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االفتتاحية

السيد عمر مورو
رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات

لجهة طنجة –تطوان- الحسيمة

إن املناظرات الجهوية والتي تأتي تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية تساهم في رسم املالمح األساسية 
إلعطاء نبض جديد للقطاع التجاري عبر معالجة قضاياه على صعيد كل جهة، وتحديد مدخل لوضع 
استراتيجية فعالة وناجعة للنهوض به، نظرا لألهمية التي يكتسيها هذا القطاع موازاة مع باقي القطاعات 
اإلنتاجية على املستويين الجهوي والوطني، من الناحية السوسيو-اقتصادية، والتي تقت�ضي العمل على 
تطويره وتأهيله فــي ظــل الــتــطــورات التي يعرفها املــغــرب، وأيــضــا مــن أجــل إعــطــاء الدفعة املــرجــوة لتأهيل 
منظومة التجارة، ودعــم املهنيين ال سيما التجار الصغار واملتوسطين الذين يمثلون عصبا أساسيا في 
منظومة القطاع. ومن غير املنطقي أن يظل قطاع التجارة الداخلية على خالف باقي القطاعات االقتصادية 
األخرى، بعيدا عن أي تطور ملموس خاصة وأنه يعتبر ثاني قطاع مشغل في املغرب، حيث يشغل حوالي 

مليون ونصف مليون شخص باملغرب.  
  وهذا ما سعينا إليه من خالل تنظيمنا للمناظرة الجهوية الثانية حول التجارة الداخلية بطنجة يومي 
أبــريــل تحت شعار “تأهيل القطاع التجاري مفتاح التنمية الجهوية"، وكــذا مــن خــالل مشاركتنا  1 و2  
فــي املــنــتــدى املــغــربــي للتجارة املنعقد  يــومــي 24 و 25 أبــريــل بــمــراكــش، والـــذي انبثقت عــنــه  أبـــرز املــحــاور 
االستراتيجية الوطنية للتجارة والتي تم اعدادها على ضوء مخرجات املناظرات الجهوية التي أقيمت في 
مختلف ربوع اململكة، وحيث أجمعنا على أن يكون الهدف من املناظرتين الجهوية والوطنية هو تشكيل 
فضاء للنقاش والحوار التشاركي والشامل تتقاسم فيه مختلف األطراف الفاعلة معارفها امليدانية من 
أجل تقديم توصيات واضحة وملموسة وقابلة للتحقيق تترجم من خالل اخراج استراتيجية وطنية لدعم 

قطاع التجارة، وهو ما يسرنا تقديمه لكم في هذا العدد الرابع من النشرة لشهر أبريل 2019.
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السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة يستقبل
السادة أعضاء املكتب املسير للغرفة

   في إطار أنشطة املكتب املسير للغرفة، استقبل يوم الخميس 11 أبريل 2019 السيد محمد مهيدية والي 

جهة طنجة تطوان الحسيمة مرفوقا بالسيد عامل عمالة طنجة-أصيلة ،مكتب الغرفة برئاسة السيد عمر 

مورو وبحضور السيد مصطفى بنعبد الغفور: النائب األول للرئيس، والسيد عبد الحميد الحسيسن: النائب 

الثالث للرئيس، والسيد محمد اغطاس السعيدي: النائب الرابع للرئيس، والسيد الحسين ابن الطيب: أمين 

املال، والسيد أشرف بوجير: مقرر الغرفة، والسيد ربيع الخملي�ضي: املدير الجهوي للغرفة.

  وقد كان االجتماع فرصة لتجديد التهنئة للسيد الوالي بمناسبة الثقة املولوية السامية لتعيينه على رأس 

الجهة، كما كانت فرصة لعرض برنامج عمل الغرفة وأهم امللفات االقتصادية التي تشتغل عليها، حيث حظيت 

هذه املشاريع بدعم ومساندة السيد الوالي الذي أكد على ضرورة انخراط جميع املؤسسات واملصالح في العمل 

املشترك والتكاملي من أجل تحقيق التنمية الشاملة واملستدامة والدامجة على مستوى جميع األقاليم بجهة 

طنجة تطوان الحسيمة.

املكتب اإلداري
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االجتماع الدوري الشهري للمكتب املسير لغرفة التجارة 
والصناعة والخدمات لجهة طنجة- تطوان الحسيمة أبريل2019

     عقد املكتب املسير للغرفة يومه الخميس 11 أبريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا باملقر الجهوي 

للغرفة بطنجة اجتماعه الشهري برئاسة السيد عمر مورو وبحضور السادة األعضاء: مصطفى بنعبد الغفور: 

النائب  السعيدي:  للرئيس، ومحمد اغطاس  الثالث  النائب  الحسيسن:  الحميد  للرئيس، وعبد  األول  النائب 

الرابع للرئيس، والحسين ابن الطيب: أمين املال، وأشرف بوجير: مقرر الغرفة، والسيد ربيع الخملي�ضي: املدير 

الجهوي للغرفة.

  وخالل هذا االجتماع تم تسجيل النجاح الكبير للمناظرة الجهوية للتجارة وتقديم الشكر لجميع من ساهم 

فيها من سادة أعضاء وأطر إدارية ومصالح خارجية وجمعيات مهنية ومنتسبي الغرفة بأقاليم الجهة املختلفة.

   كما تم التطرق خالل االجتماع الى التحضيرات التي تقوم بها الغرفة استعداد للمنتدى الوطني حول التجارة 

ومناظرة الضرائب، مع الوقوف على مختلف امللفات واملشاريع والبرامج التي تشرف عليها الغرفة.

املكتب اإلداري
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اجتماع اللجنة املكلفة بدراسة مشاكل املهنيين 
املرتبطة باملاء والكهرباء

 14 الخميس  يوم  اجتماعاتها  أولى  والكهرباء  باملاء  املرتبطة  املهنيين  بدراسة مشاكل  املكلفة  اللجنة  عقدت 

مارس 2019 واملشكلة من السادة : الحسين بن الطيب ,إسماعيل دادي ,مصطفى بن ناجي, نجيب ولعالي,الزبير 

عزوز ,محمد التوناتي, رشيد قنطار ,مصطفى الخملي�ضي ,حماني محمد, ومحمد بورزين العوامي. وقد تمخض 

عن اللقاء توصيات مهمة سيتم أجرأتها في القريب العاجل.

املشكلة من  املحلية  اللجنة  اليوم عقدت  نفس  وفي 

السادة األعضاء الحسين بن طييب وعثمان اليعقوبي 

ومن  العرود   وياسين  اجانة  ومحمد  امنكاي  وابراهيم 

اجتماع  العربي  محمد  العوامي  بورزين  االدارة  جانب 

امانديس  شركة  مع  بطنجة  املهنيين  مشاكل  ملناقشة 

وشهد هذا اللقاء اقتراحات وتوصيات مهمة 

املهنيين  بين  العالقة  تشوب  التي  لالختالالت  نظرا 

وشركة امانديس املفوض لها تدبير قطاع املاء والكهرباء 

بطنجة.

أقطاب ولجان الغرفة
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املناظرة الجهوية الثانية حول التجارة الداخلية تحت شعار: 
"تأهيل القطاع التجاري بالجهة مفتاح التنمية"

التي نظمتها   الداخلية،  التجارة  الثانية حول  الجهوية  املناظرة  أبريل2019 أشغال   01 انطلقت يوم االثنين 
الغرفة  بشراكة مع وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، وجامعة الغرف املغربية للتجارة 
والصناعة والخدمات. وترأس السيد مصطفى بنعبد الغفور النائب األول للرئيس أشغال اليوم األول للمناظرة، 
وتمثيلياتهم،  املهنيين  مختلف  وبمشاركة  للغرفة،  الجهوي  املدير  السيد  و  املكتب،  أعضاء  السادة  بحضور 
أعضاء الغرف املهنية، املصالح اإلداراية واملؤسسات العمومية واملجالس املنتخبة، جمعيات حماية املستهلك 
ومنظمات املجتمع املدني، باإلضافة إلى مختلف وسائل اإلعالم التي واكبت الحدث الهام. وقال السيد مصطفى 
بنعبد الغفور النائب األول للرئيس في كلمته أن اللقاءات الجهوية حول  قطاع  التجارة تأتي تنفيذا للتوجيهات 
امللكية السامية ومضمونها أن االستراتيجيات القطاعية يجب تقاسمها على صعيد الجهات ومع الفاعلين به، 
وأضاف  أن مثل  هذه اللقاءات تروم أيضا تقديم  مساهمة ملموسة  تخص القطاع التجاري .وقام السيد 
ناصر الفقيه اللنجري  مدير ملحقة الغرفة بتطوان بتقديم عرض حول خالصات اللقاءات اإلقليمية وحصيلة 
تنزيل أشغال املناظرة الجهوية األولى، وبسط املجال ألرضية اشتغال املناظرة الجهوية الثانية،  وتم خالل اليوم 
األول أيضا عقد 4 ورشات عمل موضوعاتية بقاعة الندوات التابع لفندق سوالزور بطنجة حيث تم خاللها 

عرض أرضيات أولية للنقاش، وخلصت أشغالها الى توصيات عن كل محور.

املناظرة الجهوية للتجارة الداخلية



6
العدد 4 - أبريل 2019 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

املناظرة الجهوية للتجارة الداخلية

تم افتتاح جلسة اليوم الثاني الثالثاء 02 أبريل 2019، الستكمال أشغال املناظرة بفندق سوالزور بطنجة، 
بكلمة للسيد عمر مورو رئيس جامعة الغرف ورئيس الغرفة  وتلتها كلمة السيد محمد مهيدية والي جهة طنجة 
تطوان الحسيمة وبحضور السيد موالي حفيظ العلمي وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصادالرقمي، 
املهنية  والرابطات  الجمعيات  ورؤساء  واملصالح،  املؤسسات  ممثلي  ملختلف  مميزا  حضورا  الجلسة  وعرفت 
تالوة  تمت  كما  مواكبتها،  في  الغرفة  ودور  التجارة  حول  شريط  عرض  خاللها  تم  املهتمين،   وعموم  بالجهة 
التوصيات األساسية للمناظرة من طرف السيد املدير الجهوي للغرفة،  مع تقديم العرض التأطيري للسيد 
الوزير الذي رسم  من خالله آفاق العمل خالل الفترة املقبلة. وقال السيد الوزير في  كلمته أنه يتعين وضع 
أمر  التجارة  قطاع  تدبير  أن  موضحا  التجار”،  لكافة  الصحية  والتغطية  الكريم  العيش  تضمن  استراتيجية 
ضمان  ويتعين  كبرى،  ومساحات  متجولين  وباعة  وكبار  صغار  تجار  من  فيه  الفاعلين  لكثرة  بالنظر  صعب، 
مساحة اشتغال لكل منهم.  ومن جانبه، اعتبر والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، محمد مهيدية، أن قطاع 
التجارة يعتبر رافعة أساسية لالقتصاد الوطني  مبرزا خصوصيات جهة الشمال التي أصبحت من بين األقطاب 
االقتصادية والتجارية باململكة، بفضل املشاريع واألوراش املهيكلة التي أطلقها صاحب الجاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا .وخلص املتدخلون إلى أن املشاكل التي يعيشها القطاع التجاري، تقت�ضي تظافر الجهود 
من طرف كافة الفاعلين واملعنيين، خصوصا في ظل التغيرات التي يعرفها املجال فيما يتعلق بالتطورات التقنية 
والتكنولوجية، مؤكدين على الدور املهم الذي تقوم به الغرف املهنية من أجل تطوير قدرات التجار من خالل 

البرامج والفعاليات التي تنظمها. خاصة مع الدينامية التي تعرفها جهة طنجة تطوان الحسيمة.
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املناظرة الجهوية للتجارة الداخلية

وتم بمناسبة املناظرة الجهوية الثانية حول التجارة الداخلية التوقيع على اتفاقيتي تعاون بين غرفة التجارة 
والكلية  بتطوان  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  وكلية  الحسيمة   – تطوان   – طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
املتعددة التخصصات بالعرائش لدعم التكوين، وعلى بروتوكول اتفاق مع املديرية الجهوية للضرائب إلعطاء 

دفعة جديدة ملركز املحاسبة املعتمدة ملواكبة التجار واملهنيين.

وبنفس املناسبة أيضا تم توزيع شواهد التكوين للمتخرجين من التاجرات والتجار خريجي مدرسة تكوين 
التاجر من طرف السيد رئيس الغرفة والسيد الوزير والسيد والي الجهة. وفي الختام تم رفع برقة والء باسم 

كافة املشاركين الى صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، تالها مقرر الغرفة السيد أشرف بوجير.
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الورشة األولى "النظم القانونية والتشريعات 
املرتبطة بالتجارة"

   تناولت أشغال الورشة األولى من املناظرة  موضوع "النظم القانونية والتشريعات املرتبطة بالتجارة برئاسة 
النائب األول للرئيس السيد مصطفى بنعبد الغفور وبتسيير من السيد محمد سعيد الكشوري، حيث تمخضت 

عنها التوصيات التالية:
• إنتاج القوانين في املجاالت التي يعرف فيها القطاع التجاري فراغا تشريعيا، )مزيد من التشريعات في مجال 

التجارة االلكترونية، قانون التخفيضات، الرقمنة وعصرنة التجارة.....(.
•  تحيين وتعديل قانون االلتزامات والعقود.

• إعادة النظر في قانون األكرية الجديد.
• إعداد قوانين تؤسس إلنشاء صناديق لدعم ومساندة التجار املفلسين.

الصحية  التغطية  مثل  بالتجارة:  املرتبطة  القوانين  من  ملجموعة  تطبيقية  مراسيم  بإصدار  التعجيل   •
واإلجتماعية.

• العمل على إنجاز قرارات تنظيمية مركزيا ومحليا لتنظيم التجارة: كنانيش تحمالت، مساطر، إجراءات،...
الخ..

• إعادة النظر في القوانين املنظمة للغرف التجارية، وتمتيعها بصالحيات تقريرية.
• العمل على تحفيز املقاولة التجارية من خالل قوانين املالية املستقبلية.

• سن قوانين زجرية ملحاربة التهريب.
• اشراك التجار عبر مؤسساتهم التمثيلية في التعاطي مع القضايا التي تهمهم.

• تمكين املرأة التاجرة واملهنية عموما من الحضور في الهيئات املهنية.
• ربط توصيات املناظرة الوطنية للتجارة بإجراءات عملية لتفعيلها.

املناظرة الجهوية للتجارة الداخلية
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الورشة الثانية "املخططات والبرامج والسياسات العمومية في 
املجال التجاري"

أشغال الورشة الثانية كانت تحت عنوان "املخططات والبرامج والسياسات العمومية في املجال التجاري" 

ترأسها السيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة وسيرها السيد عبد اللطيف البريني مدير الوكالة الحضرية 

بطنجة، وخلصت أشغال الورشة الثانية الى التوصيات التالية:

• إنجاز مخططات التجارة الداخلية على مستوى الجهة واألقاليم.

• العمل على تكامل السياسات العمومية مع السياسات الترابية في املجال التجاري )املخطط الجهوي للتنمية 

وبرامج عمل األقاليم والجماعات(.

• االهتمام أكثر بمجال التجارة وضبطها في وثائق التعمير املختلفة.

• إعداد تصاميم توجيهية جهوية، تنظم املناطق التجارية، وكذا الدور املنوط بها.

• إعادة النظر في الترخيص للمساحات الكبرى وفي طريقة اشتغالها.

• إنجاز مخططات تجارية خاصة باملدن واعتماد الخرائط االقتصادية في ذلك.

• تعديل نظام املقاول الذاتي ليستوعب أكبر عدد من التجار ممكن.

• إنجاز مخطط جهوي للتكوين على مستوى الجهة وانجاز برامج التكوين املستمر خاصة بالتجار.

• هيكلة األسواق وتصنيفها على أسس واضحة مع االعتناء باألسواق النموذجية.

• تأسيس مرصد جهوي لقطاع التجارة يكون تحت اشراف غرف التجارة والصناعة والخدمات.

• توفير االمن وتنظيم الفضاءات التجارية.

املناظرة الجهوية للتجارة الداخلية
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الورشة الثالثة "منظومة الضرائب والجمارك والتغطية 
الصحية في عالقتها باملسألة التجارية"

باملسألة  في عالقتها  الثالثة  موضوع "منظومة الضرائب والجمارك والتغطية الصحية  الورشة     وتناولت 

التجارية"، وترأس أشغالها السيد مصطفى بنعبد الغفور النائب األول للرئيس، وقام بتسييرها السيد مصطفى 

بونجة استاذ جامعي ومحامي بهيأة طنجة، وتمخضت عنها التوصيات التالية:

• مراجعة الحد األدنى املعفى من الضريبة وتبسيط املساطر الجبائية.

• تعديل النظام الجزافي للضريبة.

• إعادة النظر في القطاعات امللزمة بالفاتورة االليكترونية.

• توقيف السلع املهربة من األقاليم الجنوبية وإلغاء التخفيض من القيمة الجمركية عليها.

• محاربة القطاع غير املهيكل وادماجه في القطاع املهيكل وخلق فضاءات خاصة لتجميع التجار املتجولين.

• اإلسراع في تنزيل قوانين الحماية االجتماعية الخاصة بالتجار والتغطية الصحية والتقاعد املنهي.

• العمل على تحفيز القطاع التجاري بآليات مختلفة.

• منح تحفيزات جمركية للحد من ظاهرة القطاع غير املهيكل.

• تبسيط املساطر اإلدارية املتعلقة بالتجارة.

• هيكلة بعض القطاعات ذات الخصوصية كاملقاهي واملخابز.

• ضرورة تجميع الضرائب املحلية وتفادي التضريب املزدوج.

املناظرة الجهوية للتجارة الداخلية
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الورشة الرابعة "التمويالت وميكانزمات تطوير املقاولة التجارية"

    الورشة الرابعة واألخيرة تناولت موضوع "التمويالت وميكانزمات تطوير املقاولة التجارية"  وترأس اشغالها 

السيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة، وقام بتسييرها السيد عبد الرحمان الصديقي استاذ جامعي بكلية 

الحقوق بطنجة، وانبثقت عنها التوصيات التالية:

• تسهيل الحصول على التمويالت البنكية بفوائد تفضيلية لفائدة التجار.

• تبسيط املساطر اإلدارية وتسهيل عملية الولوج إلى املعلومة.

• تحفيز املقاوالت التجارية التي تسعى إلى الرقمنة والعصرنة.

• الرفع من مستوى قدرات التجار من خالل التكوين وإعداد برامج خاصة لذلك.

• إحداث فضاءات وأسواق خاصة باملنتوجات املجالية.

• إعادة االعتبار لألسواق األسبوعية واالهتمام باألسواق القروية.

• جعل األسواق الجماعية أسواق نموذجية، وبناء األسواق املستقبلية على أسس العصرنة والتطوير.

• إعادة النظر في شعب التكوين املنهي لتواكب التطورات الحاصلة في قطاع التجارة حسب الجهات.

• منح تحفيزات للتجارة االلكترونية مع العمل على اشعاعها وضبطها لتواكب املنافسة الدولية في هذا املجال.

املناظرة الجهوية للتجارة الداخلية



12
العدد 4 - أبريل 2019 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

املنتدى املغربي للتجارة

املنتدى املغربي للتجارة بمراكش تحت شعار
 "الفاعل االقتصادي في صلب التنمية الجهوية"

شارك وفد الغرفة باملنتدى املغربي للتجارة بمراكش يومي 24 و 25 ابريل 2019 ، و الذي عقد تحت شعار: 

" مشاورة وطنية من أجل تنمية تجارة منسجمة وشاملة".

 ، الرقمي  الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد  للسيد وزير  التوجيهية  بالكلمة  اليوم األول  تميز    وقد 

في  والخدمات  والصناعة  للتجارة  املغربية  الغرف  جامعة  ورئيس  الغرفة  رئيس  مورو  عمر  السيد  وبمداخلة 

الجلسة العامة األولى.

وقد تشكل أعضاء الوفد من كل من السيد مصطفى بن عبدالغفور النائب األول للرئيس والسيد عبدالحميد 

الحسين النائب الثالث للرئيس والسيد محمد أغطاس السعيدي النائب الرابع للرئيس والسيد الحسين بن 

الطيب أمين مال الغرفة والسيد أشرف بوجير مقرر الغرفة والسادة أعضاء الغرفة من مختلف أقاليم الجهة 

باالضافة الى الطاقم االداري للمؤسسة.
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املنتدى املغربي للتجارة

الوطني  املنتدى  أشغال  من  الثاني  اليوم  وتميز 

بين  اتفاقيات  ثالث  بتوقيع  بمراكش،  املنعقد  للتجارة 

وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 

من  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرف  وجامعة 

مغرب  مؤسسة  للمصدرين،  املغربية  والجمعية  جهة 

املقاوالت واملكتب املغربي للملكية الصناعية.

تحسين  من  الغرف  بتمكين  االتفاقيات  هذه  تتعلق 

لفائدة  خدمات  تقديم  عبر  وتجويدها  خدماتها  سلة 

منتسبيها في مجاالت مرتبطة بتشجيع الصادرات ومنح 

العالمات التجارية وتنافسية املقاوالت.  من جهة أخرى 

تواصل عمل الجلسات العامة واألوراش املوضوعاتية 

وذلك بمشاركة قوية ومهمة ألعضاء وفد الغرفة.
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وعلى هامش املنتدى اجتمع وفد الغرفة املشارك بمراكش يومي 24 و 25 أبريل 2019. وقد ترأس هذا االجتماع 

السيد عمر مورو رئيس الغرفة بحضور السادة أعضاء املكتب والسيد املدير الجهوي والسادة األعضاء واألطر 

االدارية وممثلي بعض الجمعيات املهنية من الجهة.

املنتدى املغربي للتجارة
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السيد عمر مورو رئيس الغرفة يجتمع برؤساء "الرابطات" 
والجمعيات املمثلة لتجار سوق كاسابراطا

 اجتمع السيد عمر مورو رئيس الغرفة يوم االثنين 8 أبريل 2019 بمقر الغرفة بطنجة مع رؤساء "الرابطات" 

هذا  يعرفها  أصبح  التي  املتردية  األوضاع  االجتماع  ناقش  حيث  كاسابراطا.  سوق  لتجار  املمثلة  والجمعيات 

السوق، من تواجد للباعة الجائلين على جنباته وداخله، وكذلك انتشار املتسولين والنشالين وغيرها من املظاهر 

السلبية التي ت�ضيء لتاريخ هذا السوق العريق وتشوه إحدى املواقع املهمة بمدينة طنجة. كما تم التأكيد على 

ضرورة تعزيز دوريات األمن خاصة على جنبات السوق.

السوق  فيها  يتخبط  التي  للمشاكل  الناجعة  الحلول  إيجاد  االتفاق على ضرورة  تم  االجتماع    وخالل هذا 

من خالل تحمل كافة االطراف املتدخلة في هذا الشأن ملسؤوليتها، مع الدعوة لتنسيق جهود كافة املؤسسات 

للخروج بحلول تحمي حقوق التجار وتعيد االعتبار لسوق كاساباراطا.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة
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يوم اعالمي و تحسي�سي حول الوساطة البنكية والتجارية

في إطار تنزيل برنامجها السنوي برسم سنة 2019، نظمت الغرفة بتعاون مع املركز املغربي للوساطة البنكية 

الوساطة  حول  وتحسيسيا  اعالميا  يوما  بطنجة  الجهوية  الغرفة  بمقر   2019 أبريل   11 الخميس  يوم  زوال 

التجارة والصناعة والخدمات لجهة  السيد عمر مورو رئيس غرفة  اللقاء  البنكية والتجارية. وقد ترأس هذا 

اللقاء  للرئيس. كما حضر هذا  االول  النائب  الغفور  بن عبد  السيد مصطفى  الحسيمة رفقة  طنجة تطوان 

السادة أعضاء مكتب الغرفة: الحسين بن الطيب امين مال الغرفة ومحمد اغطاس السعيدي نائب الرئيس 

واشرف بوجير مقرر الغرفة.

 وقام بتنشيط هذا اللقاء السيد حسن العلمي مدير املركز املغربي للوساطة البنكية والسيدة دنيا توراك 

شريبي بصفتها وسيطة في املنازعات البنكية. 

املنازعات  لحل  البديلة  الوسائل  ونشر  لدعم  الغرفة  بها  تقوم  التي  املجهودات  اللقاء ضمن  ويدخل هذا    

وكذلك التأكيد على أهمية الوساطة في تدبير املنازعات التي تكون فيها املقاولة طرفا.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة
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تنظيم ورشة تفاعلية حول الجبايات

24 و25  في سياق االستعدادات الجارية للغرفة للمشاركة في املنتدى الوطني حول التجارة بمراكش يومي 
ابريل 2019، وكذا املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات املزمع تنظيمها يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات 
نظمت الغرفة ورشة تفاعلية حول الجبايات لفائدة السادة أعضائها  يوم األربعاء 17 أبريل 2019 بمقر الغرفة 
. افتتح أشغال هذه الورشة السيد عمر مورو رئيس الغرفة بكلمة أكد فيها على أهمية أشغال هذه  بطنجة 
خالل  املهنيين  مشاكل  عن  للدفاع  األهمية  غاية  في  اقتراحية  قوة  إلنتاج  أساسية  لبنة  تعتبر  والتي  الورشة 

املناظرة الوطنية املقبلة حول الجبايات.
التي أطرها الخبير االقتصادي واملالي األستاذ مهدي فقير، تم  تقديم أرضية حول     وخالل هذه الورشة 
نظام  إرساء  دواعي  وكذا  املناظرة  لهذه  العام  السياق  إلى  فيها  أشار  الجبايات  حول  الثالثة  الوطنية  املناظرة 

جبائي وطني جديد كما طرح بعض التساؤالت املطروحة للنقاش خالل املناظرة.
  بعد ذلك انكب السادة األعضاء على مناقشة وتنقيح التوصيات واالقتراحات بخصوص ارساء نظام جبائي 
يستجيب ملتطلبات املهنيين. كما قرروا في نهاية الورشة تقديم مذكرة متكاملة بهذا الخصوص ترفع إلى مختلف 

الجهات املعنية خالل املناظرتين.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة
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ندوة صحفية إلعطاء االنطالقة إلصدار املجلة االقتصادية 
للغرفة 

األول  العدد  إلصدار  اإلنطالقة  إلعطاء  صحفية  ندوة   ،2019 ابريل   17 األربعاء  يوم  مساء  الغرفة  نظمت 

للمجلة االقتصادية والتي ستعنى بمختلف قضايا اإلقتصاد والتنمية الجهوية واملحلية، والتي عملت الغرفة 

على إصدارها في إطار تنويع آلياتها التواصلية مع الفاعلين االقتصاديين واملحيط الخارجي. 

 ترأس هذه الندوة السيد عمر مورو رئيس الغرفة رفقة السيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة، والسيد 

أشرف بوجير مقرر الغرفة وكذا السيد ربيع الخملي�ضي املدير الجهوي والسيد ناصر الفقيه اللنجري، مدير 

ملحقة تطوان باإلضافة إلى جانب عدد من السادة أعضاء الغرفة وأطرها، كما حضرها عدد كبير من الصحافة 

املحلية والجهوية الذين أغنوا اللقاء بتساؤالتهم و مداخالتهم املتميزة.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة
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اجتماع انطالق عمل مكتب الدراسات املكلف باملواكبة 
التقنية لبرنامج تنمية الغرفة

  في إطار تنزيل ورش البرنامج التعاقدي و مشروع إصالح الغرف بشكل عام، انعقد صباح يوم األربعاء 17 
التقنية  باملواكبة  املكلف  الدراسات  انطالق عمل مكتب  اجتماع  بطنجة  الجهوية  الغرفة  بمقر   2019 أبريل 
لبرنامج تنمية الغرفة.         وقد ترأس هذا اللقاء السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات 
لجهة طنجة تطوان الحسيمة وإلى جانبه السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب االول للرئيس والسيد أشرف 

بوجير مقرر الغرفة والسيد ربيع الخملي�ضي املدير الجهوي للغرفة.

والتجارة واالقتصاد  الصناعة واالستثمار  السيد حفيظ شكرة مندوب وزارة  اللقاء كل من    وحضر هذا 
الرقمي والسيد صالح الدين بناني مستشار مكتب الدراسات والسادة املوظفين رؤساء األقسام واألطر اإلدارية 

للغرفة.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة
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ندوة وطنية حول موضوع "األمن التعاقدي في منظومة 
الشغل: التحديات الراهنة واالفاق املستقبلية"

املالك  عبد  بجامعة  واالجتماعية  واالقتصادية  القانونية  العلوم  بكلية  الشغل  نزاعات  تدبير  ماستر  نظم 
السعدي بطنجة ندوة وطنية حول موضوع "األمن التعاقدي في منظومة الشغل: التحديات الراهنة واآلفاق 
رئيس  مورو  عمر  السيد  وشارك  بطنحة،  للغرفة  الجهوي  باملقر   2019 ابريل   20 السبت  يوم  املستقبلية"، 
الغرفة في أشغال الندوة، بحضور األساتذة األكاديميين والقضاة والفاعلين االقتصاديين وممثلي القطاعات 

والهيئات املعنية بهذا املوضوع. 
   انكبت أشغال الندوة على طرح مجموعة من اإلشكاليات املرتبطة باألمن التعاقدي في منظومة الشغل من 
الصعوبات  معالجة  شأنها  من  مقترحات  وتقديم  والخبرات  التجارب  وتبادل  البناء  والنقاش  املتعددة،  زواياه 

وإيجاد حلول ناجعة تساهم بدورها في ضمان استقرار العالقات في مجال الشغل.
  كما تم تسليط الضوء على محورين أساسيين: اإلشكاليات القانونية والعملية املرتبطة بعالقات الشغل، 

والضمانات الكفيلة لتحقيق األمن التعاقدي وآثارها االقتصادية واالجتماعية.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة
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الدورة التكوينية الثانية لفائدة سائقي نقل املستخدمين

    في اطار الدعم واملواكبة الذي تقوم به الغرفة لفائدة مقاوالت الجهة وفي سياق تطوير عالقات التعاون 
نظمت  التكوين،  في مجال  املقاوالت  لفائدة  نوعية  تقديم خدمة  أجل  االجنبية من  املؤسسات  مع  والشراكة 
للنجاعة الطاقية وجمعية الوحدة لنقل املستخدمين واملرصد الجهوي  الغرفة  بشراكة مع الوكالة الوطنية 
للنقل وحقوق السائق املنهي وبدعم من الوكالة األملانية للتعاون الدولي )GIZ( الدورة التكوينية الثانية لفائدة 

سائقي نقل املستخدمين وذلك أيام 23 و24 و25 ابريل 2019 بمقر الغرفة الجهوية بطنجة.
    وقد استفاد من هذا التكوين 30 سائقا، قدمت لهم مجموعة من العروض النظرية و التطبيقية من اجل 
اكتساب املعرفة في مبادئ وتقنيات القيادة وذلك من أجل االقتصاد في استهالك الوقود والحد من حوادث 

السير. 
   وقام بتأطير هذا التكوين السيد مصطفى العزوزي خبير في السالمة الطرقية وبحضور اطر الغرفة : السيد 

محمد يجو والسيدة خديجة بوحايك والسيد خالد بولعيش.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة
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دورة تكوينية لفائدة مهنيي الغاز السائل

   انعقدت بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ، يوم الجمعة 26 ابريل 

2019 على الساعة الرابعة بعد الزوال ، حصة تكوينية لفائدة الفوج الثالث من مهنيي الغاز السائل بطنجة 

واللوجستيك  النقل  بمديرية  النقل  قسم  رئيس  رفيق  تأطيراالستاذ  من  وكانت  مستفيدا   25 فيها  شارك  وقد 

لطنجة ، وقد قدم عرضا بعنوان "نموذج سائق عربة نقل البضائع يتجاوز وزنها االجمالي مع حمولتها 3,500 

كيلوغرام".

   واشتمل العرض على املحاور التالية: اإلطار القانوني والتنظيمي للسياقة املهنية والتكوينات التي يخضع لها 

السائقين املهنيين. وقد عرفت الحصة التكوينية حضور كل من السيد مدني يحيا رئيس جمعية الغاز السائل 

بطنجة والسيدة مريم الزكاف اطار بالغرفة .

أنشطة املقر الجهوي بطنجة
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االجتماع التحضيري الثالث للملتقى الثاني حول "دور املناطق الصناعية واملناطق 
الحرة في جذب االستثمار الصناعي وتنمية الصادرات"

   في إطار االستعدادات لتنظيم امللتقى الثاني حول "دور املناطق الصناعية واملناطق الحرة في جدب االستثمار 

الصناعي وتنمية الصادرات" عقد بمقر الغرفة بطنجة االجتماع التحضيري الثالث يوم االربعاء 24 ابريل 2019 

على الساعة 11 صباحا. وقد تراس هذا اللقاء عضو الغرفة السيد عبد اللطيف التويجري وبحضور عضو 

الغرفة السيد سعيد اليون�ضي وممثلي عن كل من املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووزارة الصناعة 

واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي والوكالة الخاصة طنجة املتوسط )TMSA(  مندوبية الصناعة والتجارة 

بطنجة. باإلضافة الى اطر الغرفة : السيد محمد يجو رئيس قسم الدعم والترويج و لسيدة خديجة بوحايك.  

وخالل هذا االجتماع تم االتفاق على الجوانب التنظيمية، الفنية واملالية املرتبطة بهذه التظاهرة ذات البعد 

العربي والدولي.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة
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اجتماع حول استفادة الحمامات من الطاقة البديلة

    عقد بمقر الغرفة بطنجة اجتماع لدراسة إمكانية استفادة الحمامات من الطاقات البديلة وذلك تبعا 

لدورية وزارة الطاقة واملعادن بهذا الشأن. 

   وترأس اللقاء السيد سعيد اليون�ضي رئيس لجنة الصناعة بالغرفة إلى جانب السيد محمد العربي العوامي 

عبد  بالسيد  مرفوقا  واملعادن  للطاقة  الجهوي  املدير  املعتاني  هللا  عبد  السيد  حضره  وكما  مصلحة،  رئيس 

السالم أسرتي رئيس مصلحة، وكذا السيد جمال الدين أوالد حموش املدير الجهوي بالنيابة ملديرية الصناعة 

التقليدية، وكذا كل من السيدين يحيى  الرحموني رئيس مصلحة بغرفة الصناعة  التقليدية، والسيد نسيم 

القادري وياسين السلواني عن مندوبية الصناعة والتجارة. 

في  االنخراط  الحمامات على  أرباب  إقناع  أجل  للعمل من  إستراتيجية  اللقاء، هو وضع  من  الهدف  وكان    

برنامج استبدال استهالك املواد امللوثة بطاقات بديلة تساهم في الحفاظ على البيئة وتخفض تكلفة التسيير 

واإلنتاج مما يسمح بالرفع من األرباح.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة
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اختتام االيام التجارية وتوزيع الشواهد على التجار املستفيدين من مركز 
استكمال تكوين التاجر 

تم يوم الجمعة 5 أبريل 2019 بملحقة الغرفة بتطوان تنظيم حفل اختتام االيام التجارية التي امتدت لشهر 

كامل.  وعلى هامش هذا اللقاء تم تنظيم لقاء آخر تواصلي مع التجار بتأطير من الغرفة وجماعة تطوان واملديرية 

اإلقليمية للضرائب واملديرية اإلقليمية للجمارك ومندوبية الصناعة والتجارة بتطوان ومغرب املقاوالت. 

   اللقاء تخلله تكريم العديد من الوجوه التجارية باملدينة ومنح جائزة أفضل واجهة تجارية بتطوان، باالضافة 

الى توزيع شواهد التكوين على خريجي فوج تكوين التجار في دورته الثالثة، وذلك برئاسة السيد مصطفى بنعبد 

الغفور النائب االول لرئيس الغرفة وبحضور السادة األعضاء : عبداللطيف أفيالل ومصطفى بناجي ومحمد 

الصنهاجي و محمد التوناتي واسماعيل دادي ،باإلضافة للسيد املدير الجهوي ربيع الخملي�ضي ومدير ملحقة 

والخدمات  والصناعة  التجارة  وزارة  مندوب  من  كل  أيضا  حضره  ،كما  اللنجري  الفقيه  ناصر  تطوان  غرفة 

واملدير االقليمي للضرائب بتطوان وممثلة عن مغرب املقاوالت اآلنسة ياسمينة الفار�ضي.

أنشطة ملحقة تطوان
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لقاء اعالمي لفائدة القطاع الصناعي حول خدمات ومنتوجات الوكالة الوطنية 
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة

   نظمت الغرفة  بشراكة مع جمعية الحي الصناعي بتطوان والكونفدرالية العامة ملقاوالت املغرب بتطوان 

لقاء اعالميا لفائدة القطاع الصناعي حول "خدمات ومنتوجات الوكالة الوطنية للمقاوالت الصغرى واملتوسطة 

" مغرب املقاوالت " وذلك يوم الخميس 4 ابريل 2019 صباحا بملحقة الغرفة بتطوان. وركز برنامج هذا اللقاء 

على التعريف ببرامج ومنتوجات " مغرب املقاوالت " وكذا عرض برنامج دعم اسباني للمقاوالت املشتركة املغربية 

االسبانية الى جانب التعريف بالخدمات الجديدة لصندوق الضمان املركزي.

أنشطة ملحقة تطوان
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القافلة الجهوية ملدارسة ملف املاء والكهرباء

اقــــع واآلفاق" مائدة مستديرة حول : قطاع العقار بتطوان "الو

تم تنظيم لقاء ملدارسة ملف املاء والكهرباء باقليمي تطوان واملضيق -الفنيدق وذلك يوم الثالثاء 16 ابريل 2019 
صباحا بمقر ملحقة الغرفة بتطوان وبحضور السادة اعضاء الغرفة مراد بنونة وسعيد اليون�ضي واملفضل امزوغ 
على  اللقاء  وركز  املالح.  وياسين  اللنجري  الفقيه  ناصر  السادة  الغرفة  واطر  دادي  واسماعيل  القاسمي  ومهيب 
تشخيص خدمات املاء والكهرباء املقدمة من لدن شركة امانديس والوقوف على االختالالت الكبرى من لدن الشركة 

وكذا تقديم مقترحات لتطوير هذا القطاع خدمة للمهنيين باقليمي تطوان واملضيق الفنيدق.

نظمت الغرفة بشراكة مع جمعية املنعشين العقاريين بتطوان والكونفدرالية العامة للمقاوالت املغربية لتطوان 
ومجموعة من الفاعلين املحليين مائدة مستديرة حول : " قطاع العقار بتطوان : الواقع واآلفاق " وذلك يوم الخميس 
2019 بمقر ملحقة الغرفة بتطوان. وبعد القاء مجموعة من العروض التقنية من طرف املدير االقليمي  18 ابريل 
للضرائب بتطوان ورئيس جمعية املنعشين العقاريين بتطوان وممثل CGEM بتطوان وممثل جماعة تطوان وممثل 
قسم التعمير بعمالة اقليم تطوان وممثل مندوبية االسكان بتطوان وممثل هيئة املهندسين املعماريين بتطوان تدخل 
الحاضرون في مناقشة هادئة وهادفة لتسليط الضوء على مختلف جوانب الضعف التي يعرفها قطاع العقار بتطوان 

وكذا سبل تجاوز الواقع الحالي وتنمية مختلف املجاالت التي يعرفها قطاع العقار والتعمير. 
الوجود  الى حيز  التعمير  الترخيص واخراج وثائق  تيسير عملية  الى مزيد من  املقترحات والتوصيات  وقد خلصت 

وتنويع منتوجات العقار امام الزبناء وتيسير سبل التمويل البنكي وغيرها.

أنشطة ملحقة تطوان
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القافلة الجهوية ملدارسة ملف املاء والكهرباء

الصناعة  قطب  اجتماع  توصيات  على  وبناء   2019 فبراير  لشهر  للغرفة  العامة  الجمعية  ملقررات  تفعيال 

اقليم  مهنيي  بين  القائمة  املشاكل  برصد  خاصة  لجنة  تشكيل  يخص  فيما  واملشاريع  األنشطة  دعم  وقطب 

الغرفة  فرعية  بمقر   2019 ابريل   10 االربعاء  يوم  انعقد  والكهرباء،  املاء  لتوزيع  املستقلة  والوكالة  العرائش 

بالعرائش اجتماع إلعداد مذكرة في املوضوع . ترأس هذا االجتماع السيد عبد الحميد الحسيسن نائب رئيس 

الغرفة وحضره السيد سميرالكاموني عضو الغرفة وأطر فرعية الغرفة بالعرائش ورؤساء بعض الجمعيات 

املهنية. 

االداري  واملكتب  الصناعة  لقطب  تقديمها  سيتم  التوصيات  من  مجموعة  االجتماع  هذا  عن  انبثق  وقد    

للغرفة قصد املدارسة. 

أنشطة ملحقة العرائشأنشطة ملحقة العرائش
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مركز استكمال تكوين التاجر في دورته الثالثة

احتضنت قاعة دار الثقافة بالقصر الكبير يوم الجمعة 05 ابريل 2019 أشغال الحصة التكوينية الخامسة 
من برنامج مركز استكمال تكوين التاجر على مستوى اقليم العرائش حول موضوع " التعاقد في إطار مدونة 
الشغل " أطرها السيد حماد محمد املندوب اإلقليمي للشغل بالعرائش وترأسها الحاج محمد السيمو بمعية 
السيد حسن الحسناوي عضوا الغرفة واشرفت على تسييرها السيدة فاطمة اعجيول إطار بفرعية الغرفة 

بالعرائش .

وتناول موضوع الحصة السادسة "الضرائب التي يخضع لها التاجر على ضوء املستجدات الضريبية الواردة 
في القانون املالي 2019"  التي تلقاها مستفيدو مركز استكمال تكوين التاجر على مستوى اقليم العرائش يوم 
2019 بالقصر الكبير. قام بتأطير هذه الحصة األستاذ عبد الرحمان الرياني عن املديرية  12 ابريل  الجمعة 
الجهوية للضرائب بطنجة واشرف عليها السيد عبد اللطيف التويجري عضو الغرفة والسيدة فاطمة أعجيول 

اطار بفرعيةالغرفة بالعرائش

أنشطة ملحقة العرائش
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التكوينية  الدورة  مستفيدو  تلقى  اإلطار  نفس  وفي 
الثالثة ملركز تكوين التاجر التابع للغرفة على مستوى 
بقاعة   2019 ابريل    19 الجمعة  يوم  العرائش  اقليم 
دار الثقافة بالقصر الكبير الحصة التكوينية السابعة 
الغذائية".  للمنتجات  الصحية  "السالمة  موضوع  في 
والدكتور  محمد  تنكارفي  الدكتور  الحصة  هذه  أطر 
عبد الكريم بوجيجة عن املصلحة البيطرية بالعرائش 
البيطرية  باملصلحة  تقني  امشيطة  محمد  والسيد 
بالعرائش   ONSSA الصحية  للسالمة  الوطني  باملكتب 
عضو  التويجري  اللطيف  عبد  السيد  عليها  وأشرف 
الغرفة والسيدة فاطمة أعجيول إطار بفرعية الغرفة 

بالعرائش .

الكبير  بالقصر  الثقافة  دار  مقر  احتضن  وكما 
الثامنة  الحصة  أشغال   2019 ابريل   26 الجمعة  يوم 
املقاهي واملطاعم  "اكراهات قطاع  في موضوع  واالخيرة 
بإقليم العرائش و السبل الكفيلة للنهوض بهذا القطاع 
الجمعية  رئيس  املودن  حسن  السيد  بتأطيرها  قام   "
الكبير.  القصر  فرع  واملطاعم  املقاهي  الرباب  الوطنية 
عضو  التويجري  اللطيف  عبد  السيد  عليها  وأشرف 
الغرفة والسيدة فاطمة أعجيول إطار بفرعية الغرفة 

بالعرائش.

أنشطة ملحقة العرائش
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أنشطة مكتب شفشاون

القافلة الجهوية ملدارسة ملف املاء والكهرباء 

تفعيال ملقررات الجمعية العامة للغرفة لشهر فبراير 2019،  تم يوم الثالثاء 16 ابريل 2019 بقاعة االجتماعات 

السادة  باقليم شفشاون وذلك بحضور  املاء والكهرباء  لقاء ملدارسة ملف  تنظيم  التابعة لجماعة شفشاون 

االعضاء عبد الكريم بنيعقوب، وعماد الحفيظ وعمر السيخت ونائب رئيس جماعة شفشاون السيد حسن 

الدحمان ومدير ملحقة الغرفة بتطوان. 

للماء والكهرباء والوقوف على  الوطني  املاء والكهرباء من لدن املكتب  اللقاء على تشخيص خدمات   وركز 

االختالالت الكبرى من لدن املكتب الوطني وكذا تقديم مقترحات لتطوير هذا القطاع خدمة للمهنيين باالقليم.
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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 

الحصة   2019 أبريل   5 الجمعة  يوم  تمت  التكوين. 

مقاولته".  بمحيط  التاجر  "عالقة  حول  السابعة 

املهوتي  مصطفى  السيد  الحصة  تأطير  على  وأشرف 

خبير في الجودة و استاذ محاضر.

 12 الجمعة  يوم  الثامنة  الحصة  تناولت  وكما 

اتجاه  التاجر  وواجبات  "حقوق  موضوع   2019 ابريل 

بمدينة  التكوين  من  املستفيدين  لفائدة  املقاولة"، 

الفقيه  ناصر  السيد  تأطير  من  وكانت  شفشاون 

اللنجري مدير ملحقة الغرفة بتطوان.

    وتمت مساء يوم الجمعة 19 أبريل 2019 الحصة 

العاشرة حول موضوع "كيفية بناء شخصية التاجر". 

بمندوبية  ممتاز  متصرف  عماري  سمير  السيد  أطرها 

الرقمي  واالقتصاد  والتجارة  واالستثمار  الصناعة 

إطار  صالح  اشرف  السيد  عليها  وأشرف  بتطوان، 

بالغرفة.

أنشطة مكتب وزان
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أنشطة مكتب وزان

القافلة الجهوية ملدارسة ملف املاء والكهرباء

انعقد بمدينة وزان يوم الجمعة   ،2019 العامة املنعقدة شهر فبراير  تنزيل مقررات الجمعية  في اطار       

12 ابريل 2019 بمقر جماعة وزان لقاء ملدارسة ملف املاء والكهرباء واالشكاالت التي يعرفها املهنيين في هذا 

القطاع.

   وحضر هذا اللقاء السادة اعضاء الغرفة باقليم وزان والسيد رئيس جماعة وزان واطر ملحقة الغرفة 

إلى تبني مجموعة من التوصيات في املوضوع سيتم  بتطوان وبعض رؤساء الجمعيات املهنية بوزان. وخلص 

رفعها لقطب الصناعة بالغرفة واملكتب االداري للغرفة وكذا على انظار مختلف املؤسسات املعنية بتوزيع املاء 

والكهرباء واملؤسسات املعنية.
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أنشطة مكتب وزان

مركز استكمال تكوين التاجر في دورته األولى

 5 الجمعة  يوم  مساء  تمت  األولى  دورته  إطار  في     
2019 الحصة السادسة حول موضوع "التجارة  أبريل 
اإللكترونية"، أطرها السيد أشرف صالح اطار بغرفة 
السيد  عليها  وأشرف  والخدمات  والصناعة  التجارة 
محمد الطاهري عضو بالغرفة الى جانب السيد ياسين 

املالح إطار بالغرفة.
محلية  تجارب  عرض  التكويني  اللقاء  هذا  وعرف    
رئيس  أعرب  مراد  السيد  طرف  من  امليدان  هذا  في 
جمعية تجار درب بن طامة والسيد عصام الديني تاجر 

إلكتروني.

الحصة   2019 أبريل   12 الجمعة  يوم  مساء  وتمت 

السابعة بمقر دار الشباب بمدينة وزان حول موضوع 

هرميش  خالد  السيد  أطرها  العمومية"،  "الصفقات 

محمد  السيد  عليها  وأشرف  تطوان،  بجماعة  إطار 

 : األعضاء  بالسادة  مرفوقا  الغرفة،  عضو  الطاهري 

املالح  ياسين  والسيد  قنطار،  رشيد  و  ابراهيمي  خالد 

إطار بالغرفة.

وتناولت مساء يوم الجمعة 19 أبريل 2019 الحصة 

التجارية"،  واألكرية  "العقود  موضوع  واألخيرة  الثامنة 

بمقر دار الشباب بمدينة وزان، وأطرها السيد ياسين 

بوزان  التسجيل  إدارة  بمصلحة  إقليمي  مدير  فحيلي 

مرفوقا بالسيد عزيز التلمسان إطار بنفس املصلحة، 

الغرفة،  عضو  الطاهري  محمد  السيد  عليها  وأشرف 

بحضور السيد ياسين املالح إطار بالغرفة.

أنشطة ملحقة الحسيمة
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أنشطة ملحقة الحسيمة

لقاء تحسي�سي حول املقاول الذاتي

في اطار أسبوع املقاولة بالجهة، وبشراكة مع الوكالة الوطنية للنهوض باملقاوالت الصغرى واملتوسطة، نظمت 

الغرفة يوم الجمعة 5 أبريل 2019 بمقر ملحقة الغرفة بالحسيمة لقاء تحسيسيا حول املقاول الذاتي. وترأس 

اللقاء السيد اشرف بوجير مقرر الغرفة ، وأطره السيد حسام فتحي املسؤول عن نظام املقاول الذاتي بمغرب 

مقاوالت. 

  كما عرف حضورا متميزا ألعضاء وأطر الغرفة وجمعيات مهنية ومهتمين اقتصاديين وازيد من 100 مقاولة 

طريق  عن  التمويل  وعرض   ،2019 لسنة  الذاتي  املقاول  نظام  اللقاء ملستجدات  خالل  االشارة  وتمت  ذاتية. 

قروض الشرف، كما تم التطرق بكل جدية وجراة للعديد من االكراهات والصعوبات التي يعني منها املسجلون 

في نظام املقاول الذاتي وبرامج املواكبة و التكوين املبرمجة للمقاولين الذاتيين.
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أنشطة ملحقة الحسيمة

مركز استكمال تكوين التاجر في دورته الثالثة

التابعة مللحقة الغرفة بمدينة الحسيمة إجراء حصة  التكوين  2019 بقاعة  12 ابريل  تمت مساء الجمعة 

السيد عزيز  بتأطير من  املغربي" وذلك  القانون  االلكترونية على ضوء  التجارة  تكوينية تحت عنوان "حماية 

الشهير اطار بمندوبية التجارة والصناعة بالحسيمة.
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  في إطار مجهوداتها للتعريف باملؤهالت االستثمارية بالجهة وتشجيع جلب االستثمارات األجنبية، استقبلت 

الغرفة يوم االثنين 8 أبريل 2019 وفدا رفيع املستوى من مدينة مارسيليا الفرنسية ممثال ملختلف املؤسسات 

العمومية والخاصة املعنية بمجال االستثمار. وترأس هذا الوفد الفرن�ضي، السيدة مارتين فاسال رئيسة إقليم 

مارسيليا، و السيد فريديريك رونال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بمارسيليا، والسيد جون رواطا نائب 

عمدة مارسيليا املكلف بالعالقات الدولية، كما حضر اللقاء السيد تيري فيالت القنصل العام لفرنسا بطنجة. 

افتتح اللقاء السيد عمر مورو بكلمة أكد فيها على عمق العالقات التي تجمع بين مدينة مارسيليا وجهة طنجة- 

كما  الجهة،  بها  تتميز  التي  االستثمارية  والفرص  التحتية  للبنيات  نظرا  تطويرها  وضرورة  -الحسيمة  تطوان 

أكد على استعداد الغرفة لدعم ومواكبة املقاولين الراغبين في االستثمار باملنطقة. من جهتهم أكد املتدخلون 

باسم وفد مارسيليا على اهتمامهم املتزايد بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة واستعدادهم للتعاون مع مختلف 

الفاعلين لتطوير العالقات االقتصادية بين الجانبين. وفي نهاية اللقاء، تم توقيع "بروطوكول تعاون" بين الغرفة 

وغرفة التجارة والصناعة بمارسيليا وبدعم من رئيسة إقليم مارسيليا، يضع اللبنات األولى لشراكة مستقبلية 

بين الجانبين في مجاالت تبادل الخبرات، والتعليم املنهي وتشجيع االستثمار وتنظيم البعثات التجارية.

التعاون والشراكة

السيد عمر مورو رئيس الغرفة يستقبل وفدا من مدينة مارسيليا الفرنسية
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وفي مجال التعاون والشراكة استقبلت الغرفة يوم االثنين 22 أبريل 2019،  وفدا من مسؤولي و ُطر غرفة 

الشارقة اإلماراتية لتبادل الخبرات و التجارب بين الجانبين. هذه الزيارة تأتي في إطار تنزيل مضامين اتفاقية 

الشراكة املوقعة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة وغرفة تجارة وصناعة 

الشارقة من دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

أغطاس  ومحمد  احسيسن  حميد  الغرفة  رئيس  نواب  السادة  اإلماراتي  الوفد  استقبال  في  الغرفة  مثل    

السعيدي إلى جانب السيدان حفيظ الشركي وعبد املالك أعذياطي املكلفان بتتبع ملف التعاون مع الشارقة، 

إضافة لألطر اإلدارية للغرفة.

لزيارة ملحقة تطوان واملصالح  الغرفة إضافة  لقاءات عمل مع رؤساء أقسام  الزيارة   برنامج هذه   وشمل 

التابعة لها.

   كما تمت برمجة زيارات لبعض املؤسسات العمومية املعنية بملف االستثمار والتعاون االقتصادي بالجهة.

التعاون والشراكة

طر غرفة الشارقة اإلماراتية
ُ
الغرفة تستقبل وفدا من مسؤولي وأ
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2019، زيارة مقر ملحقة الغرفة بمدينة تطوان، واستقبل الوفد اإلماراتي  23 أبريل      وتمت يوم الثالثاء 

العليا  للمدرسة  زيارة  تنظيم  تم  الغرفة، حيث  القاسمي عضوا  أفيالل والسيد موهيب  اللطيف  السيد عبد 

للتجارة واالطالع على برامج التكوين املعتمدة بهذه املؤسسة، وقد اقترح الوفد اإلماراتي تخصيص منحة دراسية 

مقر  تفقد  تم  كما  باإلمارات.  الشارقة  بغرفة  التابعة  التكوين  مؤسسة  في  الدراسة  متابعة  قصد  للمتفوقين 

حاضنة املقاوالت املنجزة من طرف الغرفة بشراكة مع جماعة تطوان، حيث ثمن الوفد اإلماراتي مجهودات 

الغرفة لدعم املقاولين الشباب واعتبر هذا الورش من بين امللفات التي يمكن االشتغال عليها بين املؤسستين 

في مستقبل األيام. وفي النهاية، تم استقبال الوفد من طرف رئيس جماعة تطوان السيد محمد إدعمار، حيث 

رحب بالضيوف اإلماراتيين وعبر عن استعداد الجماعة استقبال املستثمرين اإلماراتيين للتعرف عن كثب عن 

اإلمكانات التي تزخر بها املدينة خصوصا في املجالين السياحي والصناعي.

اليوم  زيارته  اإلمارتية  الشارقة  غرفة  وفد  واصل 

الجهة  مؤسسات  لبعض   2019 أبريل   24 األربعاء 

مرفوقين بالسيدان حفيط الشركي عضو الغرفة وعزيز 

بالغرفة،  االستراتيجية  العالقات  قسم  رئيس  أغبالو 

حيث زار كل من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة 

وكان في استقبالهم نواب رئيس الجهة سلوى الدمناتي 

وفاطمة بلحسن ومحمد اليمالحي. بعد ذلك زار الوفد 

في  الوكالة  بأطر  والتقوا   ، الشمال  أقاليم  تنمية  وكالة 

شخص عزيز الشهبوني ونبيل لحلو.

التعاون والشراكة
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    استقبل السيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة بمعية مجموعة من أعضاء الغرفة السيد فالريان 

09 أبريل  شوفايف سفير فدرالية روسيا مرفوقا بالسيد محمد السماللي رئيس نادي اليونسكو يوم الثالثاء 

وتبادل  والتعاون  الصداقة  أواصر  وتقوية  لتعزيز  مناسبة  االجتماع  هذا  وكان  بطنجة.   الغرفة  بمقر   2019

الخبرات على مستويات عدة منها الثقافي واالقتصادي واالجتماعي. 

التي عرفتها مدينة  انبهاره بمستوى التطور والتنمية     وفي معرض حديثه عبر السيد السفير الرو�ضي على 

طنجة في العقدين االخيرين كما كانت مناسبة لتبادل بعض الهدايا التذكارية. وعلى هامش هذه الزيارة أقيم 

ببهو الغرفة معرضا يخلد الذكرى 58 لصعود رائد الفضاء السوفياتي يوري جاجارين إلى القمر بحيث كان أول 

رائد فضاء رأى كوكب األرض من الفضاء الخارجي. كما أقيم عرضا ملنتوجات الصناعة التقليدية الروسية. 

التعاون والشراكة

استقبال سفير فدرالية روسيا بالغرفة
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شاركت الغرفة ألول مرة يومي 11 و12 أبريل 2019، بباريس في "باروميتر" استطالع رأي الشركات اإلفريقية لفهم 
والفرنكوفونية  اإلفريقية  للغرف  الدائم  املؤتمر  شبكة  في  عضويتها  قبول  بعد  وذلك  إفريقيا.  في  االقتصادي  املناخ 
2018. ومثل  12 ديسمبر  في  )CPCCAF(  إثر انعقاد الجمعية العامة الرابعة واألربعين املنعقدة  بداكار )السنغال( 
الغرفة في هذه املهمة السادة األعضاء: مصطفى بوهريز وهشام الحمري الى جانب أطر الغرفة السيدة نورة العساوي 
والسيدة  مريم الزكاف. وحضره من املغرب أيضا نائب الرئيس لغرفة جهة فاس-مكناس ومديرها الجهوي.  ويعتبر 
املؤتمر الدائم للغرف اإلفريقية والفرنكوفونية )CPCCAF( شبكة من التعاون والدعم للغرف لتطوير وهيكلة القطاع 

الخاص في افريقيا.  وتشمل هذه الشبكة اآلن ما يقرب من 130 غرفة من 31 دولة ناطقة بالفرنسية. 
  CPCCAF(( للغرف اإلفريقية والفرنكوفونية  الدائم  الذي نظمه املؤتمر  أبريل   11 اليوم  األول     تميزت أشغال  
بدار افرييقيا بباريس، والذي حضره أزيد من 40 دولة افريقية، بتسليط الضوء على نتائج   باروميتر 2018،  و كذا 
تطوير نسخة 2019  لفهم املناخ االقتصادي في إفريقيا بشكل أفضل، مع قياس التغييرات من عام إلى آخر.  أيضا 
على هامش هذا اللقاء  تم تنظيم  يوم 12 أبريل بغرفة  التجارة بباريس دورة تكوينية لفائدة الغرف االفريقية املشاركة 
حول كيفية االشتغال على االستمارات بارومتر 2019 لقياس املناخ االقتصادي واستطالع رأي الشركات اإلفريقية 

حول حاجياتهم في التكوين وأطرته السيدة ايزابيل اطار بالغرفة الفرنسية بباريس.   

التعاون والشراكة

الغرفة تشارك في في "باروميتر 2019 الستطالع رأي الشركات اإلفريقية" املنظم من 
طرف املؤتمر الدائم للغرف اإلفريقية والفرنكوفونية )  )CPCCAبباريس
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