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االفتتاحية

السيد عمرمورو

رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة –تطوان -الحسيمة

ان الـحــاجــة إلــى تشجيع االسـتـثـمــارات األكـثــر إنـتــاجـيــة واملــوفــرة لـعــدد كــاف مــن الــوظــائــف ،اليمكن
تحقيقها اال عن طريق وضع نظام قائم على "العدالة الجبائية" لذا كان هذا هو اختيار شعار املناظرة
الوطنية الثالثة حول الجبايات املنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس
نصره هللا ،حيث الهدف الرئي�سي هو تبني مقاربة اجتماعية واقتصادية مندمجة ومتكاملة ،وكــذا تبني
استراتيجية تروم املالءمة مع الحركية التي يتميز بها مجتمعنا ،في أفق تحقيق العدالة الضريبية املنشودة
وجعل "الجبايات" آلية لتحريك عجلة االقتصاد الوطني وجلب االستثمار وتثمين املكتسبات التي حققتها
اململكة على املستويين االقتصادي واالجتماعي.
املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات شكلت أحد املقومات األساسية ألرضية النموذج التنموي
الـجــديــد للمملكة ال ـرامــي إلــى زي ــادة إنـتــاج ال ـثــروة وتـعــزيــز الـنـمــو الـشــامــل ومـشــاركــة الـجـمـيــع وفــق مـبــادئ
اإلنصاف في املجهود التنموي للبلد لجعله أكثر شمولية ودينامية على املستوى االقتصادي واالجتماعي
والترابي والبيئي ،ولعل أبرز نتائج هذه املناظرة هو تحديد معالم نظام ٍجبائي أحسن أداء وأكثر إنصافا
وشفافية وتنافسية يقوم على وعــاء ضريبي أوســع ومـعــدالت أقــل ارتفاعا ،ووضــع خريطة طريق ملالءمة
النظام الجبائي املغربي مع املعايير والقواعد املعمول بها دوليا إلعداد مشروع قانون إطار حول الجبايات،
يتضمن املبادئ األساسية لإلصالح الضريبي املرتقب وكذا البرمجة على مدى خمس سنوات ابتداء من
سنة  2020لتفعيل أهم التزامات املغرب املرتبطة بهذا اإلصالح.
هذا كان من أهم التوصيات التي انبثقت عن املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات ،وهو ما يسرنا
قراءته لكم في هذا العدد الخامس من نشرة الغرفة.
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حـ ـ ـ ـ ـ ــوارالع ــدد
حوارمع السيد مصطفى بنعبد الغفور
النائب األول لرئيس الغرفة حول مناظرتي
التجارة والجبايات ومستجدات القطاع
التجاري بالجهة
ما هو تصوركم السيد نائب الرئيس حول تنمية
القطاع التجاري لجهة "طنجة-تطوان -الحسيمة"؟

السيد مصطفى بنعبد الغفورالنائب األول للرئيس

يعد قطاع التجارة بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة
كيف تقيمون املناظرة الجهوية الثانية حول
واحدا من أهم القطاعات ،نظرا للموقع الجغرافي
التجارة الداخلية لجهة طنجة -تطوان -الحسيمة ؟
للمنطقة ،وكذا االرتباط الوثيق لهذا القطاع
بالقطاعات االقتصادية األخرى .ويشكل أحد أهم استطعنا من خالل تنظيمنا للمناظرة الجهوية
الرهانات على املستوى الجهوي على مستوى الصعيد الثانية حول التجارة الداخلية بطنجة يومي  1و2
االجتماعي عبر تأمين مناصب الشغل وتحسين أبريل  2019تحت شعار “تأهيل القطاع التجاري
الظروف االجتماعية للتجار .وتحتل الجهة املرتبة مفتاح التنمية الجهوية" ،وكذا من خالل مشاركتنا في
الثالثة وطنيا من حيث عدد املقاوالت في القطاع املنتدى املغربي للتجارة الذي نظمته وزارة الصناعة
التجاري بنسبة 10.6٪وهو ما أفاد به تقرير غرفة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي تحت الرعاية
التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره
الحسيمة حول مؤشر الظرفية االقتصادية لسنة هللا يومي 24و  25أبريل  2019بمراكش ،الوقوف
 ،2018وكما أشار التقرير ،كون املقاوالت في القطاع على مختلف القضايا التي يعرفها القطاع التجارى
التجاري ،والتي بلغ عددها في السجل التجاري بالجهة وفى مقدمتها ملف تجار الخضر والفواكه
 ،90584تمثل نصف العدد اإلجمالي للمقاوالت بسوق الجملة و معاناة تجار الجهة من حيث التغطية
بالجهة ،ال�شيء الذي يجعلها جهة تجارية بامتياز .الصحية والعدالة الضريبية .وكما تمكنا من دراسة
ان قطاع التجارة يواجه ،على غرار باقي القطاعات ،سبل تطوير ودعم قطاع التجارة في ضوء التحوالت
إشكاليات حقيقية بفعل غياب رؤية واضحة ،وتعدد الجارية حاليا ،والتي ستمكننا من البحث عن نموذج
املتدخلين وتراكم االختالالت ذات الطابع القطاعي ،مالئم إلعداد مخطط يمكن قطاع التجارة من فتح
وهي عوامل أثرت بشكل سلبي على جزء كبير من آفاق واعدة أكثر.
التجار واملهنيين.
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وماهي في نظركم الحلول املمكنة لتجاوز
االختالالت والنهوض بالقطاع؟

باليوم الوطني للتاجر الذي نظمته وزارة الصناعة
والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي بمقر الوزارة
بالرباط تحت الرئاسة الفعلية للسيد الوزير موالي
الحفيظ العلمي بحضور جامعة الغرف باملغرب
ورؤساء الغرف الجهوية وبمشاركة رؤساء الجمعيات
املهنية األكثر تمثيلية ولالشارة فان االحتفاء يأتي
التزاما من السيد الوزير في تنزيل توصيات املنتدى
الوطني للتجارة املنعقد بمراكش أيام  24-25ابريل
بعد توقف دام سنوات وقد كانت الوزارة في املوعد
حيث حرصت رسميا على إعطاء االنطالقة لالحتفاء
باليوم الوطني للتاجر في موعده املقرر والذي يصادف
 21يونيو كل سنة كيوم وطني لالحتفاء بالتاجر.

يجب تعبئة كافة املتدخلين في املجال للمساهمة في
التسريع بوضع استراتيجية متكاملة ،بما في ذلك غرف
التجارة والصناعة والخدمات للنهوض بهذا القطاع
وتمكين فئة التجار واملهنيين من حقوقها العادلة،
والسيما التغطية الصحية والعدالة الضريبية .و من
جهتنا بالغرفة عبر قطب التجارة سنكون معنيين
بتتبع أجراة مختلف التوصيات واالقتراحات وتفعيلها
على أرض الواقع.
خالل مشاركتكم ملتابعة تنزيل وتفعيل توصيات
املنتدى الوطني حول التجارة ما النتيجة التي
توصلتم اليها؟
كان لي شرف املشاركة وتمثيل غرفة التجارة
والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
صباح يوم الجمعة  21يونيو  2019في اشغال االحتفاء
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املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات
املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات املنظمة تحت شعار:
"العدالة الجبائية"

انطلقت يوم الجمعة  03ماي 2019بالصخيرات ،أشغال املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات تحت
شعار "العدالة الجبائية" ،املنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس ،وبمبادرة من
وزارة االقتصاد واملالية .وترأس حفل افتتاح املناظرة كل من رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ،ووزير
االقتصاد واملالية ،السيد محمد بنشعبون ،والوزير املنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب،
ورئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب السيد صالح الدين مزوار ،ورئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي السيد أحمد رضا الشامي .وكما حضرته شخصيات وطنية ودولية وازنة ،وعرف مشاركة عدد هام من
الفاعلين إضافة إلى خبراء عامليين في مجال الضريبة .وكان الهدف من تنظيم هذه املناظرة هو تحديد الخطوط
العريضة لتجديد النظام الضريبي الوطني ،عبر إعمال تفكير جماعي ومقاربة تشاورية ،من أجل نظام أكثر
إنصافا ،فعاال ،وتناف�سي ،يخدم التنمية ويستوعب املبادئ العاملية للحكامة الجبائية الجيدة.
شهدت الجلسة االفتتاحية تدخل كل من رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ووزير االقتصاد
واملالية السيد محمد بنشعبون ،إلى جانب السيدأحمد رضا الشامي رئيس املجلس االجتماعي واالقتصادي
والبيئي ،والسيد نور الدين بوطيب الوزير املنتدب لدى وزارة الداخلية ،ورئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب
وذلك ملناقشة ووضع أسس نظام ضريبي جديد يتما�شى مع النمودج التنموي للمغرب ،وكانت أبرز التساؤالت
املطروحة للنقاش عن تحليل أداء النظام الضريبي الحالي ،وكيفية توسيع قاعدة الفاعلين االقتصاديين من
أجل تعزيز خلق الثروة وتوزيعها السليم وكيفية الحد من الريع وعدم املساواة وألخذ بعين االعتبار قواعد
ومبادئ االمتثال لاللتزامات الجبائية الدولية .وأجمع املتدخلون خالل الجلسة على وجود اختالالت وإشكاالت
ترتبط بالتركز والضغط الضريبي وخاصة على مستوى الضريبة على الدخل والشركات ،والضريبة على القيمة
املضافة ،وكذا ضعف االمتثال الضريبي.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات

وتواصلت فعاليات املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات لليوم الثاني يوم السبت  04ماي 2019
بالصخيرات ،والتي استهلت بجلسة حول موضوع "املواءمة بين جبايات الدولة والجبايات املحلية:إنصاف
وتسهيل" ،التي عرض خاللها موالي حفيظ العلمي ،وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي
التوصيات الضريبية للمنتدى املغربي للتجارة املنعقد أخيرا بمراكش ،والتي تتجلى في إصالح النظام الضريبي
املحلي ،السيما قواعده الضريبية وبإرساء نظام ضريبي محفز وتدابير إلدماج القطاع غير املهيكل وتعزيز مبدأ
العدالة الضريبية من خالل التوزيع العادل للعبء الضريبي بفضل توسيع القاعدة الضريبية ،وإرساء نظام
ضريبي مبسط ومرن يأخذ بعين االعتبار الفوارق املجالية والتغيرات املوسمية للمداخيل ،ويكون متالئما مع
خصوصيات القطاع ،وكذا اعتماد التدرج كأداة إلرساء العدالة الضريبية.
وكما ساهمت الغرفة في شخص رئيسها السيد عمر مورو بمقترحات وتوصيات في املجال الضريبي حيث دعا
الى االلتزام باقرار النظام الجبائي بالنسبة لتاجر القرب وتوسيع هذا النظام ليشمل باقي الحرفيين وأكد على
ضرورة إعمال مقاربة تشاركية في تنزيل هذا النظام ،والتكفل بالتغطية االجتماعية للتجار الصغار من خالل
النظام الضريبي ،وتعزيز ثقة التجار اتجاه إدارة الضرائب ،وتبسيط املساطر.
وشكلت جلسة يوم السبت واجهة تعكس من جهة الرغبة في األخذ بعين االعتبار التحديات على الصعيد
العالمي فيما يخص الحكامة الجيدة للجبايات واملعايير التي يجب أن تعتمدها األنظمة الضريبية ،من خالل
مداخالت عبرت على إرادة واضحة من أجل الدفع بعجلة التطور والنمو ،ومن جهة أخرى ضرورة إعداد تصور
شمولي للجبايات بمختلف مكوناتها.
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املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات

واختتمت يوم السبت  4ماي  2019بالصخيرات ،أشغال املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات باإلشارة الى
مشروع قانون إطار حول الجبايات والذي قال عنه وزير االقتصاد واملالية ،السيد محمد بنشعبون"،أن مشروع
القانون اإلطار املستقبلي املتعلق ببرمجة مختلف مراحل إصالح النظام الجبائي سيشكل مرجعا لقوانين املالية
للسنوات الخمس املقبلة" وبإصدار توصيات املناظرة التالية:
-1املبادئ األساسية:
- 1.1التأكيد على التزام الدولة بالحرص على احترام القانون من طرف الجميع
 1.2العمل على احترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية األساسية للملزمين
 1.3الحرص على مالئمة قواعد القانون الجبائي مع القواعد العامة للقانون
- 1.4ترسيخ مبدأ املساواة أمام الضريبة و بها
 1.5الحفاظ على التوازنات املاكرو اقتصادية
 1.6اإلنصاف الجبائي:
– ترسيخ مبدأ التضريب على أساس الدخل العام بالنسبة للضريبة على الدخل
– توسيع مجال تطبيق الضريبة على القيمة املضافة ليشمل جميع األنشطة االقتصادية بإدراج العمليات
الواقعة حاليا خارج نطاق التطبيق ،إما ضمن خانة اإلعفاءات أو إخضاعها لسعر  0إن اقت�ضى الحال.
– توحيد و مالئمة قواعد الوعاء املتعلقة باألسس و الخصوم واإلسقاطات
– توحيد و مالئمة املعالجة الجبائية لزائد القيمة العقارية
 1.7احترام مبدأ الشفافية و الحق في الحصول على املعلومة:
– إعداد تقرير سنوي حول الجبايات مرفقا لقوانين املالية
– نشر املعطيات الجبائية والقانونية ذات الصلة بشكل دوري مع إعداد نص مرجعي موحد سهل التناول
بما فيها الدوريات
– نشر املقررات الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة وتجميع االجتهادات
القضائية في مرجع موحد
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات
 1.8تعزيز األمن القانوني للملزم:
– تأطير السلطة التقديرية لإلدارة
– تعزيز استقاللية هيئات الطعن
– وضع إطار قانوني وتنظيمي ملرجع األثمان العقارية و يتم تحيينه بصفة منتظمة بإشر اك الهيئات املهنية
املختصة
– وضع إطار قانوني لالتفاقات الودية املبرمة إثر عمليات املراقبة الجبائية
– العمل على توسيع مجال االستشارة الضريبية املسبقة و تطوير اللجوء إلى املسطرة الخاصة بها.
– وضع إطار قانوني ينص على إلزامية إجراء الحوار الشفوي والتواجهي عند انتهاء كل عملية فحص
– إعادة ترتيب وتبسيط وتوضيح مقتضيات املدونة العامة للضرائب.
 1.9ضمان التوازن بين حقوق امللزم واإلدارة:– إعداد ميثاق الخاضع للضريبة يبين بوضوح حقوقه وواجباته
– التأطير القانوني ملسطرة استبعاد القيمة اإلثباتية للمحاسبة وإعادة تقدير رقم املعامالت وكذا مسطرة
الفرض التلقائي للضريبة
– وضع عبء اإلثبات على اإلدارة الجبائية في إطار املراقبة الجبائية
 1.10تكريس مبدأ تصاعدية الضريبة والحرص على التوزيع العادل للعبء الضريبي حسب القدرا تالحقيقية:
– تكريس مبدأ تصاعدية أسعار الضريبة
– مالءمة وإحداث ضريبة تصاعدية برسم واجبات التسجيل والضريبة على الدخل املفروضة على األرباح
العقارية بالنسبة لجميع التفويتات العقارية مع تحديد السقف بالنسبة للشطر األول املعفى
 1.11تشديد الجز اءات املطبقة على املخالفات الجسيمة (الغش في مجال الضريبة على القيمة املضافة
وكذا بالنسبة للفواتير الصورية.)......
 -2العقلنة االقتصادية:
 2.1توسيع الوعاء وإعادة توزيع عائداته
– حصر آليات قياس وتقييم توسيع الوعاء
– توزيع املداخيل اإلضافية املترتبة عن توسيع الوعاء ما بين تخفيف الضغط الجبائي وتمويل التغطية
واملساعدات االجتماعية
– تكثيف عمليات محاربة الغش الضريبي والتهريب.
 2.2إرساء نظام ضريبي يروم تعزيز تنافسية املقاوالت:
– العمل على ضمان حيادية الضريبة على القيمة املضافة
– التخفيض التدريجي للسعر الهام�شي فيما يخص الضريبة على الشركات موازاة مع توسيع الوعاء
– إحداث سعر خاص بالقطاع الصناعي والتكنولوجيات الحديثة
– تعميم تطبيق السعر األعلى على القطاعات املحمية واملنظمة أو االحتكارية
– الرفع التدريجي لألسعار املخفضة املطبقة حاليا بالنسبة لقطاع التصدير واملناطق الحرة للتصدير
والقطب املالي للدار البيضاء حتى يتم مطابقتها الحقا مع السعر العادي.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات
 مراجعة قواعد تصفية الحد األدنى للضريبة بشكل تدريجي و حذفه في أفق سنة 2024– تعويض الضريبة املهنية التي تفرض حاليا على أساس تكلفة االستثمار برسم يعتمد على معيار النشاط
االقتصادي
– تعزيز وتطوير آليات التمويل الذاتي للمقاوالت
– إحداث تدابير من أجل دعم الشركات الناشئة ( )startupsفي مجال االبتكار والبحث والتطوير
– تشجيع االدخار الطويل األمد من أجل دعم االستثمارات املنتجة
– مالئمة النظام الجبائي مع املنتوجات املالية الجديدة
– وضع أسس نظام جبائي خاص بمجموعات الشركات
 2.3التقائية القواعد املحاسبية والقواعد الجبائية.
 2.4تجميع مختلف الضرائب والرسوم ضمن مدونة واحدة:
– تقييم وعقلنة الجبايات املحلية وكذا الرسوم شبه الضريبية بهدف دراسة الجدوى من اإلبقاء عليها وفق معايير
موضوعية
– تجميع الجبايات املحلية والرسوم شبه الضريبية في املدونة العامة للضرائب
 2.5ترشيد التحفيزات الجبائية:
– تقييم جميع التحفيزات الجبائية قصد التخلي عن تلك التي لم تحقق اآلثار املرجوة
– وضع إطار مقنن يحدد شروط منح التحفيزات الضريبية مع تأطيرها
– وضع آلية مؤسساتية لتقييم االنعكاسات السوسيو اقتصادية للتحفيزات الجبائية
– إعطاء األولوية للدعم عبر التمويل املالي املباشر من امليزانية العامة
– إحداث تدابير لتنمية القطاعين الثقافي والجمعوي

 -3التماسك والشمولية:

 3.1اعادة التوزيع الفعال عن طريق الضريبة:
– العمل على توسيع الوعاء عبر الرفع من مساهمة الضريبة املترتبة على الدخول املهنية بشكل يضمن توازنا في
بنية الضريبة على الدخل
– مراجعة جدول أسعار وأشطر الضريبة على الدخل من أجل دعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا
والطبقات املتوسطة
– دراسة شروط إرساء مفهوم”العائلة كوحدة للتضريب ” ()foyer fiscal
– إصالح النظام الجبائي املطبق على املمتلكات من أجل مزيد من العدالة االجتماعية والعقلنة االقتصادية
– التضريب في الحد األق�صى لزائد القيمة الناتج عن التغيير في الوضعية العقارية
– إحداث نظام جبائي خاص باملمتلكات الغير املنتجة وكذا األنشطة التي تهدف الى املضاربة
– اعتماد القيمة األصلية في حالة تفويت عقارات تم امتالكها عن طريق اإلرث.
 3-2تدعيم التماسك االجتماعي:
– مراجعة أسعار الضريبة على القيمة املضافة (سعر  0 %بالنسبة للمواد األساسية 10 % ،بالنسبة لالستهالك
الواسع و  20 %كسعر عادي وسعر أعلى بالنسبة ملواد الرفاه) وتوضيح قواعد التطبيق الصحيح للسعر املناسب
للعملية موضوع التضريب.
– تخصيص حصة من مداخيل الضريبة على القيمة املضافة لتعميم التغطية االجتماعية على أساس السجل
االجتماعي املوحد.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات
 3.3مراجعة شاملة للجبايات املحلية:
– استبدال الرسوم املحلية املحتسبة على أساس القيمة الكرائية و كذا الرسم على األرا�ضي غير املبنية
برسم عقاري محلي يحتسب على أساس القيمة التجارية
– خلق جبايات خاصة بحماية البيئة وتخصيص عائداتها للتنمية الجهوية
 3.4مراجعة األسعار والطرق الجزافية لتحديد الضريبة:
– تعويض النظام الجزافي بالنسبة ألنشطة القرب ذات الدخل املحدود بضريبة على شكل “مساهمة مهنية
موحدة” تتضمن الضريبة على الدخل والرسم املنهي وكذا املساهمة االجتماعية إن اقت�ضى الحال
– مالئمة نظام املقاول الذاتي مع الواقع االقتصادي من حيث السقف وعدد األشخاص والتغطية االجتماعية
– مراجعة سقف فرض الضريبة على القيمة املضافة ومطابقته مع املساهمة املهنية املوحدة.
 3.5إدماج القطاع غير املهيكل:
– وضع سياسة شاملة ومندمجة من أجل إدماج القطاع غير املهيكل
 3.6توحيد ومالءمة قواعد الوعاء املتعلقة باألسس واالسقاطات والخصوم
– حذف نظام النتيجة الصافية املبسطة
– مالئمة القواعد الجبائية املطبقة على املنتوجات املالية التشاركية مع املنتوجات املالية التقليدية
– توحيد الخصومات املطبقة برسم التقاعد التكميلي بين األجراء وغير األجراء.
 -4الحكامة الجيدة:
 4.1إرساء مقاربات جديدة من أجل انخراط أفضل في الضريبة:
– تحديد مخاطب وحيد بالنسبة لكل فئة من الخاضعين للضريبة كيفما كان نوع الضريبة
– تصنيف املقاوالت من أجل مقاربة بديلة للمراقبة
– وضع إطار قانوني للدور البيداغوجي املنوط بإدارة الضرائب في مجال املساعدة الجبائية
– وضع دالئل جبائية بالنسبة لكل فئة من امللزمين
– نشر وتعميم املادة الجبائية بما في ذلك إدراجها في منظومة التربية والتكوين
 4.2مواصلة مجهودات العصرنة والرقمنة
– إصالح سياسة املوارد البشرية الرامية إلى تطوير الرأس املال البشري لإلدارة الجبائية
– استكمال مسلسل الرقمنة والتحول االلكتروني وتنويع مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة (البيانات
الكبيرة  ، big dataالذكاء االصطناعي و الربط البيني لألنظمة).
– العمل على تحسين التعامل مع املرتفقين من أجل عالقة مبنية على الثقة
– تعزيز االحترافية واعتماد تخصص املفتشين في مجال التحقيقات
 4.3العمل على إرساء التوافقية بين األنظمة املعلوماتية لإلدرات
 4.4تقوية محاربة الرشوة
 4.5إحداث مجلس وطني لالقتطاعات الضريبية.
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املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات
مقرالغرفة يحتضن لقاء تفاعليا بالبث التلفزي املباشرملواكبة
أشغال وفعاليات املناظرة الوطنية الثالثة للجبايات

احتضنت قاعة املؤتمرات والندوات بمقر الغرفة بطنجة على مدى يومي  03و 04ماي  2019لقاء تفاعليا
بالبث التلفزي املباشر لفعاليات املناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي جرت بمدينة الصخيرات وذلك ملواكبة
أشغال املناظرة والتفاعل مع العروض واملداخالت والنقاشات واملساهمة في جلسات فيديو تفاعلية مباشرة من
داخل املناظرة .وشهد اللقاء حضور أعضاء الغرفة والهيئات املنتخبة املعنية بالضرائب والجبايات بمختلف
القطاعات وكذا املنتسبين والفاعلين االقتصاديين وممثلي املصالح واملؤسسات الى جانب أطر الغرفة.
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دورة يونيو 2019
الغرفة تعقد دورتها العادية لشهريونيو2019

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة صبيحة الخميس  27يونيو
 2019بفندق مارينا باي بمدينة طنجة دورتها العادية لشهر يونيو ،وذلك برئاسة السيد عمر مورو رئيس
الغرفة إلى جانب السادة أعضاء املكتب املسير والسادة أعضاء الغرفة وموظفيها وبحضور السيد مندوب وزارة
الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي وممثلي املصالح الخارجية والجمعيات املهنية واملؤسسات
اإلعالمية بالجهة.
وشهدت أطوار الجلسة العامة مناقشة ومدارسة العديد من النقاط التي سطرت في جدول أعمال الدورة
حيث تم التصويت على املحضر السابق لدورة فبراير وكذا تقرير بين الدورتين كما شهدت الجلسة العمومية
تقديم عرض من طرف ممثلي شركة أمانديس املفوض لها تدبير قطاعي املاء والكهرباء وتطهير السائل ببعض
مدن الجهة ،عالوة على املناقشة والتصويت على خمس اتفاقيات بين مؤسسة الغرفة الجهوية وبعض
املؤسسات واملجموعات االقتصادية.
وفي ختام االجتماع تم رفع برقية والء وإخالص لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.
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املكتب اإلداري للغرفة
االجتماع الدوري الشهري يونيو 2019للمكتب املسيرلغرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة -تطوان الحسيمة

عقد املكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة يومه االربعاء 19
يونيو 2019على الساعة الواحدة زواال بفندق سوالزور بطنجة اجتماعه الشهري 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�شي :املدير الجهوي للغرفة.
وقد تم التطرق خالل هذا االجتماع الى متابعة تحضير دورة يونيو واملزمع عقدها يوم الخميس  27يونيو
بطنجة .كما تم تتبع تنفيذ مختلف امللفات واملشاريع والبرامج التي تشرف عليها الغرفة.
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أقطاب ولجان الغرفة
اجتماع قطب التكوين والتعليم بالغرفة

انعقد يوم الجمعة  31ماي بملحقة الغرفة بتطوان اجتماع قطب التكوين و التعليم ،ترأس االجتماع السيد
مصطفى بن عبد الغفور :النائب األول لرئيس الغرفة وحضره السادة األعضاء:
 عبد اللطيف افيالل :رئيس لجنة التكوين والتعليم موهب القاسمي :مقرر لجنة التكوين والتعليم اسامة الباش و عبد الكريم بن يعقوب و مصطفى بناجي :أعضاء القطب.باالضافة الى الطاقم االداري للغرفة السادة :ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة الغرفة بتطوان،السيد
سعيد شفيق رئيس قسم الدعم والترويج ،والسيد عبد الرحمان يوالل اطار بالغرفة.
وخصص هذا االجتماع ملدارسة ومناقشة جدول االعمال التالي:
 1املصادقة على محضر االجتماع السابق 2اتفاقية الشراكة مع ايدوكاتيم 3تكوين التاجروتمت مناقشة ومدارسة العديد من النقط التي جاء بها جدول األعمال .وخلص هذا االجتماع برفع مجموعة
من املقترحات تتعلق بتطوير املشاريع التي يقوم بتتبعها القطب.
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أقطاب ولجان الغرفة
اجتماع قطب التجارة والخدمات واالستثماربالغرفة

في اطار االجتماعات الدورية التي تعقدها األقطاب التابعة للغرفة ،انعقد بملحقة تطوان اجتماع قطب
التجارة والخدمات واالستثمار يوم الثالثاء  28ماي  2019على الساعة الحادية عشرة صباحا .وترأس هذا
االجتماع السيد مصطفى بناجي ،رئيس لجنة الشؤون التجارية الى جانب السادة األعضاء:
 محمد الصنهاجي ،عضو لجنة الشؤون التجارية؛ محمد التوناتي ،عضو لجنة الشؤون التجارية؛ رشيد قنطار ،رئيس لجنة البيئة والطاقات املتجددة.من جانب االدارة السادة :ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة الغرفة بتطوان،السيد سعيد شفيق رئيس
قسم الدعم والترويج والسيد محمد الحجاجي رئيس مصلحة التكوين والتشبيك والسيدة مريم الزكاف إطار
بالغرفة.
وذلك لدراسة نقط جدول األعمال التالي:
 1املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛ 2تتبع و مناقشة مشروع متحف تطوان؛ 3تتبع و مناقشة مشروع مركز تكوين التاجر؛ 4تتبع و مناقشة مشروع مركز املحاسبة املعتمدة؛ 5تتبع و مناقشة مشروع االيام التجارية؛ 6تقييم الدورة التكوينية الخاصة بمهنيي الغاز؛ 7تقديم توصيات املناظرة الجهوية للتجارة؛ 8تقديم توصيات املناظرة الوطنية للتجارة؛ 9مختلفات.وخلص هذا االجتماع برفع مجموعة من املقترحات تتعلق بتطوير املشاريع التي يتابعها القطب.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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أقطاب ولجان الغرفة
اجتماع قطبي الصناعة ودعم االنشطة واملشاريع التنموية بالغرفة

انعقد يوم االربعاء  29ماي  2019على الساعة  11صباحا بمقر ملحقة تطوان،اجتماع قطبي الصناعة
ودعم االنشطة واملشاريع التنموية .وترأس االجتماع السيد سعيد اليون�سي وحضره كل من السادة :
 سعيد اليون�سي  :رئيس لجنة الصناعة ومناطق االنشطة االقتصادية عبد اللطيف التويجري :رئيس لجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعارض محمد آيت الحاج احمد :مقرر لجنة التتبع وانجاز املشاريع التنموية مراد بنونة ،مقرر لجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعارض اجانة محمد ،عضو لجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعارض الزبير عزوز ،مقرر لجنة التدقيق وتدبير املخاطركما حضره الفريق اإلداري من أطر وموظفي الغرفة .وخصص اللقاء ملدارسة ومناقشة النقط الواردة في
جدول األعمال والتي همت بالخصوص:
 1املصادقة على محضر االجتماع السابق؛ 2تتبع ومناقشة مشروع مركز خدمات املقاولة باجزناية ، 3تتبع ومناقشة مشروع خدمة االشهار ، 4تتبع ملف خدمات الكهرباء ، 5تتبع تدوير النفايات بمقرات الغرفة. 6مختلفات.وأثناء االجتماع تمت مناقشة ومدارسة العديد من النقط التي جاء بها جدول األعمال وقد قدمت أثناء
املناقشة شروحات حول مستوى تقدم كل مشروع على حدة ،وخلص االجتماع بالتأكيد على أهمية وضرورة
متابعة وتنفيذ االقتراحات والتصورات التي خرج بها السادة األعضاء في هذا اللقاء.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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أقطاب ولجان الغرفة
اجتماع قطب التدبيراملؤسساتي وقطب اإلعالم والتواصل بالغرفة

انعقد يوم األربعاء  29ماي  2019اجتماع قطب التدبير املؤسساتي وقطب اإلعالم والتواصل على الساعة
الواحدة بعد الزوال بملحقة الغرفة بتطوان .وترأس االجتماع السيد عثمان اليعقوبي رئيس لجنة اإلعالم
والتواصل وحضره من جانب االعضاء السادة:
 سعيد اليون�سي رئيس لجنة الصناعة ومناطق األنشطة االقتصادية، عبد اللطيف التويجري :رئيس لجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعارض، مصطفى بناجي رئيس لجنة التجارة، العربي ابركي :عضو لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية؛ بوعياد محمد :عضو لجنة الشؤون املالية وامليزانية.باإلضافة إلى الطاقم االداري للغرفة السيد ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة الغرفة بتطوان والسيد
محمد يجو رئيس قسم الدعم والترويج بالغرفة والسيدة نورة العساوي اطار بملحقة الغرفة بتطوان.
وخصص اللقاء ملدارسة ومناقشة النقط الواردة في جدول األعمال التالية:
 1املصادقة على محضر االجتماع السابق. 2تتبع مشروع برنامج اإليزو 3تتبع مشروع املجلة االقتصادية واصدارات الغرفة. 4مختلفات.وقد تميز هذا االجتماع برفع مجموعة من املقترحات تتعلق بتطوير املشروعين وخلص الى متابعة وتنفيذ
االقتراحات والتصورات التي خرج بها السادة األعضاء.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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أنشطة املقرالجهوي بطنجة
رئيس الغرفة يجتمع بمكتب جمعية رابطة الزهاني
لتجارة السمك بامليناء

تماشيا مع دورها التمثيلي والتأطيري للمنتسبين وعموم املهنيين ،عقدت الغرفة برئاسة السيد عمر مورو،
اجتماعا مع مكتب جمعية "رابطة الزهاني لتجارة السمك بامليناء" يوم االثنين  27مايو  2019بمقرها الجهوي.
وبعدما تم التطرق للمناظرة الوطنية للتجارة ومآالت التوصيات التي خرجت بها ،باإلضافة إلى املناظرة الثالثة
للجبايات .تم التطرق ألوضاع تجار السمك بالجملة بمدينة طنجة.
وقد خرج هذا اللقاء بالخالصات التالية:
 العمل على اقتراح يوم وطني لتثمين منتوج السمك تحجيم ظاهرة الباعة الجائلين طلب القيام بزيارة ميدانية لسوق بيع السمك بالجملة الجديد بطنجة -تجديد اللقاءات بين الغرفة والرابطة
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أنشطة ملحقة تطوان
لقاء دوري لتتبع العمل االداري بملحقة الغرفة بتطوان

انعقد يوم الجمعة  14يونيو  2019بمقر ملحقة الغرفة بتطوان على الساعة الحادية عشر صباحا لقاء
جمع السادة:
 مصطفى بن عبد الغفور :النائب االول لرئيس الغرفة عبد اللطيف أفيالل :رئيس املؤسسة الجهوية للتكوين ورئيس قطب التكوين والتعليم ربيع الخملي�شي  :املدير الجهوي للغرفة عبد الرحمان يوالل وسعيد شفيق وياسين املالح  :أطر الغرفةوخصص هذا اللقاء ملدارسة ومناقشة جدول األعمال التالي:
 1-متحف التجارة بتطوان؛  2-املدرسة العليا للتجارة بتطوان؛

 3-حاضنة املقاوالت؛

وفي نفس اليوم ترأس السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول لرئيس غرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مرفوقا بالسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة ،على الساعة
الثانية والنصف بعد الزوال ،لقاء دوريا مع موظفي ملحقة الغرفة بتطوان لتتبع األنشطة وامللفات وكذا اعداد
مقترحات لتطويرها.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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أنشطة ملحقة تطوان
لقاء حول اشهاد الغرفة

سعيا من الغرفة للحصول على شهادة االيزو  ISO 9001والحفاظ عليها بشكل دائم ،والذي ال يمكن
تحقيقه اال بالعمل على تطبيق أعلى معايير الجودة وتطوير نوعية الخدمات املقدمة ملنتسبيها وقياس رضاهم،
عبر النهوض بمستوى أداء طاقمها االداري من خالل إكسابهم الخبرات واملهارات االدارية الالزمة لالرتقاء بمهام
الغرفة.
ولتحقيق هذا الهدف نظمت الغرفة لقاء حول اشهاد الغرفة بملحقتها بتطوان يوم االربعاء  8ماي .2019
حضر اللقاء مدير ملحقة تطوان السيد ناصر الفقيه اللنجري وجميع اطر وموظفي ملحقة تطوان ،وأطره
مدير مكتب الدراسات ايكوطا ،السيد يوسف بودودوح باالضافة الى السيد محمد يجو رئيس قسم الدعم
والترويج بمقر الغرفة واملكلف بملف تتبع مشروع برنامج اإليزو ،والسيد أشرقي عبد الرحيم اطار بمقر الغرفة
واملكلف بمكتب الدراسات.
وتم خالل اللقاء عرض مختلف الخطوات التي قطعها مشروع اشهاد الغرفة  ISO 9001وكذا االجراءات
املزمع تنفيذها على مستوى املركز وامللحقات .وكان اللقاء جد ايجابي وتم خالله تقديم عدة مقترحات من طرف
أطر ملحقة تطوان لتطوير املنظومات املقترحة ودالئل ومساطر العمل املختلفة.
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أنشطة ملحقة تطوان
املباراة النهائية النتقاء اصحاب املشاريع

بشراكة مع الغرفة الفتية الدولية بتطوان وكلية العلوم بتطوان والوكالة الوطنية للتشغيل وانعاش الكفاءات
بتطوان نظمت الغرفة يوم السبت  4ماي  2019بملحقتها بتطوان ،املباراة النهائية النتقاء الشابات والشباب حاملي
احسن افكار املشاريع .وخالل هذا اللقاء الذي أشرف عليه مدير ملحقة تطوان السيد ناصر الفقيه اللنجري ،تم
تتويج الثالثة االوائل اصحاب أحسن أفكار املشاريع .وسيتم احتضان  8مشاريع بحاضنة املقاوالت التابعة للغرفة
وجماعة تطوان باملنطقة الصناعية لتطوان.
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أنشطة ملحقة تطوان

وفي نفس السياق في اطار تفعيل عملية احتضان الشباب حاملي افكار املشاريع تم تنظيم دورة تدريبية
لفائدة املستفيدين في موضوع 'الحس املقاوالتي و شروط انجاح املقاولة' اطرها السيد إدريس غافس املدير
العام لشركة ايدوكاتيم .وذلك يوم التالثاء  09يوليوز  2019على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الحاضنة
باملنطقة الصناعية مرتيل
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أنشطة ملحقة تطوان
لقاء تواصلي حول أدوارالغرفة

نظمت ملحقة الغرفة بتطوان بشراكة مع ماستر قانون األعمال بكلية العلوم القانونية واالقتصادية ،يوم
االثنين  24يونيو  2019لقاءا تواصليا مع الطلبة والطالبات كان الهدف منه تاطير هذه الشريحة في كل ما
يتعلق بادوار الغرفة في مجال التنمية االقتصادية املحلية.

وبنفس اليوم ،وفي اطار اعطاء دينامية جديدة للحاضنة والتسويق لها لدى عموم الطلبة وحاملي افكار
املشاريع ،استقبلت الغرفة عدد من الطلبة والطالبات بمقر الحاضنة بتطوان .وفي نفس السياق ،استقبلت
املدرسة العليا للتجارة واملعهد املتخصص املتوسطي للتدبير عددا من الطلبة في زيارة نظمها ماستر قانون
االعمال من اجل االطالع على اسالك التكوين وامكانيات االستفادة منها وكذا سبل الشراكة املمكن تحقيقها
في هذا االطار.
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أنشطة ملحقة تطوان
ملحقة الغرفة بتطوان تدعم املجلس االقليمي للسياحة بتطوان
في عملية اعداد برنامج عمله

بعد الجمع العام التأسي�سي الذي جرى بمقر ملحقة الغرفة بتطوان ،النتخاب رئيس املجلس اإلقليمي للسياحة
بتطوان لوالية تمتد لثالث سنوات ،والذي تم تأسيسه ليساهم في تأطير وتنظيم مهنيي قطاع السياحة ضمن هيئة
تمثيلية منتخبة ،للعمل على امل�ضي قدما في تعزيز املكتسبات املحققة ومواصلة االنتعاش الذي يعرفه القطاع على
مدى السنوات املاضية .انعقد بمقر ملحقة الغرفة بتطوان عددا من االجتماعات اإلعداديةوالتشاورية حضرته عدة
مؤسسات تعنى بالسياحة وذلك ايام  17و 20و 22و 24ماي  201في إطار اإلعداد لبرنامج عمل املجلس اإلقليمي
للسياحة بتطوان.
وأكد املجلس من خالل هذه االجتماعات أنه سيعمل على دعم األنشطة االقتصادية لكافة مهنيي قطاع السياحة،
من قبيل أرباب الفنادق واملطاعم السياحية ووكاالت األسفار والنقل السياحي.
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أنشطة ملحقة الحسيمة
افتتاح مركزداراملقاول بالحسيمة
في إطار افتتاح التجاري وفا بنك مركزه الثامن
لدار املقاول بالحسيمة ،شاركت غرفة التجارة
والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
يوم األربعاء  3يوليوز  2019حفل االفتتاح واشغال
الندوة املنظمة تحت عنوان "نظرات متقاطعة
حول تدبير املقاوالت الصغرى املغربية" ،ممثلة
بالسيد عمر مورو رئيس الغرفة ورئيس جامعة
غرف التجارة والصناعة باململكة والسيد أشرف
بوجير مقرر الغرفة ،والسادة األعضاء املحترمين:
احمد بوكمــزة ومنصف ازمانـي وخالد البشريـوي
جمال الدين حنــين والحنكوري محمد ومصطفى الخملي�شي وبدر الدين اوخيار وبحضور والي بنك املغرب
رئيس مجلس ادارة املؤسسة املغربية للثقافة املالية  ،والرئيس املدير العام للتجاري وفابنك ،وعامل إقليم
الحسيمة ،والعديد من الشركاء العموميين ،عالوة على فاعلين جمعويين ومقاولين باإلضافة ملهنيين.
وقام محمد الكتاني ،الرئيس املدير العام ملجموعة التجاري وفا بنك بتدشين هذا املركز الخاص بمواكبة
املقاوالت الصغرى .وجاءت هذه املبادرة لتأكيد الرؤية االجتماعية واملواطنة للتجاري وفا بنك والتزامه
تجاه الشباب وحاملي املشاريع واملقاولين الذاتيين واملقاوالت الصغرى" باقليم الحسيمة ،استجابة لتوصية
الغرفة خالل ندوة التمويل سنة  2017بضرورة خلق دار املقاول
بالحسيمة.
و بهذه املناسبة  ،ومن اجل تفعيل دور هذا املركز تم إمضاء
ثالثة اتفاقيات شراكة لدعم املقاوالت الصغرى باالقليم  ،األولى
بين التجاري وفابنك وبنك املغرب لتدعيم تدابير البنك في مجال
الشمول املالي ،والثانية بين التجاري وفابنك وغرفة التجارة
والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة موضوعها
مواكبة ودعم روح املقاولة بمدينة الحسيمة وتهدف الى تظافر
مجهودات التجاري وفابنك والغرفة من اجل مواكبة املقاوالت
الصغرى وحاملي املشاريع من خالل التكوين  ،والنصح وربط
عالقات مع الشركاء ،أمضاها عن املؤسسة البنكية السيد لطفي
الهواري مسؤول عن شبكة وكاالت تطوان الحسيمة وعن الغرفة
السيد اشرف بوجير مقرر الغرفة ،واالتفاقية االخيرة كانت
بين التجاري وفابنك والجمعية االقليمية لدعم انشطة القرب
بالحسيمة.
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أنشطة مكتب شفشاون
اختتام الدورة األولى من مركزاستكمال تكوين التاجر

نظمت الغرفة فعاليات اختتام الدورة األولى ملركز استكمال تكوين التاجر بشفشاون  ،وذلك يوم  3ماي
 .2019وحضر االختتام ممثل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،وممثل املديرية االقليمية للضرائب،
وممثل مندوبية التجارة ،باإلضافة الى اطار الغرفة السيد اشرف صالح .وبهذه املناسبة ،تم توزيع الشواهد
التقديرية على املستفيدين من التكوين واملؤطرين.
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أنشطة جهوية ووطنية
السيد مصطفى بن عبد الغفورالنائب األول لرئيس الغرفة يشارك
في اليوم الوطني للتاجربالرباط

شارك السيد مصطفى بن عبدالغفور النائب
األول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الجمعة  21يونيو
 2019بالرباط في االجتماع الذي ترأسه السيد وزير
الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي
بحضور السادة رؤساء الغرف ورؤساء الجمعيات
املهنية ملتابعة تنزيل وتفعيل توصيات املنتدى الوطني
حول التجارة و تفعيل اليوم الوطني للتاجر.

توقيع االتفاقية االطارملبادرة الشباب املقاول
وبحضور السيد عامل عمالة املضيق الفنيدق
بمقر عمالة املضيق وقع السيد مصطفى بن عبد
الغفور النائب االول لرئيس غرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الثالثاء
 18يونيو  2019على االتفاق االطار الخاص بمبادرة
انشاء املقاوالت الخاصة بالشباب وكذا االتفاقيات
الفرعية ملتابعة ومواكبة حاملي افكار املشاريع
املستفيدة حاال ومستقبال من دعم املبادرة الوطنية
للتنمية البشرية.
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أنشطة جهوية ووطنية
السيد مصطفـى بن عبد الغفورالنائب األول لرئيس الغرفة يشارك في أشغال
امللتقى االقليمي الرابع للفحص أنجرة

شارك السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول لرئيس الغرفة يوم السبت 15يونيو  2019في اشغال امللتقى
اإلقليمي الرابع املنعقد بفندق طريفة بإقليم الفحص أنجرة تحت شعار  :التمكين االقتصادي للشباب أساس التنمية
:وفي معرض كلمته االفتتاحية افاد النائب األول للرئيس أن الغرفة الجهوية وحرصا منها على تنفيذ برنامجها املسطر
والخاص بدعم املقاولة والتشغيل الذاتي والتكوين باعتباره رافعة للتنمية الجهوية تعتبر من املؤسسات املساهمة
في تطوير ثقافة املقاولة بمختلف اشكالها وتنمية روح املبادرة .كما يعتبر ذلك أيضا واجب وطني ومسؤولية أخالقية
وتمثيلية حيث تسمح لنا مثل هده املناسبات التحسيسية واملحطات التأطيرية من تحسيس الراغبين فى انشاء
مقاوالتهم الذاتية ،واالستفادة من املؤهالت الكبيرة التى تزخر بها جهتنا على مستوى املصادر البشرية وإمكانيات
االستثمار املتاحة ملواجهة املستقبل الذي يعتبر التطورات الهامة التى عرفتها على مستوى التشريعات والقوانين
املؤطرة لها وال سيما نظام املقاول الذاتي وكذا تعتبر مجاال لم يتم استغالله على نطاق واسع حيث انه من بين
االكراها ت التي يواجهها االقتصاد املحلي هو قلة املبادرات الهادفة الحداث مقاولة جديدة وأكد السيد عبد الغفور
ان الهدف من مثل هذه اللقاءات هو تغيير املقاوالت كي تتحول عملية خلق املقاولة إلى حقيقة يومية وكذا املساهمة
فى تقوية روح االبداع والخلق الكائن لدى الجميع لتجاوز املخاطر التي تكتنف مجال التشغيل الذاتي وانطالقا من
هذه االعتبارات عملت الغرفة على إحداث خلية إرشاد ودعم املقاولة التي أسندت لها مهمة مرافقة الراغبين في إنشاء
مقاوالتهم خالل جميع املراحل التي تمر منها عملية إحداث املقاولة وهي مفتوحة في وجه جميع الشباب الراغب في
إنشاء مشاريعهم الخاصة
وختم السيد عبد الغفور كلمته باإلشارة إلى أن اقليم الفحص أنجرة رغم ما يتوفر عليه من إمكانات في مجاالت
عدة كامليناء املتوسطي ومعمل رونو وغيره من املشاريع الكبرى املهيكلة ومعالم سياحية متميزة فإنها لم تستطع تحقيق
تقدم ملحوظ فى مجال التنمية وادماج الشباب ابناء اإلقليم فى سوق الشغل بسبب مجموعة من االكراهات األمر
الذي يتطلب منا جميعا تشجيع وتطوير الروح املقاوالتية واالبتكار وإحداث تعاونيات قطاعية في مجال االقتصاد
التضامني لتوفير مناصب الشغل وتحقيق التنمية املحلية.
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التعاون والشراكة
الغرفة تستقبل وفدا من املقاوالت االسبانية

في مجال التعاون وفي سياق تفعيل اتفاقية الشراكة التي تجمع غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة
طنجة تطوان الحسيمة بغرفة غرناطة الدولية وفي إطار تبادل زيارة وفود رجال األعمال بين الجهتين ،استقبل
رئيس الغرفة الجهوية السيد عمر مورو يومه اإلثنين  17يونيو  ،2019وفدا من ثالث مقاوالت غرناطية تمثل
قطاع التكييف والتبريد الصناعي ،حيث ابدت اهتمامها بخلق شراكة مع نظيراتها بالجهة خصوصا في مجال
تجهيز وصيانة البنيات التحتية الخاصة بتخزين و توزيع الخضر والفواكه واللحوم واألسماك ،إضافة للتكييف
املنزلي .وقد شمل برنامج هذه البعثة التجارية لقاء مع عمدة مدينة طنجة وزيارة ملشروع السوق املركزي الجديد
إضافة للقاءات ثنائية مع مقاوالت من نفس التخصص باملدينة.
يذكر ان برنامج هذه الزيارة شمل لقاء مع رئيس جماعة تطوان يوم الثالثاء  17يونيو و زيارة لبعض املرافق
بمدينة تطوان إضافة للقاءات عمل مع الشركات املحلية.

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

30

العدد  - 5ماي  /يونيو 2019

التعاون والشراكة
في سياق استكمال برنامج زيارة املقاوالت الغرناطية
للجهة ،تم تنظيم زيارة ملدينة تطوان يوم الثالثاء
 18يونيو  2019قصد الوقوف على مشاريع سوق
الخضر والفواكه ،وسوق السمك إضافة للمذبح
العمومي .في بداية الزيارة تم استقبال ممثل شركة
 G2PLUSمن طرف السيد عبد اللطيف أفيالل نائب
عمدة تطوان حيث تم تقديم عرض حول املشاريع
السالفة الذكر بعد ذلك قام الوفد بزيارة ميدانية
للوقوف على مدى التقدم في هذه املشاريع .بعد ذلك
وقف السيد مصطفى بن عبد الغفور نائب رئيس
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة
تطوان الحسيمة على مدى ر�ضى املقاوالت اإلسبانية
من الزيارة وما نتج عنها من لقاءات ثنائية وإمكانات
استثمارية تهم البنيات التحتية العمومية.
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Coopération et Partenariat
Le Président de la CCISTTA reçoit l’Ambassadeur de l’Allemagne
Mr Dr Götz Schimdt-Bremme

Vu les relations exceptionnelles qui relient le Royaume du Maroc et la République d’Allemagne,
le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la Région de TangerTétouan-Al-Hoceima, Mr .Omar Moro a accueilli l’Ambassadeur de l’Allemagne, son excellence
Mr Dr Götz Schimdt-Bremme, accompagné de Mr Zohair MAKOUR consul honoraire de
l'Allemagne au nord du maroc et de la directrice administrative et financiere Mme Ina Schltissek,
et ce le lundi 24 juin2019 , au siège de la chamber à Tanger.
En présence de Mr Moustapha Ben abdeelghafour 1er vice-président, Mr Abdelhamid Elhsissen
3eme vice-président , Mr Amer Zghinou membre de la chambre et Mr.Rabie El khamlichi le
Directeur Régional de la chambre . Cette rencontre a été l'occasion pour présenter les opportunités
de coopération, de collaboration et d'investissement dans divers secteurs.
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Coopération et Partenariat
Ouverture du sommet Méditerranéen de la logistique et du Transport
(Medalogistique sumit), Barcelone, Espagne.

Dans le cadre de la 21éme édition du SIL Barcelona, le salon leader de la logistique, du
transport et de l'intra-logistique en Europe du sud,"sous le slogan "un Changement radical dans
le transport et la Navigation en Méditerranean ". Cet évėnement est organisé conjointement
par l'Association des Chambre de Commerce et d'Industrie de la Méditerranée "ASCAME", et la
Chambre de commerce de Barcelone.
Le sommet réunit des experts internationaux des principaux secteurs de l'industrie, notamment
la logistique.
Ce salon, auquel ont assisté Mr. ABDELHAMID EL HSISSEN vice-vice-president de la Chambre
de Commerce d'Industrie et de Service de la Region de Tanger-Tetouan-Al Hoceima, accompagné
de Mr. SALEH ACHRAF cadre de la chambre.
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La Chambre participe à la deuxième édition du meeting africain des
professionnels de la finance Maroc/États de l'UEMOA

Mr Abdelhamid Hssissen vice président du ccis TTA et Mr Rabie el Khamlichi directeur régional
et Mr Mohamed Yajjou chef de département au sein de ccis TTA ont participé à la deuxième
édition du mme meeting africain des professionnels de la finance Maroc/États de l'UEMOA
tenue sous le thème Investissements Marocains dans l'espace UEMOA: les enjeux stratégiques
des financements et de la sécurité juridique, et ce le samedi 29 juin 2019 au siege du conseil
régional de TTA à Tanger.
La séance d'ouverture du meeting a été marquée par le mot prononcé par Mr Abdelhamid
Hssissen dans lequel il met l'accent sur la vision de la chambre pour améliorer et renforcer les
relations économiques entre le Maroc et les pays d'Afrique de l'ouest notamment à travers le
renforcement du cadre juridique et financier. A noté que la deuxième édition du meeting est
organisée par le club des financiers du Nord au Maroc et l'association professionnelle des
financiers et contrôleurs de gestion des états de l'UEMOA.

5ème Edition Mai - Juin 2019

34

Bulletin d’Activités de la CCISTTA

Coopération et Partenariat
La chambre participe au programme de promotion de l'employabilité
des jeunes diplômés

La CCISTTA a pris part le 27 juin 2019 à l'université Abdelmalek Essaadi- Faculté des sciences
juridiques,Économiques et sociales de Tanger ,au programme de promotion de l'employabilité des
jeunes diplômés .Initié par la Fondation Konrad Adenauer au Maroc ,ce programme qui se déroule
sur trois jours, est organisé en partenariat avec la CCISTTA et la FSJES Tanger.Ont représenté la
CCISTTA, Mr Omar Moro président de la chambre ,Mme Zhor Chahir,DRH de SEBN,Présidente
de la commission économique et sociale de la chambre et Mme Houria Elbouzrati,Chef du
département Services aux Ressortissants. Dans son mot d'ouverture à la séance inaugurale,
Mr Omar Moro a mis l'accent sur la différence entre les connaissances universitaires et les
compétences professionnelles demandées dans le marché de l'emploi tout en soulignant que
chaque année arrivent 200.000 jeunes sur le marché du travail et que les chômeurs diplômés
représentent 75% de la population active au chômage en milieu urbain et que 80%des jeunes
(15-24 ans) qui arrivent à décrocher un job travaillent dans l'informel. Mr Omar a souligné
également que la CCISTTA contribue à la promotion de l'employabilité à travers l'incitation à
l'investissement et à la création de l'emploi, les mises en contact, l'accompagnement et l'appui à
entreprenariat, l'offre de stages, la formation. ...Mme Zhor Chahir a axé son intervention sur le fait
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que l'employabilité est non seulement la capacité d'une personne à trouver un premier emploi
mais plutôt à conserver son emploi actuel et à obtenir un nouvel emploi dans sa fonction ou un
autre métier. Mme Chahir a souligné également que les jeunes diplômés doivent être dotés de
compétences transversales de type soft skils. Les soft skils ou compétences comportementales
suscitent de plus en plus l'intérêt des entreprises. Pour être recruté puis être performant au travail,
les seules compétences techniques (les hard skils) ne suffisent plus .Salariés et managers doivent
développer des qualités non professionnelles telles que la créativité ou l'empathie (comprendre
la réalité de l'autre.Mme Chahir a également appelé à multiplier les conventions de coopération
universités/entreprises. Rappelons à ce niveau que le premier jour est consacré à une séance
pédagogique et un atelier pratique sur le projet professionnel ,sa consistance,son contenu et sa
manière de rédaction. Le vendredi 28 et samedi 29 juin seront consacrées à la création et au
développement de l"identité numérique,aux techniques gagnantes pour décrocher un stage ou
un emploi et à la préparation et la réussite des entretiens de stage ou de recrutement. En marge
de ce programme, un contrat de coopération est signé entre la CCISTTA, la FSJESTanger et la
Fondation KONRAD ADENAUER STIFTUNG.
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