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االفتتاحية

السيد عمر مورو
رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات

لجهة طنجة –تطوان- الحسيمة

والهادف  للغرفة  االستراتيجي  للمخطط  وتنفيذا  اإلداري،  التي رسمها مكتبنا  التوجهات  ملواكبة 
في  ال��خ��ارج��ي، يكون  الغرفة وبينها وبين املحيط  بين مؤسسات  التواصل  م��ن  ع��ال  لتحقيق مستوى 
مستوى طموح منتسبيها، ارتأينا اص��دار نشرة أنشطة الغرفة، وهي نشرة دوري��ة لتتواصل وتنفتح 
بواسطتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة- تطوان - الحسيمة على محيطها الداخلي 

و الخارجي.
وفي هذا العدد نسلط الضوء على مختلف األنشطة التي قامت بها الغرفة خالل شهر يناير2019، 
من خالل تنزيل مخططها االستراتيجي وبرنامجها السنوي، وكذا مواكبة كل املستجدات،التي تعرفها 
بالدنا وجهتنا في املجاالت االقتصادية املختلفة، و تتبع مختلف القطاعات، الصناعية والتجارية 

والخدماتية، وتقديم الدعم للمقاولة وخاصة املقاولة الشابة. 
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أنشطة املكتب اإلدارياملكتب اإلداري

األقطاب واللجان

 

 

أعضاء 
المكتب

عمر مورو
الرئيس

عبد الحميد الحسيسن 
النائب الثاني للرئيس

محمد أغطاس السعيدي 
النائب الرابع للرئيس

املصطفى ديرى
نائب  مقرر الغرفة

مصطفى عبد الغفور 
النائب األول للرئيس

الحسين بن طيب
أمين مال الغرفة

أشرف بوجير
مقرر الغرفة

 

طفى عبد الغفور م
 رئيساألول للنائب ال

 

طيب  الحسين بن
الغرفة مالأمين   

 

حميد الحسيسن عبد ا
 رئيسلل الثاني نائبل

دي يمحمد أغطاس السع
 النائب الثالث للرئيس

ى نائب  مصطفى ديرال
الغرفة مقرر  

 

 

قطب التدبير 
المؤسساتي و قطب 
االعالم و التواصل

لجنة الشؤون 
االقتصادية و 
االجتماعية

لجنة الشؤون 
المالية 

والميزانية

لجنة الشؤون 
القانونية 
واإلدارية 

لجنة اإلعالم 
والتواصل

قطب الصناعة  
األنشطة قطب دعم

والمشاريع التنموية

لجنة الصناعة 
ومناطق األنشطة 

االقتصادية

لجنة تنظيم 
المناطق 
الصناعية 
والمعارض

لجنة التتبع 
وإنجاز 

المشاريع 
التنموية

لجنة التدقيق 
وتدبير المخاطر

قطب التعاون 
والشراكات

لجنة العالقات 
الدولية 
والشراكة

لجنة العالقات 
العامة 

والشراكة مع 
المنظمات 

المهنية

لجنة تنمية 
أنشطة المناولة

لجنة البيئة 
والطاقات 
المتجددة

قطب التكوين 
والتعليم

لجنة التكوين 
والتعليم

قطب التجارة 
الخدماتو

واإلستثمار

لجنة الشؤون 
الخدماتية

لجنة السياحة

لجنة النقل 
واللوجستيك

اللجنة الجهوية 
لالستثمار

لجنة الشؤون 
التجارية
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أنشطة املكتب اإلداري

االجتماع الدوري الشهري للمكتب املسير لغرفة التجارة 
والصناعة والخدمات لجهة طنجة- تطوان الحسيمة

التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة  لغرفة  املسير  املكتب  الشهري، عقد  الدوري  اجتماعه  إطار  في 
تطوان الحسيمة يوم الخميس 10 يناير 2019 ،بمقر الغرفة بطنجة. وترأس االجتماع السيد عمر مورو: رئيس 
الحسيسن،  الحميد  والسيد عبد  األول  النائب  الغفور،  بن عبد  مصطفى  السيد  كل من  ،  وحضره  الغرفة 
النائب الثالث والسيد محمد أغطاس السعيدي، النائب الرابع و السيد الحسين بن الطيب، أمين مال الغرفة  
والسيد أشرف بوجير،  مقرر املجلس والسيد مصطفى ديرا نائب مقرر املجلس. كما حضره عن اإلدارة السيد 

ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة.

وقد افتتح االجتماع بكلمة السيد رئيس الغرفة الذي رحب فيها باملشاركين، وبسط فيها جدول األعمال الذي 
تناول العديد من امللفات التي تتابعها الغرفة وعلى رأسها قضايا املهنيين واملنتسبين،  والتحضير للدورة املقبلة 
لشهر فبراير للجمعية العمومية وكذا الندوة الصحفية التي يعتزم املكتب املسير تنظيمها لتقديم حصيلة ثالث 

سنوات من عمل الغرفة، و ذلك يوم الخميس 10 يناير 2019. 
وفي ختام اللقاء،  تقرر إصدار بالغ للغرفة بخصوص مختلف املستجدات التي تهم قضايا املهنيين واملنتسبين.
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ندوة صحفية لتقديم حصيلة عمل الغرفة خالل نصف املدة 
االنتدابية - أكتوبر 2015 و أكتوبر-2018

بجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  نظمت 
-الحسيمة، ندوة صحفية يوم الخميس  طنجة -تطوان 
2019 بفندق سوالزور بطنجة، وذلك لتقديم  10 يناير 
بين  االنتدابية  املدة  نصف  خالل  الغرفة  عمل  حصيلة 

أكتوبر 2015 و أكتوبر 2018.
تميز اللقاء الذي أطرته االعالمية املقتدرة لينا علوش 
تناول  الذي  الغرفة،  رئيس  مورو  عمر  السيد  بعرض 
وأهم  الغرفة  عليها  اشتغلت  التي  امللفات  مختلف  فيه 

محطات هذه املرحلة، مستشرفا آفاق العمل املستقبلي للمؤسسة. وذلك قبل فتح املجال ألسئلة السيدات 
والسادة الصحفيين الذين حضروا لتغطية الحدث.

وحضر بجانب الرئيس السادة أعضاء املكتب املسير للغرفة والسيد املدير الجهوي. كما حضر أطوار هذه 
والسيد  طنجة  مدينة  عمدة  نائبة  والسيدة  البحري  للصيد  املتوسطية  الغرفة  رئيس  السيد  من  كل  الندوة 
وممثلين  للسياحة  الجهوي  املدير  السيد  و  الرقمي  واالقتصاد  والتجارة  واالستثمار  الصناعة  وزارة  مندوب 

ملؤسسات شريكة وجمعيات مهنية وهيئات املجتمع املدني وثلة من السادة أعضاء الغرفة واألطر اإلدارية بها.

أنشطة املكتب اإلداري
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الجمع العام التأسي�سي لالتحاد الوطني لجمعيات أسواق الخضر 
والفواكه بالجملة باملغرب

زيارة السفير األملاني في املغرب السيد "غوتز شميديت بريم"
 ملدينة طنجة

شارك السيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة 
لجمعيات  الوطني  لالتحاد  التأسي�شي  العام  الجمع  في 

أسواق الخضر والفواكه بالجملة باملغرب.
  هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار "تحديات الواقع 
التجارة  غرفة  مقر  واحتضنه  املستقبل"،   ورهانات 
والصناعة والخدمات ملدينة الرباط، يوم األحد 6 يناير 
ممثلين  التجار  من  العديد  مشاركة  وعرف   ،2019

ملدينة طنجة.

لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  شاركت 
األول  النائب  شخص  في  الحسيمة  تطوان  طنجة 
للرئيس السيد مصطفى بن عبد الغفور ورئيس قسم 
أغبالو  عزيز  السيد  بالغرفة  والشراكة  االستراتيجية 
في لقاء بمناسبة زيارة السفير األملاني في املغرب السيد 

"غوتز شميديت بريم" ملدينة طنجة. 
الزيارة تعرف السفير األملاني عن قرب  وخالل هاته 
األجنبي  االستثمار  جلب  في  طنجة  مدينة  مميزات  على 

وقدرتها على استيعاب االستثمارات املهمة نظرا ملؤهالتها وموقعها الجيوستراتيحي. 
وقد كان هذا اللقاء مناسبة ملناقشة وطرح إمكانية التعاون والشراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات 
لجهة طنجة تطوان الحسيمة ونظيرتها غرفة التجارة والصناعة األملانية باملغرب، حيث أبدى السيد السفير 
ترحيبه بالفكرة مؤكدا دعمه لها في أفق توطيدها لجعل الحضور االقتصادي األملاني بشمال املغرب على وجه 

الخصوص حضورا مهما باعتبار مدينة طنجة مدينة استثمار بامتياز.

أنشطة املكتب اإلداري
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أنشطة املكتب اإلداري

زيارة ملكتب الغرفة بمدينة مالقا االسبانية

املجلس االقليمي للسياحة بعمالة املضيق- الفنيدق

التجارة  لغرفة  التمثيلي  املكتب  ملف  تتبع  إطار  في 
قاما  الحسيمة  طنجة-تطوان-  لجهة  والخدمات  والصناعة 
الغرفة  رئيس  نائب  الحسيسن  الحميد  عبد  السيد  من  كل 
والسيد سعيد شفيق رئيس قسم الدعم والترويج، بملحقة 
 16 الغرفة تطوان بزيارة ملدينة مالقا  االسبانية و ذلك يوم 

يناير 2019.  
   وكان الهدف من هذه الزيارة هو أجرأة عمل املكتب بمالقا 

الكائن بقصر املعارض واملؤتمرات بمالقا"اسبانيا" .
حيث نظمت عدة لقاءات مع كل من مديرة قصر املعارض 

بمالقا، وممثلين عن بلدية مالقا.

غرفة  رئيس  مورو  عمر  السيد  استقبل 
– طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 

تطوان- الحسيمة يوم الخميس 31 يناير 2019 
عبد  بن  مصطفى  السيد  االول  بنائبه  مرفوقا 
الغفور والسيد اسماعيل دادي، عضو الغرفة 
بعمالة  للسياحة  االقليمي  املجلس  رئيسة 

املضيق-الفنيدق والكاتب العام للمجلس. 
واقع  مناقشة  اللقاء  هذا  خالل  تم  وقد 
 - املضيق  وإقليم  بالجهة  وآفاقها  السياحة 
الجهة  أن  على  التأكيد  تم  حيث  الفنيدق، 
يجب  والتي  متكاملة  سياحية  بمقومات  تزخر 
استغاللها للرفع من مستوى السياحة ومردوديتها ،كما تطرق االجتماع لسبل وكيفية ربط املشاريع السياحية 

التي تزخر بها الجهة من جهة  وطرق تطوير العمل املشترك بين املؤسستين من جهة ثانية.
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أنشطة املكتب اإلداري

مستجدات قانون املالية 2019 

نظمت الجامعة املغربية  لغرف التجارة والصناعة والخدمات واملنظمات املهنية والنقابات وجمعيات التجار 
األخيرة  املستجدات  على  للوقوف  عمل  لقاء  بالرباط،  الجامعة  بمقر   2019 يناير   16 األربعاء  يوم  واملهنيين 
بجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  ورئيس  الجامعة  رئيس  مورو  عمر  السيد  برئاسة  املالية  لقانون 
إلى  التجار واملهنيين. وقد حضره  الغرف والسادة ممثلي  السادة رؤساء  -الحسيمة، وبحضور  طنجة- تطوان 
جانب الرئيس كل من السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول لرئيس الغرفة والسيد الحسين بن الطيب 
أمين مال الغرفة والسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة. وعلى هامش هذا اللقاء، نظم لقاء ثان ترأسه 
السيد وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي بمقر الوزارة بالرباط مع ممثلي الهيئات املهنية، 
بحضور السادة رؤساء الغرف والسيدة املديرة العامة للتجارة الداخلية والسيد املدير العام للضرائب والسيد 
اليه  ما خلص  لتقديم  اللقاء مناسبة  كان  الداخلية، حيث  الوالي ممثل وزارة  للجمارك والسيد  العام  املدير 
املهنيون من اقتراحات من جهة، ومن جهة أخرى تقديم الشروحات الضرورية.  وفي ختام اللقاء التزمت مصالح 

املالية بإصدار مذكرة توضيحية تزيل أي لبس أو غموض قد يؤدي الى االضرار باملهنيين.
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أنشطة املكتب اإلداري

لقاءات ودينامية قوية للتعريف بمضامين
قانون املالية 2019

والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  نظمت 
تواصليا  لقاء  الحسيمة   –تطوان-  طنجة  لجهة 
حول الفوترة، وذلك يوم الجمعة 18 يناير 2019، 
برئاسة رئيس الغرفة السيد عمر مورو وبحضور 
الضرائب  مديرية  وممثل  الغرفة  أعضاء  السادة 
ومنظمات  ونقابات  جمعيات  ممثلي  و  ورؤساء 
الخارجية  املصالح  مع  بشراكة  واملهنيين،  التجار 
التابعة لوزارة االقتصاد واملالية بطنحة. وتضمن 
جدول أعماله التطورات املرتبطة بتطبيق قانون 
املالية 2019 وخاصة االشكاالت املرتبطة بالفوترة. 

التواصلي  اللقاء  أشغال  انطلقت  اليوم  نفس  وفي 
االقتصاد  لوزارة  التابعة  الخارجية  املصالح  مع  بشراكة 
الرقمي  واالقتصاد  واالستثمار  الصناعة  ووزارة  واملالية 
بملحقة تطوان، حول التطورات املرتبطة بتطبيق قانون 
عبد  بن  مصطفى  السيد  ترأسه  اللقاء    .2019 املالية 
مندوب  وبحضور  الغرفة  لرئيس  األول  النائب  الغفور 
بتطوان  الرقمي  واالقتصاد  واالستثمار  الصناعة  وزارة 
واملدير اإلقليمي للضرائب ومدير ملحقة الغرفة بتطوان  
واملنظمات  الجمعيات  وممثلي  الغرفة  أعضاء  والسادة 

املهنية للتجار واملنتسبين
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أنشطة املكتب اإلداري

بملحقة  التجارة والصناعة والخدمات  2019 بمقر غرفة  يناير   24 الخميس  انعقد يوم  السياق  وفي نفس 
العامة  املديرية  2019، بشراكة مع  املالية  قانون  بتطبيق  املرتبطة  التطورات  تواصليا حول  لقاء  الحسيمة، 

للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة.
وقد ترأس اللقاء كل من السيد أشرف بوجير والسيد مصطفى ديرا ، وحضره املدير الجهوي للغرفة وأعضاء 

الغرفة وجمعيات مهنية، وفاعلين اقتصاديين.

كما احتضنت قاعة دار الثقافة بالقصر الكبير يوم الجمعة فاتح فبراير 2019 أشغال اللقاء التواصلي حول" 
التطورات املرتبطة بتطبيق قانون املالية لسنة 2019 " املنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات 
- الحسيمة بتنسيق مع املجلس الجماعي للقصر الكبير وبشراكة مع املديرية الجهوية  لجهة طنجة - تطوان 
للضرائب بطنجة وجمعية أرباب املقاهي واملطاعم بالقصر الكبير وفدرالية تجار القصر الكبير. ترأس هذا اللقاء 
السيد عبد الحميد الحسين نائب رئيس الغرفة وحضره السيد محمد السيمو رئيس املجلس الجماعي للقصر 

الكبير والسادة أعضاء الغرفة بإقليم العرائش ووممثلي الجمعيات املهنية وأطر فرعية الغرفة بالعرائش.
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لقاء تواصلي مع رؤساء الجمعيات والرابطات التجارية
بمدينة طنجة

لقاء بين وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 
ورؤساء الغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات

لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  عقدت 
رؤساء  مع  تواصليا  لقاء  الحسيمة   - تطوان   - طنجة 
وذلك  طنجة،  بمدينة  التجارية  والرابطات  الجمعيات 
يوم 25 يناير2019 بمقر الغرفة بطنجة، وترأس اللقاء 
باألساس  وخصص  الغرفة  رئيس  مورو  عمر  السيد 
ملناقشة وتوضيح املستجدات األخيرة املتضمنة بقانون 
2019 واملرتبطة بالفوترة اإللكترونية، وقد طبع  املالية 
اللقاء نقاش صريح وهادف أزيل فيه اللبس والغموض 

.ICE حول قضية الفوترة  والرقم املوحد للمقاولة

عقد يوم األربعاء 30 يناير 2019 اجتماعا جمع بين السيد موالي 
واالقتصاد  والتجارة  واالستثمار  الصناعة  وزير  العلمي  حفيظ 
والصناعة  للتجارة  الجهوية  الغرف  رؤساء  السادة  و  الرقمي 
املغربية  الجامعة  رئيس  مورو  عمر  السيد  وحضره  والخدمات، 
الجهوية  الغرفة  رئيس  و  والخدمات  والصناعة  التجارة  لغرف 

لطنجة-  تطوان- الحسيمة. 
مختلف  تتبع  وكذا  وجامعتها  الغرف  وتنمية  إصالح  مشروع  أشغال  في  النظر  إطار  في  اللقاء  هذا  ويندرج 

األوراش املتعلقة بتنزيل املخططات التنموية لغرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها.

أنشطة املكتب اإلداري
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اجتماع قطب التعاون والشراكة بالغرفة

اجتماع قطب التجارة والخدمات واالستثمار بالغرفة

انعقد يوم الجمعة 25 يناير2019 بمقر غرفة التجارة 
-الحسيمة  تطوان  طنجة-  لجهة  والخدمات  والصناعة 

بطنجة اجتماع قطب التعاون والشراكة.
رئيس  اإلبراهيمي  خالد  السيد  االجتماع  هذا  وترأس 
املهنية  املنظمات  مع  والشراكة  العامة  العالقات  لجنة 
وبحضور السادة االعضاء: ياسين العرود ، رشيد قنطار، 
محمد الطاهري، كريم غزولة، جمال الدين حنين،عبد 
السالم السليماني، باإلضافة إلى الطاقم اإلداري للغرفة.   
وتم خالل هذا االجتماع مناقشة العديد من النقاط 
التي  املشاريع  قبيل  من  األعمال  جدول  في  املتضمنة 

سيهتم بها القطب خالل سنة 2019.

   عقد قطب التجارة والخدمات واالستثمار اجتماعا 
الجهوية  الغرفة  بمقر   2019 يناير   29 الثالثاء  يوم 
بطنجة اجتماعا ترأسه السيد مصطفى بنعبد الغفور 

النائب األول لرئيس الغرفة وحضره السادة األعضاء:
الحفيظ   عماد  دادي،  اسماعيل  بناجي،  مصطفى 
عي�شى،  بن  محمد  الصنهاجي،  محمد  بوكمزة،   احمد 

السعيد بوغالد ،عبد الكريم بن يعقوب،
ناقش  و  للغرفة.  اإلداري  الطاقم  اللقاء  حضر  كما 
السادة أعضاء القطب مجموعة من املشاريع املدرجة 
مستوى  على  التجارية  األيام  خاصة  األعمال  جدول  في 
التحكيم  مركز  ومشروع  والحسيمة  وطنجة  تطوان 

والوساطة ومشروع مركز املحاسبة املعتمدة ومشروع مركز تكوين التاجر ومتحف التجارة بتطوان.

األقطاب و اللجان
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أنشطة املقر الجهوي بطنجة

PMP ورشة موضوعاتية حول آلية تدبير املشاريع
ضمن برنامج التكوين املستمر لفائدة أعضاء الغرفة وموظفيها

في إطار تنفيذ برنامجها السنوي في مجال التكوين، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 

تطوان الحسيمة ، بمقر الغرفة الجهوية بطنجة ورشة تكوينية خاصة بتدبير املشاريع  PMP بتأطير من مدير 

مكتب الدراسات ايكوطا املهندس، يوسف بودودوح.

للسادة  القدرات  وتقوية  رفع  تهدف  والتي  التكوينات،  من  السلسلة  لهاته  األولى  الحصة  أشغال  انطلقت 

األعضاء واألطر اإلدارية للمؤسسة، يوم السبت 22 دجنبر 2018، وذلك بحضور السيد رئيس الغرفة والسادة 

بطريقة  املتعلقة  املعرفية  الكفايات  من  حزمة  بتقديم  وتميزت  واملوظفين،  األعضاء  والسادة  املكتب  أعضاء 

تدبير املشاريع وذلك في أفق تحسين املردودية  وتحقيق النجاعة. واستمرت أشغال الورشة ملدة زمنية تقدر 

ب18 ساعة، والتي تم تقسيمها وفق حصص مترابطة وهي : حصة 29 دجنبر 2018 و حصة 05 يناير 2019 

وحصة 10 يناير 2019  والحصة األخيرة 12 يناير 2019.
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أنشطة املقر الجهوي بطنجة

و شهدت كل حصة من الورشة ما يلي:
*الحصة األولى اإلعداد والتحضير: تم التعرف من 
املشروع  مفهوم  بينها  من  مفاهيم  عدة  على  خاللها 
حزمة  ومفهوم  البرنامج  ومفهوم  العملية  ومفهوم 
املعارف  ومجال  املشروع  ميثاق  وكذلك  مشاريع 
على  البنى  تأثير  إلى  باإلضافة  السيرورة،  ومجموعة 
مشاريع  على  البنى  وتأثير  الضعيفة  التنظيم  مشاريع 
ذات تنظيم مصفوفة متوزانة وتأثير البنى على مشاريع 

ذات تنظيم مصفوفة قوية.
تم  والتنفيذ:  اإلنجاز  مرحلة  الثانية:  *الحصة 
التركيز خالل هاته الورشة التكوينية على عدة مفاهيم 
 WBS املشروع  تقسيم  الذهني وطريقة  العصف  منها 
Work Breakdown Structure(( والغاية من املشروع 

..SMART وأهداف املشروع ومؤشرات املشروع
*الحصة الثالثة: مرحلة التقويم والتتبع: تم التعرف 
البشرية  املوارد  وتدبير  املشروع  مدير  كفاءة  على 
كما  للمشروع  بالنسبة  الجودة  وتدبير  وتدبيرالوقت 
تم العمل على املشاريع التي تشتغل عليها الغرفة منها 
التجارية... واأليام  والحاضنة  التاجر  تكوين  :مركز 

وذلك بتطبيق تركيبة تقسيم املشروع WBSبواسطة 
.Excel برنامج

يناير   12 السبت  يوم  الورشة  أشغال  واختتمت    
2019، بمقر الغرفة الجهوية بطنجة. 
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أنشطة املقر الجهوي بطنجة

في إطار تنفيذ برنامجها السنوي، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة،  
بفندق فرح بمدينة طنجة يومي الجمعة والسبت 25 و26 يناير 2019، دورة تكوينية )ورشة عمل( بناء الفريق 
شهيد  رشيد  السيد  من  كل  الدورة  أطر   ، طنجة  الجهوية  الغرفة  وموظفي  أعضاء  لفائدة   Team Building
مستشار تنمية ذاتية ومدرب معتمد بمؤسسة  "EDUKATEAM " والسيدة مريم العلمي مسؤولة عن التكوين 
سطرتها  التي  الدورات  من  سلسلة  ضمن  املندرجة  التكوينية  الدورة  هاته  وتعتبر  املؤسسة.  بذات  والتدريب 
مؤسسة الغرفة ضمن برنامج عملها والذي ينص في ثناياه على أهمية التكوين والتكوين املستمر في الرفع من 
جودة عمل اإلدارة وبالتالي الرقي بها إلى مصاف املؤسسات الوطنية ذات البعد الحكاماتي والتي تقدم خدمات 
ذات جودة ملنتسبيها. وهو الهدف الذي أقيمت من أجله هذه الورشة للنهوض بمستوى الكفاءات لدى السادة 

األعضاء واملوظفين.
وقد قام الفريق املؤطر للورشة بإلقاء عدة أنشطة نظرية وتطبيقية تخللتها العديد من التقنيات وامليكانزمات،  
للتعليم  بقابليته  يتميز  الكفاءات ذي عالقة طيبة،  بناء فريق عمل متنوع  ذاته على ضرورة  في اآلن  مؤكدين 
فكرة  وتغذية  األفراد  بين  التواصل  خالل  من  ناجح  فريق  بناء  وبالتالي  مستوياته  أعلى  إلى  بالعمل  والنهوض 
االنتماء والتأكيد على وجود أهداف محددة وااللتزام باملشاركة في األهداف وإدراك آلية عمل الفريق والتشجيع 

على تنمية املهارات األخرى، وضرورة صياغة وبناء األسلوب اإلداري والتقييم  والتوجيه...
وفي ختام هاته الدورة تم توزيع شواهد تقديرية على املشاركين.

 Team Building ورشة بناء الفريق
لفائدة أعضاء وموظفي الغرفة بطنجة
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أنشطة املقر الجهوي بطنجة

"الرقمنة  حول  دراسيا  يوما  -الحسيمة  -تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  نظمت 

وتأثيراتها على النسيج االقتصادي بالجهة")الصناعة 4.0 - تخزين البيانات- سلسلة الكتل- ترحيل الخدمات- 

اإلدارة الرقمية(، وذلك يوم الخميس 31 يناير 2019 بفندق سوالزور بطنجة.

والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  مورو  عمر  للسيد  بكلمة  الدرا�شي  اليوم  فعاليات  افتتاح  وتم 

السيد ميشيل ريموندو، مهندس مستشار حول  الحسيمة، وأعقبتها مداخالت:كل من  -تطوان  لجهة طنجة 

والتحديات  ،الرهانات  التاريخي  والتطور  املفهوم  الصناعة،  مجال  في  املعلوماتية  النظم  وتدبير  استراتيجية 

ومداخلة السيد صالح باينة، متخصص في التحول الرقمي للمقاوالت حول تخزين املعطيات، سلسلة الكتل 

،الذكاء الصناعي ،التحكم في التكنولوجيا.

وقد خلص هذا اللقاء الهام و انطالقا من املائدة املستديرة املنظمة حول الرقمنة صبيحة يوم الخميس ومن 

الندوة املسائية إلى عدة توصيات الهدف منها مزيد من دفع النسيج املقاوالتي إلى اعتماد الرقمنة في جميع حياة 

املقاولة.

الرقمنة و تأثيراتها على النسيج االقتصادي بالجهة



16
العدد 1 - يناير 2019 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

أنشطة ملحقة تطوان

استقبل السيد محمد ازميزم عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة رفقة 
السيد ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة تطوان والسيد محمد حجاجي رئيس مصلحة التكوين والتشبيك 
العاشرة  الساعة  على   2019 يناير   2 االربعاء  يوم  بتطوان  امللحقة  بمقر  بالغرفة  إطار  املالح  ياسين  والسيد 

صباحا أعضاء جمعية حرفيي الجزارة بتطوان حيث 
تمت مناقشة النقط التالية:

- احتياجات الجمعية في مجال التكوين.
انجازه  املزمع  املسلخ  مشروع  في  املهنيين  موقع   -

بتطوان.
- تدبير نقل وتوزيع اللحوم بتطوان في ظل املشروع 

الجديد.
- البحث عن سبل تطوير شراكات بين هذه الجمعية 

ونظيراتها باملغرب و اسبانيا.

وفي  بالجهة،  املقاوالت  حاضنات  من  لشبكة  انطالقة  إلعطاء  لقاءات  عدة  بتطوان  الغرفة  ملحقة  نظمت 
هذا اإلطار اجتمع السيد عبد اللطيف أفيالل، عضو الغرفة والسيد مصطفى بناجي والسيد ناصر الفقيه 

اللنجري، مدير ملحقة تطوان، يوم 16 ينابر 2019 ، بملحقة تطوان، مع عدة شركاء على املستوى املحلي.
نساء  وجمعية  تطوان  جماعة  رأسها  على  و  الشريكة  املؤسسات  من  مجموعة  االجتماع  هذا  حضر  وقد 
املقاوالت باملغرب فرع تطوان، واملجلس االقليمي لتطوان، وكلية العلوم بتطوان، ومنذوبية التجارة بتطوان، 
واملركز الجهوي لالستثمار بتطوان، ووكالة التشغيل وتنمية الكفاءات بتطوان، واملدرسة الوطنية للتكنولوجية 

التطبيقية. 
الحسيمة،   تطوان-  طنجة  بجهة  املقاوالت  حاضنات  حول  الدرا�شي  لليوم  للتحضير  اللقاء  هذا  خصص 
املزعم تنظيمه يوم الخميس 14 فبراير 2019  بكلية العلوم بتطوان تحت شعار : "حاضنات املقاوالت فضاء 
بالجهة  الى اعطاء انطالقة لشبكة من الحاضنات  "، والذي يهدف  املقاوالت  للتشغيل وانشاء  نموذجي عملي 

اوالها ستنطلق باملنطقة الصناعية بتطوان وهي من تدبير الغرفة بشراكة مع جماعة تطوان.

استقبال جمعية حرفيي الجزارة  بملحقة تطوان

اإلعداد إلعطاء انطالقة لشبكة من حاضنات املقاوالت بالجهة
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أنشطة ملحقة تطوان

في سياق برنامجها الهادف الى جعل التكوين والتكوين املستمر أحد أولوياتها إلنجاح مخطط تطوير غرف 
الوصية، عقد  الوزارة  اتفاقية مع  في شأنه  والذي وقعت مؤسستنا   ، باملغرب  والخدمات  التجارة والصناعة 
قطب التكوين والتعليم ، يوم الجمعة 1 فبراير 2019، اجتماعا مشتركا مع مكتب املؤسسة الجهوية للتكوين 
والتنمية، بمقر فندق مارينا سمير- بعمالة املضيق- الفنيدق.  وترأس هذا االجتماع السيد مصطفى بن عبد 
الغفور ، نائب رئيس الغرفة، بمعية السيد عبد اللطيف افيالل، رئيس قطب التكوين ورئيس املؤسسة الجهوية 
للتكوين والتنمية، والسيد ربيع الخملي�شي، املدير الجهوي للغرفة . وحضره عدد من اعضاء القطب وأعضاء 

املكتب االداري للموسسة. 
وتناول جدول اعمال هذا االجتماع دراسة النقط التالية:

-  االستماع الى عرض تقدم به مدير مجموعة Edukateam ، التي تدير برامج التكوين باملدرسة العليا للتجارة 
بتطوان التابعة للغرفة.

- عرض حول اداء املعهد املتخصص املتوسطي للتدبير، واملدرسة العليا للتجارة.
- تتبع مشاريع الغرفة املتعلقة بمجال التكوين والتكوين املستمر.

- دراسة مجموعة من اتفاقيات التعاون والشراكة تهم مجال التكوين.

اجتماع قطب التكوين والتعليم بالغرفة 
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في إطار تجويد خدماتها وتحقيق األهداف املسطرة في برنامج عملها، وسعيا منها إلى تحقيق التنسيق والتكامل 

التجارة  غرفة  نظمت  متجانسة،  كوحدة  الجماعي  والعمل  والتفاعل  االنسجام  بخلق  الفريق  أعضاء  بين 

بفندق   ،2019 فبراير  و2   1 السبت  و  الجمعة  يومي   طنجة-تطوان-الحسيمة  لجهة  والخدمات  والصناعة 

مارينا سمير- بعمالة املضيق - الفنيدق، ورشة تكوينية حول تكوين الفريق: Team Building. ، لفائدة اعضاء 

وموظفي ملحقة تطوان، والتي قام بتنشيطها السيد رشيد شهيد والسيدة مريم العلمي عن مكتب التكوين"  

EDUKATEAM"، وتخلل اللقاء عدة أنشطة تصب كلها في بناء روح الفريق وانسجامه وتصليب عوده ملواجهة 

املشاكل التي غالبا ما يتعرض لها فريق العمل. 

Team Building ورشة بناء الفريق
 لفائدة أعضاء ووموظفي ملحقة تطوان

أنشطة ملحقة تطوان
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شارك السيد أسامة الباش عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ممثال 
للسيد رئيس الغرفة في اجتماع موسع لتدارس سبل النهوض بالقطاع السياحي بإقليم وزان، اللقاء احتضنته 
العالي  حضورعبد  وعرف  وزان،  إقليم  عامل  شلبي  مهدي  السيد  وترأسه  اإلقليم  بعمالة  االجتماعات  قاعة 
تنمية  وكالة  عن  وممثلين  وزان  جماعة  رئيس  عالوي،  الحليم  ،وعبد  للسياحة  الجهوي  املندوب  الرحماني، 

غرفة  وممثل  الحضرية،  والوكالة  الشمال،  أقاليم 
الحسيمة،  تطوان  طنجة  بجهة  التقليدية  الصناعة 
وكذا فعاليات من املجتمع املدني الناشطة في القطاع 
وزان  إقليم  مجلس  عن  ممثلين  جانب  إلى  السياحي، 

وبرملانيين.
الباش،  اسامة  السيد  تقدم  االجتماع  هذا  وخالل 
بمقترحات غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 
تثمين  قصد  يمثلها  التي  الحسيمة  تطوان  طنجة 
الرأسمال املادي والالمادي لحاضرة دار الضمانة على 

جميع املستويات.

والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  أعضاء  عقد 
لقاء  وزان،  بإقليم  الحسيمة  تطوان-  طنجة-  لجهة 
يوم  وذلك  وزان  جماعة  رئيس  السيد  مع  عمل 
الثالثاء 29 يناير 2019 على الساعة 10 صباحا بمقر 
اللقاء على  الجماعة بوزان. وركز جدول أعمال هذا 
وزان  وجماعة  الغرفة  بين  الشراكة  اتفاقية  تفعيل 
حيث تمت مدارسة املشاريع االقتصادية ملدينة وزان 

مشاريع  جانب  الى  بوزان  الزيتون  ومتحف  وزان  مقاوالت  وحاضنة  االقتصادية  األنشطة  بمنطقة  واملرتبطة 
أخرى مرتبطة بتثمين الفيتور واملرجان. 

وفي األخير تم االتفاق على اعداد ملفات يتم عرضها على السيد عامل االقليم للدعم واملواكبة. وبعد اللقاء 
تمت زيارة ميدانية للعقارات املقترحة من الجماعة الحتضان املشاريع السالفة الذكر.

تدارس سبل النهوض بالقطاع السياحي بإقليم وزان

لقاء عمل اعضاء الغرفة مع رئيس جماعة وزان

أنشطة مكتب وزان
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ومنتدى  وزان،  وجماعة  الحسيمة،  تطوان-  طنجة-  لجهة  والخدمات  والصناعة   التجارة  غرفة  نظمت 

الباحثين بوزارة االقتصاد واملالية، و ذلك يوم 1 فبراير2019 باملركز الثقافي بوزان لقاء تواصليا حول قانون 

2019 واإلجابة على  2019،  وركزت عروض هذا اللقاء على التعريف بمختلف مضامين قانون مالية  املالية 

تساؤالت املهنيين املرتبطة بمستجدات هذا القانون. 

وحضر هذا اللقاء الهام عدد من املسؤولين وممثلي املصالح والجمعيات املهنية للتجار بإقليم وزان.

لقاء تواصلي حول التطورات املرتبطة بتطبيق
قانون املالية 2019

أنشطة مكتب وزان
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أنشطة ملحقة الحسيمة

في إطار تجويد خدماتها وتحقيق األهداف املسطرة في برنامج عملها، وسعيا منها إلى تحقيق التنسيق والتكامل 

التجارة  غرفة  نظمت  متجانسة،  كوحدة  الجماعي  والعمل  والتفاعل  االنسجام  بخلق  الفريق  أعضاء  بين 

2019، بفندق ميرا  والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة يومي  الجمعة والسبت 8 و9 فبراير 

بالص بالحسيمة ، دورة تكوينية حول تكوين الفريTeam Building ، لفائدة أعضاء وموظفي ملحقة الحسيمة، 

والتي قام بتنشيطها السيد رشيد شهيد والسيدة مريم العلمي عن مكتب التكوين"  EDUKATEAM"، وتخلل 

اللقاء عدة أنشطة تصب كلها في بناء روح الفريق وانسجامه ملواجهة املشاكل التي غالبا ما يتعرض لها فريق 

العمل. 

Team Building ورشة بناء الفريق
لفائدة أعضاء وموظفي ملحقة الحسيمة
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أنشطة أخرى

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة 
في زيارة لغرفة الشارقة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة

قامت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة -تطوان -الحسيمة بزيارة عمل لغرفة التجارة والصناعة 
2019.  وتدخل الزيارة في إطار  19 يناير  12 و  للشارفة بدولة اإلمارات العربية املتحدة خالل الفترة املمتدة ما بين 
تفعيل بنود االتفاق املرسوم بين الغرفتين الراعي الى تعزيز سبل التعاون االقتصادي والتجاري و االستثماري املتبادل 

بين رجال األعمال في كل من الشارقة واملغرب .
وقد مثل الغرفة في هذه الزيارة وفد ترأسه السيد عبد الحفيظ الشركي عضو الغرفة، ورئيس لجنة التتبع وانجاز 
والسيد  بالغرفة.  والشراكة  الدولية  العالقات  لجنة  رئيس  اعذياطي  املالك  عبد  بالسيد  مرفوقا  التنموية  املشاريع 

مصطفى الحضري رئيس القسم املالي واإلداري بالغرفة والسيدة حورية البزراتي رئيسة قسم املنتسبين.
االمارات وسعادة   لدى  املغربي  العام  القنصل  الرحمان رحالي  السيد عبد  الغرف��ة سع�ادة  استقب��ال وفد  في  وكان 

السيد ناصر مصبح الطليعي عضو مجلس ادارة الشارقة وعدد من مسؤولي وإداريي غرفة الشارقة .
وقد القى السيد عبد الحفيظ الشركي خالل هدا اللقاء كلمة عبر من خاللها عن استعداد غرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة -تطوان -الحسيمة للعمل والتعاون التام مع غرفة الشارقة ومن خاللها مع مجتمع االعمال 
اإلماراتي بما يحقق االهداف واملصالح املشتركة على درب التنمية واالستثمار ودعم الشراكات في مجاالت اقتصادية 

متنوعة تمتلك فيها كل من الجهتين امكانيات كبيرة وقدرات 
تنافسية عالية بما يحقق للطرفين ميزة تنافسية في قطاعات 

رئيسية تشكل ركائز لنمو االقتصاد في الجهتين .
كما اشار السيد عبد الحفيظ أن هذه الزيارة وما سبقها 
لبناء  الصحيح  االتجاه  في  خطوات  هي  متبادلة  زيارات  من 
ومواصلة التنسيق املشترك بينهما نحو عالقات مؤسساتية 

أكبر نمو وأكبر قوة.
    كما تقدم السيد عبد الحفيظ بمقترح اقامة معرض 
االسبوع املغربي بالشارقة في نهاية السنة الجارية يخصص 
بها جهة  التي تزخر  املختلفة واملتنوعة  باملنتجات  للتعريف 

طنجة تطوان الحسيمة في جميع املجاالت.
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مشاركة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة- تطوان 
-الحسيمة في معرض"  FITWER" 2019 بمدريد

طنجة-  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  شاركت 

للسياحة  الدولي  للمعرض   39 الدورة  في  -الحسيمة  تطوان 

23 و27  بين  ما  )اسبانيا(  بمدريد  املنعقدة   ""FITWER 2019"

يناير2019.

دادي  اسماعيل  السيد  التظاهرة  هذه  في  الغرفة  مثل  وقد 
رئيس لجنة الخدمات والسياحة بالغرفة، والسيد سعيد شفيق 
كما  بتطوان،  الغرفة  بملحقة  والترويج  الدعم  قسم  رئيس 

شارك في أشغال هذا املعرض ممثلي املجلس الجهوي للسياحة 

طنجة تطوان الحسيمة وكذا ممثلي املجلس اإلقليمي للسياحة 

املجلس  بوفد  مرفوقة  الغرفة  عقدت  وقد  املضيق-الفنيدق، 

اإلقليمي للسياحة املضيق الفنيدق لقاءات غنية ومثمرة مع الجهات االتية: 

- املدير العام لشركة املالحة التجارية : FRS بخصوص انشاء خط بحري مارينا سمير – الجزيرة الخضراء .

 . BALERIA: املدير التجاري لشركة -
- رئيس املجلس االقليمي لغرناطة : بخصوص التعاون ما بين 

الغرفة واملجلس

املعرض  تسويق  بخصوص   : الشبيلية  اإلقليمي  املجلس   -

الدولي البحري الشبيلية حيث تم تقديم املعرض للعموم .

    وتجدر اإلشارة أن وزير السياحة املغربي قد كان حاضرا 

الوفد  مع  لقاءات  عقد  كما  املغربي  بالرواق  املذكور  باملعرض 

املغربي املشارك في املعرض .

للسياحة  اإلقليمي  واملجلس  الغرفة  ممثلو  عقد  كما  هذا 

املضيق - الفنيدق جلسات عمل مع املجلس الجهوي للسياحة 

فاس / مكناس / اكادير / الرباط ومراكش انصبت حول افاق 

التعاون والشراكة ما بين مختلف األطراف .

كما زار ممثلو الغرفة مختلف األروقة املؤسساتية  والخاصة حيث كانت اللقاءات جد هامة ومتميزة.

أنشطة أخرى
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أنشطة أخرى

رئيس الغرفة، رئيسا للجامعة املغربية
لغرف التجارة والصناعة والخدمات

"الغرف املهنیة باملغرب مطالبة أكثر من أي وقت م�شى بتحمل مسؤولیتها فیما یخوله لها الدستور والقانون 

من أجل إدماج ومواكبة وتأهیل مئات اآلالف من املقاوالت الصغيرة واملتوسطة في جمیع املجاالت وعلى امتداد 

التراب الوطني من طنجة الى الكویرة "

كانت هذه كلمة السيد عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

والخدمات،  والصناعة  التجارة  لغرف  املغربية  الجامعة  رأس  على   ،  2018 أكتوبر   30 الثالثاء  انتخابه،  يوم 

وبتزكية جميع أعضاء جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، خالل أشغال اجتماع الجمعية العامة لهذه 

األخيرة، التي انعقدت بالعاصمة الرباط.
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