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االفتتاحية

السيد عمر مورو
رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات

لجهة طنجة –تطوان- الحسيمة

حرصت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، منذ دخولها طور 
ال��ج��ه��وي��ة، ع��ل��ى ال��ق��ي��ام بجملة م���ب���ادرات ه��دف��ه��ا ت��ك��ري��س م��ب��دأ ال��ق��رب م��ن املهنيين وم��واص��ل��ة العمل 
بجد ومسؤولية م��ن أج��ل تمثيلهم ومواكبتهم على أحسن وج��ه، و ذل��ك م��ن خ��ال تنفيذنا للعديد 
املهنية، وعقد  الجمعيات  وتأطير  بالجهة،  التاجر  تكوين  استكمال  وامل��ش��اري��ع، كمركز  البرامج  من 
لقاءات تواصلية واللقاءات االستثمارية، وتنظيم األيام الدراسية، واأليام التجارية التي تساهم في 
تنشيط الحركة التجارية وتكثيف التواصل بين مختلف الفاعلين في الشأن التجاري الجهوي وبين 
التجار والجمعيات املهنية، وكذا خلق رواج تجاري بمختلف مدن الجهة. وكما سنواصل على مزيد 
من تنظيم قطاع التجارة، و ذل��ك من خ��ال مواكبتنا لجميع التحضيرات الازمة إلنجاح املناظرة 
العادية  العامة للغرفة برسم دورت��ه��ا  ك��ان ضمن توصيات الجمعية  التي  الوطنية ح��ول التجارة، و 
2019. وه��و م��ا نسلط عليه ال��ض��وء ف��ي ه��ذا ال��ع��دد الثاني لشهر ف��ب��راي��ر2019، يقينا منا أن  فبراير 
هكذا مبادرات بمقدورها اإلسهام في تعزيز آليات الحكامة وتحديث وسائل العمل والرفع من جودة 

الخدمات املقدمة داخل جهة لها من املؤهات واإلمكانيات ما يؤهلها الحتال مراتب الصدارة. 
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املكتب اإلداري

أعضاء اقليمي طنجة – أصيلة و فحص أنجرة

الجمعية العامة للغرفة
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أعضاء أقاليم تطوان –شفشاون- وزان-املضيق- الفنيدق

أعضاء اقليم الحسيمة
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اجتماع الجمعية العامة للغرفة برسم دورتها
العادية لشهر فبراير 2019

فبراير،  لشهر  العادية  دورتها  طنجة-تطوان-الحسيمة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  عقدت 
يوم الخميس 28 فبراير 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الغرفة بطنجة برئاسة السيد رئيس الغرفة 
الصناعة  لوزارة  الجهوي  املندوب  والسيد  الغرفة  أعضاء  والسادة  املسير  املكتب  أعضاء  السادة  وبحضور 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي والسيد املدير الجهوي للغرفة والطاقم اإلداري بها وممثلي السلطات 

الوالئية واملصالح الخارجية ووسائل االعام.

جديدا  رئيسا  بصفته  مورو  عمر  للسيد  التهنئة  لتقديم  املناسبة  هذه  الحاضرون  انتهز  الدورة،  بداية  في 
هي  املهمة  هذه  أن  املتدخلون  اعتبر  حيث  باملغرب،  والخدمات  والصناعة  التجارة  لغرف  املغربية  للجامعة 
تشريف لكافة أعضاء وأطر الغرفة ولعموم الفاعلين بالجهة، معبرين له عن كامل الدعم والتأييد ومتمنين له 

كامل التوفيق والنجاح في هذه املهمة.

وتميزت أشغال الدورة بالوقوف على حصيلة أنشطة الغرفة خال السنة املنصرمة، باإلضافة الى مناقشة 
الحساب االداري لسنة 2018 وتعديات ميزانية 2019 ومشاريع اتفاقيات جديدة، حيث تمت مناقشة مختلف 
النقاط الواردة بجدول األعمال واملصادقة عليها باإلجماع. وبخصوص الشؤون الداخلية والتنظيمية للغرفة 
الحكامة  آليات  تعزيز  املنصرمة على صعيد  السنة  في  الغرفة  به  التي قامت  النوعي  العمل  العام  الجمع  ثمن 
وتحديث وسائل العمل والرفع من جودة الخدمات املقدمة، وذلك من خال مشاريع الرقمنة واالشهاد والتكوين 
املهنية  الجمعيات  التاجر وتأطير  تكوين  البرامج واملشاريع، كمدرسة  العديد من  أيضا من خال  و  املستمر، 
مستوى  وعلى  وغيرها.  املنتسبين  شباك  وخدمات  االستثمارية  واللقاءات  الدراسية  واأليام  التجارية  واأليام 
القضايا التي تهم املهنيين، فقد وافق الجمع العام على اإلجراءات املزمع اتخاذها ملواكبة التحضيرات للمناظرة 

الوطنية حول التجارة في غضون شهر أبريل بالرباط.

الجمعية العامة للغرفة
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بتحفيز  املرتبطة  واإلشكاليات  التجارية  باألسواق  املرتبطة  القضايا  املجتمعون  تدارس  السياق،  ذات  في 

واملهنيين  املقاوالت  تعترض  التي  الصعوبات  سجلوا  كما  الجهة،  مستوى  على  الشغل  فرص  وخلق  االستثمار 

بفعل ارتفاع تكلفة الحصول على خدمات املاء والكهرباء على مستوى الجهة بشكل عام وعلى مستوى كل من 

تطوان وطنجة بشكل خاص. حيث تم تسجيل األثر السلبي لسياسات وممارسات شركة التدبير املفوض لتوزيع 

املاء والكهرباء "أمانديس"، التي تحولت إلى معيق حقيقي لاستثمار، سواء من خال غياب الوضوح والشفافية 

في تعاملها مع املستثمرين وخاصة قطاعي الصناعة واإلنعاش العقاري، أو من خال رفعها املتواصل من تكلفة 

خدماتها، ومن تسعيرة استهاك الكهرباء، ناهيك عن البيروقراطية اإلدارية وسوء التواصل مع املهنيين.

التنمية على مستوى كل من  يتهدد مستقبل االستثمار ويعيق  بات  وملواجهة هذا االشكال الخطير، والذي 

تطوان وطنجة، قررت الجمعية العمومية مراسلة الشركة املذكورة وكذا الجماعات التي فوضتها مسألة التدبير، 

مع توصية بإحداث لجنة تضم ممثلين عن كافة أقاليم الجهة، وذلك قصد دراسة هذه القضية وإعداد تقرير 

مفصل، يتضمن ما يستلزمه األمر من قرارات وإجراءات قصد عرضه على الجمعية العامة املقبلة التخاذ ما 

تراه مناسبا. على صعيد آخر، عرفت أشغال الدورة تقديم أعضاء الجمع العام لشكر خاص للوالي السابق 

للجهة السيد محمد اليعقوبي لكل ما قدمه للجهة من خدمات جليلة وفق التوجيهات املولوية السامية، متمنين 

في اآلن ذاته النجاح والتوفيق للسيد محمد مهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة الجديد.

وقد اختتمت أشغال الدورة على وقع التنويه بأجواء العمل داخل املؤسسة أعضاء وإداريين، مع التأكيد على 

مواصلة العمل بجد ومسؤولية من أجل تمثيل املهنيين ومواكبتهم على أحسن وجه. وثمنت الجمعية العمومية 

باستمرار  تتعاون  في املجاالت االقتصادية والتجارية والتي  املتدخلة  مجهودات مختلف املصالح واملؤسسات 

مع مؤسسة الغرفة ملا فيه خير اقتصاد الجهة وتنميتها. وفي نهاية أشغال الجمع العام تمت تاوة برقية الوالء 

املرفوعة لصاحب الجالة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.

الجمعية العامة للغرفة
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االجتماع الدوري الشهري للمكتب املسير لغرفة التجارة 
والصناعة والخدمات لجهة طنجة- تطوان الحسيمة فبراير2019

2019 باملقر الجهوي للغرفة اجتماعا عاديا للمكتب املسير لغرفة التجارة  21 فبراير  انعقد يوم الخميس 
والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ، ترأسه السيد عمر مورو رئيس الغرفة وحضره كل من 

السادة:
-  السيد عبد الحميد الحسيسن: النائب الثالث للرئيس

-  السيد محمد أغطاس السعيدي: النائب الرابع للرئيس
 - السيد الحسين ابن الطيب: أمين املال

 - السيد أشرف بوجير : املقرر
 - السيد املصطفى ديرا: نائب املقرر

-  وعن اإلدارة السيد ربيع الخملي�شي: املدير الجهوي للغرفة.    
2019 باملقر  وقد تطرق االجتماع الى متابعة تحضير دورة فبراير واملزمع انعقادها يوم الخميس 28 فبراير 
لهاته  الغرفة  عمل  مخطط  في  املسطرة  واملشاريع  البرامج  مختلف  تنفيذ  تتبع  وكذا  بطنجة،  للغرفة  الجهوي 
، كما أن االجتماع كان  الجهوية  الغرفة  بين جميع مكونات  تم إعداده بطريقة تشاركية  برنامج  السنة، وهو 

مناسبة لوضع اللمسات التحضيرية األخيرة النعقاد الجمعية العامة.

املكتب اإلداري
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أقطاب ولجان الغرفة
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أقطاب ولجان الغرفة

اجتماع قطبي التدبير املؤسساتي واإلعالم 
والتواصل بالغرفة

     انعقد يوم اإلثنين 04 فبراير 2019 اجتماع قطبي التدبير املؤسساتي واإلعام والتواصل بالغرفة وخصص 

ملدارسة ومناقشة النقط الواردة في جدول األعمال والتي همت بالخصوص: 

- املصادقة على محضر االجتماع السابق

-  تتبع املشاريع التي سيهتم بها القطب برسم سنة 2019

- مختلفات.

الشؤن  لجنة  شهيررئيسة  زهرة  :السيدة  من  كل  وحضره  الطيب  بن  الحسين  السيد  االجتماع  وترأس       

االقتصادية واالجتماعية والسيد عثمان اليعقوبي رئيس لجنة اإلعام والتواصل والسيد مصطفى الخملي�شي 

وامليزانية  املالية  الشؤون  لجنة  عضو  محمد  بوعياد  والسيد  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  لجنة  مقرر 

والسيد العربي أبركي عضو لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية. 

    كما حضره عن الفريق اإلداري  السيد ناصر الفقيه اللنجري، مدير ملحقة الغرفة بتطوان وأطر الغرفة، 

حيث تمت مناقشة ومدارسة العديد من النقط التي جاء بها جدول األعمال حيث قدمت أثناء املناقشة عروض 

بالتأكيد على أهمية  البرامج التي سيعمل عليها القطبين في هذه السنة، وخلص االجتماع  وورقات تقنية تهم 

وضرورة متابعة وتنفيذ االقتراحات والتصورات التي خرج بها السادة األعضاء.
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أقطاب ولجان الغرفة

اجتماع قطبي الصناعة ودعم األنشطة واملشاريع 
التنموية بالغرفة

انعقد يوم الخميس07 فبراير 2019 اجتماع قطبي الصناعة ودعم األنشطة واملشاريع التنموية، وخصص 

ملدارسة ومناقشة النقط الواردة في جدول األعمال والتي همت بالخصوص: 

* املصادقة على محضر االجتماع السابق.

* تتبع املشاريع التي سيهتم بها القطب برسم سنة 2019.

     ترأس االجتماع السيد الحسين بن الطيب امين املال وحضره كل من :

-  السيد عبد اللطيف التويجري: رئيس لجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعارض. 

-  السيد محمد حماني: رئيس لجنة دعم املقاولة والتكنولوجيات الحديثة.

 - السيد محمد آيت الحاج احمد: مقرر لجنة التتبع وانجاز املشاريع التنموية.

-  السيد ابراهيم امنكاي: مقرر لجنة الصناعة ومناطق األنشطة االقتصادية.

كما حضره الفريق اإلداري من أطر الغرفة. وقدتمت مناقشة ومدارسة العديد من النقط التي جاء بها جدول 

األعمال حيث قدمت عروض وورقات تقنية تهم البرامج التي سيعمل عليها القطبين، وخلص االجتماع بالتأكيد 

على أهمية وضرورة متابعة وتنفيذ االقتراحات والتصورات التي خرج بها السادة األعضاء.
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املالية  الشؤون  لجنة  عقدت   ،2019 فبراير  لشهر  العادية  دورتها  في  العامة  للجمعية  التحضير  إطار  في 

وامليزانية وقطب التدبير املؤسساتي وقطب التواصل واالعام اجتماعا، يو م الثاثاء 12 فبراير 2019، ترأسه 

السيد أشرف بوجير مقرر الغرفة وحضره كل من السادة:

- السيد عثمان اليعقوبي : رئيس لجنة اإلعام والتواصل؛

- السيد مصطفى الخملي�شي: مقرر لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية؛

- السيد منصف أزماني: مقرر لجنة الشؤون املالية وامليزانية؛

- السيد عبد اإلله جرجر: مقرر لجنة الشؤون القانونية واالدارية؛

- السيد العربي ابركي: عضو لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية؛ 

- السيد بوعياد محمد : عضو لجنة الشؤون املالية وامليزانية.  

      باإلضافة إلى الطاقم اإلداري للغرفة. وقد تدارس السادة األعضاء النقط التالية:

- مناقشة الحساب االداري برسم سنة 2018؛

- إعداد مشروع امليزانية النهائية برسم سنة 2019

أقطاب ولجان الغرفة

اجتماع لجنة الشؤون املالية وامليزانية وقطب التدبير 
املؤسساتي بالغرفة
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أنشطة املقر الجهوي بطنجة

رئيس الغرفة يستقبل مجموعة من رؤساء الجمعيات
والرابطات التجارية بمدينة طنجة

غرفة  تعقدها  التي  اللقاءات  لسلسلة  استكماال 
-تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
السيد  استقبل  املنتسبين،  قضايا  حول  -الحسيمة 
فبراير2019،   01 الجمعة  يوم  مورو  عمر  الرئيس 
التجارية  والرابطات  الجمعيات  رؤساء  من  مجموعة 
التعاون  سبل  إلى  االجتماع  تطرق  وقد  طنجة.  بمدينة 
والغرفة  جهة  من  املهنية  والرابطات  الجمعيات  بين 
باعتبارها املمثل لهذه الفئة من املهنيين من جهة ثانية، 
قصد الدفاع عن مصالح التجار وتوفير الحماية الازمة 

لهم وتمثيلهم على أحسن وجه.

كما خلص االجتماع إلى عقد مثل هذا االجتماع بشكل دوري كل يوم جمعة، مع العمل على ضمان حضور 
كافة رؤساء الجمعيات باملدينة أو من يمثلها. ألجل تناول كافة القضايا الجديرة باالهتمام، في افق عقد املناظرة 

الوطنية للتجارة املرتقبة خال الشهور املقبلة.



12
العدد 2 - فبراير 2019 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

أنشطة املقر الجهوي بطنجة

السيد النائب األول لرئيس الغرفة يستقبل مجموعة من رؤساء 
الجمعيات والرابطات التجارية بمدينة طنجة

التجارة والصناعة والخدمات  التي تعقدها غرفة  اللقاءات  وفي نفس السياق ومن أجل استكمال سلسلة 
األول  النائب  الغفور  بنعبد  مصطفى  السيد  استقبل  املنتسبين.  قضايا  حول  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة 
بمدينة  التجارية  والرابطات  الجمعيات  رؤساء  من  مجموعة   2019 فبراير   08 الجمعة  يوم  صبيحة  للرئيس 

طنجة. وقد تطرق االجتماع ملجموعة من النقاط التي أدرجت في جدول األعمال وهي كالتالي:
-  الخروج برؤية موحدة حول ما جاء في قانون املالية 2019.

-  ابداء مقترحات بخصوص املناظرة الوطنية للتجارة املرتقبة

والسيد  الشركي  الحفيظ  عبد  السيد  عقد  كما 
باإلضافة  الغرفة،  عضوا  أهروش  سعيد  محمد 
العاقات  قسم  رئيس  الخملي�شي  نبيل  السيد  إلى 
استكماال  الغرفة،   بمقر  اجتماع  املؤسساتية 
لسلسلة اللقاءات التي تم االتفاق حولها، مع رؤساء 
طنجة  بمدينة  التجارية  والرابطات  الجمعيات 
املواد  تجار  مشاكل  ملناقشة  أغلبه  في  خصص  وقد 

الغذائية بالتقسيط.
يأتي هذا اللقاء في اطار بلورة مقترحات ومواقف 
 145 2019 )خاصة املادة  حول قانون املالية لسنة 
مكرر( والخروج بتوصيات من أجل رفعها للمناظرة 
شهر  أواخر  خال  املرتقبة  التجارة  حول  الوطنية 

أبريل من 2019. 
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أنشطة املقر الجهوي بطنجة

الغرفة تشرع في تطبيق عملية الفرز القبلي للنفايات، ضمن 
برنامجها "الغرفة املستدامة"

تم بمقر الغرفة تدشين االنطاق الفعلي للعمل بالفرز االنتقائي من املنبع، وذلك عبر وضع حاويات مختلفة 
محاور  من  ملحور  تنفيذا  جاءت  مبادرة  هو  اإلداري،   مرفقها  وزوار  واملرتفقين  املوظفين  إشارة  رهن  األلوان 
املخطط االستراتيجي للغرفة وتوجهاتها الرامية الى تقوية ودعم املشاريع واملقترحات التي من شأنها املحافظة 
8 فبراير2019، بمقر  البيئة، ضمن برنامجها "الغرفة املستدامة" وذلك من خال لقاء تم يوم الجمعة  على 
الغرفة حضره نواب رئيس الغرفة السادة : مصطفى بن عبد الغفور و السيد عبد الحميد حسيسن والسيد 

الحسين بن الطيب امين املال الى جانب السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة .
وزارة  مندوب  عبا�شي  سعد  والسيد  للبيئة  الجهوي  املدير  خيضور  الحسين  السيد  اللقاء  هذا  حضر  كما 
املنابر  من  مجموعة  و  البيئي  بالشأن  املهتمة  املحلية  واإلدارات  املصالح  ممثلي  جانب  الى  بطنجة  السياحة 

االعامية املحلية.  وتهدف هذه املبادرة الى تحقيق استدامة الغرفة كمؤسسة عمومية.
"إن فرز النفايات وإعادة تدويرها من املفاهيم الحضارية التي يجب العمل على تطبيقها ونشر التوعية بشأنها، 
االقتصادية  والقيمة  البيئة  على  والحفاظ  االستدامة  قطاعات  تعزيز  حتمية  بخصوص  اإلضاءة  خضم  وفي 
ملستقبل أكثر أمانا، بات من امللح االنخراط في جميع البرامج ذات االرتباط باملناخ والتنمية املستدام".  كانت 

هذه كلمة السيد عمر مورو رئيس الغرفة خال هذه املناسبة.
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أنشطة املقر الجهوي بطنجة

مركز استكمال تكوين التاجر في دورته الثالثة 

برنامج الدورة الثالثة من مركز استكمال التاجر يمتد على مدى شهرين بمعدل مرة واحدة في األسبوع وذلك 

على مستوى جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ويهدف الى تقوية مهارات التاجر، وتحسين مناخ التجارة وتطوير 

القطاع، ويتناول مواضيع ترمي إلى تحسين تدبير املقاولة واالطاع على املستجدات املرتبطة بحقوق وواجبات 

للغرفة  الجهوي  باملقر  فبراير  فاتح  الجمعة  يوم  انطلقت  التي  الدورة،  لهذه  األولى  الحصة  وتناولت  التاجر. 

بطنجة 2019، موضوع "تدبير الخزينة" بتأطير من السيد عبد الحميد بن داوود املنتمي ملؤسسة "دار املقاول" 

، لفائدة أعضاء جمعية ارباب املخابز والحلويات العصرية. 

ملركز  الثانية  الحصة  تناولت  السياق  نفس  وفي 

استكمال تكوين التاجر في اطار دورته الثالثة، يوم 

الجمعة 08 فبراير2019،  و التي استفاد منها اعضاء 

بطنجة  العصرية  والحلويات  املخابز  ارباب  جمعية 

حول موضوع عاقة ارباب العمل بالصندوق الوطني 

السيد  بتنشيطها  قام  والتي  االجتماعي  للضمان 

عثمان الخالدي، رئيس مصلحة باملؤسسة املذكورة.
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تكوين  استكمال  ملركز  الرابعة  الحصة  وتناولت 

يوم  انطلقت  التي  الثالثة،  دورته  اطار  في  التاجر 

التابعة  التكوين  فبراير2019،بقاعة   22 الجمعة 

الضريبية  املستجدات  موضوع  بطنجة،  للغرفة 

قام  والتي  القطاع  منها  يعاني  التي  واالكراهات 

بتنشيطها السيد عبد الرحمن الرياني رئيس املديرية 

ارباب  جمعية  أعضاء  للضرائب،لفائدة  الجهوبة 

املخابز والحلويات العصرية بطنجة.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة

مركز استكمال تكوين التاجر في دورته الثالثة 

انطلقت يوم  التي  الثالثة   في اطار دورته  التاجر  الثالثة ملركز استكمال تكوين  واستأنفت أشغال الحصة 
تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  لغرفة  التابعة  التكوين  بقاعة   2019 فبراير   15 الجمعة 
محمد  السيد  بتنشيطها  قام  والتي  واألجير"،  املشغل  بين  العاقة  "تدبير  موضوع:  تناولت  والتي  الحسيمة، 
والحلويات  املخابز  أرباب  جمعية  أعضاء  لفائدة  بطنجة،  للشغل  الجهوية  باملديرية  الشغل  مفتش  البقالي، 

العصرية بطنجة. 
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األيام التجارية الجهوية في دورتها 11 تحت شعار : 
"من اجل قطاع تجاري قوي ومساهم في التنمية "

تمت مساء اليوم الجمعة 8 فبراير 2019 بملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة -تطوان 

-الحسيمة بتطوان ، بشراكة مع جماعة تطوان افتتاح األيام التجارية الجهوية في دورتها 11 تحت شعار : "من 

اجل قطاع تجاري قوي ومساهم في التنمية االقتصادية ".وتراس أشغال هذا اللقاء السيد مصطفى بن عبد 

النائب األول لرئيس الغرفة الجهوية بمعية السيد محمد ادعمار رئيس جماعة تطوان والسيد عبد  الغفور 

اللطيف افيال عضو الغرفة ونائب رئيس الجماعة والسيد عبد الحميد الحسيسن نائب رئيس جهة طنجة 

تطوان ونائب رئيس الغرفة. 

لعدد من  ،باإلضافة  للجمارك  االقليمي  للضرائب واملدير  االقليمي  املدير  االفتتاحي  اللقاء  كما حضر هذا 

اعضاء الغرفة وجمهور غفير من التجار واملهنيين الذين اغنوا النقاش الذي اعقب العروض املقدمة من طرف 

رؤساء املصالح املشار اليهم باالضافة الى عرض الغرفة والجماعة.  وتهدف األيام التجارية تهدف بالخصوص 

الى: تمكين التجار من ترويج منتوجاتهم وخدماتهم عبر اإلعان عن التخفيضات وتصفية املخزون وتلبية رغبة 

باملنتوجات  التعريف  إلى  ؛باإلضافة  والجودة  الثمن  بين  الترابط  فيها  يراعى  وسلع  منتوجات  بعرض  املستهلك 

وتحسين مستوى املبيعات ،وجعل مدن الجهة فضاء متميزا للتسوق ، مما سيساعد على جلب املزيد من الزبناء 

املتغيرات  على  التجار  اطاع  ،وكذلك  الجهة  بهذه  االقتصادية  والتنمية  السياحية  الحركة  وإنعاش  للمنطقة 

الحكومية  بالبرامج  والتعريف  بأنشطتهم  املرتبطة  الجوانب  من  مجموعة  على  طرأت  التي  واملالية  القانونية 

املوجهة للتجار ،وبالتالي الوقوف على مجموعة من املعيقات واإلكراهات التي يعاني منها القطاع.

أنشطة ملحقة تطوان
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لشهر  تمتد  والتي  الجهوية  التجارية  األيام  مع  وموازاة 

كامل وذلك إلى غاية 8 مارس 2019، تنظم غرفة التجارة 

الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 

طيلة موسم التخفيضات، مجموعة من األنشطة تشمل 

ندوات ولقاءات مفتوحة ودورات تكوينية لفائدة التجار 

مراعاة  فيه  يتم  برنامج  حسب  وذلك   ، الجهة  بمدن 

املواضيع ذات طابع االولوية بالنسبة للقطاع التجاري.

وعلى هامش األيام التجارية التي تنظمها غرفة التجارة 

الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 

2019 نظمت غرفة التجارة  08 مارس  إلى  08 فبراير  من 

الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 

بشراكة مع املديرية اإلقليمية للضرائب بتطوان واملديرية 

والجمعية  تطوان  وجماعة  بتطوان  للجمارك  اإلقليمية 

املهنية للمحاسبين املعتمدين بالشمال لقاء إعاميا حول 

"مستجدات قانون املالية 2019 "وذلك يوم الجمعة 22 

فبراير 2019 بمقر امللحقة بتطوان. 

االقليميين  املديريين  من  كل  الهام  اللقاء  هذا  أطر 

للضرائب والجمارك واطر املصلحتين حيث تمت اإلحاطة 

هذا  وحضر  املالية.  قانون  في  املستجدة  الجوانب  بجل 

اللقاء الذي طبعت اجواءه االنفتاح والصراحة واالجابة 

 ، أفيال  عبداللطيف  الغرفة  أعضاء  السادة  املباشرة 

إسماعيل دادي ،مصطفى بناجي ، الزبير عزوز باإلضافة 

للسيد ناصر الفقيه اللنجري مدير امللحقة وأطر الغرفة 

وعدد غفير من املهنيين واملحاسبين والتجار وغيرهم. 

وعلى هامش هاته الندوة تم تكريم السيدة رقية العلوي بمناسبة انتخابها رئيسة للمجلس الجهوي للسياحة 

بجهة طنجة تطوان الحسيمة. 

أنشطة ملحقة تطوان
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أنشطة ملحقة تطوان

حاضنات املقاوالت فضاء نموذجي عملي للتشغيل
وانشاء املقاوالت

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة وكلية العلوم بتطوان بشراكة مع 
"حاضنات   : شعار  تحت  دراسيا  يوما  واملحلية  الجهوية  املؤسسات  من  ومجموعة  لتطوان  االقليمي  املجلس 
املقاوالت فضاء نموذجي عملي للتشغيل وانشاء املقاوالت " وذلك يوم الخميس 14 فبراير 2019 بكلية العلوم 

بتطوان.
وقد حضر هذا اللقاء رئيس جامعة عبد املالك السعدي وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
ووزارة الصناعة والتجارة وبرملانيين ومنتخبين واعضاء الغرفة واملدير الجهوي للغرفة واساتذة جامعيين وممثلي 
مؤسسات دولية وممثلي مصالح خارجية ورجال ونساء االعام وطلبة. ويهدف هذا اللقاء الى اعطاء انطاقة 
لشبكة من الحاضنات بالجهة اوالها ستنطلق باملنطقة الصناعية بتطوان وهي من تدبير الغرفة بشراكة مع 

جماعة تطوان في انتظار اعطاء االنطاقة للحاضنات االخرى في االشهر املقبلة.
املقاوالت  انشاء  تكوينيا حول  لقاء  اليوم  نفس  في  بتطوان  والكفاءات  التشغيل  الغرفة ووكالة  كما نظمت 
املؤسسات  لفائدة  لقاء  الغرفة  نظمت  أيضا  اللقاء  هامش  وعلى  وطالبة.   طالب   100 من  أزيد  منه  استفاد 
املحلية التي تعنى بالتشغيل واملقاولة لاستفادة من تجربة الحكومة االندلسية في مجال انشاء وتدبير حاضنات 

املقاوالت.
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أنشطة ملحقة تطوان

مركز استكمال تكوين التاجر في دورته الثالثة

انطلقت يوم الجمعة فاتح فبراير2019، بقاعة املعهد التابع مللحقة الغرفة بتطوان  افتتاح أشغال الحصة 
في  يمتد على مدى شهرين بمعدل مرة واحدة  الذي  و  التاجر،  الثالثة من مركز استكمال  الدورة  األولى من  
األسبوع وذلك على مستوى جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ويهدف الى تقوية مهارات التاجر، وتحسين مناخ 
التجارة وتطوير القطاع، ويتناول مواضيع ترمي إلى تحسين تدبير املقاولة واإلطاع على املستجدات املرتبطة 

بحقوق وواجبات التاجر. 
   وحضر هذا االفتتاح السيد مصطفى بناجي، حيت تناولت الحصة األولى لهذه الدورة، املعامات البنكية 

لفائدة التجار بملحقة الغرفة بتطوان.

و  التصريح  موضوع  الثانية   الحصة  وتناولت 
فاتح  الجمعة  يوم  انطلقت  التي  و  الضريبي،  األداء 
15فبراير2019  وكانت من تأطير السيد طه املصمودي 

محاسب معتمد بتطوان.

التجارة  موضوع  الثالثة  الحصة  تناولت  كما 
املحاضرة  االستاذة  تأطير  من  كانت  و  االلكترونية 

ابتسام امبارش. 
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أنشطة ملحقة العرائش

انطالق أشغال األيام التجارية بإقليم العرائش

تم يوم األحد 10 فبراير 2019 بمدينة العرائش انطاق أشغال األيام التجارية التي نظمتها جمعية تجار سوق 
الصغير بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة واملجلس الجماعي 

للعرائش. 
    وقد حضر هذا االفتتاح :

- السيد عبد الحميد الحسيسن نائب رئيس الغرفة 
- السيد محمد السيمو عضو الغرفة ورئيس املجلس الجماعي للقصر الكبير 

- السيد سمير الكاموني عضو الغرفة بالعرائش
باإلضافة لحضورالسيد محمد أديب باشا مدينة العرائش وممثل لجنة دعم الجمعيات املهنية بالعرائش 

وعدد من املسؤولين اإلداريين ورجال السلطة وحضور غفير من التجار واملهنيين.
شرف  على  شاي  حفل  أقيم  زلجو  بفضاء  املقام  التجاري  باملعرض  بجولة  والقيام  الرسمي  االفتتاح  بعد 
املدعوين تخللته كلمات باملناسبة حيث تدخل السيد عبد الحميد الحسين بكلمة أكد من خالها تثمين الغرفة 
الجهوية لهذه البادرة واعرب عن استعداد غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة 

الدائم لدعم ومواكبة هذه األيام التجارية سنويا.
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أنشطة ملحقة العرائش

مركز استكمال تكوين التاجر في دورته الثالثة

انطلقت يوم الجمعة 15 فبراير 2019 بالقصر الكبير الحصة التكوينية األولى في موضوع " املساطر التطبيقية 
للتغطية الصحية واالجتماعية للمهنيين " من تأطير رئيس وكالة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بالعرائش 

" وبحضور السيد عبد اللطيف التويجري عضو الغرفة ، وأطر فرعية الغرفة بالعرائش .

بوم  انطلقت  التي  الثانية  الحصة  موضوع  وتناول 
الصيغ   " الكبير  بالقصر   2019 فبراير   22 الجمعة 
القانونية للمقاوالت"،  حيث أشرف على هاته الحصة 
بالعرائش  الغرفة  عضو  الحسناوي  حسن  السيد 
بمعية السيدة سلوى بورا�شي إطار بفرعية العرائش 
في  مستشار  افتيسن  علي  السيد  بتأطيرها  وقام 
للتشغيل  الوطنية  بالوكالة  املقاولة  وخلق  التشغيل 

 .ANAPEC والكفاءات
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أنشطة مكتب شفشاون

مركز استكمال تكوين التاجر في دورته األولى

في اطار مركز استكمال تكوين التاجر، تم عقد لقاء  يوم الجمعة 08 فبراير 2019،  وذلك من أجل تحديد 
احتياجات تجار اقليم  شفشاون  في مجال التكوين.

الغرفة الجهوية وأطره السيد محمد حجاجي رئيس مصلحة  اللقاء حضره السيد عماد الحفيظ عضو     
التكوين والتشبيك بملحقة الغرفة بتطوان. لفائدة تجار شفشاون.

وتم يوم الجمعة 15 فبراير 2019 تنظيم حصة أولى 
،الحصة  الذاتي"  املقاول  "نظام  حول  التجار  لفائدة 
من تأطير السيد عبد النبي عدنان اطار بالبنك املغربي 
الحفيظ،  عماد  السيد  وبحظور  الخارجية،  للتجارة 

عضو الغرفة.
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أنشطة مكتب شفشاون

لسنة  التاجر  تكوين  استكمال  ملركز  املسطر  البرنامج  ضمن  ثانية  حصة  موضوع  الضريبي  واآلداء  املالية 
 .2019

والتي أشرف علىها  يوم الجمعة 22 فبراير 2019 السيد عماد الحفيظ عضو بالغرفة وأطرها السيد رشيد 
فتاح إطار باملديرية االقليمية للضرائب بشفشاون.
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أنشطة مكتب وزان

بدار  وزان  مدينة  ومهنيي  التجار  لفائدة  األول  التكويني  اللقاء  تنظيم   2019 مارس  فاتح  الجمعة  يوم  تم 

 : بالسادة األعضاء  بتطوان مرفوقا  الغرفة  اللنجري مدير ملحقة  الفقيه  ناصر  السيد  اللقاء أطره  الشباب. 

محمد الطاهري وخالد اإلبراهيمي وعبد اللطيف الزعنوني، والسيد ياسين املاح اطار بالغرفة.

   وتجدر اإلشارة على أن هذه الدورة تتكون من 9 حصص تكوينية بمعدل حصة واحدة كل أسبوع وتندرج 

ضمن استراتيجية مركز استكمال تكوين التاجر التابع للغرفة الجهوية.

مركز استكمال تكوين التاجر في دورته األولى
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أنشطة ملحقة الحسيمة

مركز استكمال تكوين التاجر في دورته الثالثة

اعطيت يوم الجمعة 15 فبراير 2019 بمقر ملحقة الغرفة بالحسيمة انطاق الحصة التكوينية األولى من 
الدورة الثالثة ملركز استكمال تكوين التاجر بملحقة الغرفة بالحسيمة تحت عنوان " النظام الوطني ملراقبة 

السوق".
  اللقاء حضره مدير ملحقة الغرفة بالحسيمة، السيد علي الفار�شي و أطر امللحقة و كان من تأطير املهندسة 

نرد الرحموني اطار بمندوبية التجارة والصناعة بالحسيمة.

بقاعة   2019 فبراير   22 الجمعة  يوم  مساء  وتم 
الحصة  إجراء  بالحسيمة  الغرفة  بملحقة  التكوين 
تكوين  استكمال  ملركز  الثالثة  الدورة  من  الثانية 

التاجر ،الحصة تمحورت حول " السجل التجاري" 
عن  النفي�شي  العالي  عبد  االستاذ  أطرها  الحصة    

هيئة املحامين الشباب بالحسيمة.
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أنشطة أخرى

وزير الصناعة واإلستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي في زيارة ملقر غرفة 
التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة

في إطار البرنامج املتفق عليه بين وزير الصناعة واإلستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي السيد موالي حفيظ 
تطوان  طنجة  جهة  غرفة  ملقر  بزيارة  الوزير  السيد  قام  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  ورؤساء  العلمي 

الحسيمة يومه الثاثاء 26 فبراير 2019، وذلك بغاية الوقوف على مدى تقدم عمل الغرفة اإلستشرافي.
السبل  حول  والتباحث  جهة،  من  للتجارة  الوطنية  املناظرة  تحضير  ملتابعة  سانحة  فرصة  الزيارة  وكانت 
وحاضنات  الخصوص  على  املستمر  والتكوين  عموما  التكوين  مجال  في  الجهة  غرفة  مشاريع  بدعم  الكفيلة 

املقاوالت وبعض املشاريع املهيكلة وكل ما يهم خدمات دعم ومواكبة املنتسبين من جهة أخرى.
وحضر هذا اللقاء الى جانب السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 
الحسيمة كل من السيد مصطفى بن عبد الغفور نائب الرئيس، والسيد عبد الحميد احسيسن نائب الرئيس، 
والسيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة، والسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي لذات املؤسسة، والسيد 

حفيظ شكري املندوب الجهوي لوزارة الصناعة واإلستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي.
بالغرفة، حيث اطلع على ما  الزيارة قام الوزير بجولة همت مختلف األقسام واملصالح  وباملوازاة مع هاته 
يقوم به األطر واملوظفون في املجال اإلداري واملنهي. كما كانت مناسبة للوقوف على التجربة األولى من نوعها التي 
أقدمت عليها الغرفة في نطاق التنمية املستدامة من خال عملية فرز النفايات من املنبع، وقدمت شروحات 

حول مختلف جوانب هذا املشروع وآفاق تعميمه على باقي الغرف األخرى.
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أنشطة أخرى

انعقاد الدورة السادسة ملعرض صناعة السيارات بطنجة

شارك السيد عبد الحميد الحسيسن نائب رئيس الغرفة والسيدة زهرة شهير رئيسة لجنة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية بالغرفة، في الدورة السادسة مللتقى صناعة السيارات املنعقدة بفندق رويال توليب بمدينة طنجة من 

6 الى 8 فبراير2019. 

طنجة  ملعرض  السادسة  الدورة  وتعتبر 
السيارات  صناعة  في  للمناولة  املتوسط 
ملتقى مخصص ملصنعي ومجهزي السيارات، 
باتجاه  االستباقية  “االلتقائية  شعار  تحت 
 –  2014 الصناعية  املنظومات  أهداف 
2020”. وشكل املعرض مناسبة أيضا لبحث 
إمكانيات توسيع شريحة املنتجات املصنعة 

باملغرب، والشروع في تطويرها.
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أنشطة أخرى

ملتقى لسيدات أعمال جهة طنجة تطوان الحسيمة ونظيراتها بغرناطة

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة  طنجة –تطوان- الحسيمة بشراكة مع جمعية غرناطة الدولية، 
وغرفة التجارة و الصناعة بغرناطة واملجلس البلدي بغرناطة، ملتقى لسيدات أعمال جهة طنجة –تطوان- الحسيمة 

ونظيراتها بغرناطة.
العلوي رئيسة  60 سيدة أعمال من جهة الشمال على رأسهن السيدة الشعيببية  أزيد من  امللتقى  في هذا  شارك 
الى جانب  املقاولة بتطوان.  املرأة  الوزاني رئيسة جمعية  السيدة منية  و  باملغرب فرع طنجة،  املقاولة  املرأة  جمعية 
السادة األعضاء السيد عبد الحميد الحسيسن نائب رئيس الغرفة، مرفوقا بالسيد املصطفى ديرا والسيد سعيد 
ندوات  األنشطة،  من  مجموعة  امللتقى  هذا  وعرف  بتطوان.  الغرفة  بملحقة  والترويج  الدعم  قسم  رئيس  شفيق 

ولقاءات ثنائية و كذا زيارات الى مواقع اقتصادية بغرناطة. 
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