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االفتتاحية

السيد عمرمورو

رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة –تطوان -الحسيمة

حرصت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة ،منذ دخولها طور الجهوية،
على القيام بجملة مبادرات هدفها اإلسهام في تعزيز آليات الحكامة وتحديث وسائل العمل والرفع من جودة
الخدمات املقدمة ملواكبة ملف التنمية االقتصادية بالجهة ،والذي يرتكز باألساس على تطوير القطاعات
االقتصادية وتبني مبدأ القرب من املهنيين ومواصلة العمل بجد ومسؤولية من أجل تمثيلهم ومواكبتهم على
أحسن وجه ،وذلك من خالل تنفيذنا للعديد من البرامج واملشاريع ،من خالل انجاز مشاريع تنموية (املدرسة
العليا للتجارة ،وحاضنة املقاوالت )...وعقد لقاءات تواصلية ولقاءات استثمارية ،وتنظيم األيام الدراسية،
واأليام التجارية وتأطير الجمعيات املهنية وتكوينهم ودعم وإنعاش املقاولة وتطوير عالقة التعاون والشراكة
مع املؤسسات املحلية والجهوية من جماعات ترابية وسلطات محلية وغيرها بغيى العمل على تنزيل و دعم
املخططات التنموية واملشاريع االقتصادية الجهوية .وتعزيز االنفتاح والشراكة مع هيئات دولية عديدة في
إطار الديبلوماسية االقتصادية والتعاون الدولي .كما تسعى الغرفة ملواكبة املستجدات التي توفرها بالدنا
وجهتنا في املجاالت االقتصادية املختلفة ،ولتتبع مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية قصد
دعمها وتأطيرها .وهو ما يسرنا تقديمه لكم في هذا العدد السادس من النشرة.
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حـ ـ ـ ـ ـ ــوارالع ــدد
حوارمع السيد عبد الحميد الحسيسن
النائب الثالث للرئيس حول القطاع
السياحي بالجهة وأهمية تشجيع
االستثمارفيه
جهة طنجة -تطوان-الحسيمة تصدرت السياحة
الداخلية على الصعيد الوطني خالل هذه السنة،
ما هي العوامل التي ساهمت في تحسين النشاط
ّ
السياحي للجهة في نظركم؟
تزخر جهة طنجة -تطوان-الحسيمة بموارد
سياحية طبيعية وثقافية هائلة تتمثل في موقعها
الجغرافي املطل على ضفتي البحر األبيض املتوسط
واملحيط األطل�سي وتوفرها على معالم وآثار عمرانية
وعلى سلسلة جبال الريف ،وعلى ثروات طبيعية
نباتية وحيوية مهمة ،وهو ما يوفر للمنطقة فرصا
كبيرة لضمان ازدهار القطاع السياحي بفضل هذه
الخصائص التاريخية والجغرافية والثقافية التي
تعتبر املصادر الرئيسية للثروة لهذه املنطقة .ومن
العوامل الرئيسية التي ساهمت مؤخرا في تحسين
النشاط السياحي للجهة هو تسريع وثيرة التنزيل
الجهوي لرؤية  ،2020عبر تفعيل مقتضياته وبرامجه
االستثمارية الضخمة الحاملة للمشاريع ذات قيمة
عالية التي شكلت خارطة الطريق لتنمية السياحة
بالجهة ،كإعادة توظيف منطقة ميناء طنجة املدينة
وتحويله إلى ميناء ترفيهي « طنجة مارينا باي » الذي
ساهم في تحقيق هدف جلب حوالي مليون سائح عبر
الرحالت السياحية البحرية وأيضا انطالق القطار
السريع "البراق" الذي كان له انعكاس ملحوظ على
القطاع السياحي بالجهة،واعطاء انطالقة محطة
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

السيد عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث للرئيس

ليكسوس السياحية بالعرائش ومشاريع أخرى
كافتتاح املراكز التجارية الكبرى وغير ذلك.......
وكذلك ألن قطاع السياحة باملنطقة يتشكل
ممايقارب  180مؤسسة فندقية مصنفة حيث
استحوذت السياحة الداخلية خالل هذا الصيف
على حوالي  65في املائة من ليالي املبيت السياحية
املسجلة على مستوى الفنادق املصنفة بالجهة.
وال نن�سى أن تطوان واملدن الساحلية ساهمت
بشكل جد كبير في استحواذ على أكبر حصة من
السياحة الداخلية الستقطاب عدد كبير من السياح
املغاربة واألجانب ألنها تتوفر على مؤهالت طبيعية
مهمة ،ويزخر اإلقليم بالساحل التطواني الذي يزيد
طوله عن  100كلم مربع واملمتد عبر العديد من
املدن واد لو مرتيل املضيق الفنيدق القصر الصغير
 ،والذي يضم أجود الشواطئ املغربية املؤهلة لجلب
مئات اآلالف من السكان .
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ما هي الحلول املمكنة في نظركم لتجاوز هذه
اختالالت القطاع السياحي بالجهة؟

الغرفة تسعى الى احداث املجلس االقليمي
للسياحة بالعرائش كما سبقت أن ساهمت في
احداث مجلس اقليمي للسياحة بتطوان ماهي
األهداف املنشودة من وراء احداث هذا املجلس
االقليمي للسياحة؟

في نظري تشجيع االستثمار في املشاريع السياحية
يمكن أن يساهم بشكل كبير في الدفع بعجلة التنمية
املحلية ودينامية تطور السياحة الجهوية والتسويق
الجيد لوجهة اململكة الشمالية ،مع السعي الى دعم
املقاوالت السياحية الصغرى واملتوسطة؛ ودعم
شبكة املواصالت والنقل بالجهة والربط الجوي
بين مدن الحسيمة وطنجة وتطوان واملدن األخرى
الكبرى ،وإعادة هيكلة وتعزيز السياحة الشاطئية
وتطوير السياحة القروية وإعادة اإلعتبار للمنتوج
السياحي والثقافي في أبعاده املختلفة وكذا تجويد
إطار استقبال الزوار والسائحين وتطوير األداء املنهي
للفاعلين املحليين والسهر على أمن وراحة السياح
وضمان سالمتهم أمام أية أخطار محتملة ،من إزعاج
أو تحرشات.

احداث املجلس االقليمي للسياحة يأتي انسجاما
مع التعليمات امللكية السامية الرامية الى تنظيم
وتطوير القطاع السياحي  ،وتنزيال لبرنامج عمل غرفة
التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان
الحسيمة حيث الهدف الرئي�سي هو مواكبة الغرفة
ملهنيي القطاع السياحي بأقاليم الجهة وتأطيرهم و
انعاش وتسويق املنتوج السياحي للرفع من جاذبية
املنطقة وزيادة توافد السياح ،وكما سيعمل على دعم
األنشطة االقتصادية لكافة مهنيي قطاع السياحة،
من قبيل أرباب الفنادق واملطاعم السياحية ووكاالت
األسفار والنقل السياحي ،وتشيجعهم على التصنيف
والحصول على الترخيص بالنسبة لوكاالت االسفار.
ما هي االكراهات التي ال يزال يعاني منها قطاع
السياحة بالجهة؟
رغم كل تلك املؤهالت التي سبق لي ذكرها فان قطاع
السياحة والذي يعد قاطرة اقتصادية على مستوى
الجهة ال يزال يخضع ملجموعة من اإلكراهات التي ال
تسمح له أن يتبوأ املكانة الالئقة به ،وال تمكنه بعد
من لعب دور الرافعة في التنمية االقتصادية املحلية،
السيما مشكل النقل السياحي لتسهيل الولوج لكافة
مناطق الجهة ونقص البنيات التحتية الخاصة
بالسياحة الحضرية كالتشوير ,األكشاك السياحية,
املسارات السياحية الى غير ذلك من االختالالت التي
تعاني منها السياحة الشاطئية وكذا السياحة القروية.
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املكتب اإلداري للغرفة
االجتماع الدوري الشهري للمكتب املسيرللغرفة
يوليوز2019

وقد تم التطرق خالل هذا االجتماع الى مناقشة
مقررات دورة يونيو  2019كما تم تتبع تنفيذ
مختلف امللفات واملشاريع والبرامج التي تشرف
عليها الغرفة.

عقد املكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة يومه
االربعاء  10يوليوز  2019على الساعة الحادية
عشرة صباحا باملقر الجهوي للغرفة 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 املصطفى ديرى نائب املقرر
والسيد ربيع الخملي�شي :املدير الجهوي للغرفة.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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املكتب اإلداري للغرفة
االجتماع الدوري الشهري للمكتب املسيرللغرفة
شتنبر2019

وقد تم التطرق خالل هذا االجتماع الى مناقشة
عقد املكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة يومه نقط جدول االعمال التالي:
الخميس  12شتنبر  2019على الساعة الحادية
- 1املصادقة على املحضر السابق
عشرة صباحا باملقر الجهوي للغرفة بطنجة اجتماعه
- 2تقرير انشطة الغرفة بين االجتماعين
الشهري برئاسة السيد عمر مورو وبحضور السيد
- 3تحضير دورة اكتوبر 2019
مصطفى بنعبد الغفور :النائب األول للرئيس،
- 4تحضير مشروع ميزانية 2020
والسيد عبد الحميد الحسيسن :النائب الثالث
- 5تحضير مشروع برنامج عمل 2020
للرئيس ،والسيد محمد اغطاس السعيدي :النائب
- 6تتبع انجاز صفقات الغرفة
الرابع للرئيس ،والسيد الحسين ابن الطيب :أمين
- 7تتبع تنفيذ برنامج عمل 2019
املال ،والسيد املصطفى ديرى نائب املقرر والسيد
ربيع الخملي�شي :املدير الجهوي للغرفة.
- 8مختلفات.
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أقطاب ولجان الغرفة
اجتماع قطب التكوين والتعليم بالغرفة
عقد اجتماع قطب التكوين والتعليم يوم الجمعة  26يوليوز  2019بملحقة الغرفة بتطوان ,وترأسه
السيد نائب الرئيس مصطفى بن عبد الغفور ،وبحضور السادة األعضاء:عبد اللطيف افيالل ،رئيس الجمعية
الجهوية للتكوين والتعليم ،و موهب القاسمي و اسماعيل دادي ومنصف ازماني واحمد بوكمزة ومصطفى
بناجي ،وقد حضر االجتماع اطر الغرفة السيد
ربيع الخملي�شي و ناصر الفقيه اللنجري وسعيد
شفيق ومحمد الحجاجي .حيت تناول هذا
االجتماع النقط التالية:
 1املصادقة على محضر االجتماع السابق 2التكوين املستمر العضاء و اطر الغرفة 3التكوين املستمر بالنسبة ملنتسبي الغرفة 4التكوينات باملعاهد التابعة للغرفة 5الحملة الدعائية للتكوين بشراكة مع ايدوكاتيموخلص هذا االجتماع برفع مجموعة من املقترحات تتعلق بتطوير املشاريع التي يقوم بتتبعها القطب.
اجتمع اعضاء قطب التكوين والتعليم يوم الجمعة واملنتسبين في اطار التكوين املستمر كما تقرر عقد
 27شتنبر  2019بمقر ملحقة الغرفة بتطوان على الجمع العام العادي للمؤسسة الجهوية للتكوين
الساعة  11صباحا برئاسة السيد عبد اللطيف والتنمية باملوازاة مع دورة اكتوبر للغرفة.
افيالل وبحضور السادة االعضاء منصف االزماني
ومهيب القاسمي ومصطفى بناجي ومحمد ازميزم
ومدير ملحقة تطوان السيد ناصر الفقيه اللنجري
ورئيس قسم خدمات املقاوالت سعيد شفيق.
وقد تطرق جدول اعمال اللقاء للمصادقة على
محضر اللقاء السابق وتدارس تقدم املشاريع
املرتبطة بالقطب وكذا البرنامج املستقبلي للتكوين
الخاص بالطلبة ،واعضاء وموظفي الغرفة ،والتجار
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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أقطاب ولجان الغرفة
اجتماع قطب التجارة والخدمات واالستثماربالغرفة
عقد قطب التجارة و الخدمات واالستثمار اجتماعه العادي بملحقة الغرفة بتطوان يوم الجمعة  26يوليوز
 .2019حضره السيد مصطفى بن عبد الغفور نائب الرئيس والسيد مصطفى بناجي رئيس لجنة الشؤون
التجارية والسيد احمد بوكمزة رئيس لجنة االستثمار والسادة عبد هللا زرغيل و منصف ازماني اعضاء الغرفة
كما حضره السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة .وتطرق جدول أعماله على النقط التالية :
 1املصادقة على مشروع محضر االجتماعالسابق
 2تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب 3مناقشة سبل احداث لجنة دائمة من الغرفةتعمل على تتبع االوضاع االقتصادية بالجهة
 4تتبع توصيات املناظرة الوطنية للتجارةوخلص هذا االجتماع برفع مجموعة من
املقترحات تتعلق بتطوير املشاريع التي يتابعها
القطب.
اجتمع اعضاء قطب التكوين والتعليم يوم الجمعة
 27شتنبر  2019بمقر ملحقة الغرفة بتطوان على
الساعة  11صباحا برئاسة السيد عبد اللطيف افيالل
وبحضور السادة االعضاء منصف االزماني ومهيب
القاسمي ومصطفى بناجي ومحمد ازميزم ومدير ملحقة
تطوان السيد ناصر الفقيه اللنجري ورئيس قسم
خدمات املقاوالت سعيد شفيق.
وقد تطرق جدول اعمال اللقاء للمصادقة على
محضر اللقاء السابق وتدارس تقدم املشاريع املرتبطة
بالقطب وكذا البرنامج املستقبلي للتكوين الخاص
بالطلبة ،واعضاء وموظفي الغرفة ،والتجار واملنتسبين
في اطار التكوين املستمر كما تقرر عقد الجمع العام
العادي للمؤسسة الجهوية للتكوين والتنمية باملوازاة
مع دورة اكتوبر للغرفة.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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العدد  - 6يوليوز-غشت-شتنبر2019

أقطاب ولجان الغرفة
اجتماع قطب التعاون والشراكة بالغرفة
عقد قطب التعاون والشراكة لقاءه العادي
يوم الثالثاء  25يوليوز  2019بمقر ملحقة الغرفة
بتطوان وحضره كل من السادة االعضاء:رشيد
قنطار وخالد االبراهيمي ومصطفى بناجي وعبد
السالم السليماني وكذا مدير ملحقة الغرفة
بتطوان السيد ناصر الفقيه اللنجري ورئيس
قسم الدعم والترويج بملحقة الغرفة بتطوان
السيد سعيد شفيق.
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.
كما انعقد يوم الجمعة  27شتنبر  2019على
الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الغرفة
الجهوية بطنجة  ،اجتماع قطب التعاون
والشراكة ،وخصص هدا االجتماع ملناقشة
النقط التالية :
 1املصادقة على مشروع محضر االجتماعالسابق
 2تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب 3اقترحات فيما يخص برنامج عمل الغرفة برسم سنة  2020وفقا للمخطط االستراتيجي الغرفة الفترةاملمتدة .2019-2021
وترأس هذا االجتماع كل من السيد مصطفى ديرا نائب املقرر والسيد رشيد قنطار رئيس لجنة البيئة
والطاقات املتجددة وحضره كل من السادة :ياسين العرود و خالد ابراهمي و جمال الدين حنين واحمد عزيبو
شامو وعبد السالم السليماني .ومن جانب األطر اإلدارية حضر كل من السادة  :مصطفى الحضري و حميد
النقرا�شي وأشرف صالح وخلود خياري.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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العدد  - 6يوليوز-غشت-شتنبر2019

أقطاب ولجان الغرفة
اجتماع قطب التدبيراملؤسساتي وقطب اإلعالم والتواصل بالغرفة
عقد قطب التدبير املؤسساتي واالعالم والتواصل لقاءه العادي يوم االثنين  29يوليوز  2019بمقر الغرفة
بطنجة وحضره كل من السادة االعضاء :عبد االله جرجر والعربي ابركي وبوعياد محمد وكذا املدير الجهوي
للغرفة السيد ربيع الخملي�شي والسادة اطر الغرفة
عبد الرحمان يوالل وامغاس حنان وشيرين حراق .
وقد تداول القطب في جدول اجتماعه املصادقة
وتتبع مختلف املشاريع املرتبطة بالقطب .وبعد
املناقشة الهادفة والتداول في مجموعة من املقترحات
اصدر القطب عدة توصيات رفعها الى انظار املكتب
املسير للغرفة.
وفي اطار اجتماعاته الدورية ،انعقد يوم الخميس
 26شتنبر  2019على الساعة  11صباحا بمقر الغرفة
الجهوية بطنجة ،اجتماع قطب التدبير املؤسساتي
واالعالم والتواصل وقد خصص هذا االجتماع
ملدارسة النقط التالية:
1املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛ 2تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب؛3اقتراحات فيما يخص برنامج عمل الغرفة برسمسنة  2020وفقا للمخطط االستراتيجي للغرفة للفترة
املمتدة 2019-2021
ترأس االجتماع السيد  :املصطفى ديرى :نائب املقرر
وحضره كل من السادة  :عبد هللا جرجر :مقرر لجنة

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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الشؤون القانونية واإلدارية
وعثمان اليعقوبي :رئيس لجنة اإلعالم والتواصل
واهروش محمد سعيد :عضو لجنة الشؤون
املالية وامليزانية والعربي ابركي:عضو لجنة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية ومنصف ازماني :مقرر لجنة
الشؤون املالية وامليزانية وبوعياد محمد :عضو لجنة
الشؤون املالية وامليزانية وعثمان الزيتوني :مقرر لجنة
الشؤون التجارية
كما حضره السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي
واألطر االدارية املكلفة بتتبع ملفات القطب السيد
عبد الرحمان يوالل :رئيس قسم املالي واالداري واسماء
الطاهري وندى جيوك وخلود الخياري.

العدد  - 6يوليوز-غشت-شتنبر2019

أقطاب ولجان الغرفة
لجنة الشؤون املالية وامليزانية

انعقد يوم الخميس  26شتنبر  2019على الساعة  12صباحا بمقر الغرفة بطنجة ،اجتماع لجنة الشؤون
املالية وامليزانية
وخصص هدا االجتماع ملناقشة النقط التالية:
1الحصيلة املالية لسنة 2019 2مناقشة مشروع امليزانية برسم سنة 20203مختلفاتوترأس هذا االجتماع السيد :منصف ازماني ،مقرر لجنة الشؤون املالية وامليزانية وحضره كل من السادة:
مصطفى ديرا :نائب مقرر الغرفة
عثمان اليعقوبي :رئيس لجنة اإلعالم والتواصل
اهروش محمد سعيد :عضو لجنة الشؤون املالية وامليزانية
بوعياد محمد :عضو لجنة الشؤون املالية وامليزانية
عثمان الزيتوني :مقرر لجنة الشؤون التجارية
عبد االله جرجر :مقرر لجنة :الشؤون اإلدارية والقانونية
العربي ابركي :عضو لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
كما حضره السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي واالطار االداري السيد عبد الرحمان يوالل رئيس القسم
املالي واالداري.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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العدد  - 6يوليوز-غشت-شتنبر2019

أقطاب ولجان الغرفة
اجتماع قطب الصناعة ودعم االنشطة واملشاريع التنموية

انعقد يوم االربعاء  25شتنبر  2019على الساعة
 11صباحا بمقر الغرفة الجهوية بطنجة،اجتماع
قطب الصناعة و دعم االنشطة و املشاريع التنموية
وخصص ملدارسة ومناقشة النقط الواردة في جدول
األعمال والتي همت بالخصوص:
 1املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛ 2تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب؛ 3مشروع املنطقة الصناعية املجد بتعاون معصندوق دعم املناطق الصناعية «» Fonzid
 4اقتراحات فيما يخص برنامج عمل الغرفة برسمسنة  2020وفقا للمخطط االستراتيجي للغرفة للفترة
املمتدة 2019-2021؛
 5دراسة حول املناطق الصناعية بالجهة.- 6تقديم دفتر تحمالت متعلق بوحدات القرب
لذبح الدواجن؛
وترأس االجتماع السيد الحسين بن الطيب امين
املال و السيد املصطفى ديرى :نائب املقرر وحضره كل
من السادة :
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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سعيد اليون�سي  :رئيس لجنة الصناعة ومناطق
االنشطة االقتصادية
عبد اللطيف التويجري :رئيس لجنة تنظيم املناطق
الصناعية و املعارض
محمد آيت الحاج احمد :مقرر لجنة التتبع و انجاز
املشاريع التنموية
مراد بنونة :مقرر لجنة تنظيم املناطق الصناعية
واملعارض
محمد اجانة  :عضو لجنة تنظيم املناطق الصناعية
واملعارض
محمد حماني :رئيس لجنة دعم املقاولة و
التكنولوجيات الحديثة.
ياسين العرود :رئيس لجنة انشطة املناولة
كما حضره السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي
للغرفة واألطر االدارية املكلفة بتتبع ملفات القطب
السيد خالد بولعيش رئيس مصلحة التكوين
والتشبيك والسيدة خديجة بوحايك والسيدة خلود
الخياري.
العدد  - 6يوليوز-غشت-شتنبر2019

أنشطة املقرالجهوي بطنجة
رئيس الغرفة يجتمع بلجنة عن وزارة الصناعة و االستثمار
والتجارة واالقتصاد الرقمي

في اطار التحضيرات الجارية املنبثقة عن االتفاق
حول املنطقة الحرة االفريقية و تماشيا مع خالصات
اللقاءات السابقة استقبل السيد عمر مورو رئيس
غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة
تطوان الحسيمة ورئيس جامعة الغرف املغربية
مرفوقا بالسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة
و السيد أديب أقلعي املكلف بمندوبية وزارة الصناعة
و االستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي لجنة عن
الوزارة الوصية تضم السيدة زهراء مغافري املديرة
العامة للتجارة و السيدة لطيفة العلوي و السيد
سعيد العلمي .و ذلك يوم الخميس  25يوليوز 2019
بمقر الغرفة بطنجة  ،حيث تم الوقوف على مختلف
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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الحيثيات املرافقة التفاقية التبادل الحر في املنطقة
الحرة االفريقية وكذا كيفية مساهمة الغرف املغربية
في ضمان مواكبة فعالة وايجابية خالل جميع مراحل
تنفيذها.

العدد  - 6يوليوز-غشت-شتنبر2019

أنشطة املقرالجهوي بطنجة
رئيس الغرفة يستقبل وفدا عن صندوق املناطق الصناعية
املستدامة""FONZID

استقبل السيد عمر مورو رئيس الغرفة بمعية
السيد الحسين بن الطيب امين مال الغرفة ورئيس
جمعية املنطقة الصناعية املجد بطنجة والسيد ربيع
الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة وفدا عن صندوق
املناطق الصناعية املستدامة " " FONZIDيضم 10
خبراء مختصين في مجال تأهيل املناطق الصناعية.
وذلك بمقر الغرفة الجهوية بطنجة يوم الخميس 29
غشت  .2019حيث تم خالل جلسة العمل املنظمة
معهم مناقشة ملف اعادة هيكلة املنطقة الصناعية
املجد ودراسة امكانية الحصول على تمويل العادة
تأهيل املنطقة وبنياتها التحتية.
كما تم تنظيم زيارة ميدانية للوفد الزائر الى املنطقة
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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الصناعية املجد حيث تم الوقوف عن كثب على
وضعية املنطقة من حيث مختلف البنيات واملرافق.
كما تم تقديم شروحات ومعطيات تتعلق بمشروع
اعادة هيكلة املنطقة من طرف السيد الحسين بن
الطيب رئيس جمعية املنطقة الصناعية.

العدد  - 6يوليوز-غشت-شتنبر2019

أنشطة ملحقة العرائش
احداث املجلس االقليمي للسياحة بالعرائش

انسجاما مع التعليمات امللكية السامية الرامية
الى تنظيم وتطوير القطاع السياحي  ،وتنزيال لبرنامج
عمل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة
طنجة تطوان الحسيمة برسم سنة  ، 2019انعقد
بمقر فرعية الغرفة بالعرائش يوم االربعاء  25شتنبر
 2019اجتماع تمهيدي حول دراسة مشروع احداث
املجلس االقليمي للسياحة بالعرائش  .ترأسه السيد
عبد الحميد الحسيسن نائب رئيس الغرفة وحضره
السادة اعضاء الغرفة بالعرائش  :محمد حماني ؛
سمير الكاموني وعبد االله بنتهرة ومهنيين من القطاع
السياحي ( الفنادق  -املطاعم  -دور الضيافة  -وكاالت
النقل السياحي ) والسيد سعيد شفيق اطار بملحقة
الغرفة بتطوان وأطر فرعية الغرفة بالعرائش .
وتمحور االجتماع حول النقط التالية :
 تقديم نبذة عن املجلس االقليمي للسياحة واهميتهفيما يخص انعاش وتسويق املنتوج السياحي ومراحل
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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ومساطر تأسيسه  - .احداث املجلس رهين بتشكيل
جمعيات مهنية والحصول على الترخيص والتصنيف
استنادا الى توجيهات السيد مندوب السياحة بتطوان
 .وبعد نقاش مستفيض تم االتفاق على التوصيات
التالية  - :التسريع بتأسيس جمعيات مهنية .
 تحسيس مهنيي القطاع السياحي وتشيجعهم علىالتصنيف والحصول على الترخيص بالنسبة لوكاالت
االسفار  - .مواكبة الغرفة ملهنيي القطاع السياحي
باقليم العرائش وتأطيرهم .

العدد  - 6يوليوز-غشت-شتنبر2019

أنشطة ملحقة تطوان
مائدة مستديرة حول التجارة اإللكترونية :التحديات واآلفاق

نظمت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بمقر املدرسة العليا للتجارة
بتطوان مائدة مستديرة حول التجارة اإللكترونية التحديات و اآلفاق و ذلك يوم الخميس  04يوليوز 2019
بحضور السيد عبد اللطيف افيالل رئيس املؤسسة الجهوية للتكوين و التنمية.

االبواب املفتوحة للمدرسة العليا للتجارة واملعهد املتخصص املتوسطي للتدبير
في سياق ايام األبواب املفتوحة للمدرسة العليا للتجارة و املعهد املتخصص املتوسطي للتدبير تم تنظيم
مائدة مستديرة حول موضوع "التكوين رافعة اساسية للتنمية االقتصادية و االجتماعية بالجهة" من تاطير
عدد من الخبراء الفاعلين في مجالي
التكوين و التنمية ودلك يوم  9يوليوز
 2019بمقر املدرسة العليا للتجارة
بتطوان وقد حضر هذا اللقاء السادة
عبد اللطيف افيالل رئيس املؤسسة
الجهوية للتكوين و التنمية و السيد
موهب القاسمي عضو الغرفة.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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العدد  - 6يوليوز-غشت-شتنبر2019

أنشطة ملحقة تطوان
توقيع اتفاقية شراكة "مغربية رومانية" للنهوض بالقطاع السياحي بإقليم تطوان

انعقد بمقر ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتطوان يوم السبت  28شتنبر  2019لقاء شراكة
بين املجلس اإلقليمي للسياحة بتطوان والسفارة الرومانية باملغرب بحضور سفيرة جمهورية رومانيا السيدة دانييال
بريندوسا بازفان واملستشار اإلقتصادي للتجارة الخارجية بسفارة رومانيا بطنجة ورئيس غرفة التجارة املغربية
الرومانية والسيد الكاتب العام لعمالة تطوان ورئيس املجلس اإلقليمي لتطوان ورئيس جماعة تطوان ورئيسة املجلس
الجهوي للسياحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة وعدد من املسؤوليين والفاعلين املحليين في القطاع السياحي وأعضاء
الغرفة وأطرها (السيد عبد اللطيف أفيالل والسيد مصطفى بناجي والسيد سعيد شفيق والسيدة حليمة الحضري).
حيث تم توقيع اتفاقية شراكة بين رئيس املجلس اإلقليمي للسياحة بتطوان ،ورئيس غرفة التجارة والصناعة
والخدمات والسياحة املغربية الرومانية ،والتي تسعى لتشجيع الفاعلين في املجال السياحي على تسويق الوجهات
السياحية املغربية الرومانية ،وتطوان بشكل خاص ،وتنظيم املعارض السياحية للترويج للمؤهالت السياحية
للبلدين ،باإلضافة إلى تشجيع املستثمرين بالبلدين على االستثمار في القطاع السياحي.

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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أنشطة مكتب وزان
اجتماع لتدارس مشروع "احداث محطة ملعالجة مياه املرجان بمدينة وزان"

بمبادرة من غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات
لجهة طنجة تطوان الحسيمة ،و استكماال لالجتماع
التمهيدي املنعقد بوزان يوم  08دجنبر  ،2018انعقد
يومه الثالثاء  09يوليوز  2019على الساعة 11
صباحا ،باملقر الجهوي اجتماع موسع لتدارس مشروع
"إحداث محطة ملعالجة مياه املرجان بمدينة وزان".
حضر عن الغرفة السادة االعضاء :رشيد قنطار،
سعيد اليون�سي ،محمد الطاهري و كريم غزولة و
اإلطار عزيز اغبالو .كما شارك في هذا اللقاء ممثلون
عن جماعة وزان ،وكالة حوض اللوكوس ،عمالة وزان،
الغرفة الفالحية الجهوية ،مديرية الفالحة و مديرية
البيئة.
بعد الكلمة االفتتاحية للسيد رشيد قنطار ،أعطيت
الكلمة للسيد طارق هيلم مسؤول الشركة العربية
لتقنية املياه لتقديم عرض مفصل حول مشروع
محطة معالجة مياه املرجان .بعد ذلك فتح النقاش
لتلقي تساؤالت و مالحظات الحاضرين.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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في النهاية تم االتفاق على إعداد الشركة السعودية
لدراسة مفصلة تقنية و مالية إضافة للمراجع التقنية
الخاصة بآليات التصفية و املعالجة التي تشكل هذه
املحطة ،بناء على هذه املعطيات سيتم عقد لقاء
مقبل للتقدم اكثر في تفصيل املشروع و تباحث
إمكانية دمجه مع مشروع أحواض التجميع و التبخير
املطروحة حاليا.

العدد  - 6يوليوز-غشت-شتنبر2019

أنشطة مكتب وزان
تتبع مشروع الفيتوربوزان

في اطار تنزيل مشروع انجاز وحدة لتثمين الفيتور بوزان تم عقد لقاء يوم االثنين  15يوليوز  2019بمقر
الجماعة بوزان بحضور رئيس الجماعة السيد عبد الحليم العالوي والسادة اعضاء الغرفة بوزان رشيد قنطار
ومحمد الطاهري وخالد االبراهيمي والسيد مدير الغرفة بتطوان ناصر الفقيه اللنجري والسيد مدير مكتب
الخبرة والدراسات عبد االله الزرتيتي .وخصص هذا اللقاء لتدقيق الجوانب التقنية واملالية للمشروع والبحث
عن االسراع في تنزيله على ارض الواقع.

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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أنشطة ملحقة الحسيمة
لقاء دوري لتتبع العمل االداري بملحقة الغرفة بالحسيمة

ترأس السيدان اشرف بوجير مقرر الغرفة والسيد
املصطفى ديرا نائب املقرر مرفوقا بالسيد ربيع
الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة ،يوم الخميس
 18يوليوز  2019على الساعة الثانية والنصف
بعد الزوال ،لقاء دوريا مع موظفي ملحقة الغرفة
بالحسيمة لتتبع انشطة امللحقة وكذا امللفات التي
يشتغلون عليها مع تقديم مقترحات لتطويرها.
وفي اطار االجتماعات الدورية لتفقد سير العمل
اإلداري عقد السيد املدير الجهوي للغرفة يوم الجمعة
 19يوليوز  2019اجتماعا مع أعضاء الغرفة املمثلين
إلقليم الحسيمة حضره السادة :أشرف بوجير :مقرر
الغرفة واملصطفى ديرا :عضو املكتب املسير للغرفة
نائب املقرر وأحمد بوكمزة :رئيس لجنة اإلستثمار
بالغرفة  ،ونجيب بودرا ومحمد الحنكوري وأحمد
العزوزي أعضاء بالغرفة.
كما حضر اإلجتماع السيد مدير امللحقة علي
الفار�سي ،والسيدة نبيلة لهيت اطار بامللحقة ،والسيد
عبد الرحمان يوالل رئيس القسم اإلداري واملالي
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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بالغرفة ،والسيد محمد العزوزي موظف بملحقة
الحسيمة .افتتح اإلجتماع بكلمة للسيد أشرف بوجير
رحب خاللها بالحاضرين داعيا إلى التعاون واإلنسجام
في الرؤى لتطوير عمل امللحقة وعلينا اغتنام فرصة
زيارة السيد املدير الجهوي للحسيمة لإلشتغال معا
وتقديم اآلراء واملبادرات واملقترحات حول قضايا
القطاع اإلقتصادي باإلقليم ،ولم يفته باملناسبة
تهنئة كل من السيدة نبيلة والسيد عبد الرحمان على
منصبيهما الجديدين .وتحدث السيد املدير الجهوي
للغرفة عن تقدم وتحسن عمل الغرفة مذكرا بما
تقوم به بالشراكة مع مكتب اإلستشارات mazars
مذكرا بكون هذا اللقاء جاء بناء على ما تقرر خالل
انعقاد الدورة املاضية للغرفة وكذلك أثناء الزيارة التي
قام بها رئيس الغرفة للحسيمة مؤخرا ،بعد ذلك قدم
عرضا مفصال بخصوص اإلتفاقية املتعلقة بمخطط
تطوير غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة
طنجة تطوان الحسيمة وبرنامج املواكبة التقنية
خالل الفترة املمتدة من  2018إلى .2021
العدد  - 6يوليوز-غشت-شتنبر2019

أنشطة جهوية ووطنية
مشاركة الغرفة في املائدة املستديرة حول
االستثمارالصناعي الوطني بطنجة

شارك رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة السيد عمر مورو يوم
األربعاء  18شتنبر  2019بفندق موفنبيك بطنجة في املائدة املستديرة حول االستثمار الصناعي الوطني.
حضر هذا اللقاء الهام ثلة من الفاعلين االقتصاديين واملؤسساتيين بينهم السيد عادل الرايس رئيس
الكنفدرالية العامة للمقاوالت باملغرب فرع الشمال والسيد رضا الشامي رئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي ،والسيد هشام الزناتي السرغيني مدير الصندوق املركزي للضمان االجتماعي والسيد ياسين الحداوي
مدير صندوق اإليداع والتدبير وغيرهم.
وقد عرفت أشغال هذه املائدة املستديرة مداخالت قوية وتوصيات تهدف الى تقوية وتطوير االستثمار
الصناعي الوطني.

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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أنشطة جهوية ووطنية
مشاركة الغرفة في اللقاء الدرا�سي حول":غرف التجارة والصناعة والخدمات
باملغرب :أية أدوارفي سياق املتغيرات االقتصادية الوطنية والدولية بمقرمجلس
املستشارين بالرباط

شاركت غرفة التجارة و الصناعة والخدمات بجهة
طنجة تطوان الحسيمة في أشغال اللقاء الدرا�سي حول
 " :غرف التجارة والصناعة والخدمات باملغرب  :أية
أدوار في سياق املتغيرات االقتصادية الوطنية و الدولية"
يوم األربعاء  17يوليوز  2019بمقر مجلس املستشارين
بالرباط .وقد تميز اللقاء بالكلمة التي ألقاها السيد عمر
مورو رئيس الغرفة و رئيس جامعة الغرف املغربية في
الجلسة االولى ،كما مثل الغرفة في هذا اللقاء املنظم من
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طرف الفضاء املغربي للمهنيين بشراكة مع فريق العدالة
والتنمية في مجلس املستشارين  ،كل من السيد مصطفى
بن عبدالغفور النائب األول لرئيس الغرفة و السيد
أشرف بوجير مقرر الغرفة و السيد ابراهيم أنكاي عضو
الغرفة و السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة
و السيد ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة الغرفة
بتطوان.
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أنشطة جهوية ووطنية
ندوة حول موضوع “حلول شمسية في خدمة تشغيل النساء :الفرص والتطبيقات
وإطاردعم اندماج النساء في مجاالت املهن الخضراء”

تصميم وصناعة آالت تجفيف وطهي شمسية بكفاءة
تقنية ومردودية اقتصادية عالية وتسويقها لفائدة
تعاونيات نسائية تعمل في مجال تثمين املنتجات الزراعية
واملجالية.
وقد مثل الغرفة في هذا اللقاء السيد محمد يجو
رئيس قسم الدعم و الترويج و السيدة خديجة بوحايك
اطار بنفس القسم.

شاركت الغرفة في الندوة التي نظمتها الوكالة االملانية
للتعاون الدولي  GIZحول موضوع “حلول شمسية في
خدمة تشغيل النساء  :الفرص والتطبيقات وإطار دعم
اندماج النساء في مجاالت املهن الخضراء” بيوم االربعاء
 18شتنبر  2019بفندق سوالزير بطنجة .ويهدف هذا
اللقاء الى إلقاء الضوء على التجربة النموذجية لتعاونية
“ضياء للحلول الشمسية” ،التي تتكون من  14امرأة
شابة  ،والتي تم إنشاؤها ضمن املشروع ،وتعمل على

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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أنشطة جهوية ووطنية
مشاركة الغرفة في الدورة السادسة ملعرض املناولة لقطاع السيارات

مختلف دول العالم .
يأتي تنظيم هذا املعرض في اطار أعمال لجنة تطوير
املناولة بقطاع السيارات ،ويهدف الى تعزيز القدرة
التنافسية ملصنعي املعدات في اململكة والى تشجيع
القطاع من خالل املنظومات الصناعية للسيارات وذلك
تماشيا مع برنامج التسريع الصناعي  2014-2020لوزراة
الصناعة ،وامتد املعرض على مدار ثالث ايام  25،و 26
و  27شتنبر .2019
وركز على خلق فضاء لتبادل الخبرات والتشبيك على
الصعيد املحلي والجهوي والوطني.

شارك كل من السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة
والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة
والسيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة في الجلسة
االفتتاحية للدورة  6ملعرض املناولة لقطاع السيارات و
ذلك يوم  25شتنبر ، 2019املنظم من طرف الجمعية
املغربية لتجارة وصناعة السيارات باملنطقة الصناعية
الحرة لطنجة ،وقد تميزت الجلسة االفتتاحية بمشاركة
السيد الوزير موالي حفيظ العلمي وزير الصناعة
والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي وعدد من
الفعاليات االقتصادية للجهة ورجال االعالم والصحافة
وقد عرف املعرض مشاركة ما يزيد على  200عارض من
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التعاون والشراكة
الغرفة تشارك في مؤتمرغرف التجارة والصناعة لدول "مبادرة الحزام والطريق"
لسنة  2019بمدينة بكين الصينية
شارك السيد اشرف بوجير مقرر غرفة التجارة
والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة في
مؤتمر غرف التجارة والصناعة لدول "مبادرة الحزام
والطريق" لسنة  2019بمدينة بكين الصينية والذي
امتد من  3شتنبر الى غاية  17منه ،وعرف املؤتمر
حضور عدة من ممثلي الغرف املهنية واملؤسسات
الحكومية لدول افريقيا كاملغرب  ،جنوب افريقيا،
زيمبابوي ،املوزمبيق ،الكونغو الديموقراطية ،جزر
املوريس ،جمهورية البنين وناميبيا...وتخلل هذا
اللقاء برنامج انشطة مكثف كحضور تكوين في
مجال االقتصاد وورشات حول تنمية االقتصاد
الصيني  -االفريقي في ظل "مبادرة الحزام والطريق"
بجامعة بكين و لقاءات ثنائية وجماعية مع رجال
االعمال الصينيين من مختلف املجاالت الستشراف
فرص االستثمار وتنمية املعامالت التجارية الصينية
بافريقيا بصفة عامة وباملغرب بصفة خاصة.
كما تم زيارة مقر ثالثة شركات صينية رائدة عامليا
في مجال الطاقة املتجددة والتكنولوجيات الحديثة
بجتهي هونان وبكين.
وقد توج هذا البرنامج بالتوقيع في املرحلة االولى
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على مذكرة تفاهم بين الغرفة و مركز التكوين التابع
ملجلس انعاش التجارة الدولية بالصين لخلق روابط
متينة بين املؤسستين النعاش االستثمار والتجارة عبر
تنظيم معارض ومؤتمرات وتبادل بعثات اقتصادية
وتكوينات للرفع من معامالت االستيراد والتصدير بين
البلدين .وفي نفس االطار قام ممثل الغرفة السيد
أشرف بوجير ببعض اللقاءات مع ممثلي الغرف
االفريقية الحاضرة في البرنامج لتجسيد عالقات
العمق االفريقي والدبلوماسية االقتصادية لربط
عالقات وتبادل خبرات مع هذه الدول في املستقبل.
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التعاون والشراكة
وتعرف"مبادرة الحزام و الطريق " التي أعلنت سنة
 2013من جمهورية الصين الشعبية ،باهتمام و
ترحيب كبير من قبل املجتمع الدولي .وباعتبار الدول
العربية ،من الدول املعنية بروح الطريق القديم
للحرير بين الصين و العالم العربي ،فإنها ال شك
معنية بمبادرة الحزام و الطريق الذي ساهمت بشكل
كبير في بنائه و إحيائه.
وكما هو معلوم فقد زار صاحب الجاللة امللك
محمد السادس نصره هللا في ماي  2016جمهورية
الصين الشعبية تلبية لدعوة كريمة من الرئيس
الصيني �شي جينبيغ ،حيث كانت هذه الزيارة مناسبة
إلشرافهما على توقيع مجموعة من االتفاقيات التي
من شأنها رسم معالم عالقة إستراتيجية بين املغرب و
الصين .و في نونبر  2017وقع وزيري خارجية البلدين
في بيكين مذكرة تفاهم بين حكومتي اململكة املغربية
وجمهورية الصين الشعبية حول البناء املشترك
للحزام االقتصادي لطريق الحرير الجديد" و"طريق
الحرير البحري للقرن .21
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التعاون والشراكة
لقاء عمل مع الغرفة البرتغالية املغربية

في إطار الجهود الرامية لتقوية الشراكة االقتصادية بين مقاوالت الجهة و نظيراتها بالدول االجنبية،
استقبلت غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الجمعة  27شتنبر  2019وفدا
من رجال األعمال البرتغاليين الذين يمثلون قطاعات صناعة السيارات ،النسيج ،البالستيك ،املواد الكيماوية،
النقل و اللوجستيك ،األثاث ،السيراميك و األملنيوم .مثل الغرفة في هذا اللقاء إلى جانب السيد عمر مورو
رئيس الغرفة كل من السادة األعضاء مصطفى ديرى نائب املقرر  ،ومحمد حماني ،وموهب القاسمي ،والعربي
ابركي .كما حضر اللقاء السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة واطر الغرفة عزيز اغبالو ،وشيرين الحراق
وسعاد السباح.

وبعد القاء الكلمات الترحيبية تم توقيع اتفاقية
شراكة بين غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة
طنجة تطوان الحسيمة و غرفة التجارة و الصناعة
البرتغالية املغربية .وفي نفس السياق تم عقد لقاءات
عمل ثنائية بين املقاوالت البرتغالية و نظيراتها املغربية
حيث عرفت هذه اللقاءات مشاركة ما يقارب 50
مقاولة مغربية من مختلف القطاعات.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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التعاون والشراكة
تفعيل الشراكة بين جتهي طنجة تطوان الحسيمة وجهة بريم باملانيا
في اطار عالقات التعاون بين اململكة املغربية واملانيا
الفدرالية تم عقد اجتماع ملتابعة تفعيل الشراكة بين
جتهي طنجة تطوان الحسيمة و جهة بريم باملانيا وذلك
يوم الخميس  26شتمبر  2019بطنجة ،حيث ترأس
االجتماع السيد السفير األملاني باملغرب وبمشاركة السيد
مصطفى ديرا نائب مقرر الغرفة والسيد ربيع الخملي�شي
املدير الجهوي للغرفة .كما عرف االجتماع الذي انصب
على تدارس سبل انجاح هذه الشراكة ممثلي التعاون
األملاني بطنجة وممثلين عن مجلس الجهة وجماعة
طنجة ووزاة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي ووزارة الثقافة واملكتب الوطني للتكوين املنهي
وشخصيات وفعاليات مهتمة.

لقاء مع ممثلي الوكالة الكاتالونية للتعاون
عقد السيد مصطفى ديرا نائب مقرر غرفة التجارة
والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة
مرفوقا بالسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة
والسيدة ندا جيوك اطار بالفرفة لقاء مع ممثلي
الوكالة الكاتالونية للتعاون  ،وذلك يوم الجمعة 27
شتمبر  2019بمقر الغرفة بطنجة .حيث انصب
االجتماع على تدارس سبل التعاون و العمل املشترك
بين الجانبين والسيما تنظيم لقاءات عمل وتواصل
بين املستثمرين ورجال االعمال بكل من جهة طنجة
تطوان الحسيمة و كاتالونيا .

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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التكوي ــن
الغرفة تنظم دورة تكوينية في مجال الصحافة
واإلعالم لفائدة أطرها

في إطار تنفيذ برنامجها السنوي في شقه التكويني
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة
طنجة تطوان الحسيمة لفائدة أطرها وموظفيها دورة
تدريبية حول" :إدارة التحرير و تقنيات كتابة األجناس
الصحفية" .وانطلقت أشغال الدورة في يومها األول
الخميس  19شتنبر  2019بمقر املدرسة العليا للتجارة
بتطوان التابعة للغرفة على الساعة العاشرة صباحا،
وأطرها السيد ابراهيم الشعبي إعالمي وأستاذ مادة
"تحليل األحداث" باملعهد العالي لإلعالم واالتصال
 /الرباط ورئيس املركز الوطني لإلعالم وحقوق
اإلنسان ومدير جهوي لالتصال بجهة طنجة/تطوان/
الحسيمة سابقا .وقد افتتحت أشغال هاته الدورة
بكلمة من طرف السيد ناصر الفقيه اللنجري مدير
ملحقة الغرفة بتطوان .وتهدف هذه الدورة التدريبية
الى تقوية قدرات ومهارات أطر الغرفة في مجال إدارة
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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التكوي ــن
الغرفة تنظم دورة تكوينية في مجال الصحافة
واإلعالم لفائدة أطرها

واختتمت مساء يوم السبت  21شتنبر  2019وفي ختام الدورة التدريبية تم توزيع الشواهد على
باملدرسة العليا للتجارة بتطوان الدورة التكوينية السيدات والسادة املوظفين نظير مشاركتهم في هذا
"إدارة التحرير و تقنيات كتابة األجناس الصحفية" التكوين/التدريب وشهادة شكر وتقدير للمؤطر.
املنظمة من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة تطوان الحسيمة لفائدة موظفيها والتي
استمرت على مدى ثالثة أيام وبتأطير من اإلعالمي
والصحفي املتميز السيد ابراهيم الشعبي أستاذ مادة
"تحليل األحداث" باملعهد العالي لإلعالم واالتصال /
الرباط.
وتميز اليوم الختامي من هاته الدورة بحضور
السادة مصطفى بن عبد الغفور النائب األول لرئيس
الغرفة ومصطفى بناجي وإسماعيل دادي عضوا
الغرفة الجهوية وربيع الخملي�شي املدير الجهوي
للغرفة.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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آراء
مشروع "التمويل التعاوني"

شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة
طنجة تطوان الحسيمة في شخص النائب األول
للرئيس السيد مصطفي بن عبد الغفور يوم الثالثاء 3
شتنبر 2019في برنامج إذاعي "هنا طنجة" الذي يقدمه
اإلعالمي ذ خالد اشطيبات على أمواج إذاعة طنجة
الجهوية .
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ساهم في مناقشة أطوار هذا البرنامج إضافة
إلى ممثل الغرفة مجموعة من األساتذة الباحثين
واملختصين في امليدان ،وقد خصصت الحلقة لتسليط
الضوء علي مشروع "التمويل التعاوني " الذي صادق
عليه املجلس الحكومي املنعقد يوم الخميس 22
غشت .2019
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