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االفتتاحية

السيد عمر مورو
رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات

لجهة طنجة –تطوان- الحسيمة

القطاع التجاري قطاع يستوجب عناية واهتماما خاصا من أجل تثبيت دعائم إنعاشه، وتقوية 
هياكله من خالل تحقيق تنمية شاملة تستجيب ملتطلبات تأهيله والرفع من املستوى املادي واملعنوي 
للعاملين فيه، وتمكينه من مواجهات التحديات املطروحة واآلنية واالندماج في املحيط االقتصادي 
املتسم بالتحوالت العميقة واملتسارعة.  وللمساهمة في إعداد تصور لتنمية القطاع التجاري  لجهة 
الداخلية  للتجارة  الوطنية  للمناظرة  ول��إع��داد   الوطني،  طنجة-تطوان- الحسيمة و على املستوى 
امل���زع���م تنظيمها ن��ه��اي��ة ش��ه��رأب��ري��ل 2019 ب��م��راك��ش، ع��م��ل��ت غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة وال��خ��دم��ات 
لجهة طنجة-تطوان- الحسيمة على تنظيم لقاءات في مختلف أقاليم الجهة الستجماع مقترحات 
للتحضير  االشتغال  أرض��ي��ة  ملناقشة  وذل��ك  بالتجارة  املعنية  واملصالح  واملهنيين  التجار  وتوصيات 
للمناظرة الجهوية للتجارة بطنجة يوم 02 ابريل 2019 والتي ستكون مناسبة لتدارس واستقاء اآلراء 
الكفيلة بالنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والخدمات وجمع التوصيات واملقترحات لتقديمها 
خالل املناظرة الوطنية للتجارة الداخلية. وهو ما نسلط عليه الضوء في هذا العدد الثالث لشهر 

مارس2019 .
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     انعقد يوم الخميس 14 مارس 2019 على الساعة الرابعة مساء بمقر الغرفة االجتماع العادي للمكتب 
املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

  ترأس اإلجتماع السيد عمر مورو رئيس الغرفة وحضره كل من :

- السيد مصطفى بن عبد الغفور: النائب األول

- السيد عبد الحميد الحسيسن : النائب الثالث

- السيد محمد أغطاس السعيدي: النائب الرابع 

- السيد الحسين ابن الطيب: أمين املال

- السيد أشرف بوجير : املقرر 

  وعن اإلدارة حضره السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة .

وخالل اللقاء نوقشت العديد من النقاط الواردة بجدول األعمال وعرضت مختلف األنشطة التي تهم تقييم 
سير وتتبع امللفات التي تشتغل عليها الغرفة.

املكتب اإلداري

االجتماع الدوري الشهري للمكتب املسير لغرفة التجارة 
والصناعة والخدمات لجهة طنجة- تطوان الحسيمة مارس2019
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28 فبراير  بالغرفة يوم الخميس  التي عقدت  العادية  العامة  الدورة  التي تمخضت عنها  للتوصيات  تنزيال    
2019 بطنجة وبالخصوص تلك التي تهم التحضير للمناظرة الوطنية للتجارة، تم عقد اجتماع قطب التجارة 
والخدمات واالستثمار، برئاسة السيد مصطفى بن عبد الغفور،النائب األول للرئيس ومنسق القطب ، وذلك 
يوم الثالثاء 05 مارس 2019 بمقر الغرفة الجهوية بطنجة على الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك ملناقشة 
أرضية االشتغال للتحضير للمناظرة الجهوية للتجارة بطنجة يوم 01 و02 ابريل 2019 والتي ستكون مناسبة 
لتدارس واستقاء اآلراء الكفيلة بالنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والخدمات وسترفع فيها جميع التوصيات 

واملقترحات لتقديمها خالل املناظرة الوطنية للتجارة املزمع عقدها يومي 24 و25 أبريل بمراكش.

 وحضر هذا اللقاء كل من السادة : 

- مصطفى بناجي،رئيس لجنة الشؤون التجارية

-اسماعيل دادي، رئيس لجنة الشؤون الخدماتية 

- عماد الحفيظ، رئيس لجنة السياحة

- محمد الصنهاجي، عضو لجنة الشؤون التجارية 

- محمد التوناتي، عضو لجنة الشؤون التجارية 

- حسن التوزني، عضو لجنة الشؤون التجارية 

- السعيد بوغالد، عضو لجنة السياحة

   والسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة باإلضافة إلى أطر الغرفة.

أقطاب ولجان الغرفة

اجتماع قطب التجارة والخدمات واالستثمار
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 تفعيال للتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للغرفة في دورتها األخيرة )دورة فبراير 2019(، انعقد صباح 
يوم الخميس 14 مارس 2019 بمقر الغرفة طنجة اجتماع قطب الصناعة حول موضوع تشكيل لجنة تضم 
الفاعلين  التواصل من خالله مع مختلف  يتم  عدد من أعضاء الغرفة من جميع أقاليم الجهة إلعداد ملف 

املتدخلين في توزيع املاء والكهرباء بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة.

أقطاب ولجان الغرفة

اجتماع قطب الصناعة
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   في إطار االجتماعات الدورية لالقطاب، عقد قطب التجارة والخدمات واالستثمار اجتماعا، يو م الثالثاء 

26 مارس 2019 بمقر الغرفة الجهوية، ترأسه السيد مصطفى بناجي رئيس لجنة الشؤون التجارية، و حضره 

من جانب االعضاء السادة:

- اسماعيل دادي: رئيس لجنة الشؤون التجارية؛

- محمد الصنهاجي: عضو لجنة الشؤون التجارية؛

- حسن التوزني: عضو لجنة الشؤون التجارية؛

- السعيد بوغالد: عضو لجنة السياحة؛

- موالي عمر سيخت: عضو اللجنة الجهوية لالستثمار؛

- عبد اللطيف أفيالل: رئيس لجنة التكوين والتعليم.

    باإلضافة إلى الطاقم االداري للغرفة. وخصص هذا االجتماع لتتبع املشاريع املبرمجة برسم سنة 2019، 

2019، وقد  وكذا املساهمة في التحضير للمناظرة الجهوية للتجارة الداخلية املزمع انعقادها يوم فاتح أبريل 

وتنويع  الغرفة  عمل  برنامج  وإغناء  بتطوير  تتعلق  الغرفة  ملكتب  التوصيات  من  مجموعة  برفع  اللقاء  تميز 

الخدمات املقدمة لفائدة املنتسبين.

أقطاب ولجان الغرفة

اجتماع قطب التجارة والخدمات االستثمار
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   في إطار اجتماعاته الدورية، عقد قطب التجارة  والخدمات واالستثمار اجتماعا، يوم األربعاء 27 مارس 

2019 بمقر الغرفة الجهوية، ترأسه السيد سعيد اليون�شي رئيس لجنة الصناعة ومناطق األنشطة االقتصادية، 

وحضره من جانب االعضاء السادة:

- عبد اللطيف التويجري: رئيس لجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعارض؛

- محمد آيت الحاج أحمد: مقرر لجنة التتبع وإنجاز املشاريع التنموية؛

- نجيب ولعالي: مقرر لجنة دعم املقاولة والتكنولوجيات الحديثة؛

- ابراهيم أمنكاي: مقرر لجنة الصناعة ومناطق األنشطة االقتصادية؛

- مراد بنونة: مقرر لجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعارض؛. 

    باإلضافة إلى الطاقم االداري للغرفة. وخصص هذا االجتماع لتتبع املشاريع املبرمجة برسم سنة 2019، 

وقد تميز هذا االجتماع برفع مجموعة من املقترحات للمكتب املسير تتعلق بتطوير وإغناء برنامج عمل الغرفة.

   كما تم تشكيل لجنة خاصة لتتبع مشاكل الربط الكهربائي واملاء الشروب مع الشركات املسؤولة.

أقطاب ولجان الغرفة

اجتماع قطب الصناعة وقطب دعم األنشطة واملشاريع التنموية
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 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، وإيمانا بأهمية دور املرأة ومكانتها 
في املجتمع، احتفلت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة -تطوان -الحسيمة بأطرها من املوظفات 
تقديرا ملشاركتهن وعطائهن الفاعل في مختلف القطاعات والتخصصات املهنية ودعما وتحفيزا لهن في عملهن 

كامرأة فاعلة ناشطة مجدة.

والتجارة  واالستثمار  الصناعة  مندوبية  وموظفات  أطر  السيدات  بمشاركة  السنة  هاته  احتفال  وتميز 
واالقتصاد الرقمي بطنجة.

وقد تم خالل هذا الحفل الذي حضره السيد عمر مورو رئيس الغرفة والسيد عبد الحميد الحسيسن نائبه 
والسيد املدير الجهوي ربيع الخملي�شي باإلضافة الى السيد حفيظ شكرة مندوب الصناعة واالستثمار والتجارة 
واالقتصاد الرقمي بطنجة، توزيع ورود على الحاضرات كعربون تقدير واحترام على ما تمثله املرأة باعتبارها 
مكونا رئيسيا للمجتمع ،كما ألقيت بعض الكلمات تم من خاللها تثمين املجهودات الجبارة التي تبدلها املرأة 

املغربية في سبيل الرقي والتقدم واالزدهار.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة

الغرفة تحتفل باليوم العالمي للمرأة
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    وفي نفس املناسبة احتفاء باليوم العالمي للمرأة، وسيرا في انجاح االستراتيجيات التنموية  التي أصبحت 
في  املالئمة  بالظروف  وإحاطتها  قدراتها  وتنمية  وكفاءاتها،  مهاراتها  على  واالعتماد  املرأة  اشراك  تستوجب 
العام واملؤسساتي لتكون عنصرا فاعال قادرا على اإلضافة واإلبداع،  عملت الغرفة على  تنظيم   الفضاءين 
ورشة تكوينية لفائدة موظفات الغرفة و ملحقاتها بتطوان والحسيمة،  حول موضوع "كيف توازن املرأة بين 
واجباتها املهنية وواجباتها األسرية" ، وذلك يوم السبت 30 مارس 2019 على الساعة  العاشرة  صباحا بفندق 
سوالزير بطنجة.  افتتح السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة الورشة بتقديم كلمة شكر باسم السيد 
الرئيس والسادة أعضاء املكتب للمؤطر األستاذ موالي هشام الشبوكي وكذلك في حق جميع موظفات الغرفة 
أشغال  وتمت  الحياة.   مناحي  كل  في  الرجل  جانب  إلى  املرأة  تؤديها  التي  باملجهودات  وتقديرا  اعترافا  الجهوية 
الورشة حول رجاحة امليزان لدى املرأة العاملة وخارطة مقومات شخصية اإلنسان وفق منظور املرحمة كما 
تم التعرف على اختبارات تحليل الشخصية  MBTI وكيف تتغلب املرأة املوظفة على ضغوطات الحياة وتحقق 
حيث  مفاهيم  بعدة  غنية  كانت  التي  التكوينية  الورشة  أشغال  املشاركات  ثمنت  االخير  وفي  والتميز.  النجاح 

طالبن بإعادة مثل هاته الورشات املهمة والبناءة.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة

ورشة تكوينية لفائدة موظفات الغرفة وملحقاتها بتطوان والحسيمة
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يوم  الغرفة   رئيس  مورو  عمر  السيد  استقبل 

الجمعة 15 مارس 2019 بمقر الغرفة بطنجة السيد 

والتجارية  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  مدير 

العالقات  تطوير  تمحور حول  اللقاء  بنزروق  العربي 

بن  الحسين  السيد  حضور  وعرف  املؤسستين.  بين 

الخملي�شي  ربيع  والسيد  الغرفة  مال  أمين  الطيب 

الصناعة  وزارة  مندوب  والسيد  الجهوي  املدير 

السيد  الرقمي  واالقتصاد  والتجارة  واالستثمار 

حفيظ شكرة باإلضافة إلى اطر املؤسستين.

في اطار تخليد ذكرى االسبوع الوطني لحماية املستهلك٬ عقد زوال يوم الثالثاء 19 مارس 2019 بمقر الغرفة 
الجهوية بطنجة يوم تحسي�شي من تنظيم مندوبية الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي بشراكة 
مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة- تطوان -الحسيمة تحت عنوان "شباك املستهلك رافعة 

للحركة االستهالكية".

الحفيظ شكرة مندوب  والسيد  للرئيس  األول  النائب  الغفور  بن عبد  السيد مصطفى  اللقاء  ترأس هذا    
الصناعة والتجارة بطنجة وبحضور ثلة من االساتذة الباحثين واملهتمين.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة

السيد رئيس الغرفة يستقبل مدير املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية

تخليد ذكرى األسبوع الوطني لحماية املستهلك
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أجل  الحسيمة من  والخدمات لجهة طنجة- تطوان-  التجارة والصناعة  تبدلها غرفة  التي  الجهود  اطار  في 

تطوير املناطق الصناعية بالجهة عقد بمقر الغرفة الجهوية بطنجة يوم الخميس 21 مارس 2019 على الساعة 

12:00 اجتماع خصص لتشخيص حالة البنيات التحتية للمناطق الصناعية بالجهة. وقد تراس هذا اللقاء 

السيد الحسين بن الطيب امين مال الغرفة وحضره كل من السادة األعضاء سعيد اليون�شي وياسين العرود 

باإلضافة إلى السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة والسيد حفيظ شكرة مندوب الصناعة واالستثمار 

والتجارة واالقتصاد الرقمي بطنجة وكذا ممثلين عن جمعيات املناطق الصناعية بالجهة )املنطقة الصناعية 

املجد٬ املنطقة الصناعية تطوان٬ املنطقة الحرة تطوان بارك٬ املنطقة الصناعية العرائش٬ املنطقة الصناعية 

TAC كما حضر هذا اللقاء السيد محمد يجو رئيس قسم الدعم والترويج والسيدة  مغوغة ٬ املنطقة الحرة 

خديجة بوحايك إطار بالغرفة. 

    وتم خالل هذا االجتماع تقديم مقترح الدراسة التقنية حول تشخيص حالة البنيات التحتية للمناطق 

الصناعية بالجهة و ذلك في افق إعادة هيكلتها وتجاوز الصعوبات التي تعاني منها كما تم تقديم عرض حول 

.FONZID صندوق املناطق الصناعية املستدامة

أنشطة املقر الجهوي بطنجة

اجتماع مع ممثليي للمناطق الصناعية بالجهة
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      في إطار االستعدادات الجارية لتنظيم املناظرة الجهوية الثانية حول التجارة التي تعتزم غرفة التجارة 

والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تنظيمها يومي فاتح وثاني أبريل 2019 عقد بمقر الغرفة 

الجهوية بطنجة اجتماعا موسعا لتحديد اللجنة العلمية وكذا برنامج املناظرة . حيث افتتح هذا اللقاء السيد 

مصطفى بنعبد الغفور النائب األول لرئيس الغرفة بحضور السادة أعضاء املكتب وعدد من السادة أعضاء 

الغرفة وممثلين ملجموعة من املؤسسات الشريكة واملهتمة بالشأن التجاري. حيث تم مناقشة املحاور األساسية 

للتظاهرة وكيفية إنجاحها، وأثناء االجتماع التحق السيد عمر مورو رئيس الغرفة الذي ثمن فحوى هذا النقاش 

شاكرا تعاون ممثلي املؤسسات الحاضرة ومنوها باملجهودات املبذولة إلنجاح هذه التظاهرة والتي سوف تشكل 

مخرجاتها مدخال أساسيا للمناظرة الوطنية للتجارة املزمع تنظيمها بمدينة مراكش أواخر شهر أبريل 2019.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة

لقاءات اعدادية للمناظرة الجهوية والوطنية للتجارة الداخلية 
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و في نفس السياق تم مساء يوم الخميس 14 مارس 
االجتماع  عقد  بطنجة  الجهوية  الغرفة  بمقر   2019
السادس مع رؤساء رابطات وجمعيات أسواق القرب 
ومواقف  مقترحات  بلورة  أجل  من  طنجة،  بمدينة 
 145 املادة  )خاصة   2019 لسنة  املالية  قانون  حول 
داخل  طرحها  قصد  بتوصيات  والخروج  مكرر، 
أشغال املناظرة الوطنية حول التجارة املزمع تنظيمها 
وقد   ،2019 أبريل  و25   24 يومي  مراكش  بمدينة 
خصص هذا اللقاء الذي ترأسه السيد محمد سعيد 
تعاني  التي  املشاكل  لتدارس  بالغرفة  عضو  أهروش 
القطاع  من  واالنتقال  باملدينة  القرب  أسواق  منها 
املهيكل  القطاع  املتجولون(إلى  )الباعة  املهيكل  الغير 
)األسواق النموذجية( ، وتخصيص مقترحات متعلقة 
بهذا القطاع على أمل ترجمتها لتوصيات سيتم رفعها 
بعين  ألخذها  للتجارة  الجهوية  املناظرة  أنظار  على 

االعتبار.

وفي نفس اإلطار، واستكماال لسلسلة اللقاءات التي 

تم االتفاق حولها، من أجل بلورة مقترحات ومواقف 

 145 املادة  )خاصة   2019 لسنة  املالية  قانون  حول 

مكرر(، والخروج بتوصيات من أجل رفعها للمناظرة 

الوطنية حول التجارة املزمع تنظيمها بمدينة مراكش 

التجارة  غرفة  عقدت   ،2019 أبريل  و25   24 يومي 

والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

رؤساء  مع  الخامس  اجتماعها   2019 مارس   8 يوم 

ورابطات الجمعيات املهنية بمقرها الجهوي بطنجة 

املقاهي  مشاكل  لتدارس  اللقاء  هذا  خصص  وقد   ،

يمكن  التي  والتوصيات  طنجة،  بمدينة  العصرية 

رفعها للمناظرة الجهوية للتجارة ألخذها بعين االعتبار 

خالل املناظرة الوطنية.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة
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      أيضا في نفس السياق استعدادا النطالق أشغال املناظرة الجهوية الثانية، عقد يوم الجمعة 29 مارس 

إلى جانب  الغفور  بنعبد  مصطفى  السيد  للرئيس  األول  النائب  ترأسه  تنسيقيا  اجتماعا  الغرفة  بمقر   2019

السيد ربيع الخملي�شي مدير الغرفة الجهوية وبحضور السادة املوظفين.  االجتماع انصب حول االعداد ووضع 

اللمسات األخيرة على انطالق أشغال املناظرة الجهوية الثانية حول التجارة الداخلية، املزمع تنظيمها يومي 01 

و 02 أبريل 2019، بفندق سوالزور بطنجة.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة

لقاءات اعدادية للمناظرة الجهوية والوطنية للتجارة الداخلية 
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2019 بمقر الغرفة بطنجة أشغال الحصة الخامسة من برنامج  01 مارس      انطلقت مساء يوم الجمعة 

وذلك  األسبوع  في  واحدة  مرة  بمعدل  شهرين  مدى  على  يمتد  الذي  و  التاجر  استكمال  ملركز  الثالثة  الدورة 

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

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

التاجر.  استفاد من الحصة أعضاء جمعية ارباب املخابز والحلويات العصرية بطنجة حيث تناولت موضوع 

"شروط السالمة والصحة املعمول بهما في القطاع" وقام بتنشيطها السيد مراد الزماهري مهندس باملديربة 

الجهوية للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بطنجة.

السادسة  الحصة  تناولت  السياق  نفس  وفي      

املقاولة  تطوير  في  الرقمية  الوسائل  أهمية  موضوع 

التجاربة والتي قام بتنشيطها السيد محمد بوزرواطة 

عن مكتب التكوين املنهي بطنجة.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة

مركز استكمال تكوين التاجر في دورته الثالثة 
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 وتناولت الحصة الثامنة واألخيرة املنظمة يوم الجمعة 22 مارس 2019. موضوع "مهام واختصاصات الغرفة 

والخدمات التي تقدمها ملنتسبيها" والتي قام بتنشيطها السيد خالد بولعيش رئيس مصلحة التكوين والتشبيك 

بطنجة.

   واستأنفت أشغال الحصة السابعة يوم الجمعة 15 مارس 2019 بقاعة التكوين التابعة للغرفة بطنجة  
امللزم  املحلية  الجبايات  العصرية حول موضوع  والحلويات  املخابز  أرباب  منها أعضاء جمعية  والتي يستفيد 
بها التاجر ومسطرة الحصول على الرخص التجارية وقد قام بتنشيطها السيد عبدالحكيم البوشعيبي إطار 
والتشبيك  التكوين  مصلحة  رئيس  بولعيش  خالد  السيد  عليها  وأشرف  طنجة،  بجماعة  الجبايات  بمصلحة 

بالغرفة.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة

مركز استكمال تكوين التاجر في دورته الثالثة 
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 8 نظمت ملحقة الغرفة بتطوان حفال لفائدة املوظفات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم 
مارس. وقد كان هذا اللقاء فرصة للم شمل موظفات الغرفة مع زميالتهن في كل من مندوبية التجارة والصناعة 
بتطوان والقسم االقتصادي بجماعة تطوان وملحقة جهة طنجة تطوان الحسيمة بتطوان واملدرسة العليا 

للتجارة. 

وخالل هذا الحفل القيت كلمات باملناسبة للتعريف بمكانة املرأة وفضلها في دعم عجالت التنمية واملساهمة 
في كل مجاالت الحياة من طرف السادة مندوب التجارة والصناعة بتطوان ومدير ملحقة تطوان وممثل جماعة 
ملمثلة  بكلمة  اللقاء  وختم  بتطوان.  املستهلك  حماية  جمعية  ورئيس  اسمير  تطاون  جمعية  ورئيس  تطوان 
املوظفات الحاضرات ركزت فيها على حصيلة حقوق املرأة وطنيا وامميا وعلى ضرورة مزيد من البدل والعطاء 

لتحصين املكتسبات وتوسيع مجال الحقوق وتطويرها.

أنشطة ملحقة تطوان

ملحقة الغرفة بتطوان تحتفي بموظفاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة



17
العدد 3 - مارس 2019 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

   تم مساء يوم  األربعاء 13 مارس 2018 جلسة عمل جمعت السيد عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة 

والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة والسيد عامل صاحب الجاللة على عمالة املضيق الفنيدق، اللقاء 

تناول عدة قضايا تهم التنمية االقتصادية لعمالة املضيق الفنيدق.  وفي نفس اليوم ومباشرة بعد هذا اللقاء 

أعطيت انطالقة القافلة التشاورية بترأس السيد عمر مورو اجتماعا نظمته الغرفة بجماعة املضيق في اطار 

بمدينة  املقبل  ابريل  و25   24 يومي  تنظيمها  املزمع  والخدمات  والصناعة  للتجارة  الوطنية  للمناظرة  االعداد 

بناجي  ومصطفى  دادي  إسماعيل  الغرفة  أعضاء  السادة  من  كل  الرئيس  السيد  جانب  إلى  وحضر  مراكش، 

ومحمد التوناتي. وشهد اللقاء حضورا متميزا لتجار عمالة املضيق الفنيدق الذين تفاعلوا مع االجتماع بطرحهم 

العديد من التصورات واألفكار التي تخص تنمية القطاعات االقتصادية بهذه العمالة الفتية.

أنشطة ملحقة تطوان

لقاء اعدادي للمناظرتين الجهوية والوطنية للتجارة الداخلية
بعمالة املضيق- الفنيدق
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الغرفة  ملحقة  نظمت  الداخلية،  للتجارة  والوطنية  الجهوية  للمناظرتين  ولالعداد  السياق  نفس  وفي       
بتطوان،  لقاء تواصليا تشاوريا مع مختلف املتدخلين بالقطاع التجاري من أجل اقتراح حلول للنهوض بهذا 

القطاع الحيوي ملواكبة باقي القطاعات االقتصادية التي قطعت أشواطا. 

و قد امتد هدا الحدث طوال يوم الجمعة 22 مارس2019 وعرف تنظيم نشاطين : 

-1مائدة مستديرة في الصباح، جمعت ممثلين عن املؤسسات والجمعيات التي تعنى بالتجارة، 

-2 لقاء مفتوح مع التجار في املساء. 

أنظار  التوصيات قصد رفعها على  بالعديد من  اللقاءين  في مجمل اشغال هذين  الحضور  أو�شى     حيت 
املناظرة الجهوية الثانية املزمع تنظيمها يومي 1 و2 أبريل املقبل واملناظرة الوطنية نهاية شهر أبريل بمراكش.

أنشطة ملحقة تطوان
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   احتفاال باليوم العالمي للمستهلك، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة 
الصناعة  لوزارة  اإلقليمية  واملندوبية  بتطوان  العمومية  الخدمات  من  واملنتفع  املستهلك  حماية  وجمعية 
والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي بنطوان، يوم 26 مارس 2019 بملحقة الغرفة بتطوان الدورة التاسعة 
لأليام الوطنية للمستهلك تحت شعار” :شباك املستهلك رافعة لدعم الحركة االستهالكية". افتتح اللقاء السيد 
مندوب وزارة الصناعة والتجارة بتطوان بتالوة رسالة السيد وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد 
حول  عروض  تلتها  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  مدير  السيد  الكلمة  تناول  بعدها  باملناسبة،  الرقمي 
شباك املستهلك وحصيلة أنشطة الجمعيات املشاركة. وبعد انتهاء أشغال الفترة الصباحية، انتقل الحضور 
إلى مقر الجمعية املتواجد بشارع محمد الخامس رقم 72 حيث أشرف مندوب وزارة التجارة والصناعة ومدير 
غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات وممثل شركة أمانديس وبحضور بعض هيئات املجتمع املدني ومهتمين 
قصد تدشين وافتتاح الشباك املنهي للمستهلك الذي يعتبر األول من نوعه على مستوى جهة طنجة -تطوان 
-الحسيمة من بين 23 شباك بتراب اململكة، في إطار االتفاقية املبرمة بين الجامعة الوطنية لجمعيات املستهلك 
التي تنتمي إليها الجمعية وبين وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصار الرقمي. ويتمثل دور هذا الشباك 
كمركز لإنصات داخل الجمعية، يقوم باستقبال ومؤازرة وتوجيه املستهلك وتوضيح حقوقه التي يضمنها له 

قانون 31-08 .

أنشطة ملحقة تطوان

اليوم العالمي للمستهلك تحت شعار "شباك املستهلك رافعة لدعم الحركة االستهالكية"
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الحصص  بتطوان  الغرفة  مللحقة  التابع  املعهد  بقاعة   ،2019 مارس  فاتح  الجمعة  يوم  مساء  استأنفت    

الرابعة "عالقة الضمان  التاجر، وتناول موضوع الحصة  التي يشرف عليها مركز استكمال تكوين  التكوينية 

االجتماعي بأجراء القطاع الخاص" أطرها السيد عثمان الخالدي إطار بمصلحة الضمان االجتماعي بطنجة. 

واستفاد منها تجار املدينة.

كما تناولت الحصة الخامسة يوم الجمعة 08 مارس 2019 موضوع "االلتزامات والحقوق الضريبية للمهنيين 

وقاما بتأطيرها السيد حسن ابترو والسيدة حورية دويبح من مديرية الضرائب بتطوان.

أنشطة ملحقة تطوان

مركز استكمال تكوين التاجر في دورته الثالثة
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وفي نفس السياق اجريت مساء يوم الجمعة 15 

الغرفة  مللحقة  التابع  املعهد  بقاعة   2019 مارس 

عنوان  تحت  السادسة  التكوينية  الحصة  بتطوان 

أطرها  وقد  التجارية"  باملقاولة  التواصل  "تقنيات 

في  وخبير  جامعي  أستاذ  املحوطي  مصطفى  السيد 

الجودة.

 2919 مارس   22 الجمعة  يوم  مساء  وتناولت     

موضوع  واألخيرة،  السابعة  التكوينية  الحصة 

املتخصص  املعهد  احتضنه  املحلية"  "الجبايات 

وأطر  تطوان  غرفة  مللحقة  والتابع  للتدبير  املتوسطي 

والسيد  محمد  الهيايطي  السيد  الحصة  هاته  أطوار 

وبحضور  تطوان  بجماعة  اطارين  محمد  السرغيني 

مجموعة من التجار.

أنشطة ملحقة تطوان
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في إطار اللقاءات التي تعقدها الغرفة مع ممثلي الجمعيات املهنية املحلية للتحضير للمناظرة الوطنية للتجارة 

املزمع تنظيمها يومي 24 و25 أبريل املقبل بمدينة مراكش. نظم يوم الجمعة 15 مارس 2019 بمدينة القصر 

الكبير لقاء )تشاوري( مع الجمعيات املهنية املحلية برئاسة السيد العضو حسن الحسناوي وبحضور السيد 

العضو عبد الطيف التويجري وأطر الغرفة الجهوية. وقد تم خالل هذا اللقاء طرح املشاكل التي يعاني منها 

التجار والخروج بتوصيات ومقترحات من اجل رفعها خالل املناظرة.

املهنية  الجمعيات  لقاء مع ممثلي  العرائش  بمدينة   2019 15 مارس  الجمعة  يوم  اإلطار عقد  نفس  وفي     

و  مراكش،   بمدينة  املقبل  أبريل  و25   24 يومي  تنظيمها  املزمع  للتجارة  الوطنية  للمناظرة  للتحضير  املحلية 

ترأس هذا اللقاء عضو الغرفة السيد سمير الكموني،  حيث تم استقراء اآلراء الكفيلة للنهوض بقطاع التجارة 

والخروج بتوصيات ومقترحات من اجل رفعها خالل املناظرتين املقبلتين.

أنشطة ملحقة العرائش

اللقاء اإلعدادي للمناظرتين الجهوية والوطنية للتجارة الداخلية
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التكوينية  2019 حصصه  08 مارس  الجمعة  يوم  العرائش  باقليم  التاجر  تكوين  استأنف مركز استكمال 

رئيس  املحمدي  محمد  السيد  أطرها  التاجر"  لها  يخضع  التي  املحلية  "الجبايات  موضوع  في  الثالثة  بالحصة 

قسم الجبايات بجماعة العرائش وأشرف عليها السيد عبد اللطيف التويجري والسيد حسن الحسناوي عضوا 

الغرفة وأطر فرعية الغرفة بالعرائش.

    وتناول موضوع الحصة الرابعة يوم الجمعة 29 مارس 2019 "تقنيات البيع وجودة التواصل مع الزبائن'  

الغرفة  بفرعية  إطار  اعجيول  فاطمة  والسيدة  الغرفة  عضو  التويجري  عبداللطيف  السيد  عليها  وأشرف 

التخصصات  املتعددة  بالكلية  املؤسسة   والتدبير  االقتصاد  استاذ  الوزاني  أحمد  السيد  وأطرها  بالعرائش 

بالعرائش وكما استفاد منها عدد من تجار املنطقة.

أنشطة ملحقة العرائش

مركز استكمال تكوين التاجر في دورته الثالثة
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في إطار االعداد للمناظرة الوطنية للتجارة الداخلية املزمع تنظيمها بمراكش يومي 24 و 25 أبريل ، نظمت 

بقاعة   2019 مارس  األربعاء20  يوم  الحسيمة،  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة 

االجتماعات التابع لجماعة شفشاون، لقاء تشاركي مع رؤساء الجمعيات املهنية باملدينة، 

ترأس هذا اللقاء نائب رئيس الغرفة السيد مصطفى بن عبد الغفور إلى جانب السيد عماد الحفيظ عضو 

بالغرفة، كما قام بتأطيره السيد ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة تطوان.

وعرف اللقاء حضور السادة االعضاء: احمد زيطان وموالي عمر سخت، والسيد اشرف صالح إطار بملحقة 

الغرفة بتطوان، وخلصت أشغاله بتوصيات من اجل رفعها على أنظار املناظرة الجهوية للتجارة.

أنشطة مكتب شفشاون

اللقاء اإلعدادي للمناظرتين الجهوية والوطنية للتجارة الداخلية
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أنشطة مكتب شفشاون

مركز استكمال تكوين التاجر في دورته األولى

   في اطار مركز استكمال تكوين التاجر،  وذلك من أجل تحديد احتياجات تجار اقليم  شفشاون  في مجال 

التكوين. تناولت الحصة الثالثة "عالقة التاجر بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي" يوم الجمعة فاتح مارس 

بتأطيرها  وقام  الجهوية  الغرفة  عضو  الحفيظ  عماد  السيد  عليها  أشرف  الحصة  شفشاون،  بمدينة   2019

السيد الفاطمي محمد رئيس وكالة الضمان االجتماعي بشفشاون.

وكما تناولت الحصة الرابعة موضوع "التسويق والتدبير التجاري للمقاولة" وأشرف على هاته الحصة السيد 

عماد الحفيظ وأطرها السيد ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة الغرفة بتطوان والسيد أشرف صالح إطار 

بالغرفة.
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أنشطة مكتب شفشاون

  وتمت مساء يوم الجمعة 15 مارس 2019  إجراء حصة تكوينية خامسة حول موضوع التجارة االلكترونية 
أطرها السيد اشرف صالح اطار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات وأشرف عليها السيد عماد الحفيظ عضو 

بالغرفة.

و كما تمت الحصة السادسة من مركز استكمال 
 2019 مارس   22 الجمعة  يوم  مساء  التاجر  تكوين 
بتأطيرها  وقاما  املحلية"،  "الجبايات  موضوع  حول 
السيدان عبد السالم االيسر رئيس القسم االداري 
املداخيل  وكيل  زالل  ومصطفى  شفشاون  بجماعة 
في نفس الجماعة وأشرف عليها السيد أشرف صالح 

إطار بالغرفة.

استكمال  مركز  من  السادسة  الحصة  تمت  كما  و 
 2019 مارس   22 الجمعة  يوم  مساء  التاجر  تكوين 
بتأطيرها  وقاما  املحلية"،  "الجبايات  موضوع  حول 
االداري  القسم  رئيس  االيسر  السالم  عبد  السيدان 
في  املداخيل  وكيل  زالل  ومصطفى  شفشاون  بجماعة 
نفس الجماعة وأشرف عليها السيد أشرف صالح إطار 

بالغرفة.
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أنشطة مكتب وزان

اللقاء اإلعدادي للمناظرتين الجهوية والوطنية للتجارة الداخلية

نظمت الغرفة، يوم الخميس 21 مارس 2019 بمقر جماعة وزان، لقاءا تواصليا مفتوحا مع رؤساء الجمعيات 

املهنية باملدينة، استعدادا للمناظرة الوطنية حول التجارة الداخلية واملزمع تنظيمها بمراكش يومي 24 و 25 

الحليم عالوي  السيد عبد  إلى جانب  بالغرفة  الطاهري عضو  السيد محمد  اللقاء  وترأس هذا   .2019 أبريل 

رئيس جماعة وزان وممثل إدارة الضرائب بوزان، وأطره السيد ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة تطوان.

وعرف اللقاء حضور السادة: عبد اللطيف الزعنوني وخالد ابراهيمي أعضاء الغرفة، والسيد ياسين املالح، 

إطار بالغرفة.

وخلص أشغال هذا اللقاء إلى تبني مجموعة من التوصيات.
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أنشطة مكتب وزان

مركز استكمال تكوين التاجر في دورته األولى

استأنفت مساء يوم الجمعة 8 مارس 2019 بوزان حصة تكوينية ثانية حول موضوع "املالية واألداء الضريبي" 
من تأطير السيد عبد الرحيم املدني بصفته مدير إدارة الضرائب بوزان والسيد صالح بوظاهر إطار بمديرية 
الغرفة،  عضوا  الزعنوني  اللطيف  عبد  والسيد  الطاهري  محمد  السيدان  عليها  وأشرفا  بوزان،  الضرائب 

وبحضور السيد ياسين املالح إطار بالغرفة.

يوم  املنعقدة  الثالثة  الحصة  التكوينية  تناولت  و 
الجمعة 15 مارس 2019، موضوع "الجبايات املحلية 
تويل  أحمد  السيد  وأطرها  التاجر"  لها  يخضع  التي 
إطار بجماعة وزان، وأشرف عليها السيدان محمد 
الغرفة،  عضوا  ابراهيمي  خالد  السيد  و  الطاهري 
الغرفة  بملحقة  إطار  املالح  ياسين  السيد  وحضرها 

بتطوان.
 29 الجمعة  يوم  الرابعة  التكوينية  الحصة  وتمت   
االجباري  التأمين  نظام   " موضوع  حول   2019 مارس 
األسا�شي عن املرض ونظام املعاشات الخاصين بفئات 
األجراء  غير  واألشخاص   املستقلين  والعمال  املهنيين 
السيدان  وأطرها  خاصا"،  نشاطا  يزاولون  الذين 
وزكرياء  بوزان   SSNC وكالة  رئيس  الديوري  مصطفى 
عليها  وأشرفا  بالقنيطرة   SSNC وكالة  عن  حفيار 
اللطيف  عبد  والسيد  الطاهري  محمد  السيدان 
الزعنوني عضوا الغرفة، وبحضور السيد ياسين املالح 

إطار بالغرفة.
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أنشطة ملحقة الحسيمة

ملحقة الغرفة بالحسيمة تحتفل باليوم العالمي للمرأة

احتفلت ملحقة الغرفة بالحسيمة باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، تقديرا 

لدور املرأة و مكانتها املتميزة باإلدارة خاصة وفي املجتمع عامة.  وبهذه املناسبة استقبل السيد مصطفى ديرى 

نائب مقرر الغرفة السيدات أطر وموظفات امللحقة بالحسيمة حيث ألقى كلمة باملناسبة أشاد فيها بجهودهن 

وتعبئتهن ومساهمتهن في عملهن وتنمية املجتمع عامة. وقد تم على هامش هذا االحتفاء توزيع ورود محبة وفاء 

وإخالص للسيدات الفاضالت أطر وموظفات الغرفة.



30
العدد 3 - مارس 2019 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

أنشطة ملحقة الحسيمة

اللقاء اإلعدادي للمناظرتين الجهوية والوطنية للتجارة الداخلية

استأنفت مساء يوم الجمعة 8 مارس 2019 بوزان حصة تكوينية ثانية حول موضوع "املالية واألداء الضريبي" 
من تأطير السيد عبد الرحيم املدني بصفته مدير إدارة الضرائب بوزان والسيد صالح بوظاهر إطار بمديرية 
الغرفة،  عضوا  الزعنوني  اللطيف  عبد  والسيد  الطاهري  محمد  السيدان  عليها  وأشرفا  بوزان،  الضرائب 

وبحضور السيد ياسين املالح إطار بالغرفة.
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  اعطيت يوم الجمعة فاتح مارس 2019 بمقر ملحقة الغرفة بالحسيمة انطالق الحصة التكوينية 

الثالثة تحت عنوان "املعامالت البنكية". 

الحصة كانت من تأطير السيد عبد العظيم اجعون اطار بمؤسسة التجاري وفابنك.

التابعة مللحقة الغرفة الجهوية  التكوين  8 مارس2019 بقاعة  الرابعة مساء يوم الجمعة  وتناولت الحصة 

بالحسيمة،  لفائدة التجار موضوع تحت عنوان "الضرائب التي يخضعه لها التاجر"من تأطير السيد محمد 

اجطار اطار بمصلحة الضرائب بالحسيمة وأشرف عليها السيد مصطفى ديرى نائب مقرر الغرفة وبحضور 

السيد علي الفار�شي مدير امللحقة.

أنشطة ملحقة الحسيمة

مركز استكمال تكوين التاجر في دورته الثالثة
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  وكما تناولت الحصة الخامسة موضوع تحت عنوان "تقنيات انشاء وتسيير املقاولة" مساء يوم الجمعة 
15 مارس 2019 في اطار الدورة الثالثة ملركز استكمال تكوين التاجر بالحسيمة وذلك بتأطير من السيد عبد 

الحكيم اقبال عن مركز الجهوي لالستثمار بالحسيمة.

 

الصحية"  التغطية   " عنوان  تحت  موضوع  وفي    
بقاعة   2019 مارس   22 الجمعة  يوم  مساء  تمت 
والصناعة  التجارة  غرفة  مللحقة  التابعة  التكوين 
من  السادسة  الحصة  إجراء  بالحسيمة  والخدمات 
من  التاجر  تكوين  استكمال  ملركز  الثالثة  الدورة 
تاطير السيد سعيد السالمي ممثل الصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي.

 29 الجمعة  يوم  مساء  السابعة  الحصة  وتناولت 
مارس 2019 موضوع: " تنظيم عالقات الشغل الفردية 
في مدونة الشغل" لفائدة مجموعة من التجار واملهنيين، 
اإلقليمي  املدير  الشكوطي  الدين  نور  السيد  أطرها  و 
للشغل واإلدماج املنهي بالحسيمة، وأشرف عليها السيد 
الوهاب  عبد  حضرها  و  امللحقة  مدير  الفار�شي  علي 

أمهموج اطار بامللحقة.

أنشطة ملحقة الحسيمة
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أنشطة أخرى

دور املرأة في ظل النموذج التنموي الجديد

   شاركت الغرفة في اللقاء التواصلي الذي نظمته الجمعية الجهوي لالتحاد الوطني لنساء املغرب يوم االثنين 

18 مارس 2019 على الساعة الرابعة زواال بقاعة أحمد بوكماخ بطنجة تحت شعار " دور املرأة في ظل النموذج 

التنموي الجديد"، ويأتي هذا اللقاء في اطار تنزيل األهداف األساسية لالتحاد الوطني لنساء املغرب املتمثلة في 

تأطير وتحسيس املواطنين واملواطنات حول سبل تعزيز مشاركتهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية وجعلهم 

الفاعلين  ينادي جميع  فتئ  ما  الذي  الجاللة نصره هللا  بقيادة صاحب  بلدنا  يعرفها  التي  الدينامية  في  شركاء 

الحكوميين وغير الحكوميين باقتراح مشروع تنموي جديد يتما�شى مع متطلبات املواطن املغربي بجميع شرائحه 

.

 " العلوي  كلثوم  أم  لال  الشريفة   " األول من خريجي مركز  الفوج  ملتميزي  دبلومات  تقديم  اللقاء  تخلل  كما 

للتكوين بالتدرج التابع للجمعية .

   ومثل الغرفة في هدا اللقاء السيد عبد الحميد احسيسن نائب رئيس الغرفة والسيدة حورية البزراتي ، 

رئيسة قسم خدمات املنتسبين .
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أنشطة أخرى

الدورة السادسة للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية للعرائش-وزان

   شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم األربعاء 13 مارس 2019، في 
الدورة السادسة للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية للعرائش-وزان بمقر العمالة بوزان ممثلة بالسيد خالد 
االبراهيمي عضو بالغرفة، والسيد ياسين املالح موظف الغرفة بملحقة تطوان، وتم عقد هذا اللقاء براسة 
الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، وبحضور  التراب  الفهري وزير إعداد  الفا�شي  السيد عبد االحد 
السيد عامل إقليم وزان والسيد الكاتب العام إلقليم العرائش، والسيد ممثل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة 
وكذا ممثل السيد رئيس الجهة، ورؤساء الغرف املهنية ورؤساء املجالس الجماعية وممثلي الوزارات أعضاء 
املجلس اإلداري. واستهل أشغاله السيد عبد الناصر لهناوي مدير الوكالة الحضرية للعرائش بتقديمه لحصيلة 
أنشطة الوكالة الحضرية خالل سنة 2018 ، وبرنامج عملها لسنة 2019 وكذا البرنامج االستراتيجي خالل الفترة 

ما بين 2019-2021.
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