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االفتتاحية

اشارة  رهن  وضع  أكتوبر2019،  لشهر  العادية  دورتها  في  للغرفة  العامة  الجمعية  أشغال  خالل  استطعنا 

أعضاءنا ومنتسبينا ورؤساء الجمعيات وكل املتتبعين واملتدخلين، حصيلة االنجازات املحققة في برنامج عمل 

الغرفة لسنة 2019، وكذا االكراهات التي تعيشها املؤسسة حيث تم خالل أشغال هاته الجمعية العامة التعرف 

واالطالع على العمل الجاد واملتميز الذي عرفته الغرفة هاته السنة والذي ينقسم الى شقين، الشق األول وهو 

مخططنا االستراتيجي اليومي الذي أسسناه والشق الثاني هو برنامج العمل التعاقدي مع الوزارة الوصية، وزارة 

التجارة والصناعة واالقتصاد األخضر. والشكر يعود الى أعضاء ورؤساء األقطاب واللجان وأطر الغرفة وأيضا 

مكاتب الدراسات التي تواكبنا في تنفيد براميج مخططنا االستراتيجي وبرنامج العمل التعاقدي. حيث تم تنزيل 

2019، ونطمح الى تحقيق  2019 حتى نهاية شهر شتنبر  70% من برنامج عمل الغرفة لسنة  وانجاز مايفوق 

املزيد من االنجازات خالل الشهرين املتبقيين من السنة الحالية وأيضا خالل برنامج عمل الغرفة لسنة 2020، 

والذي كان محور اجتماع هاته الجمعية العامة. وهو ما يسرنا تقديمه لكم في هذا العدد السابع من النشرة، 

حيث نسلط الضوء على مختلف األنشطة التي قامت بها الغرفة خالل شهر أكتوبر2019.

السيد عمر مورو
رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات

لجهة طنجة –تطوان- الحسيمة
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دورة أكتوبر 2019دورة أكتوبر 2019

الجمعية العامة للغرفة في دورتها العادية لشهر أكتوبر 2019

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الخميس 31 أكتوبر 2019 
دورتها العامة برسم أكتوبر 2019 بفندق سوالزور بطنجة. ترأسها السيد عمر مورو رئيس الغرفة وبحضور 
الغرفة  الجهة وكذا حضور أطر  أقاليم وعماالت  الغرفة وعدد من ممثلي  املكتب وأعضاء  السادة أعضاء 

وعدد من رجال الصحافة. وتضمن جدول األعمال النقط التالية:
-1 املناقشة واملصادقة على مشروع املحضر السابق

-2 تقديم تقرير أنشطة الغرفة واخبار حول اجتماعات اللجان واألقطاب ما بين الدورتين
-3 عرض حصيلة العمل خالل سنة 2019 من فاتح يناير حتى متم شهر شتنبر

-4 عرض ومناقشة مشروع برنامج عمل الغرفة لسنة 2020 واملصادقة عليه
5 -عرض ومناقشة ميزانية الغرفة لسنة 2020واملصادقة عليه

6 -املناقشة واملصادقة على االتفاقيات التالية:
وغرفة  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  بين  للتعاون  اطار  **اتفاقية 

التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة وغرفة التجارة والصناعة البرتغالي_املغربية.
"كام  وشركة  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  بين  شراكة  **اتفاقية 

.)Cam negoce division coton ( " نيكوس ديفيسيوكوتون
النائب  منصب  لشغل  عضوين  انتخاب  عبر  للغرفة  املسير  املكتب  داخل  الشاغرين  املنصبين  شغل   7-

الثاني للرئيس ونائب امين املال.
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دورة أكتوبر 2019

العامة للغرفة تمت املصادقة باجماع السادة االعضاء الحاضرين على ميزانية  وخالل أشغال الجمعية 
الغرفة لسنة 2020.

  كما تمت املصادقة باجماع السادة االعضاء الحاضرين خالل أشغال الجمعية العامة للغرفة على مشروع 
برنامج عمل الغرفة لسنة 2020.

واملصادقة على االتفاقيات التالية:
وغرفة  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  بين  للتعاون  اطار  **اتفاقية 

التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة وغرفة التجارة والصناعة البرتغالي_املغربية.
"كام  وشركة  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  بين  شراكة  **اتفاقية 

.)Cam negoce division coton ( " نيكوس ديفيسيوكوتون
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بطنجة.  سوالزور  بفندق   2019 أكتوبر   03 الخميس  يوم  الشهري  اجتماعه  للغرفة  املسير  املكتب  عقد    

وترأس السيد عمر مورو رئيس الغرفة و حضره السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول لرئيس الغرفة 

و السيد محمد السعيدي أغطاس النائب الرابع و السيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة والسيد أشرف 

نائب املقرر. كما حضره من جانب االدارة السيد ربيع الخملي�شي  الغرفة والسيد مصطفى ديرا  بوجير مقرر 

املدير الجهوي و السيد عبدالرحمان يوالل رئيس قسم املوارد املالية و البشرية بالغرفة. وانصب االجتماع على 

متابعة تنفيذ برنامج عمل الغرفة و تحضير مشروع برنامج عمل و مشروع ميزانية سنة 2020، وكذلك تحضير 

دورة املجلس االداري للغرفة لشهر أكتوبر الجاري.

انتخاب عضوين لشغل منصب النائب الثاني للرئيس ونائب أمين املال

املكتب اإلداري للغرفةاملكتب اإلداري للغرفة
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عقد املكتب املسير للغرفة اجتماعه الشهري يوم الخميس 03 أكتوبر 2019 بفندق سوالزور بطنجة. وترأس 
السيد عمر مورو رئيس الغرفة و حضره السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول لرئيس الغرفة و السيد 
محمد السعيدي أغطاس النائب الرابع و السيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة والسيد أشرف بوجير 
املدير  الخملي�شي  السيد ربيع  املقرر. كما حضره من جانب االدارة  نائب  الغرفة والسيد مصطفى ديرا  مقرر 
الجهوي و السيد عبدالرحمان يوالل رئيس قسم املوارد املالية و البشرية بالغرفة. وانصب االجتماع على متابعة 
تنفيذ برنامج عمل الغرفة و تحضير مشروع برنامج عمل و مشروع ميزانية سنة 2020، وكذلك تحضير دورة 

املجلس االداري للغرفة لشهر أكتوبر الجاري.

 17 الخميس  يوم  للغرفة  املسير  املكتب  عقد  كما   

2019 بمقر الغرفة الجهوية بطنجة اجتماعا  أكتوبر 

ترأسه السيد عمر مورو رئيس الغرفة وحضره السيد 

مصطفى بن عبد الغفور النائب األول لرئيس الغرفة 

والسيد عبدالحميد الحسيسن النائب الثالث ، محمد 

السعيدي أغطاس النائب الرابع و السيد الحسين بن 

الطيب أمين مال الغرفة والسيد أشرف بوجير مقرر 

الغرفة و السيد مصطفى ديرا نائب املقرر. كما حضره 

من جانب اإلدارة السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي 

للغرفة. وتمحور االجتماع حول مناقشة التحضيرات 

الجارية لعقد دورة أكتوبر برسم سنة 2019.

املكتب اإلداري للغرفة

االجتماع الدوري الشهري للمكتب املسير للغرفة أكتوبر2019
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اجتماع عمل بين املكتب املسير للغرفة والسادة رؤساء اللجان بالغرفة

أقطاب ولجان الغرفة املكتب اإلداري للغرفة و

عقد   2019 عمل  برنامج  تنفيذ  مواكبة  اطار  في    

املكتب املسير للغرفة يوم الخميس 03 أكتوبر 2019 

الغرفة  رئيس  مورو  عمر  السيد  برئاسة  بطنجة 

األول  النائب  الغفور  عبد  مصطفى  السيد  وبحضور 

لرئيس الغرفة والسيد عبدالحميد الحسيسن النائب 

الثالث والسيد محمد السعيدي أغطاس النائب الرابع 

والسيد أشرف بوجير مقرر الغرفة والسيد مصطفى 

ديرا نائب املقرر والسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي 

، لقاء مع السادة رؤساء اللجن بالغرفة، السيد عماد 

الحافظ والسيد ياسين العرود والسيد سعيد اليون�شي 

والسيد عبد اللطيف التويجري والسيد رشيد القنطار 

اإلبراهيمي  خالد  والسيد  اليعقوبي  عثمان  والسيد 

والسيد محمد الحماني والسيد عبداللطيف أفيالل.

القضايا  و  امللفات  أهم  على  املشاركون  انكب  حيث 

التي تستأثر باهتمام األعضاء و املنتسبين و على رأسها 

ملفات الصناعة املحلية و قضايا التجار والخدماتيات 

و التحديات التي يطرحها قطاع السياحة على مستوى 

الجهة. كما كان اللقاء مناسبة ملناقشة املشاريع ذات 

االشتغال  سبل  تحسين  كذا  و  االقتصادي  النفع 

الداخلي للغرفة.
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أقطاب ولجان الغرفة املكتب اإلداري للغرفة و

اجتماع عمل بين املكتب املسير للغرفة واملؤسسة الجهوية للتكوين والتنمية

يوم  للغرفة  املسير  املكتب  عقد  اليوم  وبنفس 

مع  اجتماعا  بطنجة   2019 أكتوبر   03 الخميس 

مثل  التنمية.حيث  و  للتكوين  الجهوية  املؤسسة 

الغرفة كل من السيد عمر مورو رئيس الغرفة و السيد 

و  الغرفة  لرئيس  األول  النائب  الغفور  عبد  مصطفى 

السيد عبدالحميد الحسيسن النائب الثالث و السيد 

والسيد  الرابع  النائب  أغطاس  السعيدي  محمد 

ديرا  مصطفى  السيد  و  الغرفة  مقرر  بوجير  أشرف 

نائب املقرر، وحضر من جهة املؤسسة كل من السيد 

عبداللطيف أفيالل رئيس املؤسسة و السادة أعضاء 

املؤسسة كل من السيد عماد الحافظ و السيد عبد 

اللطيف التويجري و السيد عبد اآلاله جرجر و السيد 

السيد  و  التاونتي  محمد  السيد  و  بناجي  مصطفى 

السيد  االدارة  جانب  من  حضره  كما  غزولة.  كريم 

ربيع الخملي�شي املدير الجهوي و السيد عبدالرحمان 

يوالل رئيس قسم املوارد املالية و البشرية و السيدة 

سامية التمسماني اطار بالغرفة. وقد انصب االجتماع 

و  املؤسسة  عمل  تجويد  و  تطوير  سبل  تدارس  على 

العليا  للمدرسة  الجديد  الدرا�شي  للموسم  التحضير 

و  امللفات  أهم  على  املشاركون  انكب  للتجارة.حيث 

القضايا التي تستأثر باهتمام األعضاء و املنتسبين و 

على رأسها ملفات الصناعة املحلية و قضايا التجار و 

الخدماتيات و التحديات التي يطرحها قطاع السياحة 

ملناقشة  مناسبة  اللقاء  وكان  الجهة.  مستوى  على 

النفع االقتصادي و كذا تحسين سبل  املشاريع ذات 

االشتغال الداخلي للغرفة.
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لقاء تتبعي مع ممثلي مكتب الدراسات مازار املكلف بتتبع انجاز مخطط تطوير الغرفة

لقاء تقييمي مع مدير مكتب الدراسات ايكوطا

 عقد املكتب املسير لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات 
لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الخميس 03 أكتوبر 2019 
بحضور  و  الغرفة  رئيس  مورو  عمر  السيد  برئاسة  بطنجة 
الغرفة  لرئيس  األول  النائب  الغفور  عبد  مصطفى  السيد 
السيد  و  الثالث  النائب  الحسيسن  عبدالحميد  السيد  و 
أشرف  السيد  و  الرابع  النائب  أغطاس  السعيدي  محمد 
و  املقرر  نائب  ديرا  مصطفى  السيد  و  الغرفة  مقرر  بوجير 
السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي ، لقاء تتبع مع ممثلي 
تطوير  مخطط  إنجاز  بتتبع  املكلف  مازار  الدراسات  مكتب 
الغرفة، و ذلك للوقوف على تقدم أشغال املواكبة و تقييمها 
و االضطالع على الجدولة الزمنية لباقي املراحل املبرمجة.كما 
كان اللقاء فرصة لتقاسم خالصات اللقاء مع السادة أعضاء 
اللجان بالغرفة، السيد عماد الحافظ و السيد ياسين العرود 
التويجري  اللطيف  عبد  السيد  و  اليون�شي  سعيد  السيد  و 
و السيد رشيد القنطار و السيد عثمان اليعقوبي و السيد 

خالد اإلبراهيمي.

مدير  مع  تقييم  لقاء  للغرفة  املسير  املكتب  عقد  وكما    
الجودة  منظومة  إرساء  بمواكبة  املكلف  الدراسات  مكتب 
بفندق   2019 أكتوبر   03 الخميس  يوم  وذلك  بالغرفة، 
على  للوقوف  مناسبة  اللقاء  كان  حيث  بطنجة،  سوالزور 
النتائج الجيدة لعملية املواكبة و جهوزية الغرفة للمرور الى 
مرحلة االفتحاص الخارجي ، كما كان اللقاء مناسبة لشكر 
مكتب الدراسات بالعمل املتميز الذي قام به و تنويه بانخراط 

إدارة الغرفة ومأذونا في هذا املسار االستراتيجي للمؤسسة.
  حضر اللقاء كل من السيد مصطفى عبد الغفور النائب 
األول لرئيس الغرفة و السيد عبدالحميد الحسيسن النائب 
و  الرابع  النائب  أغطاس  السعيدي  محمد  السيد  و  الثالث 
ديرا  مصطفى  السيد  و  الغرفة  مقرر  بوجير  أشرف  السيد 
نائب املقرر و السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي و السيد 

يوسف بودودوح مدير مكتب الدراسات ايكوطا.

أقطاب ولجان الغرفة املكتب اإلداري للغرفة و
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لقاء حول افتتاح مركز املحاسبة املعتمدة

والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  من  اسهاما 

منتسبيها  مساعدة  في  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة 

مركز  افتتاح  وبمناسبة  محاسبتهم  مسك  على 

املحاسبة املعتمد ، نظمت الغرفة لقاء اخباريا تواصليا 

التجار  لفائدة  املعتمدة  املحاسبة  مركز  تفعيل  حول 

واملهنيين وذلك يوم الجمعة على الساعة الرابعة بعد 

بفندق  االجتماعات  بقاعة   2019 اكتوبر   04 الزوال 

مشاركة  اللقاء  هذا  .عرف  بطنجة  سوالزور  كنزي 

السيد رفيق محمد مفتش باملديرية الجهوية للضرائب 

بطنجة والسيد عبدهللا البكاري مدير مركز املحاسبة 

املعتمدة التابع للغرفة.

جانب  إلى  التجار  من  مجموعة  اللقاء  هذا  حضر 

بعض أعضاء الغرفة، واعضاء نقابة التجار واملهنيين 

للتجار  الوطنية  النقابة  الغرفة وممثلو  بطنجة وأطر 

من  عدد  وكذا  والصحافة  والجمعيات  واملهنيين 

اإلنخراط  شروط  على  ركز  اللقاء  الغرفة.  منتسبي 

ومزايا املركز واملهام التي يقوم بها واملتمثلة فيمايلي:

-1مسك محاسبة املنخرطين،

-2وضع اإلقرارات الضريبية،

-3اإلشهاد على صحة الوثائق املحاسبية والضريبية.

خصم  من  سيستفيدون  املركز  بهذا  املنخرطون    

ضريبي بنسبة 15 في املائة من القاعدة الضريبية طبقا 

للقانون املنظم ملراكز املحاسبة املعتمد.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة
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ورشة تفاعلية تحت شعار: "رهانات وتحديات املغرب لولوج منطقة التجارة 
الحرة للقارة االفريقية"

االفريقية  للدول  البينية  التجارة  تطوير  في  رغبة    

ومن اجل مواكبة فعلية ملهنبي الجهة بغاية االستفادة 

اليوم  انطلقت  وواعدة  موحدة  تجارية  سوق  من 

سوالزور  بفندق  صباحا   2019 اكتوبر   10 الخميس 

وتحديات  رهانات   : حول  التفاعلية  الورشة  بطنجة 

االفريقية  للقارة  الحرة  التجارة  لولوج منطقة  املغرب 

من تنظيم غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 

الصناعة  وزارة  مع  بشراكة  الحسيمة  تطوان  طنجة 

والجامعة  واالخضر  الرقمي  واالقصاد  والتجارة 

املغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات.

وقد مثل الغرفة في هذا اللقاء السادة : محمد حماني 

بالعرائش  الصناعية  املنطقة  ورئيس  الغرفة  عضو 

والسيد  التوزني  لحسن  والسيد  أجانا  محمد  والسيد 

ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة وبعض أطرها.

التبادل  اتفاقية  تدارس  على  الورشة  هذه  وركزت 

الحر للقارة االفرقية وآثارها على تطوير التجارة البينية 

املفاوضات  أشواط  قطعتها  التي  املراحل  و  االفريقية 

املغربية  املقاولة  اشراك  سبل  وكذا  الخصوص  بهذا 

والتجار واملهنبين في هذا الورش التجاري الكبير. وقد 

الصناعة  لوزارة  قيمة  مداخالت  الورشة  هذه  عرفت 

والتجارة ومكتب الدراسات املكلف و كذا مداخالت و 

توصيات السيدات و السادة الحاضرين.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة
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اجتماع عمل مع مؤسسة األخضر بنك فرع البنك اإلسالمي للتنمية

احتضن مقر الغرفة الجهوية بطنجة يوم الجمعة 
الحادية عشر  الساعة  ابتداء من   ،2019 أكتوبر   11
فرع  بنك  األخضر  مؤسسة  مع  عمل  لقاء  صباحا، 

البنك اإلسالمي للتنمية. حضره كل من السادة :
- عبد الحميد الحسيسن نائب رئيس الغرفة

- خايمي محمد عضو الغرفة
-ربيع الخملي�شي املدير الجهوي

- مصطفى الحضري إطار بالغرفة
- حورية البزراتي رئبيسة قسم املنتسبين

- محمد البلحاجي إطار بالغرفة
لألخضر  العام  املدير  ناب  املهدي  نجيب  محمد   -

بنك
- لبيب زيدان مدير الشؤون القانونية ألخضر بنك

- علي العافي مدير األخضر بنك بطنجة
  حيث افتتح اللقاء السيد عبد الحميد الحسيسن 
وذكر  بالحاضرين  رحب  الذي  الغرفة،  رئيس  نائب 
اإلطار العام للقاء، معبرا عن استعداد الغرفة للتعاون 
املشترك خدمة ملنتسبيها والتنمية االقتصادية بالجهة. 
وبدوره نائب املدير العام لألخضر بنك السيد نجيب 
املهدي قدم نبذة عن البنك ومهامه، والتوجه التنموي 

واستفسارات  تساؤالت  بعض  عن  أجاب  كما  للبنك، 
شروحات  زيدان  لبيب  السيد  قدم  كما  الحاضرين، 
عن نوعية العقود التي يعمل بها البنك وخصوصيتها، 
وسياسة البنك في التعامل مع زبنائه. ثم تناول الكلمة 
املرحلة  ذكر  الذي  للغرفة،  الجهوي  املدير  السيد 
االنتقالية التي تعيشها الغرفة واوراش العمل التنموية 
وقدم  الغرف،  لتطوير  التعاقدي  البرنامج  إطار  في 
االستراتيجي،  ومخططها  الغرفة  خدمات  عن  ملخصا 
وعليه فإن الغرفة مدعوة للبحث عن شركاء مناسبين 
ألجل تطوير خدماتها لفائدة املنتسبين.وبعد مناقشة 
املشتركة  القواسم  حول  الطرفين  بين  مستفيضة 

ومجاالت التعاون املستقبلي، تم االتفاق على:
- إعداد مشروع اتفاقية شراكة وتعاون

- استعداد الطرفين على تنظيم حصص تحسيسية 
تكوينية

- استعدادا البنك في املشاركة في تأطير حصص في 
إطار مركز تكوين التاجر

    واختتم اللقاء على الساعة الثانية عشر والنصف 
صباحا.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة
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اجتماع تحضيري لفعاليات امللتقى الثاني حول " دور املناطق الصناعية 
واملناطق الحرة في جذب االستثمار الصناعي وتنمية الصادرات

واإلجراءات  الترتيبات  ومتابعة  التنسيق  إطار  في     
الفنية والتنظيمية املتخذة بشأن اإلعداد والتحضير 
لفعاليات امللتقى الثاني حول " دور املناطق الصناعية 
وتنمية  الصناعي  االستثمار  جذب  في  الحرة  واملناطق 
)بفندق  طنجة  بمدينة  عقده  املقرر  الصادرات" 
عمر  السيد  ترأس   )2019 دجنبر   4-5-6  ، موفنبيك 
والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  مورو 
بالسادة:  مرفوقا  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة 
املقرر  ونائب  الطيب  بن  الحسين  الغرفة  مال  أمين 
لجنة  رئيس  التويجري  وعبداللطيف  ديرى  مصطفى 
الجهوي  املدير  السيد  و  الصناعية  املناطق  تنظيم 
هو  تحضيريا  اجتماعا  الغرفة  وأطر  الخملي�شي  ربيع 
 16 األربعاء  يوم  وذلك  الغرفة  بمقر  نوعه  من  الرابع 

السيد  اللقاء  حضر  اخر  جانب  ومن   2019 أكتوبر 
عبدالحميد ثامري رئيس وفد املنظمة العربية للتنمية 

الصناعية والتعدين باإلضافة ملمثلين عن:
األخضر  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  وزارة   -

والرقمي
- الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات

- الوكالة الخاصة طنجة املتوسط
الجهات  إنجازات  استعراض  تم  االجتماع  وخالل 
خلص  كما  األعمال،  جدول  بنود  ومناقشة  املتعاونة 
للمتابعة  اخر  تحضيري  اجتماع  عقد  على  اللقاء 
ومكانه  موعده  يحدد  الضرورة،  عند  والتنسيق 

بالتنسيق بين األطراف.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة
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انطالق الدورة التكوينية الرابعة لفائدة سائقي نقل املستخدمين بطنجة

انطالق الدورة التكوينية الرابعة ملركز استكمال تكوين التاجر بطنجة

في اطار الدعم و املواكبة الذي تقوم به غرفة التجارة 
الحسيمة  الخدمات لجهة طنجة تطوان  و  الصناعة  و 
عالقات  تطوير  سياق  وفي  الجهة  مقاوالت  لفائدة 
اجل  من  االجنبية  املؤسسات  مع  الشراكة  و  التعاون 
تقديم خدمة نوعية لفائدة املقاوالت في مجال التكوين 
لجهة  الخدمات  و  الصناعة  و  التجارة  غرفة  نظمت   ،
الوطنية  الوكالة  مع  بشراكة  الحسيمة  تطوان  طنجة 
للنجاعة الطاقية وجمعية الوحدة لنقل املستخدمين و 
بدعم من الوكالة األملانية للتعاون الدولي )GIZ( الدورة 
التكوينية الرابعة لفائدة سائقي نقل املستخدمين وذلك 
أيام 8/9/10 اكتوبر 2019 بمقر جمعية الوحدة لنقل 
32 سائق،  املستخدمين .وقد استفاد من هذا التكوين 
قدمت لهم مجموعة من العروض النظرية و التطبيقية 
القيادة  تقنيات  و  مبادئ  في  املعرفة  اكتساب  اجل  من 
استهالك  في  االقتصاد  اجل  من  وذلك  االقتصادية 

الوقود و الحد من الحوادث.

تم يوم الجمعة 25 اكتوبر 2019 اعطاء 
ملركز  الرابعة  التكوينية  للدورة  االنطالقة 
استكمال تكوين التاجر على مستوى املقر 
لإلشارة  طنجة.  بمدينة  للغرفة  الجهوي 
فهذه الدورة يستفيد منها اعضاء جمعية 
طنجة.  بمدينة  واملطاعم  املقاهي  ارباب 
االولى  التكوينية  الحلقة  خصصت  وقد 
على  املفروضة  الجبائية  الرسوم  ملوضوع 
عبد  السيد  بتاطيرها  قام  القطاع  تجار 
بجماعة  اطار  وهو  البوشعايبي  الحكيم 

طنجة.

التكوين
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اعطاء االنطالقة ملركز استكمال تكوين التاجر بمدينة أصيلة

اعطى السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول 
 - لجهة  والخدمات  والصناعة  غرفةالتجارة  لرئيس 
التواصلي  اللقاء  خالل  الحسيمة   - تطوان   - طنجة 
التقليدية  للصناعة  املندمج  املركب  بمقر  املنعقد 
مع   2019 اكتوبر   11 الجمعة  يوم  أصيلة  بمدينة 
ألشغال  االنطالقة  باملركز  املسجلين  الغرفة  منتسبي 
التابع  التاجر  تكوين  استكمال  ملركز  الرابعة  الدورة 
طنجة-  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  لغرفة 
الجمعة  افتتاحها يوم  التي سيتم  - الحسيمة  تطوان 
18 اكتوبر 2019 بحصة في موضوع " الضرائب التي 
يخضع لها التاجر على ضوء مستجدات قانون املالية 

التواصلي  اللقاء  . تمحورت أشغال هذا   2019 لسنة 
الذي حضره منتسبي و منهي مدينة أصيلة حول :

-التعريف بمركز استكمال تكوين التاجر وأهدافه .
- مدة التكوين وتوقيته

- عرض برنامج الدورة التكوينية
تحسيس   - واملؤطرين  املواضيع  اختيار  كيفية   -
على  وتشجيعهم  التكوين  هذا  بأهمية  املستفدين 
الحاضرين  املستفيدين  مقترحات  تلقي   - املواظبة 
فاطمة  السيدة  الغرفة  عن  اللقاء  هذا  حضر  .وقد 
بفرعية  اطارين  عالل  الدعيكر  السيد  و  عجيول 

العرائش للغرفة الجهوية.

التكوين
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الحصة األولى من دورة استكمال تكوين التاجر بأصيلة

الحصة الثانية من دورة استكمال تكوين التاجر بأصيلة

ضوء  على  التاجر  لها  يخضع  التي  الضرائب   "  

الحصة  موضوع   "  2019 املالي  القانون  مستجدات 

التاجر  تكوين  استكمال  مركز  بها  افتتح  التي  االولى 

التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 

- تطوان - الحسيمة برنامجه التكويني يوم الجمعة 18 

أكتوبر 2019 بمدينة أصيلة .

الرحمان  عبد  األستاذ  الحصة  هذه  بتأطير  وقام   

الرياني عن املديرية الجهوية للضرائب بطنجة واشرفت 

عليها السيدة فاطمة أعجيول والسيد محي الدين البو 

اطارا فرعيةالغرفة بالعرائش.

 " السالمة الصحية للمنتوجات الغذائية " موضوع الحصة الثانية من برنامج الحصص التكوينية التي يقدمها 

الحسيمة   - - تطوان  والخدمات لجهة طنجة  التجارة والصناعة  لغرفة  التابع  التاجر  تكوين  مركز استكمال 

للمستفيدين بمدينة أصيلة . اشرف على هذه الحصة السيدة فاطمة اعجيول إطار بفرعية الغرفة بالعرائش 

وقام بتأطيرها الدكتور طارق عبد املطلب والسيد سفيان سفير عن املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات 

الغذائية ONSSA لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة.. 

التكوين
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الخدمات لجهة طنجة  و  الصناعة  و  التجارة  لرئيس غرفة  النائب األول  الغفور  بن عبد  السيد مصطفى   ترأس 

تطوان الحسيمة يوم الثالثاء 29 اكتوبر 2019 بفندق هلتون جاردن ان بطنجة، ورشة حول النجاعة الطاقية بقطاع 

النقل الطرقي.

ويندرج هذا اللقاء في اطار برنامج املواكبة الطاقية للمقاوالت الذي تشرف عليه غرفة التجارة والصناعة والخدمات 

الطاقية  للنجاعة  املغربية  الوكالة  و  املستخدمين  لنقل  الوحدة  جمعية  مع  بشراكة  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة 

بالغرفة  والترويج  الدعم  السيد محمد يجو رئيس قسم  اللقاء  الدولي. وحضر  للتعاون  االملانية  الوكالة  وبدعم من 

والسيدتين خديجة بحايك ومريم الزكاف اطر الغرفة.

التكوين

ورشة حول النجاعة الطاقية بقطاع النقل الطرقي
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الدورة الرابعة ملركز استكمال تكوين التاجر بالعرائش

 2019 اكتوبر   18 الجمعة  يوم  انطلقت 
االولى  التكوينية  الحصة  العرائش  بمدينة 
تكوين  استكمال  ملركز  الرابعة  الدورة  من 
والصناعة  التجارة  لغرفة  التابع  التاجر 
الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 
الصحية  التغطية  تعميم  موضوع:  في 
الصندوق  خدمات  واسس  واالجتماعية 
هذه  وكانت  االجتماعي.  للضمان  الوطني 
الصندوق  وكالة  رئيس  تاطير  من  الحصة 
و  بالعرائش  االجتماعي  للضمان  الوطني 
بحضور السيد سميرالكموني عضو الغرفة 

بمدينة العرائش.

25 اكتوبر  وتم مساء يوم الجمعة 
2019 اجراء الحصة التكوينية الثانية 
استكمال  ملركز  الرابعة  الدورة  من 
حول  بمدينةالعرائش  التاجر  تكوين 
التي  املحلية  "الجبايات  موضوع 
يخضع لها التاجر". الحصة كانت من 
إطار  املحمدي  محمد  السيد  تاطير 
بجماعة العرائش باحث في الجبايات 
سمير  السيد  عليها  واشرف  املحلية 

الكاموني عضو الغرفة بالعرائش.

أنشطة ملحقة العرائش
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 يوم درا�سي حول االقتصاد الحدودي واثاره على التنمية املحلية

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع جماعة تطوان يوما 
دراسيا حول االقتصاد الحدودي وأثاره على التنمية املحلية يوم الجمعة 04 أكتوبر 2019 بمقر ملحقة الغرفة 
بتطوان. وترأس اللقاء السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول إلى جانب السيد رئيس جماعة تطوان و 
املدير اإلقليمي إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة، واملندوب اإلقليمي لوزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد 
الرقمي، واألستاذة الجامعية زهرة الخملي�شي وعدد من املسؤليين والفاعلين املحليين وأعضاء الغرفة وأطرها .

لجلب  الالزمة  االقتصادية  التحفيزات  وتوفير  الحدودية  باملناطق  االهتمام  ضرورة  على  املشاركون  أجمع 
التنمية االقتصادية واالجتماعية املحلية، وكذا إعداد برنامج إلعادة  االستثمارات ورؤوس األموال، لتحقيق 
تأهيل العاملين بالتهريب، عبر إدماجهم في النسيج االقتصادي املهيكل عن طريق مساعدتهم على خلق مقاوالت 

صغيرة وأنشطة مدرة للدخل.

أنشطة ملحقة تطوان
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انطالق الدورة الرابعة من مركز استكمال تكوين التاجر بإقليم تطوان

تم تنظيم ورشة تشاركية في اطار مركز استكمال تكوين التاجر من اجل تحديد احتياجات املهنيين فيما يخص 

التكوين وتسطير برنامج هذه الدورة

وقد نظمت هذه الورشة يوم الجمعة 18 اكتوبر 2019 على الساعة الرابعة والنصف مساء بمدينة تطوان. 

في اطار برنامج مركز تكوين التاجر نظمت  الغرفة يوم الجمعة 25 اكتوبر 2019 بتطوان دورة تكوينية حول التجارة 

اإللكترونية و التسويق االلكتروني.

أنشطة ملحقة تطوان
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اجتماع بملحقة الغرفة بتطوان حول املجلة االقتصادية

  انعقد يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 اجتماع لجنة تتبع املجلة االقتصادية للغرفة بملحقة الغرفة بتطوان 

الغرفة  النائب األول لرئيس  الغفور  العاشرة صباحا. وترأس االجتماع السيد مصطفى بن عبد  على الساعة 

بتطوان  الغرفة  ملحقة  مدير  اللنجري  الفقيه  ناصر  والسيد  الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع  السيد  وحضره 

والسيد عبد املالك سعود عن شركة IBNORD وأطر الغرفة. حيث تمحور اللقاء حول مواضيع العدد الرابع 

والخامس للمجلة االقتصادية "الرسالة االقتصادية". وكذا مناقشة كيفية تحسين إخراج و تصميم وتوزيع 

املجلة االقتصادية و نشرة األنشطة.

أنشطة ملحقة تطوان
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قافلة البنك االوروبي العادة االعمار والتنمية BERD تحط رحالها في شفشاون 
لتقديم برامج وخدمات البنك لفائدة املقاوالت الصغرى واملتوسطة

   نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الخميس 24 اكتوبر 2019 
باقليم شفشاون لقاء تواصلي حول تقديم برامج وخدمات البنك االوروبي لفائدة املقاوالت الصغرى واملتوسطة، 
حضر هذا اللقاء الهام اعضاء الغرفة السادة، عبد الكريم بن يعقوب،عماد الحفيظ، سعيد بوغالد، موالي 

عمر السيخت ، مصطفى بناجي .وبعض اطر الغرفة، الى جانب عدد كبير من املقاوالت والتعاونيات. 

أنشطة مكتب شفشاون
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نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بقاعة االجتماعات بعمالة اقليم 
2019 مساء اللقاء التواصلي حول تقديم برامج وخدمات البنك االوربي لفائدة  23 اكتوبر  وزان يوم االربعاء 

املقاوالت الصغرى واملتوسطة باقليم وزان.
حضر هذا اللقاء الهام مسؤولي البنك االوربي ومندوبي التجارة والصناعة التقليدية والفالحة ومؤسسات 
الزعنوني  اللطيف  وعبد  االبراهيمي  وخالد  قنطار  ورشيد  الطاهري  محمد  السادة  الغرفة  واعضاء  اخرى 

ومصطفى بناجي الى جانب حشد كبير من مسؤولي املقاوالت الصغرى واملتوسطة والتعاونيات باملنطقة. 

أنشطة مكتب وزان

تنظيم لقاء تواصلي بوزان حول برامج دعم البنك االوربي لالنماء والتنمية
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ملحقة الغرفة بالحسيمة تحتضن لقاءا تواصليا للمقاوالت

2019 على الساعة الثالثة والنصف زواال  22 أكتوبر  احتضن مقر ملحقة الغرفة بالحسيمة يوم الثالثاء 

هذا  بتنشيط  قامت  الكاطالونية.  نظيرتها  مع  تجارية  عالقات  ربط  في  الراغبة  املقاوالت  لفائدة  تواصليا  لقاء 
اللقاء السيدة سناء رشدي، مسؤولة عن الدراسات وتحليل األسواق بالوكالة الكاطالونية للتجارة واالستثمار 

الخارجي. وترأسه عن مكتب الغرفة السيد أشرف بوجير والسيد املصطفى ديرى، كما حضره أيضا السادة 

الغرفة.  أطر  إلى  إضافة  الخملي�شي،  مصطفى  العزوزي،  أحمد  الحنكوري،  محمد  أزماني،  منصف  األعضاء: 

تمحور اللقاء حول النقاط التالية:

واالستثمار  للتجارة  الكاطالونية  الوكالة  عن  نبذة   -

الخارجي.

- التعريف بالبعثة التجارية وأهدافها

)BTOB( تقديم البرنامج املؤقت للقاء العمل الثنائي -

- شروط املشاركة في البعثة التجارية

- فتح باب النقاش

والنصف  الخامسة  الساعة  على  االلقاء  واختتم     

مساء.

أنشطة ملحقة الحسيمة
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انعقد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة-ملحقة الحسيمة- يوم الجمعة 18 
أكتوبر 2019 الحصة االولى من الدورة الرابعة ملركز استكمال تكوين التاجر.

والتعريف  منتسبيها  مع  الغرفة  تواصل   " عنوان  تحت  عرضا  امللحقة  مدير  الفار�شي  علي  السيد  قدم  كما 
بالخدمات التي تقدمها.

 انعقد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة-ملحقة الحسيمة- الحصة الثانية 
من الدورة الرابعة ملركز استكمال تكوين التاجر. حيث قدم السيد زكرياء لكعيدي مهندس عن مندوبية التجارة 

والصناعة عرضا تحت عنوان " استراتيجية البيع واملحافظة على الزبناء".

أنشطة ملحقة الحسيمة

انطالق الدورة الرابعة من مركز استكمال تكوين التاجر بإقليم الحسيمة
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  عقد مساء يوم األربعاء 2 أكتوبر 2019 بمقر الوالية بطنجة لقاء خاص بالدورة الثانية للجنة الجهوية للتنمية 

البشرية والذي خصص للدراسة و املصادقة على املشاريع املقترحة من طرف عماالت وأقاليم الجهة.

ترأس اللقاء السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة، مرفوقا بعمال الجهة واملديرين 

الجهويين ورؤساء املصالح الخارجية، ومسؤولي املؤسسات املنتخبة وغيرهم من املهتمين واملعنيين باملوضوع.

الحسيمة.  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  مورو  عمر  السيد   ، الغرفة  مثل  وقد 

مرفوقا بأمين مال الغرفة السيد الحسين بن الطيب.

وقد تم خالل هذا اللقاء عرض شريط تقني يوضح باألرقام واإلحصائيات مجاالت تدخل املبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية املشاريع املبرمجة والنتائج املحصل عليها.

أنشطة جهوية ووطنية

لقاء خاص بالدورة الثانية للجنة الجهوية للتنمية البشرية
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 انسجاما مع أهداف الغرفة ودورها التمثيلي لسائر املهنيين، شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 

طنجة تطوان الحسيمة ممثلة بالسيد مصطفى ابن عبد الغفور، النائب األول للرئيس اجتماعا بمقاطعة بني مكادة، 

ترأسه السيد محمد خيي رئيس املقاطعة الذي كان مرفقا بنائبه السيد عزيز الصمدي وبحضور نائبة العمدة السيدة 

فاطمة بن لحسن مع مكتب جمعية انفتاح لبئر الشفا وذلك يوم الثالثاء 08 أكتوبر 2019 بمقر مقاطعة بني مكادة. 

االقتصادية  والحالة  الرواج  ناحية  من  التجارية  السوق  وضعية  وكذا  للسوق  القانونية  للوضعية  التطرق  تم  وقد 

للتجار عموما.

وقد خرج هذا االجتماع بالخالصات التالية:

- ضرورة حسم الوضعية القانونية لسوق بئر الشفا

- إيجاد حلول للديون التي تراكمت على التجار خالل فترة توقف السوق السابق

- العمل على تنظيم معرض داخل السوق لخلق رواج تجاري

- تجديد اللقاءات بين الغرفة والجماعة واملقاطعة والجمعية.

أنشطة جهوية ووطنية

املشاركة في اجتماع مع مكتب جمعية انفتاح حول وضعية سوق بير الشفا
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االثنين  يوم  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  مورو  عمر  السيد  شارك 

املقاولة  املرأة  "تمكين  الجهوية حول موضوع:  الندوة  أشغال  افتتاح  في  بطنجة  بفندق موفنبيك   2019 أكتوبر   21

كرافعة للجهوية املتقدمة" من تنظيم االتحاد العام ملقاوالت املغرب وجمعية املرأة املقاولة وبشراكة مع وزارة األسرة 

والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية.

وأثناء كلمته االفتتاحية أكد السيد الرئيس على الدور الكبير الذي تقوم به املرأة على مستوى التنمية بالجهة حيث 

فرص  وتوفير  الثروات  خلق  ومصدر  االقتصادية  للتنمية  قاطرة  باعتبارها  وجودها  فرض  على  قدرتها  دائما  أثبتت 

العمل، ومساهمتها الفعالة في التنمية االجتماعية

وأضاف ان دعم تنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة يأتي في صلب اهتمامات غرفة التجارة والصناعة والخدمات 

مركز  إنشاء  عبر  ومواكبتها  املقاوالت  هذه  دعم  آليات  لتعزيز  جهدا  تدخر  لن  التي  الحسيمة،  تطوان  طنجة  لجهة 

للنساء للمقاوالت.

أنشطة جهوية ووطنية

افعة  مشاركة الغرفة في الندوة الجهوية حول موضوع: "تمكين املرأة املقاولة كر
للجهوية املتقدمة
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    في بادرة تنم عن ترسيخ ثقافة االعتراف والعرفان نظمت جمعية األعمال االجتماعية بغرفة التجارة والصناعة 
و  2019 حفال تكريميا على شرف بعض أطرها  31 اكتوبر  والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الخميس 
موظفيها الذين أحيلوا على املعاش مؤخرا ويتعلق االمر بالسادة والسيدات :السيد محمد بشير مهدي، السيد على 
الفاري�شي، السيدة فاطمة القاسمي، السيدة أمينة حامدي، السيدة اإلدري�شي انسة، السيد البشير الكريح، رشيد 
املسير  املكتب  الغرفة وبعض أعضاء  السيد عمر مورو رئيس هذه  الذي عرف حضور  الحفل  التوزاني. وتميز هذا 
و بعض أعضائها املنتخبين ، كما عرفت حضور السيد املدير الجهوي للغرفة و أطرها من مختلف مدن الجهة. و 
بمسارهم  واإلشادة  بهم  املحتفى  مكانة  التركيز على  املشترك  قاسمها  كان  ومعبرة  كلمات مؤثرة  باملناسبة  ألقيت  قد 
املنهي واإلنساني . كما قدم املحتفى بهم شهادات حول مسارهم اإلداري عكست اعتزازهم بانتمائهم إلى هذه املؤسسة 
الرائدة. أعقب ذلك توزيع هدايا رمزية و شهادة تقدير و تنويه عليهم. َوجدير ذكره أن هذه املناسبة اتسمت بفقرة 

موسيقية و ترفيهية وقعها مشكورين عازف العود يونس فخار و الثنائي جمال و نورالدين.

أنشطة جهوية ووطنية

جمعية االعمال االجتماعية ملوظفي واطر الغرفة تحتفل باملتقاعدين
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أنشطة جهوية ووطنية
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   في سياق أهداف الغرفة ودورها التمثيلي لسائر املهنيين، ومتابعتها للقضايا االقتصادية والتجارية بالجهة. دعت 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، الجماعة الحضرية ملدينة طنجة إلى اجتماع يومه 

األربعاء 23 أكتوبر 2019 حول القرار التنظيمي عدد 810/2019 الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2019 واملتعلق بالرخص 

التنزيل مما ترتب عنه  في  أنه يعرف إكراهات عديدة  به  تبين للغرفة بعد الشروع بتطبيقه والعمل  التجارية، حيث 

الكثير من االختالالت. التي أصبحت تعيق الهدف الذي وضع من أجله أساسا.

وقد مثل الغرفة في هذا االجتماع الذي انعقد بمقر الجماعة الحضرية بطنجة، السيد مصطفى ابن عبد الغفور 

النائب األول للرئيس، الذي كان مرفقا بكل من السيد نبيل الخملي�شي والسيد عبد الرحيم العلوي إطاران بالغرفة. 

وقد ترأست هذا االجتماع السيدة فاطمة بن الحسن نائبة رئيس الجماعة املكلفة باإلشراف على القطاع االقتصادي 

وتدبير األسواق الجماعية. كما حضرت هذا االجتماع املقاطعات األربع واملصالح الجماعية املعنية، كما تناول االجتماع 

على الخصوص اآلليات الكفيلة بتوحيد اإلجراءات واملساطر اإلدارية املرتبطة بالتنزيل السليم للقرار السالف الذكر 

.وقد خلص االجتماع باالساس الى:

- عقد يوم درا�شي حول القرار التنظيمي 810/2019

- ترسيم اللجنة املشرفة على البث في الرخص التجارية

- عقد ندوة لرؤساء املقاطعات قصد توحيد اإلجراءات

- إعادة النظر في القرار التنظيمي، إذا كان البد من ذلك.

أنشطة جهوية ووطنية

اجتماع تنسيقي ملواكبة التنزيل السليم للقرار التنظيمي املتعلق بالرخص التجارية
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استقبل السيد عبد الحميد احسيسن نائب رئيس 
ملحقة  بمقر   2019 اكتوبر   8 الثالثاء  يوم  الغرفة 
نائب  استرلي�شي  باريوس  بيري  السيد  بتطوان  الغرفة 
ببرشلونة  واملالحة  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس 
قنصلية  ممثلة  الى  بالغرفة  الصناعة  لجنة  ورئيس 
اسبانيا بتطوان والوفد املرافق له. وخالل هذا اللقاء 
في  ومكتبها  الغرفة  تعازي  الرئيس  نائب  السيد  بلغ 
وفاة الرئيس االسبق لغرفة برشلونة كما تم التطرف 
البلدين  بين  والشراكة  التعاون  اوجه  مختلف  الى 
والغرفتين في افق تمثين ذلك في اطار اتفاقية شراكة 
ناصر  السيد  اللقاء  هذا  وحضر  الغرفتين.  تجمع 
الفقيه اللنجري مدير ملحقة الغرفة بتطوان والسيد 

سعيد شفيق رئيس قسم بملحقة تطوان.

 نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة 
املرأة  جمعية  مع  بشراكة  الحسيمة  تطوان  طنجة 
امللتقى  الدولية  غرناطة  ومؤسسة  بتطوان  املقاولة 
8 اكتوبر  الثاني للنساء املقاوالت يوم الثالثاء  الدولي 
2019 بمقر ملحقة الغرفة بتطوان. وقد حضر هذا 
اللقاء مجموعة من نساء االعمال من املغرب واسبانيا 
الصحافة  ونساء  بتطوان  اسبانيا  قنصل  وممثلة 
ومجموعة من املهتمين واملهتمات بمجال االعمال. كما 
عرف اللقاء كلمة للسيد عبد الحميد احسيسن نائب 
رئيس الغرفة ورئيستي جمعية املرأة املقاولة بتطوان 
للسيدات  ومداخالت  الدولية  غرناطة  ومؤسسة 
وممثالت  بتطوان  للجمارك  الجهوي  املدير  والسادة 
ملجلس السياحة باملضيق الفنيدق وتطوان وخبيرات 
اسبانية وختم اللقاء بلقاءات ثنائية بين املقاوالت من 
ميدانية  بزيارات  االسباني  الوفد  وسيقوم  الضفتين. 

لكل من تطوان وطنجة يومي االربعاء والخميس 9و10 
اكتوبر 2019 املقبلين.

التعاون والشراكة

الغرفة تستقبل نائب رئيس غرفة التجارة ببرشلونة باسبانيا

تنظيم امللتقى الثاني للنساء املقاوالت غرناطة- طنجة تطوان الحسيمة
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البشير  السيد  استقبل  امليدانية  الزيارات  وخالل 

السادة  بمعية  طنجة  مدينة  عمدة  العبدالوي 

مصطفى بن عبد الغفور وحميد احسيسن نائبا رئيس 

طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة 

بطنجة،  الحضرية  الجماعة  بمقر  الحسيمة  تطوان 

2019 وفدا هاما من مدينة  10 أكتوبر  يوم الخميس 

غرناطة يترأسه رئيس غرناطة الدولية ومنتخبون من 

بمدينة  املقاوالت  النساء  الى  اضافة   ، البلدية  نفس 

غرناطة,

طنجة  مدينة  عمدة  للسيد  الترحيب  كلمة  وبعد 

تدخل أعضاء الغرفة للتأكيد على الروابط التاريخية 

اقتراح  وتم  واملغربي  اإلسباني  الشعبين  تجمع  التي 

بين  الثنائية  العالقات  لتطوير  أساسية  ثالث جوانب 

يتعلق  فيها  ونظيرتها غرناطة وخصوصا  مدينة طنجة 

عبد  وجامعة  غرناطة  جامعة  بين  الثقافي  بالتعاون 

املالك السعدي، وكذا التعاون في مجال ترميم املدينة 

العتيقة واإلستفادة من التجارب اإلسبانية . وأخيرا تم 

في  وخصوصا  التجارية  العالقات  تطوير  على  التأكيد 

امليدان السياحي.

وبعد هذا اللقاء تمت مرافقة الوفذ اإلسباني لزيارة 

على  كتب  عن  للوقوف  النسائية  الجمعيات  بعض 

قيام  وكذا  املختلفة.  امليادين  في  النسائية  التجارب 

ملدينة  التاريخية  املاثر  حول  سياحية  بجولة  الوفد 

طنجة.

التعاون والشراكة
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    في سياق االنفتاح على التجارب الدولية الناجحة 
في مجاالت تكنولوجيا املعلومات و الذكاء االصطناعي و 
التطبيقات التقنية في مختلف املجاالت االقتصادية، 
لجهة  والخدمات  الصناعة  و  التجارة  غرفة  شاركت 
السيدان:  في عضويها  الحسيمة ممثلة  طنجة تطوان 
فعاليات  في  حنين،  الدين  جمال  و  القاسمي  موهب 
للتقنية  جيتكس  »أسبوع  معرض  من   39 الدورة 
2019«، والدورة الرابعة من »معرض جيتكس لنجوم 
العامليين  املبتكرين  يجمعان  اللذين  املستقبل«، 
والقادة  واالتصاالت،  املعلومات  تقنية  صناعة  في 
الحكوميين واملبدعين في املجال التقني و ذلك في الفترة 
دبي- بمدينة   2019 أكتوبر   10 إلى   06 من  املمتدة 

اإلمارات العربية املتحدة.
للتقنية  جيتكس  »أسبوع  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
2019« اجتذب أكثر من 4500 شركة عارضة من أكثر 

750 شركة ناشئة  100 دولة إضافة إلى أكثر من  من 
100 ألف زائر  يناهز  75 دولة كما عرف زيارة ما  من 

من 140 دولة.
و تندرج مشاركة ممثلين عن الغرفة الجهوية في هذا 
تنظيم  مضمار  في  التجربة  اكتساب  إطار  في  املعرض 
تقنيات  مجاالت  في  املتخصصة  الدولية  املعارض 

املعلومات.

التعاون والشراكة

مشاركة الغرفة في املعرض الدولي "جيطكس2019" بدبي
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قام وفد مكون من السادة األعضاء ياسين العرود 

الصناعة  و  التجارة  بتمثيل غرفة   ، ورياش  و عثمان 

و الخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة في املعرض 

الصيني  املركز  طرف  من  املنظم  الدولي  التجاري 

للتجارة الدولية .بمدينة كوانكزهو الصينية، و الذي 

2019. ويعد هذا املعرض من  15 أكتوبر  انطلق يوم 

أهم املواعيد االقتصادية الدولية التي تعرف مشاركة 

مختلف  من  الشركات  و  املؤسسات  طرف  من  مهمة 

الوفد  استقبال  تم  وقد  الصناعية.  التخصصات 

التجارة  وزارة  في  مسؤول  طرف  من  للغرفة  املمثل 

الذي  التقدم  مستوى  على  اطلع  حيث  الصينية، 

ميناء  الحسيمة خصوصا  تطوان  تعرفه جهة طنجة 

مشروع  و  الدولية  للتجارة  كقاعدة  املتوسط  طنجة 

ستعرف  التي  طيك  طنجة  السادس  محمد  مدينة 

مشاركة صينية مهمة في إنجازها. تجدر اإلشارة هنا إلى 

انه تم التأكيد على ضرورة تحفيز املبادالت التجارية 

للشركات  املباشر  االستثمار  تشجيع  و  الطرفين  بين 

األنشطة،  هذه  هامش  وعلى  املغرب.  في  الصينية 

الخدمات  و  الصناعة  و  التجارة  غرفة  ملمثلي  كانت 

لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ، فرصة لزيارة معرض 

تكنولوجيا االتصاالت "الجيل الخامس" 5Gk بمدينة 

"نان تشانغ" وذلك الكتساب التجربة في تنظيم مثل 

هاته التظاهرات االقتصادية الدولية الكبرى.

التعاون والشراكة

مشاركة الغرفة في املعرض التجاري الدولي بمدينة كوانكزهو-الصين
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في اطار تطوير العالقة القائمة بين غرفة التجارة و 

الحسيمة  تطوان  طنجة  بجهة  الخدمات  و  الصناعة 

و جامعة عبداملالك السعدي قام السيد مصطفى بن 

عبد الغفور النائب األول لرئيس الغرفة و السيد ربيع 

الخملي�شي املدير الجهوي و السيد سعيد شفيق رئيس 

بزيارة   2019 اكتوبر   18 الجمعة  يومه  بالغرفة  قسم 

استقبالهم  في  كان  حيث  بتطوان  الجامعة  لرئاسة 

السيد شكري باربرة الكاتب العام للجامعة.

للسيد  التهنئة  لتقديم  مناسبة  اللقاء  كان  وقد 

للوقوف  فرصة  و   ، ملهامه  تسلمه  على  العام  الكاتب 

على مجاالت تطوير العمل املشترك بين الطرفين على 

مختلف مستويات التكوين والدراسات و اإلصدارات، 

اتفاقية  تحيين  على  االتفاق  الصدد  هذا  في  تم  حيث 

الشراكة بين الجانبين.

التعاون والشراكة

زيارة لرئاسة الجامعة بتطوان
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حسن  األعضاء  السادة  من  مكون  وفد  قام   
ميالنو  ملدينة  بزيارة  أزماني،  منصف  و  الحسناوي 
العالقات  و ذلك لحضور مؤتمر دولي حول  بإيطاليا 
19 أكتوبر  التجارية بين إيطاليا و العالم العربي يوم 
اإليطالية.  العربية  الغرفة  طرف  من  املنظم   2019
و  القرار  صناع  من  عدد  االجتماع  هذا  وحضر 
الشركات  بين  التعاون  أوجه  لدراسة  األعمال  رجال 
هامش  وعلى  العربية.  نظيراتها  و  الكبرى  اإليطالية 
هذا املنتدى، كانت ملمثلي غرفة التجارة و الصناعة و 
مجموعة   ، طنجة-تطوان-الحسيمة  لجهة  الخدمات 
من اللقاءات مع ممثلي الوفود العربية و اإليطالية و 
ذلك بالتعريف بمؤهالت الجهة االستثمارية خصوصا 
امليناء  كذا  و  الحرة  املنطقة  و  الصناعية  باملناطق 

في  تجارية رئيسية سواء  بوابة  يعتبر  الذي  املتوسطي 
كان  األخير  وفي  افريقيا.  او  أوروبا  أو  العربية  الدول 
للوفد شرف اللقاء مع رئيس مجلس إدارة غرفة قطر 
الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني الذي أبدى 
إعجابه بالتطور االقتصادي و االجتماعي الذي يعرفه 
الحسيمة،  تطوان  طنجة  لجهة  خصوصا  و  املغرب، 
املغرب  بها  يحظى  التي  االستراتيجية  األهمية  مبرزا 
امليناء  يعتبر  و  الثالث  القارات  بين  وصل  كقنطرة 
املتوسطي من أهم البنيات التحتية التي يتوفر عليها 
املغرب لترسيخ و تطوير املبادالت التجارية. وفي األخير 
و  ثنائية  لقاءات  لعقد  استعدادهما  الطرفان  أكد 
زيارات متبادلة بين الغرفتين لبلورة ورقة عمل مشتركة 

تهدف إلى تطوير العالقات التجارية الثنائية.

التعاون والشراكة

مشاركة الغرفة في امللتقى العربي اإليطالي
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 25 الجمعة  صباح  للغرفة  املركزي  باملقر  انعقد 
أكتوبر 2019 اجتماع مع رئيسة "مؤسسة أبناء املغرب 
العشيري،  سميرة  الدكتورة  بمصر"  العربي  العالم  و 
رئيس  نائب  الغفور  بنعبد  مصطفى  السيد  ترأسه 
وزارة  مندوب  أقلعي  أديب  السيد  بحضور  الغرفة، 
الرقمي  االقتصاد  و  التجارة  و  االستثمار  و  الصناعة 
قسم  رئيس  اغبالو  عزيز  للسيد  إضافة  األخضر،  و 
النقرا�شي  حميد  السيد  و  الشراكة  و  االستراتيجية 
وفي  الترابي.  التسويق  و  االستراتيجية  مصلحة  رئيس 
بنعبد  مصطفى  السيد  رحب  اللقاء،  هذا  مستهل 
باملبادرات  منوها  العشيري،  سميرة  بالسيدة  الغفور 
بين  التعاون  أواصر  تدعيم  نطاق  في  بها  تقوم  التي 
الفاعلين االقتصاديين املغاربة و أشقائهم املصريين، 
بالقاهرة،  املنعقد  املاضية  السنة  بلقاء  ذكر  حيث 
من  املستويات.  كل  على  ناجحا  لقاء  اعتبره  حيث 
جهتها، أكدت السيدة سميرة العشيري، على األصداء 
الطيبة التي خلفتها مشاركة غرفة التجارة و الصناعة 
هذه  في  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  الخدمات  و 
من  ثانية  نسخة  تنظيم  على  شجعها  مما  التظاهرة، 
املغرب   أبناء  "مؤسسة  تعتزم  حيث  امللتقى،  هذا 
بمدينة  دولية  تظاهرة  تنظيم  بمصر"  العربي  العالم 
القاهرة تتضمن برامج و أنشطة اقتصادية و ثقافية 
مؤهالته  و  باملغرب  التعريف  إلى  تهدف  اجتماعية  و 

فرصة  اليوم  هذا  سيكون  و  االستثمارية  و  الثقافية 
لتدارس أوجه التعاون بين املقاولين املغاربة و نظرائهم 
السنة  هذه  تظاهرة  وعن  عامة.  العرب  و  املصريين 
بالعاصمة  املقبل  دجنبر  شهر  بحر  تنظيمها  املزمع  و 
املصرية، أكدت السيدة سميرة العشيري أنها ستعرف 
تركيزا أكبر على املحور االقتصادي و االستثماري، مع 
حضور جهة طنجة تطوان الحسيمة كضيف شرف، 
املؤهالت  إلبراز  فرصة  املناسبة  هذه  ستكون  حيث 
إلنعاش  الحسيمة،  تطوان  طنجة  جهة  تتيحها  التي 
الفاعلين  بين  الشراكة  عالقات  وتفعيل  االستثمارات 
العرب.  و  املصريين  نظرائهم  و  بالجهة  االقتصاديين 
املغرب  أبناء  "مؤسسة  رئيسة  أكدت  آخر،  سياق  في 
ثان  لقاء  تنظيم  تعتزم  أنها  بمصر"  العربي  العالم  و 
بمدينة طنجة تحت عنوان " امللتقى الدولي للتنمية و 
التعايش بين الشعوب" في غضون شهر أبريل 2020، 
حيث سيتم زرع "نخلة السالم" بمبادرة من "املنظمة 
عاصمة  حدائق  بإحدى  والتنمية"  للسالم  العربية 
أعطيت  التحضيري،  اللقاء  هذا  نهاية  في  البوغاز. 
الصالحية للغرفة الجهوية لتحديد املحاور التي سيتم 
التركيز عليها في التظاهرة املقررة بمدينة القاهرة، مع 
لوضع  الطرفين  بين  التواصل  استمرار  على  التأكيد 

اللمسات األخيرة على البرنامج النهائي لهذا امللتقى.

التعاون والشراكة

لقاء مع رئيسة ""مؤسسة أبناء املغرب و العالم العربي بمصر"
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