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كلمة الرئيس
السيد. عمر مورو

رغبــة منــا فــي تجويــد عمــل غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات بجهــة 
طنجــة تطــوان الحســيمة وســعيا لتقييــم أداءهــا برســم الثــاث ســنوات 
الوقــوف  املهــم  مــن  كان   ،)2018-2015( االنتدابيــة  املــدة  مــن  األولــى 
عنــد أبــرز املحطــات التــي ميزتهــا والتــي يمكــن اعتبارهــا مؤشــرا للجهــود 
املبذولــة ومقياســا علــى ضوئــه تفتــح االفــاق بالنســبة للثــاث ســنوات 

القادمــة. 

نستشــف  املدونــة  والتقاريــر  املعطيــات  علــى  وبنــاء  موضوعيــة  وبــكل 
اننــا حرصنــا كامــل الحــرص طيلــة املــدة املشــار اليهــا علــى جعــل هــذه 
املؤسســة فــي خدمــة الفاعليــن االقتصادييــن واملنتســبين داخــل الجهــة 
معتمديــن فــي ذلــك علــى الشــفافية وروح العمــل الجماعــي واالنســجام 
بيــن أعضــاء املكتــب املســير وباقــي األعضــاء املنتخبيــن، مــع تكريــس مبــدا 
االنفتــاح علــى املؤسســات ذات االرتبــاط بالشــأن االقتصــادي واملنهــي 

ونســج خيــوط الشــراكة مــع فرقــاء جهوييــن ووطنييــن ودولييــن.

الكبــرى  القضايــا االســتراتيجية  هــذا علــى  فــي خضــم كل  أيضــا ركزنــا   
إحــداث  عمليــة  ومواكبــة  الجهويــة  االقتصاديــة  التنميــة  قبيــل  مــن 
وتنظيــم أســواق القــرب وإنعــاش املناطــق الصناعيــة بالجهــة. وســجلنا 
حضورنــا علــى صعيــد التحــركات التــي تصــب فــي اتجــاه خدمــة الفاعــل 
التنظيميــة.  واملقــررات  الجبايــات  بموضــوع  فــي عاقتــه  االقتصــادي 

فــي إطــار مــا هــو متــاح  كمــا شــكلت املقاولــة انشــغاال حقيقيــا حاولنــا 
ان نكــون همــزة الوصــل مــع الجهــات املعنيــة إلعطــاء نفــس قــوي لهــذه 

املقــاوالت.

وباملــوازاة مــع مــا ســبق حرصنــا علــى االرتقــاء ببنيــات العمــل والتنظيــم 
اإلداري عبــر إعطــاء نفــس جديــد ونهــج هيكلــة تنظيميــة فعالــة تمثلــت 
فــي األقســام واملصالــح التابعــة لهــا وإصــاح املقــرات خاصــة امللحقــات. 
وكخطــوة نوعيــة جــاءت عمليــة اإلشــهاد كآليــة وقيمــة مضافــة وضعنــا 

مــن خالهــا القطيعــة مــع أســاليب نمطيــة صــارت متجــاوزة. 

خيارنــا  كان  االقتصــادي،  الفاعــل  نبــض  مــن  االقتــراب  محاولــة  وفــي 
مركــزا علــى تنظيــم نــدوات علميــة ومناظــرات جهويــة قطاعيــة تركــت 

املشــاركين. لــدى  الطيــب  الصــدى 

واجمــاال يحــق لنــا اليــوم ونحــن علــى عتبــة ثــاث ســنوات جديــدة أن 
تحــدي  فــي  االســتمرار  علــى  ومحفــزة  مشــجعة  الحصيلــة  بــأن  نقــول 
أولئــك  مــن  أكثــر  واالقتــراب  الطموحــات  تحقيــق  نحــو  يجنــح  جديــد 
الذيــن وضعــوا ثقتهــم فينــا جاعليــن نصــب أعيننــا التوجهــات امللكيــة 
الســديدة مــن أجــل غــرف جهويــة مهنيــة تســاير النســق التطــوري الــذي 
تشــهده البــاد والــذي تعــزز فــي اآلونــة االخيــرة بالبرنامــج التعاقــدي بيننــا 

وبيــن الــوزارة الوصيــة. وفقنــا هللا ملــا فيــه الخيــر والصالــح العــام.
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الرؤية
جهــة قويــة اقتصاديا 
ومتضامنــة  وعادلــة 
ظــل  فــي  مجاليــا 

مســتدامة تنميــة 

الرسالة
خدمــة التجــار والصناع 
والخدماتييــن لتنميــة 
الجهــة، عبــر تمثيلهم 
وتاميــن  ودعمهــم 
االقتصــادي  الترويــج 

محليــا وجهويــا

األهداف االستراتيجية
: محور االدارة والحكامة  المحور االستراتيجي األول 

: خدمات الدعم والمواكبة المحور االستراتيجي الثاني 
: مشاريع اقتصادية مهيكلة المحور االستراتيجي الثالث 

: مواكبة الدينامية الترابية المحور االستراتيجي الرابع 
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تقديم الغرفة
الغرفــة  عمــر  مــن   2018-2015 األولــى  االنتدابيــة  الفتــرة  شــهدت 
التــي تحققــت علــى جميــع األصعــدة  مــن اإلنجــازات  العديــد  الجهويــة 
واملســتويات املتعلقــة بمهــام واختصاصــات غرفــة التجــارة والصناعــة 
العامــة  الجمعيــة  وتعــد  الحســيمة  تطــوان  طنجــة  لجهــة  والخدمــات 
وتضــم  للغرفــة  االســتراتيجية  التوجهــات  رســم  عــن  املســؤولة  الجهــة 
– التجــارة  هــي:  اقتصاديــة  قطاعــات  ثاثــة  إلــى  ينتمــون  عضــوا   97
الصناعــة- الخدمــات تنتمــي إلــى 6 أقاليــم وعمالتيــن هــم علــى التوالــي:

فحــص  العرائــش،  شفشــاون،  الحســيمة،  تطــوان،  أصيلــة،  طنجــة 
واملضيق-الفنيــدق  وزان،  أنجــرة، 

وقــد كانــت مشــاركة أعضــاء الغرفــة متميــزة وهمــت جميــع األنشــطة 
والفعاليــات التــي عرفتهــا الجهــة خــال هاتــه الفتــرة االنتدابيــة وذلــك فــي 
إطــار ســعيهم وجهودهــم الحثيثــة إلــى توطيــد وتكثيــف قنــوات التواصــل 
جســور  ومــد  وجهويــا  محليــا  واملســؤولة  املعنيــة  الجهــات  كافــة  مــع 
التعــاون بينهــم بمــا يزيــد مــن تفعيــل دور القطــاع الخــاص وإســهاماته فــي 
األنشــطة االقتصاديــة وإيضــاح الرؤيــة الكاملــة والتوصــل إلــى الحلــول 

املناســبة والتســهيات املدعمــة للفاعليــن االقتصادييــن.
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أنشطة أجهزة عمل الغرفة
الجمعية العامة

المكتب اإلداري
اللجان واألقطاب

الجمعية العامة1

شــهدت الفتــرة االنتدابيــة األولــى 2015-2018 مــن عمــر الغرفــة الجهويــة العديــد مــن اإلنجــازات التــي تحققــت علــى جميــع 
األصعــدة واملســتويات املتعلقــة بمهــام واختصاصــات غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة 

وتعــد الجمعيــة العامــة الجهــة املســؤولة عــن رســم التوجهــات االســتراتيجية لعمــل الغرفــة.

 وقد كانت مشاركة أعضاء الغرفة متميزة وهمت جميع األنشطة والفعاليات التي عرفتها الجهة خال هاته الفترة االنتدابية 
وذلــك فــي إطــار ســعيهم وجهودهــم الحثيثــة إلــى توطيــد وتكثيــف قنــوات التواصــل مــع كافــة الجهــات املعنيــة واملســؤولة محليــا 
وجهويــا ومــد جســور التعــاون بينهــم بمــا يزيــد مــن تفعيــل دور القطــاع الخــاص وإســهاماته فــي األنشــطة االقتصاديــة وإيضــاح 

الرؤيــة الكاملــة والتوصــل إلــى الحلــول املناســبة والتســهيات املدعمــة للفاعليــن االقتصادييــن.

العدد اإلجمالي الجتماعات الجمعية العامة ما بين أكتوبر 2015 وأكتوبر 2018، 10 دورات وهي كالتالي:
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سنة 2018سنة 2017سنتي 2015 و2016

دورة فبراير 2018دورة فبراير 2017دورة أكتوبر 2015

دورة يونيو 2018دورة يونيو 2017دورة فبراير 2016

دورة أكتوبر 2018دورة أكتوبر 2017دورة يونيو 2016

دورة أكتوبر 2015
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المكتب المسير2

ملباشــرة تتبــع الســير العــادي لعمــل املؤسســة ولإلمســاك بواقــع التطــورات والتحــوالت االقتصاديــة املتســارعة علــى مســتوى 
التــي  املســتجدات  مختلــف  ملواكبــة  االجتماعــات  مــن  عــدد  للغرفــة  اإلداري  املكتــب  عقــد  الحســيمة،  تطــوان  طنجــة  جهــة 
تشــهدها الســاحة االقتصاديــة وكــذا التتبــع واإلشــراف املباشــر علــى تنفيــذ برنامــج عمــل الغرفــة الهــادف إلــى املســاهمة الفعالــة 

فــي تنميــة النســيج االقتصــادي الجهــوي.

العدد اإلجمالي الجتماعات املكتب اإلداري الى حدود أكتوبر 2018 هو :  44   اجتماعا، موزعة على الشكل التالي:

سنة 2015:     06 اجتماعات 	 
سنة 2016:     14 اجتماعا	 
سنة 2017:     14 اجتماعا	 
سنة 2018:     10 اجتماعات	 
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اللجان 3

مــن أجــل تمكيــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة للغرفــة مــن تتبــع مختلــف األوراش املفتوحــة، قامــت الجمعيــة العامــة وفقــا 
ملنطــوق املــادة 39 مــن القانــون األسا�ســي رقــم 38-12 بإحــداث 19 لجنــة التأمــت فــي 40 اجتماعــا الــى حــدود النصــف الثانــي مــن 

ســنة 2017، حيــث تــم انطاقــا مــن هــذا التاريــخ تنســيق عمــل اللجــان فــي أقطــاب وظيفيــة، وهاتــه اللجــان كاتــي:

لجنة اإلعالم والتواصل 	 
لجنة العالقات الدولية والشراكة	 
لجنة العالقات العامة والشراكة مع املنظمات املهنية 	 
لجنة الصناعة ومناطق األنشطة االقتصادية	 
لجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعارض	 
لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 	 
لجنة الشؤون املالية وامليزانية 	 
لجنة الشؤون القانونية واإلدارية	 
لجنة الشؤون الخدماتية	 
لجنة النقل واللوجستيك	 
لجنة السياحة	 
لجنة تنمية أنشطة املناولة	 
لجنة الشؤون التجارية	 
لجنة التكوين والتعليم	 
لجنة التتبع وإنجاز املشاريع التنموية	 
لجنة دعم املقاوالت الشابة والتكنولوجيات الحديثة	 
لجنة البيئة والطاقات املتجددة	 
لجنة التدقيق وتدبير املخاطر	 
اللجنة الجهوية لالستثمار	 

األقطاب 4

تعــد األقطــاب مــن أكثــر اليــات االشــتغال انســجاما مــع طبيعــة عمــل غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان 
الحســيمة املمتــدة جغرافيــا علــى مســاحة شاســعة يتعــذر معهــا عقــد اجتماعــات دوريــة بانتظــام، وكــذا علــى مســتوى تعــدد 
األنشــطة القطاعيــة والفــروع االقتصاديــة التــي تمثلهــا واملتضمنــة فــي األصنــاف الثــاث )التجــارة - الصناعــة- الخدمــات( وهــي:

قطب االعالم والتواصل	 
قطب التعاون والشراكات	 
قطب الخدمات	 
قطب التدبير املؤسساتي	 
قطب دعم األنشطة واملشاريع التنموية 	 
قطب الصناعة	 
قطب التجارة	 
قطب التكوين والتعليم	 
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وخال مدة إنشاء هاته األقطاب أي ابتداء من النصف الثاني من 2017 اجتمعت 45 مرة.
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أهم محطات الفترة االنتدابية األولى
أكتوبر 2015-أكتوبر2018

أهم محطات سنة 2015 - 12016

أ. تنظيم املعرض الجهوي األول "طنجة –بناء"  يوم 14 أبريل 2016

تــم يــوم الخميــس14 ابريــل 2016 مســاء االفتتــاح الرســمي ألشــغال املعــرض الجهــوي األول "طنجــة- بنــاء"، املنظــم مــن طــرف 
و  الســكنى  لــوزارة  الجهويــة  املديريــة  مــع  بشــراكة  لجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة  الخدمــات  و  الصناعــة  و  التجــارة  غرفــة 
سياســة املدينــة و املركــز الجهــوي لاســتثمار بجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة، و ذلــك بفنــدق موفنبيــك تحــت شــعار "معــا 
نبنــي جهتنــا". بحضــور الســيد محمــد بــن عبــد هللا وزيــر وزارة الســكنى و سياســة املدينــة والســيد محمــد اليعقوبــي والــي جهــة 
طنجة-تطــوان -الحســيمة والســيد عمــر مــورو رئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة 
والســيد محمــد الزمــوري  نائــب رئيــس جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة والســيد البشــير العبــدالوي عمــدة مدينــة طنجــة ؛اضافــة 

الــى العديــد مــن الفاعليــن االقتصادييــن واالجتماعييــن و رجــال االعــام و الصحافــة . 

البنــاء والتعميــر ورجــال األعمــال  بيــن مهنيــي قطــاع  التجــارب واآلراء والخبــرات  لتبــادل  توفيــر فضــاء  الــى  التظاهــرة   تســعى 

أهم محطات سنة 2015 - 2016
أهم محطات سنة 2017 
أهم محطات سنة 2018
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الحســيمة  تطــوان  طنجــة  بجهــة  املتاحــة  االســتثمارية  بالفــرص  والتعريــف  واملســتثمرين 

وتضمــن برنامــج املعــرض ،الــذي اقيــم علــى مســاحة 4300 متــر مربــع ، اإلعــان الرســمي عــن مــدن طنجــة والقصــر الكبيــر 
وتطــوان مدنــا بــدون صفيــح ، وتوقيــع ثــاث اتفاقيــات فــي إطــار قطــاع الســكن، إضافــة إلــى ثــاث موائــد مســتديرة حــول مشــاريع 

وبرامــج التأهيــل الحضــري بجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة وقضايــا اقتصاديــة أخــرى راهنــة.

و يطمــح معــرض طنجــة للبنــاء الــى تعزيــز وثيــرة االســتثمارات فــي قطــاع البنــاء و األشــغال العموميــة، التــي تشــهد نمــوا مســتمرا، 
ودعــم الفاعليــن فــي مجــال العقــار ســواء العمومييــن أو الخــواص، وتجــدر االشــارة، ان مدينــة طنجــة  تتوفــر علــى بنيــة تحتيــة 

حديثــة متعــددة األشــكال) شــبكة للســكك الحديديــة و املاحــة الجويــة، بريــد املواصــات، طاقــة، شــبكة بنكيــة  ….

ب. الدورة الخامسة من املنتدى الوطني للسيارات، يوم  23 نونبر 2016

شــارك رئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة الســيد عمــر مــورو يــوم االربعــاء 23 نونبــر 
2016 بفنــدق روايــال تيليــب بطنجــة فــي افتتــاح الــدورة الخامســة مــن املنتــدى الوطنــي للســيارات والتــي عرفــت حضــور الســادة 
وزيــر التجــارة والصناعــة والتكنولوجيــات الحديثــة ووالــي جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة ورئيــس جهــة طنجــة تطــوان الحســية 

ومجموعــة مــن الفاعليــن فــي قطــاع الســيارات . 

عرفــت هــذه التظاهــرة املقامــة علــى مــدة 3 ايــام ورشــات ولقــاءات ثنائيــة وزيــارات ميدانيــة .كمــا تميــزت بتوقيــع اتفاقيــات 
منهــا  جــزء  الســيارات  مرفقــات  لصناعــة  وحــدات  احــداث  حــول  خــواص  وفاعليــن  والصناعــة  التجــارة  وزارة  بيــن  شــراكة 

تطوان-الحســيمة. طنجــة  جهــة  ســتحتضنه 
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ت. األيام التجارية الجهوية تحت شعار :" التاجر شريك أسا�سي في التنمية املستدامة، يوم 23 دجنبر 2016 

فــي التنميــة  :" التاجــر شــريك أسا�ســي  الــدورة العاشــرة لأليــام التجاريــة الجهويــة تحــت شــعار  2016 بتنظيــم  تميــزت ســنة 
املســتدامة ". والتــي هدفــت باألســاس إلــى تمكيــن التجــار مــن ترويــج منتوجاتهــم وخدماتهــم وخلــق رواج تجــاري بمــدن الجهــة 

وجعلهــا فضــاءا متميــزا للتســوق .

وقد شمل برنامج  االيام التجارية املحاور التالية 

موسم التخفيضات :من 23 دجنبر الى متم شهر يناير 2017 .	 
جلسة افتتاحية: الجمعة 23 دجنبر 2016 .	 
ايام اعامية ودراسية وندوات .	 
تنظيم لقاءات تواصلية بمختلف مدن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.	 

 	

ث.تنظيم لقاء اعالمي حول موضوع: تحديات االنتقال الرقمي "التصريح واالداء اإللكتروني للضرائب

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة -فرعية الحسيمة- بشراكة مع مديرية الضرائب 
،لقــاء اعاميــا حــول موضــوع: تحديــات االنتقــال الرقمــي "التصريــح واالداء اإللكترونــي للضرائــب" نموذجــا و ذلــك يــوم الثلثــاء 

20 دجنبــر 2016 ، علــى الســاعة الثالثــة والنصــف بعــد الــزوال بمقــر الغرفــة بالحســيمة

حيــث افتتــح اللقــاء الســيد أشــرف بوجيــر مقــرر الغرفــة و بعــد ذلــك قــدم املديــر اإلقليمــي الوعــاء الضريبــي عرضــا مفصــا فــي 
املوضــوع حيــث تطــرق التصريــح و األداء اإللكترونــي بــل دقــة و تفصيــل ، ثــم أعطيــت الكلمــة الحضــور الغنــاء للنقــاش أكثــر 
..قــد حضــر اللقــاء قرابــة 100 شــخص يمثلــون مختلــف القطاعــات ، إلــى جانــب املصالــح الخارجيــة، الجمعيــات املهنيــة، و 

املحاســبين .
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أهم محطات سنة 22017

 SIMBO Tanger 2017 أ. معرض العقار والبناء

تميــزت ســنة 2017 بتنظيــم الــدورة الثانيــة مــن املعــرض الجهــوي للعقــار والبنــاء " SIMBO Tanger 2017 " وذلــك خــال 
الفتــرة املمتــدة مــن 13 الــى 16 يوليــوز تحــت شــعار " معــا نبنــي جهتنــا " . ويهــدف هــذا املعــرض الــذي نظمتــه غرفــة التجــارة 
والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة تحــت رعايــة وزارة إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر والســكنى وسياســة 
العقارييــن  اتحــاد املنعشــين  مــع  الرقمــي وبتعــاون  مــن وزارة الصناعــة والتجــارة واالســتثمار واالقتصــاد  املدينــة. وبإشــراف 
والجمعيــات املهنيــة، الــى التأســيس لفضــاء منتظــم للتواصــل والحــوار وتبــادل الخبــرات واآلراء وكــذا تقمبــن فــرص اإلســتثمار 

بجهــة طنجــة – تطــوان – الحســيمة خاصــة فــي قطــاع البنــاء والعقــار واملهــن املرتبطــة بــه.

عرف املعرض الجهوي للعقار والبناء " سيموب " بطنجة في طبعته الثانية مشاركة :

150 عارض	 
6000 مترمربع	 
25000 زائر	 
4 أيام من العرض	 
8 ندوات علمية موضوعاتية	 
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ب. ملتقى حول دور املناطق الصناعية الحرة في جذب االستثمار الصناعي

نظمــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تــوان الحســيمة بالتعــاون بيــن املنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة 
والتعديــن ملتقــى حــول " دور املناطــق الصناعيــة واملناطــق الحــرة فــي جــذب اإلســتثمار الصناعــي وتنميــة الصــادرات "، بمدينــة 
طنجــة، خــال الفتــرة 25 – 23 أكتوبــر 2017 تحــت رعايــة وزارة الصناعــة واإلســتثمار والتجــارة واإلقتصــاد الرقمــي باململكــة 
 " MEDZ " املغربيــة وبمشــاركة املركــز اإلســامي لتنميــة التجــارة والوكالــة املغربيــة لتنميــة اإلســتثمارات وبدعــم مــن مؤسســة

والوكالــة الوطنيــة لطنجــة املتوســط " TMSA " واملركــز الجهــوي لإلســتثمار بطنجــة.

شــارك فــي امللتفــى 350 مشــاركا مــن مســؤولي الصناعــة واإلســتثمار والتجــارة واإلقتصــاد واملاليــة بالــدول العربيــة واألجنبيــة 
وممثلــي اتحــادات وغــرف التجــارة والصناعــة العربيــة واألجنبيــة وهيئــات اإلســتثمار واملوانــىء واملناطــق الصناعيــة والحــرة، 

يمثلــون ) 12 ( دولــة عربيــة وهــي :

املغــرب – عمــان – فلســطين – تونــس – الســودان – الجزائــر – الكويــت – األردن – مصــر – الجزائــر – لبنــان – اململكــة 
الســعودية – ليبيــا.

كمــا شــارك فــي امللتقــى ممثلــون عــن مركــز األبحــاث اإلحصائيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والتدريــب للــدول اإلســامية بتركيــا 
والغرفــة العربيــة الفرنســية واتحــاد املغــرب العربــي، باإلضافــة الــى ممثلــي عــدد مــن الشــركات املتخصصــة واملهتمــة باالســتثمار 

فــي املناطــق الصناعيــة والحــرة.
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ت. الذكرى السبعين لتأسيس الغرفة التجارية لطنجة

1. السياق العام لالحتفالية

تأتي مناسبة الحتفاء بالذكرة السبعين لتأسيس الغرفة التجارية بطنجة لتحقيق العديد من الغايات من أبرزها

االهتمام بالذاكرة االقتصادية ملدينة طنجة.	 
التعريف بأبرز املحطات التاريخية التي شهدتها الغرفة التجارية منذ تأسيسها سنة 1947.	 
ترسيخ ثقافة االعتراف بتكريم مجموعة من الشخصيات التي ساهمت في التنمية االقتصادية للمدينة.	 
تحقيق إشعاع قوي للغرفة والتعريف بأدوارها املختلفة. 	 

التعريف باملؤهات االقتصادية ملدينة طنجة كقطب اقتصادي واستثماري متميز.

2. الذكرى السبعون في أرقام 

1000 مدعو حضر حفل االفتتاح	 
5000 زائر ملعرض الصور والوثائق النادرة	 
4 ندوات معرفية وأكاديمية	 
30 شخصية تم تكريمها	 
200 طفل حضر صبيحة ترفيهية	 
11 وفد من مدارس وجامعة زار الغرفة	 
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البرامج العامة التي تم اعتمادها في اإلحتفالية:

إعداد مؤلف خاص باملناسبة تطرق إلى حدث تأسيس الغرفة التجارية بطنجة	 

إنجاز فيلم وثائقي يؤرخ لتاريخ الغرفة منذ تأسيسها، ويرصد شهادات شخصيات ارتبطت بالغرفة	 

تنظيم معرض الوثائق التاريخية والصور النادرةاملؤرخة ملراحل ترتبط بطنجة في جانبها االقتصادي	 

تنظيم ندوات ملناقشة مواضيع ذات الصلة بالغرفة التجارية	 

اإلنفتاح على مختلف الباحثين وطلبة املاهد العليا، من خال اعتماد األبواب املفتوحة	 

االهتمام بالجانب االجتماعي ملنتخبي وأطر ومنتسبي الغرفة عب تنظيم صبيحة لألطفال، ودوري كرة القدم	 

تكريــم العديــد مــن الشــخصيات التــي ســاهمت فــي تنميــة املدينــة وتطويــر اداء الغرفــة ســواء مــن املنتخبيــن أو املنتســبين 	 
أو األطــر اإلداريــة

إعداد موقع إلكتروني وصفحة على مواقع التواصل االجتماعي للتعريف بالحدث	 
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ث.الدورة الرابعة من معرض املناولة لقطاع السيارات

شــاركت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة فــي فعاليــات الــدورة الرابعــة مــن معــرض املناولــة 
الــذي تنظمــه الجمعيــة املغربيــة لصناعــة وتســويق الســيارات " أميــكا " تحــت رعايــة صاحــب الجالــة  لقطــاع الســيارات، 

باملنطقــة الحــرة للتصديــر بمدينــة طنجــة. 

عــرف هــذا املعــرض الــذي يعتبــر موعــدا اقتصاديــا مهمــا بجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة، مشــاركة 278 عارضــا مــن عــدة دول.
ويعكــس الديناميــة الكبيــرة التــي يعرفهــا قطــاع صناعــة الســيارات بالجهــة، كمــا يتوخــى جلــب أكبــر عــدة مــن املناوليــن قــرب 
مجهــزي صناعــة الســيارات لضمــان القــرب وخفــض تكاليــف التجهيــز والخدمــات اللوجســتية وهــو أمــر أسا�ســي فــي صناعــة 
الســيارات ويهــدف هــذا املعــرض الــى دعــم العاقــات املهنيــة بيــن املصنعيــن واملجهزيــن مــع املناوليــن، كمــا يهــدف الــى تحقيــق 

أهــداف مخطــط تســريع التنميــة الصناعيــة 2020 – 2014  الــذي جعــل املناولــة فــي صلــب اهتمامــات القطــاع.

وشــاركت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة فــي هــذا الــدور بــرواق خــاص بهــا الــى جانــب 
العديــد مــن العارضيــن الــذي وصــل عددهــم لحوالــي 278 عارضــا مــن عــدة دول مــن بينهــا إســبانيا وفرنســا وبلجيــكا وأملانيــا 
والبرتغــال والواليــات املتحــدة علــة مســاحة تفــوق 5000 متــر مربــع، حيــث حققــت نمــوا بلــغ 25 باملئــة مقارنــة مــع الدوريــة 
الســابقة مــن أجــل عــرض آخــر املســتجدات فــي مجــال املناولــة. ويتوقــع أن عــدد الــزوار املهنييــن ســيفوق خــال ســنة 2017 ، 

4000 زائــر منهــي.

وعرفــت هاتــه الــدورة تجمــع الصناعــات املغربيــة فــي الطيــرات والفضــاء كضيــف شــرف مــن خــال مشــاركة أكثــر مــن 20 منــاوال 
ملهــن الفضــاء والطيــران، اســتمرت لثاثــة أيــام: 26 و 27 و28 أبريــل وكان محــوره " ترســيخ صناعــة الســيارات عبــر تســريع 

النهــوض بقطــاع املناولــة ".

278 عارض	 

20 مناول ملهن الطيران	 

4000 زائر منهي	 

5000 متر2 من املساحة	 
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ج.األيام التجارية الجهوية

فــي إطــار الســعي الــى املســاهمة فــي التنشــيط اإلقتصــادي للجهــة، نظمــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة تطــوان 
الحســيمة، فــي الفتــرة املمتــدة مــن ينايــر 2017 الــى غايــة 24 فبرايــر 2017، تاريــخ جلســتها الختاميــة، األيــام التجاريــة الجهويــة، 

تحــت شــعار: " التاجــر شــريك أسا�ســي فــي التنميــة املســتدامة ".

وتهدف هذه التظاهرة الى :

تمكين التجار من ترويج منتوجاتهم وهدماتهم عبر اإلعان عن التخفيضات وتصفية املخزون وتزيين الواجهة،	 
تلبية رغبة املستهلك بعرض منتوجات وسلع يراعي فيها الترابط من بين الثمن والجودة،	 
التعريف باملنتوجات وتحسين مستوى املبيعات.	 
خلق رواج تجاري بمدن جهة طنجة تطوان الحسيمة،	 
املساعدة على مزيد من تنظيم القطاع التجاري،	 
ترسيخ بداية كل سنة جديدة كموسم قار للتخفيضات باملحات التجارية بالجهة،	 
جعل مدن الجهة فضاء متميزا للتسوق، مما يساعد على جلب املزيد من الزبناء للمنطقة وإنعاش الحركة السياحية 	 

وقد عرفت هاته الدورة:

600 مشارك ومشاركة	 
8 لقاءات إعامية وتحسيسية	 
3 ورشات تكوينية	 

ح.لقاء حول " التأثير البيئي ملعاصر الزيتون وتثمين الفيتور "

بمبــادرة مــن غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة – تطــوان الحســيمة وبتعــاون مــع وزارة الفاحــة، احتضــن 
فضــاء معــرض الزيتــون بــوزان يــوم الخميــس 23 نونبــر 2017 علــى الســاعة 11 صباحــا، لقــاءا  حــول: " التأثيــر البيئــي ملعاصــر 

الزيتــون وتثميــن الفيتــور ".

الــى جانــب الســادة أعضــاء الغرفــة، الســيد رئيــس جماعــة وزان، ونائــب رئيــس املجلــس اإلقليمــي  وقــد حضــر هــذا اللقــاء 
الــى عــدد هــام  مــن الفاعليــن اإلقتصادييــن  والســيد املديــر الجهــوي للفاحــة، والســيد املديــر اإلقليمــي للفاحــة باإلضافــة 

مــن املهتميــن. بإقليــم وزان وجمهــور غفيــر  باإلقليــم ورؤســاء املصالــح 
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وتــم خــال اللقــاء تقديــم عــرض حــول مشــروع تثميــن الفيتــور مــن طــرف مكتــب الدراســات املكلــف بإنجــاز دراســة الجــدوى 
للمشــروع.

وخــال املناقشــة التــي تلــت التدخــات تــم التطــرق الــى العديــد مــن العراقيــل والصعوبــات التــي يعيشــها قطــاع إنتــاج زيــت 
وزان. بإقليــم  الزيتــون 

خ. ندوة حول التكوين واملقاولة

نظــرا ملــا يكتســبه التكويــن مــن أهميــة فــي فتــح آفــاق التشــغيل وتوفيــر اليــد العاملــة املؤهلــة، نظمــت غرفــة التجــارة والصناعــة 
والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة بملحقتهــا بتطــوان، يــوم الخميــس 12 اكتوبــر 2017، نــدوة تحــت شــعار : " التكويــن 
واملقاولــة الحصيلــة واآلفــاق ". وذلــك بشــراكة مــع مؤسســات التعليــم العالــي والتكويــن املنهــي واملقــاوالت املحليــة. وقــد عرفــت 
والتشــغيل  التكويــن  بميــدات  املهتمــة  واملؤسســات  واملختصيــن  الباحثيــن  قبــل  مــن  نوعيــا  وحضــورا  وفعــاال  كبيــرا  تجاوبــا 

ومشــاركة مكثفــة مــن طــرف الطالبــات والطلبــة الباحثيــن.
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اقع املرأة املقاولة بإقليم الحسيمة: التحديات واآلفاق د. يوم درا�سي حول و

مــن أجلــك،  برنامــج  مــع  التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة – تطــوان – الحســيمة وبتعــاون  مــن غرفــة  بمبــادرة 
احتضــن فنــدق ميرابــاص بالحســيمة يــوم اإلقنيــن 13 نونبــر 2017 يومــا دراســيا حــول واقــع املــرأة املقاولــة بإقليــم الحســيمة: 

" التحديــات واآلفــاق " ، وذلــك فــي إطــار اســتراتيجية الغرفــة وتوجهاتهــا لدعــم املــرأة املقاولــة.

وقــد حضــر هــذا اليــوم الدرا�ســي كل مــن الســادة أعضــاء املكتــب الجهــوي واعضــاء الغرفــة الجهويــة والســيد ممثــل الجمعيــة 
للوكالــة  إقليمــي  ا  املديــر  املغــرب،  فــرع   – الدوليــة  العمــل  منظمــة  ممثــل   بالخــارج،  والتكويــن  التربيــة  إلنعــاش  البلجيكيــة 
الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفاءات،مديــر صنــدوق الضمــان املركــزي بطنجــة، ممثلــة جمعيــة فضــاء نقطــة اإلنطاقــة 
بالــدار البيضــاء، رئيســة جمعيــة مــا بينهــن للــدار البيضــاء ، ســطات، عضــوة جمعيــة النســاء املقــاوالت بتطــوان، عضــو جمعيــة 
ســا مبــادرات ومديــر املركــز الجهــوي لإلســتثمار بالحســيمة باإلضافــة الــى ممثلــي املؤسســات البنكيــة واملصالــح الخارجيــة، 

واملصالــح الخارجيــة، وعــدد مهــم مــن النســاء املقــاوالت، حامــا أفــكار مشــاريع، الجمعيــات املهنيــة والتعاونيــات.

ذ.لقاء حول املقتضيات الجديدة الخاصة بدفاتر الشروط اإلدارية العامة لألشغال

اإلقتصاديــة  القطاعــات  تأطيــر  فــي  لوظيفتهــا  وتنفيــذا  والتنظيميــة،  القانونيــة  باملســتجدات  التعريــف  فــي  لدورهــا  تفعيــا 
اإلقليميــة  الخزينــة  مــع  بشــراكة  الحســيمة  تطــوان  طنجــة  لجهــة  والخدمــات  والصناعــة  التجــارة  غرفــة  بالجهة،نظمــت 
الخاصــة  الجديــدة  املقتضيــات   " إعاميــا حــول موضــوع  لقــاء  العموميــة  للبنــاء واألشــغال  الوطنيــة  والجامعــة  بالحســيمة 
بدفاتــر الشــروط اإلداريــة العامــة لألشــغال، وتجريــد مســاطر إبــرام الصفقــات العموميــة مــن الصفــة املاديــة " وذلــك يــوم 
الخميــس 12 ينايــر 2017 علــى الســاعة الثالثــة بعدالــزوال بقاعــة النــدوات بمقــر الغرفــة بالحســيمة برئاســة كل مــن الســيد 

أشــرف بوجيــر مقــرر الغرفــة والســيد املصطفــى ديــرى نائــب مقــرر الغرفــة.
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د. يوم درا�سي حول مستجدات قانون الكراء التجاري الجديد

تعــاون وشــراكة مــع البنــك املغربــي للتجــارة الخارجيــة والتجــاري وفــا بنــك وكذلــك بنــك املغــرب وبتنســيق مــع بعــض املصالــح 
واملؤسســات املحليــة، نظمــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة – تطــوان – الحســيمة يــوم الخميــس 28 
دجنبــر 2017، بفنــدق ميــرا بــاص، بمدينــة الحســيمة، نــدوة حــول ميكانيزمــات وآليــات تمويــل املقــاوالت حضرهــا جمهــور 
غفيــر مــن املدعويــن واملهتميــن وبخاصــة املقاوليــن الشــباب الذيــن غصــت بهــم جنبــات قاعــة النــدوات بهــذا املركــب الســياحي 

باإلضافــة إلــى ممثلــي بعــض املنابــر اإلعاميــة املحليــة والوطنيــة.

وتميــزت هــذه النــدوة بإلقــاء عــروض ومداخــات تلتهــا مناقشــات كانــت جلهــا تصــب فــي موضــوع التمويــل وآلياتــه والطــرق املتبعــة 
لتظويــب العراقيــل أمــام املقاوليــن مــن الشــباب، كمــا عرفــت ذات النــدوة تنظيــم ورشــتين علميتيــن تمحورتــا حول:

الورشة األولى: بنك/مقاولة شراكة دائمة	 

الورشة الثانية: القروض الصغيرة وقروض الشرف في خدمة االقتصاد االجتماعي والتضامني..	 
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أهم محطات سنة 32018

أ. املناظرة الجهوية األولى للتجارة الداخلية

نظمــت املناظــرة الجهويــة حــول التجــارة الداخليــة فــي نســختها األولــى تحــت شــعار: " التجــارة الداخليــة مــرآة للتنميــة بجهــة 
طنجــة تطــوان الحســيمة " يومــي 09 و10 مــاي 2018 بفنــدق ســوالزور بمدينــة طنجــة. بمشــاركة قطاعــات وزاريــة، ورؤســاء 
مصالــح خارجيــة، وبرملانييــن ومستشــارين، وجماعــات ترابيــة، وجامعــة عبــد املالــك الســعدي ومؤسســات قضائيــة وجمعيــات 

مهنيــة وجمعيــات املجتمــع املدنــي وخبــراء وأســاتذة وفاعليــن فــي مجــال التجــارة الداخليــة.

تضمــن برنامــج املناظــرة الجهويــة جلســتين علميتيــن وجلســة افتتاحيــة ومائــدة مســتديرة وزيــارة ميدانيــة ملؤسســات تجاريــة 
بطنجــة. 

تناولــت الجلســتين العلميتيــن واملائــدة املســتديرة، واقــع التجــارة الداخليــة وتشــخيصها وكــذا آفــاق التنميــة وتطويــر قطــاع 
التجــارة بالجهــة ملســايرة.

وخال هذه العروض واملناقشات، خلصت أشغال هذه املناظرة إلى التوصيات التالية همت 6 محاور أساسية وهي:

املستوى التشريعي والقانوني	 
املستوى املؤسساتي:	 
مستوى التخطيط والبرمجة:	 
مستوى التجارة الحضرية' املدن:	 
مستوى التكوين وتقوية القدرات:	 
مستوى الحكامة:	 
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ب. معرض املناولة لقطاع السيارات 2018

تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب الجالــة امللــك محمــد الســادس تــم افتتــاح الــدورة الخامســة ملعــرض املناولــة لقطــع غيــار 
الســيارات ايــام 26-25 و27 أبريــل 2018 باملنطقــة الحــرة للتصديــر بمدينــة طنجــة، الــذي تنظمــه الجمعيــة املغربيــة لصناعــة 

وتســويق الســيارات “أميــكا”، بمشــاركة 300 عارضــا.

يهــدف املعــرض إلــى إبــراز املزايــا التــي ال نــزاع حولهــا واملكتســبات األكيــدة لصناعــة الســيارات فــي بادنــا والتــي تحولــت، علــى مــر 
الســنوات، إلــى رافعــة حقيقــة للنمــو والتســريع الصناعــي للمملكــة باعتبارهــا القطــاع األول املصــدر بحصــة 29 فــي املائــة مــن 

صــادرات البلــد ورقــم أعمــال ب7 مليــارات أورو مواصلــة تطورهــا بهــدف بلــوغ أزيــد مــن 10 مليــار أورو فــي أفــق 2020.

أرقام على هامش املعرض

النسخة الخامسة 	 
 300 عارض	 
277 رواق	 
5000 زائر	 
 3 أيام للعرض	 
الرهان على 200 مليار درهم كرقم معامات للتصدير في أفق 2025	 
إنتاج  400 الف سيارة سنة 2017 	 
70 مليار درهم  رقم املعامات في مجال التصدير في2017	 
إحداث 29 في املائة من مناصب الشغل في القطاع الصناعي	 
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ت.ندوة حول تدبير النفايات غير املنزلية والبيئة املستدامة

نظمــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات بجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة بشــراكة مــع كتابــة الدولــة املكلفــة بالتنميــة 
النفايــات غيــر  نــدوة حــول موضــوع: "تدبيــر  املســتدامة وجماعــة طنجــة وفيدراليــة جمعيــات املناطــق الصناعيــة بطنجــة، 

2018 بمقــر الغرفــة بطنجــة. 13 يوليــوز  املنزليــة والبيئــة املســتدامة" ، وذلــك يــوم الجمعــة 

ث. مللتقى الجهوي حول القطاع التعاوني واالقتصاد االجتماعي

والصناعــة  التجــارة  غرفــة  قبــل  مــن  املنظــم  االجتماعــي  واالقتصــاد  التعاونــي  القطــاع  حــول  الجهــوي  امللتقــى  مــن  جانــب 
والخدمــات بجهــة الشــمال، وبشــراكة مــع وزارة الســياحة والنقــل الجــوي والصناعــة التقليديــة واالقتصــاد االجتماعــي، ووزارة 
الثقافــة واالتصــال، ومجلــس جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة، وجماعــة تطــوان الجمعــة 23 فبرايــر 2018 بمقــر ملحقــة الغرفــة 

بمدينــة تطــوان.

ج. ندوة علمية حول االلتزام الجبائي مسؤولية الجميع

نظمــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة بشــراكة مــع املديريــة الجهويــة للضرائــب بجهــة 
طنجــة تطــوان الحســيمة خــال شــهر مــارس 2018 بقاعــة النــدوات التابعــة للغرفــة بــكل مــن :

مركزية طنجة - ملحقة تطوان - ملحقة الحسيمة، ندوة تحسيسية حول موضوع: "االلتزام الجبائي مسؤولية الجميع "
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ح.ندوة: دور غرف التجارة والصناعة والخدمات في تفعيل الدبلوماسية االقتصادية

 30 يــوم الجمعــة    نظمــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة بمقرهــا املركــزي بطنجــة 
مــارس 2018 نــدوة حــول : "دور غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات فــي تفعيــل الدبلوماســية االقتصاديــة " وتميــزت بالكلمــة 
الــذي ركــز علــى املفهــوم الجديــد للدبلوماســية االقتصاديــة وحتميــة إعــادة  االفتتاحيــة للســيد عمــر مــورو رئيــس الغرفــة 
النظــر فــي الفلســفة املعتمــدة فــي هــذا املوضــوع بعــدم فصــل السياســة عــن االقتصــاد ،واســتعراضه لتجربــة الغرفــة وأبــرز 
املحطــات التــي قطعتهــا فــي هــذا املضمــار ، وتشــديده علــى أهميــة االنتقــال مــن مبــدأ االنتســاب إلــى مبــدأ االنخــراط فــي الغــرف .

خ. ندوة حول التكوين واملقاولة

ضمــن فعاليــات االبــواب املفتوحــة للمدرســة العليــا للتجــارة بتطــوان نظمــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة 
طنجــة تطــوان الحســيمة يــوم الســبت 29 شــتنبر 2018 علــى الســاعة 10 صباحــا بمقــر املدرســة العليــا لتطــوان نــدوة حــول 
"التكويــن واملقاولــة" حضرهــا ثلــة مــن رؤســاء املقاولــة املحليــة وخبــراء فــي التكويــن واعضــاء الغرفــة واطرهــا ومجموعــة مــن 
املؤطريــن علــى املســتوى الوطنــي واملحلــي. هــذا وقــد شــارك فــي تأطيــر الجلســة االفتتاحيــة لهــذه النــدوة كل مــن الســيد مصطفــى 
بــن عبــد الغفــور نائــب رئيــس الغرفــة والســيد ربيــع الخملي�ســي املديــر الجهــوي للغرفــة والســيد ادريــس غافــس مديــر مجموعــة 
EDUKATEAM شــريك الغرفــة فــي مجــال التكويــن. كمــا عــرف اللقــاء نقاشــا هامــا وهادفــا وخلــص الــى مجموعــة مــن التوصيــات 

لتأطيــر ومواكبــة املقاولــة املحليــة فــي مجــال التكويــن
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قضايا استراتيجية واكبتها الغرفة

مواكبة ملف التنمية االقتصادية بالجهة1

شــكل ملــف التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة بالجهــة حدثــا بــارزا ليــس فقــط علــى صعيــد الجهــة بــل وعلــى الصعيــد الوطنــي 
قاطبــة خــال الســنوات الثــاث األخيــرة.

وقــد كانــت مؤسســة الغرفــة حاضــرة علــى طــول هــذا امللــف بــكل مســؤولية واردة فــي تجــاوز املعيقــات واالشــكاالت القائمــة 
وفــق مقاربــة تــروم اإلصــاح والتقويــم فــي ظــل أجــواء مــن اإلســتقرار والثقــة وضمــان حقــوق جميــع املواطنــات واملواطنيــن علــى 
مســتوى هــذا الجهــة. فــي هــذا اإلطــار، قــاد الســيد رئيــس الغرفــة شــخصيا العديــد مــن الزيــارات ســواء لرجــال األعمــال أو تلــك 
التــي اســتهدفت اللقــاء مــع الفاعليــن االقتصادييــن علــى صعيــد الجهــة. وقــد انخــرط الســادة أعضــاء املكتــب املســير والســادة 
أعضــاء الغرفــة فــي هــذا املجهــود االســتثنائي مــن أجــل إعــادة التــوازن للمســيرة التنمويــة بالجهــة وضمــان جــو مــن االســتقرار 
والثقــة فــي املؤسســات مــن أجــل رفــع تحــدي التنميــة الشــاملة بأقاليــم الجهــة. فباإلضافــة الــى محــاور العمــل املعتــادة للغرفــة 
مــن تكوينــات وورشــات ولقــاءات ونــدوات وأيــام دراســية حظــي ملــف إعــادة التــوازن الــى العمليــة التنمويــة بالجهــة باهتمــام 

مواكبة ملف التنمية االقتصادية بالجهة
مواكبة عملية إحداث أسواق القرب

القرار الجبائي والمقرر التنظيمي
دعم وإنعاش المقاولة
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خــاص. وذلــك مــن خــال العديــد مــن الفعاليــات علــى رأســها:
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مواكبة عملية إحداث أسواق القرب2

     تماشــيا مــع أهــداف غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة فــي تعزيــز دورهــا الترافعــي ومواكبــة 
قضايــا منتســبيها عامــة وتحســين وضعيــة التجــار علــة وجــه الخصــوص، وفــي ســياق عمليــة إعــادة  هيكلــة األســواق ومشــروع 
إيــواء الباعــة املتجوليــن، واكبــت الغرفــة ســواء علــى مســتوى مدينــة طنجــة أو مدينــة تطــوان مــع الجهــات املعنيــة واملشــرفة 
لوائــح  ودراســة  األســواق  هيكلــة  وإعــادة  املتجوليــن  الباعــة  إليــواء  إعدادهــا   تــم  التــي  الفضــاءات  توزيــع  عمليــات  مختلــف 
املســتفيدين الذيــن تــم إحصاءهــم مــن طــرف الســلطات املحليــة، وكــذا عمليــة إجــراء القرعــة وضمــان نزاهتهــا ومصداقيتهــا. 
حيــث قــام الســادة أعضــاء الغرفــة وال ســيما املنتميــن للقطــاع التجــاري بمواكبــة هــذه العملــة منــذ انطاقهــا بالنســبة لتطــوان 

بتاريــخ 13 دجنبــر 2017، و19 دجنبــر 2017 بطنجــة.

وهمت هذه العملية بالنسبة لطنجة 25 فضاء تجاريا، تم توزيعهم على 5.366 مستفيد.

أما بالنسبة ملدينة تطوان فقد استفاد من هذه العملية ما يزيد عن 5.076 بائع متجول، تم إيواؤهم في 15 فضاء تجاري.

ولإلشــارة فقــد اشــتغل الســادة أعضــاء الغرفــة علــى هــذا امللــف ومنــذ انطاقــة العمليــة، بشــكل يومــي، حيــث قامــوا بمتابعــة 
جميــع املراحــل التــي مــرت منهــا عمليــة إيــواء الباعــة الجائليــن مــن خــال اجتماعــات وزيــارات ميدانيــة بشــكل يومــي، اعتبــارا ملــا 

كانــت تشــكله هــذه الظاهــرة مــن آفــة اقتصاديــة حقيقيــة للتنميــة املحليــة والجهويــة.

القرار الجبائي والمقرر التنظيمي3

شــكل ملــف مراجعــة القــرار الجبائــي املحلــي بمدينــة طنجــة أهميــة خاصــة فــي أجنــدة الغرفــة لســنة 2018، خاصــة أنــه فــي جــزء 
أسا�ســي منــه مرتبــط باملهنييــن والفاعليــن االقتصادييــن علــى صعيــد املدينــة.

فــي هــذا الصــدد، وبمجــرد برمجــة مرجعــة القــرار علــى مســتوى الجماعــة ) نــص القــرار الجبائــي رقــم 384.2016 ( دعــت الغرفــة 
الــى فتــح بــاب املشــاورات مــع املهنييــن وفــق مقاربــة تــزاوج بيــن اإلكراهــات املاليــة للجماعــة والحفــاظ علــى القــدرة التنافســية 

للقطاعــات اإلقتصاديــة املشــمولة بقــرار املراجعــة.

وقــد ســجلت الغرفــة باعتــزاز كبيــر انفتــاح جماعــة طنجــة علــة الحــوار والســعي الــى الوصــول الــى حــل متوافــق عليــه وير�ســي 
الجميــع. فــي هــذا الصــدد وبفضــل اتفاقيــة الشــراكة التــي تجمــع بيــن الجماعــة والغرفــة وبفضــل العاقــات املتينــة التــي تربــط 
بيــن الغرفــة ومنتســبيها وممثليهــم تــم اإلنكبــاب علــى معالجــة مختلــف امللفــات وعلــى رأســها ملــف الضرائــب املرتبــط بالعقــار 

والشــق املرتبــط باملقاهــي.
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أهم املراحل التي قطعها مسار القرار الجبائي:

مشاركة الغرفة في اجتماع بمقر الجماعة حول مراجعة القرار الجبائي: 30 نونبر 2016.      . 1

اصدار بيان الغرفة بخصوص القرار الجبائي: 24 دجنبر 2016. 2

اصدار القرار الجبائي: 30 دجنبر 2016. 3

ابطة أرباب املقاهي: 10 مارس 2017. 4 عقد لقاء بين الغرفة ور

أهم املراحل التي قطعها املقرر التنظيمي

اجتماع بمقر الجماعة في 02 مارس 2018. 1

اجتماع بمقر الجماعة في 08 مارس 2018. 2

اجتماع بمقر الجماعة في 22 مارس 2018 . 3

اجتماع بمقر الجماعة في 27 مارس 2018. 4

اجتماع بمقر الجماعة في 04 أبريل 2018. 5

املصادقة على املقرر التنظيمي في دورة ماي 2018. 6

دعم وإنعاش المقاولة4

فــي مجــال دعــم وإنعــاش املقاولــة، يمكــن اعتبــار الفتــرة االنتدابيــة األولــى )أكتوبــر -2015أكتوبــر2018( محطــة فارقــة فــي مســار 
الغرفــة بحيــث كانــت لهــا تحــركات واســعة همــت تنشــيط القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة تميــزت بتحــركات ومبــادرات 
كبيــرة  فــي دعــم املقاولــة وهيكلــة األســواق وتعزيــز البنيــات التحتيــة ونرصــد بالخصــوص بعــض املحطــات البــارزة التــي شــهدتها 

الغرفــة للنهــوض باملقاولــة  وتنميــة قــدرات الشــباب املقــاول نذكــر منهــا:

مركز استكمال تكوين التاجر 

مــن ضمــن املشــاريع املســتجدة والتــي اشــتغلت عليهــا غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة – تطــوان – الحســيمة 
خــال الفتــرة االنتدابيــة األولــى ، يوجــد مركــز اســتكمال تكويــن التاجــر، الــذي عــرف إقبــاال واســعا مــن قبــل مختلــف املقــاوالت 

التجاريــة والخدمــات وال ســيما املقــاوالت الفرديــة الصغيــرة جــدا.
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تتمثل أهداف هذا املركز فيما يلي :

تطوير معارف التاجر وتحسين مهاراته املهنية،  -

تقوية التواصل بين الغرفة ومنتسبيها واملزيد من التعرف على وضعية التجار عن قرب.  -

تقوية التواصل مع مختلف املؤسسات والفاعلين املتدخلين في مجال التجارة على مستوى املحلي والجهوي.  -

الرفع من مهارات وقدرات التاجر على مستوى الجهة  -

رفع دينامية  القطاع التجاري بالجهة ودعم التنمية اإلقتصادية املحلية والجهوية  -

رفع دينامية القطاع التجاري بالجهة ودعم التنمية اإلقتصادية املحلية والجهوية.  -

تضمن البرنامج التكويني ملركز استكمال تكوين التاجر املحاور التالية:  -

الضرائب  التي يخضع لها التاجر  -

الجبايات املحلية التي يخضع لها التاجر  -

عروض التمويل والتنظيم التجاري  -

مهام واختصاصات الغرفة والخدمات التي تقدمها للمهنيين  -

الوقاية والسامة والصحة داخل املقاولة  -

القانون 15 – 77 القا�سي بمنع األكياس الباستيكية وتدابير حماية املستهلك  -

تدبير الخزينة  -

املحاسبة   -

أشكال ومراحل تأسيس املقاولة  -

السامة الصحية للمنتوجات الغذائية  -

اإللتزامات اإلجتماعية للتاجر  -

األكرية والعقود التجارية  -

جدول يبين حصيلة دورتي تكوين التاجر 2017-2018

بالحسيمةبتطوانبطنجة

657060عدد المستفيدين

383436عدد الساعات االجمالية

  2014             2015            2016        2017          2018
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تكوينات لفائدة املقاوالت الصغرى واملتوسطة;

شاركت فيها الغرفةمن تنظيم الغرفةتكوين/دراسة
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مواكبة الرابطات والجمعيات املهنية

فــي إطــار الــدور املنــاط بالغرفــة فــي خدمــة منتســبيها، وكــذا انفتاحهــا علــى الجمعيــات املهنيــة ومواكبتهــا وتشــجيعها علــى تنظيــم 
القطاعــات االقتصاديــة التــي تمثلهــا مــن أجــل املســاهمة فــي الــدورة االقتصاديــة بالجهــة. تعمــل الغرفــة علــى:

تبني امللفات املطلبية للجمعيات املهنية،	 

تأطير عاقات الجمعيات املهنية مع اإلدارات واملصالح الخارجية،	 

تقوية عاقات الجمعيات املهنية مع الغرفة كممثل دستوري أصيل والتعرف على خدماتها،	 

توحيد وتقوية القدرة التفاوضية للجمعيات املهنية،	 

من أجل هذه االهداف قامت الغرفة خال الفترة االنتدابية االولى )اكتوبر-2015أكتوبر2018( وفق الجدول التالي:

عدد الجمعيات المعنيةطبيعة النشاط

44 جمعيةتلقي ملفات انضمام جديدة

27 جمعيةتحيين الملفات القانونية

126 جمعيةتلقي الشكايات

16 جمعيةتدخل الغرفة المباشر لحل المشاكل

25 جمعيةتأطير جمعيات أسواق القرب
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تطوير بيئة العمل 
إصالح المقرات

االرتقاء بمستوى البنية التحتية التقنية
اإلشهاد

إصالح المقرات وترميمها1

إعان عن صفقتين عموميتين لإلصاح شامل لكل من املقر الجهوي بطنجة وملحقة الحسيمة

ترميم وتجديد أعمدة وصباغة مقر ملحقة تطوان لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة	 

كراء مقر جديد لفرع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة بالعرائش	 

إعالن عن صفقتين عموميتين لإلصالح شامل لكل من:

املقر الجهوي بطنجة	 

ملحقة الحسيمة	 
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االرتقاء بمستوى البنية التحتية التقنية2

فــي إطــار ســعي الغرفــة للتحــول الــى مؤسســة رائــدة فــي اســتخدام التكنولوجيــات الحديثــة فــي ممارســاتها اليوميــة وفــي تنفيــذ 
الخدمــات التــي تقدمهــا للفاعليــن االقتصادييــن، قطعــت شــوطا كبيــرا فــي تطويــر بيئــة العمــل فــي الغرفــة والتحــول اإللكترونــي 
باســتخدام التقنيــات الحديثــة التــي ســاهمت فــي تقديــم خدمــات إلكترونيــة رفعــت مــن مســتوى اداء املؤسســة، وذلــك مــن 
خــال تنفيــذ عــدد مــن املشــاريع التقنيــة التــي ســاهمت فــي إحــداث التغييــر املطلــوب واملســاهمة فــي تحقيــق الهــدف الرامــي الــى 

ترســيخ بعدهــا الجهــوي وتحســين بيئــة العمــل فــي افــق الحصــول علــى عامــة الجــودة إيــزو 9001، نســخة 2015.

التطبيقات والبنية التحتية اإللكترونية

مشــروع نظــام تدبيــر ) املــوارد البشــرية – املاليــة – املشــتريات – التخزيــن(، هــو نظــام معلوماتــي يتــم مــن خالــه إدارة . 1
العمليــات املاليــة و إجــراءات إدارة املــوارد البشــرية واملشــتريات والتخزيــن.

برنامــج التطبيــق املعلوماتــي املتعلــق بمنتوجاتهــا الخدماتيــة مــن شــواهد املنشــأ والشــواهد املهنيــة وبطائــق اإلنخــراط . 2
والتأشــير علــى الوثائــق التجاريــة.

تطويــر بوابــة املوقــع اإللكترونــي للغرفــة والتــي تجمــع أخبــار الغرفــة والخدمــات والعــروض الخاصــة بهــا، واملعلومــات . 3
االقتصادييــن. للفاعليــن  املفيــدة 

تزويد كافة مقراتها على مستوى الجهة بشبكة األنترنيت عالية الصبيب التي تستخدم كابل األلياف البصرية.. 4

توفير أحدث األجهزة التقنية للموظفين ) حواسب -  طابعات – ماسحات ضوئية (.. 5

تثبيت كاميرات مراقبة ثابتة بكافة مقراتها.. 6

مواكبة شهادة اإليزو . 7

اإلشهاد 39001

هــي عمليــة مــن شــأنها أن ترتقــي بالغرفــة الــى مصــاف املؤسســات العموميــة الرائــدة فــي مجــال التنظيــم وتجويــد العمــل والتــي 
تعــد مدخــا أساســيا لتأهيــل البنيــة التنظيميــة للغرفــة ملواكبــة مخططهــا التنمــوي.



44

مشروع مرافقة غرفة التجارة والصناعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة للحصول على شهادة اإليزو 
للجودة 9001

مراحل المشروع
اجتماع تأطير مع مكتب الغرفة واإلدارة الجهوية

اجتماع تواصلي مع موظفي الغرفة
تشخيص مدقق عبر اجتماعات فردية مع جل موظفي الغرفة ومكتب الغرفة وبعض المنتخبين

مقترح هندسة النظام وسياسة الجودة ومنظومة الموصوفات
تكوين حول اإليزو 9001 لموظفي ومنتخبي الغرفة

هندسة النظامتفعيل معايير اإليزو

المراحل األساسية للمشروع

التشخيص
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تطوير عالقة التعاون والشراكة

استقبال الوفود األجنبية1

تعتبر مسألة ربط العاقات وتوطيد أواصر التعاون بين الدول واملؤسسات من أهم الوسائل املعتمدة في عصرنا الحاضر، 
مــن أجــل بنــاء اقتصــادات املجتمعــات وخلــق بيئــة حاضنــة لاســتثمار مــن أجــل التنميــة. مــن هــذا املنطلــق كان لغرفــة التجــارة 
والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة،  خــال هــذه الفتــرة االنتدابيــة االولــى )أكتوبــر -2015أكتوبــر 2018( 

عــدة بعثــات للخــارج واســتقباالت فــي الداخــل، والتــي شــملت القــارات الخمــس.

استقبال الوفود األجنبية
تنظيم البعثات إلى الخارج

عقد اتفاقيات الشراكة
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استقبال الوفود األجنبية
سنة 2015

بلجيكااستقبال وفد من رجال االعمال البلجيكيين14 شتنبر 2015
الفيتنام استقبال سفير جمهورية الفيتنام09 اكتوبر 2015
 استقبال السيدة ماريا فالينسيا ممثلة الغرفة بقصرالعروض والمؤتمرات21 اكتوبر 2015

بمالقة االسبانية
اسبانيا

تركيا استقبال وفد من رجال أعمال أتراك20 نونبر 2015
سنة 2016

أندونيسيااستقبال سفير جمهورية أندونيسيا16 يناير 2016
اسبانيااستقبال السيدة ماريا فالينسيا مديرة مركز مالقة االسبانية27 يناير 2016

السنغالاستقبال وفد من رؤساء بلديات من جمهورية السنغال22 فبراير 2016
الفيتنام استقبال المستشار االقتصادي للفيتنام07 أبريل 2016
الفيتناماستقبال سفير الفيتنام بالمغرب11 ماي 2016
مصراستقبال البعثة المصرية16 ماي 2016
هنغاريااستقبال سفير هنغاريا بالمغرب26 ماي 2016

 استقبال السيدة بريندا فانهورن المستشارة االقتصادية بالقنصلية العامة22 يوليوز 2016
للواليات المتحدة بالدار البيضاء

 الواليات المتحدة
األمريكية

 استقبال السيد باثي نيانغ وزير مستشار ورئيس المكتب االقتصادي بسفارة26 شتنبر 2016
السنغال

السنغال

اسبانيااستقبال وفد من الفاعلين االقتصادين من غرناطة االسبانية15 نونبر 2016
سنة 2017

اسبانيااستقبال وفد من  رجال األعمال االسبان يتقدمهم عمدة بلدية موتريل26 يناير 2017
أندونيسيااستقبال سيارييف سيامسوري سفير جمهورية اندونيسيا28 مارس 2017
اسبانيامسؤولي الصندوق الكتالني للتعاون والتنمية12 أبريل 2017
اسبانيامسؤولي المدرسة الدولية للتنظيم الصناعي بمدريد19 أبريل 2017
التشيلياستقبال وفد عن دولة التشيلي24 أبريل 2017
 تونساستقبال ممثلة البعثة التجارية التونسية بالمغرب28 أبريل 2017
اسبانيااستقبال وفد اسباني يمثل خمس مجالس جماعية بإقليم االندلس08 ماي 2017
تركياوفد من رجال األعمال األتراك15 ماي 2017
اسبانيااستقبال بعثة اسبانية لتدارس فرص الشراكة والتعاون في مجال التكوين23 ماي 2017

اسبانيااستقبال وفد يتقدمه الوزير الجهوي للتراب والطاقات والحركية بجزر الباليار15 يونيو 2017
فرنسااستقبال القنصلة العامة لفرنسا بطنجة16 يونيو 2017
فرنساممثل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية23 يونيو 2017
اسبانيااستقبال السيدة ماريا فالينسا، مستشارة الغرفة بمالقا10 يوليوز 2017
أرمينيااستقبال وفد اقتصادي أرميني11 يوليوز 2017

 استقبال مدير القسم الدولي بغرفة التجارة والصناعة وخدمات المالحة27 يوليوز 2017
ببرشلونة

اسبانيا

 استقبال وفد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين24 ماي 2017
ماليزيا"استقبال "هيئة زيت النخيل الماليزي04 غشت 2017
ساحل العاج استقبال وفد من غرفة ساحل العاج29 شتنبر 2017
فلسطيناستقبال وفد لرجال األعمال الفلسطينيين25 شتنبر 2017
فرنسا بمرسيليا  Kedge وفد عن مدرسة األعمال25 شتنبر 2017

العراقاستقبال وفد عن غرفة الديوانية بالعراق24 أكتوبر 2017
فرنسااستقبال القنصل العام الفرنسي بطنجة30 نونبر 2017
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سنة 2018
مصراستقبال رئيس المكتب االقتصادي والتجاري بسفارة مصر03 يناير 2018
التشيلياستقبال سفير دولة التشيلي بالراط15 يناير 2018
تركيااستقبال مستثمرين اتراك بتطوان15 يناير 2018
بلجيكااستقبال مستثمرين من بلجيكا بتطوان15 يناير 2018
تركيااستقبال وفد لرجال أعمال أتراك بطنجة22 يناير 2018

تركيااستقبال ممثلي الشركة التركية "توياب" للمعارض الدولية والمؤتمرات15 فبراير 2018
فرنسا استقبال عمدة مدينة لوهافر20 مارس 2018
بلجيكااستقبال سفير بلجيكا20 مارس 2018

اسبانيااستقبال المدير العام للمدرسة الدولية للتنظيم الصناعي بمدريد11 ابريل 2018
فرنسااستقبال وفد هام من المستثمرين الفرنسيين12 أبريل 2018
االرجنتيناستقبال وفد أرجنتيني من مدينة نيكوتشيا23 أبريل 2018
تركيااستقبال وفد لرجال أعمال أتراك من بلدية بلكسريوم26 أبريل 2018
فرنسا استقبال وفد عن غرفة التجارة لمرسيليا04 ماي 2018
كولومبيا استقبال وفد من رجال األعمال والصحفيين الكولومبيين04 ماي 2018
المانياااللمانية German watch استقبال ممثلة عن الجمعية16 ماي 2018

بريطانيا"استقبال ممثلين عن "الغرفة التجارية البريطانية بالمغرب05 يوليوز 2018
فرنسااستقبال القنصلة العامة المغربية لمنطقة " الكولومب" الفرنسية15 غشت 2018
بلجيكااستقبال السفير البلجيكي بالمغرب18 شتنبر 2018
بلجيكا استقبال وفد لرجال االعمال البلجيكيين26 شتنبر 2018

تنظيم البعثات إلى الخارج2

تنظيم البعثات إلى الخارج

سنة 2015
 المشاركة في االجتماع السنوي للجنة التنفيذية لجمعية غرف التجارة24 نونبر 2015

)بالبحر األبيض المتوسط )أسكام
اسبانيا

سنة 2016
 المشاركة في االجتماع السنوي للجنة التنفيذية لجمعية غرف التجارة29 نونبر 2016

)بالبحر األبيض المتوسط )أسكام
اسبانيا

اسبانياالمشاركة في األسبوع المتوسطي للرواد االقتصاديين ببرشلونة30 نونبر 2016
سنة 2017

 من 26 إلى 28 يناير
2017

اسبانياتنظيم بعثة من الغرفة إلى منطقة األندلس

 18 ألى 22 يناير
2017

اسبانياتنظيم بعثة إلى معرض "فيتور 2017" بمدريد

 المشاركة في االجتماع السنوي للجنة التنفيذية لجمعية غرف التجارة21 مارس 2017
)بالبحر األبيض المتوسط )أسكام

اسبانيا

فرنساCCIMP زيارة رئيس الغرفة لغرفة مرسيليا بروفانس12 ماي 2017
 26 و27 يونيو

2017
فرنسازيارة السيد المدير الجهوي إلى غرفة التجارة لمرسيليا

تونسالمشاركة في لقاء بغرفة "كاب بون" بتونس12 أكتوبر 2017
 23-25 أكتوبر

2017
 االمارات العربية المشاركة في المعرض الدولي "ويتكس" بدبي

المتحدة
تونس المشاركة في منتدى غرف التجارة والصناعة والتونسية11 أكتوبر 2017
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 من 20الى 25
نونبر 2017

 المشاركة في االجتماع السنوي للجنة التنفيذية لجمعية غرف التجارة
)بالبحر األبيض المتوسط )أسكام

اسبانيا

سنة 2018
 من 14 الى 17 ابريل

2018
تركيا المشاركة في معرض "الخيوط الدولي" باسطنبول

 من 08 الى 10
ماي 2018

اسبانيا مشاركة الغرفة في بعثة مؤسساتية لغرناطة

عقد اتفاقيات الشراكة3

جرد لاتفاقيات التي عقدتها الغرفة مع مختلف الشركاء ما بين دورة أكتوبر 2015 ودورة أكتوبر 2018

 دورة الجمعيةتاريخ المصادقةمضمون االتفاقية
العمومية

دورة فبراير 252016  فبراير 2016اتفاقية تعاون وشراكة مع جماعة طنجة01
25  فبراير 2016اتفاقية تعاون وشراكة مع جماعة تطوان02
 اتفاقية شراكة مع جمعية المقاولة الشابة بالشمال واالقتصاد األخضر03

والتنمية المستدامة
25  فبراير 2016

25  فبراير 2016  اتفاقية شراكة مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية04
25  فبراير 2016اتفاقية شراكة مع مؤسسة التجاري وفا بنك05
02 يونيو 2016اتفاقية اطار مع مجلس جهة طنجة –تطوان -الحسيمة06
دورة يونيو 022016 يونيو 2016اتفاقية اطار مع المجلس االقليمي للحسيمة07
02 يونيو 2016اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات بتطوان08
02 يونيو 2016اتفاقية اطار مع  جماعة وزان09
02 يونيو 2016اتفاقية اطار مع جماعة الحسيمة10
02 يونيو 2016اتفاقية اطار مع جماعة شفشاون11
02 يونيو 2016اتفاقية اطار مع جماعة المضيق12
02 يونيو 2016اتفاقية اطار مع جماعة العرائش13
02 يونيو 2016اتفاقية اطار مع جماعة القصر الكبير14
02 يونيو 2016اتفاقية شراكة مع المجلس اإلقليمي للفحص أنجرة15
02 يونيو 2016اتفاقية شراكة مع جامعة عبد المالك السعدي16
 اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة بو- بيارن الفرنسية17

))المؤسسة التكوينية لمجموعة المدارس العليا للتجارة بو
دورة فبراير 272017 فبراير2017

 مذكرة تفاهم مع مجموعة "ايفينت" شركة   حول معرض العقار18
 Mission Conseil والبناء بطنجة

دورة يونيو 292017 يونيو2017

  EOI اتفاقية شراكة وتعاون ما بين الغرفة  والمدرسة الدولية للتنظيم19
الصناعي بمدريد

29 يونيو2017

دورة أكتوبر 302017 أكتوبر 2017.اتفاقية شراكة وتعاون مع غرفة تجارة الديوانية بجمهورية العراق20
دورة فبراير 272018 فبراير 2018اتفاقية شراكة مع المؤسسة الجهوية للتكوين والتنمية21
27 فبراير 2018اتفاقية اطار مع جماعة إمزورن22
27 فبراير 2018اتفاقية اطار مع الجمعية البلجيكية إلنعاش التربية والتكوين بالخارج23
27 فبراير 2018 اتفاقية اطار مع جماعة مرتيل24
27 فبراير 2018اتفاقية شراكة مع جمعية األعمال االجتماعية ألطر وموظفي الغرفة25
دورة يونيو 282018 يونيو IGATE   2018اتفاقية شراكة مع مؤسسة التكوين العالي  بالدار البيضاء26
28 يونيو CFPA2018 اتفاقية شراكة اطار مع المدرسة العليا للتأمين والبنوك27
28 يونيو 2018اتفاقية شراكة مع كلية العلوم بتطوان28
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حصيلة الغرفة خالل الفترة االنتدابية 
األولى )2018-2015(

في أرقام
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تقوية البنية اإلدارية1

09

02

44

820

85

14666

الجمعيات العامة

ورشات التخطيط االستراتيجي

اجتماعات المكتب

المحاضر اإلدارية

اجتماعات اللجان واألقطاب

المتابعة اإلدارية 
)الوثائق الصادرة/الواردة(

تمثيل المهنيين2

76

274

211

306

اجتماعات المجالس 
المنتخبة واإلدارية

لجان دراسة ملفات 
المناطق الصناعية

اللجان المحلية 
واإلقليمية

لجان دراسة التأثير 
على البيئة
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الشباك الوحيد3

1420

6764

4231

4040

تقديم المعلومات 
والدعم       

الشواهد المهنية

شواهد المنشأ    

البطائق المهنية

دعم ومواكبة المهنيين4

19511778
الحصصالساعاتالمستفيدون

2805
أنشطة إشعاعية 

كبرى
ملفات أساسية 

مركز استكمال تكوين التاجر
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24 تكوينات وتداريب لفائدة المقاوالت 
الصغرى والمتوسطة   

442778
تلقي الشكاياتتحيين الملفات القانونيةتلقي ملفات انضمام جديدة                

مواكبة الرابطات والجمعيات المهنية 

2805
تدخل الغرفة المباشر لحل 

المشاكل     
تأطير جمعيات أسواق 
القرب              

مواكبة التنمية الجهوية وتعزيز التواجد الترابي5

85

13

117

563

تنظيم ملتقيات وندوات 
وأيام إعالمية 

التنظيم والمشاركة في 
المعارض الجهوية 

مشاركة في فعاليات 
محلية وجهوية 

دعم الحياة المهنية 
والجمعوية عبر استغالل  

قاعات الغرفة 
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التعاون والشراكات6

55

05

11

28

استقبال وفود أجنبية

المشاركة في معارض
 دولية

 تنظيم وفود 
إلى الخارج

اتفاقيات شراكة 
جديدة 

اإلشعاع والتواصل7

12
الندوات الصحفية 
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على سبيل الختم

خــال النصــف األول مــن املــدة االنتدابيــة )أكتوبــر -2015أكتوبــر2018( لغرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات بجهــة طنجــة 
تطــوان الحســيمة، انكبــت هــذه األخيــرة علــى العديــد مــن األوراش املهيكلــة الهامــة، وذلــك مــن أجــل تحســين تموقعهــا ومــن 

أجــل ضمــان خدمــة أفضــل للمهنييــن والفاعليــن االقتصادييــن.

وقــد انصبــت جهــود املكتــب املســير والجمعيــة العامــة علــى تكريــس البعــد الجهــوي فــي عمــل الغرفــة، ومائمــة وتحســين البنيــة 
اإلداريــة بهــذا الخصــوص. كمــا تــم إيــاء عنايــة خاصــة إلعــادة توجيــه العمــل بنــاء علــى مخطــط اســتراتيجي يعتمــد مقاربــة 
املشــاريع وآليــات الحكامــة والتتبــع الحديثــة. كمــا عملــت الغرفــة علــى تحســن مواكبتهــا للفاعليــن االقتصادييــن واملســاهمة 
فــي مختلــف امللفــات والقضايــا االقتصاديــة محليــا وجهويــا ووطنيــا، مــع تعزيــز االنفتــاح والشــراكة مــع  الفعالــة والنشــيط 

هيئــات دوليــة عديــدة وذلــك فــي إطــار الديبلوماســية االقتصاديــة والتعــاون  الدولــي.

ولعل توقيع اتفاقية تنفيذ البرنامج التعاقدي بين الغرفة من جهة ووزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 
ووزارة االقتصاد واملالية من جهة أخرى خال مارس 2018 سيفتح مجاالت جديدة لتطوير عمل الغرفة وتعزيز مساهمتها 
فــي مســار التنميــة الشــاملة واملســتدامة علــى املســتويين الجهــوي والوطنيــن وذلــك مــن أجــل ترجمــة حقيقيــة وعمليــة لرســالة 

الغرفــة التــي ترتكــز علــى خدمــة التجــار والصنــاع والخدماتييــن تمثيــا و مواكبــة و دعمــا علــى جميــع املســتويات واألصعــدة.
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شــهدت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات بطنجــة تطــورات مهمــة منــذ نشــأتها ســنة 1947، وقــد أصبحــت 

ــر  ــث تعتب ــيمة، حي ــوان الحس ــة تط ــة  طنج ــات لجه ــة والخدم ــارة والصناع ــة التج ــم غرف ــل اس ــة تحم المؤسس

ــون لمــدة  ــة مــن 97 عضــوا ينتخب ــة عامــة  مكون ــة، تســيرها جمعي ــة ذات أهــداف اقتصادي مؤسســة عمومي

ــة ذات  ــة ، والمؤسس ــدون بالجه ــون المتواج ــاع والخدماتي ــار والصن ــن التج ــن بي ــم م ــم اختياره ــنوات، ويت 6 س

شــخصية معنويــة وتتمتــع باســتقالل مالــي، تحــت إشــراف وزارة الصناعــة واالســتثمار والتجــارة واالقتصــاد 

ــيمة. ــة الحس ــوان وملحق ــة تط ــان ملحق ــا ملحقت ــرع عنه ــة ويتف ــد بطنج ــا توج ــي، مركزيته الرقم

معطيات تقنية عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة 1

خالل فترة تدويل طنجة سنة 1947 وبمبادرة خاصة من تجار طنجة.التأسيس

 السيد عمر موروالرئيس
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