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شكر خاص
ألعضــاء اللجنــة المنظمــة للذكــرى الســبعين إلحــداث غرفــة التجــارة والصناعــة 

والخدمــات بطنجة، الســادة: 

مصطفى بن عبد الغفور «

ربييع الخمليشي  «

عثمان اليعقوبي  «

عبد السالم الشعباوي «

حسن السماللي «

محمد عزيز الطويل «

محمد سلمون «

يونس الشيخ علي «

محمد المريني «

رشيد خضور «

صهيب الوساني «

وداد بنموسى «

والشــكر موصــول لــكل مــن ســاهم ســواء مــن قريــب أو بعيــد فــي اإلعــداد 

لهــذه التظاهــرة مــن أعضــاء منتخبيــن وأطــر وموظفــي هــذه المؤسســة 

وكل المؤسســات الخارجيــة والمتعاونيــن فــي مســعى للتوثيــق للذاكــرة 

االقتصاديــة والتاريخيــة لــذات البحريــن.

كلمة السيد عمر مور  
رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة 
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و

ــت بين  ــة وتعايش ــت طنج ــزر، عاش ــد وج م

مــع أحــداث جعلــت منهــا فــي بعــض 

اســتثنائية،  مدينــة  التاريــخ  مراحــل 

ســواء علــى مســتوى نمــط عيــش ســاكنتها أو علــى 

صعيــد واقعهــا االقتصــادي والتجــاري واالجتماعــي 

تحكــم  التــي  البحريــن  ذات  طنجــة   إن  والعمرانــي. 

موقعهــا الجغرافــي الفريــد مــن نوعــه، فــي وقائــع 

فــي  مهمــة  تحــوالت  عرفــت  بهــا  مــرت  كثيــرة 

قطبــا  كانــت  التــي  فهــي  االقتصــادي،  مشــهدها 

تجاريــا إبــان العهــد الفينيقــي، وهــي التــي كانــت أيضا 

المركــز التجــاري األول أيــام الموحديــن والمرينييــن ومــا 

تالهــم مــن دول. وشــكلت فــي المرحلــة الممتــدة 

مــن 1923 إلــى ســنة 1956 نقطــة جــذب تجــاري خاصــة 

حيــن خضوعهــا لــإدارة الدوليــة، حيــث أضحــت عاصمــة 

للتجــارة الدوليــة بمــا منحهــا مــن امتيــازات عــدة فــي 

طليعتهــا تدفــق رؤوس األمــوال وحريــة صــرف العملــة 

وديناميــة تجاريــة غيــر مســبوقة، لكــن بعــد انصــرام 

هــذه المرحلــة وعودتهــا إلــى الوطــن األم، كان لزامــا 

وإحــداث  االســتثمار  علــى  التحفيــز  فــي  التفكيــر 

قوانيــن تســاهم فــي عــودة التوهــج للمدينــة، وهــو 

مــا ترجــم فــي مطلــع الســتينيات مــع إلغــاء الميثــاق 

الملكــي، ثــم بعــد ذلــك مــع تبنــي قــرارات ذات أبعــاد 

هامــة كان لهــا عميــق األثــر فــي دعــم القطاعــات 

التجاريــة والصناعيــة والخدماتيــة.

مؤثــرا  المحلييــن  االقتصادييــن  الفاعليــن  دور  وكان 

إلــى جانــب غرفــة التجــارة والصناعــة، وحــري بالتذكيــر 

هنــا أن هــذه األخيــرة ناضلــت بعزيمــة رجالهــا مــن أجــل 

تحقيــق المكاســب االقتصاديــة دون أن نغفــل انســجام 

أربــاب الصناعــة والتجــارة والخدمــات مــن خــالل عائــالت 

ومجموعــات أسســت لبنيــات ولبنــات حقيقــة للتصنيع 

والمشــاريع االســتثمارية إذ لوالهــا لمــا وصلــت مدينــة 

طنجــة إلــى مــا هــي عليــه اآلن، ونفــس األمــر بالنســبة 

لبعــض الجاليــات األجنبيــة التــي اســتقرت بالمدينــة.

ــالد هــذه  ــد الذكــرى الســبعين لمي ــوم وبتخلي ــا الي إنن

الغرفــة، نحتفــي بالذاكــرة أوال، لكنــه أيضــا احتفــاء 

بآبائنــا وأســالفنا الذيــن اشــتغلوا بصدق وإيمــان ونكران 

ــورة  ــوق حقيقــي لضمــان اإلشــعاع وبل ــذات فــي ت ال

ــا  ــخ أنه ــا التاري ــهد له ــة يش ــة لمدين ــود التنموي الجه

تألقــت واكتســبت شــهرة عالميــة رفعــت أســهمها 

محــط  وجعلتهــا  الدولــي  االقتصــاد  بورصــة  فــي 

اهتمــام كبــار المســتثمرين ورجــال األعمــال، وعلــى 

الرغــم مــن وجــود صعوبــات إلــى أن الغرفــة كانــت 

تنهــض مــن رمادهــا كطائــر الفينيــق الــذي يعــود قويــا 

ــة. ــر عزيم وأكث

الســابق  للجيــل  ونوجهــه  نحملــه  التقديــر  فــكل 

بصمــات  وخلــف  المؤسســة  هــذه  مــن  مــر  الــذي 

مشــرفة ســواء الرؤســاء الذيــن تعاقبــوا علــى تحمــل 
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االقتصادييــن  والفاعليــن  المنتخبيــن  األعضــاء  أو  المســؤولية  هــذه 

والمهنييــن الذيــن مثلــوا الصــوت المســموع والناطــق باســم التجــار 

والصنــاع والخدماتييــن لحــل المشــاكل المهنيــة وطــرح التصــورات الجــادة 

ــة فــي الصــدارة. ــة اقتصــاد هــذه المدين والعميقــة كــي تبقــى مكان

وإذا كان االعتــراف والعرفــان ثقافــة متجــذرة فــي ســلوكنا، فإننــا 

ــاد  ــن باالعتم ــلف، لك ــدي الس ــى ه ــير عل ــتطاع الس ــدر المس ــاول ق نح

اآلخــر، مسترشــدين  إلــى  أيضــا علــى االجتهــاد واالنفتــاح واإلصغــاء 

بالسياســة الحكيمــة لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره اهلل، 

ــة،  ــة نوعي ــي مرحل ــا ه ــى إيقاعه ــوم عل ــش الي ــي نعي ــة الت فالمرحل

بــل هــي ثــورة اقتصاديــة هائلــة تحولــت فــي خضمهــا غرفــة التجــارة 

والصناعــة والخدمــات بطنجــة إلــى غرفــة جهويــة اتســع نطاقهــا فــي 

إطــار البعــد الجهــوي لتشــمل أقاليــم لهــا ثقلهــا وموقعهــا بضــم كل 

مــن تطــوان والحســيمة والعرائــش ووزان وشفشــاون، وهــي تجربــة 

ــق  ــل وتحقي ــق التكام ــق تحقي ــي أف ــة ف ــة خاص ــى أهمي ــوي عل تنط

ــح ســاكنة هــذه الجهــة. ومــن المؤكــد أن عمــل الغرفــة  ــات لصال الغاي

ــي  ــيا ف ــا أساس ــرات تحدي ــذه المتغي ــع ه ــوازاة م ــل بالم ــن أن يمث يتعي

ظــل البرامــج واألوراش الكبــرى التــي تمثــل عنوانــا بــارزا فــي السياســة 

ــيدة. ــة الرش الملكي

وختامــا، تحيــة إكبــار وإجــالل لــكل الــرواد الذيــن مــروا مــن هــذه الغرفــة 

تاركيــن بصمــات جيــدة، رؤســاء كانــوا أنــم أعضــاء منتخبيــن وأطــر إداريــة 

وأعــوان، نترحــم علــى أرواح مــن رحلــوا إلــى دار البقــاء وندعــو بطــول 

ــد  ــى قي ــم عل ــن ه ــب لم ــش الطي ــكينة والعي ــة والس ــر والطمأنين العم

الحيــاة.

ــد  ــذي ق ــتوى ال ــي المس ــه ف ــذي نقدم ــون األداء ال ــى أن يك كل المن

يجعلنــا فــي وقــت مــن األوقــات محتفــى بنــا بعــد مــرور ســنوات 

وعقــود يتــم اســتحضار مــا قدمنــاه ضمــن المحطــات المضنيــة، وأن 

نكــون بحــق امتــدادا لمــن ســبقونا.

فألف تحية للجميع 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة اللجنة التنظيمية

علــى لم يكن  أو  الصدفــة  قبيــل  مــن 

نوقــد  أن  االســتئناس  ســبيل 

شــمعة لالحتفــال بمــرور ســبعين عامــا علــى تأســيس 

غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات بطنجــة، بــل إن 

تخليــد هــذه المناســبة أملتــه اعتبــارات عــدة لعــل 

فــي مقدمتهــا الســياق التاريخــي للــوالدة والنشــأة 

ــرب،  ــخ المغ ــن تاري ــة م ــة خاص ــع ظرفي ــن م ــذي تزام ال

ــن  ــد م ــة العدي ــت بطنج ــنة 1947 كان ــدود س ــى ح فإل

الغــرف التجاريــة األجنبيــة، وكانــت أول غرفــة بطنجــة 

كمــا تؤكــد علــى ذلــك الوثائــق التاريخيــة اســبانية-

دوليــة يعــود تأسيســها إلــى ســنة 1883، مثلمــا كانــت 

المرحلــة مطبوعــة بأجــواء الحمايــة المفروضــة قســرا 

علــى المغاربــة، كذلــك كانــت مدينــة طنجــة خاضعــة 

لــإدارة الدوليــة وهــو مــا أكســبها صفــة المنطقــة 

ــرة. الح

ومــن هنــا يجــوز القــول أن رمزيــة االحتفــال تكمــن فــي 

المســتميت  النضــال  خــالل  مــن  أوال  الوطنــي  البعــد 

ــل  ــن أج ــة م ــن بطنج ــن والمهنيي ــن االقتصاديي للفاعلي

والصناعــة  للتجــارة  مهنيــة  غرفــة  أول  نــواة  خلــق 

علــى الصعيــد الوطنــي فــي ســنة تزامنــت مــع حــدث 

ــه محمــد  ــة المغفــور ل ــارة جالل ــد يتجســد فــي زي خال

الخامــس طيــب اهلل ثــراه لمدينــة طنجة )9 أبريــل 1947( 

والحريــة،  االنعتــاق  نحــو  الفعليــة  الشــرارة  وإطــالق 

وهــو مــا يعنــي أن إنشــاء الغرفــة هــو جــزء مــن التاريــخ 

النضالــي وتعبيــر صريــح عــن التمســك بالوحــدة الترابيــة 

هــذه  مكونــات  مختلــف  آثــرت  لذلــك  للمملكــة. 

المؤسســة الدســتورية ونحــن فــي األلفيــة الثالثــة 

أن يكــون االحتفــال بهــذا المســار الســبعيني احتفــاال 

بهويــة المدينــة والوطــن وعربــون وفــاء حيــال جيــل 

كانــت لــه بصمــة البنــاء وروح الوطنيــة، بــل وكانــت لــه 

ــيير  ــى تس ــة عل ــدرة المغارب ــى ق ــل عل ــا ردة الفع أيض

والصنــاع  والتجــار  المهنييــن  تمثــل  وإدارة مؤسســة 

فــي  بــارزة  أدوارا  وتلعــب  العصــر  روح  تســتوعب 

منظومــة االقتصــاد وتشــجيع االســتثمار.

إن هــذا الحــدث الــذي تخلــده غرفــة التجــارة والصناعــة 

والخدمــات يفتــح صفحــة لحفــظ الذاكــرة وصونهــا، 

لكنــه أيضــا يتخــذ هــذه المرجعيــة نموذجــا مــن أجــل 

مواصلــة العمــل فــي ظــل متغيــرات جديــدة وانتقــال 

الجهويــة  فضــاء  إلــى  المحليــة  طــور  مــن  جــرئ 

بتصــورات واقعيــة وطموحــات عاليــة. ولــم تشــأ هــذه 

المؤسســة الدســتورية أن يكــون هــذا االحتفــال عابــرا 

أو محطــة بــال مالمــح، بــل ســخرت لهــذه الغايــة جملــة 

ــل إنجــاز مؤلــف يكــون فــي خدمــة  أهــداف مــن قبي

الباحثيــن والشــغوفين بتاريــخ وأحــداث طبعــت مدينــة 

ــؤرخ  ــي ي ــم وثائق ــرض فيل ــاص، وع ــم خ ــة بميس طنج

وتقديــم  الغرفــة،  بهــذه  ارتبطــوا  ورجــاالت  لحقــب 

معــرض وصــور لهــا دالالتهــا العميقــة، وغيــر ذلــك 

"الذاكــرة  االحتفاليــة بعنــوان  ممــا ســتحمله هــذه 

والمذكــرة".
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فــكل الشــكر والثنــاء لمــن ســاهم فــي هــذه التظاهــرة.. وكل التوفيــق 

لهــذه الغرفــة التــي أمســت اليــوم رافعــة للتحــدي وهــي تحمــل اســما 

جديــدا انضافــت إليــه ترابيــا أقاليــم ومــدن جديــدة وعزيــزة بغايــة تحقيق 

التنميــة والتكامــل: غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة 

تطــوان الحســيمة...   
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تقديم
المغــرب منــذ اســتقالله إســتراتيجية تبنى 

فعالــة ومتكاملــة من أجــل النهوض 

االســتثمار  شــروط  وتحســين  الوطنــي  باالقتصــاد 

ــة  ــاره اللبن ــي، باعتب ــة الرأســمال الخــاص الوطن وتقوي

الــذي  االقتصــادي  اإلقــالع  لتحقيــق  األســاس  

ســينعكس علــى قطــاع التشــغيل وخلــق الرفاهيــة 

وتحســين مســتوى عيــش المواطنيــن، وعنــد الحديــث 

ــرز دور المقاولــة بمختلــف  عــن الرأســمال الوطنــي يب

فئاتهــا فــي تنشــيط االقتصــاد الوطنــي فــي مختلف 

القطاعــات، وال يخفــى فــي إطــار هــذه الديناميــة، 

دور غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات فــي تمثيــل 

مختلــف  فــي  ومصاحبتهــا  المغربيــة  المقاولــة 

ــة  المراحــل )التأســيس واالشــتغال والمنافســة وتقوي

القــدرات...( والدفــاع عــن مصالحهــا وطنيــا ودوليــا، 

صعوبــات  مــن  العولمــة  تطرحــه  مــا  أمــام  خاصــة 

مختلفــة.

لقــد لعبــت غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات منــذ 

فجــر االســتقالل، دورا جوهريــا فــي عمليــة النهــوض 

االقتصــادي والرفــع مــن مســتوى التنميــة عــن طريــق 

تحقيــق العديــد مــن المشــاريع، كتجهيــز المناطــق 

الصناعيــة الجديــدة، وخلــق مراكــز اإلعــالم والتوثيــق، 

واحتضــان  المقــاوالت،  خلــق  إجــراءات  وتبســيط 

والصنــاع  للتجــار  الموجهــة  التكوينــات  مختلــف 

والحرفييــن، ممــا ســاعد علــى توفيــر أرضيــة مالئمــة 

جلــب  إلــى  إضافــة  المغربيــة  المقاولــة  الشــتغال 

االســتثمارات األجنبيــة، وقــد واكبــت الغــرف التجاريــة 

مختلــف المشــاريع واألوراش الكبــرى التــي انخــرط 

ــذ اســتقالله، والتــي تســعى إلــى  فيهــا المغــرب من

النهــوض بالبنيــة التحتيــة وتطويــر الفالحــة والصناعــة 

طريــق  عــن  البشــرية  المــوارد  وتطويــر  والســياحة، 

عمليــة التكويــن والتكويــن المســتمر، وتوفيــر فضــاء 

مالئــم لجلــب االســتثمارات العالميــة خاصة فــي قطاع 

الســيارات والطائــرات والســياحة والنقل واللوجيســتيك.

االحتفــال  مناســبة  تأتــي  العــام  اإلطــار  هــذا  فــي 

المغربيــة  التجــارة  غرفــة  لتأســيس   70 بالذكــرى 

بطنجــة ســنة 1947، وتتجلــى أهميــة هــذه المناســبة 

االحتفاليــة فــي اعتبــار أن الغرفــة التجاريــة بطنجــة 

تعتبــر أول غرفــة تجاريــة مغربيــة تأسســت بمبــادرة 

ــق  ــل خل ــن أج ــة، م ــن بطنج ــار المحليي ــن التج ــة م خاص

تمثيــل وإطــار يجمعهــم ويوحــد كلمتهــم ويدافــع 

عــن مصالحهــم الخاصــة، كمــا أن التأســيس جــاء فــي 

أبــرز  مــن  خــاص،  ودولــي  ووطنــي  محلــي  ســياق 

معالمــه نهايــة االحتــالل االســباني لطنجــة وعــودة 

الثانيــة  العالميــة  الحــرب  ونهايــة  الدولــي،  النظــام 

المســتوى  علــى  أمــا  الثنائيــة،  القطبيــة  وبدايــة 

الوطنــي فتزامــن الحــدث مــع الزيــارة الملكيــة لطنجــة 

ســنة 1947، وإجمــاع المغاربــة علــى تحقيــق الوحــدة 

بيــن المناطــق المغربيــة وتحقيــق االســتقالل.

كمــا ال يخفــى علــى أي كان مــا حققته هــذه الغرفة 

مــن إنجــازات علــى مســتوى تأهيــل قطــاع التجــارة 
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والصناعــة والخدمــات بطنجــة منــذ االســتقالل، حيــث تجلــى 

ذلــك مــن خــالل الحــرص علــى تنظيــم التجــار والصنــاع، وخلــق 

بطنجــة  والرقــي  الحــرة،  والصناعيــة  التجاريــة  المناطــق 

إلــى مرتبــة قطــب تجــاري وصناعــي ولوجيســتيكي ذات 

ــة. مواصفــات عالمي

ــة  ــارة والصناع ــة التج ــن غرف ــة م ــبق، ورغب ــا س ــا مم انطالق

والخدمــات بطنجــة فــي تخليــد الذكرى 70 لتأسيســها كأول 

غرفــة تجاريــة مغربيــة، ونظــرا لألهميــة والرمزيــة التاريخيــة  

واالقتصاديــة لهــذا التأســيس، الــذي يجســد رغبــة المغاربــة 

فــي التحــرر مــن الوصايــة الدوليــة واالســتعمارين الفرنســي 

واالســباني، والمســاهمة في اإلقــالع االقتصادي وتحقيق 

بالمناســبة  تظاهــرة  تنظيــم  ســيتم  والتطــور،  التنميــة 

للتعريــف بالغرفــة التجاريــة بطنجــة والوقــوف علــى أهــم 

ومســاهماتها  منهــا،  مــرت  التــي  التاريخيــة  المحطــات 

ومجهوداتهــا فــي ســبيل التنميــة االقتصاديــة لجهة طنجة 

تطــوان الحســيمة، خاصــة أمــام مــا تشــهده مدينــة طنجــة 

خاصــة والجهــة عامــة مــن اهتمــام ملكــي ســامي جعلهــا 

ثانــي قطــب اقتصــادي بعــد جهــة الــدار البيضــاء، والمشــاريع 

ــة وإقامــة  ــة التحتي ــرى علــى مســتوى البني واألوراش الكب

المناطــق الصناعيــة المســتدامة وتأهيــل المــوارد البشــرية، 

لخيــر دليــل علــى ذلــك.
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بطاقة تقنية عن جهة طنجة تطوان الحسيمة

تتميــز جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة بموقعهــا االســتراتيجي المتميــز، حيــث أنهــا تمثــل حلقــة وصــل مــا بيــن 

أوربــا التــي ال تبعــد عنهــا ســوى ب 14 كيلومتــر، وعلــى إفريقيــا، كمــا تطــل علــى شــريط ســاحلي يمتــد مــن 

ــة،  ــة األطلنتي ــى الواجه ــش عل ــى العرائ ــة إل ــن طنج ــطية، وم ــة المتوس ــى الواجه ــيمة عل ــى الحس ــة إل طنج

وقــد أهلهــا موقعهــا الجغرافــي مــن أن تصبــح القطــب االقتصــادي الثانــي بعــد جهــة الــدار البيضــاء ســطات، 

وتعــززت هــذه األهميــة بوقوعهــا علــى محــور اســتراتيجي لطــرق المواصــالت واللوجيســتيك الدوليــة، خاصــة 

وأنهــا تتوفــر علــى بنيــة اســتقبال تتماشــى مــع الشــروط والمعاييــر الدوليــة ذات مســتوى الجــودة العاليــة، 

ــة صارمــة، وتعــدد المطــارات، وشــبكة الطــرق  ــة أمني ــاء طنجــة المتوســط، ورقاب ــك مــن خــالل مين ويتجلــى ذل

الســيارة، والقطــار فائــق الســرعة، ومناطــق صناعيــة مجهــزة، ويــد عاملــة شــابة ذات مســتوى تكوينــي متميــز 

)صناعــة األليــاف الكهربائيــة، صناعــة الســيارات...(، كمــا أن الجهــة تتميــز بتنــوع ثقافــي يجمــع مــا بيــن خليــط 

ــن  ــة م ــياحية متنوع ــالت س ــة بمؤه ــر الجه ــا تزخ ــف(، كم ــل الري ــة وقبائ ــل جبال ــوع )قبائ ــوي متن ــي ولغ قبل

خــالل مواقعهــا األثريــة المتعــددة، وتضاريســها الجبليــة وشــواطئها الممتــدة ومناخهــا المتوســطي المتميــز 

وحفــاوة ســكانها.

معطيات تقنية عن الجهة 1

تمثــل جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة إحــدى الجهــات اإلداريــة المكونــة للجهــات اإلثنــي عشــر للمغــرب، وذلــك 

ــة ســنة 2015 ، ولإشــارة فقــد عرفــت الجهــة  ــد للملكــة المغربي حســب مــا حــدده التقســيم الجهــوي الجدي

حســب التقســيم الجديــد تعديــالت مهمــة حيــث أبقــى علــى الحــدود الجغرافيــة لجهــة طنجــة تطــوان كمــا 

كانــت فــي التقســيم الجهــوي الســابق، كمــا ألغيــت واليــة تطــوان، وألحقــت بالجهــة أقاليــم جديــدة وهــي 

وزان والحســيمة، وتعتبــر مدينــة طنجــة عاصمــة للجهــة، وتحــد الجهــة شــماال بالبحــر األبيــض المتوســط، وغربــا 

بالمحيــط األطلســي، وشــرقا بجهــة الشــرق، وجنوبــا بجهــة الربــاط القنيطــرة.

تضــم جهــة طنجــة تطــوان 6 أقاليــم، )إقليــم الفحــص أنجــرة، إقليــم تطــوان، إقليــم الحســيمة، إقليــم العرائــش، 

إقليــم شفشــاون، إقليــم وزان(، وعمالتيــن )عمالــة طنجــة أصيلــة، عمالــة المضيــق الفنيــدق(، كمــا تتكــون مــن 

150 جماعــة حضريــة وقرويــة، و 4 مقاطعــات )طنجــة المدينــة، الشــرف مغوغــة، بنــي مــكادة، الســواني( 

مكونــة للجماعــة الحضريــة لمدينــة طنجــة.
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طنجة: مدينة التاريخ والحضارة 2

المتفــرد،  االســتراتيجي  بموقعهــا  طنجــة  تتميــز 

فهــي تقــع فــي أقصــى الشــمال الغربــي للمملكــة 

ــن همــا  ــن بحريتي ــى واجهتي ــة، كمــا تطــل عل المغربي

المتوســط شــماال والمحيــط األطلنتــي غربــا، وقــد 

أهلتهــا إطاللتهــا علــى البحر المتوســط من أن تشــرف 

ــا.  ــا وتجاري علــى أكبــر ممــر اســتراتيجي دولــي مالحي

وشــكل الموقــع االســتراتيجي لمدينــة طنجــة عامــال 

أساســيا فــي توجــه أطمــاع مختلــف حضــارات البحــر 

ــرا  المتوســط نحوهــا، كمــا أهلهــا مــن أن تكــون معب

لمختلــف الحضــارات والشــعوب التــي تركــت بصماتهــا 

المواقــع  المدينــة، وإن تعــدد  تاريــخ  واضحــة فــي 

األركيولوجيــة واآلثــار التاريخيــة  بالمدينــة لخيــر معبــر 

عــن الغنــى التاريخــي لطنجــة.

لعبــت مدينــة طنجــة أدوارا تاريخيــة مهمــة بفضــاء 

البحــر المتوســط، حيــث كانــت بمثابــة بوابــة لغــزو 

أوربــا أو الســيطرة علــى إفريقيــا، وقــد دلــت مختلــف 

األبحــاث األركيولوجيــة التــي شــهدتها المدينــة علــى 

ــي اســتقرت  ــن هــم أقــدم الشــعوب الت أن الفينيقيي

بطنجــة حوالــي 1450 )ق م( وحولوهــا إلــى مركــز 

تجــاري لتصريــف منتجاتهــم وجلــب المــواد األوليــة 

دون أن يعمــدوا إلــى إخضــاع الســكان المحلييــن أو 

ــت  ــك خضع ــد ذل ــي، بع ــل المغرب ــى الداخ ــرب إل التس

حاولــت  التــي  أمازيغيــة  ممالــك  لحكــم  طنجــة 

االســتقالل وتأســيس مملكــة أمازيغيــة موحــدة تحــت 

اســم مملكــة موريطانيــا، لكــن الرومــان قضــوا عليهــا 

وقســموها إلــى مملكتيــن خــالل القــرن الميــالدي 

ومملكــة  القيصريــة  موريطانيــا  مملكــة  األول، 

طنجــة،  مدينــة  إلــى  نســبة  الطنجيــة  موريطانيــا 

فأصبحــت المدينــة خاضعــة لإمبراطوريــة الرومانيــة 

بأوامرهــا  يأتمــر  عليهــا  حاكمــا  تضــع  كانــت  التــي 

ويحفــظ امتيازاتهــا، غيــر أن تراجــع قــوة االمبراطوريــة 

الرومانيــة وبدايــة انهيارهــا جعــل الونــدال خــالل القــرن 

ــة  ــالدي يســيطرون عليهــا، لكــن المدين الخامــس المي

ســقطت مــرة أخــرى فــي يــد البيزنطييــن ســنة 534م. 

الحضــارات،  هكــذا شــكلت طنجــة معبــرا لمختلــف 

وفضــاء حقيقيــا اللتقــاء  مختلــف الشــعوب التــي 

تركــت بصماتهــا وآثارهــا فــي تاريــخ المدينــة.

كانــت طنجــة علــى موعــد مــع الفتــح اإلســالمي، 

علــى  للســيطرة  األولــى  المحــاوالت  بــدأت  حيــث 

ــنة  ــع س ــن ناف ــة ب ــي عقب ــد العرب ــع القائ ــة م المدين

682م، ومــن بعــده اســتطاع القائــد موســى بــن نصيــر 

فتــح طنجــة ســنة 707م، وجعــل طــارق بــن زيــاد حاكمــا 

الجنــود  لتجميــع  قاعــدة  بمثابــة  عليهــا، فجعلهــا 

ذلــك  بعــد  األندلــس.  فتــح  نحــو  والتوجــه  والعتــاد 

خضعــت طنجــة لحكــم الــدول اإلســالمية التــي نشــأت 

بالمغــرب منــذ عهــد األدارســة الذيــن ســيطروا عليهــا 

ســنة 829م، كمــا وقعــت فــي يــد الدولــة المرابطيــة 

ــس،  ــن انطلقــوا منهــا نحــو األندل ــة الذي ــم الموحدي ث

عليهــا  ســيطر  الموحديــة  الدولــة  ســقوط  وبعــد 

1273م. المرينيــون ســنة 
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نظــرا لألهميــة اإلســتراتيجية لطنجــة وأمــام بدايــة 

االكتشــافات   بحركــة  وقيامهــا  األوربيــة  النهضــة 

الجغرافيــة، شــكلت مدينــة طنجــة مطمعــا حقيقــا 

قــوة  أكبــر  حينهــا  أصبحــوا  الذيــن  للبرتغالييــن 

اســتعمارية عالميــة، وبعــد محــاوالت عديــدة تمكنــوا 

وبعــد  1471م،  ســنة  المدينــة  علــى  الســيطرة  مــن 

انهــزام البرتغــال فــي معركــة وادي المخــازن ســنة 

1578م، لكــن شــدة المقاومــة أرغمــت البرتغــال علــى 

تســليم المدينــة إلــى انجلتــرا بعــد أن قدمتهــا لهــا 

ــن  ــة "كاثري ــرة البرتغالي ــزواج األمي ــر ل ــنة 1661 كمه س

الثانــي"،  "شــارل  االنجليــزي  بالملــك  البراغانــزا"  دي 

وواجهــت إنجلتــرا بدورهــا  مقاومــة مغربيــة قويــة 

كبدتهــا خســائر فادحــة، ومــن أجــل اســترجاع المدينــة 

قــام الســلطان مــوالي إســماعيل بمحاصــرة المدينــة 

ــز  ــد اهلل الريفــي، فأرغــم االنجلي ــن عب ــادة علــي ب بقي

علــى التخلــي عــن المدينــة والخــروج منها ســنة 1684 

بعــد أن دمــرت ألغامهــم معظــم معالــم المدينــة 

ومينائهــا. وبعــد رجــوع طنجــة إلــى الســيادة المغربية 

ــن، عــاودت نشــاطها االقتصــادي  تحــت حكــم العلويي

ــة،  ــف المراكــب التجاري ــث أصبحــت تســتقبل مختل حي

ــا. ــا وتحصينه ــد بناؤه ــا أعي كم

فــي  والتطــورات  األحــداث  مــن  العديــد  ســاهمت 

احتــالل طنجــة لموقــع الصــدارة، ويمكــن إجمــال هــذه 

األحــداث فــي بدايــة التفــوق األوربــي الــذي شــهد 

الثورتيــن الفالحيــة والصناعيــة ثــم تطــور الرأســمالية، 

وأمــام حاجــة أوربــا إلــى تصريــف منتجاتهــا الصناعيــة 

والرغبــة  المتراكمــة  األمــوال  رؤوس  وتوظيــف 

فــي جلــب المــواد األوليــة الرخيصــة، ولــدت حركــت 

علــى  الهيمنــة  إلــى  ســعت  أوربيــة  اســتعمارية 

خيراتهــا  علــى  والســيطرة  الضعيفــة  الشــعوب 

ســعت  المنطلــق  هــذا  ومــن  الطبيعيــة.  وثرواتهــا 

إلــى  18م  القــرن  أواخــر  بريطانيــا وفرنســا وإســبانيا 

الرغبــة  هــذه  وتقــوت  المدينــة،  علــى  الســيطرة 

ــل  ــع قناص ــر لتجم ــى مق ــة إل ــت المدين ــد أن تحول بع

ــة  ــة عاصم ــة بمثاب ــت المدين ــة، فأصبح ــدول األجنبي ال

ــى حــرص  دبلوماســية للمغــرب، ويرجــع هــذا األمــر إل

الســلطان ســليمان علــى تجميــع األجانــب فــي مدينــة 

واحــدة وعــدم الســماح بتوغلهــم داخــل المغــرب، 

وأمــام تطــور وتعقــد عالقــات المغــرب مــع أوربــا، 

أحدثــت مؤسســة دار النيابــة الســعيدة التــي كانــت 

بمثابــة وزارة خارجيــة المغــرب، ومارســت مؤسســة دار 

النيابــة أدوارا مهمــة فــي تاريــخ المغــرب خــالل فتــرة 

عصيبــة تميــزت بتزايــد قــوة األوربييــن ورغبتهــم فــي 

الســيطرة علــى المغــرب ككل، وقــد جــرت بهــا العديــد 

المغــرب  ســلطان  ممثــل  جمعــت  المفاوضــات  مــن 

ــب، كمــا وقعــت بهــا  ــف الدبلوماســيين األجان ومختل
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العديــد مــن االتفاقيــات التــي شــكلت بدايــة تغلغــل األوربييــن فــي طنجــة خاصــة والمغــرب عامــة انطالقــا مــن 

1856م. ســنة 

مــع بدايــة القــرن العشــرين تزايــد نفــوذ األوربييــن بطنجــة خاصــة بعدمــا أنشــؤو العديــد مــن المؤسســات الصحيــة 

التــي كانــت ترعــى مصالحهــم وتتيــح لهــم التدخــل فــي الشــؤون البلديــة لطنجــة فــي كافــة مســتوياتها، وأبــرز 

هــذه المؤسســات مجلــس القناصــل المعــروف بخونطــة القناصــل ســنة 1792م، وتطــور هــذا المجلــس فيمــا بعد 

ليحمــل اســم المجلــس الصحــي مــع بدايــة القــرن 19م، كمــا أسســت فيمــا بعــد لجنــة الصحــة والطــرق البلديــة، 

وأمــام تزايــد التنافــس األوربــي حــول طنجــة وعقــد فرنســا التفاقيــات ســرية مــع إســبانيا وإنجلتــرا ســنة 1904، 

قــام اإلمبراطــور األلمانــي كيــوم الثانــي بزيــارة رســمية لطنجــة وصــرح بأنــه "يعتبــر الســلطان صاحــب الســيادة 

الحــرة، وبأنــه لــن يدخــر جهــدا للحفــاظ علــى المصالــح األلمانيــة بالمغــرب" . بعــد هــذه الزيــارة  وتحــت الخــوف 

ــر 1906 مــن أجــل  ــرة الخضــراء يــوم 16 يناي ــا، عقــد مؤتمــر الجزي ــة بيــن فرنســا وألماني مــن نشــوب حــرب محتمل

ــادئ  ــى المب ــر عل ــي حضــرت المؤتم ــة الت ــدول األوربي ــة. واتفقــت ال ــألة المغربي التوصــل لتســوية تامــة للمس

األساســية للحكــم المشــترك للمدينــة، يجمعهمــا مبــدأ عــام وهــو "ســيادة الســلطان مــع إدمــاج للــدول األوربيــة 

فــي تســيير المدينــة "، وفــي نفــس الوقــت ســيتم اســتحداث اللجــان اإلداريــة وهــي:

لجنــة المســتخلصات الجمركيــة، التــي ســتختص بتحديــد تســعيرة الســلع التــي تفــرض عليهــا ضرائــب مــن  ¶

طــرف الجمــارك المغربيــة كل ســنة .

لجنة الجمارك التي ستختص  بتأمين المراقبة على خدمات الجمارك  . ¶

اللجنــة الخاصــة باألشــغال العموميــة: تختــص بتوقيــف برنامــج األشــغال حتــى تنفيــذ واســتخالص الضرائــب  ¶

الخاصــة . 

اللجنــة العامــة للمناقصــة، التــي ســتختص بتقديــم اقتراحــات الئحــة األشــغال والمنافــع العامــة للمخــزن  ¶

لتوفيــر مداخيــل أخــرى موازيــة للضرائــب الخاصــة .

لجنة الضريبة الحضرية، وتختص بتحديد اللوائح من أجل تحصيل الضرائب على أشغال البناء  الحضرية . ¶

ســاهمت مقــررات مؤتمــر الجزيــرة الخضــراء فــي التمهيــد لتدويــل طنجــة، وذلــك مــن خــالل تنظيــم المؤسســات 

الموجــودة وإحــداث أخــرى جديــدة خاصــة بالمدينــة وواقعــة تحــت إشــراف إســمي للمنــدوب المخزنــي، حيــث 

أنــه فــوض فعليــا مهــام  التســيير الفعلــي لمختلــف المؤسســات بالمدينــة، للهيئــة الدبلوماســية ولممثلــي 

الرعايــا األجانــب الذيــن كانــت مصالحهــم التجاريــة والسياســية تنمــو أكثــر بطنجــة.
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وســاهمت ظــروف الحــرب العالميــة األولــى فــي بــروز الــدور االســتراتيجي 

المدينــة ســيصبح  للمدينــة بحكــم أن أي دولــة أوربيــة تســيطر علــى 

بإمكانهــا الســيطرة علــى مضيــق جبــل طــارق عســكريا وتجاريــا، وأمــام 

وإســبانيا،  فرنســا  بيــن  خاصــة  المدينــة  حــول  األوربــي  الصــراع  احتــدام 

ســيتم إجــراء مفاوضــات شــاقة بيــن الدولتيــن وبحضــور بريطانيــا، وســتتكلل 

المفاوضــات بعقــد معاهــدة النظــام األساســي لتدويــل المدينــة بتاريــخ 18 

دجنبــر 1923، ولــم يبــدأ العمــل الفعلــي بالمعاهــدة إال بتاريــخ شــهر فبرايــر 

.1924

ــل، وهــددت بإبطــال  ــدة ضمــن نظــام التدوي ــازات عدي طالبــت إســبانيا بامتي

معاهــدة التدويــل فــي حــال عــدم االســتجابة لمطالبهــا، فاضطــرت فرنســا 

 1928 إلــى الدخــول فــي مفاوضــات جديــدة لتعديــل المعاهــدة ســنة 

ببرتوكــول جديــد سيســمح إليطاليا بالمشــاركة فــي اإلدارة الدولية لطنجة، 

كمــا نشــير إلــى تعطيــل النظــام الدولــي بالمدينــة بعــد أن احتلتهــا إســبانيا 

بتاريــخ 14 يونيــو 1940 إلــى غايــة رجــوع النظــام الدولــي شــهر غشــت 

1945، واســتمر النظــام الدولــي بعــد ذلــك إلــى غاية ســنة االســتقالل 1956، 

ــة  ــد مهم ــل ج ــرة التدوي ــر فت ــن، وتعتب ــن الوط ــى حض ــة إل ــوع المدين ورج

نظــرا لمــا خلفتــه مــن مبانــي تاريخيــة تحتــاج إلــى العنايــة الخاصــة، كمــا 

شــهدت طنجــة خــالل فتــرة التدويــل طفــرة اقتصاديــة بســبب نظــام الحريــة 

ــاهمت  ــرة س ــوال كبي ــتقبلت رؤوس أم ــة، فاس ــرف العمل ــة وص االقتصادي

فــي ازدهارهــا بشــكل كبيــر.
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بطاقة تقنية عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة

شــهدت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات بطنجــة تطــورات مهمــة منــذ نشــأتها ســنة 1947، وقــد أصبحــت 

ــر  ــث تعتب ــيمة، حي ــوان الحس ــة تط ــة  طنج ــات لجه ــة والخدم ــارة والصناع ــة التج ــم غرف ــل اس ــة تحم المؤسس

ــون لمــدة  ــة مــن 97 عضــوا ينتخب ــة عامــة  مكون ــة، تســيرها جمعي ــة ذات أهــداف اقتصادي مؤسســة عمومي

ــة ذات  ــة ، والمؤسس ــدون بالجه ــون المتواج ــاع والخدماتي ــار والصن ــن التج ــن بي ــم م ــم اختياره ــنوات، ويت 6 س

شــخصية معنويــة وتتمتــع باســتقالل مالــي، تحــت إشــراف وزارة الصناعــة واالســتثمار والتجــارة واالقتصــاد 

ــيمة. ــة الحس ــوان وملحق ــة تط ــان ملحق ــا ملحقت ــرع عنه ــة ويتف ــد بطنج ــا توج ــي، مركزيته الرقم

معطيات تقنية عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة 1

خالل فترة تدويل طنجة سنة 1947 وبمبادرة خاصة من تجار طنجة.التأسيس

 السيد عمر موروالرئيس

النواب

النائب األول  السيد مصطفى بن عبد الغفور  ¶
النائب الثاني السيد محمد خايمي  ¶
النائب الثالث السيد عبد الحميد أحسيسن  ¶
النائب الرابع السيد محمد أغطاس السعيدي  ¶
أمين المال: الحسين بن الطيب ¶
نائب أمين المال: عمر اللوالنتي  ¶
المقرر: أشرف بوجير ¶
نائب المقرر: ديرى المصطفى. ¶

قطب اإلعالم والتواصل، قطب التعاون والشراكات، قطب الصناعة، قطب التدبير المؤسساتي، قطب األقطاب
الخدمات، قطب التجارة، قطب التكوين والتعليم، قطب دعم األنشطة والمشاريع التنموية، 

 األوراش والمشاريع
الكبرى بطنجة

تعزيز البنية التحتية، ميناء طنجة المتوسط، صناعة السيارات، تجهيز المناطق الصناعية، القطار فائق 
السرعة،الميناء الترفيهي لخليج طنجة، تأهيل المناطق البيئية والتراثية.

الملحقات
ملحقة تطوان. ¶
ملحقة الحسيمة. ¶
فرعية العرائش ¶

http://www.ccistanger.gov.ma .ملحقة الحسيمة
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الهيكل التنظيمي الحالي للغرفة 2

بطاقة تقنية عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة



التنمية االقتصادية: إرادة- مواكبة-تمكين- تحقيق



الذكرى السبعون لتأسيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة 20

بطاقة تقنية عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة

جرد لبعض الرابطات والجمعيات المهنية 3

الجمعيات المهنية: 

االتحاد العام لمقاوالت المغرب/ جهة الشمال ¶

الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات/ فرع طنجة ¶

الجمعية المغربية لصناعات النسيج واأللبسة/ منطقة الشمال ¶

اتحاد المنعشين العقاريين/ والية طنجة ¶

الجامعة الوطنية للبناء واألشغال العمومية / جهة طنجة تطوان الحسيمة ¶

االتحاد الجهوي للنقل واللوجيستيك/ جهة الشمال ¶

المجلس الجهوي للسياحة/ جهة طنجة تطوان الحسيمة ¶

جمعية مستثمري المنطقة الصناعية الحرة/ طنجة ¶

جمعية مستثمري المنطقة الصناعية اكزناية/ طنجة ¶

جمعية المنطقة الصناعية/ طنجة ¶

جمعية المنطقة الصناعية المجد/ طنجة ¶

المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بطنجة ¶

أفينور/ جمعية ائتمانيات الشمال ¶

جمعية النساء رئيسات المقاوالت بالمغرب جهة طنجة ¶

هيأة المحامين بطنجة ¶

نادي الماليين بالشمال ¶

الجامعة الديمقراطية للنقل الوطني والدولي بطنجة ¶

الجمعية الجهوية لوكاالت األسفار بطنجة ¶

جمعية المعشرين المقبولين لدى إدارة الجمارك بطنجة ¶

جمعية الصناعة الفندقية بطنجة ¶

جمعية مالك النقل السياحي بمنطقة الشمال ¶

منتدى مالك محطات الوقود ¶

جمعية المقاوالت الصغرى والمتوسطة ألشغال المؤسسات العمومية بطنجة ¶

نادي المحامين بطنجة ¶

الغرفة الدولية للشباب ¶

جمعية تجار اللحوم الحمراء ¶

الجمعية المحمدية للجزارين ¶
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رابطة المخابز ¶

جامعة المقاولين الشباب ¶

جمعية تجار المواد الغذائية ¶

الرابطات المهنية: 

رابطة تجار سوق سيدي بوعبيد ¶

رابطة تجار سوق الرمل الكبير ¶

رابطة تجار السوق النموذجي ¶

رابطة تجار اإللكنترونيك ¶

رابطة تجار سوق اكزناية ¶

رابطة تجار شارع مكسيك ¶

رابطة تجار الصناعة التقليدية المرخصين ¶

رابطة تجار سوق مسنانة ¶

رابطة تجار السوق المركزي ¶

رابطة تجار السوق المركزي بئر الشعيري ¶

جمعية فدق شجرة للتنمية والتضامن ¶

رابطة تجار سوق السمك بئر الشفا ¶

رابطة تجار سوق الوردة ¶

جمعية تجار سوق الجملة للخضر  ¶

والفواكه

جمعية أمل سوق الرمل الكبيرة ¶

جمعية قيسارية األزهر بني مكادة ¶

رابطة تجار الدواجن والزيتون والتجارة  ¶

المختلطة

رابطة السوق المركزي لكاسابراطا ¶

رابطة تجار سوق الفحم ¶

جمعية موزعي الغاز ¶

جمعية الشمال لمقاولي التبريد  ¶

والتكييف

تعاونية الوحدة للنقل والشحن ¶

رابطة الزهاني للسمك ¶

رابطة تجار سوق حي الحداد ¶

رابطة تجار السوق المركزي للسمك ¶

جمعية صانعي األسماك ¶

رابطة 9 نونبر عين اقطيوط ¶

رابطة أرباب المقاهي ¶

رابطة تجار الشرف بني مكادة ¶
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طنجة فضاء لنشأة الغرف التجارية األجنبية

القــرن  أواخــر  لطنجــة  االقتصاديــة  الحيــاة  اعتمــدت 
أنشــطة  علــى  كبيــر  بشــكل   ،20 القــرن  وبدايــة   19
الــوكاالت التجاريــة األوربيــة، وكان دور ســاكنة طنجــة 
فــي الحيــاة االقتصاديــة آنــذاك ثانويــا، وســاهم تطــور 
األنشــطة التجاريــة والصناعيــة األوربيــة فــي تحــول 
عــدد كبيــر مــن ســاكنة طنجــة مــن األنشــطة الزراعيــة 
نحــو األنشــطة الصناعيــة. فباســتثناء بعــض الدكاكيــن 
البســيطة، كان عــدد كبيــر مــن الســاكنة  يشــتغل لــدى 
األوربييــن المقيميــن طنجــة، كمرشــدين ســياحيين، أو 
فالحــة األرض أو خــدم الفنــادق المقاهــي غيرهــا مــن 
األعمــال البســيطة، كمــا اشــتغل عــدد آخــر بمصنــع 
أو  العموميــة  األشــغال  أو  الميــاه  أو شــركة  التبــغ 
معامــل اآلجــور، وســاهم هــذا األمــر فــي اختفــاء عــدد 

ــر مــن ورشــات النســيج التقليــدي والخــزف. كبي

وتعتبــر طنجــة مــن أولــى المــدن المغربيــة   
لتركــز  نظــرا  حديثــة  صناعــات  قيــام  شــهدت  التــي 
األوربييــن وارتفــاع أعدادهــم بهــا ممــا شــكل ســوقا 
اســتهالكية مهمــة، ووفــرة الرســاميل األجنبيــة بهــا. 
وشــهدت المدينــة دخــول أول آلــة بخاريــة للمغــرب 
ــنة  ــوب، وس ــن الحب ــي طح ــتعملت ف ــنة 1861م اس س
1862 أنشــأ "دافيــد أزوالي" مطحنــة أخــرى تعمــل 
بالطاقــة البخاريــة، وبعدهــا أنشــأت شــركة "مســنونة 
آالت  ثــالث  العــدد  ليصبــح   1890 ســنة   "Masnona
بخاريــة لطحــن الحبــوب بالمدينــة، وقــد دعــت الحاجــة 
إلــى المــواد الصناعيــة الخفيفــة إلــى إنشــاء صناعــات 

متنوعــة، فأنشــئ ســنة 1876 معمــال للمــاء الغــازي، 
ــئت  ــا أنش ــنة 1887، كم ــب س ــرا للخش ــال كبي ــم معم ث
مصانــع اآلجــور لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى مــواد 
البنــاء نظــرا لمــا شــهدته طنجــة مــن توســع عمرانــي 
آنــذاك، كمــا أحدثــت معامــل للتبــغ ســنة 1891، ثــم 
مصنــع لتعليــب الســمك، ومصانــع األحذيــة والصابــون.

مــن  كان  طنجــة  تطــور  ولمواكبــة   
الخاصــة  التقنيــات  مــن  العديــد  إدخــال  الضــروري 
اإلســبانية  الشــركة  والتلغــراف، فقامــت  بالكهربــاء 
ســنة  كهربائــي  مولــد  بتجهيــز   "Transatlantica"
المدينــة  علــى  الكهربــاء  بتوزيــع  وقامــت   ،1891
انطالقــا مــن ســنة 1894، وأنشــئ الهاتــف بطنجــة 
 ،"Rotondo y Nicolo" ســنة 1883 مــن قبــل اإلســباني
ــة  ــك الدول ــا، بن ــن أبرزه ــاك وم ــدة أبن ــئت ع ــا أنش كم
والبنــك  الفرنســية،  العامــة  والشــركة  المغربيــة، 
التجــاري الفرنســي، والبنــك البريطانــي لغــرب إفريقيا، 
وبنــك ســالفادور حســان البرتغالــي، ثــم بنــك إســبانيا.

والعمرانــي  االقتصــادي  التطــور  مــع  بالمــوازاة 
بالمدينــة ســعت الــدول األوربيــة إلــى إقامــة الغــرف 
ــة  ــت طنجــة أول مدين ــث مثل ــة،  بحي ــة بالمدين التجاري
مغربيــة ســتعرف تأســيس أول غرفــة تجاريــة أجنبيــة 
الغرفــة  أول مــن أســس  إســبانيا  بالمغــرب، وكانــت 
التجاريــة االســبانية بالمدينــة ســنة 1884، وتكونــت 
أمــا  مــن ســاكنة طنجــة،  إســبان ونخبــة  تجــار  مــن 
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فرنســا فلــم تؤســس الغرفــة التجاريــة بالمديــة إال 
ــارية  ــة االستش ــة التجاري ــم اللجن ــت اس ــنة 1909 تح س
ــن ســنة  ــك بعــد محاولتي الفرنســية بطنجــة، وجــاء ذل
ــة  ــة التجاري ــت الغرف ــن أسس ــي حي ــم 1899، ف 1884 ث
البريطانيــة ســنة 1916 والتــي كان "القائــد ماكليــن" 
أول رئيــس لهــا. وبعدمــا تــم تدويــل طنجــة بمعاهــدة 
18 دجنبــر 1923، تــم تنظيــم التجــارة بطنجــة ضمــن 
الغرفــة الدوليــة للتجــارة والصناعــة والزراعــة، إلــى 
تــم  كمــا  األخــرى،  األجنبيــة  الغــرف  باقــي  جانــب 
االعتمــاد علــى مبــدأ الحريــة والمســاواة االقتصاديــة 
لجميــع الــدول الموقعــة علــى عقــد الجزيــرة الخضــراء 
ســنة 1906، والتــي تعتبــر معنيــة بمعاهــدة التدويــل 

.1923 لســنة 

وشــهدت طنجــة تأســيس أول غرفــة تجاريــة مغربيــة 
بطنجــة ســنة 1947، تكونــت مــن مواطنيــن مغاربــة 
فبرايــر   23 بتاريــخ  حيــث  واليهــود،  المســلمين  مــن 
1947 علــى الســاعة الرابعــة والنصــف مســاء بفنــدق 
فالينتينــا، حضــر حوالــي 100 شــخص مــن أهالــي طنجة 
مــن المســلمين واليهــود بنــاء علــى دعــوة مــن لجنــة 
ــن غرفــة  ــة لتكوي ــن لجن ــى أســاس تعيي ــة عل تحضيري
ــى  ــة عل ــة بطنج ــة والفالح ــارة والصناع ــة للتج مغربي
غــرار باقــي الغــرف التجاريــة األجنبيــة وكذلــك الغرفــة 
التجاريــة الدوليــة التــي كانــت تدافــع عــن مصالــح 
كلمــة  االجتمــاع  وشــهد  األجنبيــة،  الغــرف  جميــع 
بــن مســعود، حيــث  الســالم  الطنجــي عبــد  للتاجــر 
اســتهلها بتحيــة حضــرة صاحــب الجاللــة محمــد بــن 
ــي  ــية الت ــباب الرئيس ــا باألس ــر بعده ــم ذك ــف، ث يوس
اقتصاديــة  منظمــة  تأســيس  الضــروري  مــن  تجعــل 
مغربيــة بطنجــة مــن أجــل إنعــاش الحركــة االقتصاديــة 
وتوحيــد  مصالحهــم  عــن  والدفــاع  أعضائهــا  بيــن 
جهودهــم وتمثيلهــم أمــام مختلــف المؤسســات 
الدوليــة بالمدينــة، وتــم إثرهــا عــرض القوانيــن علــى 
الحاضريــن ليتــم التصويــت عليهــا باإلجمــاع، وقد تولت 
ــة  ــى الســلطات الدولي ــة عرضهــا عل ــة التحضيري اللجن
المختصــة بالمدينــة للحصــول علــى الموافقــة، كمــا 
قامــت بمراســلة النائــب الســلطاني محمــد التــازي 
للتدخــل لــدى مختلــف المؤسســات الدوليــة بالمدينــة 
التجاريــة  الغرفــة  لتأســيس  عرقلــة  أي  لتفــادي 

المغربيــة بطنجــة.

ــث  ــيس حي ــة التأس ــالل عملي ــر خ ــر مثي ــل أم ــد حص وق
أبــدى بعــض اليهــود  مالحظــة مفادهــا أن يكــون 
لديهــم الحــق فــي تعييــن أعضائهــم بأنفســهم فــي 
الغرفــة التجاريــة، لكــن يهــودي آخــر كان ضمــن اللجنــة 
ــن  ــرق بي ــأن ال ف ــاب ب ــدو" أج ــام الري ــة "أبراه التحضيري
مســلمين وغيــر مســلمين باعتبــار أن مــا يجمعهــم 
جميعــا هــو وصــف المواطــن المغربــي واالنضــواء 

ــن يوســف. ــك محمــد ب ــة المل ــة جالل تحــت راي

ســيبقى الوضــع علــى مــا هــو عليــه إلــى غايــة ســنة 
المملكــة  حضــن  إلــى  ورجوعهــا  طنجــة  اســتقالل 
المغربيــة ســنة 1956، حيــث اندمجــت الغرفــة التجاريــة 
المغربيــة ضمــن باقــي الغــرف التجاريــة والصناعيــة 
المغربيــة، ضمــن قانــون موحــد مــن خــالل ظهيــر 1958 
ــة،  ــة المغربي ــرف التجاري ــي للغ ــون أساس ــة قان بمثاب
كمــا تــم إخــراج ظهيــر 1961 الــذي ألغى جميــع الغرف 
التجاريــة الفرنســية المغربيــة التــي كانــت خــالل فتــارة 
الحمايــة الفرنســية، وذلــك لتجنــب أي تعــارض، ولتبــدأ 

مرحلــة التطويــر والبنــاء االقتصــادي بالمدينــة.
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البدايات األولى للغرفة التجارية بطنجة

خــالل الفتــرة التــي كانــت طنجة تحت الوصايــة الدولية 

ــود أي  ــدم وج ــرا لع ــة 1956، ونظ ــى غاي ــن 1923 إل م

تمثيليــة لتجــار طنجــة مــن األهالــي، وهــو األمــر الــذي 

كان يعرضهــم لضيــاع مصالحهــم، قامــت مجموعــة 

ــن بمراســلة المنــدوب الســلطاني  مــن التجــار الطنجيي

محمــد التــازي، مــن أجــل التدخــل لــدى اإلدارة الدوليــة 

ــر  ــة مغربيــة صرفــة غي بطنجــة وتأســيس غرفــة تجاري

خاضعــة ألي وصايــة أو تدخــل أجنبــي، هكــذا تأسســت 

نــواة أول غرفــة تجاريــة مغربيــة بطنجــة ســنة 1947، 

تحــت اســم الغرفــة المغربيــة للتجــارة، وكانــت حــدود 

صالحياتهــا آنــذاك تمتــد علــى إقليــم طنجــة أصيلــة.

جــاءت رغبــة التجــار بطنجة في تأســيس تنظيم تجاري 

مغربــي، إلــى وجــود العديــد مــن الغــرف التجاريــة 

األجنبيــة بالمدينــة تدافــع عن مصالــح األجانب وتحفظ 

امتيــازات  عــن  تبحــث  كانــت  إنهــا  بــل  امتيازاتهــم، 

اســتغالل  مســتوى  علــى  بطنجــة  جديــدة  تجاريــة 

الجمركيــة  اإلعفــاءات  مــن  واالســتفادة  المينــاء 

وحريــة صــرف العملــة، ولــم يكــن أمــر تأســيس الغرفــة 

المغربيــة للتجــارة باألمــر اليســير، خاصــة أمــام الطابــع 

االقتصــادي للمدينــة إبــان الفتــرة الدوليــة الــذي كان 

يعتمــد علــى حريــة التبــادل التجــاري وحركيــة قويــة 

ــرة  ــيطرة كبي ــة وس ــالت األجنبي ــف العم ــرف مختل لص

الصناعيــة  المنتجــات  وهيمنــة  األجنبــي  للرأســمال 

فــي األســواق مــن مختلــف دول العالــم، وقــد عارضــت 

اإلدارة الدوليــة بطنجــة فكــرة إنشــاء غرفــة تجاريــة 

خاصــة بســاكنة المدينــة، لكــن اســتماتة تجــار طنجــة 

قانونــي  إطــار  وتأســيس  فكرتهــم  تحقيــق  فــي 

يوحدهــم جعــل اإلدارة الدوليــة تســتجيب لمطلبهــم 

ــة مجموعــة مــن  ــر. وتبنــت الغرفــة التجاري فــي األخي

األولويــات فــي طليعتهــا تمثيــل التجــار لــدى مختلــف 

المؤسســات الدوليــة بالمدينــة، ورعايــة مصالحهــم 

أمــام مختلــف الغــرف والهيئــات األجنبيــة، وكانــت 



التنمية االقتصادية: إرادة- مواكبة-تمكين- تحقيق

ــون  ــي يواجههــا التجــار والمهني أكبــر اإلشــكاالت الت

االمتيــازات  مســألة  فــي  الخصــوص  علــى  تتمثــل 

ــن مــع  ــار األوربيي ــع بهــا التج ــي كان يتمت ــة الت التجاري

وجــود تمييــز ضــد التجــار المحلييــن، وغيــاب أي تمثيــل 

ــم. ــن مصالحه ــاع ع ــي للدف ــار قانون أو إط

بعــد حصــول المغــرب علــى اســتقالله ورجــوع طنجــة 

الضــروري  1956، كان مــن  إلــى حضــن الوطــن ســنة 

بطنجــة  التــي  القوانيــن  مالءمــة  بعمليــة  القيــام 

والتــي تحمــل الطابــع الدولــي، بالقوانيــن المعمــول 

بهــا فــي باقــي المناطــق المغربيــة، فصــدر ظهيــر 

خطــوة  بمثابــة  اعتبــر  الــذي   ،  1958 ســنة  شــريف 

أولــى نحــو تجــاوز الوصايــة الدوليــة التــي تخضــع لهــا 

وركــز  عليهــا،  المغربــي  الطابــع  وإضفــاء  المدينــة، 

ــة  ــل عــن المدين ــزع صفــة التدوي ــر علــى ن هــذا الظهي

وتحويلهــا إلــى بلديــة مــع ضبــط تنظيمهــا بصفــة 

مؤقتــة، لتفــادي أي تعــارض قانونــي وعــدم التأثيــر 

علــى ازدهارهــا االقتصــادي.

ــورات  ــة تط ــة بطنج ــة التجاري ــهدت الغرف ــا ش وبدوره

مهمــة بعــد االســتقالل، حيــث أصبحــت تخضــع لنفــس 

النصــوص والضوابــط القانونيــة التــي تســري علــى 

وللتذكيــر  المغربيــة،  والصناعيــة  التجاريــة  الغــرف 

ــة  ــة والفالح ــارة والصناع ــرف التج ــت غ ــط، تأسس فق

ــت خاضعــة لســلطات  ــذ ســنة 1913، وكان بالمغــرب من

ــت تســتغلها للســيطرة  ــة الفرنســية التــي كان الحماي

علــى الخيــرات الطبيعيــة للمغــرب والحصــول علــى 

كان  حيــث  لفائدتهــا،  وضريبيــة  تجاريــة  امتيــازات 

أمــا  الغــرف مواطــن فرنســي،  رأس  علــى  يتواجــد 

مجلــس  ضمــن  وجودهــم  فــكان  المغاربــة  التجــار 

الغرفــة استشــاريا، أي تمثيليــة صوريــة فقــط.

والفالحيــة  والصناعيــة  التجاريــة  الغــرف  منحــت 

ــر  ــة بموجــب ظهي ــة صفــة مؤسســة عمومي المغربي

20 أبريــل 1951 .  وبعــد حصــول المغرب على اســتقالله 

التنظيميــة  النصــوص  بتعديــل  قــام   ،1956 ســنة 

المنظمــة لغــرف التجــارة والصناعــة المغربيــة، ففــي 

ســنة 1958 صــدر ظهيــر شــريف بمثابــة قانون أساســي 

للغــرف التجاريــة والصناعية المغربيــة ، وتكون النظام 

األساســي للغــرف التجاريــة والصناعيــة المغربيــة مــن 

أربعــة أجــزاء و ســتون فصــال علــى الشــكل التالــي:

ــاب  ¶ ــواب )انتخ ــة أب ــن خمس ــون م ــزء األول: تك الج

قابليــة  االنتخابيــة،  اللوائــح  تحريــر  الغــرف، 

االنتخــاب، فــي شــأن عمليــة االنتخــاب، وإقامــة 

فصــال. وثالثــون  وأربعــة  الطعــن(،  دعــوى 

الجــزء الثانــي: تركيــب الغــرف التجاريــة والصناعيــة  ¶

المغربيــة، وتكــون مــن فصليــن، وقــد حــدد أعضــاء 

 12 فــي  بطنجــة  والصناعيــة  التجاريــة  الغرفــة 

عضــوا.

ــن  ¶ ــون م ــرف، وتك ــيير الغ ــول تس ــث: ح ــزء الثال الج

أربعــة أبــواب و 22 فصــال.

اتحاديــة )جامعــة(  ¶ الرابــع: حــول تكويــن  الجــزء 

للغــرف التجاريــة والصناعيــة، وتكــون مــن فصليــن.

التعديــالت  بعــض  األساســي  النظــام  هــذا  وشــهد 

مــن خــالل ظهيــر آخــر ســنة 1958 ، وتمحــورت أبــرز 

التعديــالت فــي الســن القانونــي لالنتخــاب، وتحديــد 

أعضــاء الغــرف حســب المــدن، وتحديــد تاريــخ ينايــر 

1962 مــن أجــل تجديــد نصــف األعضــاء أي بعــد مــرور 

خمــس ســنوات. ولتفــادي أي تعــارض مــع الغــرف 

التجاريــة والصناعيــة التــي أقامتهــا فرنســا خــالل فتــرة 

ــر 1961 الــذي تكــون مــن خمســة  ــة، صــدر ظهي الحماي

فصــول ، حيــث ألغيــت بموجبــه جميــع التشــريعات 

الصناعيــة  الفرنســية  بالغــرف  الخاصــة  واألنظمــة 

خــالل  ســائدة  كانــت  التــي  والفالحيــة  والتجاريــة 

فتــرة الحمايــة، وتوزيــع أموالهــا علــى فــروع الغــرف 

المغربيــة.

وشــهد كل مــن القطاعيــن التجــاري والصناعــي، خــالل 

عقــد الســتينيات تغيــرات مهمــة، ممــا دفع الســلطات 

التجــارة  إلــى تكييــف مؤسســة غــرف  العموميــة 

التحــوالت والمتطلبــات االقتصاديــة  والصناعــة مــع 
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والسياســية لتلــك الفتــرة، خاصــة وأن المغــرب كان أمــام تحديــات كبــرى، تتمثــل علــى الخصــوص فــي مغربــة 

ــة. ــة التحتي ــب االســتثمارات والبني ــن األطــر وجل ــة الرأســمال الخــاص الوطنــي وتكوي االقتصــاد وتنمي

ــراف رســميا،  ــم االعت ــه ت ــد ينظــم غــرف التجــارة والصناعــة، بموجب ــون جدي ــم إصــدار قان  وفــي ســنة 1977، ت

ــذا  ــرف ه ــت ع ــك الوق ــذ ذل ــي، ومن ــاري والصناع ــاع التج ــل القط ــة تمث ــة عمومي ــا كمؤسس ــا وصفته بدوره

القانــون تغييــرات وإضافــات، يبقــى آخرهــا الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.97.85 المنظــم للغــرف، 

بتنفيــذ القانــون رقــم 97ــــ2. وبعدهــا صــدر قانــون رقــم 97ــــ9، المتعلــق بمدونــة االنتخابــات، الــذي يضــع قواعــد 

وإجــراءات انتخــاب األعضــاء داخــل غــرف التجــارة والصناعــة بالمغــرب، وفــي الوقــت الراهــن تنظــم غــرف التجــارة 

والصناعــة والخدمــات بموجــب الظهيــر الجديــد رقــم 09ــ13ــــ1 الصــادر فــي 10 ربيــع الثانــي 1434 )21 فبرايــر 2013( 

بتنفيــذ القانــون رقــم 12ــــ38 المتعلــق بالنظــام األساســي لغــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات، ويتكــون هــذا 

الظهيــر مــن تســعة أبــواب و 71 مــادة علــى الشــكل التالــي: 

الباب األول: أحكام عامة، ويتكون من مادتين. ¶

الباب الثاني: المهام واالختصاصات، ويتكون من 6 مواد. ¶

الباب الثالث: أجهزة اإلدارة والتسيير، وتضم 33 مادة. ¶

الباب الرابع: النظام الداخلي، وهو نظام يضعه مكتب الغرفة، وتكون من مادة واحدة. ¶

الباب الخامس: استقالة أعضاء الغرفة وإقالتهم وتعويضهم، وتكون من 15 مادة. ¶

الباب السادس: التنظيم المالي، وتكون من 4 مواد. ¶

الباب السابع: الوصاية، وتكون من 5 مواد. ¶

الباب الثامن: جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وتكون من مادتين. ¶

الباب التاسع: مقتضيات ختامية وانتقالية، وتكون من مادة واحدة. ¶



التنمية االقتصادية: إرادة- مواكبة-تمكين- تحقيق

تتولــى غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجة 

المهــام، كمــا تمــارس  العديــد مــن  الحســيمة  تطــوان 

ــر الشــريف  اختصاصــات متنوعــة حســب مــا حــدده الظهي

رقــم 1.13.09 الصــادر ســنة 2013، الخاص بالنظام األساســي 

لغــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات، وتماشــيا مــع مــواد 

والخدمــات  والصناعــة  التجــارة  غرفــة  تتولــى  الظهيــر 

ــل مهنيــي قطاعــات التجــارة والصناعــة والخدمــات  تمثي

واإلقليميــة  المحليــة  العموميــة  الســلطات  لــدى 

ــف المنظمــات  ــدى مختل ــة، وكــذا ل ــة والوطني والجهوي

والمؤسســات الدوليــة العاملــة فــي المجــاالت المتعلقــة 

بيــن  الغرفــة  مهــام  فــي  التمييــز  ويمكــن  بمهامهــا، 

المهــام التمثيليــة، والمهــام االستشــارية، ومهــام الدعم 

ــج. والتروي

المهام التمثيلية  1

تمثــل الغرفــة مــن خــالل مجلســها وأجهزتهــا اإلداريــة، 

ــع  ــى جمي ــك عل ــة ككل، وذل ــادي للجه ــاع االقتص القط

مســتويات األنشــطة االقتصاديــة، تجــارة وصناعــة وفالحة 

وســياحة وخدمــات وحــرف تقليديــة، حيث تتولــى الدفاع 

ــدى مختلــف  ــن ل ــاع والمقاولي ــح التجــار والصن عــن مصال

علــى  تعمــل  كمــا  بالجهــة،  والســلطات  المؤسســات 

مواكبــة جميــع األنشــطة االقتصاديــة واقتــراح حلــول 

ناجعــة لتجــاوز مختلــف الصعوبــات التــي تعتــرض الفاعــل 

االقتصــادي بالجهــة، ســواء مــن خــالل المقاولــة الكبــرى 

أو الصغــرى أو صغــار التجــار والحرفييــن، كمــا تمثلهــم 

علــى المســتوى الوطنــي لــدى مختلــف الــوزارات التــي 

لهــا طابــع اقتصــادي واجتماعــي، والتعريــف باالنتظــارات 

االقتصــادي بالجهــة ككل، واقتــراح تحيينــات لمختلــف 

المخططــات  وضــع  فــي  الغرفــة  وتشــارك  القوانيــن، 

مــع  بأنشــطتها  المرتبطــة  اإلســتراتيجية  واالختيــارات 

الســلطات العموميــة وطنيــا وجهويــا وإقليميــا ومحليــا، 

كمــا تشــارك فــي أشــغال المجالــس اإلداريــة للمؤسســات 

العموميــة الفاعلــة فــي القطاعــات التــي تمثلهــا، وكــذا 

مجالــس الــوكاالت التــي تدبــر المرافــق العموميــة داخــل 

مهام واختصاصات غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة

نفوذهــا الترابــي، كأســواق الجملــة والمحطــات الطرقيــة 

والمجــازر البلديــة وغيرهــا، ويقــع علــى عاتــق الغرفــة 

باالنفتــاح علــى  أجنبيــة  البحــث عــن شــراكات  مهمــة 

الفاعــل االقتصــادي األجنبــي، وفتــح قنــوات التواصــل 

بينــه وبيــن الفاعــل االقتصــادي المغربــي محليــا وجهويــا. 

المهام االستشارية 2

نظــم القانــون المغربــي المهــام االستشــارية للغــرف 

بشــكل دقيــق، حيــث يحتــم علــى الحكومــة االستشــارة 

مــع غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات حــول مشــاريع 

النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بالقطاعــات 

المهنيــة التــي تمثلهــا، وكــذا حــول األشــغال العموميــة 

كمــا  الترابــي،  نفوذهــا  دائــرة  داخــل  إنجازهــا  المــراد 

ــات  ــة والجماع ــة والمحلي ــلطات اإلداري ــى الس ــم عل يتحت

الترابيــة استشــارة الغــرف حــول بعــض الرســوم الضريبيــة، 

وكــذا عنــد إعــداد مخططــات التهيئــة الحضريــة وإحــداث 

المناطــق الصناعيــة والتجاريــة، وإقامة المعــارض التجارية، 

ــرى. ــة الكب ــات التجاري ــواق والمجمع ــداث األس وإح

مهام الدعم والترويج 3

تتمثــل هــذه المهــام مــن خــالل إحــداث مراكــز التحكيــم 

والتوثيــق  اإلعــالم  مراكــز  وكــذا  التجاريــة،  والوســاطة 

والقيــام  المعتمــدة،  المحاســبة  ومراكــز  االقتصــادي 

وإقامــة  االســتثمار،  لجلــب  والترويــج  الدعايــة  بعمليــة 

شــراكات مــع المراكــز الجهويــة لالســتثمار والمؤسســات 

الجامعيــة مــن أجــل إنعــاش االســتثمار والتشــغيل والبحــث 

العلمــي محليــا وجهويــا، ونشــر المعلومــات العلميــة 

الغرفــة  العالميــة، كمــا أن  والتقنيــة وأخبــار األســواق 

تعمــل بشــكل كبيــر فــي مواكبــة برامــج الحفــاظ علــى 

البيئــة والتنميــة المســتدامة، إضافــة إلــى دعــم التكويــن 

المهنــي والتكويــن المســتمر وتأهيــل المقاولــة، وإبــرام 

فــي  المختصــة  المؤسســات  مــع  شــراكة  اتفاقيــات 

ــدة  ــي لفائ ــكن االجتماع ــة والس ــة الصحي ــدان التغطي مي

منخرطيهــا.
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بعــد حصــول طنجــة علــى اســتقاللها تــم انتخــاب أول مجلــس للغرفــة التجاريــة ســنة 1960، برئاســة عبــد اهلل 

ــل. أباعقي

كانــت طنجــة خــالل هــذه الفتــرة تعيــش أزمــة اقتصاديــة خانقــة بســبب تهريــب رؤوس األمــوال األجنبيــة التــي 

كانــت تتخــوف مــن انتهــاء نظــام االمتيــازات وفــرض ضرائــب مرتفعــة، وخــالل ســنة 1963، تــم انتخــاب المكتــب 

الجديــد برئاســة الحــاج محمــد العربــي الســعيدي.

ــاكل الغرفــة وتنظيــم أشــغال مختلــف أجهزتهــا، وضبــط  ــن هي وأولــى المشــاكل التــي اعترضتهــا هــي تكوي

ــع  ــن، ووض ــلطة ومهنيي ــن س ــركائها المحليي ــف ش ــن مختل ــا أو بي ــن أجهزته ــواء بي ــات س ــات والعالق االختصاص

برنامــج عمــل متكامــل علــى الصعيديــن الوطنــي والخارجــي مــن خــالل اقتــراح قوانيــن تنظيميــة للنشــاط 

التجــاري والصناعــي، وكــذا البحــث عــن االســتثمار وتقويــة العالقــات مــع مختلــف الفاعليــن االقتصادييــن دوليــا: 

مؤسســات ورجــال أعمــال.

فعلــى المســتوى المحلــي ذهبــت الجهــود بدايــة إلــى تكويــن رابطــات التجــار والصنــاع لتنظيــم العمــل التجاري 

والصناعــي بطنجــة، وفتــح المجــال أمــام صغــار التجــار والصنــاع وتشــجيعهم ماديــا ومعنويــا. وكانــت الغرفــة 

فــي بدايتهــا أمــام محــك حقيقــي، بحيــث تطــورت أدوارهــا االقتصاديــة منــذ انتخــاب مكتبهــا ســنة 1963 علــى 

جميــع المســتويات: إقليميــا، وطنيــا، دوليــا، غيــر أن الغرفــة كانــت فــي مســتوى األحــداث الوطنيــة والدوليــة، 

حيــث أسســت مصلحــة الدراســات واألبحــاث والمراســالت لمعالجــة مختلــف المشــاكل ســواء فــي عالقــة التجــار 

ــول  ــراح حل ــة، واقت ــة واإلقليمي ــح المحلي ــف المصال ــم بمختل ــي عالقته ــض، أو ف ــم البع ــع بعضه ــاع م والصن

واقعيــة وناجعــة،  إضافــة إلــى تنظيــم الرابطــات المهنيــة والتعاونيــات ومدهــا بــكل مــا يلزمهــا علــى مســتوى 

الوثائــق التــي تتوقــف عليهــا أنشــطتها، ورغبــة مــن الغرفــة فــي لتســهيل عمــل الجمعيــات المهنيــة وضعــت 

ــة  ــة العامل ــة والخيري ــة والرياضي ــة والفني ــآت األدبي ــة والهي ــات المهني قاعــة اجتماعاتهــا تحــت تصــرف الجمعي

بالمدينــة.

تطور غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة
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ــع  ــخيصية للواق ــات تش ــداد دراس ــوم بإع ــة لتق ــة ملكي ــاد لجن ــم إيف ــة ت ــن الغرف ــاح م ــك وبإلح ــب ذل ــى جان إل

االقتصــادي واالســتثماري بطنجــة مــن أجــل وضــع برنامــج عمــل لتحقيــق ازدهــار طنجــة وإخراجهــا مــن أزمتهــا 

ــب الشــريف للفوســفاط،  ــر المكت ــة الســيد محمــد الغــزاوي مدي ــة الملكي ــرأس اللجن ــة الخانقــة. وت االقتصادي

ــام  ــر الع ــدي المدي ــد الجن ــيد محم ــة الس ــي اللجن ــارك ف ــا ش ــة،  كم ــا للجن ــررا عام ــي مق ــن السنوس ــدر الدي وب

للجمــارك، وكان الغــرض مــن تكويــن اللجنــة تتبــع مختلــف توصيــان اإلنعــاش االقتصــادي لطنجــة وخلــق رد فعــل 

ــز رجــال األعمــال لالســتثمار بطنجــة، وتمخــض  قــوي فــي األوســاط الداخليــة والخارجيــة ممــا مــن شــأنه تحفي

عــن اللجنــة العديــد مــن التقاريــر ركــزت كلهــا علــى ثــالث مجــاالت: مجــال انتعــاش المينــاء، المنطقتيــن الحرتيــن 

ــة، واالســتثمار الســياحي. ــة والصناعي التجاري

 فعلــى مســتوى إنعــاش المينــاء تقــرر الرفــع مــن نســبة التصديــر واالســتيراد بمينــاء طنجــة خاصــة الحوامــض 

والســكر والحبــوب، وفيمــا يخــص المنطقتيــن الحرتيــن، تقــرر توســيع المنطقــة الحــرة التجاريــة بالمينــاء، 

ــا، وضمــان  ــا ودولي ــا ووطني ــات االســتثمار محلي ــة حــرة تســتجيب لمتطلب ــد علــى إنشــاء منطقــة صناعي والتأكي

التمويــالت البنكيــة الالزمــة إلقامــة المؤسســات الصناعيــة المختلفــة، وعلــى مســتوى الســياحة تقــرر اتخــاذ 

تدابيــر مســتعجلة لتطويــر الســياحة مــن خــالل تنظيــم وســائل النقــل البريــة والبحريــة والجويــة، والســعي إلــى 

جلــب االســتثمارات الســياحية األجنبيــة، وتوفيــر البنيــة التحتيــة األساســية خاصــة علــى مســتوى شــبكة النقــل 

وتوســيع العــرض الفندقــي. 

 وانطالقــا مــن عمــل اللجنــة الملكيــة، جــاءت تدابيــر اإلنعــاش الملكيــة مــن خــالل الخطــاب الملكــي بقصــر طنجــة 

بتاريــخ 29 شــتنبر  1964، وتتمثــل تفاصيــل خطــة اإلنعــاش االقتصــادي الملكــي فــي:

رفع تصدير الحوامض إلى نحو 100 و 120 ألف طن، ابتداء من سنة 1965. ¶

استيراد 20 في المائة من حاجيات المغرب من المحاصيل عبر طنجة. ¶

استيراد ما بين 30 و 501 ألف طن من السكر كل سنة عبر طنجة. ¶

الترخيص ببناء مطحنتين عصريتين. ¶

إقامة مخزن للمحاصيل بميناء طنجة. ¶

توسيع المنطقة الحرة التجارية، وإنشاء المنطقة الحرة الصناعية. ¶

إعداد النصوص التشريعية الخاصة بالمنطقتين الحرتين التجارية والصناعية. ¶

االلتــزام باســتيراد وتصديــر عبــر مينــاء طنجــة لجميــع البضائــع الصــادرة عــن المنطقــة الشــمالية أو الــواردة  ¶

عليهــا.

تمكين المستوردين الطنجيين بمبالغ هامة من العملة الصعبة. ¶

التشجيع على االستثمار بطنجة من خالل تسريع مسطرة الموافقة على مشاريع االستثمار. ¶

التخفيف الجبائي في الضرائب المباشرة بنسبة 50 في المائة. ¶

تحسين البنية التحتية وتشجيع االستثمار السياحي. ¶

تأليف لجنة ملكية للسهر على تنفيذ خطة اإلنعاش االقتصادي لطنجة. ¶
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ــل  ــة عم ــي خط ــا وتبن ــد عمله ــى تجوي ــة إل ــعت الغرف ــة، س ــادي لطنج ــاش االقتص ــة اإلنع ــع خط ــوازاة م بالم

ــي :  ــكل التال ــى الش ــتغالها عل ــاالت اش ــورت مج ــة تمح فعال

ــرية،  ¶ ــوارد البش ــين الم ــة وتحس ــا بدق ــد اختصاصاته ــة وتحدي ــم الغرف ــة: تنظي ــة طنج ــتوى مدين ــى مس عل

ــر  ــاء وتطوي ــة لفائدتهــم، وتوســيع المين ــم، وتخصيــص دروس تكويني ــاع فــي اإلقلي وإحصــاء التجــار والصن

أنشــطته، ثــم تشــييد قاعــة الســتقبال المســافرين، وبنــاء ورشــات إلصــالح الســفن، وتوســيع المطــار وجلــب 

االســتثمار الســياحي .

علــى المســتوى الوطنــي: المطالبــة بجعــل طنجــة مقــرا صيفيا لإقامــة الملكية بهــدف النهــوض بالقطاع  ¶

الســياحي، ومتابعــة مشــاريع تنميــة طنجة، وتبســيط المســاطر أمام المســتثمرين.

علــى مســتوى العالقــة مــع جامعــة الغــرف المهنيــة: االســتمرار فــي المطالبــة بتنظيــم التجــارة والصناعــة  ¶

بالمغــرب ومغربتهمــا، المطالبــة بجــرد المؤهــالت االقتصاديــة للمغــرب لتســهيل عمليــة الترويــج لالســتثمار 

بالمغرب.

ومنحــت غرفــة طنجــة أهميــة بالغــة  للعمــل الدعائــي لصالــح مختلــف المشــاريع خاصــة علــى مســتوى 

التعريفيــة  والمســتندات  الكتيبــات  توزيــع  تــم  والمينــاء والســياحة والفالحــة، حيــث  الحرتيــن  المنطقتيــن 

ــف  ــة بمختل ــي الغــرف التجاري بالمؤهــالت االســتثمارية لطنجــة، كمــا عــززت اتصاالتهــا برجــال األعمــال وممثل

الــدول، وحرصــت بشــكل خــاص علــى حضــور مختلــف المؤتمــرات االقتصاديــة، ســواء علــى مســتوى المغــرب أو 

الخــارج ســنة 1967، )الكافــراد نموذجــا(  .
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واجهــت الغرفــة التجاريــة بطنجــة منــذ انتخــاب أول مجلــس لهــا بعــد االســتقالل، العديــد مــن الصعوبــات، ويبقــى 

أبــرز وأخطــر هــذه الصعوبــات رحيــل رؤوس األمــوال األجنبيــة عنهــا، ممــا أصابهــا بأزمــة اقتصاديــة خانقــة كانــت 

ــة،  ــة الخانق ــا االقتصادي ــن أزمته ــة م ــراج المدين ــاكنتها، وإلخ ــاة س ــة وحي ــاد طنج ــى اقتص ــة عل ــا رهيب نتائجه

ونظــرا ألهميــة طنجــة كمدينــة ذات موقــع اســتراتيجي تتوفــر علــى مميــزات جاذبــة لالســتثمارات، صــدر العهــد 

الملكــي حــول المدينــة ســنة 1957 ، وأكــد حينهــا الملــك محمــد الخامــس حرصــه علــى تطــور مدينــة طنجــة 

والحفــاظ علــى ازدهارهــا االقتصــادي، وتتمثــل أبــرز الضمانــات الملكيــة فــي:

حرية صرف العملة بطنجة. ¶

حرية التجارة بطنجة على مستوى االستيراد والتصدير . ¶

مالءمة النظام الجبائي بطنجة بما يتماشى مع حرية صرف العملة والتجارة. ¶

ورغــم العهــد الملكــي وأمــام تخــوف رجــال األعمــال والمســتثمرين األجانــب بطنجــة مــن فــرض قيــود علــى 

حريــة التجــارة وصــرف العملــة وتطبيــق النظــام الجبائــي علــى المغــرب بالمدينــة، تــم تهريــب رؤوس األمــوال 

واالســتثمارات واألصــول الماليــة نحــو الخــارج، وقــد أدى هــذا األمــر إلــى أزمــة اقتصاديــة خانقــة بطنجــة أدى 

إلــى شــلل تــام لألنشــطة التجاريــة والصناعيــة وارتفــاع البطالــة، ولمواجهــة ذلــك جــاءت الخطــة الملكيــة 

لإنعــاش االقتصــادي مــع بدايــة حكــم الملــك الحســن الثانــي، غيــر أن الغرفــة ســجلت بوضــوح وبصراحــة تامــة 

عــدم االلتــزام بالخطــة الملكيــة لإنعــاش االقتصــادي لطنجــة، حيــث ظــل تصديــر الحوامــض دون النســبة المتفــق 

عليهــا، كمــا لــم يتــم اســتيراد النســبة المقــررة مــن الســكر عبــر مينــاء طنجــة، كمــا لــم يتــم إنشــاء مخــزن الحبــوب 

بالمينــاء،  وتســجيل تأخــر كبيــر فــي إصــدار النصــوص التشــريعية الخاصــة بالمنطقــة الصناعيــة الحــرة، كمــا لــم 

يتــم االلتــزام  بالتخفيــف الضريبــي بنســبة 50 فــي المائــة نظــرا لصعوبــات قانونيــة.

يضــاف إلــى التحديــات الســابقة مشــكل ماليــة الغرفــة، فأمــام تعــدد مهــام الغرفــة وبذلهــا لمجهــودات جبــارة 

فــي ســبيل اإلنعــاش االقتصــادي لطنجــة وتنميتهــا وتطويرهــا، ويرجــع ذلــك باألســاس إلــى قلــة اإلمكانيــات 

وتشــعب المهــام، لذلــك توجــه مكتــب الغرفــة نحــو مختلــف المســؤولين لعــرض قضيــة ضعــف ماليتهــا، 

وطلبــت فــي إطــار الشــفافية أن تتولــى وزارة الصناعــة واالقتصــاد مباشــرة صــرف االعتمــادات الماليــة المخصصة 

ــة  ــس الغرف ــام رئي ــا، فق ــا وأجهزته ــا وأهميته ــة ومهامه ــع كل غرف ــار موق ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ ــرف، م للغ

بمراســلة وزيــر التجــارة والصناعــة التقليديــة حــول الموضــوع وذلــك مــن أجــل تخصيــص اعتمــادات ماليــة خاصــة 

بالمــوارد البشــرية مــن خــالل إحــداث منصــب كاتبــة، ومنصــب مديــر الغرفــة، وضمــان مصاريــف التســيير العاديــة 

كاإلنــارة واألدوات المكتبيــة واالعتمــادات المخصصــة الســتقبال الوفــود ورجــال األعمــال والســفر نحــو الخــارج.

كانــت قضيــة عــدم كفايــة المــوارد البشــرية تثقــل كاهــل رئيــس الغرفــة محمــد العربــي الســعيدي الــذي كان 

ــة،  ــب مهامــه التمثيلي ــى جان ــة إل ــد مــن المهــام اإلداري ــه رئيســا للغرفــة ســنة 1963 العدي ــذ انتخاب ــى من يتول

كاإلشــراف علــى الســير اإلداري وتنفيــذ مقــررات المجلــس، بحيــث أن هــذه االختصاصــات تعتبــر مــن صميــم مهام 

مديــر إداري يســهر علــى الســير اإلداري وكل مــا يتعلــق بالمــوارد البشــرية ومراقبــة تنفيــذ مقــررات المجلــس، 

لهــذا قــام منــذ ســنة 1965 بتكثيــف الجهــود مــن أجــل إنشــاء هــذه الوظيفــة  خاصــة مــع التطــور الملحــوظ 

التحديات الكبرى التي واجهتها الغرفة التجارية بطنجة بعد استقالل المغرب 1956. 
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الــذي أصبحــت تشــهده طنجــة. وقــام كل مــرة بتجديــد طلبــه بإنشــاء منصــب مديــر الغرفــة التجاريــة بطنجة ســنة 

1967 خاصــة مــع تدشــين المنطقــة التجاريــة الحــرة، ونمــو األعمــال وتشــعب المســؤوليات اإلقليميــة والخارجيــة، 

إضافــة إلــى الحاجــة الملحــة إلــى وجــود جهــاز مــن المستشــارين، للتمكــن مــن  تتبــع مختلــف األنشــطة التجاريــة 

والصناعيــة التــي تشــهد نمــوا مضطــردا بإقليــم طنجــة. 

ــاس  ــتئناف بف ــة االس ــا بمحكم ــة وإلحاقه ــتئناف بطنج ــة االس ــذف محكم ــك ح ــرى كذل ــات الكب ــن الصعوب م

ــذي  ــة ال ــة هــذه المســألة فــي جــدول أعمــال اجتماعــات جامعــة الغــرف التجاري ــارت الغرفــة التجاري ، وقــد أث

جــرى بطنجــة شــهر غشــت 1966، وتــم علــى إثــره تكويــن لجنــة لمقابلــة الســيد وزيــر العــدل، وفعــال تــم اللقــاء 

بالكاتــب العــام للــوزارة، وتــرأس لجنــة جامعــة الغــرف المغربيــة للتجــارة والصناعــة والخدمــات رئيــس الجامعــة 

ميلــود الشــعبي إضافــة إلــى رئيســي غرفتــي مكنــاس تافياللــت وطنجــة، وقدمــت اللجنــة مالحظاتهــا حــول 

هــذا األمــر وتتمثــل أبــرز المالحظــات فــي :

ــة بطنجــة حــول التراجــع عــن  ¶ ــة للتجــارة، لمطلــب الغرفــة التجاري ــد المطلــق لجامعــة الغــرف المغربي التأيي

قــرار حــذف محكمــة االســتئناف بطنجــة.

بعد المسافة وتعطل المصالح. ¶

ضرورة إخراج ظهائر تعدد محاكم االستئناف بالمغرب. ¶

ــة  ¶ ــاث اإلداري ــن واألبح ــي للتكوي ــز اإلفريق ــة )المرك ــات العالمي ــن الهيئ ــد م ــر للعدي ــى مق ــة إل ــول طنج تح

نموذجــا(.



التنمية االقتصادية: إرادة- مواكبة-تمكين- تحقيق

تمحــورت أنشــطة الغرفــة التجاريــة خــالل ســنة 1964 حــول مواكبــة خطــة اإلنعــاش االقتصــادي الملكيــة، حيــث 

قامــت بزيــارة للعديــد مــن الــدول )بريطانيــا، ألمانيــا الغربيــة، الدنمــارك، الســويد، الجزائــر، تشيكوســلوفاكيا، لبنــان، 

األردن، اســبانيا، العــراق، الكويــت، المملكــة العربيــة الســعودية(، وقــد كان الهــدف مــن هــذه الزيــارات تســويق 

اإلمكانيــات والمؤهــالت االقتصاديــة التــي تزخــر بهــا طنجــة تجاريــا وصناعيــا وســياحيا، ومــن أبــرز األنشــطة 

لســنة 1965 القيــام بتتبــع تنفيــذ مشــاريع إنعــاش طنجــة، والقيــام بإعــداد مشــروع النظــام المالــي للمنطقــة 

الصناعيــة الحــرة بتاريــخ 4 مــارس 1965 .

علــى مســتوى النشــاط التجــاري تــم االســتمرار فــي خلــق الرابطــات التجاريــة وتنظيمهــا ومدهــا بــكل مــا 

تحتاجــه قانونيــا وتكوينيــا، وفيمــا يخــص القطــاع الصناعــي تــم االهتمــام بتبســيط اإلجــراءات القانونيــة الخاصــة 

بإقامــة مؤسســات صناعيــة جديــدة. أمــا مــا يتعلــق باألنشــطة الخارجيــة فقــد قامــت الغرفــة بإجــراء العديــد مــن 

االتصــاالت مــع المســتثمرين األجانــب وتنظيــم زيــارات عمــل للعديــد مــن البلــدان األوربيــة مــن أجــل تحفيــز رجــال 

األعمــال األوروبييــن باســتيراد المنتجــات الفالحيــة المغربيــة خاصــة الحوامــض.

مــن أبــرز األحــداث التــي شــهدتها ســنة 1965، اإلعــالن عــن حالة االســتثناء، واســتمرار غــالء بعض المواد األساســية، 

حيــث تميــزت الوضعيــة العامــة للمغــرب حينهــا بتــأزم األوضــاع االقتصاديــة والسياســية علــى الســواء، وســجلت 

الغرفــة تأييدهــا لجميــع القــرارات الوطنيــة ســواء علــى المســتوى السياســي أو علــى المســتوى التضامنــي 

بهــدف رفــع الفقــر والتهميــش عــن بعــض مناطــق المغــرب .

ولمواكبــة خطــة اإلنعــاش االقتصــادي لطنجــة، أوفــد جاللــة المغفــور لــه الحســن الثانــي نائــب كاتــب الدولــة 

ــدة  ــو 1965، لعقــد اجتمــاع ضــم شــخصيات عدي ــخ 10 ماي ــى طنجــة بتاري فــي التجــارة والصناعــة والمعــادن إل

)رؤســاء المجالــس المنتخبــة، ورئيــس الغرفــة التجاريــة والصناعيــة، ورجــال األعمــال، وممثلــي األبنــاك(، وتمحــور 

جــدول األعمــال حــول النقــاط التاليــة:

المنطقتين الحرتين التجارية والصناعية. ¶

تطوير المشاريع الصناعية والتعاونيات. ¶

ــى الوجــود مــع  ــن إل ــن الحرتي ومــن أهــم القــرارات التــي خــرج بهــا االجتمــاع ضــرورة تســريع إخــراج المنطقتي

مواكبــة الظهائــر المنظمــة لذلــك . وعقــب هــذا االجتمــاع مباشــرة اســتقبلت طنجــة لجنــة ملكيــة بتاريــخ 29 

يوليــو 1965، تشــكلت مــن وزيــر الداخليــة ووزيــر التجــارة والصناعــة التقليديــة، وخاللهــا ســلم وزير الداخلية للســيد 

العامــل المرســوم الملكــي المنظــم للعمليــات الماليــة داخــل المنطقــة الحــرة. وأعقبــت هــذه اللجنــة لجنــة 

وزاريــة أخــرى قصــد القيــام بدراســة جميــع المشــاكل المتعلقــة بتنفيــذ المشــاريع التــي أعدهــا الملــك الحســن 

ــاء  ــز المين ــي للمناطــق الحــرة، وتجهي ــى إخــراج النظــام الداخل ــز عل ــم التركي ــم طنجــة وت ــي إلنعــاش إقلي الثان

والمطــار وتوســعتهما، والوقــوف علــى أبــرز المشــاكل الســياحية.

ركــزت أنشــطة الغرفــة خــالل ســنة 1967 علــى العناية بأحــوال التجــارة والصناعــة باإلقليم وإيجاد حلــول لمختلف 

ــدى  ــة ل ــت الغرف ــة، تدخل ــي بطنج ــي والخدمات ــاري والصناع ــين األداء التج ــا، ولتحس ــي تعترضه ــاكل الت المش

كرونولوجيا  أنشطة وتحركات الغرفة منذ الستينيات
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الحكومــة ســواء عنــد زيــارة وزرائهــا لطنجــة أو عــن طريــق مراســالت خاصــة. وتمحــورت التدخــالت حــول معالجــة 

قضايــا جوهريــة، كقضيــة نقــل محكمــة االســتئناف مــن طنجــة إلــى فــاس، واالهتمــام بنشــاط التصديــر وتطويــر 

النقــل البحــري والنقــل البــري، ووضعيــة المينــاء والمطــار وأحــوال المنطقــة الصناعيــة الحــرة، والمنطقــة الحــرة 

التجارية.

وعلــى مســتوى االتصــاالت الخارجيــة عقــدت الغرفــة ســنة 1967 اجتماعــا مــع الجامعــة المغربيــة للغــرف 

التجاريــة والصناعيــة بطنجــة، واســتقبلت شــخصيات اقتصاديــة دوليــة كالدكتــور رفعــت األميــن العــام للمنظمــة 

االقتصاديــة االفريقيــة اآلســيوية، والدكتــور عفيفــي عــن المنظمــة االقتصاديــة التابعــة لهيئــة األمــم المتحدة.

مــن أبــرز األحــداث الخالــدة فــي تاريــخ الغرفــة، تقديــم رئيســها محمــد العربــي الســعيدي خــالل الزيــارة الملكيــة 

للمدينــة شــهر شــتنبر ســنة 1967، لملتمــس بشــأن الحالــة االقتصاديــة باإلقليــم يــوم الثانــي مــن شــهر أكتوبــر 

ســنة 1967 .

كان التحــدي مهمــا علــى مســتوى التطويــر الســياحي، وتوفيــر عــرض كاف مــن الفنــادق، وتعزيــز شــبكة 

ــازارات والمرشــدين الســياحيين. وعلــى مســتوى  ــري، وتنظيــم عمــل الب ووســائل النقــل الجــوي والبحــري والب

المناطــق التجاريــة والصناعيــة الحــرة ثمنــت الغرفــة التجاريــة قيــام عامــل طنجــة مــوالي الطاهــر العلــوي بتاريــخ 

11 يوليــو 1967 بتدشــين أول بنايــة تجاريــة بالمنطقــة الحــرة مــن طــرف النائــب األول لرئيس الغرفة ســعيد بولعيد. 

وفــي نفــس اإلطــار أوفــد جاللــة المغفــور لــه الحســن الثانــي لجنــة وزاريــة تتألــف مــن وزارة الداخليــة والماليــة 

والتجــارة والصناعــة التقليديــة والمالحــة واألشــغال العموميــة والبريــد إلــى طنجــة لمباشــرة التدشــين الرســمي 

للمنطقــة الحــرة، كمــا وجــه رئيــس الغرفــة رســالة إلــى الملــك الراحــل الحســن الثانــي طيــب اهلل ثــراه بالمناســبة 

معربــا لــه عــن فائــق امتنانــه عــن عنايتــه الملكيــة الســامية بطنجــة وحرصــه علــى تقدمهــا االقتصــادي ، وتــال 

التدشــين اجتمــاع الســادة الــوزراء مــع أعضــاء المجالــس المنتخبــة لتــدارس العديــد مــن القضايــا المتعلقــة بســير 

وتفعيــل المنطقــة التجاريــة الحــرة، ومــن أبــرز هــذه القضايــا: 

مسألة البيع بالتقسيط داخل المنطقة الحرة. ¶

مسألة السجل التجاري والعراقيل اإلدارية والقانونية التي تعترضه . ¶

مسألة البناء داخل المنطقة الحرة التجارية. ¶

مسألة تصدير الحوامض والفواكه خاصة إلى جبل طارق. ¶

وتــم االتفــاق علــى إرســال لجنــة إلــى طنجــة قصــد دراســة وحــل مســألة الســجل التجــاري، وإيجــاد حلــول لمســألة 

تصديــر الفواكــه والحوامــض لجبــل طــارق، إضافــة إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة واالهتمــام بقطاعــي الســياحة 

والصناعــة التقليديــة.

بذلــت الغرفــة التجاريــة مجهــودات جبــارة مــن أجــل إخــراج المنطقــة الصناعيــة الحــرة إلــى الوجــود ســنة 1967، 

ســواء مــن خــالل قوتهــا االقتراحيــة )تقديمهــا لمقتــرح القانــون المالــي والنظــام األساســي للمنطقــة الحــرة(، 

ــال  ــازات لرج ــن امتي ــه م ــا تتيح ــة وم ــذه المنطق ــج له ــة للتروي ــودات دعائي ــت بمجه ــك قام ــد ذل ــرة بع ومباش

األعمــال والمســتثمرين، كمــا ربطــت الغرفــة اتصــاالت عديــدة مــع األميــن العــام للمنظمــة االقتصاديــة اإلفريقية 

اآلســيوية الدكتــور رفعــت للتباحــث معــه حــول ســبل الترويــج لطنجــة وتنميتهــا وتطويرهــا االقتصــادي ، وأجــرى 
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رئيــس الغرفــة لقــاءات هامــة مــع الدكتــور عفيفــي المديــر المســاعد لمنظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة 

ــي  ــد اإلفريق ــرف المعه ــن ط ــة م ــت بطنج ــي أقيم ــة الت ــرة الصناعي ــش المناظ ــى هام ــك عل ــة وذل االقتصادي

للتكويــن والعلــوم، كمــا شــهدت المناســبة لقــاء عامــل طنجــة مــوالي الطاهــر العلــوي ورئيــس الغرفــة التجارية 

ــة العالميــة، وتركــز اللقــاء  بالدكتــور رفعــت وذلــك بحكــم عالقــات المنظمــة بمختلــف التنظيمــات االقتصادي

علــى الخصــوص حــول الحصــول علــى خبــرات دوليــة بشــأن المنطقــة الحــرة الصناعيــة وتطويــر مينــاء طنجــة .

مــن التحديــات الكبــرى التــي واجهتهــا الغرفــة، مســألة تأخــر اســتيفاء الضرائــب مــن طــرف المصالــح المختصــة، 

ممــا أدى إلــى تراكــم المبالــغ المســتحقة، وقــد أرجعــت الغرفــة ذلــك إلــى العديــد مــن األســباب مــن ضمنهــا:

ارتفاع قيمة الضرائب. ¶

عدم إلمام العديد من التجار بالنصوص المتعلقة بالضرائب والتي تم تحيينها بعد استقالل طنجة. ¶

ومــن أجــل إيجــاد الحلــول، عقــد اجتمــاع بمقــر العمالــة بتاريــخ 16 يوليــو 1969، برئاســة الســيد العامــل محمــد 

المعتصــم، وبحضــور رئيــس الغرفــة التجاريــة والوكيــل العــام للدولــة، ورئيــس األمن اإلقليمــي، ورؤســاء المجالس 

المنتخبــة وخلفــاء الدوائــر ومديــر الجمــارك ورئيــس الخزينــة العامــة وقابــض البلديــة.
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ســجلت الغرفــة بــكل فخــر واعتــزاز مســاندتها ومناصرتهــا لقضيــة الشــعب الفلســطيني والصــراع العربــي 

اإلســرائيلي، ويتجلــى ذلــك مــن خــالل المســاهمة فــي عمليــة االســتكتاب التــي أطلقهــا الملــك الحســن 

ــاندة  ــة لمس ــؤوليتها كامل ــة مس ــت الغرف ــنة 1967، وتحمل ــرب س ــى الع ــرائيلي عل ــدوان اإلس ــد الع ــي بع الثان

ــة  ــرف التجاري ــاد الغ ــس اتح ــن رئي ــة م ــتلمت برقي ــة اس ــة بطنج ــة التجاري ــا أن الغرف ــم، كم ــي محنته ــرب ف الع

والصناعــة بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية مــن أجــل تقديــم المســاعدة الالزمــة لضحايــا العــدوان، فــكان رد الغرفــة 

إيجابيــا حيــث قامــت بالتعريــف الــالزم لألمــر داخــل العائلــة االقتصاديــة بطنجــة للحصــول علــى أكبــر قــدر مــن 

المســاهمات واالكتتابــات . 

مواقف الغرفة من القضايا العربية

رغبــة مــن غرفــة التجــارة والصناعــة فــي مواكبــة الخطــة الملكيــة لإنعــاش االقتصــادي لمدينــة طنجــة منــذ 

انتخــاب مكتبهــا الجديــد ســنة 1963، قامــت بزيــارة للعديــد مــن الــدول مــع بدايــة ســنة 1964 )بريطانيــا، ألمانيــا 

الغربيــة، الدنمــارك، الســويد، الجزائــر، تشيكوســلوفاكيا، لبنــان، األردن، اســبانيا، العــراق، الكويــت، المملكة العربية 

ــر  ــي تزخ ــة الت ــالت االقتصادي ــات والمؤه ــويق اإلمكاني ــارات تس ــذه الزي ــن ه ــدف م ــد كان اله ــعودية(، وق الس

بهــا طنجــة، تجاريــا وصناعيــا وســياحيا، كمــا حرصــت علــى حضــور مختلــف التظاهــرات االقتصاديــة ذات الطابــع 

الدولــي، هكــذا ســجلت الغرفــة حضورهــا بوفــد مهــم للــدورة 13 لمؤتمــر غــرف التجــارة والصناعــة والزراعــة 

بالبــالد العربيــة الــذي انعقــد بالعــراق مــن 29 أبريــل إلــى 3 مــارس 1967، وتمحــورت القضايــا التــي ناقشــها فــي:

استعراض تطور التعاون االقتصادي بين الدول العربية. ¶

دراسة مشاكل التنمية والتنسيق الصناعي بين الدول العربية. ¶

دراسة مختلف التشريعات الخاصة بقانون الشغل بالبلدان العربية. ¶

ومــن بيــن أهــم التوصيــات التــي خــرج بهــا المؤتمــر إنشــاء فــرع للمكتــب الدائــم لالتحــاد بطنجــة ، وقــد بــررت 

المنظمــة هــذا القــرار بعــد الدراســة التــي أجرتهــا بالمدينــة إلــى ثالثــة اعتبــارات:

الموقع االستراتيجي لطنجة وقربها من أوربا. ¶

إجماع دول المغرب العربي على اختيار مدينة طنجة الجتماعات المسؤولين االقتصاديين العرب بها. ¶

سهولة المواصالت السلكية والالسلكية  ¶

وعلــى مســتوى القــارة االفريقيــة اهتمــت الغرفــة التجاريــة بالتنســيق مــع المركــز اإلفريقــي للتكويــن 

والبحــوث اإلداريــة )كافــراد( الــذي يتخــذ مــن طنجــة مقــرا لــه، مــن أجــل القيــام بعمليــة تكويــن األطــر وإجــراء 

ــة. ــؤون اإلفريقي ــق بالش ــا يتعل ــي كل م ــات ف ــاث والدراس ــف األبح مختل

وحضــر وفــد عــن الغرفــة التجاريــة بطنجــة المعــرض االقتصــادي بمدينــة برشــلونة االســبانية، كمــا أجــرى الوفــد 

ــن  ــة ع ــات وافي ــم معطي ــدم له ــذي ق ــلونة ال ــرة لبرش ــة الح ــر المنطق ــع مدي ــاء م ــرض لق ــش المع ــى هام عل

األنشطة الدولية لغرفة التجارة والصناعة 
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المنطقــة الحــرة ونظــم تســييرها ومؤهالتهــا ومواردهــا البشــرية. كمــا اســتقبلت الغرفــة العديــد مــن الوفــود 

والشــخصيات الدبلوماســية واالقتصاديــة، كالدكتــور رفعــت أميــن عــام )األفراســيك(، والدكتــور عفيفــي 

مديــر مســاعد للمنظمــة االقتصاديــة التابعــة لألمــم المتحــدة، وعبــد العزيــز صقــر رئيــس اتحــاد غــرف التجــارة 

ــا،  ــلوفاكيا، فرنس ــيا، تشيكوس ــكا، روس ــا، بلجي ــال بانام ــال أعم ــود رج ــك وف ــة، وكذل ــة العربي ــة والزراع والصناع

ــة. ــا الفيدرالي ــة، ألماني ــات المتحــدة األمريكي ســوريا، الوالي

ــام الغرفــة باإلعــداد لمؤتمــر منظمــة التعــاون االقتصــادي  ــا، قي ومــن األنشــطة التــي تكتســي طابعــا خارجي

اإلفريقــي اآلســيوي شــهر غشــت 1967، فكانــت مناســبة إلطــالع مختلــف الوفــود علــى المؤهــالت االقتصادية 

التــي توفرهــا طنجــة.

كمــا حضــرت الغرفــة مؤتمــر غــرف التجــارة والصناعــة والزراعــة للبــالد العربيــة الــذي انعقــد بالكويــت مــن 9 إلــى 

14 نونبــر 1967 .

ومــن االلتزامــات الوطنيــة لغرفــة التجــارة بطنجــة مواكبــة اإلصالحــات السياســية، حيــث قامــت بتكويــن لجنــة 

خاصــة برئاســة رئيــس الغرفــة الحــاج محمــد العربــي الســعيدي، إلنجــاز حملــة لصالــح التعديــل الدســتوري لســنة 

1970، وقامــت الغرفــة بنفــس األمــر حــول تعديــل الدســتور ســنة 1972.

ــة عــن انتخــاب الســيد  ــث أســفرت العملي ــد للغرفــة، حي ــة انتخــاب المكتــب الجدي خــالل ســنة 1977 جــرت عملي

حميــد العباســي رئيســا جديــدا للغرفــة، وركــز المكتــب الجديــد علــى تطويــر مينــاء طنجــة ومواكبــة المخططــات 

االقتصاديــة الوطنيــة.



الذكرى السبعون لتأسيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة 38

أمــام تطــور أنشــطة غرفــة التجــارة والصناعــة بطنجــة وتشــعب مهامهــا كان مــن الضــروري إنشــاء مجلــة خاصــة 

ــة،  ــة أنشــطتها المختلفــة وتوجيــه مختلــف المســتثمرين نحــو االســتثمار بالمدين للتعريــف بالغرفــة ومواكب

حيــث أن فكــرة المجلــة جــاءت لتكــون بمثابــة دليــل اســتثماري لطنجــة بالدرجــة األولــى، وتــم مناقشــة مشــروع 

المجلــة بشــكل رســمي مــن خــالل اجتمــاع مجلــس الغرفــة بتاريــخ 6 يونيــو 1971، وبعــد المــداوالت تــم تكليــف 

المديــر الســابق للغرفــة الســيد عبــد العزيــز الكنونــي بإنجــاز مجلــة للغرفــة تكــون علــى شــكل نشــرة وتحمــل 

اســم "الحقائــق االقتصاديــة"، وجــاء فــي التكليــف أن المجلــة ســتتضمن مختلــف الدراســات واالنجــازات بطنجــة 

فــي مختلــف المياديــن الصناعيــة والتجاريــة والفالحيــة والســياحية والخدماتيــة.

غيــر أن الســيد عبــد العزيــز الكنونــي لــم يلتــزم بإخــراج مجلــة للغرفــة، فتــم االســتغناء عنــه والبحــث عــن ســبل 

ــع  ــة ّ"المطاب ــى مطبع ــة إل ــة للغرف ــادات المخصص ــن االعتم ــض م ــل الفائ ــرر تحوي ــة، وتق ــراج المجل ــرى إلخ أخ

الدوليــة بطنجــة" المكلفــة بطبــع المجلــة، وبالفعــل خرجــت مجلــة الغرفــة فــي حلــة أنيقــة تضمنــت مختلــف 

ــة،  ــة للمدين ــة االقتصادي ــة بالتنمي ــاريع الخاص ــف المش ــتعرض مختل ــة، وتس ــا الغرف ــوم به ــي تق ــطة الت األنش

ــالل  ــة خ ــة خاص ــة واالقتصادي ــرة التاريخي ــظ الذاك ــة، يحف ــي للغرف ــيف حقيق ــة أرش ــة اآلن بمثاب ــر المجل وتعتب

الســنوات األولــى الســتقالل المدينــة.

بعــد نجــاح مشــروع المجلــة، وخــالل فتــرة رئاســة محمــد العباســي للغرفــة تقــرر إخــراج دليــل المســتثمر، وتــم 

اختيــار اللغتيــن الفرنســية واالنجليزيــة كلغــة للنشــر فــي البدايــة علــى أســاس إضافــة اللغــة العربيــة الحقــا، كمــا 

تقــرر طبــع 3000 عــدد فــي البدايــة، ويعــد تحقيــق مشــروع دليــل المســتثمر بمثابــة دعايــة حقيقيــة وتســويق 

مثمــر لإمكانيــات االســتثمارية لمدينــة طنجــة، حيــث وجــه الدليــل بالدرجــة األولــى إلــى رجــال األعمــال األجانــب 

وإلــى مختلــف الهيئــات االقتصاديــة الدوليــة.

إصدار أول مجلة لغرفة التجارة والصناعة بطنجة
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حظيــت قضيــة الوحــدة الترابيــة للمغــرب بمكانــة جوهريــة لــدى غرفــة التجــارة والصناعــة بطنجــة، فبعــد مطالبــة 
المغــرب بصحرائــه ونظــرا إليمانــه بعدالــة قضيتــه أحــال ملــف الصحــراء علــى أنظــار محكمــة العــدل الدوليــة للبــث 
فيهــا، وقــد أقــرت محكمــة العــدل الدوليــة بوجــود روابــط تاريخيــة وقانونيــة تشــهد بــوالء القبائــل الصحراويــة 
لســالطين المغــرب عبــر مختلــف المراحــل التاريخيــة. وخــالل ســنة 1975 أعلــن الملــك الراحــل الحســن الثانــي عــن 
انتصــار القضيــة الوطنيــة لــدى أعلــى هيئــة دوليــة، وصــرح بعزمــه علــى تنظيــم المســيرة الخضــراء مــن شــمال 
ــه  ــن أراضي ــزء م ــى ج ــرب عل ــوذ المغ ــط نف ــلمية لبس ــيرة س ــون مس ــى أن تك ــدد عل ــه، وش ــى جنوب ــرب إل المغ
وتحقيقــه للوحــدة وإخــراج المســتعمر اإلســباني منهــا حيــث أنهــت المســيرة الخضــراء حــدا لحوالــي ثالثــة أربــاع 

قــرن مــن االســتعمار واالحتــالل اإلســباني للصحــراء المغربيــة.

فبتاريــخ 5 مــن نوفمبــر 1975 خاطــب الملــك الحســن الثانــي عمــوم المغاربــة الذيــن وصــل عددهــم إلــى 350 ألــف 
مغربــي ومغربيــة تطوعــوا بحمــاس للمشــاركة فــي هــذه الملحمــة التاريخيــة قائــال: "غــدا إن شــاء اهلل ســتخترق 
الحــدود، غــدا إن شــاء اهلل ســتنطلق المســيرة الخضــراء، غــدا إن شــاء اهلل ســتطؤون طرفا من أراضيكم وستلمســون 
رمــال مــن رمالكــم وســتقبلون ثــرى مــن وطنكــم العزيــز"، وبعــد إعطــاء الحســن الثانــي إشــارة انطــالق المســيرة، 
اندفــع المتطوعــون المغاربــة لعبــور الحــدود الوهميــة التــي أقامهــا االحتــالل االســباني، ولــوح المتظاهــرون 

باألعــالم المغربيــة والفتــات تدعــو إلــى عــودة الصحــراء المغربيــة وصــور الملــك والقــرآن الكريــم.

ــن المغــرب وإســبانيا  ــدأت اتصــاالت دبلوماســية مكثفــة بي ــى انطــالق المســيرة الخضــراء ب ــام عل بعــد أربعــة أي
للوصــول إلــى حــل يضمــن للمغــرب حقوقــه علــى أقاليمــه الصحراويــة، وبتاريــخ  9 نوفمبــر 1975 أعلــن الملــك 
الحســن الثانــي أن المســيرة الخضــراء حققــت المرجــو منهــا وطلــب مــن المشــاركين فــي المســيرة الرجــوع إلــى 
نقطــة االنطــالق أي مدينــة طرفــاي، ووقــع المغــرب وإســبانيا وموريتانيــا اتفاقيــة بمدريــد يــوم 14 نونبــر 
1975، اســتعاد المغــرب بمقتضاهــا أقاليمــه الجنوبيــة، وهــي االتفاقيــة التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم 

المتحــدة وصادقــت عليهــا، وبذلــك تــم وضــع حــد نهائــي للوجــود اإلســباني بالمنطقــة.

ــرت عــن إخــالص  ــث عب ــي، حي ــت غرفــة التجــارة والصناعــة بطنجــة فــي مســتوى هــذا الحــدث الوطن وقــد كان
ســاكنة طنجــة لملكهــم، وتجندهــم للمشــاركة فــي المســيرة وتقديــم كل الدعــم الملطــوب إلنجاحهــا، إضافــة 

إلــى تأطيــر المتطوعيــن وإعــداد الفتــات بالمناســبة.

ومــوازاة مــع ذلــك قامــت الغرفــة باســتقبال مختلــف البعثــات االقتصاديــة الصحراويــة وتقديم كافة االستشــارات 
والمســاعدات الالزمــة لهــا، كمــا اســتقبلت الغرفــة وفــودا شــبابية ونســائية تمثــل الصحــراء المغربيــة، والقيــام 
بتأطيــر جــوالت لفائدتهــم لبعــض الوحــداث الصناعيــة لالطــالع علــى نمــاذج مــن التنميــة الصناعيــة بإقليــم طنجة، 

الغرفة وقضية الوحدة الترابية

كمــا قامــت الغرفــة بعقــد اكتتــاب خــاص 
موجــه لتنميــة األقليــم الصحراويــة، حيث 
قامــت بحملــة واســعة لــدى مختلــف 
ــة  ــة بطنج ــة والصناعي ــات التجاري الفعالي
الدعــم  أشــكال  مختلــف  لتقديــم 

ــة، ــم الصحراوي ــة األقلي ــادي لتنمي الم
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دشــن الملــك محمــد الســادس منــذ اعتالئــه العــرش شــهر يوليــو 1999 مرحلــة جديــدة من تاريــخ المغــرب، وتميزت 

مرحلــة العهــد الجديــد  بالبنــاء والتنميــة والتطويــر علــى كافة المســتويات االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصادية، 

ــد مــن  ــك العدي ــة المل ــة خاصــة حيــث أطلــق جالل ــد بأهمي ــة طنجــة فــي ظــل العهــد الجدي وقــد حظيــت مدين

األوراش والمشــاريع الكبــرى التــي أخــذت صيتــا دوليــا، وحــول المدينــة إلــى مركــز صناعــي ولوجيســتيكي 

بمواصفــات عالميــة، ومركــز اســتثماري متميــز.

شــهدت الغرفــة تجديــد مكتبهــا شــهر غشــت 2000، ولمواكبــة التوجهــات الملكيــة الجديــدة، قــام المكتــب 

الجديــد بتســطير برنامــج عمــل يمتــد علــى ثــالث ســنوات مــن 2000 إلــى 2003، واهتــم بدايــة بتحديــث الجهــاز 

اإلداري للغرفــة وتكثيــف التكوينــات لمســايرة التطــورات العالميــة فــي مجــال المــال واألعمــال واالســتثمار، كما 

ركــز علــى تعزيــز العالقــة بيــن مختلــف الفاعليــن االقتصادييــن المحلييــن ومــع مختلــف الجمعيــات والرابطــات 

المهنيــة، وإقامــة تظاهــرات ومعــارض إلنعــاش الحيــاة التجاريــة واالقتصاديــة بطنجــة، والتعريفــات باإلمكانيــات 

االقتصاديــة للمدينــة، وعلــى المســتوى الخارجــي توجــه المكتــب الجديــد نحــو تعزيــز التواصــل مــع مختلــف 

ــة والترويــج الموجهــة لمختلــف  ــة أو اآلســيوية، إضافــة إلــى الدعاي ــة أو األوربي الغــرف التجاريــة ســواء العربي

رجــال األعمــال والمســتثمرين رغبــة فــي جلــب االســتثمارات الخارجيــة.

وفــي إطــار تكريــس مقاربــة النــوع وتشــجيع المــرأة المقاولــة، قامــت الغرفــة بعقــد اتفاقيــة بيــن وزارة 

ــي  ــاوالت ف ــاء المق ــن النس ــل تكوي ــن أج ــك م ــة وذل ــة الدولي ــويدية للتنمي ــة الس ــات والوكال ــة والخدم الصناع

مبــادئ التدبيــر المقاوالتــي، كمــا أولــت أهميــة خاصــة لتأهيــل التاجــر والفاعــل االقتصــادي المحلــي مــن خــالل 

برامــج تكوينيــة تمكنهــم مــن االطــالع علــى مختلــف التشــريعات فــي مجــال التجــارة والصناعــة والخدمــات، 

ــن فــي: ــل أهــم مواضيــع التكوي وتتمث

حقوق التاجر وواجباته. ¶
التعريف بمختلف الضرائب. ¶
آليات التسويق. ¶
األصل التجاري  ¶
السجل التجاري. ¶

وفــي إطــار تحديــث اآلليــات وتجديدهــا، تــم انتخــاب المكتــب الجديــد للغرفــة شــهر غشــت ســنة 2006 برئاســة 

الســيد عبــد الســالم أربعيــن.

تزامــن انتخــاب المكتــب الجديــد للغرفــة مــع تحــوالت نوعيــة تشــهدها مدينــة طنجــة خاصــة علــى مســتوى 

تأهيــل البنيــة التحتيــة وجلــب االســتثمارات والتطويــر االقتصــادي، وهــو مــا مــن شــأنه إعــادة االعتبــار لمدينــة 

طنجــة واعترافــا بمؤهالتهــا االقتصاديــة التــي تؤهلهــا مــن أن تصبــح مدينــة اقتصاديــة متميــزة فــي الفضــاء 

ــطي. األورو المتوس

ولتنظيــم آليــات االشــتغال وضــع المكتــب الجديــد برنامــج عمل يعتمــد على مقاربــة تنموية واقتصادية تســعى 

بالدرجــة األولــى إلــى التغلــب علــى التحديــات التــي تواجــه قطــاع التجــارة والصناعــة والخدمــات، وتتجلــى أبــرز 

محــاور اشــتغال المكتــب الجديــد مــن خــالل إعطــاء األولويــة للتكويــن والتواصــل والتأهيــل والمســاعدة علــى 

خلــق المقاولــة، وتكثيــف التعــاون مــع غــرف التجــارة والصناعــة العربيــة والدوليــة.

أنشطة الغرفة خالل العهد الجديد: 2017/1999، مواكبة المشاريع واألوراش الملكية الكبرى.
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غرفة طنجة وجمعية غرف بلدان حوض البحر االبيض المتوسط  ) األسكامي (

مــن اهــم العالقــات التــي تتميــز بهــا غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة علــى 

المســتوى الخارجــي، انضمامهــا لجمعيــة بلــدان حــوض البحــر األبيــض المتوســط ) األســكامي (. وتعــد غرفــة 

طنجــة مــن بيــن الغــرف األعضــاء المؤسســة لألســكامي ســنة 1982، وهــي تحظــى بداخلهــا بنيابة الرئاســة وكذا 

ــة دعــم المقــاوالت  ــة النقــل واللوجســتيك ولجن ــة الطاقــات المتجــددة ولجن برئاســة بعــض مــن لجانهــا كلجن

ــض المتوســط تضــم فــي  ــر تجمــع اقتصــادي فــي البحــر االبي ــر األســكامي اكب الصغــرى والمتوســطة وتعتب

عضويتهــا 500غرفــة تجاريــة مــن 23 دولــة وتعمــل منــذ 35 عامــا علــى تعميــق الروابــط االقتصاديــة والتكامــل 

فــي منطقــة البحــر المتوســط.

ــدن  ــكامي بم ــا األس ــي تنظمه ــاءات الت ــن اللق ــد م ــي العدي ــوي ف ــم وق ــور دائ ــة حض ــة طنج ــد كان لغرف وق

ــات للشــراكة والتعــاون مــع عــدد مــن  ــى عــدة اتفاقي ــع عل ــة التوقي المتوســط. كمــا اســتطاعت انجــاح عماي

ــا: ــر منه ــة نذك ــات هام ــة ملتقي ــة طنج ــت غرف ــكامي، احتضن ــن األس ــم م ــا وبدع ــطية. ايض ــرف المتوس الغ

المنتــدى المتوســطي األول للســياحة " ميديتــور " مــا بيــن 8 و10 مــاي 2003 والــذي كان مــن نتائجــه اجــراء . 1

108 اتصــال عميــق بيــن الفاعليــن والشــركاء الســياحيين المتوســطيين. كمــا تــم تحديــد وابــرام اتفــاق اولــي 

حــول 22 مشــروعا ســياحيا فــي الضفتيــن المتوســطيتين الشــمالية والجنوبيــة.

المنتــدى المتوســطي للخياطــة والنســيج " ميديتكــس " ســنة 2012 والــذي يهــدف الــى خلــق فــرص . 2

ــن المتوســطيين فــي مجــال الخياطــة والنســيج خاصــة  ــن المتدخلي ــرات بي ــادل الخب للتعــاون والتكامــل و تب

فــي ظــل الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها القطــاع كصعوبــة التســويق وشراســة المنافســة وارتفــاع 

ــات. ــن التحدي ــا م ــف وغيره التكالي

االتفــاق المبدئــي بيــن غرفــة طنجــة وغرفــة برشــلونة علــى فتــح مكتــب للغرفــة المغربيــة فــي برشــلونة . 3

ــة  ــى جمعي ــة ال ــن طنج ــد م ــام وف ــي ق ــرة الت ــارة االخي ــالل الزي ــة خ ــي طنج ــة ف ــة الكاطالوني ــر للغرف وآخ

األســكامي تحــت رئاســة الســيد عمــر مــورو، رئيــس الغرفــة ) 5 دجنبــر 2016 (.



الذكرى السبعون لتأسيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة 42

مــن أبــرز منجــزات غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات، خلــق شــباك "مقاولتــي" بغرفــة طنجــة ســنة 2006 وهــو 

برنامــج يهــدف إلــى دعــم التشــغيل الذاتــي عبــر خلــق 30 ألــف مقاولــة صغــرى مــن المنتظــر أن توفــر أكثــر 

مــن 90 ألــف فرصــة عمــل ابتــداء مــن ســنة 2008، ويأتــي هــذا البرنامــج فــي إطــار إســتراتيجية الدولــة لتشــغيل 

الشــباب والحــد مــن البطالــة خاصــة بالنســبة لحاملــي الشــواهد.

ومــن أجــل دعــم المقــاوالت والمســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة المحليــة، احتضنــت غرفــة التجــارة والصناعــة 

بطنجــة مشــروع مقاولتــي، وخصصــت لذلــك شــباكا بمقــر الغرفــة لمســاعدة وتقديــم المشــورة للشــباب 

الحامــل للمشــاريع التــي ال تتجــاوز قيمتهــا االســتثمارية 250.000 درهــم، وقــد انخرطــت الغرفــة فــي إنجــاح هــذا 

المشــروع إلــى جانــب باقــي الفاعليــن االقتصادييــن بالجهــة ككل، خاصــة مكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش 

الشــغل بطنجــة ومؤسســة األمانــة ومؤسســة زاكــورة للقــروض الصغــرى، وتتمثــل آليــات تنفيــذ برنامــج 

مقاولتــي مــن خــالل:

المساعدة على خلق المقاولة من خالل تقديم المشورة القبلية ومواكبة التنفيذ وتقييم بعدي. ¶

تحمل الدولة لمصاريف مواكبة مراحل إنشاء المقاولة في حدود مبلغ 100.000 درهم للمشروع. ¶

توفير ضمانة بنكية للمشروع تصل إلى 85 في المائة. ¶

ــا  ¶ ــنوات منه ــالث س ــنوات، ث ــت س ــى س ــؤدى عل ــم ت ــدود 15.000 دره ــي ح ــد ف ــدون فوائ ــبيق ب ــح تس من

ــد. ــن الفوائ ــاة م معف

جهود الغرفة لدعم برنامج مقاولتي
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ــة  ــه خدم ــتثمار والتوجي ــبابيك لالس ــح ش ــو فت ــة نح ــت الغرف ــي توجه ــتثمار المحل ــم االس ــتوى دع ــى مس عل

ــة التــي وجههــا  للفاعــل االقتصــادي المحلــي والوطنــي، وتطــورت هــذه الشــبابيك بموجــب الرســالة الملكي

ــر الالمركــزي لالســتثمارات، لتتحــول إلــى المراكــز الجهويــة  ــر 2002  حــول التدبي ــر األول بتاريــخ 9 يناي إلــى الوزي

لالســتثمار، وتعتبــر هــذه المراكــز مــن بيــن أبــرز آليــات الســلطات العموميــة لتشــجيع االســتثمار المحلــي 

والجهــوي والوطنــي.

لعبــت غرفــة التجــارة والصناعــة دورا محوريــا فــي إنجــاح مشــروع المركــز الجهــوي لالســتثمار ســواء مــن خــالل 

تقديــم كافــة أشــكال الدعــم منــذ ســنة 2002 أو مــن خــالل البحــث عــن الدعــم الضــروري الشــتغال المركــز، فبعــد 

منــح شــباك االســتثمار حيــزا بالغرفــة لالشــتغال ومــده بــآالت الطبــع ووضــع موظفيــن رهــن إشــارته، توجهــت 

جهــود الغرفــة نحــو البحــث عــن دعــم مالــي للمركــز الجهــوي لالســتثمار، وبعــد عــدة زيــارات وعقــد العديــد مــن 

الشــراكات مــع الجنــوب اإلســباني، اســتطاعت الغرفــة تأميــن مبلــغ مالــي يصــل إلــى 500 مليــون ســنتيم فــي 

إطــار بروتوكــول تعــاون مــا بيــن واليــة طنجــة والغرفــة التجاريــة بطنجــة والوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي 

ــن ســفير إســبانيا  ــة طنجــة، مــا بي ــر 2004 بمقــر والي ــخ 25 نونب ــى البروتوكــول بتاري ــع عل ــم التوقي )AECI(، وت

بالمغــرب الســيد )بالنــاس بوشــاديس(، وبيــن والــي واليــة جهــة طنجــة تطــوان الســيد محمــد حــالب والغرفــة 

التجاريــة لطنجــة فــي شــخص الســيد إبراهيــم الذهبــي.

وجــاءت هــذه االتفاقيــة مــن أجــل تدعيــم شــبكة المراكــز الجهويــة لالســتثمار بالمغــرب، وتطويــر أدائهــا فــي 

ــداف  ــرز أه ــن أب ــن بي ــتثمرين، وم ــح المس ــن مصال ــاع ع ــاوالت والدف ــاعدة المق ــتثمار ومس ــاش االس ــدان إنع مي

الدعــم:

خلق قاعدة للمعطيات تتضمن اإلمكانات االقتصادية لجهة طنجة تطوان. ¶

تجهيز وإعداد آليات اشتغال المركز على مستوى المكاتب وآالت االستنساخ وربطه بالهاتف واالنترنت. ¶

إعداد مخططات لعقد لقاءات قطاعية وتقوية التواصل والشراكات. ¶

اعتماد التكوين النظري والتطبيقي وتطوير الموارد البشرية. ¶

باإلضافــة إلــى مســاهمة الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي، ســاهمت الدولــة المغربيــة بمبلــغ 500 مليــون 

ــون خــالل ســنة 2005، والتزمــت  ــة المشــروع و 160 ملي ــون فــي بداي ــن، 340 ملي ــر دفعتي ســنتيم ســتصرف عب

الغرفــة التجاريــة بطنجــة بتوظيــف منســق للمشــروع وتقديــم كافــة البيانــات واإليصــاالت حــول أوجــه صــرف 

ــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي  المســاعدات، مــن خــالل فتــح حســاب بنكــي يتضمــن توقيــع ثنائــي مــع الوكال

تحــت إطــار "مشــروع دعــم المراكــز الجهويــة المغربيــة لالســتثمار".

دور الغرفة في إحداث وتدعيم المركز الجهوي لالستثمار
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1. عبد اهلل أبعقيل 1960/1963

بداية الهيكلة والتشكيل

2. محمد العربي السعيدي1976/1963

الرئيس: محمد العربي السعيدي ¶

النائب األول: سعيد بولعيد ¶

النائب الثاني: أحمد سعيد المرنيسي ¶
الكاتب العام: عبد العزيز بناني ¶
نائب الكاتب العام: محمد الحساني ¶
أمين المال: الحسن ايدير ¶
نائب أمين المال: أحمد الحداد ¶
بوحــوت،  ¶ ميمــون  البقالــي،  أحمــد  الريحانــي،  محمــد  مستشــارين: 

الورياغلــي. محمــد  المطالســي،  فائــق  حمــادي 

3. حميد العباسي 1983/1976.

الرئيس: محمد العباسي ¶
النائب األول: الحسين أبعقيل ¶
النائب الثاني: ميمون بوحوت ¶
الكاتب العام: سعيد السليماني ¶
نائب الكاتب العام: عبد اهلل يحيى ¶
أمين المال: حمادي مورو ¶
نائب أمين المال: شعيب أمزغار ¶
العربــي  ¶ محمــد  أبــركاص،  شــعيب  العبــدالوي،  أحمــد  مستشــارين: 

الكريســي. محمــد  الحصــاد،  المختــار  عيــش،  أبــي  أحمــد  الســعيدي، 

4. طاهر شاكر 1992/1983

الرئيس: طاهر شاكر ¶
النائب األول: الدحمان الدرهم ¶
النائب الثاني: أحمد العبدالوي ¶
الكاتب العام: سعيد السليماني ¶
نائب الكاتب العام: أحمد األندلسي ¶
أمين المال: عبد الرحمان الركالة ¶
نائب أمين المال: أحمد بنيعيش ¶

تشكيلة المجالس المنتخبة للغرفة منذ االستقالل إلى 2017
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5. طه أبعقيل 1998/1992

الرئيس: طه أبعقيل ¶
النائب األول: مومني الغالي ¶
النائب الثاني: نور الدين اعماروش ¶
الكاتب العام: خالد برادة ¶
نائب الكاتب العام: محمد أغطاس السعيدي ¶
أمين المال: محمد بوديح ¶
نائب أمين المال: عبد النبي مورو ¶
مستشــارين: المختــار الطريبــق، طــارق الخــالدي، أحمــد يحيــا، حســن  ¶

لشــكر، عبــد العزيــز حســون

6. محمد أبضالس 2000/1998
ملحوظة : مكتب الوالية الثانية لطه أبعقيل 

رئيس بالنيابة: امحمد أبضالس ¶
النواب: محمد أغطاس السعيدي  |     نجيب أبضالس ¶
 الكاتب العام: المومني الغالي  | نائبه: مصطفى بنعبد الغفور ¶
أمين المال: رضا الحسوني  |   نائبه: محمد العربي التشيوة ¶
المستشارون: خاض أبضالس ¶
مولود أهروش ¶
محمد الشعيبي ¶
أحمد اعزيبو شامو ¶

7. إبراهيم الدهبي2006/2000

الرئيس: إبراهيم الذهبي ¶
النائب األول: عبد الحميد الورياغلي ¶
النائب الثاني: عبد النبي مورو ¶
النائب الثالث: خالد أبضالس ¶
الكاتب العام: مصطفى بن عبد الغفور ¶
نائب الكاتب العام: خالد اإلبراهيمي ¶
أمين المال: محمد التشيوة ¶
نائب أمين المال: عبد الحفيظ الشركي ¶
مستشــارين: عبــد الحــق بخــات، البشــير بنعيــش، محمــد العربــي عتــاق،  ¶

الشــيخ اليعقوبــي، إبراهيــم أمنــكاي، محمــد عســاوي.
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8. عبد السالم أربعين2009/2006

الرئيس: عبد السالم أربعين ¶
النائب األول: عبد الحفيظ الشركي ¶
النائب الثاني: الخليل النوينو ¶
الكاتب العام: محمد أغطاس السعيدي ¶
نائب الكاتب العام: محمد التشيوة ¶
أمين المال: محمد أبضالس ¶
نائب أمين المال: أحمد الريش ¶
ــتي،  ¶ ــن اليوس ــور، حس ــم بك ــد الداي ــا، عب ــي يحي ــارين: المدن مستش

ــن عمــر. محمــد ســعيد ب

9. عمر مورو : الوالية األولى

الرئيس: عمر مورو ¶
النائب األول: عبد الحفيظ الشركي ¶
النائب الثاني: عبد الحميد أبرشان ¶
النائب الثالث: معاذ اإلدريسي ¶
الكاتب العام: هشام الحمري ¶
نائب الكاتب العام: محمد أغطاس السعيدي ¶
أمين المال: مصطفى باخالق ¶
نائب أمين المال: مصطفى بنعبد الغفور ¶
المستشــارين: امحمــد أبضالــس، خالــد إبراهيمــي، عبــد اإللــه جرجــور،  ¶

رضوان الســعيدي.

.10 عمر مورو : الوالية الثانية

الرئيس: عمر مورو ¶
النائب األول: مصطفى بن عبد الغفور ¶
النائب الثاني: محمد خيمي ¶
النائب الثالث: عبد الحميد الحسيسن ¶
النائب الرابع: محمد أغطاس السعيدي ¶
الكاتب العام: أشرف بوجير ¶
نائب الكاتب العام: المصطفى ديرى ¶
أمين المال: الحسين بن الطيب ¶
نائب أمين المال: عمر الوالنتي ¶
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مباشــرة بعــد انتخــاب المكتــب الجديــد للغرفــة  برئاســة الســيد عمــر مــورو ســنة 2009، تــم وضــع برنامــج عمــل 

ــة  ــى قبل ــة خاصــة حولتهــا إل ــة ملكي ــك مــا  تشــهده طنجــة مــن عناي ــى 2012، وتزامــن ذل ــد مــن 2009 إل يمت

اســتثمارية وورش مفتــوح للمشــاريع التنمويــة الكبــرى، ومــن بيــن أبــرز هــذه المشــاريع، مشــروع مينــاء طنجــة 

المتوســط الــذي يعــد مــن أهــم الموانــئ الدوليــة علــى مســتوى النقــل واللوجيســتيك، وبرنامــج تأهيــل 

ــة  ــي صناع ــي مجال ــة ف ــة خاص ــة هام ــتثمارات صناعي ــتقبال اس ــى اس ــادرة عل ــا ق ــة لجعله ــق الصناعي المناط

الســيارات واألليــاف والنســيج، وتأهيــل البنيــة التحتيــة، ووضــع برنامج خــاص يتوخــى النهوض بالقطاع الســياحي.

ــى الفضــاء المتوســطي  ــة منفتحــة عل ــة حضاري ــرز أهــداف برنامــج العمــل فــي جعــل طنجــة مدين ــت أب تمثل

واإلفريقــي والعالمــي، وتأميــن ظــروف االســتثمار بهــا، وقــد توافقــت هــذه األهــداف مــع التوجهــات الملكيــة 

الســامية الهادفــة إلــى كســب رهــان التنميــة االقتصاديــة وتحريــك دواليــب االقتصــاد والمعامــالت الماليــة وخلق 

ــة  ــتراتيجية وطني ــج إس ــات وبرام ــت مخطط ــث وضع ــغيل، بحي ــروض التش ــن ع ــع م ــة والرف ــة المجتمعي الرفاهي

لتحقيــق ذلــك، وتتمثــل أبــرز هــذه المخططــات فــي:

¶ .)Emergence( مخطط اإلقالع الصناعي

المخطط األزرق لتنمية القطاع السياحي. ¶

المخطط األخضر لتنمية القطاع الفالحي. ¶

البرنامج الوطني للنهوض بقطاع السكن والعقار. ¶

رؤية 2015 لتأهيل قطاع الصناعة التقليدية. ¶

المخطط االستعجالي لتطوير منظومة التربية والتكوين. ¶

مخطط تأهيل الموانئ الوطنية. ¶

وبحكــم موقــع طنجــة االســتراتيجي علــى فضــاء البحــر المتوســط، وتحولهــا إلــى منصــة دوليــة للنقــل 

واللوجيســتيك واســتقبالها لمشــاريع ضخمــة، وجــدت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات بطنجــة نفســها فــي 

طنجة مدخل إلى المستقبل
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قلــب رهــان كبيــر، يحتــم عليهــا وجوبــا أن تكــون فــي طليعــة المكونــات المحليــة والجهويــة، وذلــك مــن خــالل 

ــة  ــل المقاول ــج، وتأهي ــن والدعــم والتروي ــدان التكوي ــة مي ــاءة ومواكب ــم اقتراحــات بن ــادرات وتقدي ــام بمب القي

ــددة  ــركات المتع ــي والش ــمالي العالم ــز الرأس ــة والتركي ــروف العولم ــع ظ ــة م ــيتها خاص ــن تنافس ــع م والرف

ــيات.  الجنس

وركــز برنامــج عمــل الغرفــة علــى تفعيــل حضــور الغرفة ضمــن مختلف المشــاريع التنمويــة المحليــة والجهوية، 

فــي تناغــم وانســجام مــع التوجهــات الملكيــة الســامية، ولتحقيــق ذلــك وضعت العديد مــن األولويــات أهمها:

تقويــة دور الغرفــة لتأهيــل المناطــق التابعــة لدوائــر نفوذهــا، وخلــق بنــك للمعلومــات تكــون رهــن إشــارة  ¶

الوافديــن علــى الغرفــة مــن مســتثمرين ومعنييــن وباحثيــن.

إعطــاء األهميــة للتكويــن بتنســيق مــع المراكــز المحليــة والجهويــة المشــرفة علــى التكويــن، إضافــة إلــى  ¶

عقــد لقــاءات تواصليــة مــع ممثلــي الرابطــات المهنيــة لمناقشــة المشــاكل القطاعيــة والعمــل علــى حلهــا 

مــع مختلــف المؤسســات.

دعــم تمثيليــة الغرفــة فــي اللجــان االقتصاديــة التابعــة للمقاطعــات مــع عقــد لقــاءات مســتمرة مع رؤســاء  ¶

ــه  ــر إلنعاش ــة التدابي ــاذ كاف ــي واتخ ــي والخدمات ــاري والصناع ــاع التج ــة القط ــدارس وضعي ــات لت المقاطع

وتنميتــه، وتنظيــم معــرض تجــاري ســنوي لخلــق التقــارب بيــن المهنييــن وجعــل الجهــة ذات إشــعاع تجــاري 

واقتصــادي متميــز.

تنظيــم نــدوات وأيــام دراســية تهــم القطــاع االقتصــادي )قانــون المنافســة وحريــة األســعار، قانــون الماليــة  ¶

لســنة 2010، الجبايــات البلديــة(.

التنسيق مع المركز الجهوي لالستثمار لتوحيد جهود دعم المقاولة. ¶

تكثيف الشراكات االقتصادية مع مختلف البعثات األجنبية. ¶

مباشــرة بعــد انتخــاب المكتــب الجديــد للغرفــة  برئاســة الســيد عمــر مــورو ســنة 2009، تــم وضــع برنامــج عمــل 

ــة  ــى قبل ــة خاصــة حولتهــا إل ــة ملكي ــك مــا  تشــهده طنجــة مــن عناي ــى 2012، وتزامــن ذل ــد مــن 2009 إل يمت

اســتثمارية وورش مفتــوح للمشــاريع التنمويــة الكبــرى، ومــن بيــن أبــرز هــذه المشــاريع، مشــروع مينــاء طنجــة 

المتوســط الــذي يعــد مــن أهــم الموانــئ الدوليــة علــى مســتوى النقــل واللوجيســتيك، وبرنامــج تأهيــل 

ــة  ــي صناع ــي مجال ــة ف ــة خاص ــة هام ــتثمارات صناعي ــتقبال اس ــى اس ــادرة عل ــا ق ــة لجعله ــق الصناعي المناط

الســيارات واألليــاف والنســيج، وتأهيــل البنيــة التحتيــة، ووضــع برنامج خــاص يتوخــى النهوض بالقطاع الســياحي.

ــى الفضــاء المتوســطي  ــة منفتحــة عل ــة حضاري ــرز أهــداف برنامــج العمــل فــي جعــل طنجــة مدين ــت أب تمثل

واإلفريقــي والعالمــي، وتأميــن ظــروف االســتثمار بهــا، وقــد توافقــت هــذه األهــداف مــع التوجهــات الملكيــة 

الســامية الهادفــة إلــى كســب رهــان التنميــة االقتصاديــة وتحريــك دواليــب االقتصــاد والمعامــالت الماليــة وخلق 

ــة  ــتراتيجية وطني ــج إس ــات وبرام ــت مخطط ــث وضع ــغيل، بحي ــروض التش ــن ع ــع م ــة والرف ــة المجتمعي الرفاهي

لتحقيــق ذلــك، وتتمثــل أبــرز هــذه المخططــات فــي:
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¶ .)Emergence( مخطط اإلقالع الصناعي

المخطط األزرق لتنمية القطاع السياحي. ¶

المخطط األخضر لتنمية القطاع الفالحي. ¶

البرنامج الوطني للنهوض بقطاع السكن والعقار. ¶

رؤية 2015 لتأهيل قطاع الصناعة التقليدية. ¶

المخطط االستعجالي لتطوير منظومة التربية والتكوين. ¶

مخطط تأهيل الموانئ الوطنية. ¶

وبحكــم موقــع طنجــة االســتراتيجي علــى فضــاء البحــر المتوســط، وتحولهــا إلــى منصــة دوليــة للنقــل 

واللوجيســتيك واســتقبالها لمشــاريع ضخمــة، وجــدت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات بطنجــة نفســها فــي 

قلــب رهــان كبيــر، يحتــم عليهــا وجوبــا أن تكــون فــي طليعــة المكونــات المحليــة والجهويــة، وذلــك مــن خــالل 

ــة  ــل المقاول ــج، وتأهي ــن والدعــم والتروي ــدان التكوي ــة مي ــاءة ومواكب ــم اقتراحــات بن ــادرات وتقدي ــام بمب القي

ــددة  ــركات المتع ــي والش ــمالي العالم ــز الرأس ــة والتركي ــروف العولم ــع ظ ــة م ــيتها خاص ــن تنافس ــع م والرف

ــيات.  الجنس

وركــز برنامــج عمــل الغرفــة علــى تفعيــل حضــور الغرفة ضمــن مختلف المشــاريع التنمويــة المحليــة والجهوية، 

فــي تناغــم وانســجام مــع التوجهــات الملكيــة الســامية، ولتحقيــق ذلــك وضعت العديد مــن األولويــات أهمها:

تقويــة دور الغرفــة لتأهيــل المناطــق التابعــة لدوائــر نفوذهــا، وخلــق بنــك للمعلومــات تكــون رهــن إشــارة  ¶

الوافديــن علــى الغرفــة مــن مســتثمرين ومعنييــن وباحثيــن.

إعطــاء األهميــة للتكويــن بتنســيق مــع المراكــز المحليــة والجهويــة المشــرفة علــى التكويــن، إضافــة إلــى  ¶

عقــد لقــاءات تواصليــة مــع ممثلــي الرابطــات المهنيــة لمناقشــة المشــاكل القطاعيــة والعمــل علــى حلهــا 

مــع مختلــف المؤسســات.

دعــم تمثيليــة الغرفــة فــي اللجــان االقتصاديــة التابعــة للمقاطعــات مــع عقــد لقــاءات مســتمرة مع رؤســاء  ¶

ــه  ــر إلنعاش ــة التدابي ــاذ كاف ــي واتخ ــي والخدمات ــاري والصناع ــاع التج ــة القط ــدارس وضعي ــات لت المقاطع

وتنميتــه، وتنظيــم معــرض تجــاري ســنوي لخلــق التقــارب بيــن المهنييــن وجعــل الجهــة ذات إشــعاع تجــاري 

واقتصــادي متميــز.

تنظيــم نــدوات وأيــام دراســية تهــم القطــاع االقتصــادي )قانــون المنافســة وحريــة األســعار، قانــون الماليــة  ¶

لســنة 2010، الجبايــات البلديــة(.

التنسيق مع المركز الجهوي لالستثمار لتوحيد جهود دعم المقاولة. ¶

تكثيف الشراكات االقتصادية مع مختلف البعثات األجنبية. ¶



الذكرى السبعون لتأسيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة 50

    اســتغلت الغرفــة فضــاء ســاحة الثيــران بطريــق تطــوان إلقامــة مختلــف المعــارض الخاصــة بالمهنييــن علــى 

مســتوى التجــارة والصناعــة والخدمــات.

  مــن أجــل مواكبــة مختلــف أوراش التنميــة االقتصاديــة بطنجــة، رفعــت غرفــة طنجــة خــالل جلســة  الجمعيــة 

ــى  ــل عل ــة للعم ــؤولة بالمدين ــات المس ــف الجه ــى مختل ــا إل ــر 2010، ملتمس ــة 22 يناي ــخ الجمع ــة بتاري العام

إنشــاء قصــر العــروض والمؤتمــرات بطنجــة، يكــون بمثابــة فضــاء لاللتقــاء والتعــارف وتبــادل التجــارب والترويــج 

ــا، ونقــدم فيمــا يلــي نــص الملتمــس:  والدعايــة لمختلــف األنشــطة االقتصاديــة محليــا وجهوي

ــي  ــر ف ــكل أكب ــاهمة بش ــي والمس ــي والدول ــاد الوطن ــا االقتص ــي يعرفه ــورات الت ــة التط ــار مواكب ــي إط "ف

تقديــم خدمــات ذات قيمــة مضافــة للمقاولــة ولالقتصــاد المحلــي، فــإن غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات 

ــك مــن خــالل  ــات وذل ــة علــى رفــع التحدي ــة المحلي ــة المقاول ــة طنجــة تؤكــد علــى دورهــا فــي مصاحب لوالي

ــة  ــزات الالزم ــهيالت والتجهي ــة التس ــر كاف ــاد فضــاء يوف ــة فــي إيج ــة والمتمثل ــا التجاري ــتجابة لمتطلباته االس

ــا  ــة الحتضــان المعــارض والمؤتمــرات واجتماعــات رجــال األعمــال خاصــة إذا علمن ــرات ذات الكفــاءة العالي والخب

الــدور الهــام واألساســي الــذي يلعبــه تنظيــم المعــارض والمؤتمــرات فــي تنشــيط الحركــة االقتصاديــة وتطويــر 

ــة. ــادالت التجاري المب

وتمشــيا مــع هــذا التوجــه الجديــد الــذي يجــب أن تعلبــه غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات علــى مســتوى 

ــب الملحــة مــن طــرف  ــا للمطال ــة االســتثمارية. واســتجابة من ــة إلنجــاح العملي ــة الضروري ــات التحتي ــر البني توفي

المســتثمرين المحلييــن واألجانــب الداعيــة إلــى إنشــاء قصــر للعــروض والمؤتمرات يكــوم فضاء مهيــكال ومنظما 

ومجهــزا الحتضــان التظاهــرات الوطنيــة والدوليــة ومكانــا إلبــرام الصفقــات وعقــد الشــراكات ومناقشــة أوجــه 

التعــاون والتبــادل التجــاري، وانســجاما مــع العنايــة التــي يوليهــا جاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره اهلل لهــذه 

الجهــة الغاليــة مــن مملكتــه الشــريفة، فإننــا نتقــدم بهــذا الملتمــس قصــد العمــل علــى إنشــاء قصــر للعــروض 

والمؤتمــرات فــي إطــار شــراكة بيــن مختلــف المؤسســات المنتخبــة والســلطات المحليــة والهيــآت المهنيــة.

إن تقديــم هــذا الملتمــس يســتمد مبرراتــه مــن الحاجــة الملحــة لمثــل هــذا المشــروع، وذلــك بالنظــر إلــى 

التطــورات الهائلــة التــي عرفتهــا مدينــة طنجــة فــي العقــود األخيــرة، والمتمثلــة فــي إنجــاز مشــروع المينــاء 

المتوســطي بمختلــف ملحقاتــه وتقويــة بنيــة النقــل البــري والبحــري والجــوي، وإحــداث مجموعــة مــن 

ــد  ــي هــي قي ــة وغيرهــا مــن المشــاريع المبرمجــة والت ــة والتعليمي ــة والمؤسســات العلمي المناطــق الصناعي

االنجــاز، وذلــك فــي الوقــت الــذي أصبحــت فيــه الجهويــة خيــارا ال رجعــة فيــه لبالدنــا، كمــا أن التعجيــل بإنشــاء 

هــذا الــورش الكبيــر مــن شــأنه أن تكــون لــه نتائــج إيجابية جــدا على النســيج االقتصــادي واالجتماعــي والثقافي 

ــاش  ــة وإنع ــة المحلي ــة ودعــم للمقاول ــة للمــوارد المالي ــك مــن تقوي ــه ذل ــكل مــا يعني ــي والجهــوي ب المحل

لســياحة األعمــال، إضافــة إلــى الصــور والجاذبيــة التــي سيســوقها مثــل هــذا المشــروع  بالنســبة للجهــة التــي 

يتواجــد بهــا. لذلــك فنحــن نعــول علــى الجهــات المســؤولة مــن أجــل دعــم هــذا الملتمــس وتحقيــق هــذا الحلــم 

الــذي طالمــا راود فعاليــات هــذه المدينــة".    

  ملتمس الغرفة إلنشاء قصر العروض والمؤتمرات      
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 تحتــل المنطقــة الصناعيــة اكزنايــة مركــز الصــدارة علــى مســتوى جهــة طنجــة تطــوان الحسســيمة، وذلــك لمــا 

تضمــه مــن وحــدات صناعيــة متنوعــة، تســاهم فــي التشــغيل واإلنتــاج الصناعــي ودعــم الصــادرات الصناعيــة، 

غيــر أن هــذه المنطقــة الصناعيــة أصبحــت تعــرف العديــد مــن المشــاكل أبرزهــا: ضعــف اإلنــارة العموميــة 

وضعــف قنــوات الصــرف الصحــي، واهتــراء المســالك الطرقيــة، ومشــكل النفايــات الصناعيــة الصلبــة والســائلة.

ووعيــا مــن غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات بطنجــة بأهميــة البنيــة التحتيــة فــي تســهيل عمليــة اإلنتــاج 

الصناعــي وجلــب االســتثمارات، احتضــن مقــر الغرفــة اجتمــاع عمــل بتاريــخ 13 فبرايــر 2012 للتوقيــع علــى اتفــاق 

شــراكة لتأهيــل المنطقــة الصناعيــة الكزنايــة، وقــد حضــر اتفاقيــة التوقيــع علــى الشــراكة رئيــس الغرفــة عمــر 

مــورو ومنــدوب وزارة الصناعــة والتجــارة  والمســؤول عــن المركــز الجهــوي لالســتثمار، وممثــل عــن واليــة طنجــة 

ــة  ــى  أهمي ــاع عل ــد االجتم ــة، وأك ــن بطنج ــتثمرين والصناعيي ــة المس ــل جمعي ــة، وممث ــة اكزناي ــب جماع ونائ

المنطقــة الصناعيــة كوجهــة منفــردة وهيــكل متنــوع يســاهم بشــكل فعــال فــي تحريــك دواليــب االقتصــاد 

ــال  ــات وآم ــتجيب لتطلع ــال يس ــا متكام ــي طابع ــن أن تكتس ــة م ــذه المنطق ــن ه ــى تتمك ــة ككل. وحت بالجه

ــع  ــم رف ــة، يتحت ــة الصناعي ــي للمنطق ــط الطبيع ــة والمحي ــة للبيئ ــر العالمي ــرم المعايي ــا ويحت ــتثمرين به المس

مختلــف العراقيــل التــي تحــد مــن نموهــا وحركيتهــا، وعلــى هامــش التوقيــع علــى اتفــاق تأهيــل المنطقــة 

ــع  ــر بق ــدم توف ــن وع ــل واألم ــة بالنق ــرى المرتبط ــاكل األخ ــن المش ــد م ــدارس العدي ــم ت ــة، ت ــة الكزناي الصناعي

أرضيــة كافيــة إلقامــة الوحــدات الصناعيــة، فتــم الخــروج بتوصيــات أهمهــا:

المطالبة بتخصيص خطوط للنقل ¶

تسييج المنطقة. ¶

ــص  ¶ ــد الرخ ــاه لعق ــع االنتب ــتغلة، م ــر مس ــة غي ــة بالمنطق ــع أرضي ــود بق ــباب وج ــث أس ــة لبح ــكيل لجن تش

المســلمة، إضافــة إلــى متابعــة الوحــدات الصناعيــة المشــيدة والتــي لــم تقــم بــأي نشــاط صناعــي، وذلــك 

بهــدف إيجــاد حــل للمشــكل. 

وتتمثل المحاور الكبرى لمشروع إعادة تأهيل المنطقة الصناعية في خمسة عناصر: ¶

اإلطــار العــام لالتفاقيــة: ينــدرج االتفــاق فــي إطــار الميثــاق الوطنــي لإقــالع االقتصــادي مــن أجــل توفيــر  ¶

جــو مالئــم لالســتثمار ودعــم األنشــطة الجالبــة لفــرص الشــغل.

أهــداف الشــراكة: تهــدف بنــود االتفــاق إلــى التعريــف بالتزامــات مختلــف الشــركاء فــي برنامــج إعــادة  ¶

ــار. ــدة علــى مســاحة 129 هكت ــة والممت ــة اكزناي ــل المنطقــة الصناعي تأهي

ــة  ¶ ــات بوالي ــة والخدم ــارة والصناع ــة التج ــة، وغرف ــا الحديث ــارة والتكنولوجي ــة والتج ــركاء: وزارة الصناع الش

طنجــة، والجماعــة الحضريــة الكزنايــة، وجمعيــة المســتثمرين بالمنطقــة الصناعيــة الكزنايــة، وشــركة 

التهيئــة )Medz( التابعــة لصنــدوق اإليــداع والتدبيــر، ووزارة االقتصــاد والماليــة.

غرفة طنجة ومشروع إعادة تأهيل المنطقة الصناعية اكزناية
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برنامــج االتفــاق: يهــم المشــروع كال مــن الشــطرين األول والثانــي وكــذا المنطقــة التقليديــة بغــالف مالــي  ¶

يصــل إلــى 2.207.060.40 درهــم.

ــن  ¶ ــداء م ــات ابت ــة الدراس ــيق ومتابع ــة بالتنس ــد الغرف ــراكة: تتعه ــة الش ــي اتفاقي ــة ف ــل الغرف ــال تدخ مج

الدراســة األولــى للمشــروع حتــى ملــف استشــارة الشــركات. وطــرح طلــب عــروض ومتابعــة أشــغال بنــاء مقــر 

الجمعيــة والمســاحات الخضــراء، ومتابعــة األداء للشــركات والمتدخليــن ومعاينــة ســير األشــغال وتقدمهــا، 

والقيــام بالتنشــيط والترويــج للمنطقــة الصناعيــة، ولإشــارة فــإن المعاينــة والتتبــع ســيكون بشــكل دوري 

كل ثالثــة أشــهر، كمــا أن المشــروع ســيمتد علــى 24 شــهرا.

كمــا قامــت الغرفــة بفتــح حســاب بالخزينــة الجهويــة بطنجــة باســم "إعــادة تأهيــل المنطقــة الصناعيــة اكزناية" 

لتتبــع مختلــف التحويــالت الماليــة الخاصــة بمشــروع اتفاقية الشــراكة. 
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حرصــت غرفــة التجــارة والصناعــة بطنجــة منــذ دخولهــا طــور الجهويــة  علــى تكثيــف جهودهــا تكريســا لمبــدأ 

ــة لالســتثمار،  ــر الشــروط اإليجابي ــة وتوفي ــر الخدمــات األساســية، ودعــم المقاول ــن  وتوفي القــرب مــع المهنيي

انســجاما مــع جهــود باقــي الفاعليــن االقتصادييــن إن علــى المســتوى المحلــي أو الجهــوي أو الوطنــي. ومــن 

بيــن أبــرز الجهــود مواكبــة الــدورة العشــرة لأليــام التجاريــة الجهويــة شــهر دجنبــر 2016 والتــي جــاءت تحــت شــعار 

"التاجــر شــريك أساســي فــي التنميــة المســتدامة". 

ــج  ــة والتروي ــى الدعاي ــاعدتهم عل ــج منتجاتهــم ومس ــن التجــار مــن تروي ــى تمكي ــذه التظاهــرة إل وتهــدف ه

ــدة التجــار خاصــة  ــة لفائ ــن، وعلــى هامــش التظاهــرة نظمــت دورات تكويني وانفتاحهــم علــى باقــي المهنيي

ــة ودعــم المنافســة.  ــج والدعاي ــدان التروي فــي مي

ــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات  ــن فــي قطــاع النقــل واللوجيســتيك، احتضن ولتســهيل عمــل المهنيي

بطنجــة شــهر أكتوبــر 2016، اجتماعــا موســعا بحضــور رئيــس الغرفــة والمنــدوب الجهــوي لــوزارة الصناعــة 

والتجــارة واالســتثمار الرقمــي، ومديــر محطــة المســافرين بمينــاء طنجــة المتوســط والمديــر الجهــوي للجمــارك، 

والمديــر الجهــوي للمكتــب الوطنــي للســالمة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة والمديــر الجهــوي للتجهيــز والنقــل.

   وتمحــورت التدخــالت حــول مختلــف المشــاكل المرتبطة بقطاع النقل واللوجيســتيك بميناء طنجة المتوســط، 

حيــث طالــب القطــاع المهنــي للنقــل واللوجيســتيك بإشــراك المهنييــن فــي كل القــرارات المتخــذة مــن طــرف 

المصالــح اإلداريــة بالمينــاء واالهتمــام بوضعيــة المســتخدمين فــي القطــاع، ومعالجــة مشــكل الهجــرة الســرية 

عبــر الشــاحنات، ومالءمــة القوانيــن المنظمــة لمنطقــة التصديــر الحــر "TFZ"  مــع متطلبــات حركــة النقــل. 

وتمــت اإلشــارة إلــى أن هــذه المشــاكل مرتبطــة أساســا بالحركيــة والوتيــرة الســريعة التــي يشــهدها التصديــر 

ــه واختصاصــه، بتســهيل اإلجــراءات وتبســيطها  واالســتيراد، وتــم اتفــاق كل المتدخليــن كل حســب مجــال تدخل

والعمــل علــى جــودة اإلجــراءات المتعلقــة بالنقــل واللوجيســتيك.

جهود الغرفة لدعم المقاولة وتحسين شروط االستثمار

التعــاون  مشــاريع  وإنعــاش  االقتصاديــة  العالقــات  تفعيــل  إطــار  وفــي 

وتبــادل الخبــرات،  نظمــت الغرفــة بتعــاون مــع المركــز الجهــوي لالســتثمار 

بطنجــة والجمعيــة األورومتوســطية للتعــاون والتنميــة، فعاليــات المنتدى 

االقتصــادي المغربــي األلمانــي تحــت شــعار"طنجة: محــور المتوســط" 

ــو 2016. ــهر يوني ش

وتمثــل الهــدف مــن المنتــدى تطويــر التبــادل االقتصــادي بيــن المغــرب 

وألمانيــا وتســليط الضــوء علــى اإلمكانات االســتثمارية لجهــة طنجة تطوان 

الحســيمة والتعريــف بالمؤهــالت االقتصاديــة للمغــرب، وشــهد المنتــدى 

حضــور حوالــي عشــرين مــن رجــال األعمــال األلمان يمثلــون قطاعــات صناعية 

متنوعــة، قطــاع الطاقــة المتجــددة والخدمــات واللوجيســتيك والنقــل 

والهندســة  والســيارات  واالتصــال  المعلومــات  واأللمنيــوم وتكنولوجيــا 

الكهربائيــة والصناعــة الزراعيــة.
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مــن بيــن الجهــود البيئيــة كذلــك، إحــداث لجنــة البيئــة والطاقــات المتجددة شــهر دجنبــر 2015، وهــي لجنة تعنى 

بإدامــة الطاقــة والبيئــة وتســعى إلــى توفيــر منــاخ محفــز لالقتصــاد األخضــر مــن خــالل زيــادة اســتخدام بدائــل 

للطاقــة التقليديــة وخاصــة الطاقــة المتجــددة، كمــا تســعى اللجنــة إلى تشــجيع تطويــر التكنولوجيــا المختصة 

فــي مجــاالت البيئــة والطاقــات المتجــددة ونشــر الوعــي ودعــم السياســات الخاصــة بالبيئــة والمحافظــة علــى 

العناصــر الطبيعيــة لضمــان تنميــة أكثــر اســتدامة فــي المغــرب، وتتجلــى أبــرز أهــداف اللجنــة فــي:

ــن  ¶ ــز فــرص األعمــال والتواصــل مــا بي ــر خدمــات مــن شــأنها تعزي ــر األعمــال: مــن خــالل توفي التواصــل وتطوي

ــات وأنشــطة متنوعــة. ــك مــن خــالل فعالي ــن الخــاص والعــام، وذل القطاعي

ــر منصــة للحــوار مــا بيــن القطــاع العــام والخــاص،  ¶ حشــد التأييــد والدعــم: حيــث تعمــل اللجنــة علــى توفي

وأصحــاب المصالــح المشــتركة، وتأييــد الجهــود الوطنيــة الهادفــة إلــى إحــداث تغييــر إيجابــي فــي 

السياســات والتشــريعات فــي مجــال الطاقــات المتجــددة والبيئــة، وتدعيــم منــاخ مالئــم لالســتثمار يراعــي 

ــة. ــر الطبيعي ــة  والعناص البيئ

نشــر وعــي محلــي وجهــوي بأهميــة العناصــر الطبيعيــة والمحافظــة علــى البيئــة، مــن خــالل دعــم  ¶

المجتمعيــة. المبــادرات 

ــل مشــاريع الطاقــة  ــدوات حــول الموضــوع كورشــة العمــل "تموي ــق هــذه األهــداف، تمــت صياغــة ن ولتحقي

المتجــددة وكفــاءة الطاقــة"، ثــم نــدوة "الشــراكة بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام أداة للتنميــة المســتدامة"، 

ــة  ــية للتنمي ــة الفرنس ــروض" بشــراكة مــع الوكال ــان الق ــهيالت ضم ــوان "تس ــت عن ــوم دراســي تح ــم عقــد ي ث

ــاء البيئيــة التــي تقــوم علــى أســاس  ــر التمويلــي، إضافــة إلــى تقديــم مشــروع األحي وشــركة تمكيــن للتأجي

ــاء مــن الطاقــة الشمســية فــي المراكــز الصحيــة والمســاجد والمــدارس بالجهــة. ــواح لتوليــد الكهرب تركيــب أل

ــو  ــه نح ــة والتوج ــة البيئ ــدان حماي ــي مي ــا ف ــا ودولي ــرب إقليمي ــه المغ ــع ب ــذي يضطل ــدور ال ــع ال ــجاما م وانس

ــرورة  ــات بض ــة والخدم ــارة والصناع ــة التج ــي غرف ــرا لوع ــة، ونظ ــرات المناخي ــن التأثي ــد م ــة والح ــات نظيف طاق

تضافــر جهــود مختلــف الفاعليــن مــن حكومــة ومؤسســات منتخبــة ومجتمــع مدنــي، وخاصــة وأن المغــرب 

بصــدد التحضيــر لتظاهــرة دوليــة للمنــاخ كــوب22 بمراكــش، وفــي هــذا الســياق العــام شــهدت مدينــة طنجــة 

بتاريــخ 20 شــتنبر 2015 إشــراف جاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره اهلل وفخامــة الرئيــس الفرنســي فرانســوا 

هوالنــد بإخــراج "إعــالن طنجــة مــن أجــل المنــاخ".

جهود الغرفة للمحافظة على البيئة بجهة طنجة تطوان الحسيمة
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وعلــى هامــش هــذا اإلعــالن شــاركت غرفــة طنجــة شــهر أكتوبــر 2015 فــي تنظيــم نــدوة بعنــوان "نــداء طنجــة 

مــن أجــل المنــاخ: الــدالالت والرهانــات"، بشــراكة مــع مرصــد حمايــة البيئــة والمآثــر التاريخيــة بطنجــة، وبدعــم مــن 

برنامــج تدبيــر وحمايــة البيئــة المشــترك بيــن الــوزارة المنتدبــة المكلفــة بالبيئــة والتعــاون األلمانــي. وقــد خلصــت 

النــدوة إلــى تبنــي العديــد مــن التوصيــات أبرزهــا:

تثمين مبادرة نداء طنجة وما نصت عليه من رسائل للمجتمع المدني. ¶

تثميــن مســار المغــرب فــي مجــال الحــد مــن التغيــرات المناخيــة فــي ظــل التوجهــات الســامية لجاللــة الملــك  ¶

نصــره اهلل والتــي تكللــت باســتعداد المغــرب لتنظيــم مؤتمــر األطــراف حــول المنــاخ بمراكــش ســنة 2016 

.)COP22(

ــة  ¶ ــات الترابي ــاص والجماع ــاع الخ ــة والقط ــات العمومي ــة والمؤسس ــات الحكومي ــف القطاع ــوة مختل  دع

والجامعــات ومراكــز األبحــاث ومنظمــات وجمعيــات المجتمــع المدنــي إلــى تكييــف ومالءمــة سياســاتها 

وإســتراتيجيتها مــع روح ومضمــون إعــالن طنجــة حــول المنــاخ.

ــة، نظمــت الغرفــة يومــا تحسيســيا  ــى البيئ ــى الحفــاظ عل ــة الهادفــة إل وفــي إطــار دعــم السياســات الوطني

شــهر يوليــو 2016 حــول منــع إنتــاج واســتعمال األكيــاس البالســتيكية تفعيــال للقانــون 77/15 المتعلــق بحظــر 

ــر وتســويق األكيــاس البالســتيكية، وذلــك ألضرارهــا المتعــددة علــى البيئــة. وتصنيــع واســتيراد وتصدي
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مــن أجــل العمــل علــى تقديــم اقتراحــات بنــاءة حــول إعادة هيكلــة غرف التجــارة والصناعــة والخدمــات بالمغرب، 

احتضــن مقــر الغرفــة شــهر دجنبــر 2015 جلســات عمــل مــع مكتــب الدراســات "مــازارس" المكلــف مــن قبــل وزارة 

الصناعــة والتجــارة واالســتثمار واالقتصــاد الرقمــي، إلنجــاز دراســة حــول غــرف التجــارة والصناعــة بمــا يتماشــى 

مــع المســتجدات القانونيــة مــن جهــة أولــى،  والديناميــة االقتصاديــة وطنيــا ودوليــا مــن جهــة ثانيــة، وتأتــي 

هــذه الدراســة  لمواكبــة ورش الجهويــة الموســعة الــذي جــاء كخيــار اســتراتيجي للنهــوض بالتنميــة االقتصادية 

واالجتماعيــة الشــاملة، وعلــى هــذا األســاس تــم إدمــاج 28 غرفــة محليــة للتجــارة والصناعــة والخدمــات ضمــن 

12 غرفــة جهويــة.

لقــد جــاء تجميــع الغــرف المحليــة ضمــن أقطــاب جهويــة، كاختيــار اســتراتيجي يرتكــز فــي بنــاء العمليــة 

ــروم  ــة، كمــا أن هــذا اإلدمــاج ي ــة مندمجــة ومتوازن ــة اقتصادي ــق تنمي ــة لتحقي ــى أســس جهوي ــة عل التنموي

ــة  ــن والتنمي ــن االقتصاديي ــة لخدمــة الفاعلي ــا وجهوزي ــر قرب ــات االشــتغال وجعلهــا أكث ــة فــي آلي ــق دينامي خل

ــروط  ــر الش ــتوى توفي ــى مس ــودا عل ــب مجه ــا يتطل ــا جهوي ــن 12 قطب ــاج ضم ــذا اإلدم ــر أن ه ــتدامة، غي المس

الضروريــة لخلــق اقتصــاد جهــوي متكامــل ومندمــج مــع محيطــه المحلــي، ويراعــي خصوصيــات كل منطقــة 

علــى حــدة.

وتمثلت المحاور الرئيسية لمشروع إصالح الغرف في:

انجــاز تشــخيص مالــي وعملــي وتنظيمــي واستشــرافي للغــرف وجامعتهــا مــن أجــل تحديــد أدوارهــا  ¶

المختلفــة بشــكل دقيــق.

االستفادة من التجارب الدولية لتجويد خدمات الغرف. ¶

التفكيــر فــي اإلجــراءات العمليــة لمواكبــة مرحلــة تطويــر الغــرف وجامعتهــا وجعلهــا أكثــر فاعليــة  ¶

وديناميــة.

اعتماد مخطط تطوير الغرف التجارية وجامعتها. ¶

وقــد تقدمــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات بطنجــة بمجموعــة مــن المالحظــات القيمــة حــول  ¶

مشــروع إصــالح الغــرف وجامعتهــا نجملهــا فــي التالــي:

ارتفــاع كبيــر فــي عــدد األعضــاء الــذي يصــل إلــى 97 عضــوا علــى مســتوى غرفــة التجــارة والصنــاع  ¶

والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة، ممــا يجعــل تدبيــر االجتماعــات معقــدا وأقــل فاعليــة.

تعييــن أعضــاء إضافييــن بالمجلــس اإلداري بعــد إنهــاء العمليــات االنتخابيــة وبنفــس صالحيــات باقــي  ¶

األعضــاء يقلــل مــن قيمــة العمليــة االنتخابيــة، كمــا أن عــدم تحديــد معاييــر دقيقــة لكيفيــة اختيــار األعضــاء 

اإلضافييــن ســيفتح المجــال للقيــام بتوازنــات سياســية علــى حســاب تــوازن القطاعــات الممثلــة مــن طــرف 

الغرفــة.

تمثيلية المجلس اإلداري حسب المشروع الجديد، سيغيب أي تمثيلية حقيقة للملحقات. ¶

إصالح الغرف التجارية: اقتراحات بناءة لغرفة طنجة للرفع من أداء الغرف التجارية والصناعية 
والخدماتية بالمغرب.
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غيــاب أي تعويضــات عــن المهــام لفائــدة أعضــاء المجلــس اإلداري للغــرف علــى غــرار الجماعــات المحليــة  ¶

والمجالــس الجهويــة وغيرهــا.

ــط  ¶ ــي فق ــوي، ويكتف ــي حي ــق عموم ــر أي مرف ــا تدبي ــول له ــرف ال يخ ــي للغ ــون األساس ــروع القان مش

ــات. ــض المؤسس ــة لبع ــس اإلداري ــي المجال ــا ف ــى تمثيليته ــارة إل باإلش

إغفــال مشــروع إصــالح الغــرف إلــى وجــوب إدخــال الغــرف ضمــن مســطرة إحــداث المقــاوالت، والحصــول  ¶

علــى الرخــص التجاريــة، وهــو أمــر يؤثــر علــى صــورة الغرفــة وأدوارهــا لــدى منتســبيها.

انطالقــا مــن هــذه المالحظــات، خلصــت  جلســات العمــل مــع مكتــب الدراســات إلــى تأكيــد غرفــة طنجــة أن أي 

مشــروع إلصــالح الغــرف التجاريــة والصناعيــة والخدماتيــة وجامعتهــا يتوقــف علــى أمريــن أساســيين:

األمــر األول: تحســين المــوارد الماليــة للغــرف بمــا يتماشــى مــع أدوارهــا االقتصاديــة الكبــرى، وذلــك مــن خــالل 

التنصيــص علــى اســتفادتها بنســبة مــن أحــد الرســوم والضرائــب التــي تخضــع لهــا المقاولــة إلــى جانــب عشــر 

ــي وإنجــاز مشــاريع اســتثمارية  ــى تبن ــدة تجعلهــا قــادرة عل ــة، مــع تخويلهــا اختصاصــات جدي ــة المهني الضريب

مــدرة للدخــل.

األمــر الثانــي: تغييــر طــرق تدبيــر وتســيير الغــرف ومنحهــا صالحيــات لالبتــكار بشــكل يجعلهــا قريبــة مــن منطــق 

التدبيــر المقاوالتــي. 
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خامتة
الطموحــات يستمر  وتتواصــل  المســار 

تلــم  جهويــة  غرفــة  أجــل  مــن 

شــمل المهنييــن وتنقــل هواجســهم وانشــغاالتهم 

االقتصاديــة  التنميــة  فــي  ومســاهماتهم 

ككل. بالجهــة  واالجتماعيــة 

إن دخــول غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات بطنجــة 

رهيــن  المرحلــة  رهانــات  وكســب  الجهويــة  غمــار 

بمــدى قــدرات مكوناتهــا علــى رفــع التحديــات وفتــح 

والجــاد،  المثمــر  للتواصــل والعمــل  قنــوات جديــدة 

وتبقــى الرغبــة ويظــل األمــل والتفــاؤل فــي ظــل 

السياســة الحكيمــة لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد 

الســادس نصــره اهلل وأيــده.
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املراجع
أرشيف غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة ¶

مجلة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة ¶

الجريدة الرسمية للملكة المغربية ¶

معاهدة الجزيرة الخضراء 1906 ¶

أبرز المراجع المرتبطة بالتاريخ االقتصادي ¶


