفة عامة.

 الطارئة واالكراهاتهنين، تم تناول املشاكل وخالل تقييم االوضاع االجتماعية واالقتصادية للم

بجل  ةوالخدماتية، والسياحة، والصناعي ،التجارية، والصناعية أثرت على القطاعات الجديدة التي

  فروعها بما يساهم في استئناف عجلة االنتاج والتنمية في البالد

باب العمل املنخرطين في كما تساءل السادة االعضاء عن شروط االستفادة االستثنائية لفائدة ار  

وكذا االجراء املصرح بهم الذين تضرروا من تداعيات  CNSSالصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

الوباء، ومصير املقاوالت املستفيدة من الصفقات العمومية من حيث تسوية اإلجراءات ومرونة 

 ،الضريبيلتصريح ا تمديد اجالاالشتغال وفي نفس السياق تساءل املشاركون حول امكانية 

كما استحضروا ايضا في نقاشهم اشكالية عدم التزام املؤسسات البنكية بخصوص القروض بدون 

 تم تحديدكما  ،اوكسجينبرنامج ضمان  إطار او في ، فوائد املطبقة في مشروع انطالقةفوائد او بال

 تضررا  كثر الهشة واألاالولويات خالل هده الفترة مؤكدين على ضرورة االلتفات للفئات 

اتفق حولها السادة  يوالتوصيات، التالتوصل الى جملة من املقترحات  موهادف، توبعد نقاش طويل 

   التالي:لرفعها الى الجهات املختصة وهي على الشكل  االعضاء

 التوصيات واملقترحات

 ؛TVA ال التصريح بالضريبة على القيمة املضافة املطالبة بتعميم تمديد اج-

لكية الدولة باإلعفاء من الواجبات الكرائية املتعلقة باملحالت التجارية التي هي في م املطالبة-

 ؛اعات املحلية واملؤسسات العموميةوالجم

ملطالبة بتعميم تمديد اجال االلتزامات الخاصة بصفقات السمسرة العمومية من حيث االجراءات ا-

 ؛االدارية وااللتزامات املالية

مة الوطني للسال  ال االلتزام بتجديد التراخيص املمنوحة من طرف املكتباملطالبة بتمديد اج-

 ؛الصحية للمنتجات الغذائية

 ؛نطالقة بتوفير التاميناثارة مشكلة االبناك لطالبي قروض ا-
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ملطالبة بمراجعة مبلغ الفي درهم املمنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي للمؤجرين ا-

 ؛تفعةمن ذوي االجور املر 

ة طالبة بتسريع التزامات القابضات الجهوية لتوجيه وزير املالية بخصوص صرف التزامات الدولامل-

 ؛على سبيل املثال برنامج امتياز

 ؛طنجة ملطالبتها بتعميم عملية التعقيم لتشمل املناطق الصناعية مراسلة لجماعة -

وص مراجعة فواتير الكهرباء التي ء واملاء الشروب بخصتوجيه رسالة للمكتب الوطني للكهربا -

 ؛تتحملها معاصر الزيتون بوزان

ملطالبة بتوقيف االجراءات الزجرية املتخذة من طرف االبناك في حق التجار خصوصا املتضررين ا-

( مع إعفاءهم من املتابعة %5الذين يتم إرجاع شيكاتهم بسبب عدم وجود رصيد كافي لديهم )غرامة 

 ؛القضائية

قتناء جمعية الستمرار في تنزيل مشروع محطة معالجة مياه املرجان بوزان خصوصا بعد ااملطابة با-

 ؛للبقعة االرضية املخصصة للمشروع ارباب املعاصر 

 ؛بالجهة الى مدينة وزان ت املنتجةضرورة تدخل الغرفة لتوجيه جزء من الكماما-

يم واملجهودات التي تعمل بها لتحجوفي االخير ثمن السادة االعضاء الخطوات التي تقوم بها الدولة 

  .االضرار التي افرزتها جائحة كورونا

كما اجمعوا على تايد املساهمة التي وهبتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 

 .الحسيمة لصالح صندوق جائحة كورونا

ه ي الجاد واملسؤول مع هذمع كل ما تقوم به الغرفة من مجهود ومساهمة في التعاط وتفاعلوا ايجابا

 الجائحة. 
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 2020أبريل  18تكوين والتعليم يوم اجتماع قطب ال

، اجتماع قطب 2020ابريل  18السبت االجتماعات الدورية لألقطاب، انعقد يوم  إطار في 

التكوين والتعليم، برئاسة السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب االول للرئيس، وبمشاركة كل من 

بد الحفيظ الشركي النائب الثاني للرئيس، والسيد عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث السيد ع

 السادة:للرئيس، وكان حاضرا في هذا اللقاء 

 عبد اللطيف افيالل: رئيس لجنة التكوين -

 لجنة التكوين والتعليم القاسمي: مقرر موهب -

 محمد الزميزم: عضو لجنة التكوين والتعليم -

 رئيس لجنة الشؤون الخدماتية  دي:الدااسماعيل -

 احمد بوكمزة: رئيس اللجنة الجهوية لالستثمار -

 اسامة الباش: عضو لجنة التكوين والتعليم-

 عضو لجنة البيئة والطاقات املتجددة  غزولة:كريم -

 نونية واالداريةعبد االه جرجر: مقرر لجنة الشؤون القا-

 ومن الجانب اإلداري شارك كل من السادة: 

 الجهوي بالغرفة املدير  الخمليش ي:ربيع -

 ناصر الفقيه اللنجري: مدير ملحقة تطوان-

 قسم العالقات املؤسساتية  رئيس الخمليش ى:نبيل -

 سعيد شفيق: رئيس قسم الدعم والترويج-

 إطار بقسم العالقات املؤسساتية  خلود خياري:-

 اسماء الطاهري: إطار بالقسم املالي واالداري -

اعتبارا ,االجتماع على الساعة الخامسة مساء باالعتماد على طريقة التواصل عن بعد وقد بدأ 

نا لإلجراءات االحترازية التي انخرطت فيها الغرفة ضمن مواجهة بالدنا تداعيات انتشار فيروس كورو 

 (19-املستجد )كوفيد 

 وخصص ملناقشة النقاط الواردة في جدول االعمال التالي:    

 لى مشروع محضر االجتماع السابق؛املصادقة ع-1

 ناقشة وضعية املؤسسة الجهوية للتكوين واملعهد املتوسطي للتدبيرم-2

 تدارس اوضاع املهنين بالجهة في ظل وباء كورونا واثارها على القطاعات االقتصادية املختلفة،-3
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 مختلفات،- 4 

يب بالسادة االعضاء افتتح السيد مصطفى بن عبد الغفور االجتماع بكلمة الشكر والترح

رزه املشاركون في هذا االجتماع، والذي خصص بالدرجة االولى لتداعيات انتشار فيروس كورونا، وما اف

هذا الوضع االستثنائي من اثار اقتصادية، والبحث عن االليات والحلول املمكنة للتخفيف من 

رحات وتوصيات قصد رفعها التداعيات االقتصادية واالجتماعية على الجهة من اجل الخروج بمقت

 ن اثار مللجهات املعنية، كما نوه بالتوجيهات امللكية السامية، التي بفضلها تمكنت بالدنا من التقليل 

الجائحة واستباق اثارها بمجموعة من اإلجراءات، كما استحضر في كلمته مختلف القرارات 

وضاع وكذا  تتبع  اال ,ف املكتب املسير واالجراءات التي تم اتخادها ملواجهة تفش ي هدا الوباء، من طر 

 والوقوف عل اثار تنفيذ مختلف القرارات واالجراءات التي تم,االجتماعية واالقتصادية للمهنيين 

 اتخادها في سياق مواجهة تفش ي هذا الوباء،

وفي ختام كلمته التقديمة أدرج في جدول االعمال نقطة "مناقشة وضعية املؤسسة الجهوية للتكوين 

 ملعهد املتوسطي للتدبير"وا

 وذلك بطلب من السادة اعضاء قطب التكوين والتعليم،

  املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛-1 

بعد تالوة مشروع محضر االجتماع السابق للقطب، وبعد اطالع جميع االعضاء عليه تمت املصادقة 

  عليه.

ت قترحة بخصوص برنامج عمل الغرفة، بفعل تأثيراكما تمت تزكية تصور املكتب املسير للتعديالت امل

 جائحة كورونا،

 ناقشة وضعية املؤسسة الجهوية للتكوين واملعهد املتوسطي للتدبيرم-2    

بعدها افتتح السيد الرئيس باب النقاش من طرف السادة املشاركون، واعطى الكلمة للسيد عبد 

الذي رحب بجميع السادة األعضاء، ونوه  اللطيف افيالل بصفته رئيس لجنة التكوين والتعليم

باملجهودات القيمة التي تقوم بها الغرفة، وبخصوص وضعية املؤسسة الجهوية للتدبير، واملعهد 

 املتوسطي، اقترح على السادة األعضاء مناقشة النقاط التالية:

 الحالي للمعهد في ظل وباء كورونا  الوضع-1 

 التنمية والغرفة  ها بجمعيةعالقتاملالية للشركة في  الوضعية-2
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 املدرس ي املقبل  الدخول -3 

 الوضع الحالي للمعهد في ظل وباء كورونا -1

قدم السيد سعيد شفيق رئيس قسم الدعم والترويج، تقرير حول االستمرارية البيداغوجية باملعهد 

 املتخصص للتدبير في ضل الحجر الصحي وهو كالتالي:

وتعويض الدراسة بجميع املؤسسات التعليمية والتكوينية بعد اصدار القرار القاض ي بتوقيف 

الى اشعار اخر وتفعيال  2020مارس  16بالدروس عن بعد انطالقا من يوم الدروس الحضورية 

ب لتوجيهات السلطات املختصة التي تدعو الى عدم االختالط والتقيد بقواعد النظافة املعتادة وتجن

د املتخصص عمل املعه 19-للحد من العدوى وانتشار وباء كوفيد املصافحة كتدابير احترازية ووقائية 

املتوسطي للتدبير تحت اشراف وتدبير الشريك البيداغوجي مجموعة ايدوكاتيم مند االيام االولى 

لتوقيف الدراسة على ضمان االستمرارية البيداغوجية من خالل البوابة االلكترونية الخاصة بها  

ح واألساتذة واالطر االدارية باملجهودات املبذولة ورو   وعة ايدوكاتيممشيدا بمستوى  انخراط مجم

 املسؤولية من خالل انخراطهم في مواجهة هذا الوضع االستثنائي الذي تجتازه بالدنا من خالل :

 االسبوع االول من الوسائل الرقمية املعتمدة. االستعداد والتمكن خالل-

 ربات،املتدربين واملتدانجاز حصص رقمية ودروس مصورة لفائدة -

 الغيابات الغير سفرت هذه التدابير عن تحقيق نتائج اولية ايجابية نسبيا مع تسجيل بعض أوقد 

 املؤثرة على السير العادي للمؤسسة،

 جل انجاح عملية التكوين عن بعد، اتصلت االدارة بعائالت الطلبة لدعوتهم الى االنخراط فيأومن 

جل ابنائهم وبناتهم، وتوفير الظروف املناسبة لهم من أة من اجل مواكبة العملية واملزيد من التعبئ

 التحصيل الدراس ي عن بعد،

ء في ضاف في هذا التقرير، انه تم تأجيل العطلة الربيعية التي كانت مقررة وذلك تنفيذا ملا جاأكما 

ف، وبالنسبة مذكرة الوزارة الوصية التي تحث على مواصلة التعليم والتكوين عن بعد دون توق

 للمدرسة العليا للتجارة لقد تم وضع ملف اداري وملف تقني لدى وزارة التعليم العالي،

 وضعية شركة ايدوكاتيم مع جمعية التنمية والتكوين والغرفة  -2

اعطيت املداخلة للسادة األعضاء املشاركون اللذين عبروا في بداية مداخلتهم عن مدى افتخارهم 

سامية، وعن حرص جاللته على املتابعة  املستمرة لتطورات هذا الوباء مند بالتوجيهات امللكية ال
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مثمنين املبادرة التي اتخذتها الغرفة باملساهمة في صندوق كورونا  ,بداية انتشاره على الصعيد العاملي 

مليون  سنتيم من امليزانية السنوية للغرفة نحو صندوق كورونا،  وانصب النقاش  10بتحويل مبلغ 

ل مباشر حول اإلشكالية املالية التي تعرفها شركة ايدوكاتيم ، بحيث لم تصرف بعد مستحقاتهم ، بشك 

ورغم املجهودات التي بذلتها الغرفة في تقديم  املنحة املالية ملؤسسة  التنمية والتكوين ، لكن تم 

كن خرق القانون من رفضها من طرف وزارة املالية ، حيث ان اإلطار القانوني ال يسمح بذلك ،اذ ال  يم

اجل تسير مرفق عمومي ، من هنا اتفق السادة األعضاء والسيد املدير الجهوي على ضرورة إيجاد 

حلول وتقديم مقترحات والبحث عن نموذج جديد للتدبير يستجيب لطموح الغرفة ، واالعداد  لصيغة 

كسب حقيقي للمدينة انسب ، والستراتيجية جديدة ، تضمن  استمرارية املدرسة، باعتبارها  م

 وللغرفة، من هنا قدم السادة األعضاء مجموعة من االقتراحات تلخصت على الشكل التالي:

 وضعية الشركة مع جمعية التنمية والتكوين والغرفة مقترحات بخصوص

 ايدوكاتيم.ملشكل املالي لشركة االعداد ملجموعة من املقترحات لحل ا-

 ير.ت شاملة ترفع للمكتب املساقتراح احداث لجنة لتقديم مقترحا-

 احداث لجنة لتقديم مقترحات شاملة.-

 ية واالستفادة من خبراتهم.اقتراح االنفتاح على مؤسسات دول -

 جزء من املبلغ للشركة في انتظار حلول أخرى.اقتراح تقديم الجمعية ل -

 خلق شركة للتنمية.-

 اقتراح لإلعداد صفقة.-

 اقتراح ألعداد طلب التوريدات.-

 ئيس الغرفة.ورئيس الجمعية ور  ايدوكاتيمخلق لقاء للتباحث مع مدير شركة -

 مقترحات بخصوص التكوينات

 األجنبية.االعداد لتكوينات في اللغات -

 االعداد لتكوين بخصوص التجارة االلكترونية.-

 رة.تكوين التاجر واالعداد ملختلف األشرطة املصو -
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 ل وتأجيل حفل التخرج.لهم الدخول لسوق الشغتوزيع ديبلومات على الطلبة ليتسنى -

 مقترحات بخصوص االعداد للموسم الدراس ي الجديد  

 درهم( 60.000.00خصيص مبلغ مالي من اجل الترويج واالعداد للموسم الدراس ي املقبل بما مقداره ت-

 فة،ة املختلتدارس اوضاع املهنين بالجهة في ظل وباء كورونا واثارها على القطاعات االقتصادي  -3

 بعدها انصب النقاش حول الظروف الصعبة التي يعيشها اغلبية التجار واملهنين الصغار والكبار في

شكل الجهة كما تم االتفاق باإلجماع على نفس القرارات التي صادق عليها اغلبية األقطاب وهي على ال

 التالي:

 مقترحات ملجابهة االزمة الناتجة عن جائحة كورونا 

 لدى املؤسسات البنكية لاللتزام بما سبق لها ان اعلنته بشكل حرفي دن تالعبات  التدخل-

 مصالح الضرائب الوطنية واملحلية إلعفاء املهنين من الضرائب املتراكمة  التدخل لدى-

طالبة شركات املاء والكهرباء بخصوص فواتير الكهرباء خالل الحجر الصحي لتأخذ بعين االعتبار م-

 ت والشركات ظروف املقاوال 

قتراح طرق استثنائية في معالجة مشاكل االكرية املرتبطة باملالك الخواص مع وقف استخالص ا-

 واجب االكرية بالنسبة للمهنين املتعاقدين مع املؤسسات املهنية والشبه العمومية وكدا املحالت

افقة لحالة اململوكة للدولة او الجماعات املحلية مع وقف احتساب الضرائب والرسوم للف ترة املو

 الصحي،الحجر 

 مقترحات على املدى املتوسط 

 احداث صندوق للتضامن املنهي ملساعدة املهنين خالل االزمات والظروف الصعبة،

 لجبائية )املراجعات ...( بعد مرحلة الحجر الصحي،ااالعفاء من التابعات -

 الكوارث،اتها لتشمل التامين على اقتراح لشركات التامين لتوسيع خدم-

 املتوسطين من التغطية الصحية،و تمتيع املهنين والتجار الصغار -

 الصغار والتوسطين بنظام للتعاقد يلبي حاجاتهم، تمتيع املهنين والتجار -
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يم وفي االخير ثمن السادة االعضاء الخطوات التي تقوم بها الدولة واملجهودات التي تعمل بها لتحج

 ورونا،كاالضرار التي افرزتها جائحة 

كما اجمعوا على تايد املساهمة التي وهبتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 

 .الحسيمة لصالح صندوق جائحة كورونا
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  2020يونيو  22ليوم  عقد اجتماع داخلي للسادة أعضاء الغرفة

دنا. حالة الحجر الصحي الذي تعيشه بال في إطار املقاربة التواصلية التي تنهجها الغرفة وفي ظل 

 22االثنين عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة لقاء داخليا يوم 

 وذلك على الساعة التاسعة ليال، باعتماد طريقة التواصل االجتماعي عن بعد.  2020يونيو 

الفترة التي شملها الحجر الصحي. انصب هذا النقاش على تقديم عرض حول عمل املؤسسة خالل 

ف كما تم تقديم عرض آخر حول النتائج التي توصلت إليها الدراسة التي انجزتها الغرفة حول استشرا

آفاق اقتصاد الجهة ملا بعد كورونا. وقد ترأس هذا اللقاء السيد رئيس الغرفة عمر مورو بحضور 

لنائب االول، عبد الحفيظ الشركي النائب مصطفى بن عيد الغفور ا داملسير، السيأعضاء املكتب 

 .بوجير املقرر  أشرفالحسين بن الطيب امين املال  الثالث،الثاني، عبد الحميد الحسيسن النائب 

  :وقد حضره من السادة االعضاء كل من

 نجيب والعالي

 العربي أبركي

 املودن محمد

 محمد أجانة

 رشيد قنطار

 احمد اعزيبو شامو

 اسماعيل دادي

 لكريم بن يعقوبعبد ا

 محمد ازميزم

 احمد بوكمزة

 مراد بنونة

 عامر زغينو

 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 وأطر الغرفة
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 2020أكتوبر  13يوم  قطب التجارة والخدمات واالستثمار والسياحةاجتماع 

سياق االجتماعات الدورية لألقطاب ولجان عمل الغرفة، وتفعيال للمقاربة االلكترونية  في

االجتماع الخاص  ،2020أكتوبر  13الثالثاء الرامية لتسهيل عملية التواصل عن بعد انعقد يوم 

 بقطب التجارة والخدمات واالستثمار والسياحة، برئاسة السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول 

لرئيس، وذلك على الساعة الرابعة بعد الزوال عبر تقنية التواصل عن بعد، وخصص هذا االجتماع ل

 ملناقشة النقط الواردة في جدول االعمال التالي: 

 املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛ -1

 2020تبع املشاريع التي يشرف عليها القطب برسم سنة ت-2

 2021مج عمل الغرفة برسم سنة فيذ برنامناقشة خطة العمل بخصوص تن-3

 مناقشة إمكانية تنظيم األيام التجارية جهويا وسبل ذلك -4

 تقديم حصيلة الدورة التكوينية للتجارة االلكترونية،-5

 مختلفات،-6

 من جانب األعضاء السادة:حضر هذا االجتماع  

 مصطفى بن عبد الغفور: النائب األول للرئيس-

 لجنة النقل واللوجستيك رئيس ازغينو:عامر -

 عماد الحفيظ: رئيس لجنة السياحة-

 رئيس اللجنة الجهوية لالستثمار بوكمزة:احمد -

 نة الشؤون الخدماتية جرئيس ل دادي:إسماعيل -

 حسن التوزني: عضو لجنة الشؤون التجارية-

 والسيدات: ومن جانب اإلدارة السادة

 جيواك، أسماءندى  غاس، العلوي عبد الرحيم،ياري، نبيل الخمليش ي، حنان امخلود خ -     

 .الرحمان يوالل الطاهري، عبد
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 دقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛املصا-1

الترحيب بالحضور افتتح االجتماع السيد مصطفى بن عبد الغفور، بقراءة النقط الواردة في وبعد  

سابق وبعد االطالع عليه، تمت املصادقة تم االطالع على مشروع محضر االجتماع الو  جدول األعمال،

 عليه باإلجماع،

 ،2021ومشروع برنامج سنة  2020النقطة الثانية: تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب برسم سنة 

تقدمت السيدة ندى جيواك بعرض موجز لحصيلة عمل شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر، وبعدها 

 وهو كالتالي: 2021مشروع برنامج سنة 

  قسم الدعم والترويج-

 ندوات 3 انجاز  –لتعدين / نشاط دولي مع املنظمة العربية للصناعة وا-

 النخراطاتثمين بطاقة -مركز تكوين التاجر    / -

ركز التحكيم والوساطة    / شبابيك القرب املكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية / مغرب م-

 املقاوالت

 اطير ومواكبة املنتسبينت-اإلدارية /لى البنيات تعميم النجاعة الطاقية ع-

 ستكمال قاعدة بيانات الغرفة    ا-صغيرة   /مركز تكوين املقاوالت ال-

 منظومة الجودة- التنموي /البرنامج -

 تدوير النفايات بمقرات الغرفة -

 قسم املالية-

 رنامج نظام معلوماتي متكاملب-لوماتية /مشروع البنية التحتية املع-

 مشروع نظام إدارة الوثائق االلكترونية واالرشفة االلكترونية -

 تكامل إلدارة الدورات بالنسبة لألعضاء واملوظفينممشروع نظام معلوماتي -

 الغرفة مشروع نظام معلوماتي إلدارة مشاريع وبرامج-

 مشروع منصة تبادل بين املحترفين -
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 قسم االستراتيجية والشراكة -

 معرض "صنع في املغرب -معرض ميد اب طيك /-

 بع دليل املقاوالت الرقمية ط-ن الجهة /طبع مطويات تعريفية حول مد-

 وفود اجنبية  6بال استق-لى األقل /معارض دولية ع 6املشاركة في -

 اتفاقيات شراكة دولية وتعزيز حضور الغرفة في اسكامي ومنظمة الغرف االفريقية  3توقيع -

 قسم العالقات املؤسساتية -

 91-واكبة الجمعيات املهنية ملا بعد كوفيد م-دورات الجمعية العمومية /-

 لجودةامسايرة نظام -نشر اخبار وانشطة الغرفة / -

 تتبع املؤسسات التي تمثل فيها الغرفة -

 قسم الدعم والترويج بفرعية الحسيمة -

 صادي حديث املعطيات املتعلقة بالقطاع االقتت-اجر /مركز استكمال تكوين الت-

ت للمنتسبين واملنتسبات سلسلة تكوينا-حديث املعطيات املتعلقة بالقطاع االقتصادي/ت-

 والجمعيات املهنية 

 باك فضاء املقاولة ش-ورية ألخبار املنتسبين بكل املستجدات /ندوات د 5انجاز -

 ب املقاوالت عطاء انطالقة شباك مغر إ-ول انتظارات املنتسبين ما بعد جائحة كورونا/حبحث ميداني -

 قسم الدعم والترويج بفرعية العرائش-

 ببحث ميداني ملعرفة مدى تأثير جائحة كورونا على القطاع التجاري بإقليم العرائش القيام-

 مثلي األسواق وجمعيات تجار مدينتي العرائش والقصر الكبير لقاء تواصلي مع م-

 ئشبالعرا أسبوع التسوق -أيام األبواب املفتوحة للغرفة /-

 كوين مستمر لفائدة اجراء الوحدات الصناعية والشركاتت-املهنين /و تكوين التجار -
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بمدينة العرائش والقصر  2021قاء اعالمي حول التطورات املرتبطة بتطبيق قانون املالية لسنة ل-

 الكبير

 تفعيل مشروع تثمين بطاقة االنخراط -

 قسم الدعم والترويج بفرعية الغرفة بتطوان -

 طوير حاضنة املقاوالت ت-ر املدرسة العليا للتجارة بتطوان /تطوي-

 ضاء العرض بتطوانف-متحف التجارة بتطوان /-

 اكاديمية الصناعات الغذائية واملنتوجات املجالية بوزان حاضنة املقاوالت و -

 ركز استكمال تكوين التاجر.م-لتجارة الخارجية /ا-كترونية التجارة االل/-ام التجارية األي-

افتتح باب النقاش من طرف املشاركين، حيث ثمن السادة  2021وبعد االستماع ملشروع برنامج عمل  

تعددة األعضاء عمل األطر اإلدارية وعلى راسهم السيد املدير الجهوي وعبروا عن اعتزازهم بالجهود امل

 حول محاضر تتبعوالجادة التي يبذلونها، وبعد نقاشات جادة وهادفة، تضمنت تساؤالت أبرزها سؤال 

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:

 ة مشاركة اطر ملحقة الحسيمة في اجتماعات األقطاب،ضرور  -

 املطالبة بمحاضر اشغال 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،-

 ات تواصلية توعوية من اجل تسويق بطاقة املنتسب،عقد لقاء-

 ة االلكترونية في جدول اعمال الدورة،املصادقة على مشروع التجار  -
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 2020أكتوبر  13قطب التعاون والشراكات يوم اجتماع 

في سياق سلسلة االجتماعات الدورية لألقطاب ولجان عمل الغرفة، وتفعيال للمقاربة 

ع االجتما 2020أكتوبر  13الثالثاء هيل عملية التواصل عن بعد انعقد يوم االلكترونية الرامية لتس

الخاص بقطب التعاون والشراكات، برئاسة السيد عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث للرئيس، 

نصف مساءا عبر تقنية التواصل عن بعد، وخصص هذا االجتماع الوذلك على الساعة السادسة و 

 ي جدول االعمال التالي: ملناقشة النقط الواردة ف

 صادقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛امل- 1

 2020تبع املشاريع التي يشرف عليها القطب برسم سنة ت-2

 2021مناقشة خطة العمل بخصوص تنفيذ برنامج عمل الغرفة برسم سنة  -3

 مختلفات-4

 من جانب السادة األعضاء:حضر هذا االجتماع 

 ن املالميأ الطيب:الحسين بن -

 رئيس لجنة االعالم والتواصل  اليعقوبي:عثمان -

 مقرر لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  الخمليش ى:مصطفى -

 عضو لجنة الشؤون املالية وامليزانية  محمد:بوعياد -

 عضو لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  ابركي:العربي -

 تجارية عضو لجنة الشؤون ال الخزيمي:محمد املودن -

 السيدات:ومن جانب اإلدارة حضر كل من 

 لود خياري: إطار بقسم العالقات املؤسساتية خ-     

 دى جيواك: إطار بقسم الدعم والترويج مكلفة بمشاريع الغرفة ن-      

  التالية:وخالل هذا االجتماع ناقش الحضور النقاط 

 دقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛املصا-1

الثالث  الحسيسن النائبلسالم والترحيب باملشاركين، افتتح االجتماع السيد عبد الحميد وبعد ا 

وتم االطالع على مشروع محضر االجتماع السابق  للرئيس، بقراءة النقط الواردة في جدول األعمال،

 املصادقة عليه باإلجماع، عليه، تمتوبعد االطالع 
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 ،2021ومشروع برنامج سنة  2020عليها القطب برسم سنة  النقطة الثانية: تتبع املشاريع التي يشرف

تقدمت السيدة ندى جيواك بعرض موجز لحصيلة عمل شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر، وبعدها 

 وهو كالتالي: 2021قدمت عرض مشروع برنامج سنة 

  قسم الدعم والترويج-

 دواتن 3 انجاز  –لتعدين / نشاط دولي مع املنظمة العربية للصناعة وا-

 النخراطاتثمين بطاقة -مركز تكوين التاجر    / -

ارية / مغرب شبابيك القرب املكتب الوطني للملكية الصناعية والتج والوساطة /مركز التحكيم -

 املقاوالت

 اطير ومواكبة املنتسبينت-لطاقية على البنيات اإلدارية     /تعميم النجاعة ا-

 ستكمال قاعدة بيانات الغرفة    ا-مركز تكوين املقاوالت الصغيرة    /-

 نظومة الجودةم-البرنامج التنموي   / -

 تدوير النفايات بمقرات الغرفة -

 قسم املالية-

 رنامج نظام معلوماتي متكاملب-لوماتية /مشروع البنية التحتية املع-

 كترونية واالرشفة االلكترونية مشروع نظام إدارة الوثائق االل-

 ي متكامل إلدارة الدورات بالنسبة لألعضاء واملوظفينمشروع نظام معلومات-

 الغرفة مشروع نظام معلوماتي إلدارة مشاريع وبرامج-

 مشروع منصة تبادل بين املحترفين -

 قسم االستراتيجية والشراكة -

 عرض "صنع في املغرب م-معرض ميد اب طيك /-

 لرقمية والت اطبع دليل املقا-/ طبع مطويات تعريفية حول مدن الجهة-
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 وفود اجنبية  6بال استق-لى األقل /معارض دولية ع 6املشاركة في -

 اتفاقيات شراكة دولية وتعزيز حضور الغرفة في اسكامي ومنظمة الغرف االفريقية  3توقيع -

 قسم العالقات املؤسساتية -

 91-واكبة الجمعيات املهنية ملا بعد كوفيد م-دورات الجمعية العمومية /-

 سايرة نظام الجودةم-ار وانشطة الغرفة /نشر اخب -

 تتبع املؤسسات التي تمثل فيها الغرفة -

 قسم الدعم والترويج بفرعية الحسيمة -

 حديث املعطيات املتعلقة بالقطاع االقتصادي ت-ن التاجر /مركز استكمال تكوي-

نتسبات لسلة تكوينات للمنتسبين واملس-ملتعلقة بالقطاع االقتصادي/تحديث املعطيات ا-

 والجمعيات املهنية 

 باك فضاء املقاولة ش-ورية ألخبار املنتسبين بكل املستجدات /ندوات د 5انجاز -

 عطاء انطالقة شباك مغرب املقاوالت إ-حث ميداني حول انتظارات املنتسبين ما بعد جائحة كورونا/ب-

 قسم الدعم والترويج بفرعية العرائش-

 اع التجاري بإقليم العرائشتأثير جائحة كورونا على القط القيام ببحث ميداني ملعرفة مدى-

 مثلي األسواق وجمعيات تجار مدينتي العرائش والقصر الكبير لقاء تواصلي مع م-

 بالعرائش أسبوع التسوق -أيام األبواب املفتوحة للغرفة /-

 كوين مستمر لفائدة اجراء الوحدات الصناعية والشركاتت-املهنين /و تكوين التجار -

بمدينة العرائش والقصر  2021قاء اعالمي حول التطورات املرتبطة بتطبيق قانون املالية لسنة ل-

 الكبير

  .تفعيل مشروع تثمين بطاقة االنخراط-

 



115 
 

 قسم الدعم والترويج بفرعية الغرفة بتطوان -

 طوير حاضنة املقاوالت ت-ة بتطوان /تطوير املدرسة العليا للتجار -

 ض بتطوانفضاء العر -ن /متحف التجارة بتطوا-

 اكاديمية الصناعات الغذائية واملنتوجات املجالية بوزان حاضنة املقاوالت و -

 ركز استكمال تكوين التاجر.م-لتجارة الخارجية /ا-كترونية التجارة االل/-ام التجارية األي-

 ث ثمن السادةحي املشاركين،باب النقاش من طرف  ، افتتح2021وبعد االستماع ملشروع برنامج عمل  

تعددة األعضاء عمل األطر اإلدارية وعلى راسهم السيد املدير الجهوي وعبروا عن اعتزازهم بالجهود امل

سؤال عن وضعية التوصيات  تساؤالت، أبرزهاوالجادة التي يبذلونها، وبعد نقاشات جادة تضمنت 

النسيج من الدعم  الصادرة عن اجتماع القطب السابق، وكذا مسالة عدم استفادة منهي قطاع

 من جائحة كورونا،  للفئات املتضررةاملخصص 

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، 

 عن طريق مراسالت من طرف السيد الرئيس للجهات املعنية، والجزء االخر تمت معالجته داخليا 

وبعد حوار السادة أعضاء القطب املشاركون في االجتماع، تم االتفاق على التوصيات واملقترحات  

 التالية:

ال لفائدة املقاوالت بالغرفة   حول اتفاقية "احداث مركز اعم إطار طلب القاء عرض من طرف  -

 2020اكتوبر 21اونيات مع جماعة وزان يوم والشركات الصغرى والتع

راسلة السيد املدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب من اجل طلب عقد لقاء م -

 عاجل بخصوص مراجعة مدة العقود مع وحدات معاصر الزيتون 

 2021تقديم تصور بخصوص قانون املالية لسنة -

ير املاء والكهرباء مع مراجعة عة فواتير االتصاالت، وفواتمراسلة للسيد الوالي بخصوص مراج-

 الغرامات املالية، 

 ني للكهرباء واملاء الصالح للشرب ملراجعة الفواتير.مراسلة للمكتب الوط -
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 2020أكتوبر  15الصناعة ودعم األنشطة واملشاريع التنموية يوم قطب اجتماع 

أكتوبر  15الخميس عمل الغرفة، انعقد يوم في سياق االجتماعات الدورية لألقطاب ولجان 

االجتماع الخاص بقطب الصناعة ودعم األنشطة واملشاريع التنموية، برئاسة السيد الحسين  2020

مين املال، وذلك على الساعة العاشرة صباحا باملقر الجهوي، وخصص هذا االجتماع أطيب البن 

 ملناقشة النقط الواردة في جدول االعمال التالي: 

 دقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛املصا-1

 2020تبع املشاريع التي يشرف عليها القطب برسم سنة ت-2

 2021خطة العمل بخصوص تنفيذ برنامج عمل الغرفة برسم سنة  مناقشة-3

 مختلفات،-4

 من جانب األعضاء السادة:حضر هذا االجتماع 

 امين املال طيب:الحسين بن -

 رئيس لجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعارض  ي:التويجر عبد اللطيف -

 مقرر لجنة التتبع وإنجاز املشاريع التنموية احمد:محمد ايت الحاج -

 مقرر لجنة دعم املقاولة والتكنولوجيات الحديثة ولعلي:نجيب -

 لجنة الصناعة ومناطق األنشطة االقتصادية  امنكاي: مقرر إبراهيم -

 تدقيق وتدبير املخاطرمقرر لجنة ال عزوز:الزبير -

 "عضو لجنة الصناعة ومناطق األنشطة االقتصادية ابراهيمي:خالد -

 لجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعارض اجانة: عضو محمد -

 ومن جانب اإلدارة السادة:

 لود خياري: إطار بقسم العالقات املؤسساتية،خ -     

 ندى جيواك: إطار بقسم الدعم والترويج-    

 املجتمعون خالل هذا اللقاء النقاط التالية:ناقش 

 دقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛املصا-1

وبعد الترحيب بالحضور افتتح االجتماع السيد الحسين بن طيب، بقراءة النقط الواردة في جدول  

عليه وتم االطالع على مشروع محضر االجتماع السابق وبعد االطالع عليه، تمت املصادقة  األعمال،

 باإلجماع،
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  2021ومشروع برنامج سنة  2020النقطة الثانية: تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب برسم سنة 

تقدمت السيدة ندى جيواك بعرض موجز لحصيلة عمل شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر، وعرض 

 كالتالي:وهو  2021مشروع برنامج سنة 

  قسم الدعم والترويج-

 ندوات 3 انجاز  –نظمة العربية للصناعة والتعدين / نشاط دولي مع امل-

 النخراطاتثمين بطاقة -مركز تكوين التاجر    / -

ركز التحكيم والوساطة / شبابيك القرب املكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية / مغرب م-

 املقاوالت

 بيناطير ومواكبة املنتست-لى البنيات اإلدارية /عتعميم النجاعة الطاقية -

 ستكمال قاعدة بيانات الغرفة    ا-يرة /مركز تكوين املقاوالت الصغ-

 نظومة الجودةم-البرنامج التنموي / -

 تدوير النفايات بمقرات الغرفة -

 قسم املالية-

 رنامج نظام معلوماتي متكاملب-لوماتية /مشروع البنية التحتية املع-

 ة االلكترونية فمشروع نظام إدارة الوثائق االلكترونية واالرش-

 تكامل إلدارة الدورات بالنسبة لألعضاء واملوظفينممشروع نظام معلوماتي -

 الغرفة مشروع نظام معلوماتي إلدارة مشاريع وبرامج-

 مشروع منصة تبادل بين املحترفين -

 قسم االستراتيجية والشراكة -

 عرض "صنع في املغرب م-معرض ميد اب طيك /-

 بع دليل املقاوالت الرقمية ط-ل مدن الجهة /طبع مطويات تعريفية حو -
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 وفود اجنبية  6بال استق-لى األقل /معارض دولية ع 6املشاركة في -

 اتفاقيات شراكة دولية وتعزيز حضور الغرفة في اسكامي ومنظمة الغرف االفريقية  3توقيع -

 قسم العالقات املؤسساتية -

 19-ملهنية ملا بعد كوفيد بة الجمعيات امواك-دورات الجمعية العمومية /-

 لجودةامسايرة نظام -نشر اخبار وانشطة الغرفة / -

 تتبع املؤسسات التي تمثل فيها الغرفة -

 قسم الدعم والترويج بفرعية الحسيمة -

 حديث املعطيات املتعلقة بالقطاع االقتصادي ت-ن التاجر /مركز استكمال تكوي-

ت للمنتسبين واملنتسبات سلسلة تكوينا-صادي/تحديث املعطيات املتعلقة بالقطاع االقت-

 والجمعيات املهنية 

 باك فضاء املقاولة ش-ورية ألخبار املنتسبين بكل املستجدات /ندوات د 5انجاز -

 عطاء انطالقة شباك مغرب املقاوالت إ-حث ميداني حول انتظارات املنتسبين ما بعد جائحة كورونا/ب-

 ائشقسم الدعم والترويج بفرعية العر -

 ببحث ميداني ملعرفة مدى تأثير جائحة كورونا على القطاع التجاري بإقليم العرائش القيام-

 مثلي األسواق وجمعيات تجار مدينتي العرائش والقصر الكبير لقاء تواصلي مع م-

 بالعرائش أسبوع التسوق -أيام األبواب املفتوحة للغرفة /-

 دة اجراء الوحدات الصناعية والشركاتكوين مستمر لفائت-تكوين التجار واملهنين /-

بمدينة العرائش والقصر  2021قاء اعالمي حول التطورات املرتبطة بتطبيق قانون املالية لسنة ل-

 الكبير

 .تفعيل مشروع تثمين بطاقة االنخراط-
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 قسم الدعم والترويج بفرعية الغرفة بتطوان -

 ملقاوالت ضنة اتطوير حا-تطوير املدرسة العليا للتجارة بتطوان /-

 ضاء العرض بتطوانف-متحف التجارة بتطوان /-

 اكاديمية الصناعات الغذائية واملنتوجات املجالية بوزان حاضنة املقاوالت و -

 ركز استكمال تكوين التاجر.م-لتجارة الخارجية /ا-كترونية التجارة االل/-ام التجارية األي-

السيد الحسين بن طيب بعض الشروحات تهم  ، قدم2021وبعد االستماع ملشروع برنامج عمل  

ا مختلف املشاريع، موضحا أهميتها وما تعود بالنفع على الغرفة خاصة والجهة عامة، وكل ذلك تماشي

مع املخطط االستراتيجي للغرفة وانسجاما مع البرامج املهيكلة للجهة، وبعد نقاش هام من طرف 

ضاء بالتقدم الحاصل بخصوص املشاريع الواردة الحاضرين تضمن أسئلة واجوبة نوه السادة األع

لى اببرنامج العمل، كما تم الوقوف على املتابعات الالزمة بهذا الخصوص. وفي األخير خلص االجتماع 

 املقترحات والتوصيات التالية:

 يات ألعضاء القطب لالضطالع عليها اثناء االجتماع،االدالء بوضعية التوص-

 امانديس،"البلدي لحل العديد من املشاكل وعلى راسها تنسيق الغرفة مع املجلس -

  "،اقتراح حضور الغرفة مع "تيمسا -

 ،2020لحسيمة سنة ا–اقة الشمسية بملحقة تطوان اقتراح تعميم مشروع الط-

 .اقتراح عقد ندوة حول التغطية الصحية-
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 2020 أكتوبر  15اجتماع قطب التدبير املؤسساتي واالعالم والتواصل يوم   

، اجتماع قطب التدبير املؤسساتي واالعالم والتواصل، 2020أكتوبر  15الخميس انعقد يوم 

 برئاسة السيد الحسين بن طيب، وذلك على الساعة الثانية زواال باملقر الجهوي للغرفة، وخصص هذا

 االجتماع ملناقشة النقط الواردة في جدول االعمال التالي: 

 ق؛ر االجتماع الساباملصادقة على مشروع محض-1

 2020تبع املشاريع التي يشرف عليها القطب برسم سنة ت-2

 2021مناقشة خطة العمل بخصوص تنفيد برنامج عمل الغرفة برسم سنة   -3

 مختلفات، -4

 حضر هذا االجتماع من جانب السادة األعضاء:

 مين املالأ طيب:الحسين بن -

 اصل رئيس لجنة االعالم والتو  اليعقوبي:عثمان -

 مقرر لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  الخمليش ى:مصطفى -

 عضو لجنة الشؤون املالية وامليزانية  محمد:بوعياد -

 عضو لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  ابركي:العربي -

 عضو لجنة الشؤون التجارية  الخزيمي:محمد املودن -

 ومن جانب اإلدارة حضر كل من السادة:

 ة خلود خياري: إطار بقسم العالقات املؤسساتي-     

 دى جيواك: إطار بقسم الدعم والترويج مكلفة بمشاريع الغرفة ن-      

 ادقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛املص-1 

اردة مين املال، بقراءة النقاط الو أطيب الوبعد الترحيب بالحضور افتتح االجتماع السيد الحسين بن  

وتم االطالع على مشروع محضر االجتماع السابق وبعد االطالع عليه، تمت  عمال،في جدول األ 

 .املصادقة عليه باإلجماع

 ،2021ومشروع برنامج سنة  2020النقطة الثانية: تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب برسم سنة 

شهر شتنبر أعطيت الكلمة للسيدة السيدة ندى جيواك حيث تقدمت بعرض موجز لحصيلة عمل  

 مقسم حسب كل قسم وهو كالتالي: 2021وبداية شهر أكتوبر، وبعدها عرض حول مشروع برنامج سنة 
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  قسم الدعم والترويج-

 ندوات 3 انجاز  –لتعدين / نشاط دولي مع املنظمة العربية للصناعة وا-

 النخراطاتثمين بطاقة -مركز تكوين التاجر   / -

لكية الصناعية والتجارية / مغرب ابيك القرب املكتب الوطني للممركز التحكيم والوساطة    / شب-

 املقاوالت

 اطير ومواكبة املنتسبينت-اقية على البنيات اإلدارية   /تعميم النجاعة الط-

 ستكمال قاعدة بيانات الغرفة    ا-صغيرة   /مركز تكوين املقاوالت ال-

 نظومة الجودةم-البرنامج التنموي   / -

 يات بمقرات الغرفة تدوير النفا-

 قسم املالية-

 رنامج نظام معلوماتي متكاملب-لوماتية /مشروع البنية التحتية املع-

 كترونية واالرشفة االلكترونية مشروع نظام إدارة الوثائق االل-

 تكامل إلدارة الدورات بالنسبة لألعضاء واملوظفينممشروع نظام معلوماتي -

 ريع وبرامج الغرفةمشروع نظام معلوماتي إلدارة مشا-

 مشروع منصة تبادل بين املحترفين -

 قسم االستراتيجية والشراكة -

 عرض "صنع في املغرب م-معرض ميد اب طيك /-

 بع دليل املقاوالت الرقمية ط-ن الجهة /طبع مطويات تعريفية حول مد-

 وفود اجنبية  6بال استق-لى األقل /معارض دولية ع 6املشاركة في -

 .يقيةفاقيات شراكة دولية وتعزيز حضور الغرفة في اسكامي ومنظمة الغرف االفر ات 3توقيع -
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 قسم العالقات املؤسساتية -

 91-واكبة الجمعيات املهنية ملا بعد كوفيد م-دورات الجمعية العمومية /-

 لجودةامسايرة نظام -نشر اخبار وانشطة الغرفة / -

 تتبع املؤسسات التي تمثل فيها الغرفة -

 م الدعم والترويج بفرعية الحسيمة قس-

 حديث املعطيات املتعلقة بالقطاع االقتصادي ت-ن التاجر /مركز استكمال تكوي-

ت للمنتسبين واملنتسبات سلسلة تكوينا-حديث املعطيات املتعلقة بالقطاع االقتصادي/ت-

 والجمعيات املهنية 

 شباك فضاء املقاولة -ن بكل املستجدات /ندوات دورية ألخبار املنتسبي 5انجاز -

 عطاء انطالقة شباك مغرب املقاوالت إ-حث ميداني حول انتظارات املنتسبين ما بعد جائحة كورونا/ب-

 قسم الدعم والترويج بفرعية العرائش-

 ببحث ميداني ملعرفة مدى تأثير جائحة كورونا على القطاع التجاري بإقليم العرائش القيام-

 ر الكبير سواق وجمعيات تجار مدينتي العرائش والقصلقاء تواصلي مع ممثلي األ -

 بالعرائش أسبوع التسوق -أيام األبواب املفتوحة للغرفة /-

 كوين مستمر لفائدة اجراء الوحدات الصناعية والشركاتت-املهنين /و تكوين التجار -

ئش والقصر بمدينة العرا 2021حول التطورات املرتبطة بتطبيق قانون املالية لسنة  لقاء اعالمي-

 الكبير

 تفعيل مشروع تثمين بطاقة االنخراط -

 قسم الدعم والترويج بفرعية الغرفة بتطوان -

 طوير حاضنة املقاوالت ت-ة بتطوان /تطوير املدرسة العليا للتجار -

 ضاء العرض بتطوانف-متحف التجارة بتطوان /-
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 جالية بوزان ناعات الغذائية واملنتوجات املحاضنة املقاوالت واكاديمية الص-

 ركز استكمال تكوين التاجر.م-لتجارة الخارجية /ا-كترونية التجارة االل/-ام التجارية األي-

 افتتح باب النقاش من طرف املشاركين، 2021وبعد االستماع ملشروع برنامج عمل  

 2020شتنبر 17يوم بداية تساءل السيد عثمان اليعقوبي عن عدم استدعاءه لحضور اجتماع  

ص مجلة الغرفة، وعدم استدعائه أيضا لحضور االجتماع السابق للجنة املالية لكونه عضو بخصو 

 للقطب،فيها، كما تساءل السادة األعضاء الحاضرون حول وضعية توصيات االجتماع السابق 

وباعتبار السيد الحسين بن طيب منسقا لهذا القطب قدم اعتذاره للسيد عثمان اليعقوبي لهذا 

املقصود، وقدم له شرحا بخصوص ذلك، اما فيما يتعلق بتوصيات االجتماع السابق، الخطء الغير 

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

 هات املعنية،مراسالت للج

 وبعد نقاشات جادة حول اهداف واهمية املشاريع التي تشتغل عليها الغرفة،   

 خلص االجتماع بتوصيات ومقترحات أهمها:  

 اللجان،مراجعة لوائح -

 الجتماع.اارسال وضعية التوصيات ألعضاء القطب قبل  -

 حل إشكالية التواصل داخليا، -

 وص" صور األعضاء "حل إشكالية االعالم والتواصل بخص-

 حضور الغرفة في مدينة "املهن والكفاءات "-
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 2020أكتوبر  16اجتماع قطب التكوين والتعليم ليوم 

أكتوبر  16الجمعة في سياق االجتماعات الدورية لألقطاب ولجان عمل الغرفة، انعقد يوم    

باملدرسة ة والنصف صباحا على الساعة العاشر ، االجتماع الخاص بقطب التكوين والتعليم، 2020

ة العليا للتجارة بتطوان، برئاسة السيد عبد اللطيف افيالل رئيس لجنة التكوين والتعليم وبمشارك

مين املال، صباحا، وخصص هذا االجتماع ملناقشة النقط الواردة في أالسيد مصطفى بناجي نائب 

 جدول االعمال التالي: 

 السابق؛محضر االجتماع  املصادقة على مشروع-1

 2020تبع املشاريع التي يشرف عليها القطب برسم سنة ت-2

 2021ناقشة خطة العمل بخصوص تنفيذ برنامج عمل الغرفة برسم سنة م-3

 مختلفات -4

 دقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛املصا-1

 دة في جدول الترحيب بالحضور افتتح االجتماع السيد عبد اللطيف افيالل بقراءة النقط الوار  وبعد 

وتم االطالع على مشروع محضر االجتماع السابق وبعد االطالع عليه، تمت املصادقة عليه  األعمال،

 باإلجماع، 

وبعدها أعطيت املداخلة للسيد ناصر فقيه اللنجري مدير ملحقة الغرفة بتطوان، حيث تقدم بعرض 

الخاص بملحقة تطوان  2021ة موجز الهم املشاريع التي يشرف عليها القطب مع مشروع برنامج سن

 وهو كالتالي:

 قسم الدعم والترويج بملحقة الغرفة بتطوان 

 طوير حاضنة املقاوالت ت-ة بتطوان /تطوير املدرسة العليا للتجار -

 ضاء العرض بتطوانف-متحف التجارة بتطوان /-

 اكاديمية الصناعات الغذائية واملنتوجات املجالية بوزان حاضنة املقاوالت و -

 ركز استكمال تكوين التاجر.م-لتجارة الخارجية /ا-كترونية التجارة االل/-األيام التجارية -

 بعدها تقدم السيد سعيد شفيق بعرض لتقرير حول أنشطة املعهد واملدرسة وهو كالتالي:
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 عالقة املؤسسة بمجموعة إيدوكاتيم   

جميع امللفات العالقة )تخويل  تم تأدية جميع مستحقات مجموعة إيدوكاتيم والتي التزمت بتصفية

الديبلومات لخريجي الباشلور، أداء مستحقات املكونين وإرجاع حقوق التسجيل لبعض الطلبة(، على 

 .2020أن يتم إيقاف الشراكة مع املجموعة املذكورة والتي غادرت املدرسة منذ بداية يوليوز 

 2019/2020حصيلة املوسم الدراس ي  

 طالب وطالبة(: 12عددهم ن على التخرج )بالنسبة للطلبة املقبلي

 .(2020تمت مواكبتهم في تداريبهم امليدانية داخل املقاوالت )منذ بداية يوليوز إلى نهاية شتنبر

 تأطيرهم في بحوث نهاية التكوين الخاصة بهم )منذ بداية شتنبر إلى اليوم(. 

 إعدادهم لتقديم ومناقشة بحوثهم نهاية أكتوبر الجاري.

ي تنظيم حصص للمراجعة في املواد والدروس التي تلقوها في األسدس األول من املوسم الدراس كما تم 

 (.2020استعدادا لإلمتحانات )خالل النصف األول من شتنبر 2019/2020

 14. )األسبوع املمتد من 2019/2020باألسدس األول للموسم الدراس ي  تنظيم اإلمتحانات املتعلقة 

 (2020شتنبر 18إلى 

 طالب وطالبة(: 15نسبة للطلبة املقبلين على اإلنتقال للسنة الثانية )عددهم بال

نها تنظيم حصص للمراجعة سيما في املواد األكثر أهمية أو املواد التي لم يتلقوا الدروس الكافية م

 (.  2020)ابتداء من أواسط شتنبر

 منه. 20إلى غاية  2020أكتوبر 12تنظيم االمتحانات ابتداء من 

  )Intégration’Journée d(كبتهم في اإلعداد لتنظيم اليوم الخاص باستقبال الطلبة الجدد. موا

 2020/2021املوسم الدراس ي 

 (2020)ابتداء من أوائل غشت  اإلعالمية:الحملة 

  على منصتي الفايسبوك واألنستاغرام -

  املفتوحة:األبواب أيام 
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ا إدارة املعهد ومن أجل الوصول إلى أكبر عدد من في إطار تدعيم الحملة الدعائية التي قامت به

من نفس الشهر  17ويوم بتطوان  2020 شتنبر  12و 11املسجلين تمت برمجة األيام املفتوحة أيام 

  التالي:بطنجة، حيث كانت نتائجها على الشكل 

 شتنبر بطنجة 17يوم  بتطوان شتنبر  12و 11أيام  

التالميذ  زائر وزائرة من آباء وأولياء 63حضور 

 بتطوان

 لم يتم تنظيمها بسبب جائحة كورونا

 :2020/2021حصيلة املسجلين الجدد باملعهد برسم املوسم الدراس ي 

 عدد الطلبة الشعبة

 18 وكيل تجاري 

مساعد في التسيير اإلداري 

 واملحاسباتي

10 

 06 املصرح بالجمارك

  الجمارك:شعبة مصرحي 

شرين املقبولين لدى الجمارك باملغرب من أجل تنظيم وتأطير جلسات عمل مع جمعية املع 3عقد 

 الجمارك،شعبة مصرحي 

 .والجمعية املذكورةاتفاقية شراكة ما بين الغرفة 

 لدينا ملفات لحاالت طلبة وطالبات لديهم رغبة في التسجيل لكن ظروفهم املادية ال تسمح.

 :2020/2021دراس ي بالنسبة للطلبة الجدد املسجلين باملعهد برسم املوسم ال

  2020أكتوبر  12شتنبر إلى غاية  21انطالق دروس الدعم والتقوية ابتداء من 

 2020أكتوبر  14انطالق الدروس املقررة بشكل رسمي ابتداء من يوم 

  )Intégration’Journée d( اإلدماج:يوم 
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تاريخ بوتنظيم يوم لإلدماج عملت إدارة املعهد بتنسيق مع الطلبة املسجلين بالسنة الثانية على إعداد 

، والذي كان الهدف منه استقبال الطلبة الجدد في جو من الحماس واإليجابية 2020أكتوبر  13

 ليتمكنوا من االندماج في املسلسل التكويني، كما كان هذا النشاط فرصة بالنسبة للطلبة القدامى

 في.الكتشاف مهاراتهم في تنظيم وتدبير األنشطة ذات الطابع الثقا

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 

بية بحيث البشرية بعد توقف شركة ايدوكاتيم، والذي رفع من فعالية املؤسسة وحقق نتائج جد إيجا

طالب، كما قدم الحاضرون مجموعة من االقتراحات  57ارتفع عدد الطلبة املسجلين باملعهد الى 

 والتوصيات تهم املعهد املتوسطي للتدبير وهي كالتالي:

 تكوين في اللغة اإلنجليزية -

 تكوين في التجارة إللكترونية -

 يةخلق مركز لتعليم اللغات باملدرسة العليا للتجارة "دروس مسائ -

 اقتراح لوحة اشهارية -

 خلق لجينة لتتبع ملفات الطلبة ذات طابع اجتماعي  -

 التركيز على جانب التسويق االلكتروني لدى الطلبة كأنشطة موازية  -

السادة الحاضرون على ضرورة اتخاد مختلف التدابير الصحية واللوجستية  أكدوفي نهاية االجتماع 

 ظروف، ال أحسنالالزمة لتدبير هدا املوسم في 
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 واكبةاملدعم و أنشطة ال-2
 دعم ومواكبة التجار والجمعيات املهنية 1.2

 قاولة واملقاولين الشبابدعم ومواكبة امل 2.2
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 ومواكبة التجار والجمعيات املهنية دعم 1.2

 احتضان اللقاء الوطني لجمعيات أسواق الجملة باملغرب

الدورة األولى للمجلس الوطني  2020راير فب 07الجمعة احتضنت ملحقة الغرفة بتطوان يوم 

لالتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه باملغرب تحت شعار " أسواق الجملة 

أفاق املستقبل". وقد مثل الغرفة في هذا اللقاء السيد محمد اغطاس  باملغرب رهانات الحاضر و

ئب أمين مال الغرفة، والسيد عثمان السعيدي النائب الرابع للرئيس والسيد مصطفى بناجي نا

 الزيتوني عضو الغرفة كما حضرها كل من السادة: رئيس الجماعة الترابية لتطوان، وممثل املديرية

للضرائب بتطوان ورئيس االتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه باملغرب ورؤساء 

 .ستوى الوطنيمختلف الجمعيات املنضوية تحت لواء االتحاد على امل

 

  لفائدة التجار املتعاملين مع سبتة تنظيم زيارة للميناء املتوسطي

جارتهم في تطار عملية تأطير ومواكبة التجار املتعاملين مع مدينة سبتة والراغبين في تنظيم إفي          

ة ة واملديريبشراكة بين الغرف 2020فبراير  18يوم الثالثاء منظومة االستيراد والتصدير تم تنظيم 

على  الجهوية واملديرية االقليمية للجمارك بتطوان زيارة ميدانية للميناء املتوسطي لالطالع مباشرة

 .التدابير واالجراءات املرتبطة باالستيراد

شارك في هذه الزيارة اعضاء الغرفة السادة مصطفى بناجي ومحمد التوناتي واحمد العاطفي ومحمد  

 .عة من التجار من مدينتي الفنيدق وتطوانالصنهاجي الى جانب مجمو 

جانب تنظيم لقاءات تأطيرية مع هيئة املعشرين  إلىوسيعقب هذه الزيارة زيارات لتجار آخرين 

واملحاسبين وادارت مختصة من قبيل ادارة التجارة والصناعة واملكتب الوطني للسالمة الغذائية 

 .وغيرها

 

 ةتنظيم لقاء حول تطوير التجارة والتشجيع على التجارة االلكتروني

وج من مرحلة الركود االقتصادي والعمل على ادماج التجار املستفيدين طار دعم التجار للخر إفي          

بملحقة الغرفة بتطوان لقاء جمع  2020فبراير  21الجمعة من التجارة مع سبتة تم تنظيم يوم 

طوير جل انجاز برنامج يعمل على تحفيز التجار لتأجمعيات التجار وفاعلين في التجارة االكترونية من 

 .التجارة االلكترونية تجارتهم واعتماد
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مين املال السيد مصطفى بناجي وشارك فيه العضو السيد عبد اللطيف أترأس هذا اللقاء نائب 

 .طر ملحقة الغرفة بتطوانأفيالل و أ
 

 بمدينة العرائش األيام التجارية إطالق

من املمتدة  لفترةفي اافتتاح األيام التجارية في دورتها الثانية  2020فبراير  24االثنين تم مساء يوم 

 جل تنشيط الحركة التجارية ورد االعتبار أمارس بمدينة العرائش تحت شعار " من  1فبراير الى  24

 –تطوان  –لألسواق الجماعية"، التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 

 .الحسيمة بشراكة مع جماعة العرائش والجمعيات املهنية باملدينة

االفتتاح السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان  ترأس هذا

نائب  رشيد الركراك بحضور السيد عبد الحميد الحسيسن نائب رئيس الغرفة، السيد الحسيمة

رئيس جماعة العرائش، السادة األعضاء سمير الكاموني والسيد عبد االله بنتهرة وممثلي السلطة 

ذا هعرائش ، باإلضافة إلى مهنيي القطاع التجاري، خالل الكلمة التي القاها في افتتاح املحلية بال

اقع التجارة على لالنشاط اكد السيد رئيس الغرفة الجهوية ان هذه مناسبة هامة ل وقوف على و

 نها ان تساهمأالصعيد املحلي ودراسة مختلف جوانبه السلبة وااليجابية مع طرح الحلول التي من ش

انعاش هذا القطاع الحيوي، كما اكد على ان الغرفة ستعمل جاهدا من اجل تطوير هذه االيام  في

 التجارية لتجعلها تظاهرة تجارية ذات اشعاع محلي وجهوي.

يام كد السيد الرئيس انه سيتم خالل األ أ وتمويل املقاوالتوفي إطار تنزيل البرنامج املندمج لدعم 

ن هذا املشروع أكد على أبتنسيق مع السلطات حول برنامج انطالقة و املقبلة تنظيم لقاء تحسيسيا 

ملي لك التاجر وايضا الشباب حاذمن شأنه ان يحل املشاكل التي تعوق املقاوالت الصغيرة جدا بما في 

  املشاريع كما ستنظم على هامش هذا األسبوع التجاري مجموعة من األنشطة واللقاءات.

 لى شرف املدعوين.وفي األخير اقيم حفل شاي ع
 

 جمعية تجار السوق الصغير بالعرائش لقاء تواصلي مع

ي يهدف الى نسج عالقة مستمرة ومفيدة على امتداد ذفي إطار برنامج تتبع الجمعيات املهنية ال

على الساعة الواحدة زواال بمقر فرعية  2020مارس  04السنة بين الغرفة ومنتسبيها، عقد يوم األربعاء 

، حضره السيد سمير رتجار السوق الصغي عرائش اجتماع مع أعضاء مكتب جمعيةالغرفة بال

ا االجتماع تم ذإطار بالفرعية. خالل ه بوراس ي بالعرائش والسيدة سلوى  الكموني عضو الغرفة
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منتسبيها، كما  جل تجويد خدماتها لتكون عند تطلعاتألى املجهودات التي تبدلها الغرفة من إالتطرق 

تم التأكيد على ضرورة تشجيع أعضاء الجمعية على االنخراط لالستفادة من خدمات الغرفة فيما 

 يخص التكوين، الدعم واملواكبة.

 ه الجمعية وهي كالتالي:ذا اللقاء تم تسجيل بعض مقترحات أعضاء هذخالل ه

 برامج التكوينادراج موضوع التصريح الضريبي االلكتروني والتسويق الرقمي ضمن  -

 تنظيم لقاء حول القروض والتمويالت البنكية لفائدة التجار -

جل اإلسراع بإخراج قانون التغطية الصحية واالجتماعية لغير أضرورة تدخل الغرفة من  -

 االجراء ملا يشكله من أهمية لهده الفئة.

 اللقاء على الساعة الثانية زواال. ذااختتم ه
 

 ة الحسيمةبملحق تأسيس جمعية للحرفيين

على الساعة الرابعة والنصف  2020مارس  6الجمعة بمقر ملحقة الغرفة بالحسيمة يوم  التئم

( بعد الزوال عدد من املهنيين والحرفيين باإلقليم بغرض عقد جمع عام تأسيس ي لجمعية 16:30)

افع باسم هذه الفئة من املجتمع لدى املصالح ال ع حكومية لرفالحرفيين بإقليم الحسيمة في أفق التر

 الضرر عنهم.
 

 

   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 

املكتب نائب أمين املال بطفى بناجي اجتماعا ترأسه السيد مص 2020أبريل  24الجمعة بتطوان يوم 

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 

بتطوان، والسادة البدوي شريف  دين العزاوي مندوب وزارة الصناعة والتجارةجماعة، والسيد عزال

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 

اوراغ رئيس جمعية التجار  رئيس جمعية الوكالء بسوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان وهشام

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 

   .كا الشهر االبر ذثمنة في متناول املستهلك خالل هأبشكل عادي وسلس وب
 

 ائية بتطوانذلقاء عن بعد لتتبع تموين األسواق باملواد الغ

 في إطار تتبع تموين األسواق باملواد الغدائية خالل شهر رمضان االبرك، نظمت ملحقة الغرفة

اجتماعا ترأسه السيد مصطفى بناجي عضو املكتب املسير  2020أبريل  24الجمعة بتطوان يوم 

دادي عضو الغرفة عن عمالة املضيق الفنيدق والسيد حميد  للغرفة، وحضره السيد إسماعيل

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 

البوجناني رئيس جمعية املخابز العصرية والحلويات بتطوان جمعية الجزارين بتطوان والسيد محمد 

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 

وموس ى اعواتين مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بسوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان 

وقد أكد جميع املتدخلين على أن االسواق ستزود بشكل  ،بتطوان باالضافة الطر امللحقة بتطوان

 .عادي وسلس وباثمنة في متناول املستهلك خالل هدا الشهر االبرك
 

 لتشخيص الوضعية الراهنة للقطاع السياحي بتطوان لقاء 

, 2020ابريل  25السبت يوم  بتطوان،ة الغرفة ملنتسبيها نظمت ملحقة الغرفة في سياق مواكب

اجتماعا ضم مختلف الفاعلين في القطاع السياحي حيث خصص لتشخيص الوضعية الراهنة 

 تعيشه بالدنا والعالم ذيه االزمة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الذمن ه وكيفية الخروجللقطاع 

 .جمعأ

ملكتب املسير للغرفة والسيد اسماعيل نائب أمين املال باع السيد مصطفى بناجي، وقد ترأس االجتما

دادي عضو الغرفة عن عمالة املضيق الفنيدق ورئيس جمعية ارباب املطاعم، والسيد موهب 

ياحة بتطوان القاسمي عضو الغرفة، وبحضور السيد منصف الطوب، رئيس املجلس االقليمي للس

ب السياحة بتطوان والسيد ناصر الفقيه اللنجري مدير امللحقة والسادة العالي مندو  والسيد عبد

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 

على الساعة الثانية بعد  2020ماي  2عقد اجتماع اخر يوم السبت  الجائحة، كما تم االتفاق حول 
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واملضيق الزوال سيحضره املجلس الجهوي للسياحة واملجلسين االقليميين للسياحة بكل من تطوان 

 .الفنيدق
 

 م لقاء تواصلي عن بعد لتتتبع آثار األزمة املترتبة عن فيروس كورونا على مستوى اقلي

 شفشاون 

عقدت  ءات االقليمية بين املهنيين لتتتبع آثار األزمة املترتبة عن فيروس كورونا،اللقا إطار في 

غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة لقاء عن بعد على مستوى اقليم 

بعد الزوال. ترأسه السيد مصطفى بناجي  14:00على الساعة  2020ماي  15الجمعة شفشاون يوم 

حمد أسير للغرفة وحضره كل من السادة عماد الحفيظ وعبد الكريم بن يعقوب و عضو املكتب امل

عضاء الغرفة، وممثلي الجمعيات املهنية بشفشاون، كل من: السيد عبد العالي عن جمعية أزيطان 

السويقة والسيد محمد مصباح عن الفضاء املغربي للمهنيين والسيد إسماعيل املنصوري عن 

غزال عن املجلس اإلقليمي للسياحة والسيد أوطاء حمام والسيد مصطفى  رباب املطاعمأجمعية 

العياش ي الحضري عن جمعية قيسارية موالي عبد الرحمان الشريف و السيد غفير عبد املالك عن 

 .الجمعية التنمية االقتصادية والسيد علي بنسعيد والسيد عمر العلوي عن جمعية شفشاون برج

لسيد ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة تطوان وأطر الغرفة السادة كما حظره عن أطر الغرفة ا

 .محمد الحجاجي وأشرف صالح
 

   رباب املقاهي بالجهةأمشاركة الغرفة في اجتماعات لتدارس وضعية 
 

، األدوار التي تقوم بها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة إطار في 

املقاوالت بالجهة، شارك السيد اسماعيل دادي، عضو الغرفة عن عمالة  وحرصا منها على مصالح

ة بمقر والية طنجة حول الوضعي 2020يونيو  17االربعاء املضيق الفنيدق في االجتماع املنعقد يوم 

 .رباب املقاهي بالجهة خاصة في هده الفترة الحرجةأالتي يعيشها 

والية طنجة وعدد من ممثلي جمعيات ارباب املطاعم وقد ترأس هذا االجتماع السيد الكاتب العام ل

ا مختلف اقليم الجهة. حيث تمت مناقشة مختلف املشاكل التي يعاني منها املهنيين بهذ واملقاهي من

 وفي .القطاع الدي ال زال يعاني من التوقف التام النشطته رغم عودة باقي القطاعات األخرى للعمل

 اجتماعا آخر مع السيد العمدة. وقد طالب املهنيون  2020يونيو  18انعقد يوم الخميس نفس السياق 

من السيد عمدة طنجة مراجعة الجبايات املحلية املفروضة على هده املقاوالت، واتخاذ االجراءات 

 .املناسبة للحفاظ على تنافسية وحيوية هذه الفئة من املقاوالت
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 تنظيم ندوة عن بعد بمناسبة اليوم الوطني للتاجر

لخدمات طار األدوار التي تقوم بها غرفة التجارة والصناعة واإفي سبة اليوم الوطني للتاجر، وبمنا

 2020يونيو  29االثنين للدفاع عن مصالح التاجر، نظمت الغرفة يوم  لجهة طنجة تطوان الحسيمة

األول ندوة عن بعد شارك فيها السيد عمر مورو رئيس الغرفة والسيد مصطفى بن عبد الغفور النائب 

للرئيس والسيد عبد الحفيظ الشركي، النائب الثاني، والسيد أديب أقلعي مندوب الوزارة الوصية 

 بالغرفة.  إطار بطنجة، وكانت الندوة من تنشيط السيد عبد الحميد النقراش ي 
 

 

 اجتماع حول الترتيبات املتعلقة بترحيل ونقل سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة

ماعة اجتماعا ثالثيا جمع بين الج 2020يوليوز  10الجمعة قر جماعة طنجة زوال يوم احتضن م          

وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة والغرفة الجهوية الفالحية. حول 

 ."موضوع "ترحيل ونقل سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة طنجة

ارة والصناعة والخدمات السيد الرئيس عمر مورو والسيد وقد حضر هذا اللقاء من جانب غرفة التج

الجتماع السيد محمد البشير مصطفى بن عبد الغفور نائبه األول، ومن جانب الجماعة حضر هذا ا

 .العبدالوي رئيس املجلس الجماعي ملدينة طنجة والسيد محمد أمحجور نائبه األول 

 بدراوي، املدير العام للمصالح الجماعية؛ حسنكما حضر هذا االجتماع كل من السادة: نورالدين ال

 ؛ نبيلتيتوى مدير الغرفة الجهوية للفالحة؛ اليزيد أيناو، رئيس قسم تنمية املوارد املالية بالجماعة

الخمليش ي، رئيس قسم العالقات املؤسساتية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 

 .تطوان الحسيمة

عمر مورو خالل تناوله الكلمة بعمل املجلس وباملقاربة التشاركية التي وقد أشاد السيد الرئيس 

يعتمدها في تدبير الشأن العام املحلي، مع كل ما يقتضيه هذا العمل من شفافية ووضوح في العمل 

 .وإشراك كافة املتدخلين في القضايا التي تهمهم

ة بالنقل والترحيل لسوق الجملة وبعد تقديم الجماعة لكافة مضامين العملية والتفاصيل املتعلق

مدينة  وانعكاساته علىانصب اللقاء على مناقشة حيثيات هذا النقل والترحيل  (،)للخضر والفواكه

طنجة عامة واملهنيين والتجار املرتبطين به على وجه الخصوص. حيث استعرض كل طرف وجهة نظره 

 .عاون في هذا املجالااليجابية في املوضوع مع السعي الى مواصلة التنسيق والت

ال وفي هذا السياق تم االتفاق على تكليف ممثل دائم لكل من الغرفتين قصد املشاركة في أعمال وأشغ

اللجن )الجماعية( املوكول لها مناقشة تأمين وترتيب عملية النقل، بغية ضمان حسن تدبير هذا 

 .امللف وفق معايير الشفافية واملقاربة التشاركية
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 يجتمع مع أرباب البزارات باملدينة القديمة بطنجة رئيس الغرفة

على  في سياق تتبعها لقضايا املهنيين. وفي ظل جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية سلبية

كافة القطاعات، وتماشيا مع دورها التمثيلي والتأطيري للمنتسبين وعموم املهنيين، عقدت غرفة 

نجة تطوان الحسيمة برئاسة السيد عمر مورو، اجتماعا مع التجارة والصناعة والخدمات لجهة ط

 2020 ز يوليو  20االثنين ممثلين عن جمعية )أرباب البزارات باملدينة القديمة بطنجة( وذلك يوم 

كنة ت التي يعانيها مهنيو هذا القطاع. والحلول املمبمقرها الجهوي. حيث تم التطرق لكافة اإلشكاال 

 .للتخفيف من آثار الجائحة

 :وقد خرج هذا اللقاء بالخالصات التالية

 .استفادة أعضاء الجمعية من خدمات مركز املحاسبة املعتمدة- 

 .تحجيم ظاهرة الوسطاء وإلزامهم بالتقيد بالشروط القانونية- 

 يقةاالخذ بعين االعتبار مصالح أصحاب البازارات خالل املرحلة الثانية من إصالح املدينة العت- 

 .بطنجة
 

 

 لقاء تشاوري مع ممثلي جمعية املرشدين السياحيين عقد

في إطار تتبع اوضاع القطاعات االقتصادية بالجهة وخصوصا القطاع السياحي الذي عرف تأثرا 

لجهة  والصناعة والخدماتالسيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة  د، عق19كبيرا بسبب جائحة كوفيد 

لقاء تشاوريا مع ممثلي بمقر الغرفة بطنجة  2020ز يوليو  27االثنين يوم طنجة تطوان الحسيمة 

 .جمعية املرشدين السياحيين

ثيرات السلبية التي عرفها قطاع السياحة بالجهة وبمدينة طنجة بشكل أمختلف الت وبعد استعراض

واإلجراءات أخص تم التطرق إلمكانات النهوض بهذا القطاع الحيوي من حيث البنيات التحتية 

 ير العرض السياحي مع التشديد على ضرورة تعاون مختلف املتدخلين في هذا املجال،لتطو  التحفيزية

 .بما فيهم املصالح الخارجية واملؤسسات املنتخبة والجمعيات املهنية
 

 اجتماع مع جمعية أرباب البزارات بطنجة بخصوص التحديات التي يواجهها هذا 

 القطاع في ظل الجائحة

بمقر غرفة التجارة والصناعة  دالغرفة، ُعقوالتحسيس ي الذي تقوم به  الدور االستشاري  إطار في   

على الساعة الواحدة زواال  2020شتنبر  14االثنين والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم 
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اجتماعا مع جمعية أرباب البزارات حول التحديات التي يواجهها قطاع عرض وبيع منتوجات الصناعة 

 .ل جائحة كورونا التي تعرفها بالدنا منذ شهر مارس املاض يالتقليدية بطنجة في ظ

طنجة تطوان  والصناعة والخدمات لجهةأس هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة تر  

الحسيمة بحضور السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول للرئيس. وقد تطرق هذا االجتماع إلى 

قطاع البزارات في ظل جائحة كورونا كما تم اقتراح مجموعة من مختلف االكراهات التي يعيشها 

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
 

 املعشرين املقبولين لدى الجمارك باملغرب عدادي لشراكة بين الغرفة وجمعيةإلقاء 

تهم تم في إطار مواكبة ودعم منتسبي الغرفة الفاعلين في مجال التجارة الخارجية وتوسيع قاعد         

 تعاون وشراكة بمقر الغرفة بطنجة لقاء اعداديا البرام اتفاقية 2020شتنبر  17الخميس تنظيم يوم 

 .بولين لدى الجمارك باملغرببين الغرفة وجمعية املعشرين املق

ترأس هذا اللقاء الهام عن الغرفة السيد مصطفى بن عبد الغفور نائب رئيس الغرفة وحضره 

فيالل عضو الغرفة ورئيس املؤسسة أبد اللطيف مين مال الغرفة وعأالسادة الحسين بن الطيب 

ة والسيد ناصر الفقيه الجهوية للتكوين والتنمية والسيد ربيع الخمليش ي املدير الجهوي للغرف

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

ل اعمال اللقاء لتدارس مختلف اوجه التعاون والشراكة لتطوير وتنمية التجارة وخصص جدو 

مية الخارجية ودعم ومواكبة مختلف املهنيين الفاعلين في هذا املجال بالجهة كما تم التركيز على اه

هد التكوين والتكوين املستمر في مجال التجارة الخارجية وعلى تعاون الطرفين النجاح دبلومات املع

ر ملتخصص املتوسطي للتدبير التابع للغرفة املرتبطة بالتجارة الخارجية والتعشير لتوفير التأطيا

 .املناسب للمقاولة الجهوية واملحلية
 

 بطنجة 2عقد اجتماع مع جمعية التجار الصغار بالعرفان 

 18الجمعة طنجة تطوان الحسيمة يوم  والصناعة والخدمات لجهةُعقد بمقر غرفة التجارة 

بطنجة  2على الساعة الثانية عشرة زواال اجتماعا مع جمعية التجار الصغار بالعرفان  2020تنبر ش
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حول بعض املشاكل واإلكراهات التي يواجهها التجار في ظل جائحة كورونا التي تعرفها بالدنا منذ شهر 

 .مارس املاض ي

لخدمات لجهة طنجة تطوان ترأس هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة وا

ة تطرق هذا االجتماع إلى مختلف االكراهات التي يعيشها التجار نتيجة تداعيات جائح الحسيمة. وقد

 .19كوفيد 
 

 عقد اجتماع مع جمعية الوحدة لنقل املستخدمين بطنجة

الصناعة جارة و بمقر غرفة الت دالغرفة، ُعقتقوم به  والتحسيس ي الذيفي إطار الدور االستشاري           

على الساعة الواحدة زواال  2020شتنبر  18الجمعة طنجة تطوان الحسيمة يوم  والخدمات لجهة

اجتماعا مع جمعية الوحدة لنقل املستخدمين بطنجة حول بعض املشاكل واإلكراهات التي يواجهها 

 .ارس املاض يقطاع نقل املستخدمين بطنجة في ظل جائحة كورونا التي تعرفها بالدنا منذ شهر م

طنجة تطوان  والصناعة والخدمات لجهةترأس هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة 

 وقد تطرق هذا االجتماع إلى مختلف االكراهات التي يعيشها قطاع نقل املستخدمين في ظل الحسيمة.

طاع وكذلك مشكل جائحة كورونا. خاصة الطاقة االستعابية واملطالبة باعادة تتظيم وتقنين الق

 .وغيرها من املشاكل العالقة توقيف رخص نقل املستخدين بطنجة.
 

 عقد اجتماع مع رابطة الفاعلين في القطاع السياحي بأصيلة

 23االربعاء ُعقد بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم 

ع اجتماعا مع ممثلي رابطة الفاعلين في القطا على الساعة الثانية عشرة والنصف زواال  2020شتنبر 

صيلة حول بعض املشاكل واإلكراهات التي يواجهها الفاعلين في القطاع السياحي في ظل أالسياحي ب

 .جائحة كورونا التي تعرفها بالدنا منذ شهر مارس املاض ي

النائب ، غفور بحضور السيد مصطفى بن عبد الترأس هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس الغرفة 

االول للرئيس وعدد من أطر الغرفة. وقد تطرق هذا االجتماع إلى مختلف االكراهات التي يعيشها 

 .19القطاع نتيجة تداعيات جائحة كوفيد 

 

 

 
 



138 
 

 اجتماع بخصوص سوق الجملة بطنجة

اجتماعا موسعا لتدارس وتقييم  2020نونبر  5الخميس بدعوة من والية طنجة انعقد مساء 

افقة التي صاحبت عملية االنتقال للسوق الجديد للخضر والفواكه عملية  الترحيل والصعوبات املر

 .بطنجة

اللقاء السيد الكاتب العام لوالية طنجة بحضور السيد عمر مورو رئيس الغرفة الجهوية هذا ترأس 

ئب األول للتجارة والصناعة ونائبه األول السيد مصطفى بن عبد الغفور والسيد محمد امحجو ر النا

 لحوممثلي ااملصامدير سوق الجملة  وكذا السيدايناو وكيل املداخيل  والسيد اليزيدلرئيس الجماعة 

 .الخارجية املعنية وبمشاركة ممثلين عن التجار ووكالء سوق الجملة للخضر والفواكه
 

 املشاركة في أشغال مائدة مستديرة جهوية حول موضوع دوراملؤسسات املهنية 

  والجمعوية

النائب األول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات  ر عبد الغفو  شارك السيد مصطفى بن

ة بطنجة في أشغال املائدة املستديرة الجهوي 2020نونبر  27الجمعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم 

املنظمة من طرف جمعية خريجي معاهد النسيج واأللبسة حول موضوع دور املؤسسات املهنية 

 .جمعويةوال

ب وقد عرف اللقاء مشاركة كل من السيدة البورقادي املديرة الجهوية التحاد العام ملقاوالت املغر 

والخبير الدولي السيد الحموتي وممثل جمعية النسيج وعضو الغرفة الجهوية السيد ياسين العرود 

  ر.واالستاد الجامعي ورئيس جمعية الشفاء الدكتور الطاهر القو 

مستوى جهة  واأللبسة علىقطاع النسيج  ومداخل تطوير شاركون على تدارس سبل حيث انكب امل

 .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 

 .هما من الوحدات الصناعية العاملة في املجال على املستوى الوطنيطنجة التي تستقطب جزء م
 

 -الحسيمة  فرع-لقاء عمل مع الجمعية الوطنية ألرباب املقاهي واملطاعم 

عقد السيد أشرف بوجير مقرر الغرفة إلى جانب السيد املصطفى ديرا عضو املكتب املسير نائب 

 ويجقة، والسيد محمد البلحاجي إطار بقسم الدعم والتربحضور السيدة نبيلة لهيت مديرة امللح املقرر 

طلب ( بمقر امللحقة لقاء عمل ب 12:00على الساعة الثانية عشرة زواال )  2020دجنبر  10الخميس يوم 

 لذي يمثله السادة:ا – فرع الحسيمة -من أعضاء مكتب الجمعية الوطنية ألرباب املقاهي واملطاعم 
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 .عماد بلحاج: الرئيس املحلي -

 سعيد الغلبزوري: نائب أمين املال. -

 محمد أشحشاح: مستشار. -

 رؤوف الخطابي: مستشار. -

ي وخصص ألجل دراسة ومناقشة األوضاع الراهنة لهذا القطاع في خضم التأثيرات السلبية الكبيرة الت

أفرزتها جائحة كورونا، وكذلك اقتراح بعض األفكار والحلول للتخفيف من وطأتها سواء بالنسبة 

 رباب املقاهي واملطاعم أو بالنسبة ملستخدميهم ومن يحوم حولهم.أل 

 وقد تناول اللقاء النقط واملحاور التالية:

رص الغرفةوجامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة والخدمات للتخفيف من آثار الجائحة ح -

 وترسيخ أسس النهوض بقطاعاملقاهي واملطاعم وتنميته من جديد.

 ح القطاع.ير اإلحترازية األخيرة التي اتخذتها السلطات العمومية على مصالتأثير التداب -

تدهور وضعية القطاع في الظروف الحالية وسيره في طريق اإلفالس ما لم يتم اتخاذ  التنبيه إلى -     

 إجراءات عاجلة إلنقاذه.

لضروري أن يكون توقيت ليال، وليس من ا 11:00ملطالبة بتمديد توقيت اإلغالق إلى الساعة ا -     

 املقاهي واملطاعم موحدا.

ن مالجمعية أن البث التلفزيوني ال يؤثر على احترام مهنيي القطاع للتدابير اإلحترازية  اعتبر ممثلو  -     

 وضع للكمامات وتعقيم واحترام مسافة األمان بين الطاوالت.

قرارات التي تهمهم وعدم تجاهل آرائهم لدعوة إلى إشراك أرباب القطاع في مناقشة واتخاذ الا -    

 ومقترحاتهم.

واتير الكهرباء، طالب ممثلو الجمعية بالتدخل لحل املوضوع مع مكتب الكهرباء فنظرا لغالء  -       

 واملاء.

 ملطالبة بالتدخل لدى اتصاالت املغرب لحل املشكل مع أرباب القطاع.ا -       

 السومة الكرائية مع املجلس البلدي بالنسبة لألكشاك.ل مشكل املطالبة بالتدخل لح -      

 ملطالبة بإعفاءات من الرسوم الجبائية املحلية إلى حين استعادة القطاع لعافيته.ا -      

 وفي الختام شكر الحاضرون الغرفة على تلبية طلب عقد هذا اللقاء، ودعوها إلى مؤازرتهم والوقوف

نها ، كما ثمنوا جميع املبادرات والتوصيات التي تثيرها وتعبر عإلى جانبهم في هذه الظروف العصيبة

ئة لحماية أرباب القطاع من اإلفالس ودعم الجهود املبذولة للنهوض به مجددا وتخطي املخلفات الطار 

 الذي أصاب العالم قاطبة وهوى بالحياة االقتصادية بشكل مريع. 19ملرض كوفيد 
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 ية الوطنية ألرباب املقاهي واملطاعماجتماع مع مكتب فرع الحسيمة للجمع

 مع أعضاء مكتب فرع 2020دجنبر  10بناء على االجتماع املنعقد بملحقة الغرفة بالحسيمة يوم 

الحسيمة للجمعية الوطنية ألرباب املقاهي واملطاعم بخصوص تداعيات جائحة كورونا على القطاع، 

د الحسيمة اجتماع حول املوضوع ذاته مع السيبمقر بلدية  2020دجنبر  15الثالثاء انعقد زوال يوم 

كريم الغازي نائب رئيس املجلس البلدي بحضور السيد أشرف بوجير مقرر الغرفة الجهوية للتجارة 

ان مرفوقا بالسادة أعضاء مكتب فرع ك الذي  الحسيمة-تطوان  –والصناعة والخدمات لطنجة 

 الجمعية بالحسيمة وهم:

 عماد بلحاج: الرئيس املحلي. -

 سعيد الغلبزوري: نائب أمين املال. -

 محمد أشحشاح: مستشار. -

 رؤوف الخطابي: مستشار. -

روحة وتم التأكيد خالل اللقاء على نفس املطالب واإلقتراحات السابقة ألرباب املقاهي واملطاعم املط

على أنظار الغرفة خصوصا ما تعلق بتخفيف اإلجراءات والتدابير املفروضة على القطاع، واتخاذ 

بعد  تدابير لحمايته من اإلفالس، مع بحث إقرار الدعم والتشجيع الالزم للنهوض به واإلقالع من جديد

 انقضاء على الجائحة.
 

 

 اجتماع بالحسيمة مع أعضاء نقابة تجار سوق الثالثاء

السيد أحمد بوكمزة، السيد إلياس  والسادة االعضاءمقرر الغرفة أشرف بوجير عقد السيد 

يد منصف أزماني، السيد مصطفى الخمليش ي والسيد بدر الدين أوخيار مرفوقين بالسيد الزياني، الس

ء بمقر الغرفة بالحسيمة لقاء عمل مع أعضا 2020دجنبر  21يوم االثنين محمد العزوزي عن االدارة، 

كتب ملانقابة تجار سوق الثالثاء: السيد عادل البوشعيبي عضو النقابة الوطنية للتجار واملهنيين رئيس 

 والسيد خالدالسيد عماد املنصوري  كريشتو،اإلقليمي، السيد محمادي واعلي، السيد يوسف 

 .الدمغي

وقد خصص اللقاء لدراسة ومناقشة االوضاع الراهنة والتباحث في مجموعة من القضايا واألحداث 

حات التي التي همت السوق وبخاصة األضرار التي خلفها الحريق الذي شب به مؤخرا، وكذلك اإلصال 

لتي ايعرفها ومشاريع إعادة التهيئة التي يتم العمل عليها. هذا ولم يتم إغفال الحديث عن الصعوبات 

دور وكذا ال عام،تعترض املشتغلين به السيما تداعيات وباء كورونا وغيرها على الرواج التجاري بشكل 

 .لسوق املذكور با ومساندة ودعما للمهنيينالذي يمكن أن تقوم به الغرفة مواكبة 
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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 

لي بمقر الغرفة بالحسيمة لقاء عمل مع ممث 2020دجنبر  22الثالثاء االدارة، يوم محمد العزوزي عن 

فرع الحسيمة للفدرالية الوطنية ملموني الحفالت بالحسيمة في شخص رئيسها السيد نور الدين 

احمد  املعروفي و السيد فتحي احنتاريو كاتب عام و السيد عبد الكريم الزياني نائب كاتب عام والسادة

 .ي، امحمد بورجيلة، عمر اسويق، اسماعيل بن احمد مستشارين باملكتب املسير للجمعيةباد

وقد خصص اللقاء لدراسة ومناقشة األوضاع الراهنة لهذا القطاع في خضم التأثيرات السلبية 

اء الكبيرة التي أفرزتها جائحة كورونا، وكذلك اقتراح بعض األفكار والحلول للتخفيف من وطأتها سو 

 األرباب او مستخدمي القطاع.على 

ك وبعد نقاش مثمر وبناء، أكد السادة األعضاء وقوفهم في صف املمونين لتحقيق كافة مطالبهم، وكذل

 مواكبتهم في طريق استعادة القطاع لحيويته ونموه.
 

 

 

 اجتماع أعضاء الغرفة مع جمعية أرباب املقاهي واملطاعم بإمزورن والنواحي

 يلية واإلستشارية، عقد أعضاء ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدماتفي إطار مهامهم التمث

على الساعة الرابعة  2020دجنبر  22ثاء الثالبالحسيمة يوم  الحسيمة-تطوان  –لجهة طنجة 

( بعد الزوال اجتماعا مع أعضاء مكتب جمعية أرباب املقاهي واملطاعم إلمزورن 16:30والنصف )

روف ضاع اإلقتصادية واإلجتماعية الراهنة التي يمر بها القطاع في ظل الظوالنواحي للحديث حول األو 

 اإلستثنائية التي أفرزها وباء كورونا املستجد والتدابير الحكومية الشديدة التي تقيد نشاطه. 

لدائم بدور الغرفة في االهتمام والتتبع ا ر الغرفة، ذكوفي الكلمة الترحيبية للسيد أشرف بوجير مقرر 

افع باسمهم لدى الدوائر الحكومية الرسمية. لشؤون  منتسبيها وإسماع صوتهم والتر

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 

 تناول الكلمة السيد جمال املساوي .التي تمر بها الحياة االقتصادية بصفة عامة،الظروف العصيبة 

 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

معون طاعمإلي مسامع الهيئات املسؤولة للتخفيف من آثار األزمة التي أصابت القطاع،وتناول املجتوامل

 النقط التالية:
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ي فالتذكير بدور الغرفة وما قامت به لفائدة القطاعات املتضررة بما في ذلك دور جامعة الغرف  -

 هذا الصدد.

 س.على املقاهي واملطاعم واحتماالت اإلفال  19تأثيرات كوفيد  -

 التأثير السلبي للتدابير اإلحترازية على الحياة اإلقتصادية بصفة عامة. -

 الركود الحاد وارتفاع التكاليف. -

تراكم الديون ومعضلة استخالص الشيكات، والرسوم الضريبية املختلفة، ومستحقات  -

 الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي.

 مشكل فواتير الكهرباء أثناء فترة كورونا. -

 رصيف وإعادة النظر في تنظيم احتالل امللك العمومي بالنسبة لكل القطاعات.مشاكل ال -

 دور لجنة اليقظة في مواجهة الجائحة. -

السيد ممثل أرباب املطاعم بعد أن أشاد بتواصل الغرفة مع أرباب القطاع، استعرض من جانبه 

اسعة توقيت اإلغالق عند التقضايا القطاع التي ال تختلف كثيرا هما تعانيه املقاهي وخاصة ما تعلق ب

مساء، وتخفيض الطاقة اإلستيعابية للمطاعم إلى النصف، والعجز عن أداء أجور العاملين، وتحقيق 

 مه إلىالعدالة الجبائية لكل امللزمين محليا ووطنيا، ودعا الغرفة باعتبارها تمثل القطاع وتتحدث باس

 جاوب مع مطالب وشؤون أرباب القطاع وحمايتهمالتواصل مع املسؤولين في هذا الشأن وحثهم على الت

  .من اإلفالس

السادة أعضاء الغرفة تجاوبوا مع ما تفضل به ممثل أرباب املطاعم وأكدوا له استعدادهم للمض ي 

قدما في الدفاع عن هذا القطاع والسعي إلنعاشه كما هو الشأن مع أرباب املقاهي وكل القطاعات 

 ت الغرفة، كما أكدوا وقوفهم إلى جانب أرباب املقاهي واملطاعم فياألخرى املنضوية ضمن اختصاصا

الدفاع عن مصالحهم والبحث عن حلول للمشاكل التي يتخبطون فيها، وكذلك استعدادهم للتوسط 

افق على رفع ملتمس ف ي في عقد لقاءات مباشرة مع مختلف املؤسسات واملصالح باإلقليم، وقد تم التو

ول أعمال دورة فبراير للمجالس الجماعية باإلقليم إلعادة النظر في شأن إدراج نقطة ضمن جد

الرسوم الجبائية املطبقة على املقاهي واملطاعم في ظل الجائحة،وأيضا بالنسبة إلدارة 

ن الضرائبلتخفيف بعض التدابير في عملية التحصيل التي تترتب عنها أداء بعض الغرامات التي كان م

 .األخذ في الحسبان ظروف بالجائحة املمكن تفاديها في حالتم

 وكان أهم ما طالب به مكتب الجمعية هو:

التدخل لدى الجهات ذات الصلة إلعفاء القطاع من الرسوم والضرائب عن فترة الجائحة،  -

 وإعادة النظر في تسعيرة الرسوم املحلية وخفضها إلى النصف.
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بية إلى النصف وإلغاء الذعائر التدخل لدى مصلحة الوعاء الضريبي لخفض املستحقات الضري -

 والغرامات املترتبة عن ظروف الجائحة.

 التدخل لدى مكتب املاء والكهرباء للحد من عملية انتزاع عدادات التزود باملاء والكهرباء. -

أجيل مراجعة شاملة واستثنائية لفواتير املاء والكهرباء مع إمكانية تقسيط الديون املتراكمة وت -

 أجل السداد.

 ساعات العمل إلى ما كانت عليه قبل الجائحة. تمديد -

، 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 

 املحلية.الجبايات  بما في ذلك استخالص أوضاع القطاع وجمعية املقاهي واملطاعم لدراسة ومناقشة
 

 

 مشاركة الغرفة في لقاء حول التكوين والتشغيل 

شارك السيد مصطفى بن عبد الغفور، النائب األول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات 

طرف  ، في اللقاء املنظم منطنجة 2020ديسمبر  23األربعاء لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم 

محور الجمعية املغربية لخريجي معاهد النسيج واأللبسة، وهو امللتقى الوطني السابع للجمعية والذي ت

أفاق التشغيل في ظل التحوالت االقتصادية". وخالل  هذه السنة حول موضوع "مناهج التكوين و

 في الدفاع عن كلمة الغرفة قدم السيد مصطفى بن عبد الغفور نبذة عن الدور الذي تقوم به الغرفة

القطاعات االقتصادية. موضحا بأن قطاع النسيج واحد من تلك القطاعات الذي يحض ى بكثير من 

افعها من جانبه ا على االهتمام. كما عبر عن األهمية التي توليها الغرفة ملسألة التكوين. وعملها وتر

قطاع النسيج على وجه ضرورة تطوير العالقة بين مسألة التكوين النظري وسوق الشغل عامة وفي 

الخصوص. كما نوه في ختام كلمته إلى ضرورة توجيه البوصلة نحو دعم املنتوج الوطني وتكثيف 

التي  العمل والجهود لدعم املقاولة املغربية، خالل الظروف التي يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا

 .يمر منها

و  ثل عن وزارة التشغيل و ممثلي مصالح اداريةوقد عرفت الجلسة االفتتاحية لهذا اللقاء مشاركة مم

مؤسسات عمومية ومنتخبة والعديد من املتدخلين واملمثلين لجمعيات مهنية و فعاليات املجتمع 

 .املدني
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 واملقاولين الشباب ةدعم ومواكبة املقاول 2.2

 مع مسؤولي البنك الشعبيبملحقة الحسيمة اجتماع 

يرة ملحقة الغرفة بالحسيمة والسيد جمال املخلوفي رئيس قسم شارك كل من السيدة نبيلة لهيت مد

 مع مسؤولي البنك الشعبي بالحسيمة 2020فبراير  11الثالثاء الدعم والترويج بامللحقة صباح يوم 

 بمقر البنك الشعبي وذلك في إطار التحضيرات التي يجريها الجانبان معا ألجل تنظيم لقاء تواصلي

ن الشباب ولحاملي املشاريع الراغبين في خلق مقاوالتهم واإلطالع على تحسيس ي لفائدة املقاولي

لوج مضامين وتنزيالت مختلف املزايا والتمويالت التي وضعتها الدولة أمامهم لدعمهم وتحفيزهم على و 

 عالم اإلستثمار بضمانات أوفر للنجاح.
 

 ة حة بملحقة الغرفاملشاركة في تأطير مبادرة لتشغيل الشباب املتدربين في قطاع السيا

 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

مشاركة مكثفة وتم خالله  ولقد عرف هذا اللقاء .2020فبراير  11االثنين والفندقة وذلك يوم 

التعريف بمختلف خدمات الغرفة وخاصة املرتبطة بالتشغيل وانشاء املقاوالت وكذا باوجه انخراط 

انشاء  بين فيطير ومواكبة املقاوالت الصغرى وكذا الراغأالغرفة في املبادرة امللكية االخيرة الرامية الى ت

 .املقاوالت
 

 لفائدة املقاولين الشباب يحول عقد لقاء تواصلتحضيري اجتماع 

على  2020فبراير  14الجمعة أشرف السيد أشرف بوجير عضو املكتب الجهوي للغرفة يوم 

استعدادا لتنظيم لقاء تواصلي  الغرفة بالحسيمة لحقةمأشغال االجتماع التحضيري الذي عقدته 

اإلستفادة من الدعم تحسيس ي لفائدة املقاولين الشباب وحاملي املشاريع باإلقليم الراغبين في 

ة واإلمتيازات التي وضعتها الحكومة رهن إشارتهم لخلق أو تنمية مشاريعهم في إطار الخطة الحكومي

للتشغيل والتشغيل الذاتي التي تروم خلق مزيد من فرص الشغل القارة كل سنة، وتم خالل اللقاء 

ه، ومكان انعقاده واملدعوين إلي تسطير اللمسات األخيرة لتنظيم هذا اللقاء بما فيها تحديد موعده

 وكذلك املؤطرين ملختلف فقراته والحاجات اللوجستية التي يستلزمها ضمان نجاحه.
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 تنظيم لقاء مع القطاع البنكي بملحقة الغرفة بتطوان 

سطة التعاون والشراكة لتنزيل املبادرة امللكية لدعم وتمويل املقاوالت الصغرى واملتو  إطار في 

ي افكار املشاريع في الوسطين الحضري والقروي نظمت غرفة التجارة والصناعة والشباب حامل

 لقاء جمع 2020فبراير  18الثالثاء والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بمقر ملحقتها بتطوان يوم 

 .مدراء وممثلين عن القطاع البنكي بتطوان

لى ومهيب القاسمي وكريم غزولة ا فياللأشارك في هذا اللقاء كل من السادة االعضاء عبد اللطيف 

 .طر امللحقةأجانب مجموعة من 

اللقاء تمحور حول املذاكرة حول مختلف املنتوجات املرتبطة ببرنامج انطالقة وبالسبل واآلليات 

 .الكفيلة بانجاحه في اقليم تطوان

ي فالشريكة  تساوخالل هذا اللقاء تم االتفاق على تنظيم لقاء آخر يجمع القطاع البنكي بباقي املؤس

ير طـأي تفطير املقاولة ودعم الشباب حاملي املشاريع كما ابدى السادة املدراء رغبتهم للمشاركة ـأمجال ت

 .لقاءات تعريفية وتواصلية بهذا البرنامج
 

  "تنظيم لقاء لتقديم البرنامج املندمج لدعم وتمويل املقاوالت"برنامج انطالقة
 لقاء خصص لتقديم البرنامج املندمج لدعم وتمويل ،2020فبراير  20الخميس انعقد يوم 

 رئيساالول للنائب المصطفى بن عبد الغفور،  :كل من السيداملقاوالت " برنامجا انطالقة" بحضور 

الثالث نائب العبد الحميد احسيسن، و السيد  رئيسالثاني للنائب الالسيد عبد الحفيظ الشركي، و 

السيد مصطفى بناجي،نائب امين مال ، و ، امين مال الغرفةالسيد الحسين بن الطيب، و رئيسلل

 ناولةالسيد العرود ياسين، رئيس لجنة تنمية انشطة امل، و السيد مصطفى ديرا، نائب املقرر ، و الغرفة

 السيد رشيد، السيد ابراهيمي خالد، رئيس لجنة العالقات العامة والشراكة مع املنظمات املهنيةو 

رئيسة لجنة الشؤون االقتصادية  السيدة شهير زهور،،ئة والطاقات املتجددةقنطار،رئيس لجنة البي

السيد اسماعيل ، السيد عبد اللطيف افيالل، رئيس لجنة التكوين والتعليم، واالجتماعية

السيد ، السيد احمد بوكمزة ،رئيس اللجنة الجهوية لالستثمارو  دادي،رئيس لجنة الشؤون الخدماتية

 بالغرفةمحمد التوناتي ،عضو 

السيد محمد امين انكام، املدير الجهوي لصندوق ، السيد ربيع الخمليش ي، املدير الجهوي للغرفة

 .اضافة الى عدد من اطر وموظفي الغرفة الضمان املركزي 
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 أكدقدم كلمة في املوضوع حيث  يالرئيس، الذ الغفور، نائبترأس اللقاء السيد مصطفى بن عبد 

دعم ائل اللغرفة لهذا البرنامج وآلليات تنزيله واستعداد الغرفة لتوفير كل وسعلى االهمية التي توليها ا

 .واملساعدة من اجل تحقيق االهداف املرجوة

الجهوي لصندوق الضمان املركزي، عرضا  انكام، املدير في نفس الصدد قدم السيد محمد امين 

 .التي يوفرها لواليات التمويمفصال حول برنامج انطالقة والشريحة املستهدفة منه 

وقد شهد اللقاء طرح العديد من التساؤالت من طرف املشاركين حول البرنامج املندمج لتأهيل 

  .املقاوالت وايضا تم طرح العديد من االفكار واملقترحات تتعلق بهذا البرنامج
 

 لقاء عمل مع وفد من مستشاري البنك الدولي حول مشروع مواكبة املقاوالت الصغيرة 

 سطة لولوج املناقصات العامة بالجهة واملتو 

باملقر املركزي بطنجة، لقاء عمل مع وفد من مستشاري  2020فبراير  24االثنين انعقد يوم 

البنك الدولي خصص لتقديم مشروع مواكبة املقاوالت الصغيرة واملتوسطة لولوج مناقصات 

 اإلدارات واملؤسسات والشركات العامة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

الحفيظ الشركي، نائب الرئيس والسيد  والسيد عبدترأس هذا اللقاء السيد عمر مورو رئيس الغرفة 

بنونة عضوي الغرفة والسيد ربيع  والسيد مراداليونس ي  والسيد سعيدمصطفى ديرا، نائب املقرر 

 بولعيش وخالدالعلوي  موعبد الرحيالخمليش ي، املدير الجهوي للغرفة اضافة الى السادة: محمد يجو 

 اطر الغرفة.

 البنك الدولي حضر اللقاء كل من: ومن جانب

مستشار البنك  محمد بناني، داملناقصات. السيالسيد مصطفى البشير، مستشار البنك الدولي خبير 

 السيدة شيماء بلوالي، مستشارة البنك الدولي خبيرة تن الدولي خبير املناقصات.

 لدولي.السيدة خديجة برادة، مستشارة البنك ا

تعداد التي توليها الغرفة لهذا املشروع وآلليات تنزيله واس ةيمهألاتم خالل هذا اللقاء الوقوف على 

 الغرفة لتوفير كل وسائل الدعم واملساعدة من اجل تحقيق االهداف املرجوة.

 كما تم تقديم األهداف الرئيسية لهذا املشروع هي:

ت الصغيرة واملتوسطة في مشاركتها في املناقصات دراسة القيود والعقبات التي تواجه الشركا -

 الحكومية بالجهة.



147 
 

تحديد التدابير التي يتعين تنفيذها من قبل الغرف والتي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة  -

 واملتوسطة في تحسين كفاءتها فيما يتعلق باملشتريات العامة.

حول املشروع وايضا تم طرح  وقد شهد اللقاء طرح العديد من التساؤالت من طرف املشاركين -

 العديد من االفكار واملقترحات.
 

  "انطالقة" وتمويل املقاوالتلقاء تواصلي حول برنامج دعم 

تنزيل البرنامج املندمج لدعم وتمويل املقاوالت، نظمت غرفة التجارة والصناعة  إطار في 

ت املغرب بالشمال وجمعية والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع االتحاد العام ملقاوال 

م النساء املقاوالت باملغرب بالشمال والجمعيات املهنية والخبراء املحاسباتيين لقاء تواصليا يو 

وتمويل " برنامج انطالقة لدعم موضوع:بفندق سوالزور بطنجة حول  2020فبراير  27خميس ال

 ."باملجالين الحضري والقروي املقاوالت

د من رئيس اتحا ومداخالت كلتاحية ترحيبية للسيد عمر مورو رئيس الغرفة ف اللقاء كلمة افتوقد عر 

الجهوي لالستثمار بالجهة والسيدة رئيسة جمعية النساء  والسيد املدير مقاوالت املغرب بالشمال 

 جمعية الخبراء املحاسباتيين بالشمال. كما عرف تقديم عرض تأطيري للسيد والسيد رئيساملقاوالت 

 السرغيني املدير العام لصندوق الضمان املركزي، حيث بسط مختلف املناحي املرتبطة هشام الزناتي

 .بالبرنامج قبل فسح املجال لتدخالت وتساؤالت الحاضرين

مشارك، في مقدمتهم السادة اعضاء املكتب املسير للغرفة  580وقد عرف اللقاء مشاركة ما يفوق 

لح ولي املؤسسات البنكية بالجهة والسادة ممثلي املصاوالسادة اعضاء الغرفة و السادة مدراء و مسؤ 

الخارجية و السادة رؤساء و ممثلي الجمعيات و الرابطات املهنية و الجمعيات الشبابية والسادة 

  .حاملي املشاريع وعموم املهتمين والسادة ممثلي وسائل االعالم املختلفة

لة اللقاءات التحسيسية والتأطيرية على مع املؤسسات الشريكة مواص هذا وتعتزم الغرفة بتعاون 

 مستوى مختلف أقاليم ومدن الجهة.
 

 مشروع تثمين الزيتون بإقليم وزان تدارس اجتماع حول 

فبراير  27يومه الخميس  الجهة، ُعقدطار تتبع مختلف مشاريع التنمية الجهوية بأقاليم إفي 

ن بإقليم وزان، حيث ترأس االجتماع بمقر الغرفة اجتماعا حول مشروع تثمين سلسلة الزيتو  2020

السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول للرئيس بحضور السيد حميد الحسيسن النائب الثالث 
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 والسيدة ندىمليش ي املدير الجهوي للرئيس والسيد رشيد قنطار رئيس لجنة بالغرفة والسيد ربيع الخ

 .الزيتون ية مختصة في تثمين منتوجات بالغرفة، باالضافة الى مسؤولي شركة عامل إطار جيوك 
 

اقبة املنتوجات الصناعية عند االستيرادحول بالقصر الكبير لقاء   النظام الجديد ملر

 ، لقاءا تواصليا2020فبراير  28الجمعة احتضن مقر دار الثقافة بمدينة القصر الكبير، يومه 

اقبة املنتوجات الصن  اعية عند االستيراد". تحسيسيا حول موضوع: " النظام الجديد ملر

ويروم هذا اللقاء، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 جار وفيدرالية تبشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي وجماعة القصر الكبير 

اقبة املنت  وجات الصناعية عند االستيراد بعدالقصر الكبير، إلى التعريف بالتدابير الجديدة ملر

اقبة.  مراجعة النظام السابق والترخيص لثالثة هيئات عاملية بالتفتيش واملر

حضر هذا اللقاء السيد الحاج محمد السيمو عضو الغرفة ورئيس جماعة القصر الكبير، السيد 

والصناعة حسن الحسناوي عضو الغرفة بالعرائش، السيد املرابط محمد ممثل وزارة التجارة 

القصر  وتجار مدينةواالقتصاد األخضر والرقمي، السيد محمد عزوز مدير الجمارك بالعرائش، 

ديب مندوب الوزارة بطنجة عز الدين العزاوي مندوب أقلعي أكل من السادة  وقام بتأطيرهالكبير. 

اقبة مطاب وممثلو الهيئاتالوزارة بتطوان   قة املنتوجاتالثالث للتفتيش املرخص لها بالقيام بمر

 املستوردة.الصناعية 

 ما شكر ا اللقاء بالنسبة لتجار املدينة كذسيد محمد السيمو أكد على أهمية هوفي كلمته التي القاها ال

 ا اللقاء.ذبدوره شكر السيد حسن الحسناوي الغرفة على تنظمها له رئيس الغرفة الستجابته لطلبه

نوني ة واالقتصاد األخضر والرقمي الى تحديد اإلطار القابعد دلك تطرق ممثلو وزارة الصناعة والتجار 

 املتعلق بالنظام الجديدو األهداف املحددة وهي:

 تبسيط عمليات استيراد املنتجات الصناعية  -

 حماية املستهلك من املنتجات التيال تستجيب ملعايير السالمة املطلوبة -

 ارساء شروط املنافسة الشريفة -

اقبة: بعد ذلك، قام ممثلو اله  يئات الثالثة للتفتيش واملر

ApplusFomento، TUVRheinlandوVeritas 
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اقبة مع إضافة مجموعة من التفاصيل املتعلقة بهذا النظام  بالتعريف بمقاوالتهم في مجال املر

 الجديد.

همة والتي كانت في مجملها م تم فتح باب النقاش في وجه الحضور لإلجابة عن تساؤالتهم واستفساراتهم

 .تصب في صميم املوضوع كما جاء في مالحظات مؤطري هدا اللقاءو 

 الحاضرين. شرف على شاي حفل اقيم األخير  وفي

 

 اجتماع إعدادي لعقد لقاء تواصلي حول دعم وتمويل املقاوالت الصغرى    

-طوان ت –عقد السيد أشرف بوجير مقرر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 

لحقة الحسيمة ( زواال بمقر م13:00على الساعة الواحدة ) 2020مارس  3الثالثاء يوم  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 

امج "انطالقة" من دعم وتمويل املقاوالت الصغرى وحاملي املشاريع باإلقليم خصوصا ما حمله برن

 جديد اإلمتيازات والتحفيزات.
 

 تنظيم لقاء تحسيسيا وتعريفيا بالتجارة االلكترونية بتطوان 

لية النسخة الثانية عشر من االيام التجارية وللمساهمة في عصرنة وتطوير التجارة املح إطار في 

ة مع مؤسسات نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراك

س مار  4االربعاء وفعاليات محلية وجهوية لقاء تحسيسيا وتعريفيا بالتجارة االلكترونية وذلك يوم 

 .مساء بمقر ملحقة الغرفة بتطوان 2020

ن ممثلي وقد ساهم في تأطير هذا اللقاء الهام ثلة من الخبراء املمارسين للتجارة االلكترونية الى جانب

قطاع ومصالح البريد وال وادارة الجماركلة في هذا املجال من وزارة التجارة ملختلف املؤسسات املتدخ

 .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 

طفى الخمليش ي ومحمد التوناتي واسماعيل دادي ومحمد القاسمي وعبد الطيف افيالل ومص

الصنهاجي واحمد العاطفي كما حضره عدد غفير من التجار واملهنيين ورؤساء الجمعيات واملنتخبين 

 .والباحثين

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=989762424753979&set=pcb.989762801420608&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDJ-pOOGQRpZzWtkiXry1CTMwpkUODLa8SEDIAur1medsRMJ9NEvNbB414uDuHO-eymuEv-JxUYmVPa
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=989762424753979&set=pcb.989762801420608&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDJ-pOOGQRpZzWtkiXry1CTMwpkUODLa8SEDIAur1medsRMJ9NEvNbB414uDuHO-eymuEv-JxUYmVPa
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حلية ونظرا لالقبال الكبير على هذا النوع من التجارة ونظرا الهميتها في تطوير وعصرنة التجارة امل

ى تنظيم لقاءات مماثلة في هذا املجال الحقا كما ستنظم تكوينات متخصصة فستعمل الغرفة عل

 .للراغبين في انشاء مقاوالت مختصة في التجارة االلكترونية

 

   2020مدينة تطوان تحتضن لقاء تعريفيا حول مستجدات قانون املالية 

ة اعة والخدمات بجهمن االيام التجارية الجهوية نظمت غرفة التجارة والصن 12النسخة  إطار في 

بشراكة مع كل من املديرية  2020طنجة تطوان الحسيمة لقاء تعريفيا بمستجدات قانون املالية 

بمقر  2020مارس  6الجمعة للجمارك بتطوان وذلك يوم  واملديرية االقليميةاالقليمية للضرائب 

 .الغرفة بتطوان

مي للضرائب بتطوان والسيد املدير االقلي ساهم في تأطير هذا اللقاء كل من السيد املدير االقليمي

 .للجمارك بتطوان وطاقمهما االداري 

خلله حضر هذا اللقاء السادة أعضاء الغرفة بتطوان وثلة من املحاسبين والعدول والتجار واملهنيين وت

  .نقاش رصين وهادف من طرف الحاضرين واجابة شافية من لدن ادارتي الضرائب والجمارك

 

 مستديرة جهوية عن بعد حول "مستقبل السياحة بعد كورونا" تنظيم مائدة

 مت غرفةاللقاءات الجهوية بين املهنيين لتتبع آثار األزمة املترتبة عن فيروس كورونا، نظ إطار في 

الحسيمة مائدة مستديرة جهوية عن بعد حول  طنجة تطوانالصناعة والتجارة والخدمات بجهة 

بعد الزوال،  14:00على الساعة  2020ماي  19الثالثاء يوم ذلك و "مستقبل السياحة بعد كورونا" 

  .ترأسها السيد عبد الحميد الحسيسن نائب رئيس الغرفة

 :الندوةوشارك في هذه 

 رئيسة املجلس الجهوي للسياحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة : العلوي السيدة رقية  -

 مندوب وزارة السياحة بطنجة : العباس يالسيد سعد  -

 مندوب وزارة السياحة بتطوان : الرحمانيلسيد عبد العالي ا -

 السيد عزيز الدهنة : مندوب وزارة السياحة بالحسيمة  -

 رئيس املجلس اإلقليمي للسياحة بتطوان الطوب:السيد منصف 

 السيد مصطفى الغزال : رئيس املجلس اإلقليمي للسياحة بشفشاون  -

 س اإلقليمي للسياحة بالحسيمةعضو باملجل : حمديالسيد عبد املالك  -

 ظ : رئيس لجنة السياحة بالغرفةيالسيد عماد الحف -
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 كما حضر هذه املائدة املستديرة جانب من أطر اإلدارة: السيد ناصر الفقيه اللنجري 

 والسيد سعيد شفيق والسيد امزيب الصديق

أجمع قطاع السياحي كما وخالل هذا اللقاء تم الوقوف على مختلف تداعيات انتشار الوباء على ال

 املتدخلون على فداحة األضرار التي لحقت بالقطاع والرهان على السياحة الداخلية لتخفيفها.
 

 لقاء تواصلي لتتتبع آثار األزمة املترتبة عن فيروس كورونا على مستوى اقليم تطوان

عقدت  فيروس كورونا، في إطار اللقاءات اإلقليمية بين املهنيين لتتتبع آثار األزمة املترتبة عن

غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة لقاء عن بعد على مستوى اقليم 

بعد الزوال. ترأس  14:00على الساعة  2020ماي  14الخميس تطوان وعمالة املضيق الفنيدق يوم 

لنائب األول للرئيس السيد مصطفى بن عبد الغفور ا من:اللقاء أعضاء املكتب املسير للغرفة كل 

بناجي نائب أمين املال. كما  والسيد مصطفىوالسيد عبد الحفيظ الشركي النائب الثاني للرئيس 

 عيلاسما- التوناتي محمد-العاطفي  أحمد-الصنهاجي  املحترمون: محمدحضره السادة األعضاء 

 .الدراق حميد-دادي 

 :بوشارك في هذا اللقاء بعض الجمعيات املهنية ممثلة 

 رئيس جمعية التضامن لتجار تطوان : اكزنايالسيد ياسين  -

 امين مال جمعية تجار وسط املدينة لتطوان : الحناوي السيد عمر  -

 رئيس جمعية أرباب املقاهي بتطوان : اكوحالسيد مصطفى  -

 رئيس جمعية تجار قطاع السيارات بتطوان : الفتوحالسيد محمد  -

 عية مواد البناء بتطوانالسيد زهير املرابط : عن جم -

 عن جمعية تجار ومهنيي مارتيل : الدينالسيد النالي نور  -

 عن جمعية تجار قيسارية األندلس بتطوان : حدوالسيد عبد الكريم ابا  -

 عن جمعية الصياغة بإقليم تطوان : املتنيالسيد خليل  -

 عن جمعية املحاسبين بتطوان : قاش يالسيد محمد  -

 عن جمعية تجار الطرانكات بتطوان : الشيخيالسيد مصطفى  -

  .عن جمعية تجار السوق املركزي بتطوان : الشعرةالسيد عبد السالم  -

وحضره من جانب اإلدارة: السيد ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة تطوان للغرفة وأطر الغرفة 

 .الحضري  السادة ياسين املالح ومحمد الحجاجي وأشرف صالح ونورة العيساوي وحليمة

 



152 
 

 لقاء تواصلي عن بعد حول وضعية قطاع التجارة في ظل وباء كورونا بإقليم العرائش

فة قدت غر عفي إطار اللقاءات االقليمية بين املهنيين لتتبع آثار األزمة املترتبة عن فيروس كورونا، 

مستوى عن بعد على واصلي تالحسيمة لقاء  –طوان ت –الصناعة والتجارة والخدمات لجهة طنجة 

بعد الزوال. ترأسه السيد عبد الحميد  14على الساعة  2020ماي  20االربعاء اقليم العرائش يوم 

الحسيسن النائب الثالث للرئيس باملكتب املسير للغرفة، وحضره كل من السادة األعضاء: حسن 

 صر الكبير.الحسناوي، محمد حماني، سمير الكموني وممثلي الجمعيات املهنية بكل من العرائش والق

امت قلقى كلمة االفتتاح في هذا اللقاء السيد عبد الحميد الحسيسن نوه من خاللها باملجهودات التي أ

ات ملجهودبها الغرفة خالل الظرفية الصعبة التي تمر منها البالد كما أكد ان هذا اللقاء يدخل في إطار ا

ت ة واالجتماعية للجائحة على القطاعاالتي تقوم بها الغرفة من اجل متابعة االنعكاسات االقتصادي

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: 

ا خلته الى جميع املجهودات التي تقوم بها الغرفة في ظل الظروف التي نعيشها كمتطرق في معرض مدا

نهم اأكد على ان التجار وخصوصا بإقليم العرائش يعانون الن غالبيتهم تمارس التجارة املعيشية، كما 

ي مساعدات، لذا على رئيس الغرفة بصفته عضو في لجنة اليقظة ان يدافع على ألم يستفيدوا من 

جل السماح للتجار بفتح محالتهم خالل أالشريحة ويتدخل لدى السيد عامإلقليم العرائش من هذه 

 هذه االيام القليلة التي تفصلنا عن عيد الفطر.

 السيد سمير الكموني:

نكر است االفئة، كمخالل مداخلته أكد ان وضعية التجار ال تبشر بخير نظرا لتراكم املصاريف على هذه 

 ماح للمساحات الكبرى ببيع املالبس واشياء اخرى ومنعها على التاجر الصغيروانانه كيف يمكن الس

هذااالجراء ال يدخل في إطار تكافئ الفرص، كما حمل املسؤولية لرئيس الحكومة فيما يخص الضرر 

 الذي لحق بالتجار خالل فترة الحجر الصحي.
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 السيد محمد حماني:

رحات االن هو التفكير ما بعد كورونا وتقديم مجموعة من املقتخالل كلمته أكدعلى ان املشكل املطروح 

 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 الذهب  -

والفضة 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 االعتبار الوباء بالنسبة لبعض القطاعات. -

ان  يمكن لها الفترة ما بعد كورونا هي املشكل الحقيقي بالنسبة لهذه الفئة. لذا وجب ايجاد طرق  -

 تعيد للقطاع التجارينشاطه.

 املقترحــــــــــات 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 لشهر يونيو. -

 ي الضمان االجتماعي.تخفيض نسبة املساهمة ف -

 اعفاء جميع املهنيين من الكراء طيلة مدة الحجر الصحي  -

 قروض مجانية مضمونة من طرف الدولة. -

 اعفاء كلي لفواتير االنترنت خالل مدة الحجر بالنسبة للمقاهي واملطاعم -

 تقسيم اقساط املاء والكهرباء. -

 إيجاد حلول بالنسبة ملشكل الشيكات. -

 روط من برنامج انطالقة وبرنامج رواج.استفادة التجاربدون ش -

الوقوف جل التواصل مع منتسبيها و أوفي األخير نوه املشاركون بهذه املبادرة التي قامت بها الغرفة من 

 بجانبهم في ظل هذه الظرفية العصيبة.

  اختتم هذا اللقاء على الساعة الرابعة مساء.  
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 "ظل جائحة كورونا نة فيوالرقماالقتصاد "تحت عنوان: تنظيم ندوة عن بعد 

في إطار أنشطة املواكبة املبرمجة خالل شهر رمضان األبرك، نظمت غرفة التجارة والصناعة 

ندوة افتراضية تحت عنوان:  2020ماي  20األربعاء يوم  والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

دور املقاوالت ، وذلك من أجل تسليط الضوء حول "االقتصاد والرقمنة في ظل جائحة كورونا"

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

كما عرف هذا النشاط مشاركة كل من  رقمية، إضافة للسيدة سناء األكحل ممثلة وكالة التنمية ال

.طنجةبلفحيل مدير تكنوبارك  والسيد عصام، والتقنياتالسيد مصطفى الزياني عن كلية العلوم 
 

 لتأهيل املنطقة الصناعية إلمزورن بالحسيمة  اجتماع

تحت إشراف السيد فريد شوراق عامل إقليم الحسيمة، شارك السيد املصطفى ديرا عضو 

ة ي للغرفة إلى جانب السادة رؤساء املؤسسات واملصالح املعنية بموضوع تأهيل املنطقاملكتب الجهو 

 ( زواال 12:30على الساعة الثانية عشرة والنصف ) 2020يونيو  10يوم األربعاء الصناعية إلمزورن 

ه ذبمقر الكتابة العامة لعمالة اإلقليم في اجتماع تم التطرق خالله إلى مشاكل البنية التحتية به

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.
 

 

 تائج اإلستبيان حول تأثيرات كورونانتنظيم ندوة صحفية عن بعد لعرض 

جارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ندوة صحفية عن بعد نظمت غرفة الت

 ( مساء في أشغال الندوة الصحفية التي قدم21:00على الساعة التاسعة ) 2020يونيو  13يوم السبت 

 تم وضعيأثناءها السيد رئيس الغرفة نتائج الدراسة واستطالع رأي املقاوالت واملهنيين التي على ضوئها 

طريق ملواجهة التداعيات االقتصادية واإلجتماعية لجائحة فيروس كورونا املستجد على جهة خارطة 

 لحسيمة.ا –تطوان  –طنجة 

ساهم في تأطير هذا اللقاء إلى جانب السيد الرئيس، الدكتور عبد الرحمان الصديقي خبير في التنمية 

ترابية والتنمية املستدامة، الترابية واللوجستيك ومنسق فريق البحث الجامعي في الحكامة ال
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بمشاركة أعضاء املكتب املسير ومجموعة من الصحفيين يمثلون مؤسسات ومنابر إعالمية جهوية 

 ووطنية.
 

  مع ممثل عن البنك الشعبيبالحسيمة اجتماع 

( صباحا، عقد السادة نبيلة  10:30، على الساعة العاشرة والنصف ) 2020يونيو  19بتاريخ 

قة الغرفة بالحسيمة، والسيد جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم والترويج والسيد لهيت مديرة ملح

 محمد العزوزي عن نفس القسم بامللحقة اجتماعا مع السيد عبد الكريم بنعيس ى إطار بالبنك الشعبي

بالحسيمة مكلف بالتمويالت البنكية املوجهة للمقاوالت، ويأتي هذا اللقاء في خضم املجهودات 

دية بتوجيه من لجنة اليقظة االقتصادية لتجاوز تأثيرات جائحة كورونا على الحياة االقتصااملبذولة 

واإلجتماعية على الصعيدين املحلي والوطني، وذلك من خالل تحفيز منتسبي الغرفة املتضررين من 

الجائحة واملقاولين وحاملي املشاريع لإلستفادة من خطوط التمويل املرصودة لهذا الغرض 

إلعادة تشغيل  Relanceدرهم، وبرنامج  15000ويالت املوجهة للمقاولين الذاتيينفي حدود كالتم

ي لخلق مرونة ف"، أو برنامج ضمان أوكسجين 19املقاوالت الصغيرة جدا املتضررة من تداعيات "كوفيد 

طالق تمويل املقاوالت ما بعد كورونا، كما تم استحضار برنامج انطالقة املندمج الذي يهدف الى ا

في  دينامية جديدة لدعم املبادرة املقاوالتية لتعزيز اإلدماج االجتماعي واإلقتصادي للشباب خصوصا

ن املجال القروي، وباملناسبة دعا السيد بنعيس ى الغرفة إلى حث وتشجيع منتسبيها وخصوصا املقاولي

التي تم وضعها رهن الذاتيين على التوجه إلى املؤسسات البنكية لطلب اإلستفادة من التمويالت 

إشارتهم بشروط غير مسبوقة وبنسب فائدة صغيرة أو معدومة من أجل إعطاء نفس جديد لألنشطة 

 اإلقتصادية خاصة في هذه الظروف اإلستثنائية التي تعرفها بالدنا.

 ( زواال.12:00واختتم االجتماع على الساعة الثانية عشرة )

 

 وناحول تداعيات كور بعمالة الحسيمة اجتماع 

تحت إشراف السيد عامل صاحب الجاللة على إقليم الحسيمة، شارك السيد أشرف بوجير 

الحسيمة بمقر  –تطوان  –طنجة  –مقرر املكتب الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 

 عمالة اإلقليم إلى جانب ممثلين عن كل من:

 القسم االقتصادي بالعمالة. -

 ارة.مندوبية الصناعة والتج -
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 مندوبية التشغيل. -

 صندوق الضمان االجتماعي. -

 .BIPANممثل عن شركة -

 ممثلي األجراء بالشركة. -

شارك في اجتماع حول التداعيات اإلقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا وذلك للنظر في التظلم 

 لصنع الحلويات بآيت يوسف وعلي بشأن عدم توصلهم BIPANالذي تقدم به عمال شركة 

 20" بعد توقفهم عن العمل بالتزامن مع فرض الحجر الصحي بتاريخ  19بتعويضات صندوق " كوفيد 

 .2020مارس 

وتم التأكيد خالل هذا االجتماع على حق هؤالء األجراء في اإلستفادة من تعويضات هذا الصندوق 

الصدد رفع ملتمس  أسوة بكل املنخرطين في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، بحيث تقرر في هذا

 إلى كل من وزير الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر والرقمي وإلى وزير الفالحة والصيد البحري 

عمال والتنمية القروية واملياه والغابات، وقد تكللت التدخالت واملجهودات املبذولة بحصول هؤالء ال

 بمستحقاتهم كاملة.
 

 د النسيج وااللبسةالجمعية املغربيه لخريجي معاهمع اجتماع 

جل التنمية" عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات أ" مشروع تشغيل الشباب من إطارفي 

وذلك  خريجي معاهد النسيج وااللبسة،لاجتماعا مع الجمعية املغربيه  الحسيمه-تطوان-لجهة طنجة

 .بطنجة بمقر الغرفة الجهوية 2020شتنمبر 09يوم االربعاء 

الجهوي للغرفة السيد ربيع  تماع السيد عمر مورو رئيس الغرفة بحضور املدير هذا االج وقد تراس

 .املشروعالخمليش ي ورئيس الجمعية السيد رشيد الورديغي والسيدة فردوس ايموروطن منسقة 

الطرفان  النشطه املزمع تنظيمها كما تدارسهداف املشروع واأخالل هذا اللقاء استعرضت الجمعية 

 .ال التكوين املستمر ودعم املقاولين للشبابسبل التعاون في مج
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  اوالتلقاء تواصلي عن بعد حول " التدابير االحترازية ملكافحة جائحة كورونا لفائدة املق

 بجهة طنجة تطوان الحسيمة

رفة ظمت غنالحكومة املغربية ملكافحة جائحة كورونا  أطلقتهاطار التدابير االحترازية التي إفي 

طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع مندوبية الصناعة والتجارة  صناعة والخدمات لجهةوالالتجارة 

ة لقاء تواصلي عن بعد حول" التدابير االحترازي واالدماج املنهيللشغل  واملديرية الجهويةبطنجة 

ة الخدماتية املتواجدة بجهة طنج والتجارية وكذا ملكافحة جائحة كورونا لفائدة الوحدات الصناعية

 .صباحا 11:00على الساعة  2020شتنبر  11الجمعة  وذلك يوموان الحسيمة" تط

افتتح هذا اللقاء السيد عمر مورو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 

ه جل مواكبة املهنيين في ظل هذأالحسيمة حيث تناول في كلمته املبادرات التي اتخذتها الغرفة من 

 ودات املبذولة من أجل توفير ظروف السالمة والصحة داخل مقاوالت الجهة منالجائحة وأشاد باملجه

في تحصين وتعزيز املكاسب املسجلة بالتعاون مع الجهات  وطالب باالستمرار طرف أرباب العمل 

 .املسؤولة

 لة منالى املجهودات املبذو  واالدماج املنهيكما تطرق السيد ادريس عبد الرسول املدير الجهوي للشغل 

والتحسيس ي اللجان املشتركة والدور التوعوي  إطار طرف وزارة الشغل ووزارة الصناعة والتجارة في 

 .اإلطارتقوم به الوزارة في هذا  الذي

ا الى األهمية التي تكتسبه والتجارة بطنجةمن جهته اشار السيد اديب اقلعي مندوب وزارة الصناعة 

ن" ة رهن إشارة املقاوالت واملعروفة باسم "عالمة تحصيالعالمة التجارة التي وضعتها مصالح الوزار 

 .وناوذلك من اجل تحفيز املقاوالت على االنخراط في التدابير االحترازية املعمول بها ضد جائحة كور 

باملديرية الجهوية للشغل  ومفتش شغلبالنسبة للعرض الذي تقدم به السيد طارق غيالن طبيب 

تبطة اسا بروتوكول تدبير خطر العدوى في اماكن العمل والتفاصيل املر فقد تناول اس ٬واالدماج املنهي

روف مساهمة منها في تحسين ظ وااللتزام بهاملقاوالت مطالبة بتطبيقه  والتي ستكون بهذا البروتوكول 

  .العمل في ظل هذه الجائحة

بعد ذلك فتح باب النقاش حيث تدخل عدد من املشاركين لالستفسار حول خصوصية بعض 

اختتم اللقاء بتقديم توصيات حول  بها. كماالقطاعات االنتاجية من حيث التدابير االزم التقيد 

املستوى الجهوي وكذا وضع قانون اطار متعلق بالصحة و  والسالمة علىضرورة انشاء معهد للصحة 

 .السالمة املهنية
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وتجار ف اصنافهم من صناع املنظمون انه سيتم تنظيم لقاءات اخرى لتشمل املهنيين بمختل أخبر كما 

 .وخدماتيين

 

 تطبيق النظام  إثر اجتماع بخصوص التحديات التي يواجهها الفاعلون االقتصاديون 

اقبة املنتوجات الصناعية عند االستيراد  الجديد ملر

 11بتاريخ قد بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة عُ 

ثر تطبيق النظام إالتحديات التي يواجهها الفاعلون االقتصاديون اجتماع بخصوص  2020شتنبر

اقبة املنتوجات الصناعية عند   .االستيرادالجديد ملر

هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة  وقد ترأس

قتصاد االخضر والرقمي. قلعي مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالأ أديب والسيدتطوان الحسيمة 

بمشاركة السيد عمار الشماع رئيس جمعية املنطقة الصناعية بطنجة باالضافة الى ممثلي بعض 

 .الصناعيةالشركات 

 التطرق الى مختلف الشكايات املوجهة من طرف الصناع مند الشروع في تطبيق النظام الجديد وقد تم

يات لتحسين خدمة تقييم مطابقة املنتوجات مجموعة من التوص وتم اقتراح 2020يونيو  20في 

اقبة املعيارية عند االستيراد  ".الصناعية الخاضعة للمر
 

 املشاركة في افتتاح الدورة التدريبية حول كيفية إعداد السياسة الجهوية للشباب 

السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة  شارك

 بمدينة أصيلة في افتتاح للدورة التدريبية حول كيفية إعداد السياسة 2020شتمبر  24يس الخميوم 

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"

 املتقدمة،" مكانة ودور الشباب في تفعيل الجهوية  ملوضوع:الجلسة االفتتاحية حيث خصصت 

 ."قراءات متقاطعة
 

 حول التعريف ببرامج دعم املقاوالتبالحسيمة املشاركة في اجتماع 

شاركت السيدة نبيلة لهيت مديرة امللحقة، والسيد محمد البلحاجي عن قسم الدعم والترويج 

( صباحا بمقر مركز االستثمار 11:00على الساعة الحادية عشر ) 0202أكتوبر  08الخميس يوم 
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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.

ل إلطار العام لالجتماع والهدف منه، حيث جاء لتبادحيث ذكرت ممثلة مندوبية الصناعة والتجارة با

اقع امل ت قاوال األفكار حول البرامج الحكومية املوجودة وأليات التمويل املبرمجة، كما تم التطرق الى و

 واإلكراهات التي تعاني منها.

أساس وقد اتفق في االجتماع على الحاجة إلى التفكير جماعة في إعداد أرضية املبادرة العتمادها 

 األنشطة واللقاءات املزمع برمجتها مستقبال.
 

 واالعتماد وشهادة املطابقةاالجتماع الثالث للمجلس األعلى للتقييس في شاركة امل

االجتماع  والصناعة والخدمات فيشارك السيد عمر مورو رئيس جامعة الغرف املغربية للتجارة 

 2020 نونبر  04ألربعاء ا ترأسه يومه عتماد الذيواال  وشهادة املطابقةالثالث للمجلس األعلى للتقييس 

 .والرقمي والتجارة واالقتصاد األخضر السيد موالي حفيظ العلمي وزير الصناعة 

عل املجلس العتبارات عدة ل والهام لهذاوقد عبر السيد الرئيس في كلمته عن إشادته بالدور الحيوي 

دقيقة  املقاولة الوطنية عبر اعتماد معايير  نافسيةورفع تفي تأهيل االقتصاد الوطني  أهمها: املساهمة

. خاصةشتى املجاالت انتاجا  ومعتمدة وموحدة في
ً
اقبة وتدبيرا ء ان التحديات املطروحة على ضو ومر

وولوج التنافسية  وقدرته علىجودته  والرفع منأزمة كوفيد تفرض بإلحاح تأهيل املنتوج املغربي 

جية. ما نحو فرض املزيد من املعايير واملواصفات على واردتها الخار عمو  والتي تتجهالدولية  األسواق

ة بلورة رؤي وللمساهمة فيهذا املسار لتعزيزه  والصناعة والخدمات فيكما جدد انخراط غرف للتجارة 

لدى  والجودة الشاملةالحكامة الجيدة  واملطابقة ونشر مبادئالتنميط  ونشر ثقافةطموحة لتعميق 

مذكرا بأن جميع الغرف املغربية للتجارة  الصغرى. والسيما الشركاتدي قاطبة النسيج االقتصا

ورش الحكامة املتضمن في برنامج  والتقييس ضمنفي مسار الجودة  والصناعة والخدمات انخرطت

 قتصادواألخضر ووزارة اال والتجارة واالقتصاد الرقميالصناعة  وبين وزارةتطوير الغرف املوقع بينها 

ت بحيث أن جميع الغرف أثبتت جهوزيتها في هذا املجال بل أن بعضها حصل وإصالح اإلدارة. واملالية

النموذج لجميع  وأعطت بذلكخالل هذه السنة،  iso9001 version 2015 على شهادة الجودة

 .قدما على هذا املضمار واملنتخبة للمض ي والهيئات املهنيةاملؤسسات 

ه بالسيد الوزير و بطاقمه اإلداري لدعمه و اهتمامه و متابعته كما أشاد السيد الرئيس في مداخلت

املستمرة للغرف مما مكنها من تحقيق هذه الخطوة األولى في مجال الحكامة، في انتظار خطوات أخرى 
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 مستدام،لتأهيل هذه املؤسسات الدستورية و جعلها في قلب عملية بناء اقتصاد وطني قوي و تنافس ي 

 .ات جودة و مصداقية وطنيا و قاريا و دوليابمنتوجات و خدمات ذ

 :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⁃ 
 

 يستقبل رئيس فرع الشمال للجمعية املغربية للنسيج واأللبسة  رئيس الغرفة

بل في إطار متابعة وتقييم اآلثار االقتصادية املرتبطة بتفش ي فيروس كورونا املستجد وتدارس س

وكيفية اإلقالع في مرحلة مابعد كورونا، استقبل السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة 

باملقر الجهوي للغرفة بطنجة  2020نوفمبر  23االثنين الحسيمة يوم  والخدمات لجهة طنجة تطوان

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

لعدد التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ان تضع بين ايديكم اتتشرف غرفة 

 .الثامن عشر من رسالة الغرفة
 

 

 تتبع ملف املمونين لقاء ل

مواكبة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة لقضايا  إطار في 

فمبر نو  25االربعاء مر مورو رئيس الغرفة يوم تتبع ملف املمونين استقبل السيد ع وفي إطار املهنيين 

عبد الكريم الفقيهي رئيس الفدرالية املغربية ملموني الحفالت بجهة طنجة تطوان  ، السيد2020

ربيع الخمليش ى املدير  من؛ السيدالحسيمة والسيد حمزة ايت علي كاتبها العام. وذلك بحضور كل 

الحضري:  والسيد مصطفىصلحة التكوين والتشييك م بولعيش: رئيس والسيد خالدالجهوي للغرفة 

 .بقسم العالقات املؤسساتية إطار خياري  والسيدة خلودرئيس مصلحة الشراكة 

 



161 
 

 ن طرف مركز ابن بطوطة للدراسات واالبحاث حول موضوع "املسؤولية ملقاء تنضيم 

 االجتماعية للمقاولة" 

س غرفة التجارة والصناعة والخدمات الغفور النائب األول لرئي شارك السيد مصطفى بن عبد

بطنجة في القاء املنظم من طرف مركز ابن  2020نونبر  28السبت لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم 

حيث قدم السيد  "املسؤولية االجتماعية للمقاولة"بطوطة للدراسات واالبحاث حول موضوع 

املهنيين من الحق في الحماية  مصطفى بنعبد الغفور مداخلة حول "دور للغرف املهنية في تمكين

 ."االجتماعية والصحية

االه  واألستاذ عبدالدكتورة جميلة الدحيمدي  والسادة:وقد عرف اللقاء مشاركة كل من السيدات 

الحلوطي األمين العام لالتحاد الوطني للشغل باملغرب ونائب رئيس مجلس املستشارين واألستاذة 

سعد  والسيد CGEM باملغربائب رئيس اتحاد العام للمقاوالت املهندسة السيدة الشعبية العلوي ن

يا اغزاف نائب الكاتب الوطني للفضاء املغربي للمهنيين. حيث قارب املتدخلون املوضوع من خالل زوا

متعددة ووجهات نظر مختلفة، وذلك قبل فسح املجال لتدخالت وتفاعالت السيدات والسادة 

  .املشاركين
 

 

  "مركز األعمال بالبنك املغربي التجارة الخارجية "بنك أفريقياجلسة عمل مع مدير 

طار تطوير عالقات التعاون مع املؤسسات املالية ملواكبة املنتسبن وعموم الفاعلين إفي 

االقتصاديين، استقبل السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول لرئيس غرفة التجارة والصناعة 

سيمة مرفوقا بالسيد عبد الحفيظ الشركي النائب الثاني للرئيس والخدمات لجهة طنجة تطوان الح

فة كل باملقر الجهوي للغر  2020دجنبر  01الثالتاء والسيد ربيع الخمليش ي املدير الجهوي للغرفة، يوم 

يا" عبد املجيد ياسين مدير مركز األعمال بالبنك املغربي التجارة الخارجية "بنك أفريق السادة:من 

لسقاط مسؤول التسويق بالبنك املذكور. حيث تناول اللقاء سبل العمل املشترك بين ومحمد عادل ا

 .الجانبين
 

 

 لقاء حول " اجراءات التخفيف املعتمدة من طرف الصندوق الوطني للضمان 

  ."االجتماعي

 واملديرية الجهويةنظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة 

باملقر الجهوي للغرفة في احترام تام للضوابط  2020ر بدجن 14يوم االثنين ماعي للضمان االجت
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لقاء تحسيسيا حول " اجراءات التخفيف املعتمدة من طرف الصندوق الوطني  واالجراءات االحترازية

 ."للضمان االجتماعي

رة الجهوية افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية للسيد عمر مورو رئيس الغرفة تاله عرض للسيدة املدي

طر املؤسسة والسيد القابضللصندوق 
ُ
حول اجراءات التخفيف املعتمدة من طرف الصندوق  وأ

ر سياسة املواكبة التي تعتمدها بالدنا للتخفيف من اآلثا إطار الوطني للضمان االجتماعي وذلك في 

 .السلبية للجائحة على املقاولة املغربية

الحميد  والسيد عبدالنائب الثاني لرئيس الغرفة عرف اللقاء مشاركة السيد حفيظ الشركي 

ك عبد املال والسادة االعضاء:بن الطيب امين املال  والسيد الحسينالحسيسن النائب الثالث للرئيس 

 .الجمعيات املهنية املهتمة وكذا رؤساء    ومحمد العساوي  ونجيب والعالياعذياطي 

كما تم  املوضوع،بهذا  واملستجدات املرتبطة صيلواستيضاح التفاوقد كان اللقاء مناسبة ملناقشة 

 .النشاط واملشاركين فياملؤطرين  وإيجابي بينفتح نقاش بناء 

 .الجهة وبباقي مدنواعتبارا ألهمية هذا اللقاء أوص ى املشاركون بضرورة برمجة لقاءات أخرى بطنجة 
 

 

 ت املسؤولة عن تسيير مؤسسا MITC توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة و

 ال"طكنوبارك" باملغرب

طنجة تطوان الحسيمة لبناء جسور  والصناعة والخدمات لجهةفي إطار مجهودات غرفة التجارة 

التعاون والشراكة مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص العاملين في مجال دعم املقاوالت 

 االقتصادي الوطني؛ وتقوية النسيج

قر الجهوي للغرفة عقد حفل توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة بامل 2020دجنبر  21اإلثنين تم يومه 

املسؤولة عن تسيير مؤسسات  MITCطنجة تطوان الحسيمة و والصناعة والخدمات لجهةالتجارة 

 .ال"طكنوبارك" باملغرب

الترحيبية لرئيس الغرفة، تم عرض فيلم ترويجي عن مناخ األعمال  وبعد الكلمةفي مستهل اللقاء 

 .بالجهة، كما تم تقديم عرضين حول الغرفة الجهوية ومؤسسة طكنوبارك طنجة ار وفرص االستثم

بعد تقديم هذه العروض، تم فتح النقاش حول سبل التعاون بين املؤسستين في مجاالت تكنولوجيا 

في  ، حيث تم االتفاق على تبادل الخبراتوالفنية والصناعات الثقافية والتقنيات الخضراءاملعلومات 

 .مشتركة للنهوض باملقاوالت املشتغلة بها وتنظيم أنشطةجاالت هذه امل

ن لحاضرو ا لينتقل- MITC و في نهاية اللقاء، تم توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة الجهوية و مؤسسة

افق طكنوبارك طنجة قصد الوقوف عن كثب على مختلف  بعد ذلك للقيام بزيارة تفقدية ملر

 .حتضنة في هذه املؤسسةالخدمات املقدمة للمقاوالت امل
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 مشاركة الغرفة في لقاء حول التكوين والتشغيل

شارك السيد مصطفى بن عبد الغفور، النائب األول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات 

ة نجة، في اللقاء املنظم من طرف الجمعيبط 2020 جنبر د 23األربعاء لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم 

 هد النسيج واأللبسة، وهو امللتقى الوطني السابع للجمعية والذي تمحور هذهاملغربية لخريجي معا

أفاق التشغيل في ظل التحوالت االقتصادية". وخالل كلمة  السنة حول موضوع "مناهج التكوين و

الغرفة قدم السيد مصطفى بن عبد الغفور نبذة عن الدور الذي تقوم به الغرفة في الدفاع عن 

ة. موضحا بأن قطاع النسيج واحد من تلك القطاعات الذي يحض ى بكثير من القطاعات االقتصادي

افعها من جانبه ا على االهتمام. كما عبر عن األهمية التي توليها الغرفة ملسألة التكوين. وعملها وتر

ضرورة تطوير العالقة بين مسألة التكوين النظري وسوق الشغل عامة وفي قطاع النسيج على وجه 

نوه في ختام كلمته إلى ضرورة توجيه البوصلة نحو دعم املنتوج الوطني وتكثيف الخصوص. كما 

التي  العمل والجهود لدعم املقاولة املغربية، خالل الظروف التي يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا

 .يمر منها

 و ح ادارية وقد عرفت الجلسة االفتتاحية لهذا اللقاء مشاركة ممثل عن وزارة التشغيل و ممثلي مصال

مؤسسات عمومية ومنتخبة والعديد من املتدخلين واملمثلين لجمعيات مهنية و فعاليات املجتمع 

 .املدني
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 بالحسيمة الغرفةملحقة اجتماع حول إصالح قاعة 

لساعة الحادية عشرة على ا 2020يناير  31الجمعة انعقد بمقر ملحقة الغرفة بالحسيمة يوم     

( صباحا اجتماع بخصوص التحضير إلعطاء انطالق أشغال إصالح وإعادة تهيئة القاعة 11:00)

الكبرى بملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات للحسيمة، وتم باملناسبة تبادل وجهات النظر 

ر فبراير وكذا حول الذي تقرر أن يصادف فاتح شه واملقترحات بشأن التاريخ األنسب لبدء األشغال

نة إلنجازها وذلك بطبيعة الحال بعدما قام املجتمعون بالوقوف مرة أخرى على معاي األسلوب املالئم

 مختلف األضرار التي تشكو منها بناية امللحقة وما تستوجبه من ترميم أو إعادة تهيئة.

ملكتب الجهوي للغرفة، أشرف على هذا اللقاء كل من السيد أشرف بوجير والسيد املصطفى ديرا عن ا

 بحضور كل من:

 السيد أمين طنان إطار مهندس بالغرفة الجهوية مكلف بتتبع أشغال التهيئة. -

 السيد عبد الرحمان أوراغ إطار متصرف بملحقة الحسيمة متتبع ألشغال التهيئة. -

 املزدقي عبد الباسط تقني عن مكتب الدراسات "ظهار". -

 ري.مصطفى افريحي ممثل املهندس املعما -

 قدوري الجاللي املقاول الذي عهد له بمباشرة األشغال. -
 

 امللحقة بالحسيمة قاعة عطاء انطالق اشغال اصالح إاجتماع 

( 11:00على الساعة الحادية عشرة ) 2020فبراير  14الجمعة شهد مقر ملحقة الحسيمة يومه 

 الحسيمة حضره كل من:صباحا اجتماع لجنة تتبع أشغال تهيئة القاعة الكبرى مللحقة الغرفة ب

 أشرف بوجير عن املكتب الجهوي للغرفة. -

 أمين طنان إطار بالغرفة مكلف بتتبع األشغال. -

 سعيد الهروني مهندس معماري. -

 قدوري الجاللي مقاول. -

 عبد الوهاب أمهموج إطار بامللحقة. -

 املزدكي عبد الباسط عن مكتب الدراسات. -

 يوسف الحنين عن املختبر. -
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غية ء مباشرة بعد انطالق املرحلة األولى من أشغال التهيئة خالل األسبوع املاض ي بويأتي هذا اللقا

الوقوف بعين املكان على سيرها العادي أو وما قد يعترضها من مشاكل تستوجب الحل السريع 

ة واختتم اإلجتماع بتعبير الحاضرين عن ارتياحهم ورضاهم عن األشغال املنجز  واملواكبة املستمرة،

 آلن.لحدود ا
 

 اجتماع مكتب جمعية األعمال االجتماعية

املكتب اإلداري لجمعية األعمال االجتماعية ملوظفي غرفة التجارة والصناعة عقد أعضاء 

بطنجة اجتماع املكتب  2020فبراير  18الثالثاء والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة صباح يوم 

 للجمعية وتوزيع بطائق املنخرطين.املسير للجمعية وذلك للتحضير ألشغال الجمع العام 
 

 الجمع العام لجمعية االعمال االجتماعية لوظفي اطر ومتقاعدي غرفة التجارة 

 2020فبراير  29والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم 

بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة عقد الجمع العام لجمعية  2020فبراير  29السبت تم يومه 

 .جتماعية ملوظفي غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمةاألعمال اال 

رت وبعد املصادقة على التقريرين األدبي واملالي للجمعية مر الجمع إلى انتخاب املكتب الجديد، وج

 هيرشيحات ملنصب الرئاسة و ت 3هذه العملية في أجواء عادية تطبعها الشفافية والنزاهة. وقد قدمت 

 .السباح والسيدة سعادأغبالو  والسيد عزيز التوالي: السيد ناصر الفقيه اللنجري على 

وقد أسفرت عملية فرز األصوات عن انتخاب السيدة سعاد السباح رئيسة للجمعية. كما جاءت 

  :تشكيلة املكتب املسير على الشكل التالي

 السيد جمال املخلوفي الرئيس:نائب 

 مزيبالسيد الصديق أ الرئيس:نائب 

 السيدة لطيفة دركال العام:الكاتب 

 السيدة سعيدة النوالي العام:نائبة الكاتب 

 بالل بزدي املال: السيدأمين 

 السيدة حسناء الحرشني املال:نائبة أمين 

 .مصطفى الحضري  دوالسي ،البزراتيالسيدة حورية  املستشاران:
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 حول تتبع أشغال تهيئة قاعة امللحقة:عقد اجتماع 

على الساعة الحادية عشرة  2020مارس  3الثالثاء بالحسيمة يوم  بمقر ملحقة الغرفة دانعق   

تبع ( صباحا اجتماع اللجنة املشرفة على أشغال تهيئة القاعة الكبرى بامللحقة، وهو يأتي للت11:00)

ص املستمر والوقوف املتواصل على سير األشغال بعين املكان وإبداء املالحظات واإلقتراحات بخصو 

 أي طارئ أو مستجد قد تصادفه عملية اإلصالح، وقد حضر هذا اإلجتماع كل من السادة:

 أشرف بوجير عن املكتب الجهوي للغرفة. -

 املصطفى ديرا عن املكتب الجهوي للغرفة. -

 نبيلة لهيت مديرة ملحقة الحسيمة. -

 أمين طنان إطار بالغرفة مكلف بتتبع األشغال. -

 سعيد الهروني مهندس معماري. -

 دوري الجاللي مقاول.ق -

 عبد الرحمان أوراغ إطار بالغرفة. -

 عبد الوهاب أمهموج إطار بامللحقة. -

 املزدقي عبد الباسط عن مكتب الدراسات. -
 

 مع مكتب الدراسات املكلف باملواكبة التقنية لتأهل  املسير للغرفةاجتماع املكتب 

  الغرفة

الخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تم في إطار تنزيل مخطط تنمية غرفة التجارة والصناعة و 

بمقر الغرفة بطنجة اجتماع بين السادة أعضاء املكتب املسير  2020مارس  05الخميس صباح اليوم، 

لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة وممثلين عن مكتب الدراسات 

ة وراش مشروع املواكبة التقنية واإلدارياملكلف باملواكبة التقنية، وذلك قصد تتبع تقدم اشغال أ

 وتتبع الخطوات املقبلة املتصلة بهذا املشروع للغرفة، وكذا برمجة

 :السادة ترأس هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس الغرفة وحضره كل من

عبد الحميد الحسيسن ، يعبدالحفيظ الشركي النائب الثان، و مصطفى بنعبد الغفور النائب األول 

الغرفة، أمين مال  ،الحسين بن الطيب، السعيدي النائب الرابع ومحمد أغطاس، الثالث النائب

الى جانب املدير الجهوي السيد  نائب املقرر  ،املصطفى ديرى ، و نائب أمين مال الغرفة ،بناجي ىومصطف

شرقي عبد الرحيم اإلطار املكلف بتتبع املشروع باإلضافة إلى ممثلي مكتب 
ُ
ربيع الخمليش ي وأ
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كما حضر هذا االجتماع املندوب الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي  لدراسات،ا

 .واألخضر السيد أديب أقلعي
 

 اجتماع بخصوص النشرة اإللكترونية

على الساعة الثانية عشرة والنصف  2020مارس  05الخميسيوم قام أطر الغرفة بعقد اجتماع 

طنجة في اجتماع بخصوص كيفية وضع إجراءات الجودة املتعلقة ( زواال بمركزية الغرفة ب12:30)

 سبي الغرفة.تبتحرير املراسالت والنشرات اإللكترونية املوجهة ملن
 

                                                   غرفة وجمعية األعمال االجتماعية ملوظفيها تحتفل ال

 2020 مارس 08لعيد األممي للمرأة با

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع جمعية نظمت 

لفائدة املوظفات بمناسبة اليوم  2020مارس  09االثنين األعمال االجتماعية ملوظفي الغرفة يوم 

مارس من كل سنة. وقد كان هذا الحفل فرصة للم شمل موظفات  8العاملي للمرأة الذي يصادف يوم 

من مندوبية التجارة  وطنجة وزميالتهنمستوى الجهة من مدن تطوان والحسيمة الغرفة على 

 .والصناعة بطنجة

كلمات باملناسبة للتعريف بمكانة املرأة وفضلها في دعم عجالت التنمية  ألقيتوخالل هذا الحفل 

 الغرفةو تقوم به على مستوى االدارة املغربية عموما  وما أصبحتواملساهمة في كل مجاالت الحياة، 

خاص. حيث تناول الكلمة السيد عمر مورو رئيس الغرفة والسيد عبد الحفيظ الشركي النائب  بشكل

 الثاني والسيد عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث والسيد مصطفى ديرى نائب املقرر والسيد ربيع

جة. كما تقدمت الخمليش ي املدير الجهوي للغرفة والسيد أديب أقلعي مندوب التجارة والصناعة بطن

السيدة سعاد السباح رئيسة جمعية األعمال االجتماعية ألطر وموظفي ومتقاعدي الغرفة الجهوية 

 تقديرابكلمة شكرت فيها كل من رئاسة وادارة الغرفة على هذا التقليد السنوي الهام احتفاال باملرأة و 

 .لها

 .يةكما حضر الحفل مجموعة من الزمالء من كل من الغرفة واملندوب

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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 واملتحفزة التي تسود املؤسسة
ً
 .منوهات على مستوى الغرفة باألجواء االيجابية

 .ى املوظفات بعض الهدايا الرمزية تقديرا لعطائهن ومجهوداتهن الرائعةكما وزعت عل
 

 الغرفة بالحسيمة تأهيل بناية ملحقةاجتماع حول 

في سياق التتبع الدوري واملستمر ألشغال تهيئة بناية ملحقة الغرفة بالحسيمة، انعقد يوم 

ر لقاء بشأن املوضوع بمق صباحا( 11:30على الساعة الحادية عشرة والنصف ) 2020يونيو  9الثالثاء 

على تقدم األشغال بعين املكان وبشكل دقيق ومعمق، وتم باملناسبة  امللحقة تم خالله الوقوف

اقيل الطارئة في هذا الظرف اإلستثنائي التي أخرت األشغال شيئا ما، وكذلك تم  استعراض العر

ز في املدة الزمنية لكل شطر من اإلنجاالتحقق من مدى احترام املقاول لبنود وشروط الصفقة بما فيها 

ع، مع أشهر وذلك كما هو مسطر في برنامج املشرو  8أفق اإلنتهاء من كافة األعمال بصفة نهائية في أجل 

 األخذ بعين اإلعتبار حالة الطوارئ وفترات الحجر الصحي التي أقرتها السلطات العمومية.

وي شرف بوجير والسيد املصطفى ديرا عن املكتب الجهأشرف على هذا اللقاء كل من السيد أ           

 للغرفة، بحضور كل من:

 السيد أمين طنان إطار مهندس بملحقة الغرفة بتطوان مكلف بتتبع وتنسيق أشغال املشروع. -

السيد عبد الرحمان أوراغ إطار متصرف بملحقة الحسيمة متتبع ألشغال املشروع على املستوى  -

 املحلي.

ج إطار متصرف بملحقة الحسيمة متتبع ألشغال املشروع على املستوى عبد الوهاب أمهمو  -

 املحلي.

 املزدقي عبد الباسط تقني عن مكتب الدراسات "ظهار". -

 سعيد هاروني مهندس معماري. -

 قدوري الجاللي املقاول الذي عهد له بمباشرة األشغال. -

 ( زواال.14:00واختتم االجتماع على الثانية )
 

 

 الحسيمة قةملحأهيل بناية عقد اجتماع حول ت

( صباحا 11:30على الساعة الحادية عشرة والنصف ) 2020يوليوز  3الجمعة انعقد يوم 

اجتماع بخصوص تتبع أشغال إعادة تهيئة أشغال القاعة الكبرى بامللحقة من خالل الوقوفعلى تقدم 

صطفى ديرا عن املكتب األشغال بعين املكان، وقد شارك فيه كل من السيد أشرف بوجير والسيد امل

 الجهوي للغرفة، بحضور كل من:
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 السيد أمين طنان إطار مهندس بملحقة الغرفة بتطوان مكلف بتتبع وتنسيق أشغال املشروع. -

السيد عبد الرحمان أوراغ إطار متصرف بملحقة الحسيمة متتبع ألشغال املشروع على املستوى  -

 املحلي.

الحسيمة متتبع ألشغال املشروع على املستوى عبد الوهاب أمهموج إطار متصرف بملحقة  -

 املحلي.

 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 اإلطار للشراكة من أجل خلق فضاء داخل الغرفة 

الشبابيك الجهوية ملؤسستي "الجمعية املغربية للمصدريّن" و "املكتب املغربي يضم 

 "للملكية الصناعية" إلى جانب مؤسسة "مغرب املقاوالت

من  بناء على االتفاقية اإلطار للشراكة من أجل إحداث املقاوالت وإنعاش ريادة األعمال والرفع

ترأس السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة  تنافسية املقاوالت املغربية عامة والجهوية خاصة؛

 ز يوليو  8االربعاء والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة باملقر املركزي بطنجة صباح يوم 

ضر اجتماعا خصص لتفعيل االتفاقية اإلطار التي وقعها وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخ 2020

س جامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة والخدمات والرقمي السيد موالي حفيظ العلمي ورئي

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 

فة ي للملكية الصناعية ومغرب املقاوالت لفائدة املنتسبين بغر املغربية للمصدرين و املكتب املغرب

تم خالل هذا اللقاء زيارة الفضاء  الحسيمة. وقد-تطوان-التجارة و الصناعة والخدمات بجهة طنجة

 .املخصص الحتضان الشبابيك سالفة الذكر

اني للرئيس ي، لنائب الثا –ومن جانب الغرفة: حضر هذا اللقاء أيضا السيد عبد الحفيظ الشركي 

مين مال أ –النائب الثالث للرئيس، السيد الحسين ابن الطيب  –السيد عبد الحميد الحسيسن 

 .الغرفة

املندوب الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر  –كما حضره السيد أديب أقلعي 

ي بنرزوق: املدير العام عن املكتب املغربي للملكية الصناعية : حضر كل من :السيد العرب والرقمي،

 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: 

يد عبيد نائب الرئيس والسيد عبدالعزيز التعارجي: نائب رئيس الجمعية املغربية للمصدرين والس

كبدي: نائب الرئيس والسيد عبدالعزيز بلحسن: املدير والسيد منير فرام: املدير التنفيذي والسيدة 

والسيد محمد األحمدي مستشار مكتب  ZAFRIXCS زهراء املعافري مديرة مكتب االستشارة

 . ZAFRIXCS االستشارة

م تسبين والسيد العلوي عبد الرحيعن إدارة الغرفة: السيدة حورية البزراتي رئيسة قسم خدمات املن

 .رئيس مصلحة خدمات القرب

 

 

 اجتماع مكتب جمعية األعمال االجتماعية

اجتماع ألعضاء مكتب جمعية األعمال االجتماعية  2020يوليوز  13اإلثنين عقد مساء يوم   

ه إلى لحسيمة تم التطرق خاللا –طوان ت –ملوظفي غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 

 التدبير املالي 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. -
 

 

 لجنة تتبع مجلة الغرفة اجتماع 

الغرفة بطنجة لجنة تتبع مجلة الغرفة برئاسة  بمقر 2020 تنبر ش 17الخميس انعقدت يوم 

مين مال الغرفة أالسيد مصطفى بن عبد الغفور نائب رئيس الغرفة وحضره السادة حسين بن طيب 

والسيد ربيع الخمليش ي املدير الجهوي للغرفة والسيد ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة الغرفة 

قسم بالغرفة والسيدة نورة العيساوي إطار بالغرفة والسيد عبد  بتطوان والسيد سعيد شفيق رئيس

 .املالك سعود مدير الشركة املتعاقدة مع الغرفة

وقد تم خالل هذا اللقاء تحديد مختلف مضامين العدد املقبل من املجلة وكذا التداول في مجموعة 

 .من القضايا املالية واملسطرية املرتبطة بالسير العادي للمجلة

 

 
 



172 
 

 الغرفة بالحسيمة جتماع حول تتبع أشغال تهيئة ملحقةا

( صباحا بمقر مركز 10:30على الساعة العاشرة والنصف) 2020شتنبر  22الثالثاء انعقد يوم 

اجتماع حول تقدم األشغال املتعلقة بتهيئة مقر ملحقة الغرفة بالحسيمة تم  اإلستثمار بالحسيمة

ائية ي يعرفها مقر امللحقة بالتزامن مع هذه الظروف اإلستثنالتطرق خالله لكل ما يحيط باألشغال الت

 التي قد تعمل على تأخيرها عن موعدها املحدد.
 

 شارك في هذا اللقاء السادة:

 شرف بوجير مقرر الغرفة الجهوية. أ -          

 ملصطفى ديرا عضو املكتب الجهوي للغرفة نائب املقرر.ا -         

 ة.ش ي املدير الجهوي للغرفربيع الخملي -         

 لسيدة نبيلة لهيت مديرة ملحقة الحسيمة.ا -         

 لسيد عبد الرحمان يوالل رئيس القسم املالي بالغرفة الجهوية.ا -         

 السيد أمين طنان إطار مهندس بملحقة الغرفة بتطوان مكلف بتتبع وتنسيق أشغال املشروع. -

ملحقة الحسيمة متتبع ألشغال املشروع على املستوى عبد الوهاب أمهموج إطار متصرف ب -

 املحلي.

 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.

ير بشكل جيد رغم بعض الثغرات القابلة للتصحيح، مع وباملناسبة تمت اإلشارة إلى أن املشروع يس

 التأكيد على األخذ بجميع مالحظات وتوجيهات أعضاء اللجنة وبخاصة إعادة مد أنابيب املاء وخطوط

يه الكهرباء، إثر ذلك قام املجتمعون بزيارة ميدانية تفقدية ملقر امللحقة للوقوف على ما وصلت إل

 األشغال بعين املكان.
 

 

 ع جمعية األعمال االجتماعيةاجتما

جمعية األعمال االجتماعية ملوظفي غرفة التجارة والصناعة والخدمات عقد أعضاء مكتب    

في اجتماع عن بعد ألعضاء مكتب  2020شتنبر  30األربعاء مساء يوم لجهة طنجة تطوان الحسيمة 
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الت املمكن إدخالها على بعض الجمعية تناولوا فيه مناقشة مجموعة من املقترحات املتعلقة بالتعدي

 ى وأعمال الجمعية في مجال دعم ومساعدة أعضائها.ش فصول القانون الداخلي للجمعية لتتما
 

 بالحسيمة اجتماع حول تتبع أشغال تهيئة امللحقة

( صباحا بمقر ملحقة 11:00على الساعة الحادية عشرة ) 2020نونبر  26الخميس انعقد يوم 

 لجنة تتبع أشغال تهيئة مقر ملحقة الغرفة بالحسيمة. الغرفة بالحسيمة اجتماع

 شارك في هذا اللقاء السادة:

 رف بوجير مقرر الغرفة الجهوية.أش -          

 السيد أمين طنان إطار مهندس بملحقة الغرفة بتطوان مكلف بتتبع وتنسيق أشغال املشروع. -

 معماري.سعيد هاروني مهندس  -

بملحقة الحسيمة متتبع ألشغال املشروع على املستوى  عبد الوهاب أمهموج إطار متصرف -

 املحلي.

 املزدقي عبد الباسط تقني عن مكتب الدراسات "ظهار". -

 قدوري الجاللي املقاول الذي عهد له بمباشرة األشغال. -

ديم إثر معاينة األوراش، تناول املجتمعون مناقشة ودراسة مدى تقدم األشغال باملشروع مع إبداء وتق

 وجيهات واملالحظات.بعض الت
 

 

 اجتماع هيئة تحرير إصدارات الغرفة

بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة  2020دجنبر  01الثالثاء انعقد يومه   

تطوان الحسيمة بطنجة اجتماعا لهيئة تحرير إصدارات الغرفة، حيث انكبت على تقييم حصيلة 

من "نشرة الغرفة  18والعدد من "الرسالة االقتصادية"  7العدد  والتي بلغت 2020االشتغال لسنة 

 . كما19السيما املرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد  وإصدارات استثنائيةالشهرية" اضافة الى اعداد 

 .تدارس أولويات املرحلة املقبلة على ضوء مقررات الجمعية العامة واملكتب املسير للغرفة

ور النائب األول للرئيس بحضور السيد الحسين بن الطيب ترأس اللقاء السيد مصطفى بنعبد الغف

دير الخمليش ي امل والتواصل والسيد ربيعاليعقوبي رئيس لجنة االعالم  والسيد عثمانمين مال الغرفة أ

ة بالغرف إطار العيساوي  واآلنسة نوراالفقيه لنجري مدير ملحقة تطوان  والسيد ناصر الجهوي للغرفة 

 .مكلفة باإلصدارات
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 لها  واملخطط االستراتيجيقد لقاء بالحسيمة لتتبع برنامج تطوير الغرفة ع

بملحقة الغرفة بالحسيمة لقاء جمع كل من السيد أشرف  2020دجنبر  16انعقد يوم االربعاء 

د بوجير مقرر الغرفة، والسيد املصطفى ديرا نائب املقرر، والسادة أعضاء الغرفة كل من السيد محم

لعربي أبركي، السيد محمد الحنكوري، السيد سعيد اليحياوي، السيد مصطفى برموحند، السيد ا

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، 

اري هيت مديرة ملحقة الحسيمة، والسيد عبد الرحمان يوالل رئيس القسم املالي واإلدوالسيدة نبيلة ل

بالغرفة الجهوية، والسيد جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم والترويج بامللحقة، والسيد محمد 

 .العزوزي إطار بامللحقة

فات التركيز على امللحيث انصب اللقاء على تتبع برنامج تطوير الغرفة واملخطط االستراتيجي لها مع 

 تهم شؤون املهنيين بإقليم الحسيمة، السيما األوضاع التي أفرزتها جائحة كورونا والقضايا التي

والعمل سبل التواصل  وكيفية تحسين. كما تم التطرف الى سبل واالجتماعية وتبعاتها االقتصادية

 .الجيدة وأدوات الحكامةعلى مستوى امللحقة وفق آليات  املشترك
 

 "اإلعالن عن إحداث "املركز الدولي للوساطة والتحكيم بالشمال

اسبة اعتبارا لألهمية التي يكتسيها موضوع تطوير الوسائل البديلة لحل املنازعات التجارية وبمن

نظمت غرفة  CIMANord "االعالن الرسمي عن إحداث "املركز الدولي للوساطة والتحكيم بالشمال

لجهة طنجة تطوان الحسيمة ندوة حول " دور الوسائل البديلة لحل  التجارة والصناعة والخدمات

 .باملقر الجهوي للغرفة 2020دجنبر  18الجمعة املنازعات في تحسين مناخ األعمال" وذلك يوم 

املكتب:  وحضره أعضاءترأس هذا االجتماع السيد مصطفى بنعبد الغفور النائب االول للرئيس 

ئب الثاني للرئيس والسيد عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث السيد عبد الحفيظ الشركي النا

 بالغرفة.بن الطيب امين املال كما حضره السيد عامر ازغينو رئيس لجنة  والسيد الحسينللرئيس 

 .ومن جانب االدارة حضره السيد ربيع الخمليش ي املدير الجهوي للغرفة واطر الغرفة

االدارية واملؤسسات ذات الصلة باملوضوع وعلى رأسها كما حضر اللقاء عدد من ممثلي املصالح 

لالتحاد  وفرع الشمال والغرف املهنيةلالستثمار واملحكمة التجارية  واملركز الجهوي مجلس الجهة 

 .العام ملقاوالت املغرب، إضافة الى عدد من ممثلي الجمعيات املهنية بالجهة

 :تضمن برنامج الندوة

 لقاها السيد مصطفى بنعبد الغفور النائب األول لرئيس الغرفة الكلمة االفتتاحية للغرفة ا-
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عرض لتقديم "للمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالشمال" ألقاه السيد عبد الحفيظ الشركي  -

 النائب الثاني للرئيس

ي مداخلة االستاذ محمد سعيد الكشوري، نائب رئيس املحكمة التجارية بطنجة في موضوع "قراءة ف -

 "الوساطة والتحكيم وفقا لقانون املسطرة املدنية مسطرة

مزايا "مداخلة الدكتورة نجاة املغراوي، رئيسة الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية في موضوع -

 "الوسائل البديلة لحل النزاعات في تشجيع مناخ االعمال/االستثمار

والتحكيم ناقشة أهمية الوساطة م وتم خاللهبعد ذلك فتح باب النقاش شارك فيه الحاضرون 

 ملبادرة. كما أجمع السادة املشاركون على تثمين هذه اوالتعريف بهابتطوير هذه اآللية  والسبل الكفيلة

ة لتوسيع باقة الخدمات املقدم وسعيا منهاالتي أقدمت عليها الغرفة انسجاما مع قانونها األساس ي 

 .للمنتسبين
 

 ف على تقدم أشغال تهيئة وتجديد القاعة الكبرى عقد لقاء داخلي بالحسيمة للوقو 

 ومرتفقاتها بمقر ملحقة الحسيمة

 طار برنامج الغرفة السنوي وبناء على توصية الجمع العام للغرفة خالل دورته املنصرمة،إفي 

عقد السيد اشرف بوجير مقرر الغرفة والسادة االعضاء: السيد احمد بوكمزة ،السيد منصف ازماني، 

ديرة مياس الزياني، السيد نجيب بودرة والسيد بدر الدين اوخيار مرفقين بالسيدة نبيلة لهيت السيد ال

مهموج رئيس مصلحة خدمات املنتسبين بالحسيمة والسيد امين طنان أامللحقة والسيد عبد الوهاب 

يا بمقر الغرفة بالحسيمة لقاء داخل 2020دجنبر  23يوم االربعاء رئيس قسم املنتسبين بتطوان، 

 للوقوف على تقدم األشغال تهيئة وتجديد القاعة الكبرى و مرتفقاتها بمقر ملحقة الحسيمة، بحضور 

م املهندس املعماري ومكتب الدراسات واملقاولة املنفذة للمشروع. وقد تم خالل اللقاء تقديم تقدي

تقدم  مدى والوقوف علىمختلف الشروحات القانونية والتقنية واملعمارية بخصوص املشروع 

العمل  وتحسين ظروفاألشغال. حيث يعول على هذا املشروع تعزيز فضاءات االستقبال باملدينة 

 .مقر امللحقة واالشتغال داخل
 

 اعالن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة عن الحصول 

 ) 9001ISO (  على شهادة الجودة

والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة اليوم  شهد مقر طنجة لغرفة التجارة والصناعة

 ) ISO 9001 versionندوة اإلعالن عن حصول الغرفة على شهادة الجودة 2020دجنبر  24الخميس 

 .، وذلك في احترام تام لإلجراءات االحترازية املرتبطة بالحد من آثار انتشار فيروس كورونا2015
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يس الغرفة والسيد عبد الواحد رحال املدير العام وقد تم هذا اإلعالن بحضور السيد عمر مورو رئ

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 

سات دد من السادة املدراء ورؤساء املصالح واألبناك واملؤسوالسادة أعضاء املكتب املسير للغرفة وع

 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 

تحصل على هذا االستحقاق، والذي يعتبر مدخال أساسيا إلرساء قواعد الحكامة  الصعيد الوطني

سين الجيدة وتمكين الغرفة من األدوات الالزمة ألداء أدوارها في مواكبة املنتسبين واملقاوالت وتح

 .جاذبية املجال االقتصادي الجهوي وقدراته التنافسية

غرفة الذي أكد على أن حصول الغرفة على شهادة وقد افتتح اللقاء بكلمة من طرف السيد رئيس ال

ة الجودة لم يكن ترفا أو صدفة، بل هو نتيجة لتظافر جهود كافة السادة األعضاء واملوظفين، ونتيج

أقطابها وكذا موظفي ها مباشرة للعمل الجماعي ولتفاعل وتناغم عمل املكتب املسير مع لجان الغرفة و

دارات ى أن التعاون وروح االنفتاح الذي تنهجه الغرفة مع باقي اإل وأطرها. كما أوضح في ذات الصدد عل

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

ة باكور  ظ العلمي وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي بهذا اإلنجاز الهام الذي يعتبر حفي

تحت أنظار العناية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد  2014برنامج تطوير الغرف املوقع سنة 

 .السادس نصره هللا

لحسيمة أن حصول مؤسسة وفي نفس الصدد، اعتبر السيد الكاتب العام لوالية طنجة تطوان ا

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

 ين بمنظومة الجودة وبرنامج التطوير عرضين حول األشواطبعد هذه الكلمات قدم أطر الغرفة املكلف

األساسية التي تم قطعها في مسار إرساء قواعد الجودة، وأهم املحطات التي عرفتها املؤسسة منذ 

 ما عرفإرساء قواعد الجهوية، مع التذكير باملؤشرات واألرقام الدالة التي حققتها خالل هذه الفترة. ك

يوثق لشهادات السادة أعضاء املكتب املسير وأطر الغرفة بخصوص هذه  اللقاء عرض شريط فيديو 

 .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 أنظار السادة 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 

طار االستفادة من مختلف التجارب إالحسيمة، وتماشيا مع سياسة الجودة وترشيد النفقات وفي 

الصناعية في مجال الطاقة، ترأس السيد أشرف بوجير مقرر الغرفة بحضور أعضاء الغرفة :السيد 

م أحمد بوكمزة والسيد منصف ازماني والسيد الياس الزياني، و عن اإلدارة السيد محمد العزوزي، يو 

أطلعهم خاللها  ENERSOLEN بمكتبجلسة عمل مع املهندس املسؤول  2020دجنبر  24الخميس 

قة على املزايا والفوائد املتعددة املرتبطة باستعمال املعدات والتجهيزات التي يوفرها نظام الطا

اء، الشمسية واملتمثلة أساسا في اإلقتصاد الكبير للطاقة املوجهة لإلستخدام املكتبي أو لتسخين امل

فة ، الكلمة، املرونة في تعديل الطاقة اإلستيعابية للجهازوسهولة اإلندماج مع الشبكة الكهربائية القائ

اقبة، إضافة إل ى املنخفضة للتجهيزات أثناء اإلستعمال والصيانة، لوحة ذكية ومبسطة للتتبع واملر

تقديم عرض حول أنواع ومميزات األلواح والخاليا الشمسية األخرى املتوفرة بالسوق، كما تولى 

ندس التساؤالت التي وجهها إليه السادة األعضاء، وكان محمد الهيشو املهاإلجابة على اإلستفسارات و 

ت املسؤول باملكتب املشار إليه قد قام بجولة بأرجاء امللحقة حيث عاين جميع اإلصالحات والتعديال 

 .التي تشهدها البناية

 

 

https://www.facebook.com/ccistta/photos/pcb.1197092644020171/1197091867353582/?__cft__%5b0%5d=AZUzxQbql9oyz9x-AT9_KXrsocDummc0-wvg9itoLhhowLUm_dv6Dempi2oLJvUojuH-Y7gEOymA7dVm0PHwWzDrdDy3j6PiN6qBAkLmwT2kpeBdTgCrq3WNAA6UOkRINF_rxwcCeiOtiYyNKriAnZnTJ3SFdJ3qM6_MAD_6mmHbgzgIKYwSoH8kww9m4QLhLpU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/ccistta/photos/pcb.1197092644020171/1197091867353582/?__cft__%5b0%5d=AZUzxQbql9oyz9x-AT9_KXrsocDummc0-wvg9itoLhhowLUm_dv6Dempi2oLJvUojuH-Y7gEOymA7dVm0PHwWzDrdDy3j6PiN6qBAkLmwT2kpeBdTgCrq3WNAA6UOkRINF_rxwcCeiOtiYyNKriAnZnTJ3SFdJ3qM6_MAD_6mmHbgzgIKYwSoH8kww9m4QLhLpU&__tn__=*bH-R
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 الطاقم االداري واجتماعات  أنشطة-4
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 :ول جائحة كوروناعقد اجتماع مع الطاقم اإلداري ح

ل على إثر الخطورة الشديدة التي بات يشكلها وباء كورونا املستجد على الصحة العامة، ومن اج

قة اتخاذ التدابير اإلحترازية الضرورية لحماية املرتفقين واملوظفين على السواء، عقدت مديرة ملح

ام باملؤسسة لحملهم على اإللتز اجتماعا طارئا مع كل العاملين  2020مارس  23يوم الغرفة بالحسيمة 

هم تعامل الصارم بمعايير النظافة والسالمة التي أوصت بها وزارة الصحة املغربية سواء فيما بينهم أو في

افدين، وفي هذا الصدد عبر الحاضرون عن وعيهم التام بخطورة الوضع القائم وحرصهم  مع باقي الو

ل ة في هذا الشأن مع التأكيد على وجوب توفير وبشك على اإلمتثال لكل التعليمات والتوصيات الصادر 

افق امللحقة.  كافي ملستلزمات التطهير والتعقيم بكل مكاتب ومر
 

  2020مارس  24ليوم  اجتماع للطاقم اإلداري للغرفة بتقنية التواصل عن بعد

بعد  بإشراف من رئيس الغرفة السيد عمر مورو، انعقد االجتماع الثاني عبر تقنية التواصل عن

 24الثالثاء للطاقم اإلداري لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة يومه 

، حيث خصص االجتماع لتتبع أعمال لجان اليقظة على مستوى مدن طنجة وتطوان 2020مارس 

والحسيمة والعرائش، وكذا الوقوف على تقدم تنفيذ برنامج العمل ومراجعة أهدافه بخصوص 

ا الظرف وفقا ملقررات املكتب املسير للغرفة وأخذا بعين االعتبار لهذ 2020ر الثالث األولى لسنة األشه

 .االستثنائي

لى عملها اليومي التنسيقي مع مختلف مؤسسات الدولة جدير بالذكر أن الغرفة الجهوية باإلضافة ا

 16ن متأمين خدماتها املعتادة لتبادل املعلومة وتتبع األوضاع االقتصادية وشؤون املهنيين عملت على 

 :مارس الجاري على الشكل التالي 23الى 

 10، الحسيمة 02، تطوان 08بطنجة  : االنخراطانجاز بطائق - 

 13، الحسيمة 01، تطوان 06طنجة  : املهنيةالشواهد - 

 01، تطوان 29طنجة  : املنشأشواهد - 

 02طنجة  : الحرشواهد التسويق - 

 05طنجة  : التجاريةائق التأشير على الوث- 

 05، الحسيمة 02، تطوان 13طنجة  : بعدمواكبة املنتسبين عن - 

 

 



180 
 

  2020مارس  27ليوم  اجتماع للطاقم اإلداري للغرفة بتقنية التواصل عن بعد

طاقم اإلداري لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة عقد ال

االجتماع اإلفتراض ي الذي  2020مارس  27الجمعة صباح يوم ن بعد االجتماع عبر تقنية التواصل ع

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.

 ول باملناسبة بخصوص:وتم التدا

 إمكانية إجراء التكاوين واللقاءات عن بعد. -

 إمكانية التواصل مع الجمعيات املهنية لإلستماع لحاجياتهم ومتطلباتهم. -

 بحث طرق التواصل مع املنتسبين. -

 انجاز دفاتر التحمالت. -

 كتابة مواضيع املجلة االقتصادية. -

 اقتراح تصوير فيديو للتوعية. -

 .91 –خاص باملجلة حول موضوع فيروس كوفيد اقتراح انجاز عدد -

 تحضير وإنجاز وثائق تعريفية بالجهة. -

 تطوير آليات التواصل مع املنتسبين )قاعدة البيانات، البريد اإللكتروني...(. -

 .ZOOMادماج جميع املوظفين واألطر في مجموعة الواتساب  -

 هم ومقترحاتهم.اجتماع األقطاب عن بعد للتواصل مع األعضاء واإلستماع آلرائ -

وقد تم تحديد بداية األسبوع لعقد اجتماع آخر لنفس املجموعة لتعميق دراسة هذه األفكار 

 واملقترحات.
 

  2020مارس  30ليوم  اجتماع للطاقم اإلداري للغرفة بتقنية التواصل عن بعد

واصل عن اجتماع عبر تقنية التبعقد  2020مارس  30اإلثنين يوم قام الطاقم اإلداري للغرفة 

بعد حضره ثلة من رؤساء األقسام واملصالح وأطر الغرفة على مستوى الجهة في محاولة للحفاظ على 

يين وتيرة تنزيل برامج الغرفة وبحث مختلف السبل املتاحة للتواصل مع املنتسبين والشركاء اإلقتصاد

أسلوب عمل كل  واملؤسساتيين لتحقيق األهداف املسطرة، وقد تمخض عن هذا االجتماع اقتراح

 قسم كما يلي:
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 :قسم خدمات املنتسبين ◄

 لى توسيع قاعدة املعطيات والبيانات الخاصة بمنتسبي الجهة.اتمام االشتغال ع-

 يع البالغات واإلجراءات املتخذة ملواكبة جائحة كرونا.اعداد دليل يرصد جم-

 .تحركات الغرفة ملواكبة جائحة كورونا تسجيل فيديوهات تواصلية حول -

 :قسم الدعم والترويج◄

 اعداد كبسوالت تكوينية لفائدة املستفيدين من مدرسة تكوين التاجر. -

 :قسم التعاون والشراكات◄

 اعداد دليل املصدر.-

 مطويات تعريفية حول الغرفة وخدماتها. -

 فق تنظيم ملتقى الغرف البيئية.التنظيم لقاء مع االسكامي في ا-

 ن والشراكة.تحيين الئحة اتفاقيات التعاو -

 لى شكل بويربوانت.عبأربعة لغات اعداد وثيقة اساسية تقديمية حول الغرفة-

 :قسم العالقات املؤسساتية◄

 التيهيء الجتماعات األقطاب.-

 إتمام التقرير السنوي املصور للغرفة. -

 ت على الواتساب من أجل التواصل مع الجمعيات والرابطات التجارية.إحداث مجموعا -

 :املالي واالداري القسم ◄

 تحضير الصفقات.-

 تصفية مستحقات التنقالت.-

 تسعير اللوحات اإللكترونية.  -

 تطوان:ملحقة ◄

 لي.تقرير حول نشاط املعهد املتخصص+التقرير املا-

 استكمال االشتغال حول مشروع احداث متحف.-

 اعداد تصور حول قاعة العروض بملحقة تطوان.-

 ية.من ملف باب سبتة وملف التجارة االلكتروناعداد بطاقتي مشاريع لكل -

 املقبل من مجلة الغرفة. ورقة حول املواضيع املقترحة للعدد-

 كتيب حول الظرفية االقتصادية بالجهة.-
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  2020أبريل  03ليوم  اجتماع للطاقم اإلداري للغرفة بتقنية التواصل عن بعد

ن بعد في اجتماع عبر تقنية التواصل ع 2020ريل أب 3الجمعة يوم عقد الطاقم اإلداري للغرفة        

جمع بين املدير الجهوي ومديري امللحقتين ورؤساء األقسام بالغرفة على مستوى الجهة للحديث 

 يها الغرفة في ضلوتعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتتبع تنفيذ مختلف املشاريع التي انخرطت ف

 .الظروف الراهنة
 

  2020أبريل  07ليوم  للغرفة بتقنية التواصل عن بعد اجتماع للطاقم اإلداري 

لقاء عمل تمحور حول مستجدات  )ZOOM(عبر تقنية الفيديو  2020أبريل  07انعقد بتاريخ 

وكذا تتبع مشروع عمل الغرفة وخاصة أنشطة شهر أبريل واليات العمل عن بعد تماشيا مع  19كوفيد 

ركة مشااالجتماع ترأسه السيد املدير الجهوي للغرفة وعرف الظروف االستثنائية التي تعيشها بالدنا، 

نفس  بالعرائش وفيموظفة وموظف ممثلين للغرفة الجهوية بطنجة وممثلة عن ملحقة الغرفة  22

منفصلين ملناقشة املواضيع  والحسيمة اجتماعينالتوقيت إنعقدت بكل من ملحقتي الغرفة بتطوان 

 اقشة النقط التالية:وتضمن جدول االجتماع من ذاتها، هذا

 تطوير التعامل الرقمي

 برنامج عمل الغرفة

 الندوة التفاعلية )لقاء تواصلي عن بعد(

 تطوير التعامل الرقمي   -1

الجهود فيما يخص تفاعل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مع 

الة جموعة التدابير التي قامت بها وك (. استجابت الغرفة مل19الوطنية ملواجهة جائحة كورونا )كوفيد

ء إطار دعم التحول الرقمي باإلدارات العمومية وفي هذا الصدد تم إنشا في (ADD) التنمية الرقمية

 لجنة مكونة من فريق عمل لتتبع أجرأة تفعيل هاته التدابير ومنها:

 مراسلة وكالة التنمية الرقمية ملعرفة املسطرة املتخذة 

 ة خاصة بهاته العملية للموظفينتحديد حصص تكويني 
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 العملية:وتهم هاته 

 لحقاتتدبير املراسالت الواردة والصادرة وكذا املرسالت ما بين املصالح واألقسام الداخلية، وامل 

  عمل مكتب الضبط الرقمي للمراسالت اإلدارية وتمكين اإلدارات واملرتفقين على حد  تطوير

 دى الغرفة مقابل وصل رقمي بتأكيد االستالم.سواء، من إيداع مراسالتهم عن بعد ل

 تطوير "الخدمة اإللكترونية" الحامل االلكتروني (Parapheur électronique)  التي تمكن

 اإلدارات املنخرطة في هذه الخدمة من التجريد املادي ملختلف الوثائق اإلدارية.

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

 برنامج عمل الغرفة -2

ريل أب 02في النقطة الثانية من هذا اللقاء تم التطرق لتوصيات املكتب املسير املنعقد يوم الخميس 

 اوخاصة تتبع تنفيذ البرنامج السنوي للغرفة ومالءمته مع املستجدات التي تعرفه بالدنا وكذ 2020

ر التوصيات التي تم اتخاذها والتأكيد عليه من طرف املكتب املسي، ومن تتبع عمل أنشطة شهر أبريل

 هي تنظيم ندوة تفاعلية )لقاء تواصلي عن بعد(

 الندوة التفاعلية )لقاء تواصلي عن بعد( -3

 كموعد لهاته الندوة وألجل ذلك تقرر ما يلي: 2020ابريل  11تم تحديد تاريخ السبت 

 تكوين لجنة )فريق عمل( مكون من : -

o  حيم أشرقيعبدالر 

o محمد يجو 

o نبيل الخمليش ي 

o بالل بزدي 

o عبدالسالم التيدي 

رنامج هاته اللجنة مهامها اإلعداد والتنظيم لهاته الندوة وذلك بإنجاز ورقة تقديمية في املوضوع ، ب

لى الندوة وتحديد املشاركين وكذا اختيار وسيلة )البرنامج التطبيقي( لنقل الندوة, ورفع كل هذا ع

 ولين للبث فيه.أنظار املسؤ 
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  مختلفات -4

يجيب من خالله عن تساؤالت  لرقم هاتفي وإيميلكما تم التطرق إلى إمكانية تخصيص الغرفة 

 تبع ماتاملنتسبين في كل ما يتعلق باإلجراءات والتدابير املتخذة ملواجهة جائحة كورونا  وكذلك ضرورة 

 تصدره الحكومة بخصوص الجائحة دائما.

بتداء اء الساعة والنصف تم االتفاق على أن يكون االجتماع الدوري يوم كل ثالثاء وفي األخير وبعد زها

 من الساعة الحادية عشرة صباحا.
 

 اجتماع ألطر وموظفي ملحقة الحسيمة:

 خصصعن بعد للطاقم اإلداري بملحقة تطوان  اجتماعا 2020أبريل  07الثالثاء عقد يوم 

 النقاط التالية  لتدارس

 التواصل:آليات  -

تبعا للدورية التحذيرية للمديرية العامة ألمن املعلومات التابعة إلدارة الدفاع الوطني في املغرب   

" بسبب ثغرات تتسبب في سرقة املعطيات ZOOMمن استخدام تطبيق برنامج االجتماعات"زوم 

 :الشخصية والتحكم في أجهزة املستخدمين، تقرر عدم اعتماد هذا البرنامج وتم االتفاق على

" كل يوم ثالثاء على الساعة الحادية عشرة صباحا SKAYPعقد اجتماعات عن بعد بواسطة تقنية "

 من كل أسبوع ما عد في بعض االستثناءات؛

 استعمال مجموعة التواصل واتساب بين موظفي الغرفة

 مستجدات الغرفة: -

طاب اإلدارية عن بعد في هذه النقطة تم التأكيد على أن الغرفة ستعمل على تنظيم اجتماعات األق

 ابتداء من األسبوع املقبل

 :2020برنامج عمل الغرفة لشهر أبريل 

ركز برنامج عمل هذا الشهر على األمور الخدماتية عن بعد فيما يخص اللقاءات التواصلية 

ة من واجتماعات األقطاب اإلدارية إضافة إلى اللجنة اإلدارية املكونة من رؤساء األقسام، على مجموع

 نشطة واملشاريع:األ
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 بخصوص أنشطة الغرفة:

 تم التركيز على:

 القيام باألعمال التي ال تتطلب الحضور إلى اإلدارة+

القيام بالعمليات التواصلية عن بعد بخصوص تبادل املعلومات وتتبع األوضاع االقتصادية وشوؤن +

 املهنيين وإصدار البالغات والبيانات 

ات تتوفر عليها الغرفة للتواصل مع منتسبيها عبر إنشاء  مجموعة واتستوظيف قاعدة البيانات التي +

 ونشر كل البالغات والبيانات واملعلومات التي تهمهم

 بخصوص املشاريع:

 تم التركيز على مجموعة من املشاريع أهمها:

 مشروع متحف التجارة بتطوان+

 بطنجة وتطوان Showroomمشروع +

ة عن بعد لتتبع مشروع حاضنة املقاوالت بتطوان واملعهد +باإلضافة إلى إعداد لقاءات خاص

 املتخصص املتوسطي للتدبير بتطوان.

 اإلدارة االلكترونية: -

 جد بينعمال بالتدابير االحترازية والوقائية التي اتخذتها بالدنا لتفادي انتشار فيروس كورونا املست

افق العمومية واملرتفقين خاصة تلك املتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، أصبح من  العاملين باملر

ارة في اإلد الضروري اعتماد خدمات رقمية في اإلدارة وهو ما طالبت به وزارة االقتصاد واملالية وإصالح

( وجه إلى الوزراء في القطاعات الحكومية مشددا على أن اعتماد 2/2020منشور لها )منشور رقم 

استمرار العمل اإلداري وتقليص تبادل  لضمان عنهاالحلول الرقمية من الوسائل التي ال محيد 

 املراسالت والوثائق الورقية.

وقد تم تكليف السيدة رجاء الهراس والسيدة حليمة الحضري بوضع مقترح أولي إلعداد مكتب ضبط 

ل رقمي يهدف إلى تمكين اإلدارات واملرتفقين على حد سواء من إيداع مراسلتهم عن بعد واعطائهم وص

ونية االستالم، كما تم تكليف السيد ياسين املالح بوضع تصور يشمل إعداد امللفات القان رقمي بتأكيد

 وحفضها بطريقة برقمية. 
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 مختلفات: -

ال  قبل ختام اللقاء تم التأكيد على أن ملحقة الغرفة بتطوان ستعمل على توفير خدماتها بشكل مستمر 

تبها تلفة على امتداد ساعات الدوام أو عبر مكاسيما عبر تعزيز خدماتها عن بعد بوسائل االتصال املخ

 مباشرة عند الضرورة القصوى.

وتجدر اإلشارة على أن ملحقة الغرفة بتطوان باإلضافة إلى عملها اليومي التنسيقي مع مختلف 

لها،  مؤسسات الدولة لتبادل املعلومات وتتبع األوضاع االقتصادية وشوؤن املهنيين باألقاليم التابعة

 تجلت في انجاز: 2020لى تأمين خدماتها املعتادة خالل شهر مارس عملت ع

  22 االنخراط:بطائق  -

  26 املهنية:الشواهد  -

  2 املنشأ:شواهد  -

 25مواكبة املنتسبين : -
 

 ملحقة الحسيمة:للطاقم اإلداري بعن بعد اجتماع 

تازة تطوان بتوجيه من السيد املدير الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة     

على الساعة  2020أبريل  7الثالثاء الحسيمة، عقد أطر وموظفو الغرفة بملحقة الحسيمة يوم 

( صباحا اجتماعا عبر تقنية التواصل عن بعد لتتبع وتقييم عمل 11:00الحادية عشرة صباحا )

فاظ على امللحقة وبحث السبل الكفيلة لتنزيل بعض البرامج املسطرة في برنامج عمل الغرفة والح

 الحد األدنى من الخدمات التي يستوجبها الظرف اإلستثنائي الراهن.

استعدادهم وتضامنهم مع إخوانهم في ربوع الوطن وفي كل أقطار األطر واملوظفين وقد أبدى جميع 

املعمور باإلنضباط واليقظة واحترام التوجيهات الرسمية بكل مسؤولية ووطنية بناء على توصيات 

يين على املستو  ارين عن ثقتهم في خروج بالدنا من هذه األزمة الطارئة أكثر قوة وتماسك الخبراء، معب

االقتصادي واإلجتماعي إذا استطعنا بطبيعة الحال أن نستوعب الدروس وتمكنا من معرفة مكامن 

 القوة والضعف في هياكلنا املختلفة.

 حظات التالية:األفكار واملال  ةاملداخالت في هذا االجتماع متضمنوقد جاءت 

 الحرص على صحة وسالمة املوظفين. -

 املعيقات التقنية التي تعرقل العمل عن بعد. -
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 بيانات الخاصة بالشركات املستقرة بإقليم الحسيمة.ضبط وتحيين قاعدة ال -

كريس التعاون في العمل بين املوظفين وإن اقتض ى األمر أحيانا اعتماد أسلوب التناوب في الحضور ت -

 سبة لبعض امللفات التي يتعذر مباشرتها من املنزل.بالن

لق صفحة إلكترونية يعبر من خاللها منتسبو الغرفة بإقليم الحسيمة عن مطالبهم ومقترحاتهم خ -

 للتخفيف من وطأة هذه األزمة.

 كتب الضبط اإللكتروني.التقنيات املتاحة من أجل اعتماد م -

 ة تقليدية في ضل الظروف الحالية.وخدماتها بطريقالجدوى من إعداد مطويات حول الغرفة   -

 في الغرفة وقت الجائحة أو بعدها.برمجة حصص للدعم النفس ي ملوظ -

 ( صباحا.11:45واختتم االجتماع على الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة )
 

 2020 أبريل 14ليوم اجتماع مدراء ورؤساء اإلقسام بالغرفة

هيت مديرة امللحقة، والسيد جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم والترويج شاركت السيدة نبيلة ل

سة عبر تقنية التواصل عن بعد في اجتماع ملناقشة ودرا 2020أبريل  14الثالثاء بامللحقة صباح يوم 

اقتراح بعض  الخطوات الواجب اتخاذها ملواكبة عمل الغرفة وتدخالتها على مستوى الجهة و

 لولة دون حدوث اضطراب كبير في أداء مهامها التمثيلية واإلدارية.الضوابط واآلليات للحي
 

 

 2020أبريل  14اجتماع الطاقم اإلداري بملحقة تطوان ليوم   

هذا  خصص 2020أبريل  14الثالثاء عقد الطاقم اإلداري بملحقة تطوان اجتماع عن بعد يوم   

 ملدارسة النقط التالية: اللقاء

  اجتماع األقطاب اإلدارية -

 تم تقديم جدول أعمال اجتماعات األقطاب اإلدارية لشهر أبريل وتحديد املكلفين بكل قطب. 

 املجلة االقتصادية: -

% وتم االتفاق على ضرورة عقد اجتماع عن بعد خاص بمشروع 80وصلت نسبة انجاز العدد السادس 

على  2020أبريل  17املجلة االقتصادية للغرفة وكذا إعطاء انطالقة العدد السابع يوم الجمعة 

 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 

مع  بمكتب الضبط االلكتروني للغرفة، وجاء هذا املقترح بمبادرة من وكالة التنمية الرقمية وبتنسيق

لدعم  د واملالية وإصالح اإلدارة )قطاع إصالح اإلدارة( إلى اتخاذ مجموعة من التدابير وزارة االقتصا

 اإلدارات العمومية في تبني الحلول الرقمية.

وستمكن هذه الخدمات الرقمية للمراسالت اإلدارية، في تعامل اإلدارات فيما بينها، من تدبير 

زي ما بين مصالحها الداخلية، على الصعيد املركاملراسالت الواردة والصادرة منها وكذا املراسالت 

ا ( كم Parapheur électronique” )الحامل االلكتروني“والالممركز، إضافة إلى الخدمة اإللکترونية 

ع ستمکن هذه الخدمة اإلدارات املنخرطة في من التجريد املادي ملختلف الوثائق اإلدارية، والتوقي

 (.Gestion des Workflows، وإدارة سير العمل )اإللكتروني على الوثائق اإلدارية
 

 اجتماع الطاقم اإلداري بملحقة تطوان

هذا  خصص 2020أبريل  17األربعاء عقد الطاقم اإلداري بملحقة تطوان اجتماع عن بعد يوم   

  لتتبع وضعية تقدم مشروع املجلة االقتصاديةملدارسة النقط التالية  اللقاء

فة وتقدم أشغال العددين السادس والسابع ووضعية املقاالت املحررة من مناقشة وضعية مجلة الغر 

 طرف املوظفين.

النموذج  وتم خالل االجتماع اقتراح مواضيع العدد الثامن والذي أقترح أن تتمحور مواضيعة حول 

 التالية:بعد جائحة فيروس كورونا في املحاور األربعة  للتنمية وماالجديد 

  Tourisme  السياحة   -1

 Secteur financier القطاع املالي     -2

  Industrie de substitution الصناعة البديلة   -3

 Développement du commerce électroniqueتطوير التجارة اإللكترونية                            -4

 

 اجتماع أطر وموظفي ملحقة الحسيمة

على الساعة الواحدة  2020أبريل  14الثالثاء عقد أطر وموظفو ملحقة الغرفة بالحسيمة يوم 

اقتراح وتسطير 13:00) ( زواال اجتماعا افتراضيا عبر تقنية " سكايب" لتتبع وتقييم عمل امللحقة و



189 
 

برامج عمل الحقة تواكب التطورات والتحوالت االقتصادية واإلجتماعية التي أفرزتها هذه املوجة 

 الجديدة من فيروسات كورونا.

 اع عن بعد كل من السادة:شارك في هذا االجتم

 نبيلة لهيت مديرة امللحقة. -

 جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم والترويج. -

 عبد الوهاب أمهموج رئيس مصلحة خدمات املنتسبين. -

 الصديق أمزيب إطار بالغرفة. -

 محمد العزوزي إطار بالغرفة. -

 عبد الرحمان أوراغ إطار بالغرفة. -

ا لة لهيت التي استعرضت جميع املحاور والنقط التي تطرق لهفي البداية تناولت الكلمة السيدة نبي

اللقاء عن بعد الذي جمع قبل قليل بين السيد املدير الجهوي والسادة مديري امللحقتين ورؤساء 

اقف حول تجربة العمل في خضم الحجر   األقسام بالغرفة، بعد ذلك تم إبداء مجموعة من اآلراء واملو

 استمرار امللحقة في أداء املهام املنوطة بها في هذا الظرف العصيب،الصحي وبعض املقترحات حول 

 والتي جاءت في مجملها كما يلي:

أقربائهم في املقام األول دائما وذلك طبقا ملنطوق ا - لحرص على صحة وسالمة املوظفين واملرتفقين و

فظ الصحة والسالمة الدستور وللتوجيهات الحكيمة لجاللة امللك التي تؤكد على واجب الدولة في ح

 لجميع مواطنيها. 

إلصغاء بإمعان لتظلمات وشكايات املنتسبين جراء التبعات االقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا ا -

افع بشأنها لدى الجها ت وتصنيفها حسب القطاعات املتضررة واألولويات امللحة للمتضررين ألجل التر

 املعنية.

لرسمية والعمل على طمأنة التجار الوباء باإلقليم وفق املعطيات تتبع مستويات تطور أو تراجع ا -

 والصناع وأرباب الخدمات بانقشاع األزمة بعد حين.

ملطالبة بتعقيم امللحقة على غرار عديد املصالح واملؤسسات بالجهة مع توفير مستلزمات الحماية ا -

 والتعقيم الجيدة بالقدر الكافي وفي أسرع وقت.
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افق بداخلتزامن إصالح  - ها بفعل تسرب بناية امللحقة وعودة األمطار أضر بشكل الفت ببعض املر

 املياه. 

 ع اتصاالت املنتسبين بالغرفة أو بمصالحها عبر مختلف الوسائل املتاحة.  التفاعل م -

 جر الصحي.الجدول الزمني لحضور املوظفين أثناء الح -
 

 

 :اجتماع مدراء ورؤساء اإلقسام بالغرفة

كل من السيدة نبيلة لهيت مديرة امللحقة، والسيد جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم شارك 

سبوعي عبر تقنية التواصل عن بعد في االجتماع األ  2020أبريل  20 اإلثنينوالترويج بامللحقة صباح يوم 

املخصص لتتبع عمل الغرفة على الصعيد الجهوي وتبادل املعلومات حول األنشطة املختلفة التي 

 سعى الغرفة لتحقيقها في هذه الظروف اإلستثنائية.ت
 

 2020أبريل  21يوم  اجتماع أطر وموظفي ملحقة الحسيمة

كما جرت العادة كل أسبوع بعد فرض حالة الطوارئ الصحية، عقد أطر وموظفو ملحقة غرفة 

 2020ل أبري 21الثالثاء التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بالحسيمة يوم 

( بعد الزوال اجتماعا افتراضيا تواصليا لتتبع وتقييم عمل امللحقة 14:00على الساعة الثانية )

اقتراح برامج ومواضيع آنية وفق تطور األوضاع الصحية واإلقتصادية واإلجتماعية بالبالد.   و

 وقد تطرق موظفو امللحقة خالل هذا اليوم إلى النقط التالية:

تماع األخير عبر تقنية التواصل عن بعد مع السيد مديرة امللحقة بما دار خالل االجتذكير السيدة    -  

لى عاملدير الجهوي بشأن تتبع عمل الغرفة وملحقاتها في الوقت الراهن وتوجيهاته الرامية إلى الحث 

 استثمار هذه الفترة الزمنية في تحقيق بعض األعمال وضبط وتحيين البعض اآلخر.  

فية مع التأكيد على اتخاذ كافة الحكومي بتمديد حالة الطوارئ الصحية ألربع أسابيع إضا القرار   -   

 التدابير اإلحترازية والوقائية من قبل املوظفين داخل املؤسسة وخارجها.

ر باقتطاع يوم أجرة في الشه 19التذكير باملساهمة املالية للموظفين في صندوق مكافحة كوفيد  -

 ملدة ثالثة أشهر.

اتخذتها  في إطار التدابير اإلحترازية التي 2020أبريل  20نويه بعملية تعقيم ملحقة الغرفة يوم الت -

 الحكومة لحماية املواطنين ومحاصرة الوباء.

ى التنويه بإقدام بلدية الحسيمة على التنازل عن مستحقاتها لفائدة بعض القطاعات والدعوة إل -

 م.اإلقتداء بهذه املبادرة على مستوى اإلقلي
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إثارة موضوع دعوة السيد املدير الجهوي إلى مساهمة املوظفين في إعداد بعض فقرات العدد  -

 الجديد من مجلة الغرفة.

 إشكالية التصريح بالضرائب في ضل أجواء كورونا خصوصا بالنسبة للمقاولين الذاتيين. -

يه لعقد ( صباحا كموعد متفق عل11:00تحديد يوم الثالثاء على الساعة الحادية عشرة ) -

 اإلجتماعات األسبوعية عن بعد خالل شهر رمضان الكريم بين أطر وموظفي ملحقة الحسيمة. 
 

 

  2020أبريل  22عن بعد للطاقم اإلداري بملحقة تطوان ليوم اجتماع 

خصص هذا اللقاء  .قة تطوانحاجتماع الطاقم اإلداري بمل 2020أبريل  22انعقد يوم األربعاء 

  الية:التملدارسة النقاط 

 تتبع مشروع املدرسة العليا للتجارة  -

 الدخول الجامعي املقبل باملعهد - 

اقتراح الطرق الدعائية لالستقطاب العدد األكبر من الطلبة  -  مناقشة و

 اعالن على صفاحات الفاسيبوك -

 خلق كابسوالت فيديو عن خدمات املعهد -

 .مسانجر –ب واتسا –اإللكتروني التعريف باملعهد عبر البريد  -
   

 

 :اإلقسام بالغرفة اجتماع مدراء ورؤساء

شارك كل من السيدة نبيلة لهيت مديرة امللحقة، والسيد جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم 

عبر تقنية التواصل عن بعد في االجتماع  2020أبريل  23 األربعاءوالترويج بامللحقة منتصف يوم 

ورونا وكيفية تجاوز هذه األزمة والتخفيف من تداعياتها، األسبوعي الذي خصص الستشراف ما بعد ك

 وتناولت املناقشات املواضيع التالية:

 اإلقالع االقتصادي بعد كورونا. -

 مطالب التجار واملهنيين. -

 الصناعات اإلحاللية. -

 احتماالت املوجة الثانية من الفيروس. -
 

 2020أبريل  27ليوم  اجتماع مديري ورؤساء أقسام الغرفة

كل من السيدة نبيلة لهيت مديرة ملحقة الحسيمة، والسيد جمال املخلوفي رئيس قسم  شارك

( صباحا في 11:00على الساعة الحادية عشرة ) 2020أبريل  27اإلثنين الدعم والترويج بامللحقة يوم 
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اجتماع عن بعد مع السيد املدير الجهوي ورؤساء األقسام بالغرفة وذلك من أجل توجيه وتتبع عمل 

 لغرفة على املستوى الجهوي في هذه الظرفية، وقد تم التطرق إلى املحاور التالية:ا

 استمرارية العمل عن بعد حسب املذكرة الوزارية. -

 تنظيم الندوات عن بعد خالل شهر رمضان. -

 إعداد مذكرة مطلبية مشتركة بين جميع الغرف. -

 ف البحر املتوسط.إنجاز دراسة مقارنة حول تأثيرات كورونا على مستوى جامعة غر  -

 إنجاز بحث حول القطاعات االقتصادية املتضررة جراء وباء كورونا على مستوى الجهة. -

 أهمية التجارة اإللكترونية في الحياة االقتصادية في ضل األزمات. -

 مساطر العمل عن بعد. -

 الفيلم التحسيس ي حول ما بعد كورونا. -

 را.( ظه13:00واختتم اإلجتماع على الساعة الواحدة )
 

 2020أبريل  28ليوم  اجتماع الطاقم اإلداري مللحقة تطوان

ء اجتماعا للطاقم اإلداري بملحقة تطوان، خصص هذا اللقا :2020أبريل  28انعقد يوم الثالثاء 

 ملناقشة النقاط التالية:

 برنامج عمل ملحقة تطوان والتكوينات املقترحة -

 في هذه النقطة تم االتفاق على:

ما يتعلق بتقنيات التواصل عن بعد حددت في ثالثة حصص كل يوم خميس ابتداء تنظيم تكوين في

 –الحصة الثانية حليمة الحضري  –من الساعة الثانية بعد الزوال )الحصة األولى نورة العيساوي 

 الحصة الثالثة ياسين ملالح(

حول وسائل وآليات تنظيم تكوين لفائدة أعضاء إقليم تطوان كخطوة أولية وسيتم تعميمه فيما بعد 

 بعد.التواصل عن 

ل تكوين حول اللغة االنجليزية )لإلشارة تم التطرق على أن هناك برنامج لدروس االنجليزية يعرض ك 

 دقيقة( 30يوم على القناة الرياضية ملدة 

 (CERTIFICATIONبرنامج العمل في ظل جائحة كورونا )
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 مختلفات: -

 ال حقة الغرفة بتطوان تعمل بشكل مستمر على توفير خدماتها قبل ختام اللقاء تم التأكيد على أن مل

باشرة سيما عبر تعزيزها عن بعد بوسائل االتصال املختلفة على امتداد ساعات الدوام أو عبر مكاتبها م

 عند الضرورة القصوى. 

 على انجاز: 2020أبريل  28و 1وعملت ملحقة الغرفة بتطوان على تأمين خدماتها املعتادة مابين 

  01بطائق االنخراط :  -1

  01الشواهد املهنية :  -2

 16مواكبة املنتسبين عن بعد :  -3

 03تأطير املتدربين عن بعد :  -4
 

 2020أبريل  29ليوم  اجتماع أطر وموظفي ملحقة الحسيمة

عقد أطر وموظفو ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

عد ( زواال اجتماعا عن ب13:30على الساعة الواحدة والنصف ) 2020ريل أب 29األربعاء بالحسيمة يوم 

 لتتبع سير عمل امللحقة وتقديم مقترحاتهم بخصوص تقديم خدمات الغرفة في هذه الظرفية. 

 وقد تناول اإلجتماع النقط التالية:

 وجيهاته التي تدعو إلىذكير السيدة مديرة امللحقة بمضامين االجتماع مع املدير الجهوي للغرفة وبتت   -  

عمل التأقلم مع أساليب العمل الجديدة التي فرضتها الظروف اإلستثنائية الحالية والتي قد يستمر ال

 ببعضها في الظروف العادية كلما أثبتت نجاعتها.

عمل الروتيني اليومي للملحقة الذي يتخلله في هذه األيام استقبال بعض الحاالت التي التذكير بال -  

 كي تبعات الجائحة أو املقاولين الذاتيين الذين يسعون املساعدة للتصريح بمداخيلهم.تشت

نظيم تكاوين عملية تطبيقية بعد انتهاء أزمة كورونا حول تقنيات العمل عن بعد وتوفير تالدعوة إلى  -  

ء الوسائل الفعالة من أجل تفادي بعض املشاكل التقنية التي تطرأ من حين آلخر خصوصا أثنا

 اإلجتماعات واللقاءات.

الجهوية حول  اإلشارة إلى الحصة التكوينية املقامة قبل قليل عن بعد لفائدة أطر وموظفي الغرفة -  

 مكتب الضبط اإللكتروني والتوقيع اإللكتروني. 

 لحديث حول ضبط وتنظيم عملية الحضور بامللحقة أو العمل من املنزل.ا -  

ألعمال االجتماعية عن بعد ما دامت هذه اإلمكانية أضحت جمعية ا الدعوة إلى عقد اجتماعات -  

 متاحة للجميع. 
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يما يخص مواد التنظيف والتعقيم بامللحقة مع املطالبة بتوفير مستلزمات فتسجيل خصاص  -  

 الحماية للعاملين بها. 
 

 2020ماي  04ليوم  ورؤساء أقسام الغرفة اجتماع مديري 

على الساعة الثانية  2020ماي  04اإلثنين يوم قسام الغرفة عقد كل من مديري ورؤساء أ

ير س( زواال في اجتماع عبر تقنية الفيديو على مستوى الغرفة الجهوية ألجل السهر على وتيرة 14:00)

م العمل عن بعد واستعراض املستجدات والقضايا التي تؤرق املهنيين، وقد تم باملناسبة جدولة تنظي

 ء على اقتراح املكتب اإلداري في آخر اجتماع له يوم فاتح ماي وهي:الندوات املسطرة بنا

 ( ليال. 10:00على الساعة العاشرة ) 2020ماي  8وضعية التاجر في ظل جائحة كورونا يوم  -

( 10:00على الساعة العاشرة ) 2020ماي  12االقتصاد والرقمنة على ضوء جائحة كورونا يوم  -

 ليال.

شرة على الساعة العا 2020ماي  15ية املتخذة خالل جائحة كورونا يوم التدابير املالية والجبائ -

 ( ليال.10:00)

( 16:00على الساعة الرابعة ) 2020ماي  19القطاع السياحي بالجهة في ظل جائحة كورونا يوم  -

 بعد الزوال.

 على الساعة الخامسة 2020ماي  27يوم  2020ماي  27اإلقالع االقتصادي ما بعد كورونا يوم  -

 .( بعد الزوال17:00)

كما تم إحداث خلية للعمل على إعداد دراسة حول القطاعات االقتصادية األكثر تضررا من جائحة 

 كورونا بالجهة.
 

 إعداد دراسة حول تداعيات كورونا بالجهة

فريق العمل املكلف بإعداد دراسة حول القطاعات االقتصادية األكثر تضررا من تداعيات عقد 

على الساعة  2020ماي  04اإلثنين وم ي الحسيمة –تطوان  –بأقاليم جهة طنجة  جائحة كورونا

، وقد تقرر على ضوء ذلك تحسيس منتسبي الغرفة عبر وسائل اجتماعا عن بعد( ليال 10:00العاشرة )

أطر اإلتصال املتاحة باإلجابة على اإلستبيان املوجه إليهم، وقد ساهم في هذه العملية بشكل مكثف 

، واستجاب لها عدد معتبر من التجار واملهنيين بحيث عرفت نجاحا ملفتا بفضل الغرفة وموظفو 

تظافر جهود الجميع، كما تم بموازاة ذلك تكليف السيد رئيس القسم بصياغة دليل اإلجراءات 



195 
 

الخاص باملحالت التجارية كما أقرته السلطات  19والتدابير الوقائية ملواجهة جائحة كوفيد 

 العمومية.
 

 اجتماع عن بعد للطاقم اإلداري بملحقة الغرفة بتطوان 

 : 2020ماي  05الثالثاء عقد الطاقم اإلداري بملحقة الغرفة بتطوان اجتماعا عن بعد يوم 

 للنقاط التالية:خصص هذا اللقاء 

ندوات مفتوحة عبر الفايسبوك )ندوة حول موضوع االقتصاد والرقمنة  األسبوعي:التذكير باللقاءات -

 ندوة حول موضوع اإلقالع االقتصادي بعد كورونا(و 

)ندوة حول موضوع وضعية التاجر في ظل  Zoomوندوات مغلقة عبر تقنية التواصل عن بعد ببرنامج 

 جائحة كورونا وندوة حول موضوع مناقشة التدابير املالية املتخذة ضد جائحة كورونا (

اإلتفاق على تنظيم لقاءات تكوينية من طرف أطر تم  االسبوع:برنامج عمل ملحقة تطوان خالل هذا -

 امللحقة وتنظيم اجتماعات لتتبع مشاريع الغرفة.

ا عبر تم التأكيد على أن ملحقة الغرفة بتطوان تعمل بشكل مستمر على توفير خدماته :مختلفات-

د باشرة عنتعزيزها عن بعد بوسائل االتصاالت املختلفة على امتداد ساعات الدوام أو عبر مكاتبها م

 الضرورة القصوى 

 ز: انجا على 2020ماي   05أبريل و 28عملت ملحقة الغرفة بتطوان على تأمين خدماتها املعتادة مابين 

  01 االنخراط:بطائق 

 05 بعد:مواكبة املنتسبين عن 

 03 بعد:تأطير املتدربين عن 

 

 خصص هذا اللقاء لتتبع مشروع شوروم :2020ماي 06األربعاء 

الخدمات املمكن تقديمها من خالل هذا املشروع وكيفية تقسيم فضاء اإلدارة  مناقشة  

 .اإلضافية للمشروعالستيعاب املنتجات والخدمات املعروضة وكذا مناقشة بعض األفكار 

 املحتضنة.ولقاء أخر خصص لتتبع وضعية مشروع حاضنة املقاوالت مع املقاوالت 
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 اجتماع أطر وموظفي ملحقة الحسيمة

قد أطر وموظفو ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ع

بر ( زواال اجتماعا ع12:30على الساعة الثانية عشرة والنصف ) 2020ماي  05الثالثاء بالحسيمة يوم 

 تقنية الفيديو ملناقشة عمل امللحقة وعرض املستجدات واملقترحات بهذا الخصوص.  

 ماع النقط التالية:وقد تناول اإلجت

يدة مديرة امللحقة كما جرت العادة بمضامين اللقاءات عن بعد مع املدير الجهوي تذكير الس   -  

ان والتوجيهات الصادرة عنهوبخاصة ما تعلق بالئحة الندوات املبرمجة املزمع تنظيمها خالل شهر رمض

 الكريم.

د دراسة حول القطاعات املتضررة بجائحة لسيد جمال املخلوفي قدم ملحة موجزة بخصوص إعداا -  

ي ارية فكورونا بالجهة مع دليل اإلجراءات والتدابير الوقائية التي يجب اتخاذها عند بعض املحالت التج

 خضم الرفع التدريجي للحجر الصحي وعودة الدورة االقتصادية إلى مسارها الطبيعي.

تضررت أعمالهم بشكل كبير من تداعيات الجائحة قناع منتسبي الغرفة من تجار وخدماتيين الذين إ -  

بجدوى التدابير الحكومية املتخذة للتخفيف من حدة األزمة واإلهتمام املتزايد من طرف الغرفة 

 بقضاياهم امللحة بالتشاور والتعاون مع السلطات الحكومية.

حة كورونا على مستوى لتعايش مع اآلثار االقتصادية والنفسية التي أحدثتها جائاإلقرار بضرورة ا -

 جميع فئات وشرائح املجتمع.

لتأكيد على أهمية التواجد داخل اإلدارة بأعداد محددة باملوازاة مع جدوى العمل عن بعد في حاالت ا -

 أخرى.

 ( بعد الزوال.14:00واختتم االجتماع على الساعة الثانية )
 

 

 

 لعمل بمختلف األقساماجتماع السيد املدير الجهوي مع أطر الغرفة لتتبع سير ا

على الساعة  2020ماي  6 الثالثاءطر الغرفة بطنجة، يوم أعقد االجتماع الدوري ملوظفي و 

لعمل الغرفة عن طريق ا جل تتبع امللفات التي تشتغل عليهاأ زووم منعبر تطبيق  زواال، وذلكالواحدة 

 وقد تطرق االجتماع الى مناقشة: و داخل اإلدارة،أعن بعد 

ت التجارية ة لتنظيم املائدة املستديرة عبر تقنية التواصل عن بعد مع الجمعياذءات املتخاإلجرا -

حول موضوع وضعية التجارة الداخلية بالجهة في ظل جائحة كرونا  2020ماي  8الجمعة  بالجهة يوم

 فاق العمل.آو 

 تتبع وضعية املشاريع التي يشرف عليها كل قسم.-
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غرب وبعض دول املحيط املتوسطي رن بين اإلجراءات التي اتخذها املتتبع وضعية الدراسة التي تقا-

 للتصدي لجائحة كرونا.

ئحة كرونا على وضعية القطاعات االقتصادية تأثير جا تتبع استطالع الرأي املستهدف للشركات حول -

هذه هم املعيقات التي واجهتها أعداد دراسة على ضوئه ملعرفة إم تالحسيمة ومن -تطوان-بجهة طنجة

 هم املطالب.أاألخيرة و 

تبع تقدم مشروع رقمنة مكتب الضبط والعمل عن بعد بغرفة طنجة وملحقة تطوان والعرائش ت-

 والحسيمة.

ة متمنيا الصحة والسالم وفي األخير طالب السيد املدير الجهوي الجميع باملزيد من الحيطة والحذر 

 للكل.

 

 اجتماع مديري ورؤساء أقسام الغرفة

ن السيدة نبيلة لهيت مديرة ملحقة الحسيمة، والسيد جمال املخلوفي رئيس قسم شارك كل م

تماع ( زواال في االج14:00على الساعة الثانية ) 2020ماي  11اإلثنين الدعم والترويج بامللحقة يوم 

سير عمل الغرفة على الصعيد الجهوي وعلى مستوى مصالحها  الفيديو لتتبعاألسبوعي عبر تقنية 

ة في هذه الظروف اإلستثنائية والوقوف على مجرى تطور األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية الخارجي

 للمنتسبين ومالءمتها مع تدخالت الغرفة، وقد تم في هذا الصدد تسطير ما يلي:

اي م 18ندوة مغلقة حول التدابير املالية والجبائية املتخذة خالل جائحة كورونا يوم اإلثنين  -

2020. 

 .2020ماي  19حول السياحة الجهوية في ظل ازمة كورونا يوم الثالثاء  ندوة مغلقة -

 .2020ماي  20ندوة مفتوحة حول االقتصاد والرقمنة يوم األربعاء  -

 ندوة مفتوحة حول اإلقالع االقتصادي ما بعد كرونا بعد انقضاء رمضان. -

اقتر  م وفق جدول زمني محدد، ح املجتمعون تنظيم ندوات محلية حول أوضاع املهنيين باألقاليهذا و

الل خكما تطرقوا إلى إعداد دراسة حول القطاعات املتضررة بالجهة مع استقراء آراء العاملين بها من 

استبيانات بتعاون مع مكتب دراسات لتحليل املعطيات املحصل عليها، وكذلك تقديم ورقة تقنية 

 واملتحف التجاري بتطوان. حول إنجاز فيديو ترويجي للغرفة، ومتابعة تدبير مدرسة تطوان
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  2020ماي  12للمدير الجهوي وأطر الغرفة بطنجة ليوم عن بعد االجتماع الدوري 

على الساعة  2020ماي  12 الثالثاءطر الغرفة بطنجة، يوم أانعقد االجتماع الدوري ملوظفي و 

لعمل لغرفة عن طريق اا جل تتبع امللفات التي تشتغل عليهاأ زووم منعبر تطبيق  الثانية زواال، وذلك

 وقد تطرق االجتماع الى مناقشة: عن بعد او داخل اإلدارة،

 تتبع وضعية املشاريع التي يشرف عليها كل قسم.-

تبع استطالع الرأي املستهدف للشركات حول تأثير جائحة كرونا على وضعية القطاعات االقتصادية ت-

صداء الجيدة لهذا االستطالع ووصل عدد الى اال  تمت اإلشارة ثالحسيمة، حي-تطوان-بجهة طنجة

 يتم اعداداستطالع وسوف  2000شركة وتتطلع الغرفة الى الوصول الى  900الشركات املستفسرة 

اهم املعيقات التي واجهتها هذه األخيرة  متخصص ملعرفةدراسة على ضوء املعطيات من طرف مكتب 

 واهم متطلبات مختلف القطاعات.

 املتخذة لتنظيم ندوة حول التدابير الجبائية. الوقوف على اإلجراءات-

تبع تقدم مشروع رقمنة مكتب الضبط والعمل عن بعد بغرفة طنجة وملحقة تطوان والعرائش ت-

 والحسيمة.

 وشورووم ومركز االعمال. مشروع املتحفتتبع -

 ملهنية.الجمعيات ا التواصلية معتتبع إجراءات اللقاءات اإلقليمية -

ملحيط املتوسطي اراسة التي تقارن بين اإلجراءات التي اتخذها املغرب وبعض دول تتبع وضعية الد-

 للتصدي لجائحة كرونا. 

قتراح اعداد فيلم ترويجي من اجل دعم استهالك املنتجات املحلية للتخفيف من تداعيات كرونا على ا-

 الوطني.االقتصاد 

 االلكترونية.اقتراح انجاز ندوة حول التجارة -

 انجاز لقاء تواصلي مع وكاالت االسفار بطنجة.اقتراح -

ة متمنيا الصحة والسالم وفي األخير طالب السيد املدير الجهوي الجميع باملزيد من الحيطة والحذر 

 للكل.
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 2020ماي  12ليوم  اجتماع أطر وموظفي ملحقة الحسيمة

دمات لجهة طنجة كما هو مسطر سلفا، عقد أطر وموظفو ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخ

 ( زواال اجتماعا13:00على الساعة الواحدة ) 2020ماي  12الثالثاء تطوان الحسيمة بالحسيمة يوم 

ي عن بعد ملناقشة تطور عمل امللحقة وضبط الوسائل واإلمكانيات املتاحةملواكبة شؤون املنتسبين ف

 هذه الظروف الحرجة.

 وقد تناول اإلجتماع النقط التالية:

الجهوي خصوصا ما  ير من قبل السيدة املديرة بمضامين اجتماع األمس مع السيد املدير التذك -  

تعلق بجدولة تنظيم الندوات عن بعد، وإعداد دراسة حول القطاعات املتضررة بالجهة مع استقراء 

ج آراء العاملين بها من خالل استبيانات، أو ما تعلق بإعداد فيديو ترويجي للغرفة وتشجيع املنتو 

 لوطني، وأيضا تدبير كل من مدرسة الغرفة واملتحف التجاري بتطوان.  ا

إلنخراط التدريجي في إزالة املواد الورقية في التعامالت اإلدارية وتعويضها ببرامج االدعوة إلى  -  

 إلكترونية وذلك فيما بين املوظفين أو مع املرتفقين.

 .mazarى موظفي امللحقة في خضم مقترحات مكتب لتذكير بمقترح توزيع بعض املهام والبرامج علا -  

 سح املجال أمام امللحقة لإلطالع على فحوى الندوات املغلقة التي تنظمها الغرفة.فالدعوة إلى  -  

 مام جميع اإلجراءات مع الشركة املكلفة بالنظافة التي عملت إثر ذلك على توفير مجموعةالتذكير بإت -  

 من مواد التعقيم والتنظيف.

 لشروع في عملية توزيع ألواح إلكترونية على السادة أعضاء الغرفة باإلقليم. ا -  

 ( بعد الزوال.14:00واختتم االجتماع على الساعة الثانية )
 

 تطوانأطر وموظفي ملحقة اجتماع 

 خصص هذا اللقاء :2020ماي  12الثالثاء عقد الطاقم اإلداري مللحقة تطوان يومه           

  تداولها:املستجدات التي تم ملدارسة 

 مناقشة اللقاءات التي تم تنظيمها على املستوى الجهوي واإلقليمي  -

 مع التجربة املغربية  ومقارنتها 19-العمل على استكمال دراسة مقارنة بعض الدول ملواجهة كوفيد -

ة طنجة العمل على استكمال نتائج استطالع حول القطاعات األكثر تضررا من جائحة كورونا بجه -

 تطوان الحسيمة
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اوالت لقاء تتبع مشاريع الغرفة مشروع متحف التجارة ولقاء تكويني مع املق األسبوع:البرمجة للقاءات 

 املحتضنة بمشروع حاضنة تطوان 

على   2020ماي 12و   5عملت ملحقة الغرفة بتطوان على تأمين خدماتها املعتادة مابين   : مختلفات

 انجاز: 

  01:  بطائق االنخراط -

 07مواكبة املنتسبين عن بعد :  -

 03تأطير املتدربين عن بعد :  -
 

 ورؤساء أقسام الغرفة اجتماع مديري 

شارك كل من السيدة نبيلة لهيت مديرة ملحقة الحسيمة، والسيد جمال املخلوفي رئيس قسم 

 2020ماي  13ء األربعايوم  بامللحقة بامللحقةالدعم والترويج بامللحقة والسيد أمزيب الصديق إطار 

( زواال في اجتماع عبر تقنية التواصل عن بعد يتعلق بتنزيل منظومة 14:00على الساعة الثانية )

 الجودة بالغرفة.

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

 طاقم اإلداري مللحقة تطوان عن بعد للاجتماع 

تماعا عن بعد للطاقم اإلداري بملحقة اج 2020ي ما 13يوم األربعاء انعقد بملحقة تطوان 

 .خصص هذا اللقاء لتتبع مشروع متحف التجارة بتطوانتطوان 

 تعزيز السياحةملدينة تطوان مساهمة في  والهوية التجاريةيهدف هذا املشروع إلى تثمين التاريخ 

ياء مة. باإلضافة إلى إحالتعريف بالتاريخ التجاري املغربي واملتوسطي للعا واملساهمة فيالثقافية 

في  وتعزيز البحثتجربة السفر عبر الزمن من خالل إعطاء إشعاع للتاريخ التجاري ملدينة تطوان 

على  التعرف أكثر  واملتخصصين فيملدينة تطوان. وكذا منح الفرصة للباحثين  والتراث التجاري التاريخ 

 التاريخ التجاري ملدينة تطوان.

املؤسسات التي سيتم مراسلتها وزيارتها للبحث عن معروضات تخص وخصص هذا اللقاء لتحديد 

 التاريخ القديم للتجارة والعصر الوسيط بمختلف أقطابه والعصر الحديث.
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  لغرفة حول تنزيل منظومة الجودة بالغرفةطاقم اإلداري لعن بعد للاجتماع 

ر ( زواال في اجتماع عب14:00على الساعة الثانية ) 2020ماي  15اإلثنين يوم عقد أطر الغرفة 

لي في تقنية الفيديو يتعلق بتنزيل منظومة الجودة بالغرفة وبخاصة في جانبها املتعلق بالتواصل الداخ

 املؤسسة.

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

 اجتماع مديري ورؤساء األقسام بالغرفة

( 14:00على الساعة الثانية ) 2020ماي  18يوم اإلثنين ة عقد مديري ورؤساء االقسام بالغرف   

تحقيق زواال في اجتماع عبر تقنية الفيديو لتتبع برامج وعمل الغرفة وملحقاتها وبحث السبل الكفيلة ب

األهداف املسطرة في هذه الظروف الطارئة، وتم باملناسبة استعراض البرنامج األسبوعي لألنشطة 

 ويتضمن ما يلي: 2020ماي  22إلى غاية يوم الجمعة  املمتد من يومه اإلثنين

 املوضوع التاريخ املعنيين

مديري امللحقات ورؤساء 

 االقسام

بعد  2على الساعة  2020ماي  18االثنين 

 الزوال

 top managementلقاء

 12على الساعة  2020ماي  19الثالثاء  اطر الغرفة بطنجة

 زواال

 بطنجةلقاء لتتبع وضعية العمل الغرفة 

 لقاء لتتبع املواكبة التقنية زواال 4على الساعة  2020ماي  19الثالثاء  فريق املشروع

 12على الساعة  2020ماي  19الثالثاء  اطر ملحقة الغرفة بتطوان

 زواال

 لقاء لتتبع وضعية العمل بملحقة الغرفة بتطوان

 اطر ملحقة الغرفة

 بالحسيمة

 12 على الساعة 2020ماي  19الثالثاء 

 زواال

لقاء لتتبع وضعية العمل بملحقة الغرفة 

 بالحسيمة

الفاعلين في القطاع السياحي 

 بالجهة

بعد  2على الساعة  2020ماي  19الثالثاء 

 الزوال

 لقاء جهوي حول السياحة

بعد  2على الساعة  2020ماي  20األربعاء  الجمعيات التجارية بالعرائش

 الزوال

 لقاء مع الجمعيات التجارية

 لقاء حول االقتصاد والرقمنة ليال10على الساعة  2020ماي  20األربعاء  منتسبي الغرفة

على الساعة الثانية  2020ماي  20األربعاء  أطر ملحقة تطوان  لقاء لتتبع وضعية مشاروع متحف التجارة
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 عشر زواال

 12على الساعة  2020ماي  20األربعاء  فريق املشروع

 زواأل

 Réunion ESC+incubateur avec mazarsلقاء 

أعضاء املجلس اإلقليمي 

 للسياحة بتطوان

على الساعة الثانية  2020ماي  20األربعاء 

 بعد الزوال

 حول القطاع السياحي بتطوانلقاء 

أطر ملحقة تطوان ومستفيدي 

 حاضنة تطوان

على الساعة  2020ماي  20األربعاء 

 الرابعة مساء

 اتتكويني حول إعداد امللصقلقاء 

على الساعة  2020ماي  21الخميس  فريق املشروع

 الثانية بعد الزوال

 حول التجارة االلكترونيةلقاء 

جمعيات تجارية وفاعلين 

 بتطوان واملضيق الفنيدق

على الساعة  2020ماي  21الخميس 

 الرابعة والنصف مساء

 حول التجارة االلكترونيةلقاء 

الساعة  على 2020ماي  22الجمعة  فريق املشروع

 الثانية بعد الزوال

 حول متحف تطوانلقاء 

جمعيات تجارية بإقليم 

 شفشاون 

على الساعة  2020ماي  22الجمعة 

 الرابعة والنصف مساء

 حول ما بعد الحجر الصحيلقاء 

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

 رفة بطنجة االجتماع الدوري عن بعد للمدير الجهوي وأطر الغ

على الساعة  2020ماي  19 الثالثاءطر الغرفة بطنجة، يوم أانعقد االجتماع الدوري ملوظفي و 

لعمل الغرفة عن طريق ا جل تتبع امللفات التي تشتغل عليهاأ زووم منعبر تطبيق  الثانية زواال، وذلك

 تطرق االجتماع الى: داإلدارة، وقعن بعد او داخل 

وس الزمة الناتجة عن جائحة فيراتنظيم ندوة"التدابير املالية والجبائية ملجابهة اإلجراءات املتخذة ل -

 اتكورونا: التحديوندوة "االقتصاد والرقمنة في ظل جائحة  2020ماي  22كيرونا "املقرر عقدها يوم 

 20كرونا '' التي ستعقد يوم  بالجهة وجائحةوالرهانات" واملائدة املستديرة حول موضوع ''السياحة 

 .2020ماي 

لتطرق للقاءات التي تمت مع الرابطات املهنية حيث تمت اإلشارة الى النجاح املتميز الذي حققته ا-

 هذه اللقاءات املنجزة وذلك في انتظار عقد باقي اللقاءات اإلقليمية بكل من الشاون وتطوان.
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رونا على وضعية تأثير جائحة ك ات حول للشرك الوقوف على نتائج استطالع الرأي املستهدف  -

من  أكثر صل عدد الشركات املستفسرة و  ثالحسيمة، حي-تطوان-القطاعات االقتصادية بجهة طنجة

اهم  متخصص ملعرفةدراسة مهنية على ضوء املعطيات من طرف مكتب  وسيتم اعداد 2000

 املعيقات التي واجهتها هذه األخيرة واهم متطلبات مختلف القطاعات.

تمت برمجتها في األيام  التي عقدت مع مكتب الدراسات مزار والتكوينات التي التطرق الى اللقاءات-

 املقبلة.

 فيل مركز تكوين التاجر عن بعد والذي سينطلق بعد عيد الفطر.تتقديم نبذة حول -

م االنتهاء من الدراسة التي تقارن بين اإلجراءات التي اتخذها املغرب وبعض دول املحيط املتوسطي ت -

 جائحة كرونا. للتصدي ل
 

 ملحقة الحسيمةللطاقم اإلداري ب االجتماع الدوري

في موعدهم األسبوعي، عقد أطر وموظفو ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 

( 12:00على الساعة الثانية عشرة ) 2020ماي  19الثالثاء طنجة تطوان الحسيمة بالحسيمة يوم 

خالل األسبوع املنصرم ومواكبة  عمل امللحقةلوقوف على ل زواال اجتماعا عبر تقنية الفيديو 

 املستجدات الطارئة الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية في عالقتها بمهام واختصاصات الغرفة.

 وقد تطرق اإلجتماع إلى النقط التالية:

قسام ء األالتذكير كالعادة من طرف السيدة املديرة بفقرات اجتماع األمس للسادة مدراء ورؤسا -  

بالغرفة وخصوصا ما تعلق باستعراض البرنامج األسبوعي ألنشطة الغرفة على الصعيد الجهوي 

 ومختلف اللقاءات والندوات املسطرة خالله.

يو ( من يون 10يوما إلى غاية العاشر )  20تمديد الحجر الصحي على املستوى الوطني ملدة  التنبيه إلى -  

 التام على اإلحتراز واإللتزام األخالقي والقانوني بالتدابير  مع ما يقتضيه ذلك من الحرص 2020

 الحكومية املنصوص عليها لحماية النفس والعباد.

 السماح لتجار املالبس الجاهزة بالحسيمة بفتح محالتهمابتداء من اليوم وإلى غاية متم اإلشارة إلى - 

( مساء مع 17:00اعة الخامسة )( صباحا إلى الس09:00شهر رمضان املبارك من الساعة التاسعة )

 أخذ اإلحتياطات واحترام التباعد االجتماعي.

العودة إلى العمل بعد رفع الحجر الصحي والتدابير الواجب اتخاذها لتفادي الجائحة  إثارة موضوع -  

 من جديد.

 يبة.لحرص على التواصل مع املنتسبين بشتى الوسائل وتوجيههم وتشجيعهم في هذه الظروف العصا -  
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عمل الذي قام به موظفو الغرفة بشأن تحقيق هدف اإلستبيان املتعلق بآثار جائحة التنويه بال -    

 كورونا على الحياة االقتصادية.

لرخص السنوية في ظل الجائحة وعن مذكرة الغرفة الجهوية في املوضوع لهذه الحديث عن ا -       

 عبر الرابط اإللكتروني. السنة، وعن اإلقتراح املتعلق بطلب هذه الرخص

 ( بعد الزوال. 13:00واختتم االجتماع على الساعة الثانية ) 
 

 اإلجتماع الدوري للطاقم اإلداري مللحقة تطوان 

، حيث عن بعد للطاقم اإلداري مللحقة تطوان اجتماعا 2020 ماي 19الثالثاء انعقد يوم 

  خصص اللقاء للتباحث في النقاط التالية:

رمجة مناقشة اللقاءات التي تم تنظيمها على املستوى الجهوي واإلقليمي وب األسبوع:اءات البرمجة للق

 لقاءات وتكوينات جديدة.

 على  2020ماي 19و   12عملت ملحقة الغرفة بتطوان على تأمين خدماتها املعتادة مابين  مختلفات:

 انجاز: 

  01 االنخراط:بطائق  -

 07 بعد:مواكبة املنتسبين عن  -

 03 بعد:املتدربين عن تأطير  -
 

 

 الطاقم اإلداري مللحقة الحسيمةاجتماع 

على الساعة الحادية  2020فاتح يونيو وذلك يوم اإلثنين عقد أطر ملحقة الحسيمة اجتماعا 

( صباحا في اجتماع مصغر من أجل إضفاء اللمسات األخيرة حول الترجمة الريفية 11:00عشرة )

الحسيمة حول  –تطوان  –لذي أعدته الغرفة الجهوية طنجة املعتمدة كصيغة نهائية لإلشهار ا

 تشجيع استهالك املنتوج الوطني في ظل تداعيات فيروس كورونا املستجد واملوجه لساكنة الجهة على

 اختالف لكناتهم.

 ( زواال.12:30واختتم االجتماع على الساعة الثانية عشرة والنصف )
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  بة التقنية واإلدارية لتنمية الغرفة اجتماع لجنة التحول حول مشروع املواك

في إطار تنزيل مخطط تنمية غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تم 

  Comité deعبر تقنية "زوم"اجتماع لجنة التحول  2020يونيو  11الخميس زوال يوم 

 Transformation اإلدارية للغرفة والذي يسهر لتتبع تقدم اشغال أوراش مشروع املواكبة التقنية و

 ."على تنزيله مكتب الدراسات "مزار

ور وبحضور السادة اعضاء فاالجتماع ترأسه النائب األول لرئيس الغرفة السيد مصطفى بنعبد الغ

 :يراملكتب املس

 للرئيس،الحميد احسيسن النائب الثالث  السيد حفيظ الشرڭي النائب الثاني للرئيس، والسيد عبد

لحسين بن الطيب أمين مال الغرفة، والسيد أشرف بوجير مقرر الغرفة، الى جانب املدير والسيد ا

طر الغرفةالجهوي السيد ربيع الخمليش ي 
ُ
رة ، والسيد ياسين السلواني عن مندوبية الصناعة والتجاوأ

 انصب اللقاء حول  وقد." إلى ممثلي مكتب الدراسات "مزار ةوالرقمي. باإلضافواالقتصاد األخضر 

تدارس مدى تقدم أشغال أوراش املواكبة التقنية لتنمية الغرفة، وخاصة املخرجات النهائية 

 .للمشروع
 

 تتبع سياسة الجودة عقد اجتماع للطاقم اإلداري للغرفة حول 

( زواال في 14:00على الساعة الثانية ) 2020يونيو  22اإلثنين عقد الطاقم اإلداري للغرفة يوم     

من تنشيط السيدة ندى جيواك إطار بالغرفة الجهوية املركزية مكلف بتنزيل وتتبع اجتماع عن بعد 

افق ومصالح املؤسسة  سياسة الجودة من خالل تعبئة جداول املؤشرات على مستوى جميع مر

أثير لها ت بالجهة وال سيما ما ارتبط منها باملستجدات االقتصادية واإلجتماعية والقانونية واملالية التي

 مباشر على املنتسبين.قوي و 
 

 

 حول تنزيل النظام املعلوماتياجتماع الطاقم اإلداري 

( صباحا عبر تقنية 11:00على الساعة الحادية عشرة ) 2020يوليوز  10الجمعة يوم انعقد   

-تطوان  –الجهوية طنجة بالغرفة  واملصالحإ اجتماع شارك فيه مدراء ورؤساء األقسام الفيديو 

مستلزمات لنقاش حول السبل الكفيلة بتنزيل برامج النظام املعلوماتي وكل لتعميق ا الحسيمة

افق ومصالح الغرفة.  تطبيقاتها التي تالئم نمط اشتغال مختلف مر

 ( زواال.12:15واختتم االجتماع على الساعة الثانية عشرة والربع )
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 لجنة تتبع مجلة الغرفةاجتماع 

مقر الغرفة بطنجة لجنة تتبع مجلة الغرفة برئاسة ب 2020شتنبر  17الخميس انعقدت يوم     

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 

ة والسيدة نورة العيساوي إطار بالغرفة والسيد عبد بتطوان والسيد سعيد شفيق رئيس قسم بالغرف

 .املالك سعود مدير الشركة املتعاقدة مع الغرفة

وقد تم خالل هذا اللقاء تحديد مختلف مضامين العدد املقبل من املجلة وكذا التداول في مجموعة 

 .من القضايا املالية واملسطرية املرتبطة بالسير العادي للمجلة
 

 لحقة الحسيمةاجتماع موظفي م

لحسيمة ا-تطوان  –عقد موظفو ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 

( زواال اجتماعا بقاعة 12:00على الساعة الثانية عشرة ) 2020شتنبر  21اإلثنين بالحسيمة يوم 

م فة عملهاإلجتماعات التابعة ملركز اإلستثمار بالحسيمة الذي يزاول به باملناسبة بعض موظفي الغر 

 بصفة استثنائية منذ األسبوع قبل املاض ي وذلك لتتبع عمل امللحقة.

 شارك في هذا االجتماع السادة:

 نبيلة لهيت مديرة امللحقة، -

 سبين،عبد الوهاب أمهموج رئيس مصلحة خدمات املنت -

 جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم والترويج، -

 وكذلك املوظفون اآلتية أسماؤهم:

-فتيحة تاجدي -ي محمد البلحاج- أمزيب الصديق- نزهة الحاتمي-نعيمة أبرو -العزوزي محمد  - 

 بشرى ضاحك. –ادية الشيخ امحند ن-فاطمة لغماري 

 وقد تمخض عنه تسجيل ما يلي:

 كان الدخول اإلداري لهذه السنة مرتبك بشكل استثنائي لظروف معينة. -

 ن مركز الإلستثمار.عمل مصلحة املنتسبين يسير بشكل عادي انطالقا م -

 قسم الدعم والترويج يتم تدبيره عن بعد في جزء من نشاطه كلما كان ذلك ممكنا. -



207 
 

 إتمام تعبئة اإلستمارات. -

 حث املوظفين على اإلجابة على أسئلة اإلستبيان بأسرع وقت. -

 تدبير نظام املقاول الذاتي عن بعد. -

 إثارة موضوع إحداث مركز الوساطة والتحكيم بالغرفة. -

 حديث حول املساهمة في مجلة الغرفة.ال -

 توفير اللوجستيك 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.

 ( زواال.13:00واختتم االجتماع على الساعة الواحدة )
 

 املدير الجهوي   بالحسيمة معالطاقم اإلداري  اجتماع

على إثر زيارته إلقليم الحسيمة، عقد السيد ربيع الخمليش ي املدير الجهوي لغرفة التجارة   

على الساعة الحادية  2020شتنبر  22الثالثاء والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم 

عا مصغرا مع كل من السيدة نبيلة لهيت مديرة امللحقة، ( صباحا اجتما11:30عشرة والنصف )

ة والسيد جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم والترويج ملناقشة سير عمل امللحقة في ظل الظروف الراهن

اقتراح بعض التدابير والحلول الستمرار عمل امللحقة وتقديم خدماتها بشكل طبيعي، وتمخض عن  و

هيت امللحقة بتوجيهات السيد املدير الجهوي من قبل السيدة نبيلة ل هذا االجتماع إخبار جميع موظفي

 واملتمثلة أساسا في تسجيل الحضور باملركز يوميا واحترام كل التدابير والضوابط املطبقة بمركز 

 اإلستثمار أو التصريح بالعمل عن بعد بشكل رسمي. 

 واستهدفت توجيهات املدير الجهوي في املقام األول كل من:

 بيلة لهيت مديرة امللحقة،ن -

 سبين،عبد الوهاب أمهموج رئيس مصلحة خدمات املنت -

 جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم والترويج، -

 وكذلك املوظفون اآلتية أسماؤهم:

-فتيحة تاجدي -محمد البلحاجي -أمزيب الصديق -نزهة الحاتمي -نعيمة أبرو -محمد العزوزي  - 

 بشرى ضاحك. –امحند نادية الشيخ -فاطمة لغماري 
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 اجتماع عن بعد حول استطالع حول رضا املنتسبين على خدمات الغرفة

 اجتماعبتقنية التواصل عن بعد زواال على الساعة الواحدة  2020شتنبر  15الثالثاء ُعقد يوم 

 لترتيب الخطوات الواجب اتباعهاشارك فيه العاملون في خدمة منتسبي الغرفة على املستوى الجهوي 

نجاز استطالع ناجح حول رضا املنتسبين على خدمات الغرفة ومن ثم تقوية جسور التواصل إل 

والتفاعل مع املهنيين واملتدخلين في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات من أجل التعرف على 

 حاجياتهم وتطلعاتهم ووضع برنامج مضبوط ومحدد املعالم لإلستجابة لها قدر املستطاع.
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شراكات التعاون و أنشطة ال-5

 خارجيةال
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 ، أية فرص لالستثمار؟وجزر القمرالعالقات بين املغرب 

زة بمناسبة افتتاح دولة اتحاد جزر القمر لقنصليتها بمدينة العيون، بما يعكس العالقات املمي

وة تحت الصحافة بطنجة، تنظيم ند بيتبمقر  2020فبراير  05االربعاء بين الدولتين، تم بتاريخ 

ة ، أية فرص لالستثمار؟ وذلك بهدف تدارس إمكانات الشراكوجزر القمرعنوان: العالقات بين املغرب 

 .الفاعلين االقتصاديين بالدولتين والتعاون بين

قنصل العام لدولة عمر سعيد حسن ال هذه التظاهرة املشاركة الفعلية للسيد سعيد وقد عرفت

 .راتحاد جزر القم

ة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة في هذا امللتقى السيد عامر مثل غرفة التجار 

النقل واللوجستيك، حيث أكد في كلمته على أهمية العالقات  ورئيس لجنةزغينو عضو الغرفة 

ي ضرورة ترجمة هذه العالقات على املستوى االقتصادو  وجزر القمر التاريخية التي تجمع بين املغرب 

البحث بطريقة تشاركية عن سبل التعاون بين الفاعلين  والتجارب وكذلكالخبرات من خالل تبادل 

 .االقتصاديين في مختلف املجاالت
 

 املتوسط دول البحر األبيض اجتماع لجنة تتبع برنامج جمعية غرف 

دول اجتماع لجنة تتبع برنامج جمعية غرف  2020فبراير  06عقد بمقر الغرفة الجهوية يوم 

 وحضره السادةوقد ترأس االجتماع السيد ديرى املصطفى نائب املقرر  املتوسط،ض البحر االبي

 السيد سعيد اليو نس ي والسيد مراد بنونة. كما حضره السيد ربيع الخمليش ي املدير  الغرفة:اعضاء 

والسيدة ندى جيوك اطارين بغرفة التجارة  السيد مصطفى الحضري  وكل منالجهوي للغرفة 

 طنجة تطوان الحسيمة. ت لجهةوالصناعة والخدما

تم خالل هذا االجتماع تدارس مشروع احتضان طنجة للجمع العام لجمعية غرف املتوسط املزمع 

جتماع ملف تنظيم الغرفة مللتقى غرف املتوسط ال كما تناول هذا ا ،2020عقده خالل شهر اكتوبر 

 .ASCAMEاملستدامة على هامش فعاليات الجمع العام لجمعية غرف املتوسط 
 

 لقاء لتقييم الزيارة التي قام بها مسؤولون بالجهة الملانيا 
في إطار مواكبة مشروع الشراكة بين مؤسسات جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة بريمن 

بطنجة بدعوة من السيد سفير الفدرالية األملانية باملغرب  2020فبراير  07الجمعة األملانية، عقد يوم 

ارة التي قام بها مسؤولون بالجهة الى أملانيا خالل شهر يناير املنصرم وكذا لتقييم الزي وحرمه لقاء

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 

مجلس الجهة السيد محمد بوهريز نائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، كما الجهوي، وعن 

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 

 .اون بطنجةاألملانية للتع
 

 الشعوب"  والتعايش بيناجتماع تمهيدي لتنظيم "امللتقى الدولي للتنمية 
على الساعة العاشرة صباحا، باملقر الجهوي لغرفة التجارة  2020فبراير  12انعقد بتاريخ 

والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة اجتماع تمهيدي، تحضيرا لتنظيم "امللتقى الدولي 

املقرر أن تنظمه الغرفة الجهوية بشراكة مع مؤسسة"  والذي منوالتعايش بين الشعوب"، للتنمية 

 .2020مارس  25إلى  23أبناء املغرب بمصر للتنمية" من 

ترأس هذا االجتماع السيد مصطفى بنعبد الغفور النائب األول لرئيس الغرفة بحضور السيد عبد 

ورئيس إضافة للمدير الجهوي السيد ربيع الخمليش ي  الحفيظ الشركي النائب الثاني لرئيس الغرفة،

 عزيز اغبالو. والشراكة السيداالستراتيجية  قسم

هذا اللقاء حول سبل إنجاح هذه التظاهرة التي ستعرف حضور وفد مصري عالي املستوى  وقد تمحور 

ملصرية على ، حيث سيمثل فرصة سانحة لتعزيز العالقات املغربية اورجال األعمالمن أصحاب القرار 

 .والثقافيالصعيدين االقتصادي 
 

  اجتماع حول تعزيز التعاون والشراكة مع جبل طارق 

لجهة طنجة تطوان الحسيمة، يومه  والصناعة والخدماتانعقد باملقر الجهوي لغرفة التجارة 

 ، اجتماع حضره السيد مصطفى بنعبد الغفور النائب االول للرئيس والسيد2020فبراير  20الخميس 

عبد الحميد احسيسن النائب الثالث للرئيس إضافة للسيد عزيز اغبالو رئيس قسم االستراتيجية 

 .والشراكة

رة جبل طارق عبر تنظيم زيا والشراكة معوقد خصص هذا االجتماع لتدارس تعزيز التعاون             

مار لتقديم مناخ االستث ، إضافة لعقد يوم إعالمي بطنجةوالصناعةرسمية للقاء رئيس غرفتها للتجارة 

 .والتجارة بالصخرة
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 اجتماع لجنة تتبع برنامج جمعية غرف املتوسط 

بمقر الغرفة بطنجة  2020فبراير  24االثنين عقدت لجنة برنامج جمعية غرف املتوسط يوم 

اجتماعا برئاسة السيد ديرى مصطفى نائب املقرر بالغرفة وحضره كل من السيد سعيد اليونس ي 

وأطر بنونة عضوي الغرفة. وعن االدارة حضره السيد ربيع الخمليش ي املدير الجهوي  مرادوالسيد 

السيد مصطفى الحضري، والسيدة ندى جيواك والسيدة سعاد السباح. وذلك لتدارس  الغرفة:

ال مشروع برنامج اللقاء حول الطاقات املتجددة والتنمية املستدامة املزمع عقده باملوازاة مع أشغ

 .2020العام لالسكام لسنة الجمع 
 

 اجتماع تحضيري الستضافة امللتقى الدولي للتنمية والتعايش بين الشعوب

 في إطار التحضير إلستضافة امللتقى الدولي للتنمية والتعايش بين الشعوب الذي ستنظمه غرفة

بمصر في التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بتعاون مع مؤسسة أبناء املغرب 

عقد اجتماع بمقر الجهة  2020فبراير  27الخميس بطنجة تم يوم  2020مارس  25إلى  23الفترة من 

بين السيد سعيد خيرون نائب رئيسة مجلس الجهة والطاقم االداري بها، ومن جهة الغرفة السيد 

س الثاني لرئي ائب األول لرئيس الغرفة والسيد عبد الحفيظ الشركي النائبمصطفى بنعبد الغفور الن

يد الغرفة والسيد مصطفى ديرا نائب املقرر والسيد ربيع الخمليش ي املدير الجهوي للغرفة والسيد حم

 .النقراش ي رئيس مصلحة اإلستراتيجية والتسويق الترابي بالغرفة

ثل وخالل هذا االجتماع تم بحث أوجه التعاون بين الغرفة والجهة بغاية إنجاح هذا امللتقى الذي يم

 .بالعاصمة املصرية القاهرة 2019متدادا للقاءات جرت مرحلتها األخيرة في دجنبر ا
 

 اجتماع تنسيقي بين الغرفة وغرفة بريمر باملانيا 

متابعة ملشروع اتفاقية الشراكة بين غرفة جهة طنجة تطوان الحسيمة وغرفة بريمر باملانيا، 

ي جتماع تنسيقي بين الغرفة الجهوية ممثلة فبمقر الغرفة بطنجة ا 2020فبراير  27الخميس عقد يوم 

ديرا  والسيد مصطفىالسيد الحسين بن الطيب امين مال الغرفة والسيد أشرف بوجير مقرر الغرفة 

ية نائب مقرر الغرفة والسيد ربيع الخمليش ي املدير الجهوي والسيد زهير مكور رئيس املؤسسة املغرب

 األملانية بطنجة.
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 جمعية غرف التجارة والصناعة لحوض البحر )لألسكامي ير اجتماع املكتب املس

 األبيض املتوسط( 

الحسيمة، -تطوان-في إطار األنشطة الدولية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة

شارك السيد عمر مورو رئيس الغرفةو نائب رئيس األسكامي في اجتماع مكتبها املسير )جمعية غرف 

 2020يونيو  10األربعاء وض البحر األبيض املتوسط( الذي عقد عن بعد يوم التجارة والصناعة لح

 .على الساعة العاشرة والنصف صباحا

 :وذلك ملناقشة جدول األعمال التالي

 املكتب السابق لألسكام، املصادقة على محضر اجتماع -1

 التهييئ لالجتماع املقبل للمجلس التنفيذي لألسكام، -2

 االقتصادي والقطاعي،حول االنتعاش  اقتراحات-3

 وامللتقيات، االعالم-4

 واملشاريع، التعاون -5

وبعد كلمة رئيس األسكام السيد أحمد الوكيل ومناقشة مستفيضة للمحضر السابق، تمت املصادقة 

 .يعليه باإلجماع وتم تحديد أواخر هذا الشهر للنظر في التهييئ الجتماع املجلس التنفيذي لالسكام

ة كورونا وآثارها على اقتصاد بلدان البحر األبيض املتوسط، والسياسات وخالل مناقشة جائح

 .الحكومية الهادفة للحد من هذه اآلثار

اقترح على مكتب األسكام ما   :يليتدخل السيد عمر مورو و

 تنظيم تظاهرة عن بعد حول دور الغرف املتوسطية في اإلقالع االقتصادي،(  1

خلق بنك معلومات يشمل جميع اإلجراءات االحترازية الصحية  تعزيز دور جمعية األسكام عبر (  2

 .واإلدارية و االقتصادية ملواجهة هذه الجائحة

 .إعطاء أهمية كبرى لالقتصاد الرقمي(  3

وبعد استعراض األنشطة  الرئيس.وقد رحب السادة أعضاء املكتب التنفيذي باقتراحات السيد 

نية على الساعة الثا ورفعت الجلسةها، تمت املصادقة عليها واملشاريع التي سطرتها األسكام ومناقشت

  .عشرة والنصف صباحا
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    لقاء حول امكانية تطوير الشراكة في مجال الصناعة العالقات املغربية االملانية: 

 الغذائية

ت شغ 25الثالثاء طار تفعيل الشراكة بين الغرفة وبعض املؤسسات االملانية انعقد يوم إفي          

  .مكانية تفعيل الشراكة في مجال الصناعة الغذائيةإلقاء عن بعد للنظر في  2020

ير كل من السيد رشيد قنطار عضو الغرفة والسيد ناصر الفقيه اللنجري مد في هذا اللقاء مثل الغرفة

ملحقة الغرفة بتطوان كما تعذر الحضور السباب تقنية في آخر لحظة على السيد الحسين بن طيب 

 االملانية Schwerin والصناعة ل ن مال الغرفة ومثل الجانب االملاني ممثلين عن غرفة التجارةميأ

  EMA.e.V .والجمعية املغربية االملانية

اللقاء تعريف بالغرفة وباملؤهالت االقتصادية للجهة كما تم عرض هذا عمال أوتضمن جدول 

 .الخطوط العريضة ملشروع الشراكة حول الصناعة الغذائية

قاليم أوبعد مناقشة مستفيضة تقرر من حيث املبدأ تنزيل املشروع باقليم وزان مع امكانية اضافة 

 .اخرى تهتم بالصناعة الغذائية وسيتم التفصيل في ذلك في اللقاءات املقبلة
 

 املشاركة في ندوة عن بعد لجمعية غرف حوض املتوسط

رو، عة للبحر األبيض املتوسط، قام السيد عمر مو في إطار أنشطة جمعية غرف التجارة والصنا         

رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ونائب رئيس جمعية غرفة 

فاق وتحديات آحوض البحر األبيض املتوسط بتمثيل هذه األخيرة، في ندوة عن بعد، تحت عنوان "

على الساعة  2020 شتنبر  3الخميس نا" وذلك يوم وانتظارات قطاع النسيج خالل فترة ما بعد كورو 

 .الواحدة والنصف

ة وذلك بهدف مساعد ونظمت هذه الندوة بمساهمة غرفة التجارة والصناعة ملدينة أزمير بتركيا،     

 عادةإو  قطاع النسيج للخروج من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على االقتصاد العاملي من جهة،

النموذج التنموي واالقتصادي الذي تبنته جمعية غرف حوض البحر األبيض  تنشيط القطاع عبر 

 .املتوسط من جهة أخرى 

وكذا  وذلك بمساهمة ممثلي وزارة التجارة والصناعة التركية ولقد عرفت هذه الندوة نجاحا متميزا،    

 .ةعدة جمعيات مهنية لحوض البحر األبيض املتوسط الني تعمل في قطاع النسيج والخياط
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 اجتماع عمل مع شركة من جبل طارق 

عقد السيد عمر مورو رئيس الدولية، طار تفعيل الشراكة بين الغرفة وبعض املؤسسات إفي 

في  2020شتنبر  23األربعاء ظهر يوم غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

" لدراسة Gibraltar Morocco Business Exchangeاجتماع عمل مع شركة " الغرفة بطنجة، مقر 

 إقامة عالقات التبادل بين املغرب وجبل طارق. فرص

اللقاء تعريف بالغرفة وباملؤهالت االقتصادية للجهة كما تم عرض هذا عمال أوتضمن جدول 

 .إلقامة تعاون بين الغرفة والشركة املذكورةالخطوط العريضة 
 

 استقبال القنصل بالنيابة لفرنسا بطنجة 

ستقبل السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسية ا

 Sylvain Berger بمقر الغرفة الجهوية بطنجة السيد سيلفان بيرجير 2020ديسمبر  18الجمعة يومه 

ين القنصل العام بالنيابة لفرنسا بطنجة وقد كان اللقاء مناسبة لتأكيد أهمية التعاون والتنسيق ب

 .االهتمام املشترك وامللفات ذاتالجانبين في املجاالت 
 

 

 رئيس مجلس ادارة االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبياستقبال 

التي  ،بدعوة من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

تحاد العام لغرف التجارة والصناعة استجاب لها السيد محمد الرعيض رئيس مجلس ادارة اال

، جلسة عمل جمعت بين 2020نونبر  27الجمعة والزراعة الليبي، احتضن مقر الغرفة صبيحة يوم 

الضيف الكريم واعضاء مكتب الغرفة الجهوية برئاسة السيد عمر مورو، رئيس الغرفة ورئيس 

يد مصطفى بن عبدالغفور النائب الجامعة املغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات و حضور الس

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 

ذي عرفه االجتماع التشاوري املنظم بمدينة طنجة البلدين، خاصة بعد النجاح السياس ي الكبير ال

نائب يمثلون مختلف الطيف السياس ي الليبي،  120ألعضاء مجلس النواب الليبي، بمشاركة ازيد من 

لتوحيد الصفوف من أجل مستقبل ليبيا الشقيقة. كما تم التأكيد على ضرورة دعم املجهودات 

قات االقتصادية املتينة التي ربطت دائما بين البلدين املبذولة من اجل االسراع في إعادة بناء العال

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 

  .مخرجات اللقاء التشاوري املنعقد بطنجةوريادية في تثمين 

 ومن جهة اخرى، واعتبارا للتكامل االقتصادي والتشابه في البنيات االستثمارية االساسية لكل من

ارة مدينة طنجة ومدينة مصراتة الليبية، فقد اتفق الطرفين على توقيع اتفاق للتعاون بين غرفة التج

ة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة ملصراتة، لتعزيز والصناعة والخدمات لطنجة تطوان الحسيم

 .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 

اهر ز مشيدا بهذا اللقاء املثمر والبناء واملستشرف ملستقبل املتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، 

ات لعالقات وطيدة يعززها التعاون املشترك في شتى املجاالت والتي يجب دعمها من خالل تكثيف مبادر 

 .التعاون االقتصادي

 . 2020نونبر  27طنجة في 
 

 رئيسة "مؤسسة أبناء املغرب بمصر"ستقبال ا

دجنبر  24الخميس يوم الغفور نائب رئيس الغرفة الجهوية، استقبل السيد مصطفى بنعبد 

السيدة سميرة العشيري رئيسة "مؤسسة أبناء املغرب بمصر" بمقر الغرفة الجهوية بطنجة،  2020

 .الشقيقة وجمهورية مصر سبل تشجيع الشراكة االقتصادية بين املغرب  وذلك لتدارس

لجنة العالقات الدولية بالغرفة إضافة للسيد  حضر هذا اللقاء السيد عبد املالك أعذياطي رئيس

عزيز اغبالو رئيس قسم االستراتيجية والشراكة؛ وبعد التأكيد على أهمية العالقات االقتصادية 

العربية، وبسط إمكانات االستثمار املتاحة في مختلف  ومصر وباقي الدول البينية بين املغرب 

ومصر راضية حول اتفاقية أكادير التي تجمع املغرب القطاعات، خلص االجتماع إلى تنظيم ندوة افت

والثقافية ، إضافة للتفكير في تنظيم األيام االقتصادية 2021واألردن مستهل شهر فبراير  وتونس

 .باملغرب املصرية
 

 

 سفيرة دولة الفيتنام باملغرب  "DANG Thi Thu Ha "استقبال السيدة

، ييتناموالتعاون الدولي وتطوير العالقات مع دولة الف في إطار املهام املرتبطة بالترويج الترابي

استقبل السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسية يومه 

 : السيدةبمقرالغرفة الجهوية بطنجة  2020 دجنبر  25الجمعة 

"DANG Thi Thu Ha "سفيرة دولة الفيتنام باملغرب 

ت امللفااسبة لتأكيد أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين في الكثير من املجاالت و وقد كان اللقاء من

 .ذات االهتمام املشترك
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 مع شبكة األمل بالحسيمة املشاركة في ورشة عمل استشارية  

هة طنجة تطوان الحسيمة، نظمت شبكة األمل بدعم وتعاون مع غرفة التجارة والصناعة لج

على  2020فبراير  3األوروبي يوم اإلثنين  بتنسيق مع مكتب الدراسات املكلف من طرف اإلتحاد

( صباحا ورشة عمل استشارية مكرسة ملناقشة مراجعة خارطة 09:30الساعة التاسعة والنصف )

وذلك من خالل تحديد  2023 – 2020في الفترة الطريق للمشاركة املشتركة مع املجتمع املدني املغربي 

 حات والتوصيات التي قدمتها منظمات املجتمع املدني خالل املشاورات أربع أولويات تراعي املقتر 

 السابقة وهي كالتالي:

 تعزيز الحوار بين منظمات املجتمع املدني والسلطات العامة. -

 تعزيز وتوسيع املساحات للحوار والدعم. -

 منظمات املجتمع املدني وتشجيع مشاركتها في السياسات العامة.تعزيز قدرات  -

 األوروبي والدول األعضاء. تحسين التنسيق بين اإلتحاد -
 

 لغرفة للسادة أعضاء املكتب املسير مع اجهة الالسيد والي لقاء 

 2020فبراير  05األربعاء استقبل السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية يوم 

الوالية بطنجة السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان بمقر 

ب الحسيمة، والذي كان مرفوقا بالسادة أعضاء املكتب املسير السادة : مصطفى بن عبدالغفور: النائ

لثالث لحسيسن : النائب ااعبد الحميد  -عبد الحفيظ الشركي: النائب الثاني للرئيس - األول للرئيس

: مصطفى بناجي -لطيب: أمين املال الحسين ابن ا-بع للرئيس النائب الرا محمد اغطاس: -للرئيس

لسيد املدير الجهوي للغرفة ربيع ا-نائب املقرر  :مصطفى ديرى  -املقرر :أشرف بوجير  -نائب أمين املال 

 .الخمليش ي

 ة عبر بياالجهة وتعزز الدينامية التر  وقد تناول االجتماع ملفات اقتصادية ومشاريع مهيكلة تهم اقتصاد

 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 العقار املطهر في التنمية االقتصادية الجهوية

 اح االستثمار وإنج

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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على الساعة  2020 فبراير  13الخميس التنمية االقتصادية الجهوية وإنجاح االستثمار، وذلك يوم 

  بعد الزوال في فندق موفينبيك بطنجة. 15.00
 

 : اجتماع اللجنة املحلية لتقدير الضريبة

شارك السيد املصطفى ديرا عضو املكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 

 لحسيمة نيابة عن السيد رئيس الغرفة بصفته ممثل الخاضعين للضريبة بملحقةا -طوان ت –طنجة 

ة على الساع 2020مارس  4األربعاءالغرفة بالحسيمة في اجتماع اللجنة املحلية لتقدير الضريبة يوم 

ظار ( صباحا بمقر املحكمة اإلبتدائية بالحسيمة للبث في القضيتين املحالتين على أن10:00العاشرة )

 اللجنة باسم السيدين عمر دير والبشير بوجير.
 

 لس االداري لحوض اللوكوس بتطوانمشاركة الغرفة في اجتماع املج

في دورة املجلس  2020مارس  6الجمعة شارك السيد محمد أغطاس السعيدي نائب الرئيس يوم   

بمقر عمالة إقليم تطوان. وترأس الدورة  2019اإلداري لوكالة الحوض املائي اللكوس برسم سنة 

ء والسيد عامل صاحب الجاللة على السيد الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملا

وتقديم حصيلة املنجزات  2019إقليم تطوان. حيث تمت املصادقة على حسابات الوكالة برسم سنة 

وبرنامج عملها والذي يروم   2020ومشروع ميزانية الوكالة برسم سنة  2019و  2018برسم سنتي 

لى ملائية لالستجابة للطلب املتزايد عمواصلة مجهودات التقييم والتعبئة واملحافظة على املوارد ا

ا أن هذ املوارد املائية، ومواكبة التنمية االقتصادية واالجتماعية املنشودة لهذه املناطق، مشددا على

التشاور سيتعزز بعد تنصيب مجلس حوض املائي اللوكوس الذي هو في طور التشكيل وسيرى النور 

افقة مبدئياوكما تم خالل هذا اليوم املصادقة ع.قريبا  على  لى تغيير الشعار الجديد الوكالة، واملو

 إحداث مندوبية لوكالة الحوض املاء اللوكوس بمدينة القصر الكبير بالنظر إلى توفر املنطقة على

مكعب  مؤهالت وإمكانيات هامة من املوارد املائية وقربها من ثالث سدود بسعة تخزين تفوق املليار متر 

 ة مائية على مستوى شمال املغرب ما يقتض ي تتبعها وتدبيرها عن قرب بتنسيقوتوفرها على أكبر فرش

  .مع جميع املتدخلين
 

 وزان -للعرائش الحضرية للوكالة اإلداري  للمجلس السابعة الدورة شغالحضور أ

بمقر عمالة إقليم العرائش اجتماع املجلس اإلداري السابع  2020مارس  10الثالثاء انعقد يوم 

ا االجتماع السيد عبد الحميد احسيسن ذغرفة في هالوزان، وقد مثل -لحضرية للعرائشللوكالة ا

 نائب رئيس الغرفة والسيدة سلوى بوراس ي.
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راب ا املجلس السيدة بدرية بنجلون مديرة التعمير، نيابة عن السيدة وزيرة إعداد التذشغال هأس أتر 

دين عاملي صاحب الجاللة على إقليمي الوطني والتعمير واالسكان وسياسة املدينة بحضور السي

 العرائش ووزان، وكذا السيدات والسادة أعضاء املجلس وممثلو وسائل اإلعالم الوطنية واملحلية

ا نه وفي إطارالجهوية املتقدمة ومأدت مديرة التعمير خالل كلمتها االفتتاحية أكوفي هذا الصدد، 

ز ببالدنا البد من انخراط وتعبئة كل الطاقات صاحبها من إجراءات لتعزيز الالمركزية والالتمرك

والنخب املحلية بغاية وضع وتنفيذ مشروع تنموي متوازن ومستدام، يرتكز باألساس على دعم 

راكز االستثمار املنتج، وعلى تجاوز معضلة السكن غير الالئق، وإنعاش الحركة االقتصادية وتأهيل امل

م اختصاصاتها، تتموقع في صلب هذا املشروع بحكم الحضرية والقروية. والوكالة الحضرية بحك

ا ا شريك األدوار األساسية املنوطة بها في ميدان التعمير والتهيئة والتنمية الترابية، وأيضا باعتباره

 متميزا للجماعات الترابية لتوفير شروط التنمية املحلية.

من وزان عرضا تض-ائش بعد ذلك قدم السيد عبد الناصر لهناوي مدير الوكالة الحضرية للعر 

والبرنامج  2020، وبرنامج العمل برسم سنة 2019حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية خالل سنة 

مداخلته لحصيلة لبعض أنشطة  وتطرق في .2022-2020االستراتيجي خالل الفترة املمتدة ما بين 

ائق، وث 02واملصادقة علىوثيقة تعميرية أغلبها بلغ مراحل متقدمة،  39الوكالة. فقد تم إعداد وتتبع 

ئية، مع التقدم في إنجاز املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لساحل العرائش الذي بلغ مرحلته النها

على التراث  واالهتمام بالحفاظبجانب التقدم في إنجاز العديد من الدراسات العامة والخاصة 

لصور % من املجال الترابي للوكالة با55 وتحيين تغطيةووزان،  والقصر الكبير العمراني ملدن العرائش 

ر الجوية والتصاميم االرتدادية استباقا لتزويدها بدراسات أو وثائق تعميرية، مما مكن من استقرا

 %. تسجيل تقدم ملموس في رقمنة كافة أنشطة التخطيط والتدبير 100نسبة التغطية بهذه الوثائق في 

%، بجانب قطع أشواط هامة على مستوى الهيكلة  74فوق الحضري، وبلوغ نسبة تنفيذ امليزانية ما ي

الداخلية للمؤسسة ومواصلة إرساء أسس ممارسات الحكامة الجيدة. وعلى مستوى التدبير 

ملفا لطلبات الترخيص  1386الحضري، فقد أبرز عرض السيد مدير الوكالة الحضرية أنه تمت دراسة 

ا 1026العرائش ووزان، حظي صعيد إقليمي  والتجزئة والتقسيم علىبالبناء  فق، ملفا منها بالرأي املو

افقة من   . كذلك، وفي إطار التنزيل2019% في  74إلى  2017% سنة  67حيث تطورت نسبة اآلراء املو

مواصلة تعزيز ملحقة  2019العملي لسياسة القرب وتقريب االدارة من املواطنين، فقد شهدت سنة 

 للوجيستيكية، بحيث أصبحت عملية وفي خدمة ساكنة االقليم. إلقليم وزان بالوسائل البشرية وا

كما قدمت الوكالة برنامج عملها برسم السنة الحالية وبرنامجها االستراتيجي للسنوات الثالث املقبلة، 

 من خالل برامج مدققة وجدولة زمنية محددة، 
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م نية واملعمارية في العالوفي ختام أشغال املجلس تم التوقيع على اتفاقية تتعلق باملساعدة التق

ساكنة القروي. وهي اتفاقية ترمي إلى دعم البناء بالعالم القروي، وفق مقاربة جديدة من شأنها دعم ال

 القروية ومساعدتهم من أجل التوفر على سكن الئق.
 

اجتماع بمقر والية طنجة تطوان الحسيمة لتتبع مستجدات الوضع املشاركة في 

  هةواالقتصادي بالجالصحي 

" على 19طار متابعة املستجدات املرتبطة بتفش ي فيروس كورونا املستجد "كوفيد إفي            

مارس  14السبت على الصعيدين الوطني والجهوي، عقد يوم  وانعكاسات ذلك العاملي،املستوى 

والتجارة بمقر الجهة بطنجة اجتماعا ترأسه السيد موالي حفيظ العلمي وزير الصناعة  2020

 عمر مورو رئيس غرفة وحضره السيداملهيدية والي الجهة،  واألخضر والسيد محمدالرقمي  واالقتصاد

االدارية وممثلي  وممثلي املصالحلجهة طنجة تطوان الحسيمة  والخدماتوالصناعة التجارة 

 .الجمعيات املهنية

حد اآلن تحت وقد خصص هذا االجتماع لتدارس سبل مواجهة هذا الوضع الطارئ و الذي يظل ل

ا السيطرة بفضل االجراءات االحترازية التي اتخذتها السلطات املغربية بشكل سريع ومضطرد استرشاد

 .بالتوجهات امللكية السامية و التي جعلت من أمن و سالمة املواطنين أولى أولوياتها

ن صحة املواطني و في هذا الصدد تناول املجتمعون الخطوات و االجراءات التي من شأنها الحفاظ على

عدة و و تأمين الظروف املعاشية املالئمة، مع العمل على الحد من اآلثار و التداعيات على مختلف األص

، القطاعات االقتصادية ، و الوقوف على آليات واجراءات مواكبة املقاوالت املتأثرة بهذه الظرفية

 .خاصة تلك املرتبطة بالسوق الدولية

ما سينبثق عن  والتطلع الىية مختلف املصالح االدارية واملؤسسات كما تقرر رفع مستوى جهوز 

كافة  وذلك ألجرأةاجتماع لجنة اليقضة االقتصادية التي ستعقد اجتماعها يوم االثنين املقبل، 

 .املستوى الجهوي  وتنفيذها علىاملتفق عليها  املقتضيات والتدابير 

وهيئات  وسلطات محليةالفاعلين من مؤسسات وقد ثمن املجتمعون في األخير مستوى انخراط كافة 

م داعين في اآلن ذاته عمو  الفيروس،ملواجهة تداعيات هذا  وعموم الساكنة وجمعيات ووسائل االعالم

ن علومة م، وااللتزام بتتبع املواملضللةاملواطنات واملواطنين الى عدم االنسياق وراء االخبار الزائفة 

لطات ى مواصلة اليقضة وااللتزام بقواعد الوقاية التي اعتمدتها الساملصادر الرسمية. مع التأكيد عل

 .الحكومية، والتي من شأنها ضمان أمن وسالمة الجميع
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 بالحسيمة اجتماع اللجنة املحلية لتقدير الضريبةاملشاركة في 

شارك السيد املصطفى ديرا عضو املكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 

ين للضريبة بملحقة نيابة عن السيد رئيس الغرفة بصفته ممثل الخاضع الحسيمة-تطوان  –طنجة 

عة على السا 2020أبريل  10الجمعة الغرفة بالحسيمة في اجتماع اللجنة املحلية لتقدير الضريبة يوم 

 ( صباحا بمقر املحكمة اإلبتدائية بالحسيمة للبث في القضية املحالة على أنظار 10:00العاشرة )

 اللجنة باسم السيد البشير بوجير.
 

  بالحسيمة اجتماع اللجنة املحلية لتقدير الضريبةاملشاركة في 

شارك السيد املصطفى ديرا عضو املكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 

ممثل الخاضعين للضريبة بملحقة  نيابة عن السيد رئيس الغرفة بصفته الحسيمة-تطوان  –طنجة 

عة على السا 2020يونيو  05الجمعة الغرفة بالحسيمة في اجتماع اللجنة املحلية لتقدير الضريبة يوم 

ظار ( صباحا بمقر املحكمة اإلبتدائية بالحسيمة للبث في القضيتين املحالتين على أن10:00العاشرة )

 اللجنة باسم السيد البشير بوجير وكذا السيد انوار الوعماري.
 

 2020ماي  8بع للجنة اليقظة االقتصادية يوم  االجتماع السا

 CVE(االقتصادية )شارك السيد عمر مورو رئيس الغرفة في االجتماع السابع للجنة اليقظة 

عن  على الساعة الثانية بعد الزوال وذلك بتوظيف تقنيات الفيديو  2020ماي  08الجمعة يوم  وذلك

 .بعد

ت أشغال هذا االجتماع بمناقشة ح
ّ
صيلة عملية صرف التعويضات املالية من طرف صندوق اسُتهـِل

حدث بتعليمات سامية لجاللة امللك حفظه هللا"COVID19" تدبير جائحة كورون 
ُ
 :، والذي أ

بعد املصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطر تعويض األجراء في القطاع املهيكل 

 950.000مقاولة وما يناهز  134.000يح عما يقارب العاملين باملقاوالت في وضعية صعبة، تم التصر 

 .. وسيتم صرف هذه التحويالت خالل األسبوع املقبل2020أجير في شهر أبريل 

ي ف، بما كما اليزال توزيع املساعدات املالية على األسر العاملة في القطاع غير املهيكل مستمرا بسالسة

٪ من إجمالي الساكنة املستحقة 85اآلن أكثر من ذلك املناطق األكثرعزلة، حيث بلغت النسبة حتى 

 .مليون أسرة 3.7للدعم، أي ما يناهز 
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، وقد نوه أعضاء اللجنة بالسير الجيد لعملية توزيع املساعدات بفضل تعبئة كافة األطراف املعنية

رف طن كما أشادوا بأشغال اللجنة املكلفة بالبت في ملفات املنخرطين التي لم تتم معالجتها مباشرة م

 .(CNSS) الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

افق أعضاء لجنة اليقظة االقتصادية، بعد املناقشة والتشاور، على مجموعة من التدابي ر بعد ذلك، و

 :التي تهم األفراد واملقاوالت على حد سواء، وهكذا

 تقرر أن تتحمل بالنسبة لألفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية املقررة، فقد -

داد الناتجة عن تأجيل س (intercalaires) الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية

ن . ويهم هذا اإلجراء األشخاص الذي2020قروض السكن واالستهالك للفترة املمتدة بين مارس ويونيو 

درهم بالنسبة  1.500و  درهم بالنسبة لقروض السكن 3.000لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 

يد لقروض االستهالك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل. ولإلشارة، من املتوقع أن يستف

 ألف شخص؛ 400من تأجيل سداد القروض 

يقظة بالنسبة للمقاوالت، ومن أجل توفير الشروط الالزمة الستئناف سريع ألنشطتها، قررت لجنة ال -

ة جديدة وسهلة التنفيذ والتي تغطي مجمل أنماط املقاوالت املكونة للنسيج االقتصادية وضع آلي

 .الوطني

في هذا الصدد، ستتم مراجعة آلية "ضمان أكسجين" وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول 

واملقاوالت الصغيرة  (TPE) على التمويل الستئناف النشاط، لفائدة املقاوالت الصغيرة جًدا

ولن  2020ديسمبر  31كما سيتم تمديدها حتى  .(ETI) ، واملقاوالت متوسطة الحجم(PME) واملتوسطة

 .تكون هناك حاجة ألي ضمانات من اآلن فصاعًدا

ئمة مليون درهم، فسيتم إدماجها في آلية مال  500بالنسبة للمقاوالت التي تحقق رقم معامالت أكبر من 

ية لقريب العاجل من تحديد اآلليات واملساطر التطبيقكفيلة بتمويل انتعاشها. وسيتم االنتهاء في ا

تحاد لهذه اآللية من طرف لجنة مكونة من وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة وبنك املغرب واال

 .لبنوك املغرب واملجموعة املهنيةالعام ملقاوالت املغرب 

وفي هذا  .(EEP) العموميةكما تدارست لجنة اليقظة االقتصادية وضعية املؤسسات واملقاوالت 

 الصدد، تم االتفاق على إحداث صندوق ضمان خاص يمكن هذه املؤسسات املتضررة من جائحة

COVID-19  من الولوج إلى مصادر مالية جديدة والالزمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي

 .ضمان نمو قوي ومستدام ألنشطتها

يالت وًيا لتعزيز االنتعاش االقتصادي، ودعم األبناك من أجل منح تمو وهكذا، تظهر الدولة التزاًما ق

مهمة لجميع أصناف املقاوالت، الخاصة والعمومية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، والحد 

 .بشكل كبير من االقتراض بين املقاوالت وكذا الستعادة الثقة
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بانطالق عملية إعداد خطط االنتعاش أشغال هذا اإلجتماع، أحيط أعضاء اللجنة علما  وقبل إنهاء

القطاعية بشكل ناجح من طرف القطاعات الوزارية املعنية واتحاد العام ملقاوالت املغرب، وفقا 

للمنهجية التي تم تسطيرها خالل اجتماع اللجنة األخير. وستشكل هذه الخطط موضوًعا للدراسة 

 قتصادية، قبل أن يتم دمجها وتوحيدها فيواملناقشة خالل االجتماعين القادمين للجنة اليقظة اال

 .إطار خطة االنتعاش الشاملة
 

  بالحسيمة اجتماع اللجنة املحلية لتقدير الضريبة

شارك السيد املصطفى ديرا عضو املكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 

ضعين للضريبة بملحقة لحسيمة نيابة عن السيد رئيس الغرفة بصفته ممثل الخاا-طوان ت –طنجة 

ة على الساع 2020يونيو  05الجمعةالغرفة بالحسيمة في اجتماع اللجنة املحلية لتقدير الضريبة يوم 

ظار ( صباحا بمقر املحكمة اإلبتدائية بالحسيمة للبث في القضيتين املحالتين على أن10:00العاشرة )

 اري.اللجنة باسم السيد البشير بوجير وكذا السيد انوار الوعم
 

 شفشاون لالبلدي  ورئيس املجلسعقد لقاء بين أعضاء الغرفة بشفشاون 
 

لقاء تشاوريا مع أعضاء  2020يونيو  12الجمعة عقد رئيس املجلس البلدي ملدينة شفشاون يوم 

الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بإقليم شفشاون السادة: ابن يعقوب عبد الكريم، 

عضاء الغرفة الجهوية للصناعة أي عمر السيخت، و سعيد بوغالد و بحضور عماد الحفيظ، موال 

ت التقليدية باإلقليم وبعض نواب الرئيس وأطر املجلس، وقد كان اللقاء مناسبة لإلشادة باإلجراءا

ر لتدابياالستباقية للدولة املغربية تحت القيادة السامية و الحكيمة لصاحب الجاللة نصره هللا و كذا ا

جل حبة لفترة حالة الطوارئ الصحية واملجهودات املبذولة من كافة األطراف وطنيا ومحليا من ااملصا

ولة التخفيف من آثار انتشار الوباء والتي حمت وطننا من األسوأ، كما تم اإلشادة ياملجهودات املبذ

الصحة، محليا من طرف كل من : السلطات املحلية واإلقليمية، األمن الوطني، العاملين بقطاع 

لسكان نة، واالقواة املساعدة والدرك امللكي والوقاية املدنية, املجتمع املدني واملتطوعين من أبناء املدي

و  و كذا املهنيين الذين ظلوا يعملون في ظل هذه الجائحة لتوفير املستلزمات الغذائية للمواطنين،

  .حجر الصحي دون أي دخلاملهنيين الذين التزموا بإيقاف أنشطتهم املهنية طوال فترة ال

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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قطاعات املحركة وعلى رأسها واستدامة رصيدها اإلشعاعي ووضع خطة عمل من أجل النهوض بال

 .القطاع السياحي والصناعة التقليدية بكافة حرفها و قطاع العقار، و قطاع التجارة

الحاضرون على ضرورة توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والهيآت املنتخبة واملجتمع  أكدوقد 

 .من أجل تحقيق إقالع شامل ومستدام ملدينة شفشاون  وجميع الفاعليناملدني 
  
 

 اجتماع حول اإلجراءات اإلحترازية بالحسيمة

من أجل إعطاء انطالقة جديدة ومسترسلة لألنشطة االقتصادية باإلقليم، وبخاصة ما تعلق 

على  2020يونيو  23الثالثاء بإنعاش قطاع السياحة ومختلف الخدمات املرتبطة به، انعقد يوم 

عتين، اجتماع بفندق "ميركور" بالحسيمة ( صباحا وعلى مدى السا11:00)عشرة الساعة الحادية 

 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. -

 عم.املؤسسات الفندقية واملطا -

حة جميع هؤالء شاركوا في دراسة  وتقييم التدابير اإلحترازية الواجب اتخاذها إلعادة الثقة للسيا

املحلية والوطنية خالل فصل الصيف والحد من التداعيات القاسية لجائحة كورونا على القطاع 

ة مندوب السياح، وباملناسبة استعرض السيد بعدما بدأت تلوح في األفق تباشير توحي بانقشاع األزمة

اذها باإلقليم أمام الحاضرين دليل التدابير الذي أعدته وزارته بتعاون مع وزارة الصحة والواجب اتخ

ألجل عودة آمنة لنشاط القطاع السياحي خاصة بالنسبة للمؤسسات الفندقية واملطاعم، كما أكد 

ي احترام معايير الجودة الحاضرون على وجوب اإللتزام بالتدابير املنصوص عليها، واإلستمرار ف

اقتراح تنظيم تكوين بشأن مستجدات القطاع لكل العاملين وامله نيين املطلوبة، والثقة في املستقبل، و

 على السواء.
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 عقد اجتماع مع أعضاء مدينة وزان

ية تقن على الساعة الثانية بعد الزوال اجتماع عن بعد عبر  2020يوليوز  2الخميس يوم  دانعق          

صميم مشروع ت:- تطبيق زووم مع اعضاء مدينة وزان وذلك من اجل دراسة ومناقشة املواضيع التالية

 التهيئة ملدينة وزان والنواحي وكذا مشروع تصميم التهيئة والحفاظ على املدينة العتيقة لوزان

 .تحيين برنامج تنمية اقليم وزان ودعمه- 

  يم وزاناقتراح انجاز انشطة برامج ملنتسبي اقل- 

حضر هذا اللقاء السادة اعضاء الغرفة بوزان: محمد الطاهري خالد االبراهيمي رشيد قنطار ومن 

بالل بزدي والعوامي محمد العربي رؤساء مصالح والسيد محمد يجو  السادة:جانب االدارة حضر 

 .رئيس قسم الدعم والترويج
 

رة مابعد الحجر الصحي مشاركة الغرفة في اجتماع بتطوان من أجل االستعداد لفت

 19كوفيد املرتبط بجائحة وباء

شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة ممثلة في شخص 

اجتماعا من أجل االستعداد لفترة  2020يوليوز  2الخميس يوم السيد إسماعيل دادي عضو الغرفة 

 19كوفيد مابعد الحجر الصحي املرتبط بجائحة وباء

 حضور ب

 السيد باشا مدينة املضيق  -

 رئيس قسم الشؤون االقتصادية والتنسيق بعمالة املضييق الفنيدق -

 املندوب االقليمي للتجارة والصناعة واالقتصادالرقمي بتطوان -

 املندوب االقليمي للصحة بعمالة املضييق الفنيدق -

 التجارة والصناعة والخدمات ممثل عن غرفة -

 مي للوقاية املدنيةالقائد االقلي -

 رئيس الجماعة الترابية املضيق -

 رئيس مفوضية الشرطة باملضيق -

وقد انصب االجتماع على تدارس سبل استئناف األنشطة التجارية ومواعد الفتح واإلغالق وجميع 

 .والتجار وصحة الزبناءسبل ضمان سالمة 
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يز دينامية املشاركة حول موضوع: " مشروع دعم وتعز  املشاركة في ندوة عن بعد

الديمقراطية بالجماعات الترابية على الصعيد اإلقليمي والجهوي والوطني لتقليص 

اقتصادية باملغرب "  الفوارق السوسيو

 –شاركت السيدة نبيلة لهيت مديرة ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 

( 11:00على الساعة الحادية عشرة ) 0202يوليوز  16خميس الالحسيمة بالحسيمة يوم  –تطوان 

ية صباحا في ندوة عبر تقنية الفيديو حول موضوع: " مشروع دعم وتعزيز دينامية املشاركة الديمقراط

اقتصادية  بالجماعات الترابية على الصعيد اإلقليمي والجهوي والوطني لتقليص الفوارق السوسيو

تقى تنمية املستدامة بالحسيمة بتعاون مع جمعية ملباملغرب " نظمتها جمعية شبكة األمل لإلغاثة وال

املرأة بالريف، ويروم هذا النشاط تعزيز الجهوية املتقدمة والعمل على جعلها عادلة ومتساوية 

داف ومستدامة تساهم في الحد من عدم املساواة التي تؤثر على النساء والشباب في املغرب وتحقق األه

 اإلستراتيجية التالية:

 .وضع الحقيقي آلليات املشاركة واإلحتياجات واملصالح اإلستراتيجية للشباب والنساءتحديد ال -

 تعزيز التواصل والوصول إلى املعلومة. -

 تقوية قدرات املجتمع املدني والفاعلين املحليين. -

فعالية استخدام ممثلي وممثالت املجتمع املدني آلليات املشاركة املواطنة لتقديم مقترحات  -

 ح اإلستراتيجية للشباب والنساء الذين يساعدون في الحد من الالمساواة.تعكس املصال

وبعد كلمات املشاركين وتقديم مضامين املشروع، جرى نقاش وتفاعل صريح وبناء مع الحاضرين، 

 ( بعد الزوال.14:30واختتم اللقاء على الساعة الثانية والنصف )
 

 عة عبد املالك السعدي بتطواناملشاركة في اشغال اجتماع املجلس االداري لجام

 17الجمعة  يوم شاركت غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 ممثلة من طرفشغال اجتماع املجلس االداري لجامعة عبد املالك السعدي بتطوان، أفي  2020يوليوز 

حيث تمت إطار بالغرفة  السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول للرئيس والسيد سعيد شفيق

 مناقشة جدول االعمال االتي:

 :والتعاون اشغال لجنة البحث العلمي -1

 روط عودة الطلبة الدكاترة الى مختبرات البحث.ش-  

 .جامعيوالتأهيل الطريقة مناقشة االطروحات -  
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 غوجية:اشغال لجنة الشؤون البيدا-2

للتكوين  واملركز الجامعيلي للتكوين املستمر ملناقشة واملصادقة على مشروع القانون الداخا-  

 املستمر.

 .2020ملصادقة على مسالك التكوين املستمر برسم سنة ا-  

 .واملاستردقة على شروط ولوج االجازة املهنية املصا-  

الشؤن البيداغوجية  والتعاون ولجنةوقد صودق باإلجماع على مقترحات لجنة البحت العلمي 

 اجتماعات اللجنتين املذكورتين.والواردة في محاضر 

" تمت املصادقة إطاراضافة "التطعيم" في الئحة االعمال التي يمكن ان تكون موضوع "صفقات  -3

  عليها.

 TMSAختلفات: هنا تدخل السيد سعيد شفيق واشار الى ان الجامعة بصدد التعاون مع مؤسسة م-4

ريع تجارية تعتبر فاعال اساسيا في مختلف املشاومجلس الجهة في العديد من املشاريع. وان الغرفة ال

حاليا جامعة غرف التجارة املغربية، وقد عملت على توقيع عقدة  تترأس وأنهاالجهوية التنموية. 

-مركز االعمال-تنزيلها عبر العديد من البرامج: متحف التجارة والتجارة تمبرنامج مع وزارة الصناعة 

العديد من املشاريع التي تحتاج الى  الى ةباإلضاف للعرض.ضاءات ف-مراكز التكوين-حاضنة املقاوالت

ه ذبحيث ان هناك امكانية تموقع جامعة عبد املالك السعدي في ه والتكوين املستمر التكوين 

 الدينامية.

ي تم بخصوصه ذشار السيد سعيد شفيق الى مشروع املعهد املتوسطي للنقل واللوجيستيك، والأكما 

ي الى ذوال ،2016اكة مع وزارة التعليم العالي وجامعة عبد املالك السعدي سنة توقيع اتفاقية شر 

 النور بعد. االن لم ير 

وص ى بضرورة عقد اتفاقية شراكة مع الغرفة التي أكما رحب السيد رئيس الجامعة بهذا املقترح، و 

ه فة في مختلف هذتم االستعداد لالنخراط مع الغر أن الجامعة على أولوية خاصة، و أو ذتعتبر شريكا 

 املشاريع.
 

 تفعيل املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية للتنميةل مكتب للدراساتاجتماع مع 

 البشرية

, إستقبل أمين 2023-2019في إطار تنزيل املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية         

وي للمؤسسة السيد ربيع الخمليش ي يوم مال الغرفة السيد الحسين بن الطيب رفقة املدير الجه

باملقر الجهوي للغرفة، وفد يمثل مكتب الدراسات املكلف بإعداد تحليل حول 2020شتنبر11الجمعة 

 .أنجرة-سالسل اإلنتاج بإقليم الفحص
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خالل هذا اإلستقبال بمجموعة من اإلقتراحات حول األنشطة اإلقتصادية التي  وقد تقدمت الغرفة

درة للدخل وكذلك تم التطرق إلى خصوصية اإلقليم من الناحية اآلقتصادية يمكن أن تكون م

-سيوالسو والبشرية واإلمكانيات التي يوفرها بالنسبة إلدماج الفئات الفقيرة واملعوزة وتقليص العجز 

 .إقتصادي
 

 بأصيلة كيفية إعداد السياسة الجهوية للشباباملشاركة في افتتاح دورة تدريبية حول 

يد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة السشارك 

 بمدينة أصيلة في افتتاح للدورة التدريبية حول كيفية إعداد السياسة 2020شتمبر  24الخميس يوم 

الجهوية للشباب املنظم من طرف املنتدى املتوسطي للشباب باملغرب بشراكة مع مؤسسة 

شعار: "الشباب وسياسة التنمية الجهوية، من موضوع لها الى فاعل في صنعها" كونراداديناور تحت 

قراءات  املتقدمة،" مكانة ودور الشباب في تفعيل الجهوية ملوضوع:حيث خصصت الجلسة االفتتاحية 

 ."متقاطعة
 

 شاركة في ورشة تشاورية حول "رصد وتتبع تلوث املياه العادمة بمدينة طنجة " امل

يجو رئيس قسم الدعم  والسيد محمدلحسين بن الطيب أمين مال الغرفة السيد اشارك 

والترويج والسيدة خديجة بوحايك إطار بالغرفة في ورشة تشاورية متعددة املتدخلين لخلق مجموعة 

، نجةبط 2020شتنبر 30 تفكير في مجال "رصد وتتبع تلوث املياه العادمة بمدينة طنجة" يومه األربعاء 

 .جةمشروع املياه الخضراء الذي يشرف عليه مرصد حماية البيئة واملآثر التاريخية بطنإطار  وذلك في

شارك في هذه الورشة التشاورية ممثالت وممثلي القطاعات العمومية والخاصة املتدخلة واملهتمة 

 .بمجال املاء، إلى جانب فعاليات املجتمع املدني البيئي

 

 اجتماع اللجنة املحلية لتقدير الضريبة

بمقر  2020نونبر  5الخميس شارك السيد املصطفى ديرا عضو املكتب الجهوي للغرفة يوم    

 ( صباحا في أشغال اجتماع اللجنة11:00املحكمة اإلبتدائية بالحسيمة على الساعة الحادية عشرة )

 املحلية لتقدير الضريبة لدراسة امللفات املحالة على أنظارها.
 

 ية حول تأهيل املدينة العتيقة بطنجة املشاركة في اجتماع بالوال 

في سياق أهداف الغرفة ودورها التمثيلي لسائر املهنيين، ومتابعتها للقضايا االقتصادية 

السيد عبد الحفيظ الشركي النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة  كبالجهة. شار والتجارية 
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واملتعلق  2020ديسمبر 18الجمعة يوم  يةوالخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، في اجتماع بالوال 

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

ى الشركي. على تنويهه باسم تجار املدينة العتيقة عل وحين تناوله للكلمة، أكد السيد عبد الحفيظ

 السياسة التي ينهجها صاحب الجاللة عامة، وعلى اهتمامه السامي بمدينة طنجة. كما تقدم بالكثير 

ض من املقترحات حول انشغاالت التجار ومطالبهم فيما يخص األولويات التي يجب االنكباب عليها وبع

 .التفاصيل التقنية

افق حولها والعمل بها بعد مصادقة وقد خلص ا الجتماع على أن جميع املقترحات، سوف يتم التو

 .2020ديسمبر  28جميع األطراف على ذلك وذلك خالل االجتماع املقرر يوم االثنين 
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 دورات تكوينية لفائدة أطر وموظفي الغرفة 1.7 

 :موظفي الغرفةلفائدة تنظيم دورة تكوينية 

غرض بتنفيذا ملخططها اإلستراتيجي، وفي إطار اإلتفاقية التي تربطها بمكتب اإلستشارة " مزار " 

ين بها، نظمت غرفة تطوير وتجويد أداء وخدمات الغرفة، وكذا هيكلة وتأهيل مصالحها والعامل

ابتداء  2020فبراير  12ألربعاء االحسيمة يوم  –طوان ت –التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 

ن م 18( صباحا باملدرسة العليا للتجارة بتطوان دورة تكوينية لفائدة  10:00من الساعة العاشرة ) 

 موظفيها العاملين بكل من طنجة وتطوان والعرائش والحسيمة.

دارة إهذا اللقاء السيدة كنزة باتو مستشارة بمكتب " مزار " في موضوع املساعدة التقنية في  أطر  وقد

وتنظيم املشاريع بحيث خصصت حيزا منه للجانب النظري واملعرفي لإلحاطة بكل الجوانب 

ز حيوالخصائص املتعلقة بإعداد وتنزيل مشروع ما ودورة حياته منذ بدايتها حتى نهايتها، فيما خصص 

 trelloثاني مهم والذي كان بعد منتصف النهار للشق التطبيقي من التكوين املتعلق بتطبيق آلية 

   املجانية لتنفيذ مشروع مشترك بشكل تعاوني عن بعد بين مجموعة من العاملين أو املوظفين.

 

 تنظيم ورشة تكوينية بملحقة الغرفة بتطوان:

ورشة تنظيم بالحسيمة  –طوان ت –جهة طنجة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لقامت 

اد متعلقة باليقظة الترابية وإعدلفائدة أطرها، وكانت هذه الورشة  تكوينية بملحقة الغرفة بتطوان

لعاشرة على الساعة ا 2020فبراير  17اإلثنين يوم ، وذلك وتحرير النشرة اإلخبارية اإللكترونية املحلية

 (10:30صباحا ) والنصف
 

حول تفعيل العمل بمكتب الضبط لفائدة موظفي الغرفة نية عن بعد حصة تكوي

 االلكتروني والتوقيع االلكتروني

شارك أطر وموظفو الغرفة سواء بطنجة  في اطار تنزيل الخدمات الرقمية للمراسالت اإلدارية،

( 10:30على الساعة العاشرة والنصف ) 2020ابريل  29ألربعاء يوم اأوامللحقتين بتطوان والحسيمة 

ل في حصة تكوينية مؤطرة عبر تقنية الفيديو تنظمها وكالة التنمية الرقمية حول تفعيل العمصباحا 

بوابة مكتب الضبط الرقمي بمكتب الضبط االلكتروني والتوقيع االلكتروني وذلك بشكل موسع عبر 

  ."للمراسالت اإللكترونية وبوابة الخدمة االلكترونية "الحامل االلكتروني
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 د نهاية اللقاء طرحت بعض التساؤالت تمحورت حول:وبع

 ة تتماش ى وطبيعة العمل اإلداري للغرفة.إضافة وظائف جديدة للبواب -

 …/DR/DAF ظهور الرموز املرفقة باملراسالت مثل  -

 توقيع مجموعة من املراسالت في آن واحد. - 

 االلكتروني. سبين والحاملإنشاء واجهة بين البوابة االلكترونية الخاصة بخدمات املنت - 

 ( زواال.12:30واختتم اللقاء عل الساعة الثانية عشرة والنصف ) 
 

 حول تقنيات العمل بمكتب الضبط اإللكتروني حصة تكوينية عن بعد

استكماال للحصة التكوينية لألسبوع املاض ي في جانبها املتعلق بالضبط الرقمي للمراسالت 

ة ( صباحا تنظيم حص10:00على الساعة العاشرة ) 2020ماي  05الثاء الثوالوثائق اإلدارية، تم يوم 

تكوينية تطبيقية حول تقنيات العمل بمكتب الضبط اإللكتروني في أفقالتنزيل الفعلي للعمل بهذه 

حسيمة كل عن ملحقة ال -يه وكالة التنمية الرقمية فالذي تساهم  -شارك في هذا اللقاء  التطبيقات،

لهيت مديرة ملحقة الحسيمة، والسيد جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم والترويج من السيدة نبيلة 

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 

 وين ملؤطر الحصة. فقرات التك

 ( زواال.12:45واختتم اللقاء على الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة )
 

 تطوان   لقاء تكويني ألطر ملحقة

تقديم عرض حول حيث تم  لقاء تكويني ألطر ملحقة تطوان 2020ماي  07الخميس انعقد يوم 

ض حول تقديم عر كما تم  ة التنمية الرقمية.اإلدارة الرقمية وشرح للمبادرات الرقمية التي تقدمها وكال

 الفرق بين تقنيات التواصل عن بعد لبرنامج "زووم" و" وبيكس".
 

 لفائدة أطر الغرفة تنظيم حصة تكوينية عن بعد

في شقه املتمثل بتأهيل عمل غرفة التجارة والصناعة  mazarsفي إطار تنزيل برنامج مكتب 

يمة وتكييفه مع املستجدات والتحوالت التي أفرزها فيروس الحس –تطوان  –والخدمات لجهة طنجة 
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شارك كل من السيد جمال  كورونا املتحور في عالقته بالحياة االقتصادية واإلجتماعية ملنتسبيها،

املخلوفي رئيس قسم الدعم والترويج والسيد عبد الوهاب أمهموج رئيس مصلحة خدمات املنتسبين 

( صباحا إلى جانب رؤساء 10:30على الساعة العاشرة والنصف ) 2020ماي  27األربعاء بامللحقة يوم 

الحسيمة في حصة تكوينية عبر  -تطوان  –األقسام واملصالح على مستوى الغرفة الجهوية طنجة 

التدرب على التواصل التجاري " أطرها السيد صالح بناني عن املكتب في موضوع: " تقنية الفيديو 

 .املذكور 
 

 لفائدة أطر وموظفي الغرفة حول "جدوى وأهمية املشروع" عن بعدحصة تكوينية   

 -تطوان  -تتمة لبرنامجه املتعاقد بشأنه مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 

في شخص السيد هشام  mazarsأشرف مكتب  الحسيمة خاصة في شقه املتعلق باملواكبة والتكوين،

( صباحا على تنظيم حصة تكوينية عن 10:00ساعة العاشرة )ال 2020ماي  29الجمعة خاليدي يوم 

في موضوع: " جدوى بعد لفائدة أطر وموظفي الغرفة على الصعيد الجهوي حول إعداد املشاريع 

 شارك فيها عن ملحقة الغرفة بالحسيمة السادة: ،وأهمية املشروع "

 نبيلة لهيت مديرة امللحقة. -

 ويج. جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم والتر -

 عبد الوهاب أمهموج رئيس مصلحة خدمات املنتسبين. -

 محمد العزوزي إطار بالغرفة. -

 أمزيب الصديق إطار بالغرفة. -

 نعيمة أبرو إطار بالغرفة. -

 ( زواال. 13:30واختتم اللقاء عل الساعة الواحدة والنصف )  
 

 طر وموظفي الغرفةألفائدة في التنمية الذاتية دورة تكوينية 

برنامج السنوي للتكوين الخاص بموظفي غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طار الإفي 

 داء الجهاز االداري وتحسين مردوديته، تم تنظيم دورةأطنجة تطوان الحسيمة، والهادف الى تطوير 

 و  25و  19و 18يام ألك ذاتية باملدرسة العليا للتجارة التابعة للغرفة بتطوان و ذتكوينية في التنمية ال

 .2020شتنبر  26
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 :ساسية و هيأربع محاور أه الدورة التكوينية ذوقد ضمت ه

 البرمجة العصبية اللغوية _1

 الذكاء العاطفي _2

 تدبير اإلرهاق داخل مقرات العمل _3

 النجاعة املهنية _4

ية ه الدورة التكوينية ضمن سلسلة من التكوينات الهادفة الى الرفع من النجاعة واملردودذوتندرج ه

تجويد  أصبح، حيث  iso 9001ي التزمت به الغرفة بحصولها على اشهادذداخل االدارة، الش يء ال

 .ولى اولوياتهاأالخدمات من ضمن 

 .يام، بتفاعل قوي لجميع املستفيدين مع مواضيع التكوينأ ةربعأدام  ذيا التكوين، الذوقد تميز ه
 

 موظفي الغرفة  دورة تكوينية في موضوع "التدقيق الداخلي" لفائدة

سياسة الجودة التي انخرطت فيها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة  إطار في 

دورة تكوينية في موضوع  2020دجنبر  19و  18الجمعة والسبت تطوان الحسيمة، نظمت يومي 

 ."التدقيق الداخلي" لفائدة موظفيها

 دقيق الداخلي من مجموعة من االدوات والطرق وتهدف هده الدورة الى تمكين الفريق املسؤول عن الت

 .التي من شانها الرفع من نجاعة التدقيق واملساعدة على بلوغ غايته
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 دورات تكوينية لفائدة املهنيين والتجار 2.7

 دورة تكوينية بملحقة الحسيمة

دورة تكوينية حول  2020يناير  23الخميس احتضن مقر ملحقة الغرفة بالحسيمة صباح يوم 

ادرات فية إنتاج الرأي اإلستشاري من تنظيم شبكة اإلغاثة والتنمية املستدامة في إطار مشروع: " مبكي

 تضمن جدول أعمالها الفقرات التالية: د، وق"شبابية من أجل تعزيز املشاركة املواطنة 

 الجلسة بكلمة للسيد رئيس الشبكة افتتاح -

 املحور الخاص بقضايا النساء. -

 ا الشباب واألطفال.املحور الخاص بقضاي -

 املحور الخاص 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

الصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، نظمت بدعم وتعاون مع غرفة التجارة و 

فبراير  3اإلثنين األوروبي يوم  شبكة األمل بتنسيق مع مكتب الدراسات املكلف من طرف اإلتحاد

( صباحا ورشة عمل استشارية مكرسة ملناقشة مراجعة 09:30على الساعة التاسعة والنصف ) 2020

وذلك من خالل  2023 – 2020تمع املدني املغربي في الفترة خارطة الطريق للمشاركة املشتركة مع املج

اورات تحديد أربع أولويات تراعي املقترحات والتوصيات التي قدمتها منظمات املجتمع املدني خالل املش

 السابقة وهي كالتالي:

 تعزيز الحوار بين منظمات املجتمع املدني والسلطات العامة. -

 لدعم.تعزيز وتوسيع املساحات للحوار وا -

 تعزيز قدرات 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

عضاء أرة تكوينية لفائدة نظم مركز تكوين التاجر على مستوى املقر الجهوي للغرفة بطنجة دو           

 عياتنية" وذلك لفائدة أعضاء الجمالجمعيات املهنية في محور " تقنيات الولوج إلى التجارة االلكترو 

 .املهنية

 :تضمن البرنامج إجراء الحصص التالية

 .في موضوع تصميم املتجر االلكتروني 2020 يونيو  22االثنين الحصة االولى يوم -

في موضوع خصائص ومميزات منصات التجارة  2020 يونيو  23ثاءثالالالحصة الثانية يوم -

 .تسليم واألداءاإللكترونية و ال

في موضوع أسس التسويق الرقمي عبر وسائط التواصل  2020يونيو  24األربعاء الحصة الثالثة يوم -

 .االجتماعي

مقاولة متخصصة في  السيد حمزة واكريم، صاحب وقام بتنشيطهامنهي  25الدورة استفاد منها هذه 

 .التسويق الرقمي
 

الحصة األولى من الدورة التكوينية عن بعد حول "تقنيات الولوج الى التجارة 

 االلكترونية"

-تطوان-نضم مركز تكوين التاجر التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 

 التجارة الى الولوج نياتتكوينية عن بعد حول "تق الحسيمة على مستوى إقليم العرائش دورة

ي على الساعة السادسة مساء ف 2020يوليوز  6االثنين االلكترونية" أجريت الحصة األولى منها يوم 

كمثال"، وقد حضرها كل من  الرقمي التسويقية: التسويق االستراتيجية اختيار  موضوع "كيفية

 ش وقام بتنشيطها السيدوحسن الحسناوي عضوا الغرفة بالعرائ السيدين عبد الحميد احسيسن

 وتطوير الخدمات. التسويق في مستشار  العثماني املطلب عبد

افتتح هذه الحصة التكوينية السيد عبد الحميد احسيسن بكلمة رحب من خاللها باملؤطر وبجميع 

خالل الوضعية الوبائية التي  اللتجار، خصوصبالنسبة  الحاضرين، مشيرا الى أهمية موضوعها

جل إنجاح أطر الكلية املتعددة التخصصات على تعاونهم الدائم معنا من أدم بالشكر الى ثم تق نعيشها

الذي  العثماني لتقديم عرضه املطلب عبد لك أعطى الكلمة للسيدذهده الدورات التكوينية بعد 

 تطرق من خالله إلى املحاور التالية:
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 التعريف باالستراتيجية التسويقية -

 أهمية التخطيط التسويقي -

 ناصر االستراتيجية التسويقيةع -

 انستجرام...-تويتر-ليوتوبا-القنوات التسويقية الرقمية: الفيسبوك -

 ثم ترك املجال للتجار لطرح تساؤالتهم والتي تمحورت جلها حول كيفية اختيار الطريقة التسويقية

  .النصف مساءو اللقاء على الساعة الثامنة  ماملالئمة. واختت
 

دورة التكوينية عن بعد حول "تقنيات الولوج الى التجارة من ال الثانيةالحصة 

 االلكترونية"

 التجارة الى الولوج من الدورة التكوينية عن بعد حول "تقنيات أجريت الحصة الثانية

دسة مساء على الساعة السا 2020يوليوز  8 االربعاء غرفة يوملااللكترونية" ملركز تكوين التاجر التابع ل

 في مستشار  العثماني بالسيد عبد املطل"وقام بتنشيطها  املحلي والسوق  الرقمي يقفي موضوع "التسو 

 وتطوير الخدمات. التسويق

 وقد تضمن عرضه النقط التالية:

 تعريف التجارة االلكترونية -

 أدوات ووسائل التجارة االلكترونية وعالقتها بالسوق املحلي -

 مثلة تجريبية أتنزيل  -

ان  ثالعرض، حي مضامين مع الحاضرين للتجار  الكبير  بالتجاوب ينيةالتكو  الحصة هذه تميزت وقد

الظروف الحالية التي تفرضها التدابير  جل مسايرةأأصبح البديل الوحيد من  التسويق الرقمي

 االحترازية في ضل الحالة الوبائية التي يعيشها العالم.

 واختتم اللقاء على الساعة الثامنة النصف مساء.
 

ارة من الدورة التكوينية عن بعد حول "تقنيات الولوج الى التج ة واألخيرةالثالثالحصة 

 االلكترونية"

في إطار الدورة التكوينية عن بعد حول تقنيات الولوج إلى التجارة اإللكترونية التي ينظمها 

 يوليوز  9الخميس مركز تكوين التاجر التابع للغرفة على مستوى إقليم العرائش. أجريت يوم 
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على الساعة السادسة مساء الحصة الثالثة واألخيرة من برنامج هذه الدورة، خالل هذه  2020

الحصة قدم السيد عبد املطلب العثماني، مستشار في التسويق وتطوير الخدمات، عرضا حول 

 "طريقة عمل وإنجاح التسويق عموما والرقمي على وجه الخصوص"

 وقد تضمن عرضه النقط التالية:

 ق التسويق االلكتروني ما هي أفضل طر  -

 كيفية اختيار طرق التسويق االلكتروني التي تناسب كل قطاع -

 كيفية خلق متجر الكتروني -

 إيجابيات وسلبيات التسويق الرقمي -

 ثالعرض، حي مضامين مع الحاضرين للتجار  الكبير  بالتجاوب التكوينية الحصة هذه تميزت وقد

الظروف الحالية التي تفرضها  جل مسايرةأأصبح البديل الوحيد من  ان التسويق الرقمي

 التدابير االحترازية في ضل الحالة الوبائية التي يعيشها العالم.

 النصف مساء.و واختتم اللقاء على الساعة الثامنة 
 

 -حور التجارة اإللكترونية م-: بالحسيمة مركز استكمال تكوين التاجر 

ل السنوات الفارطة، لم يتوانى مركز استكما استمرارا في أداء مهامه كما اعتاد على ذلك خالل

اجر تكوين التاجر بملحقة الحسيمة في القيام بالدور املنوط به في تأهيل وتنمية قدرات ومهارات الت

لعالم باإلقليم واملساهمة في تجاوز الصعوبات الناجمة عن الظروف اإلستثنائية التي تعيشها بالدنا وا

ا وذلك من خالل استغالل اإلمكانيات التي توفرها الوسائل أجمع بفعل تداعيات جائحة كورون

ي التقنية الحديثة والوسائط االجتماعية املختلفة للتواصل من أجل تنظيم دورات تكوينية عن بعد ف

 محور التجارة اإللكترونية لفائدة املنتسبين من القطاع التجاري باإلقليم. 

الحسيمة -تطوان  –صناعة والخدمات لجهة طنجة وفي هذا الصدد نظمت ملحقة غرفة التجارة وال

بالحسيمة ثالث حصص تكوينية لفائدة أعضاء الجمعيات املهنية باإلقليم ولكل املنتسبين الذين 

ت كما أبدوا اهتمامهم بهذا التكوين الذي يهدف تلقين تقنيات الولوج للتجارة اإللكترونية، والتي جاء

 يلي:

ت الحصة األولى من تأطير السيدة ( مساء كان18:00لساعة السادسة )على ا 2020يوليوز  10الجمعة  -

 أسماء الفرقاني في موضوع: " وسائل التسويق اإللكتروني ".
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( مساء كانت الحصة الثانية من تأطير 18:00على الساعة السادسة ) 2020يوليوز  14لثالثاء ا -

 جتماعي ".السيدة سناء القادري في موضوع " إدارة منصات التواصل اال 

( مساء كانت الحصة الثالثة من تأطير السيدة 20:00على الساعة الثامنة ) 2020يوليوز  16لخميس ا -

 ابتسام أمبارش في موضوع " التسويق واإلشهار عبر الفايسبوك ".

وقد عرفت هذه الحصص التكوينية املميزة التي أشرف على افتتاحها كل من السيد جمال املخلوفي 

لدعم والترويح بامللحقة، والسيد محمد البلحاجي مسؤول عن التكوين، عرفت مشاركة رئيس قسم ا

معتبرة من لدن التجار الشباب وتجاوبا ملفتا مع ما قدمه السادة املؤطرون من معلومات وتقنيات 

 جديدة في عالم التجارة والتعامالت اإللكترونية.
 

رة االلكترونية لفائدة الجمعيات الحصة األولى من الدورة التكوينية الخاصة بالتجا

 املهنية بكل من مدينة تطوان واملضيق

ورة األولى من الد زوم، الحصةمساء عبر تطبيق  9على الساعة  يوليوز  23الخميس أجريت يوم          

ل نية بك التكوينية الخاصة بالتجارة االلكترونية التي ينظمها مركز تكوين التاجر لفائدة الجمعيات امله

 .مدينة تطوان واملضيق من

متخصصة في الخدمات  WinBooks Maroc وقد قام بتنشيطها السيد علي ورياش مدير شركة

 لتجاري االرقمية. وتناولت الحصة األولى محور يتعلق بالفاتورة اإللكترونية ومحور آخر يتعلق باإلشهار 

 .ر اإللكترونيعبر وسائط التواصل اإلجتماعي ومحور ثالث ذو صلة بالبيع عبر املتج

 .وشهدت الحصة حضورا ومشاركة الفتة من جانب املشاركين
 

بمدينة  الحصة األولى ضمن الدورة التكوينية املوجهة ألعضاء الجمعيات املهنية

 شفشاون ومدينة وزان

 مساء عبر تطبيق زوم 9على الساعة  2020يوليوز  24 الجمعةمركز تكوين التاجر يوم نظم 

بمدينة شفشاون ومدينة  لدورة التكوينية املوجهة ألعضاء الجمعيات املهنيةالحصة األولى ضمن ا

وزان في موضوع التجارة االلكترونية، وقد قامت بتنشيطها السيدة خولة عليلو صاحبة مقاولة 

الرقمي تطبيقاتها كآلية للتسويق متخصصة في التسويق الرقمي وركزت فيها على صفحة الفايسبوك و 

 .عل قوي مع املستفيدينالحصة بتفا تميزت
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وان في الدورة التكوينية الخاصة بالتجارة االلكترونية بكل من مدينة تطنية الحصة الثا

 والفنيدقاملضيق -

مساء عبر تطبيق زوم الحصة الثانية من  9على الساعة 2020يوليوز  25السبت أجريت يوم          

ات لتي ينظمها مركز تكوين التاجر لفائدة الجمعيالدورة التكوينية الخاصة بالتجارة االلكترونية ا

 .الفنيدقو املضيق -املهنية بكل من مدينة تطوان 

وتناولت الحصة الثانية  winBooks maroc السيد علي ورياش مدير شركةهذه الحصة  قام بتنشيط

تي سئلة الموضوع التدبير اإللكتروني للمخزون، كما قام املنشط بتقديم اإلجابات على مجموعة من األ 

طرحها املشاركون عبر مجموعة الوات ساب وتتعلق في مجملها بتدبير صفحة الفايسبوك ذات 

تم االتفاق خالل هذه الحصة على متابعة صفحات الفايسبوك للمستفيدين  التجاري. كمااملضمون 

 .وتقديم املالحظات والتوجيهات لهم خالل الحصة القادمة
 

 دورة التكوينية الخاصة بالتجارة االلكترونية بكل منفي ال الحصة الثالثة واألخيرة

 والفنيدقاملضيق -مدينة تطوان 

يرة مساء عبر تطبيق زوم الحصة الثالثة واألخ 9على الساعة 2020يوليوز  27اإلثنين أجريت يوم        

عيات ة الجممن الدورة التكوينية الخاصة بالتجارة االلكترونية التي ينظمها مركز تكوين التاجر لفائد

 ملضيق و الفنيدقا-املهنية بكل من مدينة تطوان 

  winBooks marocقام بتنشيط هاته الحصة السيد علي ورياش مدير شركة

كنموذج، كما قام املنشط بتقديم   :prestachop وتناولت موضوع منصات التجارية اآللكترونية

ا بر مجموعة الوات ساب وتتعلق في مجملهاإلجابات على مجموعة من األسئلة التي طرحها املشاركون ع

  .بتدبير صفحة الفايسبوك ذات املضمون التجاري 
 

 :لقاء تكويني عن بعد

بناء على اتفاقية الشراكة املبرمة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 

لحسيمة عن قسم الحسيمة ومؤسسة التجاري وفا بنك، أشرف السيد محمد البلحاجي إطار بملحقة ا

على الساعة الحادية عشرة صباحا انطالقا من مقر  2020أكتوبر  15الخميس الدعم والترويج يوم 

وذلك في إطار أنشطة دار املقاول للتجاري  امللحقة على تقديم عرض حول آلية الدعم واملواكبة

 وفابنك.
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 وتناولت فقرات العرض الحديث بإمعان عن هذه اآلليات وهي:

 قاولة.فضاء امل -

 قسم الدعم والترويج بالغرفة. -

 شبابيك القرب. -

 مركز تكوين التاجر. -

 مركز تأهيل املقاوالت الصغيرة جدا. -

 مركز تدبير املحاسبة املعتمدة. -

 مركز التحكيم والوساطة. -

 مشاريع اقتصادية ذات النفع العام كمدرسة تطوان وحاضنة املقاوالت التابعتين للغرفة.  -

لة كبير بين مقدم العرض وكافة املشاركين الذين قاموا بطرح الكثير من األسئ وتميز اللقاء بتفاعل

واإلستفسارات حول مضامين وفقرات هذا العرض الذي دام زهاء الساعة بحيث اختتم اللقاء على 

 ( صباحا.12:00الساعة الثانية عشرة )
 

 2020نونبر  2انطالق الدورة التكوينية االولى لفائدة حاملي املشاريع وذالك يوم 

 2ثنين االاعطيت يوم ٬البرنامج السنوي ملركز تأهيل املقاوالت الصغيرة جدا التابع للغرفة إطار في 

ت ألشغال الدورة التكوينية االولى لفائدة حاملي املشاريع في مجال املقاوال  االنطالقة 2020نونبر

 .الجهوي للغرفةالخمليش ي املدير  والسيد ربيعبحضور السيد عمر مورو رئيس الغرفة 

  .والترويج بالغرفةالدورة من تاطير السيد محمد يجو رئيس قسم الدعم 

 .2020نونبر  4/3/2يتضمن برنامج الدورة اجراء ثالثة حصص تكوينية ايام 
 

 الشباب الحاملين للمشاريع بإقليم الحسيمةلفائدة  تنظيم دورة تكوينية

الت الصغيرة جدا بغرفة التجارة والصناعة في إطار تنزيل برنامج عمل مركز تأهيل املقاو 

والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ونزوال عند رغبة العديد من أصحاب هذه املقاوالت 

دجنبر  8الثالثاء والشباب الحاملين للمشاريع بإقليم الحسيمة، نظمت ملحقة الغرفة بالحسيمة يوم 

تكوينية في موضوع ".برامج وآليات تمويل ( بعد الزوال حصة 15:00على الساعة الثالثة ) 2020

 20املقاوالت" التي تندرج ضمن دورة تشمل عددا من املواضيع املماثلة وذلك بمقر امللحقة لفائدة 

مشاركا مع احترام تام لتدابير الحماية وشروط التباعد االجتماعي التي أقرتها السلطات العمومية 
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" لنفس العدد تقريبا عبر استعمال الرابط الذي تم  zoomالوطنية، وكذلك عبر تقنية " زووم / 

 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 

مد العزوزي إطار بامللحقة، وتمحورت على الخصوص حول أنواع التمويالت املنتسبين، والسيد مح

 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. -

 تمويل.طريقة اإلستفادة من ال -

كل فقرات التكوين، تمت بشكل تفاعلي بين السيد املؤطر والحاضرين بصيغة سؤال وجواب وتبادل 

اقعي أو في  الحصول  اإلفتراض ي منوجهات النظر بتلقائية، وسيتمكن املشاركون منهم في اللقاء الو

 على شهادة املشاركة.

 ( بعد الزوال. 16:45واختتمت الحصة على الساعة الرابعة وخمسة وأربعين دقيقة ) 
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 على سبيل الختم:

هم االنشطة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات أهذه بصفة مختصرة 

في عز أسوأ أزمة صحية  .2020سنة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، خالل 

اقتصادية عرفها العالم منذ قرن من الزمن، وأملنا كبير في تخطي هذا الوباء  و

 عال له خالل هذه السنة لتعود عجلة االقتصاد إلى الدوران بسرعتهاوإيجاد عالج ف

ى نا إلاملعتادة، مع أخذ العبر والدروس من التأثيرات التي خلفها، والتي تحيلنا وتوجه

إيالء العناية الكافية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والحرص على 

 خالل تشجيع املنتوج الوطني الجيداألمن في السلع والبضائع من و تحقيق اإلكتفاء 

عاقدين العزم على مواصلة تفعيل  الذي يستحق حمل عالمة "صنع في املغرب".

مختلف مجاالت تدخل الغرفة للمساهمة قدر االمكان في مسار التنمية املحلية 

القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره  تاملنطقة، تحلهاته 

 يده.أهللا و 
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