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ي غرفة 
 
وط التقييد ف شر

التجارة والصناعة والخدمات  



يفالظهير   ي 1.13.09رقم الشر
 
ي 10الصادر ف

اير 21)1434ربيع الثان  38-12بتنفيذ القانون رقم ( 2013فير
المتعلق بالنظام األساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛

يف ر  ي 1-97-83قم الظهير الشر
 
9-97بتنفيذ القانون رقم (1997أبريل 2) 1417من ذي القعدة 23الصادر ف

؛المتعلق بمدونة االنتخابات

2

ي 2021-2018الحسطططيمة -يططططوان-مخططططن ينميطططة لرفطططة التجطططارة والصطططناعة والخطططدمات بجهطططة  نجطططة
 
8الموقطططع ف

2018مارس 

ي 
 
؛2015أبريل 2االيفاقية اال ار من اجل يفعيل دور الغرف ف

ي 2.15.283المرسوم رقم 
 
المتعلق بتعيير  لرف التجارة ( 2015أبريل 10)1436جمادى اآلخر 20الصادر ف

رفة ومقر كل والصناعة والخدمات وعدد المقاعد المخصصة لها ومقارها ويحديد الدوائر االنتخابية التابعة لكل ل
ي وكذا يوزيططططع المقاعد عىل األصناف المهنية لكل لرفة وكل دائرة انتخابية انر

؛دائرة ونفوذها الير

تجارة المرجعية القانونية والتنظيمية لالنتساب والعضوية بغرفة ال
الحسيمة-تطوان-والصناعة والخدمات بجهة طنجة

ي 2-97-249المرسوم رقم 
 
بتوزيططططع األنشطة االقتصادية عىل (1997أبريل )141717ذي الحجة 9صادر ف

؛الهيئات الناخبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات



3

يمثل الفضاء الطبيعي لكل المتعاملير  
االقتصاديير  

يتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل
المالي 

يخضع لوصاية الدولة

ي 
مؤسسة عمومية ذات  ابع مهن 

طاقة وصفية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة ب
الحسيمة-تطوان-طنجة
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جمعية عامة
عضوا منتخبا 97يتكون من )

ينقسمون ال
ممثال عن قطاع التجارة 40
25عن قطاع الصناعة و32و

(عضوا منتخبا عن قطاع الخدمات

ة لغرفة جهة  نجة  :الحسيمة من-يطوان-يتكون األجهزة المسير

لجنة19
لجنتير  دائمتير  هما لجنة المالية)

انية واللجنة والمير  االقتصادية 
(واالجتماعية ولجان متنوعة

مسي  مكتب
(أعضاء9)
-نواب للرئيس4-الرئيس
أمي   -نائب المقرر-المقرر
نائب أمي   المال-المال

أقطاب 5
ي و التواصل)

 
–التدبي  المؤسسات
اكات  التجارة و –التعاون و الشر
األنشطة –الخدمات و االستثمار 

(التكوين–و المشاري    ع 

جهويةمديرية
إدارة جهوية مركزية بطنجة )

وملحقتير  إداريتير  بتطوان 
والحسيمة وفرعية بالعرائش 

(مصالح9أقسام و8و

لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة التنظيم الداخلي 
الحسيمة-تطوان-طنجة



ي ي
ات ويتمتع كذلك بتمثيلية داخل المجالس اإلدارية للوكاالت والمكايب النر دبر التجهير 

ء-المجازر-المحطات الطرقية-أسواق الجملة)والمرافق العمومية الجهوية  ي
-الموان 

يد-المطارات ي-محطات التير ماء الوكاالت المحلية لتوزيططططع ال-وكاالت النقل الحض 
...(والكهرباء

ي القضايا المهنية
الغرفة مخا ب رسمي ف 

ن  يتمتع لرفة التجارة والصناعة والخدمات بتمثيلية داخل مجلس المستشاري

ي يتمتع أيضا بتمثيلية داخل المجالس اإلدارية للمؤسسات العمومية الجهوي
ة الفاعلة ف 

ي يمثلها 
ية-المجلس الجهوي)القطاعات االقتصادية النر س مجال-الجماعات الحض 

بية والتكوين-الجامعات ي -مجالس األكاديميات للير
..(  .مؤسسات التكوين المهن 

تمثيلية غرفة التجارة و الصناعة والخدمات 
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ألنها تدافع عن مصالحكم التجارية والصناعية والخدماتية

ألنها تمثلكم لدى السلطات العمومية المحلية واإلقليمية والجهوية والوطنية وكذا لدى المنظمات والمؤسسات الدولية 

ات ألنها تشكل الفضاء الطبيعي للقاءاتكم ومشاوراتكم وتبادل المعارف والتجارب والخير

ي تشتغلون فيها
ألنها تتعاون مع السلطات الحكومية المختصة من اجل تنظيم وتأطي  وتطوير القطاعات الت 

ي تواجهكم
ألنها تعمل عل حل المشاكل الت 

وي    ج لها اقتصاديا ودبلوماسيا ي من شانها ترسيخ مكانة الجهة والي 
ألنها تقوم بالمهام الت 

ألنها تفتح المجال أمام تطوير األعمال وإشعاع المقاولة

ألنها تقدم لكم الخدمات الالزمة للقيام بممارسة أنشطتكم وتعامالتكم وحماية حقوقكم           

مكانتها عل المستوى الرسمي وستتدعمستتقوى أدوار الغرفة بانتسابكم و انخراطكم

ألنها تضمن لكم التكوين و التكوين المستمر و توفر لكم المعلومة االقتصادية

بجهة لماذا يجب االنتساب ال لرفة التجارة والصناعة والخدمات
الحسيمة ؟–يطوان - نجة
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ي التقيي
 
ي الرالبير  ف

 
ط ف :د بالغرفة أن يكونوا بقا لمقتضيات مدونة االنتخابات ، فانه يشير

(سنة18) موا نير  مغاربة بالغير  سن الرشد القانونية -
متمتعير  بحقوقهم المدنية والسياسية -
ي احدى حاالت فقدان األهلية االنتخابية-

لير موجودين ف 
ي السجل التجاري-

 
مقيدين ف

يبة المهنيةمتوفرين عىل- رقم الض 
ي لمدة ال يقل عن سنة -

ي دائرة ممارسير  لنشاط يجاري أو صناعي أو خدمانر
ي نفوذ الف  انر

الير
للغرفة

كما يحددها (خدمات-صناعة-يجارة)للغرفة المهنيةحسب األصناف لبات التقييد يودع 
2-97-249المرسوم رقم 

أصحاب الشأن شخصيايتول اإليداع 

وط التقييد ة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهبشر
الحسيمة-تطوان-طنجة



ي لرفة التجارة والصناعة 223 بقا لمقتضيات المادة  من مدونة االنتخابات ، فإن ناخنر
:والخدمات هم 

: بصفة شخصية -
ي السجل التجاري

التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات المقيدون ف 

:بواسطة ممثلير  يناط بهم مهام تستلزم مسؤولية-

ي الس-
كات ذات المسؤولية المحدودة المقيدة ف  كات المساهمة أو الشر جل شر

التجاري عن مقرها الرئيسي 

كات ذا- كة المساهمة والشر ت التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات وشر
كة التضامن عما لكل منهم كات التوصية أو شر من المسؤولية المحدودة وشر

ي السجل التجاري                                              
المؤسسات الثانوية أو الفروع المقيدة ف 

من هم ناخبو لرفة التجارة والصناعة والخدمات ؟
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كات ذات المسؤولية المحدودة  كات المساهمة أو شر ممثلير  عن مقرها 3يكون لكل من شر
المركزي

كات عن  و ممثلون إضافيون بالنسبة للتجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات والشر
:فروعهم ومؤسسايهم الثانوية، يتحدد عددهم كما يىلي 

ي عن كل 50عدد األجراء ال يزيد عىل 
ا وممثل إضاف  أجراء10أجير

ا دون أن يزيد عن 50عدد األجراء يفوق  30ممثلير  مع زيادة ممثل واحد عن كل 5: 200أجير
ا لشطر ما فوق  ا50أجير أجير

ا لشطر ما فوق 60ممثلير  مع زيادة ممثل واحد لكل 10:أجير 200عدد األجراء يفوق  أجير
ي المجموع15أجير دون أن يتجاوز عدد الممثلير  200

ف 

ي يتواجد بها المقر الفرعي 
ممثلو الفروع يسجلون بالغرفة النر

وط الخاصة بالممثلير   الشر
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2021المراجعة السنوية للوائح برسم سنة : السياق العام 

:الفئة المستهدفة 
وط القان- ي اللوائح والمستوفون للشر

ونية والبالغير  المهنيون لير المقيدين ف 
ي 18من العمر 

31سنة شمسية كاملة عىل األقل عند حض اللوائح ف 
2021مارس

ي نقل قيدهم من-
ي اللوائح والذين يرلبون ف 

الئحة المهنيون المقيدون ف 
ي أو لهياة مهنية ال الئحة صنف أو هياة أخرى

أو من انتخابية لصنف مهن 
ي ال دائرة أو فرع أخر أو من لرفة إل أخرىدائرة انتخابية أو فرع انتخانر

ة التقييد 2020دجنير 31من فايح ال : في 

:أين تودع الطلبات؟ 
ي بمكايب السلطة اإلدارية المحلية التابع لها مكان مزاولة النشاط

المهن 

2021برسم سنةيحيير  اللوائح االنتخابية
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ي الغرفة                
 
إجراءات التسجيل ف

دهمقي لباتيقدمواأنالشأنأصحابعىليتعير  فانهاالنتخاباتمدونةمن247المادةلمقتضيات بقا 
ومهنتهميهموالدومكانوياريططططخوالعائليةالشخصيةأسماءهمفيهيثبتونخاصمطبوعبملءوذلكشخصيا 
.بصمايهمأو ر باألمالمعنيير  يوقيعطلباتالهذهيحملأنويجبالو نية،يعريفهمبطاقةورقموعنوانهم

 .صوريهيحملرسميةوثيقةيقدمأنالبطاقةلديهيتوفر ال منعىل
 
يتعير  الوثائق،هذهيوفر عدمحالةوف

ي أنعليه
ذلكيعذر وإذا و نية،الالتعريفبطاقةعىلمتوفرا األقلعىلحدهما انيكو بهللتعريفبشخصير  يأنر

يطةرسميةيعريفوثيقةبأيةالشاهدينهويةإثباتأمكن ياريططططخرقمإثباتويجب.صوريهمايحملأنشر
ي األخرىالرسميةالوثيقةأو الو نيةالبطاقة

 
.التقييدبطلبالخاصالمطبوعف

ي الوثائقبجميعذلك،عىلعالوةالطلب،صاحبيدلي أنيجب
وطيوافر يثبتالنر المطلوبةونيةالقانالشر

ي للتقييد 
 
.المهنيةللغرفاالنتخابيةاللوائحف

تسجل الطلبات بحسب ياريططططخ يلقيها ويسلم عنها وصل يحمل رقما يرييبيا مؤقتا

ي يوجد بها مقر الغرفة عىل مستوىلجنة إدارية يحدث 
اسها والمدينة النر ي يفالسيد يير

وض إليها القيام العامل أو السلطة النر
ه مقام
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ي الغرفة 
 
(يابع)إجراءات التسجيل ف

ي يتوافر فالتولوييناير 9ال 5جتمع اللجنة اإلدارية مني
ي  لبات القيد ويقبل الطلبات النر

 
وط يها تداول ف الشر

ي اللوائح االنتخابية، وتشطب من هذه اللوائح أسماء األشخاص المتوف
 
ير  أو الذين فقدوا المطلوبة قانونا للقيد ف

األهلية االنتخابية أو صفة ناخب 

وز لكل شخص االنتخابية  أن يطلب خالل نفس األجل قيده فيها كما يجاللوائحيجوز لكل شخص لم يقيد فطي 
ي اللوائح االنتخابية أن يطلب خالل األجل نفسه شطب شخص يرى أنه مقيد فيها بص

 
فة لير قانونيةمقيد ف

صل يحمل ويسلم و .ويخول نفس الحق إل العامل أو الخليفة األول للعامل أو الباشا أو رئيطس الدائرة أو القائد
األجلال يقبل أية شكوى أو  لب بعد انضامو رقما يرييبيا مؤقتا عن كل  لب أو شكوى

ي ب15يودع يوم 
ي الساعة الثامنة صباحا الجدول التعديىلي النهان 

 
اير ف يجوز لكل و ية اإلدار مكايب السلطةفير

نية أيام ناخب أن يطلع عىل هذا الجدول وأن يأخذ نسخة منه  ليتسن  له عند الحاجة أن يقيم، خالل أجل ثما
ي يتضمنه

ي المقررات النر
 
، دعوى الطعن ف ي

ا هذا الجدولكاملة يبتدئ من يوم إيداع الجدول التعديىلي النهان 

ي 
 
من 244 بقا ألحكام المادة للغرفة وذلك الناخبير  بالنسبةالئحة ، مارس 31يحض اللجنة اإلدارية نهائيا ف

.مدونة االنتخابات

ي يعرض الطلبات والشكاوى عىل نظر لجنة الفصل 
اير14ال10يجتمع من النر فير ،
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اللجنة اإلدارية
2021يناير 9ال 5من 

الجدول التعديىلي المؤقت
2021يناير10

لجنة الفصل
14ال 10من 

اير 2021فير

ي 
الجدول التعديىلي النهان 

اير 15 2021فير
مكايب السلطة اإلدارية

2020دجنير  31ال 1من 

حض الئحة الناخبير  
بالغرفة

2021مارس 31

 لب التقييد او نقل 
التقييد

من التقييد إل حض اللوائح االنتخابية
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ي الوقت الراهن ال يجويد خدمايها والرفع من 
 
تسع لرف التجارة والصناعة والخدمات ف

ي عملية التنمي
ة مستوى أدائها ويمكير  القطاع الخاص من خاللها عىل االريقاء بإسهامايه ف 

.االقتصادية

ي محيطها التنموي
ي كما يثبت الحاض  أن الغرف لن يكون قوية وفاعلة ف 

وقد اثبت الماض 
.الجهوي إال بانخرا ات المنتسبير  والتفاف اكير عدد من المتعاملير  االقتصاديير  حولها

الحسيمة يدعو كافة -يطوان-لذلك فان لرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة  نجة
ة ال الحسيم-يطوان-المهنيير  المزاولير  لألنشطة التجارية والصناعية والخدمايية بجهة  نجة

ي اللوائح االنتخابية 
ة جهويا و 2021برسم سنة التسجيل ف  وذلك من اجل لرفة رائدة ومتمير 

.و نيا و دوليا 

عىل سبيل الختم 
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