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االفتتاحية

الذي تم اعتماده، حيث أصبحت  البعد الجهوي  للمغرب قد تعززت بفضل  التحتية الصناعية  البنية  ان 
الهائلة  جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تمثل واحدة من الجهات األكثر ديناميكية بفعل البنيات اإلستقبالية 
واألوراش التنموية التي أعطيت إنطالقتها، حيث تتوفر على عدد هام من املناطق الحرة والصناعية التي مكنت 
املناطق  هذه  التكنولوجيا.  ونقل  الصناعية  الصادرات  وتشجيع  والوطنية  األجنبية  االستثمارات  جذب  من 

تساهم في إحداث فرص الشغل وتنويع مصادر الدخل وخلق قيمة مضافة.

الجاللة  لصاحب  السامية  الرعاية  تحت  املنظم  الصناعية  للمناطق  الثاني  للملتقى  تنظيمنا  فرصة  ان     
امللك محمد السادس، وبمبادرة من املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وبشراكة مع وزارة الصناعة 
االستثمارات  جذب  في  الحرة  واملناطق  الصناعية  املناطق  "دور  حول  والرقمي  األخضر  واالقتصاد  والتجارة 
2019،  فتح املجال ملناقشة قضايا حيوية  4و5و6  من دجنبر  الصناعية وتنمية الصادرات"، خالل الفترة   
ترتبط باملناطق الصناعية واملناطق الحرة والتفكير بجدية في الرفع من قدرات املغرب التنافسية  وتحسين مناخ 
األعمال وتطوير العالقات البينية، وتشجيع اإلبتكار وتبادل الخبرات بين رجال األعمال املمثلين ملختلف الدول 
العربية وتقديم املشاريع االستثمارية والتجارب الناجحة في ميدان املناطق الحرة والصناعية على املستويين 
العربي والدولي ، عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات بين رجال األعمال العرب ونظرائهم املغاربة، وذلك لتعزيز دور 
التعاون العربي في تنمية املناطق الحرة والصناعية وتقاسم التجارب والخبرات بين املشاركين. حيث تم الخروج 
بتوصيات مهمة دعت إلى إحداث جيل جديد من املناطق الصناعية والحرة الذكية واملستدامة لالنتقال نحو 
االقتصاد األخضر وارساء الصناعة النظيفة ، التي تساهم في تحقيق التنمية. ووضع استراتيجية بعيدة املدى 
للمناطق الصناعية والحرة بهدف زيادة االستثمارات وتنمية الصناعات التصديرية وزيادة تصنيع الخدمات 
الناتج الداخلي الخام. وهو ما يسرنا تقديمه لكم في هذا العدد من النشرة حيث  في  املحلية ورفع مساهمتها 

نسلط الضوء على مختلف األنشطة التي قامت بها الغرفة خالل شهر دجنبر2019.

السيد عمر مورو
رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات

لجهة طنجة –تطوان- الحسيمة
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املناطق الصناعية واملناطق الحرة قاطرة لنمو 

االقتصاد في حوار مع السيد عبد الحفيظ الشركي، 

النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة 

والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة

جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تلج حقبة جديدة 
من اإلقالع الصناعي، كيف أصبحت هذه الجهة احدى 

أهم األقطاب الصناعية في املغرب؟  

مركز  أهم  ثاني  هي  الحسيمة   – تطوان   – طنجة  جهة   
وطني  بحث  وحسب  البيضاء  الدار  بعد  املغرب  في  صناعي 
حول  الوطني  للتخطيط  السامية  املندوبية  عنه  كشفت 
الكبرى  املقاوالت  نسبة  أن  تبين   ،2019 لسنة  املقاوالت 
الدار  بجهة  كبير  بشكل  تتركز  الصناعة،  بقطاع  العاملة 
تطوان  طنجة  جهة  تليها   47% بنسبة  البيضاء-سطات 
متنوعة  صناعات  بالجهة  وتوجد  نسبة12%،  الحسيمة 
وأكبر وأحدث ميناء بحري مغربي هو طنجة املتوسط. و ايضا 
مناطق تجارة حرة ومناطق صناعية تعزز التنمية الصناعية 
على  سامية  مولية  بعناية  الجهة  حظيت  فقد  باملنطقة. 
جميع األصعدة، مكنت في فترة وجيزة من تدارك الخصاص 
وكما  الصناعي  املجال  في  حقيقي  تنموي  إقالع  وتحقيق 
شهدت الجهة في السنوات األخيرة بفضل قربها الجغرافي من 
افتتاح  مع  خصوصا  كبيرا  اقتصاديا  نموا  الدولية  األسواق 
االستثمارات  وتلته   ،2007 سنة  املتوسط  طنجة  ميناء 
التعزيزات  ثم  الصناعية،  بمناطقها  حطت  التي  الدولية 
جديدة،  طرق  بشبكات  التحتية  لبنيتها  اجرائها  تم  التي 
حيث أصبحت توفر فرصا هامة لتطوير القطاع الصناعي: 
الكيميائية،  الصناعة  الطيران،  وصناعات  السيارات 
الزراعية،  الصناعات   ، واإللكترونية  الكهربائية  الصناعة 
هذا  مغربية.  ذكية  مدينة  أول  "تيك"  طنجة  نن�شى  أن  دون 
مدينة  جعل  سريعة  بوتيرة  يسير  الذي  االقتصادي  التطور 
وحوض  املغرب  في  الصناعية  االقطاب  أهم  احدى  طنجة، 

البحر االبيض املتوسط.

رغم املجهودات املبذولة  من طرف الدولة للنهوض 
مساهمتها  فإن   ، الحرة  واملناطق  الصناعية  باملناطق 

حـــــــــــــــــوار العـــدد

بصفة  والجهة  عامة  بصفة  البالد  اقتصاد  تنمية  في 
املشاكل  هي  ما  املطلوب  املستوى  دون  ماتزال  خاصة 

التي تواجهها وماهي املجهودات املبذولة للنهوض بها؟

يعمل املغرب جاهدا على تطوير القطاع الصناعي وتأهيله 
عبر  وذلك  األجنبية  املنافسة  ومواجهة  االقتصاد  لتحديث 
تفعيل عدة استراتيجيات نذكر منها تنفيذ املرحلة األولى من 
مخطط التسريع الصناعي "2020-2014 الذي وضع اآلليات 
الكفيلة بالنهوض بالصناعة الوطنية لتمكينها من املساهمة 
الفعالة في الناتج الداخلي الخام والتخطيط للمرحلة الثانية 
تهدف  والتي   "2021-2025" الصناعي  التسريع  ملخطط 
املخطط  من  األولى  املرحلة  في  املحققة  املكتسبات  تكريس 
وتوسيعها لتشمل باقي الجهات مع إدماج املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة ووضع الصناعة في صلب التحوالت التكنولوجية 
املناطق  لصندوق  املشاريع  اطالق   خالل  من  وكذا  الكبرى. 
الصناعية املستدامة  في مارس 2019، الذي يعمل بالتعاون 
الرقمي  واالقتصاد  والتجارة  واالستثمار  الصناعة  وزارة  مع 
في  سيساهم  حيث   ،50% بنسبة  الدولة   فيه  تسهم  والذي 
الصناعية  املناطق  وتنشيط  إحداث  مشاريع  ودعم  تمويل 
الصناعية  املناطق  نموذج  وسيعزز  هيكلتها.  واعادة 
التنافسية  ملتطلبات  أمثل  بشكل  لالستجابة  املستدامة 
ان  كما  و  املشاريع،  وحاملي  املستثمرين  احتياجات  وتلبية 
هذا املشروع يوفر دعما ثمينا لورش العقار الصناعي الذي 
يعتبر بالغ األهمية في مرحلة التنمية والتحول التي تشهدها 

الصناعة الوطنية. 

السيد عبد الحفيظ الشركي، النائب الثاني لرئيس
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 رغم هاته املجهودات املبذولة للنهوض باملناطق الصناعية 
املالية  االستثمارات  كقلة  وعراقيل  اختالالت  هناك  تزال 
وضعف  الكبرى  املشاريع  في  خاصة  الصناعي  القطاع  في 
وفرتها  رغم  العاملة  لليد  والتقني  املنهي  والتكوين  التأطير 
وضعف  الحديثة  التكنولوجيا  في  ونقص  التمويل  وضعف 
إنتاج مصادر الطاقة، وخضوع األرا�شي الصناعية ملضاربة 
عقارية قوية، وضعف في تهيئة وتطوير البنى التحتية ومرافق 

الخدمات في املناطق الصناعية لتلبية الحاجات املتنامية.

الصناعية  املناطق  داخل  االستثمار  دور  هو  ما 
واملناطق الحرة؟ 

ودعم  اإلقتصادي  النشاط  تحريك  في  يساهم  االستثمار 
نموه وخلق فرص العمل والحد من مشكلة البطالة، خاصة 
االستثمار األجنبي الذي ليس فقط رأس املال النقدي ولكن 
والبحث  املتطورة  التقنية  في  املتمثل  األجنبي،  املال  رأس 
كل  في  املبتكرة  واإلدارة  والتنظيم  والتسويق  والتطوير 
املجاالت اإلنتاجية والخدمية، للدفع بالصناعات ملستويات 
تقنية عالية تمكنها من تحقيق درجات تنافسية مقبولة، لذا 
يجب أن نعمل على تهیئة مناخنا االستثماري عن طريق منح 
التسهیالت واملزایا والضمانات املتعددة لجلب االستثمارات 
داخل املناطق الصناعية واملناطق الحرة بما يحقق العديد 

من املنافع لالقتصاد الوطني.

ساهمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة 
امللتقى  فعاليات  انجاح  في  الحسيمة  تطوان  طنجة 
الحرة  واملناطق  الصناعية  املناطق  حول"دور  الثاني 
في جذب االستثمارات الصناعية وتنمية الصادرات"، 
الذي احتضنته مدينة طنجة من 4 إلى 6 دجنبر 2019، 
املنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك 
محمد السادس، وبمبادرة من املنظمة العربية للتنمية 
الصناعية والتعدين ماذا انبثق عن هذا امللتقى وماهي 

أهم التوصيات التي خرج بها؟

امللتقى  هذا  في  شارك  حيث  كبيرا،  نجاحا  عرف  امللتقى 
نخبة من مسؤولي الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد 
واملالية بالدول العربية واألجنبية، إلى جانب رؤساء اتحادات 
وغرف التجارة والصناعة وهيئات االستثمار واملوانئ واملناطق 
الصناعية والحرة. وتم من خالله ابراز الدور الحيوي الذي 
األموال  رؤوس  جذب  في  والحرة  الصناعية  املناطق  تلعبه 

وخلق  املتطورة  التكنولوجيا  واستقطاب  واألجنبية  املحلية 
فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات وتسليط الضوء على 
التعريف  عبر  العربية  الدول  في  املناطق  هذه  وآفاق  واقع 
بدورها  والنهوض  والحرة  الصناعية  املناطق  ومزايا  بأنظمة 
تسليط  تم  وأيضا   ، املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  في 
املناطق  تنمية  مجال  في  املغربية  التجربة  على  الضوء 
والتجارب  االستثمارية  املشاريع  وتقديم  والحرة  الصناعية 
الناجحة في ميدان املناطق الحرة والصناعية على املستويين 
تجارية  شراكات  عقد  امكانيات  وتدارس  والدولي  العربي 
باملناطق  املعنية  واملؤسسات  املستثمرين  بين  واقتصادية 
ونظرائهم  واألجنبية  العربية  الدول  من  والحرة  الصناعية 
لقاء  جلسات  عقد  عبر  -الحسيمة  -تطوان  طنجة  بجهة 
املغاربة.  ونظرائهم  العرب  االعمال  رجال  بين  ثنائية  عمل 
والشراكة  للتعاون  اطار  اتفاق  توقيع  تم  االطار  هذا  وفي 
طنجة-  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  بين 
العراقية.  الدين  صالح  تجارة  وغرفة  -الحسيمة  تطوان 
ضرورة  أهمها  توصيات  عدة  الى  امللتقى  أشغال  وخلصت 
الصناعية والحرة  للمناطق  املدى  بعيدة  وضع استراتيجية 
التصديرية  الصناعات  وتنمية  االستثمارات  زيادة  بهدف 
وإحداث جيل جديد من املناطق الصناعية والحرة الذكية 

واملستدام. 
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   عقد أعضاء مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة اجتماعه الشهري 

2019 على الساعة السادسة بعد الزوال بفندق موفنبيك ترأسه السيد عمر مورو  05 دجنبر  يوم الخميس 

رئيس الغرفة وحضره كل من السادة:

- مصطفى بن عبد الغفور، النائب األول للرئيس

- عبد الحفيظ الشركي، النائب الثاني للرئيس

- عبد الحميد الحسيسن، النائب الثالث للرئيس

- محمد أغطاس، النائب الرابغ للرئيس

- مصطفى بناجي، نائب أمين املال

- ديرى املصطفى، نائب املقرر

   ومن جانب اإلدارة حضره السيد ربيع الخملي�شي، املدير الجهوي للغرفة وتضمن جدول أعمال هذا االجتماع 

النقاط التالية:

-1 املصادقة على املحضر السابق

-2 عرض حول اجتماعات األقطاب لشهر نونبر

-3 وضع آليات تنفيذ برنامج عمل سنة 2020

-4 مختلفات 

االجتماع الدوري الشهري دجنبر2019 للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة- تطوان الحسيمة 

امللتقى الثاني للمناطق الصناعيةاملكتب اإلداري للغرفة
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 تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة محمد السادس نصره هللا، انطلقت فعاليات الجلسة االفتتاحية 
للملتقى الثاني حول "دور املناطق الصناعية واملناطق الحرة في جذب االستثمار الصناعي وتنمية الصادرات" 
امللتقى الذي  2019. وقد حضر أشغال هذا  4 و6 ديسمبر  بين  الفترة املمتدة ما  في  بفندق موفنبيك بطنجة 
نظمته املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر 
والوكالة   طنجة–تطوان-الحسيمة،  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  وغرفة  املغربية،  باململكة  والرقمي 
املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات، والوكالة الخاصة طنجة املتوسط، والوكالة األملانية للتعاون الدولي 
الصناعية  للتنمية  العربية  املنظمة  عام  ومدير  الشمال،  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس 
والتعدين، وممثل وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، والسيد "محمد البشير العبدالوي" 
رئيس املجلس الجماعي ملدينة طنجة ونائبته السيدة فاطمة ابن الحسن، إلى جانب السيدات والسادة: الكاتب 
العام لوالية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ونائبة رئيسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، وممثلة الوكالة األملانية 
للتعاون الدولي، وممثل مدير عام الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات، وممثلة مدير عام املناطق 
الحرة طنجة املتوسط، وكذا نخبة مميزة من خبراء و مسؤولي الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد واملالية 
بالدول العربية واألجنبية، باإلضافة إلى اتحادات وغرف التجارة والصناعة وهيئات االستثمار واملوانئ واملناطق 

الصناعية الحرة. وبحضور أكثر من 15 دولة عربية. 

امللتقى الثاني للمناطق الصناعية

امللتقى الثاني حول "دور املناطق الصناعية واملناطق الحرة في جذب
االستثمار الصناعي وتنمية الصادرات"
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4 دجنبر  األربعاء  ليوم  االفتتاحية  الجلسة   وتميزت 

2019 ب:

-تالوة آيات من الذكر الحكيم.

والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  السيد  _كلمة 

والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

لتنمية  املغربية  الوكالة  عام  مدير  السيد  -كلمة 

.AMDIE االستثمارات والصادرات

-كلمة السيدة املديرة العامة للمناطق الحرة طنجة- 

املتوسط

العربية  للمنظمة  العام  املدير  ممثلة  املديرة  -كلمة 

للتنمية الصناعية والتعدين

واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  وزير  ممثل  -كلمة 

االخضر والرقمي.  

وبتنشيط من السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي 

للغرفة،

مرئي  شريط  عرض  تقديم  األول  اليوم  خالل  تم 

الحسيمة  الصناعية بجهة طنجة تطوان  املناطق  عن 

وتقديم مختلف البحوث العربية والدولية حول الدور 

في  والحرة  الصناعية  املناطق  تلعبه  الذي  الحيوي 

واستقطاب  واألجنبية،  املحلية  األموال  رؤوس  جذب 

جديدة،  عمل  فرص  وخلق  املتطورة،  التكنولوجيا 

وزيادة الصادرات من خالل تسليط الضوء على واقـع 

العربية،  الدول  في  والحـرة  الصنـاعيـة  املناطـق  وآفـاق 

والتعريف بأنظمتها ومزايـاهـا ودورهـا في تحقيـق أهـداف 

اتفاقية  بتوقيع  االفتتاح  واختتم  املستدامة.  التنمية 

تعاون بين املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 

طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  وغرف 

املنظمة  للجهات  الدروع  وتقديم  الحسيمة  تطوان 

والجهات الراعية.

امللتقى الثاني للمناطق الصناعيةامللتقى الثاني للمناطق الصناعية
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حول  امللتقى  من  االولى  الجلسة  موضوع  وتمحور 
 : في اململكة املغربية  "تنمية املناطق الصناعية والحرة 
القاء  الجلسة   وعرفت  املتاحة".  االستثمارية  الفرص 

عروض قي غاية االهمية وهي كالتالي :
ورقة  حول  الغرفة  عضو  اليون�شي  السيد  عرض   1-
لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  لغرفة  تعريفية 

طنجة تطوان الحسيمة.
الحرة  املناطق  الهام خليل مديرة  السيدة  -2 عرض 

طنجة املتوسط
جمعية  رئيس  الداودي  ايوب  السيد  عرض   3-

مستثمري املنطقة الحرة بطنجة والشركات االجنبية
-4عرض السيد ايت الطالب مدير

بين  ومثمرة  هادفة  بمناقشة  الجلسة  واختتمت   
الحضور.

وجرت فعاليات الجلسة الثانية حول موضوع "واقع 
العربية  التجارب  والحرة:  الصناعية  املناطق  وآفاق 

والدولية.

امللتقى الثاني للمناطق الصناعية
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دجنبر   05 الخميس  الثاني  اليوم  أشغال  افتتحت 

الصناعية  املناطق  الثاني حول دور  امللتقى  2019 من 

وتنمية  الصناعي  االستثمار  جذب  في  الحرة  واملناطق 

الصادرات املنعقد بطنجة بجلسة ثالثة حول موضوع 

التجارب   : والحرة  الصناعية  املناطق  وأفاق  "واقع 

العربية والدولية. وترأس هذه الجلسة الدكتور محمد 

للعلوم  األعلى  للمجلس  املساعد  للعام  األمين  املجالي 

حضور  الجلسة  عرفت  حيث  باالردن  والتكتولوجيا 

وازن لألشقاء العرب.

من  والرابعة  الثالثة  الجلسة  فعاليات  وانطلقت 

واملناطق  الصناعية  املناطق  دور  حول  الثاني  امللتقى 

الحرة في جذب االستثمار الصناعي وتنمية الصادرات 

بطنجة. وكانت الجلسة الثالثة حول "مزايا وتسهيالت 

والصناعية"  الحرة  املناطق  في  واالستثمارات  التجارة 

"استخدامات  حول  عمل  ورشة  الرابعة  والجلسة 

الطاقة املتجددة في املجال الصناعي ومزايا االنخراط في 

نظام االدارة الطاقي ايزو 50001. وترأس هذه الجلسة 

املساعد  العام  األمين  املجالي،  محمد  الدكتور  األخيرة 

باملجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا باململكة األردنية 

الهاشمية. واختتمت الجلسات بمناقشة هادفة ومثمرة 

بين الحضور

امللتقى الثاني للمناطق الصناعية امللتقى الثاني للمناطق الصناعية
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الثاني، انعقد اجتماع   على هامش فعاليات امللتقى 

بين الغرفة الجهوية وغرفة تجارة صالح الدين العراقية 

صباح يوم الخميس 05 دجنبر 2019 بفندق موفنبيك 

بطنجة، وترأس هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس 

للغرفة  االداري  املكتب  أعضاء  بعض  بحضور  الغرفة 

صالح  تجارة  غرفة  وعن  الجهوي،  املدير  جانب  الى 

الدين العراقية ترأس الوفد املشارك في هذا االجتماع 

صالح  تجارة  غرفة  رئيس  مخلف  زيدان  ضامر  السيد 

وناولت  وقد  غرفته.  أعضاء  من  عدد  بمشاركة  الدين 

بين  املشترك  التعاون  سبل  الجانبين  بين  املباحثات 

املؤسستين ودراسة االمكانيات املتاحة لتطوير التجارة 

تم  كما  للبلدين.  املنتمية  املقاوالت  بين  واملبادالت 

تظمينه  خالل  من  التعاون  هذا  تجسيد  على  االتفاق 

اختتام  قبل  الطرفين  بين  ستوقع  شراكة  اتفاقية  في 

اشغال هذا امللتقى الهام.

امللتقى الثاني للمناطق الصناعية
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املناطق  دور  حول  الثاني  امللتقى  هامش  على  وأيضا 

الصناعية واملناطق الحرة في جذب االستثمار الصناعي 

للتعاون  اطار  اتفاق  توقيع  تم  الصادرات،  وتنمية 

والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  بين  ما  والشراكة 

لجهة طنجة تطوان الحسيمة وغرفة تجارة صالح الدين 

بالعراق. ومن أهداف هذه االتفاقية تشجيع املقاوالت 

خاصة  العاملية،  األسواق  على  الدولي  االنفتاح  على 

السوق العربية وكذا عزم الطرفين على تطوير مشاريع 

االقتصادية  التكاملية  تحقيق  إلى  تهدف  استراتيجية 

والبحث املشترك عن اسواق جديدة.

الثاني  العربي  امللتقى  من  الثاني  اليوم  تميز  وكما   

بعقد  بطنجة  املنعقد  والحرة  الصناعية  للمناطق 

العرب  االعمال  رجال  بين  ثنائية  عمل  لقاء  جلسات 

الصناعية  باملناطق  املعنية  واملؤسسات  واملستثمرين 

بجهة  ونظرائهم  واألجنبية  العربية  الدول  من  والحرة 

تدارس  أجل  من  وذلك  الحسيمة  تطوان  طنجة 

بين  ما  واقتصادية  تجارية  شراكات  عقد  امكانيات 

الطرفين.

 

امللتقى الثاني للمناطق الصناعية امللتقى الثاني للمناطق الصناعية
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اجتماع  انعقد  الثاني،  امللتقى  فعاليات  هامش  على 

بين الغرفة الجهوية وغرفة تجارة صالح الدين العراقية 

صباح يوم الخميس 05 دجنبر 2019 بفندق موفنبيك 

بطنجة، وترأس هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس 

للغرفة  االداري  املكتب  أعضاء  بعض  بحضور  الغرفة 

صالح  تجارة  غرفة  وعن  الجهوي،  املدير  جانب  الى 

الدين العراقية ترأس الوفد املشارك في هذا االجتماع 

صالح  تجارة  غرفة  رئيس  مخلف  زيدان  ضامر  السيد 

وناولت  وقد  غرفته.  أعضاء  من  عدد  بمشاركة  الدين 

بين  املشترك  التعاون  سبل  الجانبين  بين  املباحثات 

املؤسستين ودراسة االمكانيات املتاحة لتطوير التجارة 

تم  كما  للبلدين.  املنتمية  املقاوالت  بين  واملبادالت 

تظمينه  خالل  من  التعاون  هذا  تجسيد  على  االتفاق 

اختتام  قبل  الطرفين  بين  ستوقع  شراكة  اتفاقية  في 

اشغال هذا امللتقى الهام.

امللتقى الثاني للمناطق الصناعية
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   واختتمت أشغال امللتقى الثاني حول دور املناطق 

الصناعية واملناطق الحرة في جذب االستثمار الصناعي 

فيها  التنويه  تم  بجلسة  بطنجة،  الصادرات  وتنمية 

وحرصها  املشاركة  األطراف  كل  بين  ما  التعاون  بحس 

الهام.  وباملناسبة قدم  على إنجاح هذا امللتقى العربي 

مدير شركة وادي الربيع من ليبيا الشقيقة درع الشركة 

والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  مكتب  ألعضاء 

األطراف  لبعض  وكذا  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة 

املشاركة في هذا امللتقى الهام وذلك عرفانا منها بالجهود 

الظروف  وتهيئة  امللتقى  هذا  وتنظيم  دعم  في  املبذولة 

املالئمة لعقده.

  وفي ختام الجلسة الختامية توجه املشاركون برفع 

برقية شكر وتقدير وعرفان مرفوعة لصاحب الجاللة 

امللك محمد السادس نصره هللا.

امللتقى الثاني للمناطق الصناعية امللتقى الثاني للمناطق الصناعية
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 وعلى هامش امللتقى الثاني نظمت زيارة يوم الجمعة 

2019 ملرافق ميناء طنجة املتوسـط، وقدم  06 دجنبر 

الصناعية  املناطق  حول  مفصال  عرضا  الزائر  للوفد 

الحرة بامليناء املتوسطي والتي تسيرها "الوكالة الوطنية 

الضيوف  أعرب  بحيث   "  TMSA" املتوسط  لطنجة 

الكرام عـن إعجـابهم بمـا تتميـز بـه املنطقة وامليناء، وبما 

الحرة  للمنطقة  ميدانية  وزيارة  تطور  من  تحقيقه  تم 

)TFZ(لطنجة

بها  الصناعية  الوحدات  بعض  الزيارة  شملت  حيث 

على  سياحية  بزيارة  امللتقى  هذا  فعاليات  واختتمت   .

بمدينة  السياحية  املناطق  لبعض  املشاركين  شرف 

طنجة. 

امللتقى الثاني للمناطق الصناعية
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السيد الرئيس عمر مورو يستقبل مجموعة من الجمعيات السياحية بأصيلة 

التجارة  غرفة  رئيس  مورو،  عمر  السيد  استقبل    

والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، 

أعضاء  من  عددا   2019 ديسمبر   30 االثنين  يوم 

بأصيلة  السياحي  بالقطاع  املهتمة  املهنية  الجمعيات 

جمعية  بأصيلة؛  السياحية  الجمعيات  )فيدرالية 

الصناع التقليديون بأصيلة؛ جمعية الفتح للتنشيط 

رابطة  بأصيلة؛  املطاعم  أصحاب  جمعية  السياحي؛ 

تناول  حيث  بأصيلة(.  السياحي  القطاع  في  الفاعلين 

هذا اللقاء أهم القضايا التي يعاني منها قطاع السياحة 

بالجهة عامة واملشاكل التي تواجه الجمعيات املهتمة 

بالسياحة بإقليم طنجة-أصيلة على وجه الخصوص.

وقد تم التأكيد خالل هذا اللقاء، على ضرورة تظافر 

وإنعاشه  السياحي  بالقطاع  للنهوض  الجهود  كافة 

الرامية  الوطنية  املخططات  تحقيق  في  واملساهمة 

لذلك .وخرج هذا االجتماع بالخالصات التالية:

- عقد لقاء بين جمعيات أصيلة املهتمة بالسياحة 

بمندوبية السياحة بالجهة

- عقد لقاء بين جمعيات أصيلة املهتمة بالسياحة 

مع املجلس الجهوي للسياحة

اجل  من  الجهوية  الغرفة  مع  اللقاءات  استمرار   -

قطاع  منها  يعاني  التي  املشاكل  حل  في  املساهمة 

السياحة باإلقليم.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة
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اجتماع حول خلق فضاء داخل الغرفة خاص باملكتب املغربي للملكية 
الصناعية والتجارية

 بناء على االتفاقية اإلطار للشراكة من أجل إنعاش 
ترأس  املغربية،  املقاوالت  وتنافسية  األعمال  ريادة 

والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  مورو  عمر  السيد 

باملقر  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 

 2019 23دجنبر  االثنين  يوم  صباح  بطنجة  املركزي 

اجتماعا خصص لتفعيل االتفاقية اإلطار التي وقعها 

والرقمي  األخضر  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  وزير 

الغرف  جامعة  ورئيس  العلمي  حفيظ  موالي  السيد 

عمر  السيد  والخدمات  والصناعة  للتجارة  املغربية 

مورو واملدير العام للمكتب املغربي للملكية الصناعية 

والتجارية السيد العربي بنرزوق.

وذلك بحضور السادة والسيدات:

املغربي  للمكتب  العام  املدير  بنرزوق  العربي   -

للملكية الصناعية والتجارية
التجارة  لغرفة  الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع   -

والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

باإلضافة إلى أطر املؤسستين.

جديدة  خدمات  تطوير  الى  االتفاقية  هاته  وترمي 

في  واملقاوالت  واملستثمرين  املشاريع  حاملي  ملواكبة 

ميادين إنشاء املقاولة والتجديد والتكنولوجيا وتطوير 

العالمات التجارية .

في  الخدمات  من  جديد  جيل  إنشاء  إلى  تهدف  كما 

غرف التجارة والصناعة والخدمات عبر ربوع اململكة 

املغربية في اطار شبكة تسمى شبكة "مربع املبدعين" 

في  الغرف  دور  يعزز  مما   "Carré des innovateurs"

ديناميكية تنظيم املشاريع على الصعيد الوطني.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة



18
العدد 9 - دجنبر 2019 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

اجتماع تحضيري في افق تنظيم ندوة حول موضوع "التكوين، التشغيل 
واملقاولة : الرهانات واآلفاق "

والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  بمقر  انعقد 
دجنبر   12 يوم  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة 
حول  ندوة  تنظيم  أفق  في  تحضريا  2019،اجتماعا 
الرهانات   : واملقاولة  التشغيل  "التكوين،  موضوع 

واآلفاق. بمشاركة: 
حيث   Educateam ادوكاطيم  التكوين  مؤسسة   -
والسيدة  غافس  إدريس  العام  املدير  السيد  مثلها 

عتيقة رزيق والسيدة مريم العلمي.
والتجارة واالقتصاد االخضرو  الصناعة  - مندوبية 

الرقمي مثلها السيد أديب اقعلي.
والكفاءات  التشغيل  إلنعاش  الوطنية  الوكالة   -

حيث مثلها السيد مستغفرعبدالغفور.
لحويدك  السيد  مثله  املنهي حيث  التكوين  - مكتب 

جمال.
السيدة  مثلته  حيث  لالستثمار  الجهوي  املركز   -

فدوى أمغوز.
- اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب حيث مثلته السيدة 

ريم ارا را.
AGEF )الجمعية الوطنية لتدبير وتكوين  - الشمال 
عثمان.  القاسمي  السيد  مثلها  حيث  البشري(  املوارد 
كما مثل الغرفة في هذا االجتماع كل من السادة األطر 
النوالي.  وسعيدة  بولعيش  وخالد  الحضري  مصطفى 
االجتماع يندرج ضمن املجهودات التي تقوم بها الغرفة 
في مجال  السامية  امللكية  التوجهات  من أجل ترجمة 

التشغيل وادماج الشباب الحاصل على الشهادات.

أنشطة املقر الجهوي بطنجة
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لقاء تكويني لفائدة موظفي الغرفة حول البرنامج التعاقدي وكذا مشروع املواكبة 
التقنية واإلدارية لتأهيل الغرفة

   في إطار تنزيل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة -تطوان - الحسيمة لبرنامجها السنوي برسم 
املتعلق بمشروع  التعاقدي 2021-2018 بشكل عام وخاصة الشق  البرنامج  تنزيل مشروع  2019، وكذا  سنة 
البرنامج  حول  الغرفة  موظفي  لفائدة  تحسيسيا  لقاء  األخيرة  هذه  نظمت  الغرفة  لتأهيل  التقنية  املواكبة 
التعاقدي وكذا مشروع املواكبة التقنية واإلدارية لتأهيل الغرفة, وقد قام مكتب الدراسات "مزار"بتأطير هذا 

البرنامج التكويني على النحو التالي:
- األربعاء27 نونبر 2019، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال بقاعة ملحقة الغرفة بتطوان.

- الخميس 28 نونبر 2019، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال بطنجة بقاعة التكوين التابعة ملقر جهة 
طنجة تطوان

- االثنين 02 دجنبر 2019 ، ابتداء من الساعة الواحدة زواال بقاعة التكوين مللحقة الغرفة بالحسيمة. وقد 
تضمن برنامج الّدورة التكوينية عدة محاور همت على الخصوص تعزيز قدرات وكفايات أطر وموظفي الغرفة 
لتأهيل  التقنية  املواكبة  مشروع  بها  جاء  التي  باألوراش  واإلملام  التعاقدي  البرنامج  بنود  معرفة  من  والتمكن 
وتنمية الغرفة وكذا العوامل الرئيسية لنجاح مخطط التنمية وفي األخير تقديم شروحات مفصلة حول يرنامج 

تقييم املهارات.

التكوين
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 تكوين لفائدة أطر الغرفة في اطار التحضير لتدقيق اشهاد ايزو 9001 

 9001 ايزو  اشهاد  لتدقيق  التحضير  اطار  في 
لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  نظمت 
اطر  لفائدة  تكوينية  حصة  الحسيمة  تطوان  طنجة 
يومي29/11/2019  والحسيمة  بتطوان  الغرفة 
و02/12/2019. شملت هذه الحصة محورين: تذكير 
لغرفة  الجودة  ونظام   9001 الجودة  مبادئ  باهم 

التجارة و الصناعة و الخدمات. وفي هذا الصدد تمت 
مناقشة تطلعات املنتسبين والجهات الفاعلة للغرفة 
من وجهة نظر االطر, كذلك تم التطرق للتحديات و 
املخاطر التي تواججهها الغرفة لتفعيل دورها في تنمية 
الجهة باالضافة الى تقديم مجمل للعمليات, مؤشرات 

قياس فعاليتها والوسائل املعتمدة لذلك.

التكوين
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اختتام الدورة الرابعة من مركز استكمال تكوين التاجر بطنجة

على  التاجر  تكوين  استكمال  برنامج مركز  اطار  في 
الجمعة  يوم  أجريت  والتي  طنجة  مدينة  مستوى 
السابعة  الحصة  موضوع  تناولت  دجنبر2019،   06
في  بما  املهنيين  لفائدة  الغرفة  تقدمها  التي  لخدمات 
االولوية  ذات  املشاريع   ، واالختصاصات  املهام  ذلك 
الجديدة،  الخدمات  سلة  الغرفة،  عليها  تشتغل  التي 
أجهزة الغرفة ، اصالح الغرف و مواضيع أخرى ذات 

الصلة باملنتسبين للغرفة.
الحصة أطرها السيد خالد بولعيش رئيس مصلحة 
وبحضور  للغرفة  الجهوي  باملقر  والتشبيك  التكوين 

اعضاء جمعية ارباب اامقاهي واملطاعم.
وكانت الحصة الثامنة التي أجراها مركز استكمال 
13 دجنبر بمدينة طنجة  تكوين التاجر يوم الجمعة 
واملطاعم  املقاهي  أرباب  جمعية  اعضاء  لفائدة 
واهميته  الرقمي  التسويق  موضوع  حول  تمحورت 
أطرها  الحصة  جدا.  الصغيرة  للمقاولة  بالنسبة 

السيد حمزة واكريم مدير شركة رقمية بتكنوبارك .
التكوينية  الدورة  ضمن  األخيرة  تعتبر  فالحصة   
طنجة  جهة  مستوى  على  املركز  ينظمها  التي  الرابعة 

تطوان الحسيمة والتي استمرت ملدة ثمانية أسابيع. 

التكوين
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السادسة  التكوينية  الدورة  املستخدمين  لنقل  الوحدة  جمعية  بمقر   2019 دجنبر   26 الخميس  يوم  اختتمت    

لفائدة سائقي نقل املستخدمين و التي استمرت ايام 24/25/26 دجنبر 2019. وتندرج هذه الدورة التكوينية في اطار 

برنامج املواكبة الطاقية للمقاولة الجهوية الذي تشرف عليه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 

الوكالة  من  بدعم  و  الطاقية  للنجاعة  املغربية  الوكالة  و  املستخدمين  لنقل  الوحدة  جمعية  مع  بشراكة  الحسيمة 

االملانية للتعاون الدولي.

وقد استفاد من هذا التكوين 32 سائق، قدمت لهم مجموعة من العروض النظرية و التطبيقية من اجل اكتساب 

املعرفة في مبادئ و تقنيات القيادة االقتصادية وذلك من اجل االقتصاد في استهالك الوقود و الحد من حوادث.

التكوين

اختتام الدورة التكوينية الخامسة لفائدة سائقي نقل املستخدمين بطنجة
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الدورة التكوينية األولى ملركز استكمال تكوين التاجر بأصيلة

التجارية  " االكرية  تناول موضوع الحصة السابعة 
والصناعة  التجارة  غرفة  منتسبي  تلقاها  التي   "
والخدمات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة املسجلين 
بمركز استكمال تكوين التاجر يوم الجمعة 06 دجنبر 
الحصة  هذه  بتنشيط  .وقام  أصيلة  بمدينة   2019
الخاص  القانون  استاذ   ، الحاتمي  محمد  االستاذ 
شعبة  بالعرائش  التخصصات  املتعددة  بالكلية 
على  واشرفت   . التجاري  والقانون  املقاولة  صعوبة 
اشغالها السيدة فاطمة اعجيول اطار بفرعية الغرفة 

بالعرائش.

13دجنبر  الجمعة  يوم  تم  الرابعة  دورته  إطار  في 
التقليدية  للصناعة  املندمج  املركب  بقاعة   2019
واألخيرة  الثامنة  الحصة  إجراء  أصيلة  بمدينة 
التجارة  لغرفة  التابع  التاجر  تكوين  استكمال  ملركز 
والصناعة والخدمات لجهة طنجة -تطوان - الحسيمة 
حول موضوع " نظام املقاول الذاتي " قام بتنشيطها 
السيد نور الدين أصريح عن الوكالة الوطنية النعاش 
وأشرفت  بطنجة   ANAPEC والكفاءات  التشغيل 
الغرفة  بفرعية  إطار  اعجيول  فاطمة  السيدة  عليها 

بالعرائش.

التكوين
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 - ترأس السيد مصطفى بن عبد الغفور ، النائب االول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 

تطوان - الحسيمة يوم الجمعة 20 دجنبر 2019 حفل اختتام الدورة التكوينية الرابعة التي استفاد منها تجار مدينة 

أصيلة املسجلين بمركز استكمال تكوين التاجر .

وقد تضمن برنامج هذا الللقاء الختامي الفقرات التالية:

 - كلمة الغرفة قدمها السيد مصطفى بن عبد الغفور. 

- حصيلة الدورة التكوينية قدمتها السيدة فاطمة اعجيول. 

- عرض حول غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة قام بالقائه السيد مصطفى بن 

عبد الغفور.

 - كلمة املؤسسات الشريكة. 

- شهادات املستفدين من التكوين.

- تسليم الشواهد التقديرية للمؤطرين وشواهد املشاركة للمستفيدين من التكوين.

التكوين

الحفل الختامي للدورة األولى ملركز استكمال تكوين التاجر بمدينة أصيلة
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غرفة التجارة والصناعة والخدمات تشارك في فعاليات امللتقى الجهوي للهيئات 
االستشارية املنظم بملحقة تطوان

    في اطار الشراكة التي تربط الغرفة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة شارك السيد مصطفى بناجي نائب 
امين مال الغرفة الى جانب السادة االعضاء عبد اللطيف افيالل ومحمد التوناتي والزبير عزوز وعبد السالم 
السليماني في فعاليات امللتقى الجهوي للهيئات االستشارية املنظم من طرف مجلس الجهة والهيئة االستشارية 
مع املجتمع املدني وبرنامج تشارك بشراكة مع مجموعة من الجماعات الترابية حول الشباب واالدمان واالنتحار 

وذلك يوم االربعاء 18 دجنبر 2019 بمقر الغرفة بتطوان.
وبمشاريعها  الغرفة  طرف  من  املبذولة  بالجهود  بناجي  مصطفى  السيد  ذكر  االفتتاحية  الجلسة  وخالل 
الهادفة الى تأطير وادماج الشباب واملرتبطة بمعهظ التكوين املنهي واملدرسة العليا للتجارة وبحاضنة املقاوالت 

وبمشاريع اخرى تهدف تشغيل وادماج الشباب.
وقد حضر هذا اللقاء الهام برملانيين ورؤساء ومستشارين جماعيين ورؤساء جمعيات مهنية وخبراء وصحافة 

وغيرهم وخلص اللقاء الى عدة توصيات ستعرض على املؤسسات املعنية.

أنشطة ملحقة تطوان
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الغرفة تساهم في تنظيم امللتقى الجهوي حول القطاع السياحي" بملحقة تطوان

ساهمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع الهيئة االستشارية 
الى جانب املجلس الجهوي  الفاعلين االقتصاديين بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وبرنامج تشارك  مع 
الجهوي  امللتقى  الفنيدق  واملضيق  والحسيمة  وشفشاون  بتطوان  للسياحة  االقليمية  واملجالس  للسياحة 
حول القطاع السياحي تحت شعار :" القطاع السياحي من بين الدعامات االساسية القتصاد الجهة وذلك يوم 
الخميس 26 دجنبر 2019 بمقر ملحقة الغرفة بتطوان. وقد مثل الغرفة في هذا امللتقى السيد مصطفى بناجي 
نائب أمين مال الغرفة الى جانب السادة االعضاء : مهيب القاسمي وعبد اللطيف افيالل. كما حضره رؤساء 
عن  ومستشارين  السياحية  املجالس  ورؤساء  للسياحة  الدولي  العالي  املعهد  ومدير  بالجهة  السياحة  مصالح 
مجلس الجهة وممثلين عن مصالح خارجية ومنتخبين وفعاليات اقتصادية وسياحية وجمعيات مهنية وخبراء 
وباحثين. كما تضمن برنامج هذا امللتقى مداخالت لخبراء في مجال السياحة جهويا ومحليا وخلص امللتقى الى 

عدة توصيات سترفع للمؤسسات الجهوية واملحلية املعنية.

أنشطة ملحقة تطوان
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التكوين

اختتام الدورة الرابعة من مركز استكمال تكوين التاجر بتطوان

  نظم بمقر ملحقة الغرفة بتطوان يوم الجمعة 27 
2019 صباحا لقاء جمع مختلف الفاعلين في  دجنبر 
املحلية  املقاولة  لدن  من  والتشغيل  التكوين  مجالي 
ومؤسسات  مهنية  وجمعيات  خارجية  مصالح  من 
جامعية ومؤسسات تكوين منهي ووسطاء في التشغيل 
باقليمي  التكوين  وضعية  تدارس  اجل  من  وغيرهم 
التشغيل  بمجال  وربطها  الفنيدق  واملضيق  تطوان 
وتطوير املقاولة املحلية. وخالل هذا اللقاء ولتحقيق 
املعلومات  وتقاسم  الفاعلين  مختلف  بين  التكامل 
شبكة  عليها  اطلق  شبكة  تأسيس  تم  والخبرات 
التكوين واملقاولة تبقى مفتوحة على جميع الفاعلين 
في مجاالت التكوين والتشغيل واملقاولة وتسهر الغرفة 
برنامج  العامة. وسيتم تسطير الحقا  على سكرتاريتها 
عمل لهذه الشبكة ومثل الغرفة في هذا اللقاء السيد 
والسادة  بالغرفة  املال  أمين  نائب  بناجي،  مصطفى 
مهيب القاسمي وعبد اللطيف افيالل أعضاء بالغرفة 
الفقيه  ناصر  السادة:  الغرفة:  اطر  الى  باالضافة 

اللنجري وسعيد شفيق ومحمد الحجاجي.

الحصة    2019 دجنبر   06 الجمعة   يوم  نظمت 
التاجر  استكمال  تكوين  مركز  من  االخيرة  التكوينية 
"تدبير  عنوان  تحت  العلمي  مريم  االستاذة  بتاطير 
تقنيات التواصل اهميتها ونتائجها" باملعهد املتوسطي 

املتخصص للتسيير والتدبير .

أنشطة ملحقة تطوان
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لقاء تحسي�سي حول مستجدات املواكبة والتمويالت البنكية املوجهة للمقاوالت 
الصغرى واملتوسطة بالعرائش

في اطار دورها في تنشيط االقتصاد املحلي والتشجيع على خلق املقاوالت ودعم تنمية املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
ودعم  وتمويل  القروض  الى  الشباب  املقاولين  ولوج  تسهيل  الى  الرامية  السامية  امللكية  التوجيهات  مع  وتماشيا   ،
- الحسيمة يوم  - تطوان  التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة  ، نظمت غرفة  املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
الثالثاء 24 دجنبر 2019 بالعرائش لقاء تحسيسيا حول مستجدات املواكبة والتمويالت البنكية املوجهة للمقاوالت 

الصغرىواملتوسطة .
ترأس هذا اللقاء السيد عبد الحميد الحسيسن نائب رئيس الغرفة وحضره السيدان محمد حماني وسمير الكاموني 
عضوا الغرفة بالعرائش . وقام بتنشيطه السيد عبد الحميد بنداود مدير دار املقاول التابعة ملجموعة التجاري وفا 
التخصصات  املتعددة  الكلية  عميد   ، كركب  العربي  محمد  السيد  اللقاء  هذا  اشغال  في  شارك  وقد   . بطنجة  بنك 
- الوكالة املحلية   : بالعرائش الى جانب اساتذة وباحثين جامعيين و مجموعة من املسؤولين عن املصالح الخارجية 

إلنعاش التشغيل والكفاءات بالعرائش . -قسم العمل االجتماعي بعمالة العرائش . – جمعية العرائش مبادرة .
- الوكالة املحلية النعاش   . بالعرائش  . - منصة االدماج القتصادي  بالعرائش  العادلة  للتنمية  - جمعية ايكوديل 

التشغيل والكفاءات بطنجة . - جماعة العرائش .
املقاولين  وجمعية  بالعرائش  املهنية  الجمعيات  من  العديد  اللقاء  هذا  حضر  كما   . بالعرائش  وفابنك  -التجاري 
الذاتين وبعض املقاولين وطلبة باحثين حاملي افكار املشاريع والصحافة املحلية . وعلى هامش هذا اللقاء تم تسليم 
شواهد الدورة التكوينية الرابعة ملركز استكمال تكوين التاجر بمدينة العرائش للمؤطرين وللمستفيدين . وقد اشرف 

على هذا اللقاء أطر فرعية الغرفة بالعرائش .

أنشطة ملحقة العرائش
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مستجدات املواكبة والتمويالت البنكية املوجهة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة 
" موضوع لقاء تحسي�سي بمدينة القصر الكبير

     احتضنت قاعة دار الثقافة بالقصر الكبير يوم االثنين 30 دجنبر 2019 فعاليات اللقاء التحسي�شي الذي 
نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة في موضوع " مستجدات املواكبة 
والتمويالت البنكية املوجهة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة ، وذلك في اطار دورها في تنشيط االقتصاد املحلي 
امللكية  التوجيهات  مع  وتماشيا   ، واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  تنمية  ودعم  املقاوالت  خلق  على  والتشجيع 
السامية الرامية الى تسهيل ولوج املقاولين الشباب الى القروض وتمويل ودعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة. 
ترأس هذا اللقاء السيد حسن الحسناوي بمعية السيد عبد اللطيف التويجري عضوا الغرفة بالعرائش. وقام 
بتنشيطه السيد عبد الحميد بنداود مدير دار املقاول التابعة ملجموعة التجاري وفا بنك بطنجة. وقد حضر 
وفابنك  التجاري  وأطر  املهنيين  من  ومجموعة  الكبير  بالقصر  املهنية  الجمعيات  وممثلي  رؤساء  اللقاء  هذا 
بالقصر الكبير وبعض املقاولين وطلبة باحثين حاملي افكار املشاريع والصحافة املحلية، واشرف على اشغاله 

أطر فرعية الغرفة بالعرائش.

أنشطة ملحقة العرائش
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التكوين

اختتام الدورة الرابعة من مركز استكمال تكوين التاجر بالحسيمة

نظم مركز استكمال تكوين التاجر بملحقة الحسيمة يوم الجمعة 6 دجنبر 2019 الحصة التكوينية السادسة 
املقاوالت  لفائدة  املمنوحة  "القروض  في موضوع  الشعبي  بالبنك  اطار  بنعي�شى  الكريم  السيد عبد  تاطير  من 

والخدمات التي تقدمهامؤسسة البنك الشعبي".

الحصة   2019 دجنبر   20 الجمعة  يوم  وتمت 
التكوينية الثامنة واالخيرة من تأطير السيد بويوسف 
بوكالة  املنخرطين  مع  العالقة  مصلحة  رئيس  محمد 
موضوع  في  اإلجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
املنافع والتعويضات التي تخولها الحماية اإلجتماعية 

لألجراء.

 13 الجمعة  يوم  التاجر  الحسيمة  بملحقة  وتمت 
التكوينية  الحصة  الحسيمة  بملحقة   2019 دجنبر 
اطار  اليحياوي  ابراهيم  السيد  تاطير  من  السابعة 
بمركز االستثمار مكلف بانشاء املقاوالت في موضوع 
الخدمات  الى  باالضافة  ومميزاتها  املقاوالت  "اشكال 

التي يوفرها مركز االستثمار في مجال خلق املقاولة".

أنشطة ملحقة الحسيمة
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الحسيمة ورئيس  التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان  السيد عمر مورو رئيس غرفة  شارك 
جامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة والخدمات يوم االثنين 16 دجنبر 2019 بمقر املكتب الوطني للملكية 
واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  وزير  العلمي  حفيظ  موالي  السيد  برئاسة  اجتماع  بالدارالبيضاء  الصناعية 
هذا  خصص  وقد  املغربية.  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرف  رؤساء  السادة  وبحضور  والرقمي  االخضر 
االجتماع لتدارس عدد من النقاط التي تهم الغرف املغربية وعلى رأسها تقدم مراحل تنفيذ مخطط التنمية 

الخاص بها.

أنشطة جهوية ووطنية

اجتماع تتبع تقدم مخطط التنمية الخاص بالغرف
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املركز  إدارة  ملجلس  األول  االجتماع  الكبرى،  طنجة  والية  بمقر   2019 دجنبر   5 الخميس  يوم  زوال  عقد 
إلى  وحضر  للمركز  اإلداري  املجلس  رئيس  بصفته  طنجة  والية  والي  السيد  اللقاء  ترأس  لالستثمار،  الجهوي 
جانبه املدير الجديد للمركز وكذا بعض مسؤولي املصالح الخارجية واملؤسسات العمومية وجمعيات املجتمع 
املدني املعنية ورؤساء الغرف املهنية بما فيها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة. 
بتطوير  الخاص  امللكي  الخطاب  بمحاور  التذكير  تضمنت  والتي  طنجة  جهة  والي  للسيد  ترحيبية  كلمة  فبعد 
وبلورة مؤسسة املركز الجهوي لالستثمار من خالل قانون إعادة الهيكلة 47/18 وتحويله إلى مؤسسة عمومية 
ذات استقالل مالي. ومن خالل ذلك ستعمل على تبسيط املساطر اإلدارية والقانونية في إطار الشباك الوحيد. 
وسيتحدد عمل هذا املجلس بالدرجة األولى على تحفيز املبادرات الحرة وتشجيع املستثمرين وتوجيه ومواكبة 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة وخلق فرص شغل كثيرة. أما السيد مدير املركز الجهوي لالستثمار فقد أعطى 
تصورا مفصال عن مهام املركز والدور الذي يتوجب أن يلعبه في املستقبل على جميع املستويات وذكر أيضا 
بالنظام األسا�شي الخاص بمستخدمي املركز وكذا لجنة التدقيق وكيفية تعيين أعضائها واختصاصاتها وسير 
عملها. وبعد ذلك، فتح باب التدخالت في وجه الحاضرين، حيث رحب جل املتدخلين بفكرة إعادة هيكلة هذه 
املراكز والدور الذي يمكن أن تلعبه في املستقبل. وفي هذا اإلطار، أشاد السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بإعادة هيكلة املركز، وتأهيله من خالل رقمنة كل مرافقه، كما ذكر 
بأن هناك فائض من الدراسات لدى القطاعات اإلدارية واملؤسسات تعني بقطاع أو قطاعات معينة، إال أنه مع 
األسف فإن املؤشرات الرقمية التي توفرها تختلف بين إدارة وأخرى، وبالتالي فإن الغرفة تدعو من هذا املنبر 

إلى توحيد هذه الدراسات من خالل التنسيق والتشاور وبالتالي قراءتها قراءة منسجمة وموحدة.
كما ألح السيد الرئيس على ضرورة حسن االستقبال لكافة اإلدارات واملؤسسات باعتبارها عنصرا أساسيا 
ومحددا في جلب االستثمار واملستثمرين. وفي األخير، أكد السيد عمر مورو دعم الغرفة الكامل والالمشروط 

للمركز الجهوي لالستثمار وتوفير جميع الوسائل والسبل املمكنة من أجل تحقيقه األهداف املتوخاة.

أنشطة جهوية ووطنية

رئيس الغرفة يشارك في االجتماع األول ملجلس إدارة املركز الجهوي لالستثمار 
لجهة طنجة- تطوان -الحسيمة
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االستشارية  الهيئة  طرف  من  املنظم  االجتماعي  واالقتصاد  املرأة  حول  الجهوي  امللتقى  في  الغرفة  شاركت 
واملجلس  الغرفة  مع  بشراكة  وزان  اقليم  وعمالة  الحسيمة  تطوان  طنجة  جهة  بمجلس  املدني  املجتمع  مع 
االقليمي لوزان وجماعة وزان تحت شعار: "الجهة- النوع- االقتصاد االجتماعي" وذلك يوم االربعاء 25 دجنبر 
2019 بمدينة وزان. وقد مثل الغرفة في هذا امللتقى كل من االعضاء محمد الطاهري وخالد االبراهيمي ومدير 
رئيس  ونائب  وزان  جماعة  ورئيس  املدينة  باشا  حضره  كما  اللنجري  الفقيه  ناصر  بتطوان  الغرفة  ملحقة 
املجلس االقليمي ومستشارين عن مجلس الجهة وممثلين عن مصالح خارجية ومنتخبين وفعاليات اقتصادية 
ورؤساء تعاونيات وجمعيات مجتمع املدني. كما تضمن برنامج هذا امللتقى مداخالت لخبراء في مجال االقتصاد 

االجتماعي والتضامني وخلص امللتقى الى عدة توصيات سترفع للمؤسسات املعنية.

أنشطة جهوية ووطنية

الغرفة تشارك في امللتقى لالقتصاد االجتماعي بوزان
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   في إطار تعزيز عالقات التعاون االقتصادي مع الشركاء الدوليين، استقبلت غرفة التجارة و الصناعة و 
الخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ممثلة في النائب األول للرئيس السيد مصطفى بن عبد الغفور و النائب 
الثاني للرئيس السيد عبد الحفيظ الشركي، السيد إبراهيم قريقز عن جمعية التجار املغاربة بجبل طارق و 
السيد جالل ديان عن جمعية رواد األعمال باملغرب. و بعد استعراض فرص الشراكة و التعاون بين الجهتين 
خصوصا في سياق استعداد بريطانيا للخروج من االتحاد األوربي، اتفق الحاضرون على إعداد برنامج عمل 
مشترك يشمل تبادل الوفود الرسمية و البعثات التجارية و توقيع اتفاقيات شراكة مع املؤسسات املماثلة و 
الدفع في اتجاه الربط البحري بين الجهتين لتشجيع السياحة البينية و غيرها من املشاريع التي سيتم التدقيق 

فيها مستهل سنة 2020.

التعاون والشراكة

السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول لرئيس الغرفة يستقبل جمعية التجار 
املغاربة بجبل طارق و السيد جالل ديان عن جمعية رواد األعمال 
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الغرفة تشارك في فعاليات امللتقى الدولى الرابع للتنمية والتعايش بالقاهرة مصر

للتنمية  الرابع  الدولى  امللتقى  فعاليات  اطار  في      

بمصر  املغرب  أبناء  مؤسسة  تقيمه  الذي  والتعايش 

املصرية  بالعاصمة   2019 ديسمبر   7 يوم  تم  للتنمية 

عنوان  تحت  االقتصادي  اليوم  افتتاح  القاهرة 

"التكامل االقتصادي العربي اإلفريقي ".

هذا امللتقى الذي حضره العديد من رجال األعمال 

باستضافة  تميز  باالقتصاد،  واملهتمين واملتخصصين 

طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة 

تطوان الحسيمة كضيف شرف ، حيث ترأس وفدها 

االستاذ مصطفى بنعبد الغفور نائب رئيس الغرفة و 

السيدة زهور شهير عضوة الغرفة.

بين  لقاءات  و  عمل  بجلسات  اليوم  هذا  تميز  وقد 

القطاع  و  الحكومية  الهيئات  وممثلي  األعمال  رجال 

من  الشرف  ضيف  تكريم  اللقاء  شهد  كما  الخاص، 

اململكة املغربية وهي الغرفة التجارية والذى تسلم درع 

رئيس  نائب  الغفور  بنعبد  مصطفى  السيد  الشرف 

عضو  املقصود  عبد  محمد  السيد  طرف  من  الغرفة 

ادارة  مجلس  وعضو  الشرقية  غرفة  ادارة  مجلس 

الشعبة.

بين  تعاون  بروتوكول  توقيع  الفعاليات  كما شهدت 

طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة 

عنها  ممثال  املغربية  اململكة  من  الحسيمة  تطوان 

اتحاد  رئيسة  و  الغفور  بنعبد  مصطفى  االستاذ 

املستثمرات العرب الدكتورة هدى جالل ي�شى.

التعاون والشراكة
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بمدريد   25 األطراف  مؤتمر  فعاليات  إطار  في 
باسبانيا، شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات 
دور  حول  لقاء  في  -الحسيمة  تطوان  -طنجة  بجهة 
لاللتزامات  الترابية  في األجرأة  الحكومية  األطراف غير 
الجهات  املستدامة:"  التنمية  وأهداف  الوطنية 
والقطاع الخاص واملجتمع املدني بين اإلرادة والعمل" 
القطري  بالرواق   2019 11 دجنبر  األربعاء  يوم  وذلك 
بمقر املؤتمر، اللقاء نظمه مرصد حماية البيئة واملآثر 
التاريخية بطنجة بشراكة مع االئتالف املغربي من أجل 
املناخ والتنمية املستدامة ومجلس جهة طنجة تطوان 
الحسيمة. مثل الغرفة السيد ربيع الخملي�شي، املدير 
و  مفاوضين  و  اللقاء مسؤولين  هذا  وحضره  الجهوي 
فاعلين من مختلف الدول والقارات. وافتتح هذا اللقاء 
بكلمات ترحيبية لكل من السيد الكاتب العام لقطاع 

للسيدة  وكلمة  والبيئة  واملعادن  الطاقة  بوزارة  البيئة 
الحسيمة.  تطوان  جهة طنجة  ملجلس  العامة  الكاتبة 
وتم التطرق للتجربة الجهوية املغربية في مجال تنزيل 
البيئة  مجال  في  العمومية  السياسات  مقتضيات 
والتنمية املستدامة ومكافحة التغير املناخي، من خالل 
الخملي�شي،   ربيع  السيد  الغرفة  قدمه  الغرفة  عرض 
عروض  تقديم  اللقاء  وعرف  الجهة.  مجلس  وعرض 
واملؤسسات  الحكومية  القطاعات  يمثلون  خبراء  من 
العمومية ومؤسسات التعاون الدولي من زيمبابوي و 
ناميبيا و غانا و فرنسا باإلضافة. وفي التفاتة من طرف 
الوفد القطري ممثال في شخص الوكيل العام للوزارة 
تذكارية  هدايا  تقديم  تم  قطر  بدولة  بالبيئة  املكلفة 
في  به  يقومون  الذين  املتميز  العمل  نظير  للمنظمين 
مجال حماية البيئة و الحد من آثار التغيرات املناخية.

التعاون والشراكة

الغرفة تشارك في إطار فعاليات مؤتمر األطراف 25 بمدريد باسبانيا
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الجهوي  املدير  الخملي�شي،  ربيع  السيد     استقبل 

مصلحة  رئيس  النقرا�شي  حميد  والسيد  للغرفة 

االستراتيجية والتسويق الترابي بالغرفة يوم الخميس 

19 دجنبر 2019 بمقر الغرفة الجهوية، السيد أكري 

برناند عضو مستشار ببلدية أليبي اإليفوارية ومسؤول 

على  االجتماع  ركز  بحيث  واملحاسبة  املالية  بمديرية 

البحث عن سبل التعاون املشترك بين مدينتي طنجة 

عن  برناند  السيد  عبر  حيث  ديفوار  بالكوت  وأليببي 

املجاالت  في  املدينتين  بين  العالقات  تنمية  أهمية 

االقتصادية والتجارية. كما أشاد بمكانة ودور املغرب 

هذا  في  وأشار  االفريقية  القارة  صعيد  على  الريادي 

الصدد الى انه يطمح انطالقا من زيارات سابقة ملدينة 

طنجة الى بلورة تعاون في هذا النطاق وتبادل التجارب 

والخبرات، وقدم باملناسبة ملحة عن مدينة أليببي التي 

150.000 نسمة من السكان فضال عن  تضم حوالي 

املستوى  على  وباألخص  عليها  تتوفر  التي  اإلمكانيات 

الخملي�شي  ربيع  السيد  قدم  جانبه  ومن  السياحي. 

تطوان  طنجة  بجهة  الترابية  الجماعات  عن  ملحة 

الحسيمة، مشيرا الى ان عددها يصل الى 140 جماعة 

وانه بالنسبة لطنجة تضم إضافة الى جماعة طنجة 

اربع مقاطعات،

الذي  الدور  عن  صورة  اإليفواري  للضيف  وقدم 

والجهود  االفريقية  القارة  صعيد  على  املغرب  يلعبه 

محمد  امللك  الجاللة  صاحب  قبل  من  املبذولة 

السادس لتطوير العالقات املغربية االيفوارية. واقترح 

بين  عالقات  نسج  على  العمل  الجهوي  املدير  السيد 

الغرف  واحدى  الحسيمة،  تطوان  طنجة  جهة  غرفة 

– املغربية  الغرفة  تجربة  مستحضرا  االيفوارية 

االيفوارية التي يمكن احياؤها بما يتما�شى مع رغبات 

وطلب  وااليفواريين،  املغاربة  االقتصادين  الفاعلين 

تطوان  طنجة  جهة  غرفة  موافاة  برنارد  السيد  من 

بلدية  حول  معطيات  يتضمن  بملف  الحسيمة، 

أليبي االيفوارية والقطاعات التي تميزها وذلك في افق 

تدشين عالقات التعاون في هذا املضمار.

التعاون والشراكة

الغرفة تستقبل  السيد اكري برناند عضو مستشار ببلدية أليبي اإليفوارية ومسؤول 
بمديرية املالية واملحاسبة
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الثقافة  و  لالقتصاد  اإلندوني�شي  املهرجان  إطار  في 
باملغرب، نظمت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات 
 12 الخمبس  يومه  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة 
و بشراكة  بطنجة  توليب  رويال  بفندق   2019 دجنبر 
الجهوي  املركز  و  باملغرب  اإلندونيسية  السفارة  مع 
لالستثمار و الكونفدرالية العامة للمقاوالت باملغرب، 
و  اإلندونيسية  املقاوالت  بين  ثنائية  أعمال  لقاءات 

نظيراتها بالجهة.
سعيد  السيد  امللتقى  هذا  في  الجهوية  الغرفة  مثل 
األنشطة  مناطق  و  الصناعة  لجنة  رئيس  اليون�شي 

السالم  عبد  السيد  لحضور  إضافة  االقتصادية 
السليماني عضو الغرفة. وقد عرف هذا اللقاء مشاركة 
النسيج  و  القهوة  قطاعات  أساسا  تمثل  مقاوالت 
شكل  و  التقليدية  املنتوجات  و  الغذائية،  املواد  و 
فرصة للتعرف على إمكانات االستثمار و الشراكة بين 

البلدين.
  واستمر برنامج املهرجان اإلندوني�شي عبر معرض 
للمنتوجات اإلندونيسية و عروض للفنون املوسيقية 
غد  يوم  من  ابتداء  ألطو  سوكو  التجاري  باملركز 

الجمعة على الساعة السادسة مساء.

التعاون والشراكة

الغرفة تشارك في املهرجان اإلندوني�سي لالقتصاد والثقافة باملغرب
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في إطار تبادل الزيارات بين غرف التجارة والصناعة 
رفيع  وفد  قام  اململكة،  جهات  بمختلف  والخدمات 
والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  من  املستوى 
التجارة والصناعة  لجهة مراكش آسفي بزيارة لغرفة 
في  كان  الحسيمة.  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 
مرفوقا  الغرفة  رئيس  مورو  عمر  السيد  استقبالهم 
 ، الغفور  عبد  بن  مصطفى  املكتب:  أعضاء  بالسادة 
النائب األول للرئيس و عبد الحفيظ الشركي، النائب 
الغرفة:  أعضاء  السادة  الى  باالضافة  للرئيس  الثالث 
نجيب والعالي، املودن محمد ، ياسين العرود، امحمد 
احمد   ، زغينو  عامر  الحاج،  ايت  محمد  ابضالص، 
مرزوق  امنكاي،  ابراهيم  اجانة،  محمد  يوسفي، 

احيدار، حسن التوزاني. وكما حضر هذا االستقبال 
السيد املندوب الجهوي للسياحة، والسيد مدير املركز 
املدير  الخملي�شي  ربيع  والسيد  لالستثمار  الجهوي 
الجهوي للغرفة وعدد من أطرها.  وكما تم خالل هذه 
الغرفتين.   بين  وتعاون  شراكة  اتفاقية  توقيع  الزيارة 
به  تزخر  بما  وتعريفية  اشعاعية  عروض  تقديم  وتم 
كلتا الجهتين من مؤهالت اقتصادية وسياحية ثم قام 
الوفد  وقام  الرمزية.   الهدايا  بعض  بتبادل  الطرفان 
بزيارة ورش اصالح مقر الغرفة وقدم لهم السيد ربيع 
الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة نبذة عن االصالحات 
لها مقر الغرفة والتي هي االن في  التي يخضع  املتميزة 

أشواطها األخيرة.

التعاون والشراكة

الغرفة تستقبل  وفد عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي
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الجمعة  يوم  الوفد  قام  الزيارة  هذه  هامش  وعلى 
الحرة  للمنطقة  ميدانية  زيارة   2019 ديسمبر   27
طنجة  مؤسسة  ملقر  زيارة  تخللتها  التي  لطنجة، 
املتوسط )TMSA(. وكان على رأس وفد غرفة التجارة 
رئيس  بوكمزة  احمد  السيد  والخدمات  والصناعة 
اليوم  هذا  خالل  تم  كما  بالغرفة.  االستثمار  لجنة 
زيارة املعهد العالي للسياحة بطنجة )ISITT(. وتوجت 
أهم  شملت  سياحية،  بجولة  الزيارة  هذه  األخير  في 

املآثر السياحية والتاريخية باملدينة.

التعاون والشراكة
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