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االفتتاحية

االقتصادية  التنمية  صعيد  على  كبيرة  أهمية  ذات  نوعية  قفزة   2012 سنة  منذ  الصناعي  القطاع  شهد 
رافعة  شكلت  التي  للجهة  التحتية  الصناعية  البنية  بفضل  وذلك  بأكملها٬  الشمالية  للمنطقة  واالجتماعية 
أساسية للقطاع الصناعي، حيث ان جهة الشمال أصبحت تمثل واحدة من الجهات األكثر ديناميكية بفعل 
البنيات اإلستقبالية الهائلة واألوراش التنموية الكبرى التي أعطيت انطالقتها، عبر وضع استراتيجيات وسياسات 
عمومية كسياسة اإلقالع الصناعي وغيرها من تعزيز للبنية التحتية في املواصالت وتطوير كل املجاالت املرتبطة 
به.  و لعل خير دليل ما عرفه قطاع صناعة السيارات وصناعة الطيران، وكذا املشاريع اإلستثمارية التي شهدها 
القطاع بالجهة، وحسب البيانات الواردة في تقريرنا حول مؤشر الظرفية للجهة برسم سنة 2018، فان هاته 
املشاريع اإلستثمارية املوزعة على قطاعات مختلفة، والتي استحوذ فيها القطاع الصناعي على نسبة 74 في املائة 
من اجمالي امليزانيات املخصصة لها، ساهمت بشكل أسا�شي في تحريك عجلة االقتصاد الجهوي وخلق املزيد 

من فرص الشغل املقدرة بحوالي 16 ألف و 20 فرصة عمل. 

  ان التخطيط الفعال لتنمية القطاع الصناعي لن يأتى إال من خالل تشخيص دقيق وواقعي ألوضاع مختلف 
امليادين املرتبطة به، وال سيما ميدان املناطق الحرة والصناعية والعمل على تشجيع االستثمار فيها. لهذا تعتزم 
الغرفة تنظيم امللتقى الثاني للمناطق الصناعية خالل الفترة   6-5-4  من دجنبر 2019، والذي سيروم  مناقشة 
قضايا حيوية ترتبط باملناطق الصناعية واملناطق الحرة قصد التفكير بجدية في الرفع من قدراتنا التنافسية 
وتحسين مناخ األعمال وتطوير العالقات البينية، وتشجيع اإلبتكار وتبادل الخبرات، إلى جانب تطوير ودعم 
املناطق الحرة الذكية واملناطق الحرة الخضراء. وفي هذا العدد نسلط الضوء على مختلف األنشطة التي قامت 

بها الغرفة خالل شهر نوفمبر 2019.

السيد عمر مورو
رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات

لجهة طنجة –تطوان- الحسيمة
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و  الصناعة  و  التجارة  لغرفة  املسير  املكتب  عقد 

الخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم االثنين 

السيد عمر  ترأسه  اجتماعا  2019 بطنجة  نونبر   25

الحفيظ  عبد  السيد  بحضور  الغرفة  رئيس  مورو 

الشركي النائب الثاني والسيد عبدالحميد الحسيسن 

أغطاس  السعيدي  محمد  والسيد   ، الثالث  النائب 

أمين  الطيب  بن  الحسين  السيد  و  الرابع  النائب 

املال  أمين  نائب  بناجي  الغرفة والسيد مصطفى  مال 

والسيد أشرف بوجير مقرر الغرفة و السيد مصطفى 

السيد  اإلدارة  املقرر، و حضره من جانب  نائب  ديرا 

ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة.

بالسيدين  للترحيب  فرصة  االجتماع  كان  وقد   

السيد  و  الشركي  الحفيظ  عبد  املكتب  عضوي 

الروح  و  املنهي  بالحس  اإلشادة  مع  بناجي.  مصطفى 

عنها  عبروا  التي  الغرفة  أعضاء  للسادة  اإليجابية 

خالل دورة أكتوبر األخيرة ، و التي أثمرت بهذا جوا من 

اإلجماع والثقة املحفزة لعمل املكتب املسير للمرحلة 

املقبلة.

 كما تم التطرق خالل هذا االجتماع إلى تقييم عمل 

املؤسسة خالل الفترة املمتدة بين اجتماعي املكتب مع 

تتبع مختلف امللفات املتضمنة في برنامج عمل الغرفة. 

برنامج  تنفيذ  آليات  مناقشة  أخرى  جهة  من  تم  كما 

عمل سنة 2020 واملصادق عليه بدورة أكتوبر2019. 

امللتقى  تحضيرات  على  املجتمعون  وافق  األخير،  وفي 

الثاني حول دور املناطق الصناعية واملناطق الحرة في 

 04 جذب االستثمار الصناعي وتنمية الصادرات من 

إلى 06 دجنبر 2019 بفندق موفنبيك بطنجة بتعاون 

مع هيئات شريكة، حيث عبر املجتمعون عن امتنانهم 

نصره  السادس  محمد  امللك  جاللة  اللتفاتة  الكبير 

امللتقى،  فعاليات  على  السامية  برعايته  باإلنعام  هللا 

وما يشكله ذلك من تشريف وتكليف لتكثيف الجهد 

و العمل النجاح هذا املوعد العربي والدولي الهام.

االجتماع الدوري الشهر نونبر 2019 للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة- تطوان الحسيمة 

أقطاب ولجان الغرفةاملكتب اإلداري للغرفة



5
العدد 8 -نوفمبر 2019 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

في اطار االجتماعات الدورية التي تعقدها األقطاب 

و  والخدمات  التجارة  قطب  عقد  للغرفة،  التابعة 

االستثمار اجتماعا يوم الثالثاء 26 نوفمبر 2019 على 

الغرفة  ملحقة  بمقر  الحادية عشرة صباحا  الساعة 

بتطوان، ترأسه السيد عبد الحميد الحسيسن نائب 

الرئيس، وحضره السادة األعضاء:

-مصطفى بناجي :نائب امين املال .

- عبد اللطيف أفيالل :رئيس لجنة التكوين ؛

-حسن التوزاني عضو لجنة الشؤون التجارية،

الشؤون  لجنة  عضو   : الزعنوني  اللطيف  -عبد 

التجارية؛

-السعيد بوغالد: عضو لجنة السياحة؛

-عبد الكريم بن يعقوب :عضو اللجنة الجهوية؛

اللنجري  الفقيه  السادة: ناصر  ومن جانب االدارة 

مدير ملحقة الغرفة بتطوان،ونبيل الخملي�شي :رئيس 

قسم العالقات املؤسساتية

:رئيس  بولعيش  وخالد  بالغرفة  اطار  خياري  خلود 

رئيس  شفيق:  وسعيد  والتشبيك  التكوين  مصلحة 

قسم الدعم والترويج

 محمد حجاجي :رئيس مصلحة :التكوين والتشبيك. 

وخصص هذا االجتماع ملدارسة النقط التالية:

-1املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛

برنامج  تنفيذ  بخصوص  العمل  خطة  -تدارس   2

التي  باملشاريع  يتعلق  فيما   2020 لسنة  الغرفة  عمل 

يشرف عليها القطب؛

-3 مختلفات. 

أقطاب ولجان الغرفة

اجتماع قطب التجارة والخدمات
واالستثمار بالغرفة
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أقطاب ولجان الغرفة

الساعة  على   2019 نونبر   25 االثنين  يوم  انعقد 
بطنجة،اجتماع  الجهوية  الغرفة  بمقر  صباحا   11
قطب الصناعة و دعم االنشطة واملشاريع التنموية، 
وخصص لتدارس ومناقشة النقط الواردة في جدول 

األعمال والتي همت بالخصوص:
-1 املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛
برنامج  تنفيذ  بخصوص  العمل  خطة  تدارس   2-
التي  باملشاريع  يتعلق  فيما   2020 لسنة  الغرفة  عمل 

يشرف عليها القطب ؛
-3مختلفات؛

ترأس االجتماع السيد مصطفى ديرا مقرر الغرفة و 
السيد سعيد اليون�شي رئيس لجنة الصناعة ومناطق 

األنشطة االقتصادية
وحضره كل من السادة :

- ربيع الخملي�شي : املدير الجهوي للغرفة
-محمد آيت الحاج احمد: مقرر لجنة التتبع و انجاز 

املشاريع التنموية
- مراد بنونة: مقرر لجنة تنظيم املناطق الصناعية 

واملعارض

املناطق  تنظيم  لجنة  عضو   : اجانة  محمد   -
الصناعية واملعارض

و  املقاولة  دعم  لجنة  :رئيس  حماني  محمد   -
التكنولوجيات

الحديثة
املقاولة  دعم  لجنة  مقرر  ولعالي  نجيب   -

والتكنولوجيات الحديثة؛
ومناطق  الصناعة  لجنة  مقرر  امنكاي  -ابراهيم 

األنشطة االقتصادية؛
-الزبير عزوز مقرر لجنة التدقيق وتدبير املخاطر؛

ملفات  بتتبع  املكلفة  االدارية  األطر  حضره  كما 
القطب

-محمد يجو رئيس قسم الدعم والترويج
- نبيل الخملي�شي رئيس قسم العالقات املؤسساتية-

-ندى جواك وخلود خياري اطر الغرفة

اجتماع قطبي الصناعة ودعم االنشطة واملشاريع التنموية بالغرفة

أقطاب ولجان الغرفة
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االربعاء  يوم  انعقد  الدورية،  االجتماعات  اطار  في 

27 نونبر 2019 على الساعة 11 صباحا بمقر الغرفة 

املؤسساتي  التدبير  قطب  بطنجة،اجتماع  الجهوية 

واالعالم والتواصل. وخصص هذا االجتماع ملدارسة 

النقط التالية:

-1 املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛

برنامج  تنفيذ  بخصوص  العمل  خطة  -2تدارس 

التي  باملشاريع  يتعلق  فيما   2020 لسنة  الغرفة  عمل 

يشرف عليها القطب ؛

-3 مختلفات

 ترأس هذا االجتماع السيد عبد االله جرجر : مقرر 

اشرف  والسيد  واالدارية  القانونية  الشؤون  لجنة 

بوجير مقرر الغرفة

وحضره كل من السادة :

االقتصادية  الشؤون  لجنة  عضو  ابركي:  -العربي 

واالجتماعية

الشؤون  لجنة  الخملي�شى:مقرر  -مصطفى 

االقتصادية واالجتماعية

كما حضره من االدارة السادة:

ربيع الخملي�شي املدير الجهوي

-ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة تطوان

-نبيل الخملي�شي :رئيس قسم العالقات املؤسساتية

_اسماء الطاههري ندى جيوك وخلود الخياري اطر 

الغرفة.

من  مجموعة  برفع  االجتماع  هذا  تميز  وقد    

املقترحات تتعلق بتطوير املشاريع وخلص الى متابعة 

وتنفيذ االقتراحات والتصورات التي خرج بها السادة 

األعضاء.

أقطاب ولجان الغرفة

اجتماع قطب التدبير املؤسساتي وقطب اإلعالم 
والتواصل بالغرفة
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 انعقد يوم الخميس28 نونبر 2019 على الساعة 11 
قطب  اجتماع  بطنجة،  الجهوية  الغرفة  بمقر  صباحا 
ملناقشة  االجتماع  هدا  وخصص  والشراكات  التعاون 

النقط التالية:
-1 املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛

-2تدارس خطة العمل بخصوص تنفيذ برنامج عمل 
يشرف  التي  باملشاريع  يتعلق  فيما   2020 لسنة  الغرفة 

عليها القطب ؛
رئيس  العرود  ياسين  السيد  االجتماع  هذا  وترأس 

لجنة العالقات العامة والشراكة مع املنظمات املهنية
وحضره كل من السادة : 

العامة  العالقات  لجنة  مقرر   : الطاهري  -محمد 
والشراكة مع املنظمات املهنية وكريم غزولة :عضو لجنة البيئة و الطاقات املتجددة وعبد السالم السليماني: 

عضو لجنة البيئة والطاقات املتجددة
القطب مصطفى  بتتبع ملفات  املكلفة  االدارية  الجهوي واألطر  املدير   : الخملي�شي  ربيع  السيد  كما حضره 

الحضري ،حميد النقر�شي وخلود خياري.

 11 2019 على الساعة  29 نونبر  انعقد يوم الجمعة 
قطب  اجتماع  بتطوان،  الغرفة  ملحقة  بمقر  صباحا 

التكوين والتعليم
وخصص هدا االجتماع ملناقشة النقط التالية:

-1 املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق؛
-2تدارس خطة العمل بخصوص تنفيذ برنامج عمل 
يشرف  التي  باملشاريع  يتعلق  فيما   2020 لسنة  الغرفة 

عليها القطب ؛
-3 مختلفات.

أفيالل  اللطيف  عبد  السيد  االجتماع  هذا  وترأس 
رئيس لجنة التكوين والتعليم و السيد مصطفى بناجي : 

نائب امين املال الغرفة.
وحضره كل من السادة أعضاء الغرفة :

السيد الزبير عزوز و السيد كريم غزولة والسيد عثمان بن السعمار والسيد مراد بنونة.
كما حضره عن االدارة: السيد ناصر الفقيه اللنجري : مدير ملحقة الغرفة بتطوان،

اجتماع قطب التعاون والشراكة بالغرفة

اجتماع قطب التكوين والتعليم بالغرفة

أقطاب ولجان الغرفة
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ورشة تفاعلية ‘‘حول قانون املالية لسنة 2020 من زاوية نظر املهنيين"

   نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 

غرف  جامعة  مع  بشراكة  الحسيمة  تطوان  طنجة 

‘‘حول  تفاعلية  ورشة  والخدمات  والصناعة  التجارة 

 ، املهنيين‘‘  نظر  زاوية  من   2020 لسنة  املالية  قانون 

شهدت  وقد  بطنجة،   2019 نونبر   09 السبت  يومه 

الورشة حضور أعضاء املكتب املسير للغرفة و ثلة من 

الفاعلين  من  عدد  و  الجهوية  الغرفة  أعضاء  السادة 

االقتصاديين بالجهة والجمعيات املهنية واالعالميين.

  وقد افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية للسيد مصطفى 

بن عبد الغفور النائب األول للرئيس. واطر هذا اللقاء 

عن  تفصيليا  عرضا  قدم  الذي  افقير  املهدي  السيد 

االجراءات واملقتضيات التي جاء بها قانون املالية لسنة 

املطلبية  املذكرة  بصياغة  النقاش.  فتح  قبل   ،2020

للمهنيين و التي ستقدم لألطراف املتدخلة واملعنية.

 كما عرف اللقاء كلمة توجيهية للسيد عمرو مورو 

والذي  للورشة  العام  باالطار  فيها  ذكر  الغرفة  رئيس 

يروم جمع مقترحات ومالحظات املهنيين حول مشروع 

مرافعة  تقديم  اجل  من  لسنة2020  املالية  قانون 

السنة  غرار  على  البرملان  عن  املنبثقة  املالية  للجنة 

املاضية وذلك باسم جامعة الغرف املغربية للتجارة و 

الصناعة و الخدمات .

أنشطة املقر الجهوي بطنجة
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السيد الرئيس عمر مورو يستقبل "بائعي السمك بالتقسيط" املالكين 
للمحالت التجارية الخاصة

املهنيين  قضايا  على  الدائم  انكبابها  سياق  في   

لها.  الحلول  إيجاد  ومحاولة  مشاكلهم  مع  والتعاطي 

 14 الخميس  يوم  الرئيس عمر مورو  السيد  استقبل 

2019 ، مجموعة من بائعي السمك بالتقسيط  نونبر 

)املالكين للمحالت التجارية الخاصة(. وقد كان مرفقا 

كما  الغرفة.  عضو  الخزيمي  املودن  محمد  بالسيد 

حضر هذا اللقاء السيد نبيل الخملي�شي رئيس قسم 

العالقات املؤسساتية بالغرفة.

الغرفة  انفتاح  على  الرئيس  السيد  أكد  البداية  في 

تناول  على  الدائم  واستعدادها  املهنيين.  كافة  على 

كافة القضايا التي تهمهم. بعد ذلك فتح املجال للسادة 

التجار لطرح املشاكل التي يعانون منها كمهنيين. حيث 

داخل  التنظيمية  املشاكل  على  التدخالت  جل  ركزت 

سوق الجملة الجديد. وخالل تناوله الكلمة أكد السيد 

الغرفة  استعداد  على  الخزيمي  املودن  محمد  العضو 

التعاون  على  امليناء  داخل  املهيكلين  املهنيين  وكذا 

املشاكل  لكافة  الحلول  إيجاد  على  الجماعي  والعمل 

التي يعرفها القطاع عامة.

الرئيس  السيد  ختم  وصريح  طويل  نقاش  وبعد 

االجتماع بالخالصات التالية:

-1 العمل على تأسيس جمعية خاصة لبائعي السمك 

بالتقسيط )املالكين للمحالت الخاصة.

وإدارة  تسيير  في  املتدخلين  كافة  مع  -2التواصل 

سوق السمك بالجملة بطنجة.

-3 تتبع الغرفة لهذا امللف مع الجهات املعنية.

 وفي الختام تم التأكيد على ضرورة إبقاء التواصل 

بين الغرفة وممثلي بائعي السمك بالتقسيط )أصحاب 

املحالت الخاصة(.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة
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ندوة صحفية للملتقى الثاني حول "دور املناطق الصناعية واملناطق الحرة في 
جذب االستثمار الصناعي وتنمية الصادرات"

انطاقت أشغال الندوة الصحفية  يوم االثنين 25 نونبر 2019  للملتقى الثاني حول دور املناطق الصناعية 
واملناطق الحرة في جذب االستثمار الصناعي وتنمية الصادرات واملنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا تحت شعار "املناطق الصناعية والحرة كمنظومة لتحفيز االستثمار وتسهيل 

التجارة " وذلك أيام 6-5-4 دجنبر بفندق موڤنپيك بمدينة طنجة.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة
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اجتماع تحضيري للملتقى الثانى حول "دور املناطق الصناعية واملناطق 
الحرة فى جذب االستثمار وتنمية الصادرات

بها  تقوم  التي  والتحضيرات  االستعدادات  اطار  فى 
طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة 
دور  حول"  الثاني  امللتقى  لتنضيم  الحسيمة  تطوان 
املناطق الصناعية واملناطق الحرة في جذب االستثمار 
الفترة  في  عقده  "املزمع  الصادرات  وتنمية  الصناعي 

املمتدة ما بين 04و06 دجنبر 2019 . 
2019 بمقر الغرفة  26 نونبر     انعقد يوم الثالثاء 
الجهوية اجتماعا تحضيريا تراسه السيد عبد الحفيظ 
بن  الحسين  السيد  و  للرئيس  الثاني  النائب  الشركي 
الطيب امين مال الغرفة والسيد اشرف بوجير مقرر 

الغرفة وحضره السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي 
للغرفة واطر وموظفي الغرفة. 

   ونظرا لألهمية القصوى التي يكتسيها هذا امللتقى 
الهام في نسخته الثانية والتي حظيت بالرعاية السامية 
منها  وسعيا  السادس  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب 
لرفع التحدي في انجاحه تم التطرق ملختلف الترتيبات 
عبر  كما  االطر  مختلف  على  املهام  وتوزيع  االولية 
الحاضرون على استعدادهم لتكثيف الجهود والعمل 

الدؤوب ال نجاح هذا املوعد العربي والدولي الهام.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة
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اجتماع مع مسؤولي مؤسسة البنك الشعبي

تم يوم األربعاء 20 نونبر 2019 عقد اجتماع مع مسؤولي مؤسسة البنك الشعبي حضره بعض اطر الغرفة .

تناول هذا االجتماع اعداد مشروع اتفاقية شراكة بين الغرفة والبنك الشعبي بخصوص مواكبة املقاوالت 

الصغيرة جدا وتقديم خدمات تفضيلية لفائدة منتسبي الغرفة. االجتماع حضره السادة: عبد العزبز حريز 

مدير مديرية السياسات العمومية، محمد االعرج املسؤول عن مؤسسة البنك الشعبي،رشيد الرهوني رئيس 

مصلحة والسيدة فتيحة راشدي منشطة تجارية بالبنك الشعبي بطنجة.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة
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الدورة التكوينية الرابعة ملركز استكمال تكوين التاجر بطنجة

  تم يوم الجمعة فاتح نونبر 2019  الحصة التكوينية 

لها  يخضع  التي  الضرائب  ملوضوع  وخصصت  الثانية 

اعضاء  منها  يستفيد  الدورة  فهذه  لإلشارة  التاجر. 

وقام  طنجة.  بمدينة  واملطاعم  املقاهي  ارباب  جمعية 

مصلحة  رئيس  محمد  رفيق  السيد  الحصة  بتنشيط 

الجهوية  باملديرية  الذاتيين  لالشخاص  التقسيمات 

للضرائب بطنجة.

8 نونبر بطنجة ،تنظيم حصة  وكما تم يوم الجمعة 

. الحصة  ثالثة لفائدة ارباب املقاهي واملطاعم  تكوينية 

للضمان  الوطني  للصندوق  العام  النظام  تحت عنوان 

قام  املهنيين.  لفائدة  الصحية  والتغطية  االجتماعي 

بتنشيط الحصة السادة نور الدين املباركي مدير الوكالة 

والسيد عثمان الخالدي رئيس مصلحة بالوكالة.

التكوين
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  وكان موضوع الحصة التكوينية الرابعة التي أجراها 
مركز استكمال تكوين التاجر بطنجة يوم الجمعة  15 
بأجرائهم من  املقاهي واملطاعم  أرباب  نونبر هو: عالقة 
وجهة نظر مدونة الشغل وخصوصية هذا القطاع على 

مستوى عالقات الشغل .
الحصة أطرها االستاذ محمد البقالي مفتش الشغل 
التي  الحصة  وهي  بطنجة.  الجهويةللشغل  باملديرية 
و  املركز  سطره  الذي  الجهوي  البرنامج  ضمن  تندرج 
والصناعة  التجارة  غرفة  وتوجيهه  ادارته  على  تشرف 

والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

مدينة  مستوى  على  التاجر  تكوين  استكمال  وركز   
حقوق  محور  من  الخامسة  حصته  في  ينتقل  طنجة 
وواجبات التاجر والتزاماته تجاه مجموعة من االدارات 
بتدبير  يتعلق  آخر  محور  الى  العمومية  واملؤسسات 
املقاولة وخاصة عالقة التاجر مع مجموعة من الشركاء 
وفي مقدمتهم الزبناء،املوردين، وكذلك املنافسين وذلك 
انطالقا من أزمة الربحية التي يعاني منها قطاع املقاهي 

و املطاعم.
الجمعة  يوم  أجريت  التي  الحصة  هذه  موضوع 
داوود  بن  الحميد  عبد  السيد  بتأطيرها  قام  نونبر   22
املقاوالت  مواكبة  في  والخبير  املقاول  دار  عن  املسؤول 

الصغيرة جدا.

التكوين



16
العدد 8 -نوفمبر 2019 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

الدورة التكوينية الخامسة لفائدة سائقي نقل املستخدمين بطنجة

تكوين  استكمال  ملركز  السادسة  الحصة  أجريت   
التاجر بطنجة يوم الجمعة 29 نونبر حول مستجدات 
الجمعية  أعضاء  بحضور  التجارية،  األكرية  قانون 
القانوني  الجانب  واملطاعم.  املقاهي  ألرباب  الوطنية 
كان حاضرا بقوة في من خالل العرض الذي تقدمت به 
األستاذة نعيمة بروحو محامية بهيئة املحامين بطنجة، 
نظرا  الحاضرين  قبل  من  قوي  بتفاعل  تميز  بحيث 

ألهميته وراهنيته.

  في اطار الدعم و املواكبة الذي تقوم به غرفة التجارة 

و الصناعة و الخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

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 

املستخدمين  نقل  سائقي  لفائدة  الخامسة  التكوينية 

جمعية  بمقر   2019 نونبر   20/21/22 أيام  وذلك 

الوحدة لنقل املستخدمين.

وقد استفاد من هذا التكوين 30 سائق، قدمت لهم 

اجل  من  التطبيقية  و  النظرية  العروض  من  مجموعة 

اكتساب املعرفة في مبادئ و تقنيات القيادة االقتصادية 

وذلك من اجل االقتصاد في استهالك الوقود و الحد من 

حوادث.

التكوين
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  وكان موضوع الحصة التكوينية الرابعة التي أجراها 
مركز استكمال تكوين التاجر بطنجة يوم الجمعة  15 
بأجرائهم من  املقاهي واملطاعم  أرباب  نونبر هو: عالقة 
وجهة نظر مدونة الشغل وخصوصية هذا القطاع على 

مستوى عالقات الشغل .
الحصة أطرها االستاذ محمد البقالي مفتش الشغل 
التي  الحصة  وهي  بطنجة.  الجهويةللشغل  باملديرية 
و  املركز  سطره  الذي  الجهوي  البرنامج  ضمن  تندرج 
والصناعة  التجارة  غرفة  وتوجيهه  ادارته  على  تشرف 

والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

مدينة  مستوى  على  التاجر  تكوين  استكمال  وركز   
حقوق  محور  من  الخامسة  حصته  في  ينتقل  طنجة 
وواجبات التاجر والتزاماته تجاه مجموعة من االدارات 
بتدبير  يتعلق  آخر  محور  الى  العمومية  واملؤسسات 
املقاولة وخاصة عالقة التاجر مع مجموعة من الشركاء 
وفي مقدمتهم الزبناء،املوردين، وكذلك املنافسين وذلك 
انطالقا من أزمة الربحية التي يعاني منها قطاع املقاهي 

و املطاعم.
الجمعة  يوم  أجريت  التي  الحصة  هذه  موضوع 
داوود  بن  الحميد  عبد  السيد  بتأطيرها  قام  نونبر   22
املقاوالت  مواكبة  في  والخبير  املقاول  دار  عن  املسؤول 

الصغيرة جدا.

التكوين
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الدورة التكوينية األولى ملركز استكمال تكوين التاجر بأصيلة

التقليدية  املندمج للصناعة  احتضنت قاعة املركب 
أشغال   2019 نونبر  فاتح  الجمعة  يوم  أصيلة  بمدينة 
استكمال  مركز  برنامج  من  الثالثة  التكوينية  الحصة 
والصناعة  التجارة  لغرفة  التابع  التاجر  تكوين 
حول  الحسيمة   - تطوان   - طنجة  لجهة  والخدمات 
موضوع " تعميم التغطية االجتماعية والصحية واسس 
خدمات الصندوق الوطني للضمان الجتماعي " أطرها 
رئيسا  مني  سناء  والسيدة  الخالدي  عثمان  السيد 
مصلحة بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي بطنجة 
إطار  اعجيول  فاطمة  السيدة  تسييرها  على  واشرفت 

بفرعية الغرفة بالعرائش.

الرابعة  التكوينية  الحصة  أصيلة  بمدينة  تمت  كما 

التاجر  لها  يخضع  التي  املحلية  "الجبايات  موضوع  في 

محمد  السيد  وأطرها   .2019 نونبر   08 الجمعة  يوم   "

الجبايات  في  وباحث  العرائش  بجماعة  اطار  املحمدي 

إطار  اعجيول  فاطمة  السيدة  عليها  وأشرفت  املحلية 

بفرعية الغرفة بالعرائش.

التكوين
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بمدينة  التاجر  تكوين  استكمال  مركز  نظم  وكما 

2019 الحصة التكوينية  15 نونبر  أصيلة يوم الجمعة 

الخامسة في موضوع "أهمية امللكية التجارية والصناعية 

في النشاط التجاري واهمية التجارة االلكترونية". وقام 

خلية  مسؤول  عماري  سمير  السيد  الحصة  بتنشيط 

التجارية والصناعية بمندوبية  للملكية  املكتب املغربي 

ة واالقتصاد االخضر والرقمي  الصناعة والتجار  وزارة 
بتطوان . واشرفت على تسييرها السيدة فاطمة اعجيول 

اطار بفرعية الغرفة بالعرائش.

واستأنف مركز استكمال تكوين التاجر التابع لغرفة 

تطوان   - طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 

حصصه   2019 نونبر   29 الجمعة  يوم  الحسيمة   -

التكوينية بالحصة السادسة من برنامج الدورة التكوينية 

الرابعة بمدينة أصيلة في موضوع " تقنيات البيع وجودة 

التواصل مع الزبناء " . اشرفت على هذه الحصةالسيدة 

فاطمة اعجيول إطار بفرعية الغرفة بالعرائش وأطرها 

األستاذ أحمد الوزاني استاذ االقتصاد والتدبير بالكلية 

املتعددة التخصصات بالعرائش .

التكوين
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الغرفة تترأس الجلسة االفتتاحية للجمع العام التأسي�سي ملنتدى املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة بتطوان

التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان  نائب رئيس غرفة  الغفور  بنعبد  السيد مصطفى  ترأس 
الحسيمة الجلسة االفتتاحية للجمع العام التأسي�شي ملنتدى املقاوالت الصغرى واملتوسطة بتطوان وذلك يوم 

الجمعة 1 نونبر 2019 مساء بمقر الغرفة بتطوان.
  وقد أطر هذه الجلسة االفتتاحية كل من مدير ملحقة الغرفة بتطوان ومديرة تطوان بارك ومدير صندق 
افيالل  اللطيف  الغرفة وعبد  مال  امين  نائب  بناجي  السادة مصطفى  بطنجة كما حضرها  املركزي  الضمان 
ورئيس  بتطوان  االقليمي  املجلس  رئيس  من  كل  جانب  الى  الغرفة  اعضاء  القاسمي  ومهيب  التوناتي  ومحمد 
جماعة تطوان ومجموعة من رؤساء املصالح الخارجية وفعاليات مدنية وحضور غفير من مسؤولي املقاوالت 

الصغرى واملتوسطة بتطوان والناحية.
الصغرى  املقاوالت  ملنتدى  رئيسا  املشاط  سعيد  السيد  انتخاب  الى  التأسي�شي  العام  الجمع  اسفر  وقد 

واملتوسطة بتطوان باالجماع.

أنشطة ملحقة تطوان
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لقاء جهوي لفائدة التنظيمات املهنية والفاعلين االقتصاديين تحت شعار"أي 
إقالع اقتصادي وتنموي في إطار الجهوية املوسعة" بتطوان

   نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الجمعة 8 نونبر 2019، بملحقتها 
والفاعلين  املهنية  التنظيمات  لفائدة  جهويا  لقاء  للمهنيين،  املغربي  والفضاء  تطوان  جماعة  مع  وبشراكة  بتطوان 
الدين  سعد  السيد  تأطير  من  املوسعة"  الجهوية  إطار  في  وتنموي  اقتصادي  إقالع  "أي  شعار  تحت  االقتصاديين 
العثماني رئيس الحكومة املغربية وبحضور السيد عمر مورو رئيس الغرفة والسيد مصطفى بن عبد الغفور النائب 
مع  الجهوي  اللقاء  انطلق  هام  حضور  ووسط  تطوان.  جماعة  رئيس  ايدعمار  محمد  والسيد  الغرفة  لرئيس  االول 
السيد رئيس الحكومة الدكتور سعدالدين العثماني و ذلك بحضور مجموعة من السادة األعضاء و ممثلي الهيئات 

املهنية والبرملانيين و املنتخبين ورؤساء املصالح الخرجية و وسائل االعالم املختلفة .

أنشطة ملحقة تطوان
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يوم درا�سي بين جماعة تطوان والغرفة الجهوية تحت شعار:
"تصميم التهيئة وأثره علي التنمية وإنعاش االقتصاد املحلي"

تطوان  وجماعة  والخدمات  والصناعة  للتجارة  الجهوية  الغرفة  بين  تجمع  التي  الشراكة  تفاقية  ا  إطار  في 
احتضنت يوم الجمعة 15نونبر 2019 قاعة االجتماعات الكبري بملحقة الغرفة بتطوان أشغال اليوم الدرا�شي 
وإنعاش  التنمية  علي  وأثره  التهيئة  "تصميم  شعار  اتحت  الجهوية  والغرفة  تطوان  جماعة  بين   " املشترك   "
االقتصاد املحلي". هذا اللقاء عرف حضور متميز ومشاركة وازنة للفاعلين االقتصاديين واملنتخبين واملصالح 
الخارجية واملهتمين ومتابعة مكثفة من طرف اإلعالميين واشرف علي تاطير ه خبراء مختصين وفاعلين ميدانيبن 

في مجال العقار إفتتح اليوم الدرا�شي ب كلمات الجهات املنظمة
النائب األول  ايد اعمار رئيس جماعة تطوان،المداخلة السيد مصطفي بن عبد الغفور  مداخلة الدكتور 
للتجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة،عروض متخصصة من  الغرفة الجهوية  لرئيس 

طرف هيئة املهندسين املعماريين بتطوان:
-1 عرض رئيس قسم التعمير لجماعة تطوان.

-2 عرض هيئة املهندسين الطبغرافيبن.
-3 عرض رئيس جمعية املنعشين العقاريبن.

-4 مناقشة عامة من قبل الحاضرين واملشاركين ردود علي أسئلة املتدخلين قراءة التوصيات واختتام اليوم 
الدرا�شي بحفل شاي علي شرف املدعويين.

أنشطة ملحقة تطوان
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التكوين

الدورة الرابعة من مركز استكمال تكوين التاجر بتطوان        

أنشطة ملحقة تطوان

الغرفة  نظمت  التاجر  تكوين  مركز  برنامج  اطار  في   

في  الرابعة  التكوينية  للدورة  الثالثة  الحصة  بتطوان 

املديرية  تاطير  من  الضريبي  واالداء  املالية  "موضوع 

نونبر  فاتح  الجمعة  يوم  وذلك  للضرائب"  اإلقليمية 

.2019

وكما تم تنظيم الحصة الرابعة من الدورة التكوينية 

التاجر حول الصندوق  الرابعة ملركز استكمال تكوين 

الوطني للضمان االجتماعي في اطار مركز تكوين التاجر 

وذلك يوم الجمعة 08 نونبر 2019.
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التكوين

الدورة الرابعة من مركز استكمال تكوين التاجر بتطوان        

أنشطة ملحقة تطوان

الدورة  من  الخامسة  التكوينية  الحصة  وكانت 

التكوينية الرابعة ملركز استكمال تكوين التاجر بتطوان 

حول موضوع "نظام املقاول الذاتي" من تاطير الوكالة 

الوطنية إلنعاش التشغيل. ودلك يوم الجمعة 15 نونبر 

2019 بتطوان.

ملحقة  بمقر   2019 نونبر   29 الجمعة  يوم  ونظمت 

الرابعة  التكوينية  الدورة  من  سابعة  حصة  تطوان 

"التجارة  حول  بتطوان  التاجر  تكوين  استكمال  ملركز 

االستاذة  اطرتها  االلكتروني".  والتسويق  االلكترونية 

ابتسام مبارش.

الدورة  من  تكوينية  سادسة  حصة   برمجة  وتمت 

التكوينية الرابعة ملركز استكمال تكوين التاجر بتطوان 

بتطوان".  التجارية  التنمية  في  الجماعة  "ادوار  عنوانها 

تطوان  بجماعة  اطار  هارمش  خالد  السيد  تأطير  من 

ودلك يوم الجمعة 22 نونبر 2019.

أنشطة ملحقة العرائش
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التكوين

الدورة الرابعة من مركز استكمال تكوين التاجر بالعرائش

أنشطة ملحقة العرائش

في اطار استكمال تكوين التاجر بالعرائش جرت اليوم 

الجمعة 1نونبر 2019 الحصة الثالثة من الدورة الرابعة 

للمركز بمدينة العرائش كان موضوعها "الضرائب التي 

يخضع لها التاجر" . قام بتاطيرها السيد عبد الرحمان 

الرياني عن املديرية الجهوية للضرائب بطنجة واشرف 

عليها السيد سمير الكاموني عضو الغرفة بالعرائش.

واجريت يوم الجمعة 8 نونبر 2019 الحصة الرابعة 

من البرنامج، حول موضوع "نظام املقاول الذاتي " .

في  مستشار  افتيسن  علي  السيد  بتأطيرها  قام 

إلنعاش  الوطنية  بالوكالة  املقاولة  خلق  و  التشغيل 

سمير  السيد  عليها  اشرف  و  والكفاءات  التشغيل 

الكموني عضو الغرفة بالعرائش.
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التكوين

الدورة الرابعة من مركز استكمال تكوين التاجر بالعرائش

أنشطة ملحقة العرائش

الرابعة  الدورة  من  الخامسة  الحصة  تمت  وكما 

نونبر   15 الجمعة  يوم  التاجر  تكوين  استكمال  ملركز 

الصحية  "السالمة  موضوعها  العرائش  بمدينة   2019

للمنتجات الغذائية" أشرف عليها السيد سمير الكموني 

الدكتور  بتاطيرها  وقام  بالعرائش  الغرفة  عضو 

احيون  الطيب  والسيدان  تنكرفي  محمد  البيطري 

ومحمد الدكيس عن املكتب الوطني للسالمة الصحية 

للمنتجات الغذائية.

بمدينة   2019 نونبر   22 الجمعة  يوم  واجريت 

 " موضوع  في  السادسة  التكوينية  الحصة  العرائش 

أهمية امللكية التجارية والصناعية في النشاط التجاري 

السيد  الحصة  بتنشيط  قام   " االلكترونية  التجارة  و 

للملكية  املغربي  املكتب  خلية  مسؤول  عماري  سمير 

التجارية والصناعية بمندوبية وزارة الصناعة والتجارة 

عليها  وأشرف   . بتطوان  والرقمي  األخضر  واالقتصاد 

السيد سمير الكموني عضو الغرفة بالعرائش.

برنامجه  التاجر  تكوين  استكمال  مركز  واصل 

نونبر   29 الجمعة  يومه  العرائش  بمدينة  التكويني 

التجارية  األكرية  موضوع  في  تكوينية  بحصة   2019

القانون  أستاذ  الحاتمي  محمد  السيد  بتاطيرها  قام 

التجاري  والقانون  املقاولة  صعوبة  شعبة  الخاص 

اشرف  و  بالعرائش  التخصصات  املتعددة  بالكلية 

عليها السيد سمير الكموني عضو الغرفة بالعرائش.
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التكوين

الدورة الرابعة من مركز استكمال تكوين التاجر بالحسيمة

أنشطة ملحقة الحسيمة

انعقد بملحقة الحسيمة يوم الجمعة 8 نونبر 2019 

الحصة الثالثة من الدورة الرابعة ملركز استكمال تكوين 

مصلحة  رئيسة  افجاي  نادية  السيدة  التاجر.قدمت 

الضرائب املهنية 2 عرضا حول "تعريف عام لالجراءات 

واملساطر االدارية الخاصة باملهنيين".

بملحقة   2019 نونبر   22 الجمعة  يوم  ونظمت 
تأطير  من  الخامسة  التكوينية  الحصة  الحسيمة 
املقاول  بدار  مستشار  أجعون  العظيم  عبد  السيد 
والتمويل  املالية  "التربية  موضوع  في  بالحسيمة 

البنكي".
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2019، في  26 نونبر    شاركت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يومه الثالثاء 

افتتاح الدورة الثانية مللتقى "برودايز" املنظم من طرف مكتب التكوين املنهي و إنعاش الشغل بطنجة. مثل الغرفة في 

هذا اللقاء كل من السيد حفيظ الشركي النائب الثاني للرئيس، والسيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة. كما 

عرفت هذه التظاهرة مشاركة ممثلين عن مجلس الجهة، و الكنفدرالية العامة ملقاوالت املغرب و االتحاد الجهوي 

للنقل و اللوجستيك و الجمعية املغربية لصناعات النسيج و األلبسة. وتنظم هذه الدورة الثانية من ملتقى برودايز 

تحت شعار: "املهارات الناعمة، دعامة أساسية لإلدماج السوسيومنهي الناجع و املستدام"

أنشطة جهوية ووطنية

مشاركة الغرفة في افتتاح الدورة الثانية مللتقى "برودايز" بطنجة
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   تم يوم األربعاء 20 نونبر 2019 انطالق فعاليات الدورة 13 للميداويك MEDAWEEK BARCELONA املنظم 

من طرف جمعية غرف التجارة و الصناعة للبحر األبيض املتوسط بمقر غرفة برشلونة، وذلك بمشاركة وفد 

السيد عمر مورو  الغرفة  برئاسة رئيس  الصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة  التجارة و  غرفة 

و بحضور السادة أعضاء املكتب املسير عبدالحميد الحسيسن و أشرف بوجير ومصطفى ديرا و السيدين 

عضوي الغرفة سعيد اليون�شي و مراد بنونة و السيد املدير الجهوي للغرفة ربيع الخملي�شي.

 وعرفت هذه الدورة تنظيم فعاليات عدة متصلة بالتعاون البيني و تحفيز دور القطاع الخاص و الرهانات 

املتصلة بالتنمية املستدامة و الولوج للتمويالت املالية والتطور التكنولوجي و التقني.

التعاون والشراكة

مشاركة الغرفة في فعاليات الدورة 13 للميداويك ببرشلونة
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اجتماع  عقد  الدورة  أشغال  مع  باملوازاة  تم  وقد 

غرف  لجمعية  العمومية  وللجمعية  املسير  للمكتب 

حيث   ، املتوسط  األبيض  للبحر  الصناعة  و  التجارة 

مورو  عمر  السيد  في  الثقة  تجديد  باملناسبة  تمت 

كنائب للرئيس و رئيس للجنة الطاقات املتجددة ، كما 

تم االتفاق باإلجماع على عقد الجمعية العامة املقبلة 

خالل  املغربية  باململكة  طنجة  بمدينة   2020 لسنة 

شهر أكتوبر/نونبر املقبل.

التعاون والشراكة
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و  الصناعة  و  التجارة  غرفة  مشاركة  اثر  وعلى 

أسبوع  في  الحسيمة  تطوان  طنجة  بجهة  الخدمات 

امليداويك باسبانيا، قام السيد عبدالحميد أحسيسن 

نائب رئيس الغرفة و السيد عبدالعالي أحسيسن يوم 

23 نونبر 2019 بزيارة للسيدة كريمة بنيعيش سفيرة 

لعرض  مناسبة  الزيارة  كانت  حيث  باسبانيا،  املغرب 

على  السيما  الغرفة  عليها  تشتغل  التي  امللفات  أهم 

مستوى تعزيز العالقات االقتصادية و التجارية على 

املستوى الدولي عموما و مع الدول األوربية و اسبانيا 

عن  السفيرة  السيدة  عبرت  حيث  خاص،  بشكل 

تثمينها لعمل الغرفة وكذا استعدادها ملواكبة الغرفة 

و عموم الفاعلين االقتصاديين املغاربة من أجل تعزيز الحضور املغربي و دعم املقاولة الوطنية في مجال الدعم 

و التسويق و املواكبة، كما تم باملناسبة الوقوف على كيفية تفعيل مكتب الغرفة بمدينة مالقة حيث عبرت 

السيدة السفيرة عن عزمها دعم جهود الغرفة بهذا الخصوص.

التعاون والشراكة



32
العدد 8 -نوفمبر 2019 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

السادة  من  مكون  الحسيمة،  تطوان  طنجة  لجهة  الخدمات  و  الصناعة  و  التجارة  غرفة  عن  وفد  شارك 

االستثمارية  القمة  في  خيارة،  بن  الكريم  وعبد  اهروش  سعيد  محمد  أوخيار،  بدر  الزياني،  إلياس  األعضاء: 

بحضور  بإسطنبول-تركيا  املنظم  الداخلي  والديكور  املفروشات  و  البناء  بمجاالت  الخاصة  العربية-التركية 

رسمي عالي املستوى ايام 21-20 نونبر 2019، و الذي عرف مشاركة ما يناهز 200 من خيرة املقاوالت التركية 

العارضة و 1000 مقاول من مختلف الدول العربية.

و قد كان هذا امللتقى مناسبة الستكشاف فرص الشراكة االقتصادية و التجارية بين املقاوالت العربيية و 

التركية، كما شكل فرصة سانحة العضاء الغرفة املشاركين للتعريف بالفرص االستثمارية التي توفرها جهة 

طنجة تطوان الحسيمة للمستثمرين االجانب، و اكدوا للمقاوالت التركية استعداد الغرفة ملواكبتهم في كل ما 

يتعلق باالستثمار بالجهة.

التعاون والشراكة

القمة االستثمارية العربية-التركية الخاصة بمجاالت البناء واملفروشات والديكور 
الداخلي بإسطنبول-تركيا
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بوجير  أشرف  السيد  استقبل  التعاون  مجال  في 

لجهة  الخدمات  و  الصناعة  و  التجارة  غرفة  مقرر 

طنجة تطوان الحسيمة مرفوقا بالسيد عزيز اغبالو 

 26 الثالثاء  يومه  والشراكات  التعاون  قسم  رئيس 

باملغرب  األندونيسية  السفارة  عن  وفدا   2019 نونبر 

مكونا من السيد محمود الدين املستشار االقتصادي 

مرفوقا بالسيد مخلص صيارفدين.

العالقات  تقوية  سبل  حول  اللقاء  انصب 

االقتصادية بين البلدين حيث تم االتفاق على تنظيم 

املهرجان الثقافي و االقتصادي األندوني�شي بطنجة من 

12 إلى 15 دجنبر 2019 في رحاب املركز التجاري سوكو 

ألطو بطنجة و يضم معرضا للمنتوجات األندونيسية 

لقاءات  و  أندونيسية  ثقافية  و  فنية  لعروض  إضافة 

ثنائية بين رجال أعمال أندونيسيين و نظرائهم بالجهة..

 كما تم اقتراح فكرة تنظيم زيارة رسمية تمثل جهة 

طنجة تطوان الحسيمة ألندونيسيا خالل سنة 2020 

املؤسسات  مع  شراكة  و  تعاون  اتفاقيات  توقيع  و 

التجارية و  العالقات  املماثلة بغرض تطوير  الرسمية 

االقتصادية بين البلدين.

التعاون والشراكة

الغرفة تستقبل وفد عن السفارة األندونيسية باملغرب 
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التخطيط  ووزارة  الرئا�شي  املجلس  رعاية  تحت 
والتجارة  الصناعة  وزارة  مع  وبتعاون  الليبية، 
واالقتصاد األخضر والرقمي املغربية وجامعة الغرف 
وبحضور  والخدمات،  والصناعة  للتجارة  املغربية 
واإلدماج  الشغل  وزير  أمكراز  محمد  للسيد  فعلي 
تنظيم  تم  املغربية،  الحكومة  لرئيس  ممثال  املنهي، 
املنتدى الليبي الدولي االقتصادي االستثماري األول، 
وذلك  متينة"  اقتصادية  شراكة  "نحو  شعار  تحت 
يومي 11 و12 نونبر 2019م، بفندق سوفتيل حدائق 
التظاهرة  هذه  وتأتي  الرباط.  بالعاصمة  الورود 
املتينة  للروابط   

ً
تأكيدا نوعها  من  األولى  االقتصادية 

بين دول املغرب العربي وما تمثله من عمق استراتيجي 
التجربة االقتصادية  لليبيا، ومناسبة لالستفادة من 
لدعم  الكبيرة  ومساهمتها  املغربية،  للمملكة  الرائدة 
االستقرار في ليبيا باحتضانها للحوار السيا�شي بمدينة 
لل بتوقيع االتفاق السيا�شي الليبي 

ُ
الصخيرات الذي ك

الدولي  املنتدى  هذا  شهد  وقد  2015م.  دجنبر  في 

مشاركة أزيد من 400 مشارك من 12 دولة ينتمون إلى 
اقتصادية  وفعاليات  والخاص،  الحكومي  القطاعين 
السيد  قدم  وقد  املجاالت.  مختلف  في  واستثمارية 
والصناعة  للتجارة  املغربية  الغرف  جامعة  رئيس 
الليبيين  األشقاء  باختيار  فيها  نوه  كلمة  والخدمات 
للمغرب لتنظيم املنتدى الليبي الدولي األول، كما نوه 
وشاركت  ساهمت  التي  والهيئات  املالية  باملؤسسات 
املغربية  الغرف  استعداد  على  وأكد  املنتدى.  هذا  في 
للمساهمة  وجامعتها  والخدمات  والصناعة  للتجارة 
االستثمار  إلنعاش  والبناء  االستقرار  إعادة  مسار  في 
والدفع بعجلة االقتصاد الوطني الليبي، مشيرا إلى أن 
الشقيقة ليبيا تتمتع بموارد طبيعية هامة وإمكانيات 
األعمال  رجال  تجذب  أن  بإمكانها  واعدة  استثمارية 
أوضح  كما  العالم.  بلدان  مختلف  من  واملستثمرين 
سبل  لبحث  سانحة  فرصة  الدولي  املنتدى  هذا  أن 
املغاربة  األعمال  رجال  بين  االقتصادي  التعاون 

والدوليين ونظرائهم الليبيين. 

التعاون والشراكة

املنتدى الليبي الدولي االقتصادي االستثماري األول تحت شعار:
"نحو شراكة اقتصادية متينة"
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كما أكد على أهمية تعزيز وتقوية املبادالت التجارية البينية واستغالل املؤهالت التصديرية املتوفرة لدى 

البلدين. كما أعطى ملحة عن مؤهالت االقتصاد املغربي ومناهجه التنموية وعلى رأسها مخطط التسريع الصناعي 

اللوجستية وغيرها. وقد  البحري واملناطق  الصيد  املغرب األخضر ومخطط  السياحة ومخطط  واستراتيجية 

عرفت أشغال هذا املنتدى مناقشة مختلف املواضيع بما في ذالك التوجهات املستقبلية لقطاع النفط و الغاز 

والطاقة املتجددة في ليبيا و الفرص اإلستثمارية الواعدة املتاحة في هذا املجال بينها و بين اململكة املغربية عبر 

الشراكة القائمة بين االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية وجامعة الغرف املغربية للتجارة و 

الصناعة والخدمات. كما ناقش املتدخلون سبل تعزيز االستثمار والثقة بين القطاع الخاص الليبي والفاعلين 

االقتصاديين الدوليين السيما من خالل توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الشركات الليبية. وقد 

تنمية  إلى  الرامية  املشرفة  املغربية  باملواقف  الليبيون  األشقاء  خالله  أشاد  كبيرا،  نجاحا  املنتدى  هذا  عرف 

واستقرار ليبيا.

التعاون والشراكة
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