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رئيس النشر:
عمر مورو

مدير النشر:
ربيع الخملي�شي 

أعضاء فريق االشراف والنشر 
 مصطفى بن عبد الغفور 

 الحسين بن الطيب
 أشرف بوجير

عثمان اليعقوبي

رئيس فريق التحرير:
ناصر الفقيه اللنجري 

هيئة التحرير واالشراف التقني:
نورة العساوي

املحررون املشاركون:
الطاقم اإلداري للغرفة

رقم االيداع القانوني لرسالة الغرفة:
2019/08

طباعة وتصميم:
مطبعة الحمامة

50 شارع محمد أمزيان 93030
تطوان - املغرب

الهاتف:
0539715219 - 0539970300

البريد اإللكتروني:
alhamama.imprenta@gmail.com

افتتاحية العدد: 

كلمة السيد عمر مورو رئيس الغرفة حول "أهمية منطقة التجارة الحرة القارية 

اإلفريقية". 

املكتب اإلداري: 

- االجتماع الدوري للمكتب املسير للغرفة لشهر أبريل 2021

 املساهمة املهنية املوحدة:

املرافقة  الصحية  بالتغطية  املتعلقة  املالية  للمستجدات  الغرفة  مواكبة   -

"للمساهمة املهنية املوحدة".

 برنامج انطالقة:

التجاري  عروض  حول  وامللحقات  املقر  مستوى  على  تكوينية  ورشات  تنظيم   -

وفابنك وبرنامج -انطالقة.

 لقاءات تواصلية وتكوينات:

املتوسطي  التخصص  باملعهد  مشاريع"  أفكار  "أحسن  الختيار  مسابقة  تنظيم   -

للتدبير التابع للغرفة

" PMP"دورة تكوينية في موضوع االعداد إلشهاد -

 أنشطة جهوية:

- مشاركة الغرفة في فعاليات اللقاء الوطني لشبكة مغرب مبادرات.

- مشاركة الغرفة في لقاء عن بعد إلعادة إحياء النشاط السياحي والتخفيف من 

األثار االقتصادية لجائحة فيروس كورونا املستجد.

مستجدات قانونية:

- مقتضيات القانون رقم 19 55- املتعلق بتبسيط املساطر واالجراءات االدارية 

"www.idarati.ma "املهنية املوحدة: إطالق البوابة االلكترونية "ادارتي

مستجدات اقتصادية: 

 انعقاد االجتماع الثاني عشر للجنة اليقظة االقتصادية بتاريخ 02/04/2021

بالغات الغرفة:

- دورات تكوينية حول الولوج الى السوق االفريقية بتنشيط من الجمعية املغربية 

 ."ASMEX" للمصدرين

الى   10/05/2021 مابين  الفترة  في  الجديدة  القيد  طلبلت  تقديم  مدة  تمديد   -

.30/05/2021

 إصدارات الغرفة:

بانتخابات  املتعلقة  االجراءات  حول  العمل  وارباب  باملشغلين  الخاص  -الدليل 

مندوبي االجراء املشغلون واالجراء.

فريق التحرير:

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

الحسيمة

محتويات العدد
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NOS FILIÈRES POUR LES BACHELIERS 
ISMM vous offre 3 diplomes d'Etat Bac +2  orientés vers le marché de travail :

GESTION
COMPTABLE

GESTION
COMMERCIALE

DÉCLARANT 
EN DOUANE

Tanger :   Siege de la CCISTA  à Tanger          +212 669-889935

Ismm A Tetouan

Ouvert Pour tous 
les bacheliers

Ismm A Tetouan Ismm A Tanger

Ouvert Pour tous 
les bacheliers

Ouvert Pour tous
 les bacheliers

Tetouan  : Mallalienne, route M'diq, ESC Tétouan.       +(212) 0539718898
 www.ismmtetouan.ma/  

Contactez nous pour plus d'informations

Diplôme d'Etat
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االفتتاحية

  يعد املغرب اليوم منصة استراتيجية للربط بين إفريقيا وأوروبا وبين إفريقيا واسيا 

وبين افريقيا ومناطق أخرى، وهو املستثمر األفريقي األول في القارة، التي أصبحت تعرف 

نموا اقتصاديا قويا بفعل عدد من العوامل االقتصادية كتحسين مناخ األعمال وتحسين 

أسعار املواد األولية. ولقد كثف املغرب منذ سنوات تواجده في عدد من الدول اإلفريقية 

االستثمارات  بمضاعفة  وذلك  االستراتيجية،  أولوياته  رأس  على  القارة  وضع  خالل  من 

واالتفاقيات التي تندرج في إطار رؤية استراتيجية محكمة تم بلورتها منذ سنة 2000 تحت 

القيادة املستنيرة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس. هدفها بناء عالقات قائمة على 

املعاملة باملثل واملساواة في السيادة وخدمة املصالح املشتركة من أجل تحقيق التنمية 

عالقاته  توطيد  وعبر  القارة،  دول  مع  التعاون  عالقات  تعزيز  خالل  من  املستدامة، 

السياسية وتنويع الشراكات في العديد من املجاالت ذات االهتمام املشترك، كقطاعات 

املغربية  الصادرات  أن  وحيث  أخرى،  وقطاعات  والخدمات  واملعادن  والفالحة  البنوك 

%7,7 من إجمالي  2019، وهو ما ما يمثل  %11 سنة  القارة اإلفريقية زادت بنسبة  إلى 

صادرات املغرب. وكما أنه تتواجد حاليا بإفريقيا أكثر من 1000 مقاولة مغربية. 

ان انضمام املغرب ملنطقة التبادل الحر القارية االفريقية، يشكل فرص تمنوية كبيرة 

رهن  خبرتها  وضع  من  املغربية  املقاوالت  وسيمكن  القارة،  دول  اتجاه  املغرب  لصادرات 

الواعدة  اإلفريقية  األسواق  على  التعرف  إلى  باإلضافة  بالقارة،  التنمية  مشاريع  إشارة 

بالقارة اإلفريقية وكذا فرص االستثمار  التصدير واالستيراد  التكامل وآفاق  وإمكانيات 

الضرائب  قيود  رفع  إلى  تهدف  الحرة  التجارية  املنطقة  هذه  وأن  خاصة  بها،  املتاحة 

والجمارك على السلع املصنعة واملستخرجة من بلدان القارة، واإللغاء التدريجي للحواجز 

الجمركية وكل القيود التي تعيق حركة التجارة.

آفاق مهمة  منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية، فرص واعدة و
لتنمية وتطوير املقاولة املغربية

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

لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة

NOS FILIÈRES POUR LES BACHELIERS 
ISMM vous offre 3 diplomes d'Etat Bac +2  orientés vers le marché de travail :

GESTION
COMPTABLE

GESTION
COMMERCIALE

DÉCLARANT 
EN DOUANE

Tanger :   Siege de la CCISTA  à Tanger          +212 669-889935

Ismm A Tetouan

Ouvert Pour tous 
les bacheliers

Ismm A Tetouan Ismm A Tanger

Ouvert Pour tous 
les bacheliers

Ouvert Pour tous
 les bacheliers

Tetouan  : Mallalienne, route M'diq, ESC Tétouan.       +(212) 0539718898
 www.ismmtetouan.ma/  

Contactez nous pour plus d'informations

Diplôme d'Etat
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العادية،  الدورية  اجتماعاته  إطار  في 
عقد يوم الخميس 29 أبريل 2021 باملقر 
الجهوي بطنجة اجتماعا للمكتب املسير 
والخدمات  والصناعة  التجارة  لغرفة 
ترأسه  الحسيمة.  تطوان  طنجة  لجهة 
السيد عمر مورو: رئيس الغرفة بحضور 
النائب  الغفور  عبد  بن  مصطفى  السيد 
عبدالحفيظ  والسيد  للرئيس  األول 
والسيد  للرئيس  الثاني  النائب  الشركي: 
النائب  الحسيسين:  الحميد  عبد 
أغطاس  محمد  والسيد  للرئيس  الثالث 
الغرفة  لرئيس  الرابع  النائب  السعيدي: 

والسيد الحسين بن الطيب: أمين املال والسيد ربيع الخملي�شي: املدير الجهوي للغرفة. وقد انصب االجتماع على تتبع 
تنفيذ برنامج العمل السنوي ومختلف القضايا التي تهم املهنيين على املستوى املحلي والجهوي والوطني.

االجتماع الدوري للمكتب املسير للغرفة لشهر أبريل 2021

املكتب االداري
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واملديريات  الغرفة  بين  املشترك  البرنامج  اطار  في 

من  االجتماعي  الضمان  لصندوق  واالقليمية  الجهوية 

النظام  بخصوص  املهنيين  ومواكبة  تحسيس  أجل 

للمساهمة  املرافقة  الصحية  "التغطية  االجتماعي 

على  منتسبيها  اطالع  الى  منها  وسعيا   املوحدة"  املهنية 

لنظام  الخاضعين  املهنيين  وتمكين  املستجدات  هذه 

الصحي،  التأمين  االنخراط  من  سابقا  الجزافي  الربح 

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 

التحسيسية  اللقاءات  من  مجموعة  الحسيمة  تطوان 

والتكوينية لقاء حول مضامين التغطية الصحية املرافقة 

للمساهمة املهنية املوحدة لفائدة أعضاءها ومنتسبييها 

تطوان  وامللحقات  بطنجة  املقر  مستوى  على  واملهنيين 

املديريات  مع  بشراكة  وذلك  والعرائش  والحسيمة 

الجهوية واالقليمية لصندوق الضمان االجتماعي. 

 مواكبة الغرفة للمستجدات املالية املتعلقة بالتغطية 
افقة "للمساهمة املهنية املوحدة" الصحية املر
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الخميس  يوم  بطنجة  للغرفة  الجهوي  املقر  إحتضن 

29 ابريل لقاء نظمه مركز تكوين التاجر خصص إلطالع 

العتيقة  املدينة  ورابطات  جمعيات  تنسيقية  أعضاء 

بطنجة على آخر املستجدات املتعلقة بالتغطية الصحية 

التسجيل  عملية  وخصوصا  املهنيين  لفائدة  اإلجبارية 

ترأسه  اإلجتماعي.  للضمان  الوطني  الصندوق  بوابة  في 

الغرفة  نائب رئيس  الشركي  الحفيظ  السيد عبد  اللقاء 

مصلحة  رئيس  الخالدي  عثمان  السيد  بتنشيطه  وقام 

السيد  بحضور  االجتماعي  للضمان  الجهوية  باملديرية 

خالد بولعيش رئيس مصلحة بالغرفة.

ابريل2021  بمدينة   23 وكما تم تنظيم يوم الجمعة 

أصيلة، لقاء تواصليا تحسيسا حول موضوع " التغطية 

مع  بشراكة  املرض"  عن  االساسية  االجبارية  الصحية 

للضمان االجتماعي  الوطني  للصندوق  الجهوية  املديرية 

واملديرية الجهوية للضرائب بطنجة وبتنسيق مع رابطة 

تجار مدينة أصيلة. ترأس هذا اللقاء السيد مصطفى بن 

عبد الغفور النائب األول لرئيس الغرفة وقام بتنشيطه 

كل من السادة مامون وليد ومحمد الفاطمي عن املديرية 

بطنجة  االجتماعي  للضمان  الوطني  للصندوق  الجهوية 

الضرائب  تقسيمة  رئيس  برامي  الصمد  عبد  والسيد 

بأصيلة  التجار  رابطة  وممثلي  رئيس  وحضره  بأصيلة. 

ومجموعة من املهنيين.

تنظيم لقاء مع أعضاء تنسيقية جمعيات ورابطات املدينة العتيقة بطنجة

لقاء تواصلي تحسي�سي حول موضوع "التغطية الصحية االجبارية االساسية عن 
املرض" لفائدة منتسبي الغرفة بمدينة أصيلة

نظام املساهمة املهنية املوحدة
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وتم يوم الخميس 15 ابريل 2021 بمقر ملحقة الغرفة 

بتطوان  الغرفة  أعضاء  لفائدة  تكويني  لقاء  بتطوان 

اللقاء التكويني كل من  واملضيق الفنيدق.  وحضر هذا 

السيد مصطفى بناجي، نائب امين مال الغرفة والسادة 

عبد اللطيف افيالل، احمد العاطفي، محمد بنعي�شى، 

محمد الصنهاجي، مهيب القاسمي، حميد الدراق، أعضاء 

الغرفة الى جانب نائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية 

االقليمية  املديرية  من  وإطارين  بوحدادة  احمد  السيد 

للضرائب بتطوان ومدير ملحقة الغرفة بتطوان السيد 

السيد  بامللحقة  قسم  ورئيس  اللنجري  الفقيه  ناصر 

الضمان  املدير االقليمي لصندوق  سعيد شفيق واطره 

االجتماعي بتطوان.

وأيضا عقد يوم الجمعة 23 أبريل 2021 على الساعة 

تواصليا  لقاء  الكبير،  القصر  بمدينة  زواال  الثانية 

اإلجبارية  الصحية  "التغطية  موضوع  حول  تحسيسيا 

للصندوق  الجهوية  املديرية  مع  بشراكة  املرض"  عن 

الوطني للضمان االجتماعي واملديرية اإلقليمية للضرائب 

الكبير.  القصر  تجار  فدرالية  مع  وبتنسيق  بالعرائش 

ترأس هذا اللقاء السيد حسن الحسناوي عضو الغرفة 

سناء  ماني  السيدة  من:  كل  بتنشيطه  وقام  بالعرائش 

اإلجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  وكالة  رئيسة 

تقسيمة  رئيسة  بوزار  مريم  والسيدة  الكبير؛  بالقصر 

الضرائب بالقصر الكبير؛ والسيد مصطفى هدية رئيس 

العلمي  سالم  والسيد  بالعرائش؛  الضرائب  تقسيمة 

ممثلو  وحضره  الكبير.  بالقصر  الضرائب  قطاع  رئيس 

فدرالية تجار القصر الكبير ومجموعة من املهنيين.

لقاء تواصلي تحسي�سي حول موضوع "التغطية الصحية االجبارية االساسية عن 
املرض" لفائدة اعضاء الغرفة بتطوان

لقاء تواصلي تحسي�سي حول "املساهمة التكميلية الخاصة بالتغطية الصحية 
اإلجبارية عن املرض" بالقصر الكبير

نظام املساهمة املهنية املوحدة
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نظام املساهمة املهنية املوحدة

مشاركة الغرفة في لقاءات حول املساهمة املهنية املوحدة

النائب  الغفور  عبد  بن  مصطفى  السيد  شارك 

الخملي�شي  نبيل  بالسيد  مرفوقا  الغرفة  لرئيس  األول 

أشغال  في  بالغرفة  املؤسساتية  العالقات  قسم  رئيس 

الفحص  عمالة  مقر  احتضنه  الذي  التحسي�شي  اللقاء 

حول   ،2021 ابريل   08 الخميس  يوم  وذلك  أنجرة، 

املساهمة املهنية املوحدة. وبعد مداخالت كل من املدير 

الوطني  للصندوق  الجهوية  واملديرة  للضرائب  الجهوي 

عبد  بن  مصطفى  السيد  تدخل  االجتماعي،  للضمان 

في  املوحدة  املهنية  املساهمة  أهمية  موضحا  الغفور 

االجراءات  وتبسيط  للمنتسبين  الصحي  التأمين  ضمان 

في  الغرفة  به  قامت  ما  أبرز  كما  عام.  بشكل  الضريبية 

هذا املضمار مرافعة ومواكبة للمهنيين من أجل الرعاية 

املصالح  بعض  ممثلي  بحضور  تم  اللقاء  الصحية. 

وممثلي  ورؤساء  التقليدية  الصناعة  وغرفة  الخارجية 

جمعيات التجار واملهنيين املعنيين. الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع  السيد  شارك  وكما 

يوم  طنجة  والية  مقر  احتضنه  الذي  اللقاء  في  للغرفة 

الثالثاء 06 ابريل 2021 حول املساهمة املهنية املوحدة. 

اللقاء السيد عامل اقليم الفحص انجرة وعرف  ترأس 

مداخالت كل من مديرية الضرائب ومديرية الصندوق 

قدم  مناسبة  اللقاء  كما  االجتماعي.  للضمان  الوطني 

التحسيس  البرنامج  الجهوي حصيلة  املدير  السيد  فيها 

واملواكبة الذي قامت به الغرفة لفائدة عموم املنتسبين. 

اللقاء تم بحضور ممثلي بعض املصالح الخارجية وغرفة 

التجار  جمعيات  وممثلي  ورؤساء  التقليدية  الصناعة 

اللقاء  هذا  بتأطير  املساهمة.   بهذه  املعنيين  واملهنيين 

السيد عبد هللا سلسان رئيس قطاع باملديرية الجهوية 

للضرائب بطنجة، الذي قدم عرضا شامال حول نظام 

.)CPU( املساهمة املهنية املوحدة
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برنامج انطالقة 

اتفاقية  تفعيل  إطار  في 
بين  املبرمة  الشراكة 
والصناعة  التجارة  غرفة 
طنجة  لجهة  والخدمات 
الحسيمة  تطوان 
التجاري  ومجموعة 
دعم  تروم  والتي  وفابنك، 
وتشجيع املبادرة املقاوالتية 
املقاوالت  وتطوير  ومواكبة 
والصغيرة  الصغيرة 
تقديم  خالل  من  جدا 
االستشارة والتكوين وخلق 
فرص العمل وتشجيع ربط 
املقاوالت.  بين  الشراكات 

عقدت الغرفة بمقرها يوم األربعاء 7 أبريل 2021 جلسة 
لتتبع  خصصت  وفابنك  التجاري  مجموعة  مع  عمل 
الجانبين  بين  الشراكة  باتفاقية  الخاص  العمل  برنامج 
والتي ترمي إلى النهوض بروح املقاولة بجهة طنجة تطوان 
الحسيمة ودعم املقاوالت الصغيرة جدا والتجار واملهنيين 
املنتسبين للغرفة.حضر اللقاء من جانب الغرفة، السيد 
الحسين بن الطيب، أمين املال، والسيد ربيع الخملي�شي، 
قسم  رئيسة  البزراتي،  حورية  والسيدة  الجهوي،  املدير 

رئيس  العلوي  الرحيم  عبد  والسيد  املنتسبين  خدمات 
وفابنك،  التجاري  مجموعة  جانب  القرب.ومن  مصلحة 
طنجة- شبكة  مسؤول  الزراد،  ادريس  السيد  حضر 

العرائش والسيد لطفي الهواري، مسؤول شبكة تطوان 
بالتنسيق،  املكلفة  باملعطي،  إيمان  والسيدة  الحسيمة 
والسيد عبد الحميد بن داود، املسؤول عن دار املقاول 
باستور والسيد خالد الجباري، املسؤول عن دار املقاول 
طارق بن زياد والسيد فؤاد بولعيد، رئيس وكالة املصلى 
طنجة والسيد سعيد الشعيبي رئيس وكالة طنجة املدينة.

الغرفة ومجموعة التجاري وفابنك في جلسة لتتبع برنامج التعاون بين الجانبين
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تفعيال التفاقية الشراكة املبرمة مع التجاري وفا بنك، 
وفي إطار مهامها التوعوية والتحسيسية لفائدة منتسبيها، 
برنامج  االولى حول  الحصة  الحسيمة  احتضنت ملحقة 
من  الثالث  الفوج  لفائدة  املقاوالت،  لتمويل  انطالقة 

يومه  وذلك  جدا،  الصغيرة  املقاوالت  ارباب  املنتسبين 
2021، من تأطير السيد عبد العظيم  8 أبريل  الخميس 
السيد  ومشاركة  بنك،  وفا  التجاري  مستشار  اجعون 

محمد البلحاجي إطار بالغرفة

تكوينية  ورشة  الغرفة  بملحقة  الغرفة  نظمت  وأيضا 
يوم  وذلك  األعمال  وريادة  املقاوالتية  الثقافة  حول 
اإلثنين 26 أبريل 2021 على الساعة الواحدة بعد الزوال 
هذه  وأطر  الحسيمة.  بمدينة  بنك  وفا  التجاري  بمقر 

التجاري  مستشار  أجعون  العظيم  عبد  السيد  الورشة 
وفا بنك، بمشاركة السيد محمد البلحاجي إطار بالغرفة 
ملحقة الحسيمة، وشارك فيها مجموعة من املقاولين بلغ 

عددهم خالل هذه الحصة 14 شخصا.

برنامج انطالقة 

حصص تكوينية لفائدة أرباب املقاوالت الصغيرة بالحسيمة
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في إطار األنشطة املوازية التي ينظمها املعهد التخصص 
الجهوية  واملؤسسة  للغرفة  التابع  للتدبير  املتوسطي 
تم  املعهد،  طلبة  مكتب  مع  وبشراكة  والتنمية  للتكوين 
تنظيم مسابقة الختيار "أحسن أفكار مشاريع" وذلك ما 
بين 11 مارس و9 ابريل 2021. وتعد هذه املسابقة األولى 
من نوعها بتطوان حيث تهدف من جهة إلى تشجيع الفكر 
وسيلة  تعتبر  أخرى  جهة  ومن  الشباب  لدى  املقاوالتي 
لتدريب طلبة املعهد على تنظيم أنشطة حقيقية تمكنهم 
من سقل معارفهم النظرية في التسويق وتنظيم العمل.

وقد وصل عدد املرشحين إلى 107 حامل فكرة مشروع، 
تأهل منها 22 مشروعا ملرحلة التكوين واملواكبة في اعداد 

بعد  تم  أسبوع،  من  أزيد  دامت  والتي  الجدوى،  دراسة 
ذلك قامت لجنة التحكيم املشكلة من مهنيين ومسؤولين 
جدواها  اثبتت  مشاريع  أفكار   10 اختيار  من  وخبراء 
لتتأهل لنهائيات املسابقة. وقد اختتم هذا الحدث الهام 
يوم الجمعة 09 ابريل 2021 بتتويج ثالث مشاريع مرتبة 

على الشكل التالي:
نبات  من  االساسية  الزيوت  استخالص  مشروع   -  1

الصبار.
2 - مشروع الري عن طريق تطبيق هاتفي.

3 - مشروع وجبات متنقلة ايكولوجية.

املواكبة والتحسيس

تنظيم مسابقة الختيار "أحسن أفكار مشاريع" باملعهد التخصص املتوسطي 
للتدبير التابع للغرفة
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املواكبة والتحسيس

عبد  بن  مصطفى  السيد  من  كل  اللقاء  حضر  وقد 
الغفور النائب األول لرئيس الغرفة والسيد عبد اللطيف 
أفيالل رئيس املؤسسة الجهوية للتكوين والتنمية ورئيس 
املالليين  جماعة  رئيس  والسيد  بالغرفة  التكوين  لجنة 
والسادة أعضاء الغرفة موهوب القاسمي والزبير عزوز 
ونجيب أوعلي ومحمد بن عي�شى ومنصف أزماني وأسامة 
السليماني.  السالم  وعبد  الخملي�شي  ومصطفى  الباش 
كما حضر اللقاء السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي 
السيد  املعهد  مدير  السيد  املؤسسة،  طر 

ُ
وأ للغرفة 

وطلبة  األساتذة  والسادة  الغرفة  وأطر  شفيق،  سعيد 
األولى  الدورة  هذه  سجلت  كما  املتبارين.  وعموم  املعهد 
حضور عدد من ممثلي املؤسسات واملقاوالت التي تعنى 
بالفكر املقاوالتي وتشغيل الشباب، وفي مقدمتها الوكالة 
الجهوي  واملركز  والكفاءات  الشغل  إلنعاش  الوطنية 

لالستثمار.
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الى  الهادف  للتكوين  السنوي  البرنامج  تفعيل  إطار  في 

للمؤسسة،  التابعة  املشاريع  تدبير  في  النجاعة  تطوير 

غرفة  نظمت  مرافقها  داخل  واالداء  املردودية  وتحسين 

تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 

املشاريع  "تدبير  موضوع  في  تكوينية  دورة  الحسيمة 

02 و03 و09 و10 و16 و17  PMP"، ايام  وفق منهجية 

ابريل 2021 بمقر الغرفة بطنجة. وقد استفاد من هده 

املشاريع.  بتدبير  املكلفين  الغرفة  اطر  التكوينية  الدورة 

بن  الحسين  للسيد  باإلضافة  التكوين  هدا  حضر  وقد 

من  وموظفة  موظف   21 مااللغرفة،  امين  الطيب، 

االول  اليوم  في  تم  حيث  والحسيمة،  وتطوان  طنجة 

التطرق ملختلف املساطر الواجب اتباعها للحصول على 
شهادة PMP وطريقة طلب اجتياز االمتحان مع التطرق 

ملختلف املفاهيم املتعلقة بتدبير املشاريع وفق منهجية 
PMI. اما فيما يخص باقي ايام التكوين فقد تم التطرق 

باملجاالت  املتعلقة  املشروع  تدبير  مساطر  ملختلف 

املشاريع  تدبير  ملعهد  بالنسبة  عليها  املتعارف  املعرفية 

PMI بمختلف مراحل حياة املشروع الخمس. كما تخلل 

هدا التكوين عدد من االمتحانات املصغرة بهدف تتبيث 

ما تم التطرق له خالل الشق النظري.

برنامج تطوير الغرفة

""PMPدورة تكوينية في موضوع "االعداد إلشهاد
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فعاليات  في  الغرفة  رئيس  مورو  عمر  السيد  شارك 

اللقاء الوطني لشبكة مغرب مبادرات، والتي تم تنظيمها 

02و03 أبريل بفندق هيلتون جاردن. امللتقى الذي  أيام 
انعقد تحت شعار "ريادة أعمال الشباب والنساء رافعة 

تميز  واالجتماعية"  االقتصادية  للتنمية  استراتيجية 

بتوقيع السيد رئيس الغرفة على مشروع اتفاقية شراكة 

طنجة- لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  بين 

أجل  مبادرة"من  "طنجة  وجمعية  تطوان-الحسيمة 

مواكبة رواد األعمال.

النائب  الحسيسن  الحميد  عبد  السيد  شارك 

الثالث لرئيس الغرفة يومه الخميس 8 أبريل 2021 في 

لقاء عن بعد خصص إلعادة إحياء النشاط السياحي 

فيروس  لجائحة  االقتصادية  األثار  من  والتخفيف 

بشكل  أثرت  والتي   ،)COVID-19( املستجد  كورونا 

ضمنها  البلدان،  من  العديد  في  السياحة  على  سلبي 

للصناعة  الجهوية  الجمعية  نظمته  اللقاء  املغرب. 

الفندقية بجهة طنجة تطوان الحسيمة عرف مشاركة 

السياحي وممثلين  القطاع  في  املتدخلين  مجموعة من 

عن مؤسسات مختلفة ومهنيي القطاع.

مشاركة الغرفة في فعاليات اللقاء الوطني لشبكة مغرب مبادرات

مشاركة الغرفة في لقاء عن بعد إلعادة إحياء النشاط السياحي والتخفيف من 
األثار االقتصادية لجائحة فيروس كورونا املستجد

اإلعالم والتواصلمواكبة الدينامية الترابية
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تتشرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بان تضع بين ايديكم 
الدليل الخاص باملشغلين وارباب العمل حول االجراءات املتعلقة بانتخابات مندوبي االجراء املشغلون 

واالجراء والذي تجدونه عبر الرابط التالي:

https://ccistta.ma/.../%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9...

اإلعالم والتواصل
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الغرفة تطلق موقعا الكترونيا جديدا لها
www.ccistta.ma

اإلعالم والتواصل
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انعقاد االجتماع الثاني عشر للجنة اليقظة االقتصادية: 02/04/2021

بالغ وزارة االقتصاد واملالية واصالح االدارة

شارك السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بصفته رئيس 

بواسطة  عقد  الذي  االقتصادية  اليقظة  لجنة  اجتماع  في  والخدمات  الصناعة  و  التجارة  لغرف  املغربية  الجامعة 

تقنية التواصل عن بعد يومه الجمعة 02 أبريل 2021.

:"Damane Relance" تمديد عروض ضمان إقالع*
النتائج  بارتياح  االقتصادية  اليقظة  لجنة  سجلت 
الضمان  منتجات  بفضل  تحقيقها  تم  التي  اإليجابية 
املختلفة والتي تم إقرارها لتغطية االحتياجات التمويلية 
 31 للمقاوالت املتضررة من أزمة كوفيد 19-. فإلى غاية 
2021، مكنت منتجات الضمان هذه من تغطية  مارس 
مليار   61.5 قدرها  إجمالية  بقيمة  بنكي  قرض   93.419
االلتزامات  مع   

ً
تماشيا وذلك  املقاوالت،  لفائدة  درهم 

التي تم التعهد بها على مستوى خطة االنعاش والتي تم 
أجل  ومن  هللا.  حفظه  امللك  جاللة  طرف  من  اطالقها 
االقتصاديون  الفاعلون  عنه  عبر  الذي  الطلب  مواكبة 
إنهاء  من  أيًضا  والتمكن  والعام  الخاص  القطاعي  في 
امللفات التي ال تزال قيد التسوية، تقرر تمديد االستفادة 
إقالع"  "ضمان  الدولة  طرف  من  املقدم  الضمان  من 

"Damane Relance" إلى غاية 30 يونيو 2021.
البرامج  بعقود  املتعلقة  الدعم  إجراءات  *تمديد 

الثمانية املوقعة:
األزمة  عن  الناجمة  السلبية  اآلثار  الستمرار  نظًرا 
اإلنتاجية،  األنشطة  بعض  على  لـكوفيد21-  الصحية 

من  العديد  تمديد  االقتصادية  اليقظة  لجنة  قررت 
وقد   .2021 يونيو   30 غاية  إلى  لفائدتها  الدعم  تدابير 
وكذلك  العائلية  والتعويضات  املنح  بالخصوص  همت 
العاملين  األجراء  لفائدة  املرض  عن  االجباري  التأمين 
الحفالت  ومموني  واملطاعم،  السياحة،  قطاعات  في 
واأللعاب،  الترفيه  وفضاءات  التظاهرات،  ومتعهدي 
وكذلك  الخاصة  الرياضية  والقاعات  الحضانة،  ودور 
واإلبداعية.  الثقافية  والصناعات  الصحافة  قطاع 
 102.000 ويتم تمويل كل هذه التدابير، التي تهم قرابة 
أجير، من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا 

"كوفيد19-".
باإلضافة إلى ذلك، وأخذا بعين االعتبار للتطور املقلق 
الرئيسيين  األوروبيين  شركائنا  لدى  الوبائية  للوضعية 
تدهورها،  ملواجهة  تطبيقها  تم  التي  االحترازية  والتدابير 
عن  املتابعة  االقتصادية  اليقظة  لجنة  ستواصل 
القطاعات  مستوى  على  خاصة  الوضعية  لتطور  كثب 
بالتشاور مع الوزارات  االقتصادية األكثر تضررا، وذلك 

القطاعية املعنية.

وتضمن جدول أعمال هذا االجتماع النقاط التالية:

للوضعية  الراهنة  التطورات  استعراض   -  1

االقتصادية واملالية الوطنية.

2 - تمديد إلى غاية 30 يونيو 2021 لعروض الضمان 

عقود  بثمانية  املتعلقة  الدعم  إجراءات  من  والعديد 

السياحة،  بقطاعات:  األمر  ويتعلق  املوقعة.  برامج 

التظاهرات  ومتعهدي  الحفالت  ومموني  واملطاعم، 

والصحافة،  والترفيه،  األلعاب  وفضاءات  وامللتقيات، 

الرياضية  والقاعات  واإلبداعية،  الثقافية  والصناعات 

الخاصة، ودور الحضانة. 
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بالغ وزارة االقتصاد واملالية واصالح االدارة

البالغ الصادر حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 19 55- املتعلق بتبسيط املساطر 
واالجراءات االدارية:
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بالغات الغرفة

دورات تكوينية حول الولوج الى السوق االفريقية بتنشيط من الجمعية املغربية للمصدرين 
"ASMEX" ومن اجل التسجيل املرجو تعبئة استمارة التسجيل في الرابط التالي:

https://forms.gle/j5JAkNCgYcgW8oMq9 
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بالغات الغرفة
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بالغات الغرفة




