رسالة الغرفة

نشرة شهرية ألنشطة غرفة التجارة والخدمات لجهة طنجة –تطوان-
الحسيمة
محتويات العدد
افتتاحية العدد:
 كلمة السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة حول "منظومة التكوينوالتشغيل".

املكتب االداري:
 -االجتماعات الدورية لشهر نونبر  2021للمكتب املسير.

التكوين:
 الحصص التكوينية لفائدة حاملي املشاريع واملقاوالت الصغيرة على مستوى املقروامللحقات تطوات والعرائش والحسيمة.

الدعم واملواكبة:
 مشروع قانون املالية لسنة  :2022الغرفة تنظم قافلة املوائد املستديرة بمقرهاوملحقاتها للتعريف بمستجدات القانون
 يوم تواصلي حول "االستثمار والتصدير بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة" اجتماع تحضيري حول امللتقى الثالث للمناطق الصناعية ودورها في جذباالستثمار وتنمية الصادرات.

أنشطة جهوية:
 مشاركة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة فيفعاليات ملتقى الجهوي األول لالستثمار والتشغيل والتكوين .
 مشاركة الغرفة في مؤتمر األطراف  26من أجل املناخ بكالسكو. مشاركة الغرفة في فعاليات اللقاء الجهوي التشاوري حول التشغيل. مشاركة الغرفة في أشغال األبواب املفتوحة للجمعية املغربية للنسيج واأللبسةبطنجة.

التعاون والشراكة:
 استقبال سفيرة رومانيا باملغرب ووفد روماني لرجال األعمال بمقر الغرفة بطنجة استقبال مؤسسة أبناء املغرب بمصر حضور الغرفة ألشغال قمة النساء الرائدات املقاوالت الى جانب غرفة التجارةبفالنسيا ،وغرفة التجارة بجبل طارق وغرفة التجارة بفضاء جبل طارق
 الغرفة بشراكة مع سفارة التشيلي بالرباط وبتعاون مع Tanger Free Zoneووكالة  TMSAتنظم لقاء عن بعد ألزيد من  50مقاولة وشركة مصدرة من الشيلي
 اجتماع املكتب املسير لجمعية البحر األبيض املتوسط (األسكامي) -مشاركة الغرفة في أشغال اللقاء عن بعد للجنة التحالف القطاعي "" EBOSMED

فريق التحرير:
رئيس النشر:
عبد اللطيف أفيالل
مديرالنشر:
ربيع الخملي�شي
رئيس فريق التحرير:
ناصر الفقيه اللنجري
هيئة التحريرواالشراف التقني:
نورة العساوي
املحررون املشاركون:
الطاقم اإلداري للغرفة
رقم االيداع القانوني لرسالة الغرفة:
2019/08
طباعة وتصميم:
مطبعة الحمامة
 50شارع محمد أمزيان 93030
تطوان  -املغرب
الهاتف:
0539715219 - 0539970300
البريد اإللكتروني:
alhamama.imprenta@gmail.com

مستجدات اقتصادية:
 مخرجات امللتقى الجهوي األول لالستثمار والتشغيل والتكوينبالغات الغرفة:
 بالغات الغرفة لشهر دجنبر  2021-استقبال وفد عن السفارة األندونيسيةرسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

العدد التاسع والعشرون-نونبر2021

االفتتاحية
منظومة التكوين والتشغيل

كلمة

السيد عبد اللطيف أفيالل
رئيس غرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة-تطوان –
الحسيمة

ان ضعف جودة الرأسمال البشري يشكل إكراها رئيسيا وعائقا أمام
النمو االقتصادي الوطني ،بسبب ضعف الرؤية االستشرافية في مجال
برامج التكوين والسياسات العمومية املوجهة لتشغيل الشباب ،حيث ان
التكوين املعتمد في مراكز ومعاهد التكوينات ببالدنا ال يلبي رغبات سوق
الشغل واملناهج املعتمدة ال تواكب التطور التكنولوجي وتطور املهن،
فتحسين قابلية تشغيل الشباب لن يكون اال من خالل تحسين جودة
ومالءمة برامج التكوين عبر نهج سياسة تنموية يتالءم فيها التكوين
والتشغيل لالستجابة بشكل أفضل لحاجيات القطاعات املنتجة ومن أجل
إعطاء النمو االقتصادي ميزتي املتانة واالستدامة.
ان الرهانات التي يواجهها اليوم اقتصادنا الوطني والجهوي ،تتطلب
نظرة متجددة للبحث في سبل مضاعفة قدرة جهاز التكوين على االستجابة
لحاجيات قطاع الشغل ،لذا يجب أن تكت�سي هذه املنظومة أهمية كبرى
واهتمامات واسعة خاصة داخل النموذج التنموي الجديد ،فرغم أنه
سيكون تكلفة إضافية لكنه سيصبح استثمارا منتجا ،ستتجلى ثماره في
خلق قوة عاملة ماهرة ذات كفاءة عالية ،متكيفة مع التطور التكنولوجي
املتزايد باستمرار وقادرة على مواجهة التغيرات السريعة وتحقيق قيمة
مضافة القتصاد البالد.
ولتحقيق معايير نجاعة منظومة التكوين والتشغيل ،فالبد من تضافر
كافة جهود مؤسسات املجتمع وليس فقط مراكز التكوين والتشغيل من
أجل تحقيق مجموعة من التحديات التي ستساهم بشكل جد اجابي في
الرقي بهذا القطاع ،واملتمثلة في أوال :إثراء قائمة التكوينات بما يتما�شى
مع متطلبات سوق الشغل ،وعدم تركيزه فقط حول عدد من املجاالت،
ثانيا :تعزيز التعاون بين معاهد التكوين واملهنيين والفاعلين االقتصاديين
ملشاركتهم في رسم ووضع خطط وبرامج التكوين ،ثالثا :تعزيز مد املؤسسات
التكوينية بالوسائل التقنية والبيداغوجية الالزمة والتي تستجيب
للتكنولوجيات الجديدة من أجل تلبية متطلبات املؤسسات االقتصادية،
رابعا وأخيرا :وضع برامج ودمج عروض تكوين موجهة للمهن الجديدة التي
تساهم في التنمية الصناعية الوطنية.
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املكتب املسيرللغرفة
االجتماع الدوري لشهرنونبر 2021للمكتب املسيرلغرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

املدير الجهوي للغرفة .وقد وقف االجتماع على امللفات
والقضايا االقتصادية واالجتماعية التي تهم املهنيين ،كما
تابعوا تنفيذ مختلف مقررات وتوصيات الغرفة لدورة
أكتوبر .حيث كانت مناسبة لتسجيل األجواء اإليجابية
التي مرت فيها الدورة وملخرجاتها املهمة .كما تم خالل
االجتماع تتبع تنفيذ برنامج عمل الغرفة بخصوص سنة
 2021مع تسطير أهم األولويات خالل املرحلة املقبلة.

انعقد صبيحة يوم الخميس  25نونبر  2021بمقر
الغرفة بطنجة ،االجتماع الدوري ملكتبها املسير .ترأس
االجتماع السيد عبد اللطيف أفيالل ،رئيس الغرفة،
بحضور السيد الحسين بن الطيب ،النائب األول
للرئيس ،والسيد أهروش محمد سعيد ،النائب الثاني
للرئيس ،والسيد أنوار أربعي ،النائب الرابع للرئيس،
والسيد مصطفى بناجي مقرر الغرفة ،والسيد بدر
الدين أوخيار ،نائب املقرر ،والسيد ربيع الخملي�شي،
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contact@ccistta.ma
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املواكبة والتحسيس
بطنجة
يوم األربعاء  17نونبر 2021باملقرالجهوي للغرفة بطنجة

السادة :محمد أولحاج ممثل جمعية التواصل ملوظفي
مديرية الضرائب بطنجة ،والسيد عبد الحكيم الزحاف
املدير الجهوي للجمارك بطنجة والسيد زهير بن جلون
عن الجمعية املغربية للمصدرين .وقد تميز بنقاش مثمر
وجاد ثم خالله تقديم مالحظات ومقترحات من جانب
ممثلي القطاعات املهنية في أفق صياغة مذكرة ترافعية
تعكس مطالب وتطلعات املهنيين.

ترأس أشغال اللقاء السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس
الغرفة ،وحضره السادة :عبد الحميد الحسيسن النائب
الثالث للرئيس ،أنوار أربعي النائب الرابع للرئيس ،عبد
الحفيظ الشركي أمين املال ،والسيد ربيع الخملي�شي
املدير الجهوي للغرفة كما حضره عدد من السادة
أعضاء الغرفة وممثلي املؤسسات واإلدارات العمومية
وكذلك الجمعيات املهنية بالجهة .وقام بتنشيطه

بتطوان
يوم الجمعة  19نونبر 2021بمقرالغرفة بتطوان
ترأسا أشغال اللقاء السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس
الغرفة والسيد مصطفى بناجي عضو بمكتب الغرفة،
وحضره أعضاء الغرفة بتطوان وبعض رؤساء املصالح
ورؤساء الجمعيات التجارية واملهنية .وشارك في تأطير هذا
اللقاء كل من السيد ادريس بولحجور عن االدارة االقليمية
للجمارك بتطوان ،والسيد محمد العزاوي مندوب التجارة
والصناعة بتطوان ،والسيد محمد العربي قا�شي محاسب
معتمد ،والسيد رشيد الدردابي رئيس فضاءات الشمال
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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املواكبة والتحسيس
للتنمية والشراكة والسيد ناصر الفقيه اللنجري مدير
ملحقة الغرفة بتطوان .وقد سلط املؤطرون االضواء على
مضامين مشروع القانون املالي ،وعلى مختلف القضايا
املرتبطة بالقطاعات االقتصادية وتحدياتها وخاصة

التجارة الحدودية والقطاعات الخدماتية املختلفة،
كما اقترحوا بعص التوصيات لتنمية وتطوير القطاعين
التجاري والخدماتي باملنطقة.

بالحسيمة
يوم الجمعة  19نونبر 2021بمقرملحقة الغرفة بالحسيمة
ترأس أشغال اللقاء السيد بدر الدين اوخيار
نائب املقرر بالغرفة احضر أشغال هذا اللقاء
إلى جانب السيد نائب مقرر الغرفة السادة
االعضاء خالد البشريوي ،مصطفى البوجدقي
،عماد بلحاج،عادل البوشعايبي ،والسيدة
نبيلة لهيت مديرة امللحقة باالضافة الى اطر
امللحقة كما حضره عدد من السادة املحاسبين
ورؤساء الجمعيات املهنية باإلقليم .وقام
تم خالله تقديم مالحظات ومقترحات من جانب ممثلي
بتنشيطها السيد محمد نجيب شبار املدير االقليمي
القطاعات املهنية في أفق صياغة مذكرة ترافعية تعكس
للجمارك والضرائب الغير املباشرة والسيدة فائزة
مطالب وتطلعات املهنيين.
شكوتي محاسبة معتمدة .وقد تميزت بنقاش مثمر وجاد
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املواكبة والتحسيس
بالعرائش
يوم الجمعة  19نونبر 2021بالعرائش
ترأس اللقاء السيد عبد الحميد الحسيسن
النائب الثالث لرئيس الغرفة وحضره السادة
أعضاء الغرفة باقليم العرائش :محمد
حماني وحسن املودن وسمير الكموني
وحسن الحسناوي وانوار البدوي ومحمد بن
حمو وعزيز بن مصباح ومحمد العدوي الى
جانب أطر فرعية الغرفة .كما حضره ممثلي
الجمعيات املهنية بالعرائش والقصر الكبير
وبعض الشركات واملقاوالت باالقليم .وقد
استاذ االقتصاد والتدبير بالكلية املتعددة التخصصات
قام بتنشيط هذه الورشة السيدة ليلى اجبيلو محاسبة بالعرائش والسيد نورالدين البزار ،اطار بنكي بالتجاري
معتمدة بالعرائش والسيد محمد عزوز آمر بالصرف
وفابنك بالعرائش .كما عرف اللقاء مشاركة متميزة من
بادارة الجمارك بالعرائش والسيد كريم العتابي مدير
طرف الحضور  ،اغنت النقاش وتمخض عنها العديد من
الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات والسيد محمد
املقتراحات والتوصيات.
حماني عضو الغرفة ونائب برملاني واالستاذ نبيل رزقي ،

لإلطالع على تفاصيل مشروع قانون املالية 2022
https://www.finances.gov.ma/ar/%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%83%D9%85/Pages/%D9%
85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7
%D9%84%D9%8A%D8%A92022.aspx
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املواكبة والتحسيس
في إطار الدور االستشاري والتحسي�سي والتمثيلي الذي تقوم به الغرفة ،ومواكبتها لقضايا املهنيين على الصعيد
الجهوي ،عقدت الغرفة خالل شهر نونبر  2021اجتماعات مع هيئات وجمعيات مهنية:

لقاء مع ممثلي املقاهم واملطاعم بطنجة
استقبل السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة يوم
االربعاء  17نونبر  ،2021مكتب الفرع اإلقليمي لطنجة-
أصيلة ألرباب املقاهي واملطاعم باملغرب .كما حضر هذا
اللقاء من جانب الغرفة الجهوية السادة نواب الرئيس،
عبد الحميد الحسيسن وأنوار أربعي ،والسيد عبد
الحفيظ الشركي أمين مال الغرفة .وعضوي الغرفة
السيدان عبد اإلله جرجور ومحمد كريم السطي .وعن
اإلدارة حضر السيد نبيل الخملي�شي رئيس قسم العالقات
املؤسساتية .وقد تم التطرق خالل هذا االجتماع لكافة
املشاكل التي يعانيها قطاع املقاهي واملطاعم ،خاصة
تلك التي سببتها جائحة كورونا .وقد خلص االجتماع إلى
قيام الغرفة بالترافع حول مهنيي القطاع ،بعد تسطيرهم

للمطالب التي يطالبون بتحقيقها مع تسطير األولويات
وتحديد الجهات املتدخلة في املوضوع من إدارة الضراب
وجماعة طنجة وسلطات محلية.

لقاء مع ممثلي جمعيات ورابطات سوق الحي الجديد (كسبرطا)
وكما استقبل السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة يوم
االربعاء  17نونبر  ،2021رؤساء الرابطات والجمعيات بسوق
الحي الجديد (كسبرطا) .وحضر هذا اللقاء من جانب الغرفة
الجهوية السادة نواب الرئيس ،الحسين بن الطيب وعبد
الحميد الحسيسن والسادة أعضاء الغرفة ،عبد هللا بوشتا،
ومحمد كريم السطي ،ومحمد العربي العشيري ،والبشير
الطويل ،والسيدة العضوة نزهة الزايدي .وعن اإلدارة حضر
السيد نبيل الخملي�شي رئيس قسم العالقات املؤسساتية .وقد
تم التطرق خالل هذا االجتماع لكافة املشاكل التي يعانيها سوق
كسبرطا ،والحلول املقترحة واملمكنة ،كما تم تحديد الجهات
املتدخلة من أجل مراسلتها واالجتماع بها للخروج بحلول فعية،
تعيد االعتبار لهذه املعلمة التاريخية ،التي أصبحت جزءا ال
يتجزأ من الهويته العمرانية للمدينة .وفي األخير تم التأكيد
على مواصلة التعاون والتنسيق بين الرابطات التجارية لسوق
كسبرطا والغرفة ،خالل املراحل القادمة ،والترافع على امللفات
والقضايا التي تم تناولها ،مع االنكباب على املشاكل املستعجلة
والتي تطلب حال آنيا.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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املواكبة والتحسيس
لقاء مع مع املكتب االقليمي بتطوان لالتحاد العام للشغالين باملغرب لسيارات األجرة
ونقل الشاحنات

استقبل السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة يوم الجمعة
 19نوفمبر  ،2021بملحقة الغرفة بتطوان السيد العربي الدراوي
الكاتب االقليمي لالتحاد العام للشغالين باملغرب بتطوان وأعضاء
من املكتب االقليمي لنقل سيارات األجرة بتطوان ونقل الشاحنات.
وذلك بحضور السيد مصطفى بناجي عضو بمكتب الغرفة والسيدة
نورة العساوي ،اطار بقسم املنتسبين بملحقة الغرفة بتطوان،
املكلفة باصدارات الغرفة .في البداية أكد السيد الرئيس على انفتاح
الغرفة على كافة املهنيين بجميع أقاليم الجهة واستعدادها الدائم
على تناول كافة القضايا التي تهمهم ،وبعد ذلك تم فتح املجال
للسادة أعضاء املكاتب اإلقليمية لطرح املشاكل التي يعانون منها
حيث ركزت جل التدخالت حول االشكاالت واالكراهات التي تواجه
تنظيم قطاع النقل خاصة نقل سيارات األجرة من الصنف األول
والثاني ونقل الشاحنات باملدينة .وبعد نقاش مثمر وبناء أكد السيد
الرئيس في نهايته على مواصلة الجهود لتتبع الغرفة لهذا امللف مع
الجهات املعنية من أجل تحقيق املطالب املقترحة واملساهمة ايجابيا
في تنظيم وهيكلة هذا القطاع باملدينة.

لقاء إلعداد برنامج مشترك بين الغرفة وهيئة املحامين بتطوان
عقد السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة يوم االثنين 29
نونبر  2021بمقر ملحقة الغرفة بتطوان لقاء عمل مع األساتذة عبد
البر منديل ونوفل مخناس ممثلي هيئة املحامين بتطوان والسيد
رشيد الدردابي ممثل مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة
والسيد ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة الغرفة بتطوان للنظر
في سبل الشراكة والتعاون بين الغرفة وهيئة املحامين حيث اتفق
من حيث املبدأ انجاز اتفاقية شراكة بين الطرفين تسطر برنامج
عمل مشترك وكذا مشاركة كل طرف في االنشطة املختلفة املنظمة
من الطرف اآلخر .وكباكورة لهذا العمل االستراتيجي املشترك بين
املؤسستتين سيتم تنظيم لقاء درا�سي حول « :تحديات وآفاق
اإلنعاش االقتصادي بتطوان واملضيق الفنيدق :قطاع الخدمات
واملهن الحرة نموذجا « وذلك يوم الجمعة  3دجنبر  2021مساء
بمقر ملحقة الغرفة بتطوان.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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التكوين
تنظيم حصص تكوينية لفائدة حاملي املشاريع واملقاوالت الصغيرة
في إطار تنفيذ برنامج عمل الغرفة برسم سنة  2021ودعما الدينامية التنموية للنسيج املقاوالتي بالجهة ،وتنفيذا
ملقتضيات االتفاقية التي تربط الغرفة وبنك التجاري وفابنك ،والتي تروم النهوض بروح املقاولة وتشجيع املبادرة
املقاوالتية ومواكبة الشباب حاملي املشاريع ،وتندرج ضمن رؤية لتعزيز الشمول املالي الذي يفرض ذاته كأولوية
وطنية والذي يعبئ جميع املكونات ،بغية النهوض بريادة األعمال ودعمها ومواكبتها ،نظمت الغرفة حصص تكوينية
لفائدة حاملي املشاريع واملقاوالت الصغيرة جدا على مستوى املقر وامللحقات:

بالحسيمة
مستشار بدار املقاول عن نفس املؤسسة البنكية .تناول
اللقاء الشروط واإلجراءات املعمول بها لدى التجاري
وفابنك لإلستفادة من التمويل ثم تطرق إلى األخطاء
واألسباب التي تؤدي إلى رفض ملفات التمويل .وتخلل
هذا اللقاء نقاش غني ومستفيض تناول تجربة بعض
املقاوالت الصغيرة جدا التي إستفادت من التمويل
اوعكس ذلك.

نظمت ملحقة الحسيمة يوم االربعاء  17نونبر ،2021
ورشة تكوينية لفائدة حاملي املشاريع واملقاوالت الصغيرة
جدا في موضوع« :كيفية اقناع البنك لتمويل املشروع».
أشرف عن هذا اللقاء السيد بدر الدين أوخيار نائب
مقرر الغرفة والسيد عادل البوشعيبي عضو بالغرفة
وأطر امللحقة .وقد أطر هذا اللقاء كل من السيد محمد
النعيمي منشط التجاري وفابنك والسيد مراد ضريف

بطنجة
وكما تم تنظيم يوم الثالثاء  21نونبر  2021بمقر
الغرفة بطنجة الحصة الثانية للبرنامج التكويني الذي
يقدمه مركز دعم املقاوالت الصغيرة .أشرف عن هذا
اللقاء السيدة حورية البزراتي رئيسة قسم املنتسبين
باملقر وأطر غرفة بطنجة.

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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التكوين
بالعرائش
وفابنك بطنجة ونور الدين البزار مسؤول وكالة التجاري
وفابنك بالعرائش ،وسهيل الوالي ،مستشار املقاوالت
الصغرى بالتجاري وفابنك بالعرائش .كما ساهم في
تأطير هذه الحصة السيد كريم العتابي ،املدير االقليمي
للوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات بالعرائش .وأشرفت
عليها السيدة فاطمة اعجيول مسؤولة فرعية الغرفة
بالعرائش.

وتم يوم األربعاء  24نونبر  2021بالعرائش عقد
الحصة التكوينية األولى من برنامج الدورة التكوينية
املوجهة لفائدة الشباب حاملي املشاريع على مستوى
اقليم العرائش .وقام بتأطير هذه الحصة التكوينية
السادة :حسن التمسماني ،املدير االقليمي ملجموعة
التجاري وفابنك أصيلة -العرائش -وزان وعبد الحميد
بن داوود ،مدير دار املقاول التابعة ملجموعة التجاري

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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الدعم والترويج
يوم تواصلي حول "االستثماروالتصديربجهة طنجة -تطوان -الحسيمة"
قيقي .كما حضر اللقاء العديد من ممثلي املصالح
واالدارات املعنية بملف التصدير باإلضافة الى ممثلي
الجمعيات املهنية والخبراء والشراكات املهتمة بمجال
التصدير وكذا أطر الغرفة .عرف اللقاء الذي أداره
السيد ربيع الخملي�شي ،املدير الجهوي للغرفة ،اللقاء
عروض تأطيرية لكل من السيد زهير بن جلون رئيس
الفرع الجهوي للجمعية املغربية للمصدرين بطنجة
والسيد منير فرام املدير التنفيذي للجمعية املغربية
للمصدرين .وقد سلط املشاركون الضوء في هذا اللقاء
على مميزات العرض التصديري بالجهة وعلى التحديات
واالشكاالت التي تعترض توسيع دائرة الشركات املغربية
املصدرة ،باإلضافة الى اقتراح أفكار ومداخيل لتحسين
تموقع املقاولة الجهوية على هذا الصعيد .يذكر أن هذا
اللقاء هو احدى محطات البرامج املسطر بين الغرفة
والجمعية املغربية للمصدرين ضمن اتفاقية الشراكة
التي تجمع الجانبين واملنفتحة على شركاء آخرين .وهو
البرنامج الذي يرمي الى تعزيز االستثمار املوجه للتصدير
بالجهة .ويركز على دور املصاحبة الدائمة للمقاوالت
الصغرى واملتوسطة ،ويشدد على أهمية النهوض بقطاع
التصدير وعلى دعم القطاع بآليات وميكانيزمات جديدة
ترمي إلى غرس ثقافة التصدير بين صفوف املقاوالت
وتعزيز العرض التصديري للجهة.

احتضنت الغرفة بمقرها املركزي ،صباح يوم
الخميس  04نونبر  ،2021يوما تواصليا من تنظيم
كل من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة
طنجة تطوان الحسيمة والجمعية املغربية للمصدرين
والجامعة الوطنية للنقل املتعدد الوسائط ،وذلك تحت
عنوان « :االستثمار والتصدير بجهة طنجة تطوان
الحسيمة «.افتتح اللقاء بكلمات ترحيبية لكل من السيد
الحسين بن الطيب ،النائب األول للرئيس نيابة عن
السيد رئيس الغرفة ،والسيد زهير بن جلون رئيس الفرع
الجهوي للجمعية املغربية للمصدرين والسيد ادريس
البرنو�صي الرئيس املنتدب للجامعة الوطنية للنقل
املتعدد الوسائط .حضر هذا اللقاء السيد عبد الحفيظ
الشركي ،أمين املال الغرفة والسادة أعضاء الغرفة:
السيد أحمد الغرابي والسيدة حنان طاهير والسيد
رشيد الورديغي والسيد محمد كريم السطي والسيد
عزيز بن مصباح والسيد عبد هللا بوشتا والسيد عادل

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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الدعم والترويج
اجتماع تحضيري حول امللتقى الثالث للمناطق الصناعية ودورها في جذب االستثمار
وتنمية الصادرات

الشركي أمين املال والسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي
ُ
باالضافة الى السيد محمد يجو ومريم الزكاف أطر الغرفة
الجهوية .ولقد شارك في هذا االجتماع مسؤولين وممثلين
عن املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس
والتعدين ووزارة الصناعة والتجارة والوكالة املغربية
لتنمية االستثمارات والصادرات واملناطق الصناعية
طنجة املتوسط واملركز االسالمي لتنمية التجارة.

في إطار االستعدادات لتنظيم امللتقى الثالث للمناطق
الصناعية ودورها في جذب االستثمار وتنمية الصادرات،
ترأس السيد رئيس الغرفة عبد اللطيف أفيالل يوم
الثالثاء  16نونبر 2021بمقر الغرفة بطنجة اجتماعا
تحضيريا مع املؤسسات الشريكة في تنظيم امللتقى من
أجل مناقشة الجوانب التنظيمية املتعلقة به .من جانب
الغرفة حضر هذا اللقاء كل من السيد الحسين بن
الطيب نائب األول لرئيس الغرفة والسيد عبد الحفيظ

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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مواكبة الدينامية الترابية
مشاركة الغرفة في اللقاء التحضيري املخصص لتنظيم امللتقى الجهوي حول
التشغيل والتكوين واالستثماربجهة طنجة تطوان الحسيمة
مورو رئيس مجلس الجهة املخصص لتنظيم امللتقى
الجهوي حول التشغيل و التكوين و االستثمار بجهة
طنجة تطوان الحسيمة وذلك يوم االربعاء  03نونبر
 2021بمقر الجهة.ويهدف امللتقى تقريب وجهات النظر
وتحقيق االلتقائية والتكامل في برامج التشغيل والتكوين
واالستثمار بالجهة ،وكذا تسليط الضوء على االشكاالت
ل
شارك السيد الحسين بن الطيب النائب األو لرئيس املحلية والجهوية املرتبطة بهذه امللفات وايجاد الحلول
الغرفة مرفوقا بالسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي
املالئمة لها من خالل تفعيل قوة الذكاء الجماعي للفاعلين
للغرفة والسيد محمد يجو رئيس قسم الدعم والترويج
الترابيين ذوو الصلة .
في أشغال اللقاء التحضيري الذي ترأسه السيد عمر

مشاركة الغرفة في أشغال اللجنة الجهوية للتنسيق االحصائي للجهة
وأيضا شارك السيد الحسين بن الطيب النائب
األول لرئيس الغرفة مرفوقا بالسيد عبد الرحيم العلوي
رئيس مصلحة القرب في أشغال االجتماع الثاني للجنة
الجهوية للتنسيق اإلحصائي للجهة والذي ترأسه السيد
الحبيب العلمي الكاتب العام لوالية طنجة تطوان
الحسيمة وذلك زوال يوم الخميس  11نونبر 2021
بمقر الوالية .وحضر هذا االجتماع ممثلة صندوق األمم
املتحدة للسكان ،كما شهد مشاركة مختلف الفاعلين
الجهويين املعنيين بإحداث قاعدة بيانات الجهة .وقد تم
إحداث هذه اللجنة لضمان التنسيق وتبادل املعطيات
والبيانات اإلحصائية .وتهدف إلى تنسيق تبادل املعيطات
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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مواكبة الدينامية الترابية
مشاركة الغرفة في مؤتمراألطراف  26من أجل املناخ بكالسكو
تزامنا مع انعقاد مؤتمر األطراف  26من
أجل املناخ املنظم من طرف األمم املتحدة
ً
بمدينة كالسكو باململكة املتحدة ،وانسجاما مع
االختيارات الكبرى للمغرب و مجهوداته في مجال
حماية البيئة والتنمية املستدامة والحد من آثار
التغيرات املناخية ،وتنفيذا للمخطط االستراتيجي
للغرفة برسم الفترة  ،2021-2027تم يوم األربعاء
 10نونبر  2021بجناح املغرب باملنطقة الزرقاء
بمقر انعقاد مؤتمر األطراف  26اإلعالن عن
« مبادرة غرف من أجل العمل املناخي» و ذلك
بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة و الخدمات
باالتحاد من أجل املتوسط UpM
بجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع جمعية غرف
 السيدة ياوا كويجان  Yawa A.KOUIGANعضوةالبحر األبيض املتوسط .وتهدف هذه املبادرة الى تأسيس
أرضية للحوار والعمل املشترك في مجال املناخ والتنمية املكتب التنفيذي التحاد املدن والحكومات املحلية
املستدامة ،مع تعزيز حضور البعد البيئي واملسؤولية بافريقيا وعمدة مدينة اطاكبام  ATAKPAMEبالطوغو.
االجتماعية والبيئة لدى املقاولة وعموم املنتمين الى
 السيد جواد الخراز املدير التنفيذي للمركز الجهويالقطاع الخاص ،وذلك عبر حثهم استعمال وانتهاج للطاقة املتجددة والنجاعة الطاقية بمنطقة الشرق
أساليب مستدامة وصديقة للبيئة .تميز لقاء اإلعالن األوسط وشمال أفريقيا RCREEE
عن املبادرة بكلمة تأطيرية للسيد محمد بن يحيا الكاتب
 السيد أحمد كمال عبداملنعم املدير التنفيذيالعام لوزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة ورئيس
وفد املغرب الى املؤتمر .والذي ثمن املبادرة وأكد دعم للفدرالية الصناعة املصرية.
الوزارة لها .كما تميز اللقاء بمشاركة كل من:
 السيد ربيع الخملي�شياملدير الجهوي لغرفة التجارة
و الصناعة والخدمات لجهة
طنجة تطوان الحسيمة.
 السيد كرامينوسماستروجيني Grammenos
 Mastrojeniالكاتب العام
املكلف بالطاقة والعمل املناخي
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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مواكبة الدينامية الترابية

كما تميز هذا اللقاء الذي سيرته األستاذة هاجر امل�ضي قدما في أجرأتها وتطويرها بجانب شركاء الغرفة
الخملي�شي ،الخبيرة في مجال التنمية املستدامة واملناخ ،والجمعية املتوسطية لغرف التجارة  ،ASCAMEمجددا
بحضور العديد من صناع القرار ومن ممثلي املؤسسات شكره وتقديره للدعم واملساندة التي حصلت عليها
املبادرة خالل هذا املؤتمر.
الدولية والخبراء واملهتمين.
وقد أجمع املشاركون والحاضرون على أهمية هذه
املبادرة واستعدادهم لدعمها وتطويرها.

كما كان انعقاد املؤتمر مناسبة للمشاركة والحضور
في فعاليات مرتبطة باهتمامات الغرفة في مجال التغيرات
املناخية و ارتباطاته االقتصادية كاالنتقال الطاقي و
االقتصاد منخفض الكاربون و مالية املشاريع وغيرها.
كما كان املؤتمر مناسبة لتعزيز العالقات مع العديد من
الهيئات واملنظمات ذات االهتمام املشترك.

من جانبه أكد السيد ربيع الخملي�شي في اختتام
اللقاء ،باسم السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس
الغرفة انخراط جميع مكوناتها في هذه املبادرة وعزمهم

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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مواكبة الدينامية الترابية
مشاركة الغرفة في فعاليات اللقاء الجهوي التشاوري حول التشغيل
في إطار التوجيهات امللكية السامية لصاحب
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،والتي
ما فتئت تدعو الى تشجيع االستثمار والعمل
على إنعاش التشغيل واالعتناء بالرأسمال
البشري وتثمينه وتنمية كفاءاته ،شارك السيد
عبد اللطيف أفيالل رئيس غرفة التجارة
والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان
الحسيمة مرفوقا بالسيد الحسين بن الطيب
والتشغيل والتكوين املنظم من طرف مجلس جهة طنجة
نائب الرئيس وكذا أطر الغرفة السيد محمد
تطوان الحسيمة.
يجو رئيس قسم الدعم والترويج  ،والسيد محمد
حجاجي رئيس مصلحة التكوين والتشبيك ،والسيد
ترأس هذا امللتقى كل من رئيس مجلس جهة طنجة
عبد الرحيم أشرقي رئيس مصلحة الترويح والبحث عن تطوان الحسيمة ،السيد عمر مورو ،و الوزير املنتدب
مصادر التمويل يوم االربعاء  24نونبر  2021بفندق لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار وااللتقائية
سوالزور بطنجة في امللتقى الجهوي األول حول االستثمار وتقييم السياسات العمومية ،السيد محسن الجزولي،
ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة ،عامل عمالة
طنجة اصيلة ،السيد محمد مهيدية ،شكل فرصة
من خالل إشراك كافة الفاعلين واملتدخلين
املعنيين بهذه امللفات جهويا ووطنيا ،لفتح نقاش
جاد حول مختلف الفرص والتحديات الراهنة
واملستقبلية ،بهدف وضع تصور مشترك من أجل
خلق دينامية اقتصادية واجتماعية ناجعة

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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مواكبة الدينامية الترابية

ورشات موضوعاتية تناولت في املحور األول «االستثمار
وتحسين تنافسية وجاذبية التراب» واملحور الثاني انصب
على تدارس مسألة «التشغيل واالدماج االجتماعي»
ومحور ثالث حول «تثمين الرأسمال البشري» .واختتم
اللقاء بجلسة ختامية قدم من خاللها مجموعة من
التوصيات واملقترحات في املواضيع ذات الصلة.

ومستدامة ودامجة ،قمينة بتعزيز ثقة املستثمرين
وقادرة على كسب رهان االرتقاء بالتشغيل وفتح آفاقه
بالجهة .ولقد تميز امللتقى بتنظيم جلسة عامة التي
عرفت مداخلة السيد رئيس مجلس الجهة وكلمة السيد
الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار
وااللتقائية وتقييم السياسات العمومية وكذا مداخلة
السيد والي الجهة .وخالل هذا اللقاء تم تنظيم ثالث

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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مواكبة الدينامية الترابية
مشاركة الغرفة في فعاليات اللقاء الجهوي التشاوري حول "التشغيل"
وأيضا شارك كل من السيد عبد اللطيف افيالل
رئيس الغرفة والسيد الحسين بن طيب النائب
االول لرئيس الغرفة والبرملاني عن دائرة طنجة
أصيلة والسيد ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة
الغرفة بتطوان في اللقاء التشاوري حول تنزيل
البرنامج الحكومي  2021-2026في مجال التشغيل
واالدماج االقتصادي ودعم املبادرات الفردية
وذلك يوم الجمعة  26نونبر  2021بمقر العمالة
بتطوان .حضر هذا اللقاء التشاوري الهام الذي
ركز باألساس على عرض برنامجي اوراش وفرصة الذين
تعتزم الحكومة تنزيلهما ابتداء من يناير  2022كل من
وزير االدماج االقتصادي واملقاوالت الصغرى والتشغيل
والكفاءات ،ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة ورئيس
جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجموعة من برملانيي
ومنتخبي الجهة ورؤساء املصالح االدارية ورجال االعالم.
وبعد كلمتي كل من والي الجهة ورئيس الجهة القى السيد
الوزير مداخلة فصل فيها السياسة القطاعية في مجال
التشغيل وخاصة البرنامجين الجديدين اوراش وفرصة.
كما قدم السيد املدير الجهوي لالستثمار مداخلة ركز
فيها على مختلف املشاريع والبرامج الجهوية في مجال

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

التشغيل ودعم املقاوالت وعلى االقتراحات الجهوية
لتنمية وتطوير االدماج والتشغيل باملنطقة .وخالل فترة
التشاور واملناقشة تدخل كل من رئيس الغرفة ونائبه
للمباركة والتنويه بهذه البرامج ولتسليط االضواء على
واقع التشغيل واملقاولة بالجهة وخاصة اقليمي تطوان
واملضيق الفنيدق باعتبارهما اقليمين كانت تنشط
فيهما التجارة الحدودية ،مركزين على ضرورة التفكير
املوازي على املقاولة القائمة وانشاء مقاوالت الجديدة
ومقترحين بعض اآلليات لتفعيل ذلك .كما تم اقتراح
وضع مؤسسات الغرفة من حاضنات املقاوالت واملدرسة
العليا للتجارة رهن اشارة مختلف البرامج الهادفة لتفعيل
التشغيل باملنطقة.
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مواكبة الدينامية الترابية
مشاركة الغرفة في افتتاح األبواب املفتوحة للجمعية املغربية لصناعات النسيج واأللبسة
 فرع الشمال ""AMITH NORDحضر السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي الغرفة يوم األربعاء
 24نونبر  2021لفعاليات افتتاح األبواب املفتوحة للجمعية
املغربية لصناعات النسيج واأللبسة فرع الشمال املنظم من 25
الى  26نونبر  2021تحت شعار « قطاع النسيج واأللبسة بجهة
الشمال :واقع املناولة وتحديات املنتوج املحلي» .وقد تميزت جلسة
االفتتاح التي ترأسها رئيس الجمعية السيد محمد بوبوح بحضور
السيد ياسين العرود رئيس الجمعية بالشمال وعضو الغرفة،
والسيد رشيد الورديغي عضو الغرفة والجمعية .وقد تم باملناسبة
إلقاء عرض تأطيري حول واقع وآفاق اللقاء ورؤية الجمعية لتطوير
القطاع مستقبال .أعقب ذلك فتح نقاش حول املوضوع مع أعضاء
الجمعية وعموم املؤسسات الحاضرة .إثر ذلك تم زيارة املعرض
املقام بمقر الجمعية بخصوص املنتوج الوطني املحلي.
وذلك يوم الجمعة  26نونبر  .2021سير اللقاء
اإلعالمي عبد الرحيم بلشكر وأطره كل من :رئيس
الجمعية السيد محمد بوبوح والسيد ياسين العرود
رئيس الجمعية بالشمال وعضو الغرفة ،والسيد
رشيد الورديغي الكاتب العام للجمعية وعضو الغرفة،
والسيد أديب أقلعي مندوب وزارة الصناعة والتجارة
بطنجة .كما حضر اللقاء أعضاء ومنتسبي الجمعية
وعدد من املؤسسات والهيئات الشريكة .وقد عرف
اللقاء تكريم عدد من الفاعلين في القطاع وأطر
مؤسسة التكوين املنهي والرؤساء السابقين للجمعية.

وكما شارك السيد أنوار أربعي النائب الرابع لرئيس
للغرفة والسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة
والسيد كريم السطي عضو الغرفة في اختتام فعاليات
األبواب املفتوحة املنظمة من طرف فرع الشمال للجمعية
املغربية للنسيج واأللبسة،
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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مواكبة الدينامية الترابية
مشاركة الغرفة في فعاليات النسخة الخامسة ملنتدى طنجة مدينة مستدامة
نظم مرصد حماية
البيئة واملآثر التاريخية
بطنجة ،بشراكة ودعم من
مؤسسة فريديريش ايبرت
األملانية ،النسخة الخامسة
من منتدى طنجة مدينة
مستدامة يوم السبت 27
نونبر  2021بطنجة ،تحت
شعار «أية حكامة لطنجة
املدينة املستدامة ؟! أدوار
الجماعات الترابية من خالل
برنامج عمل الجماعة ومخطط التنمية الجهوية» .وقد مثل السيد الحسين بن الطيب النائب األول لرئيس الغرفة
والسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة في هذا امللتقى السنوي الهام .عرفت هذه الدورة مشاركة مجلس جهة
طنجة تطوان الحسيمة ،وجماعة طنجة ،وجماعة تطوان ،واملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد
التراب بالجهة .كما حضرها ممثل السيد والي الجهة ورؤساء ومنتخبي مقاطعات املدينة وممثلي املصالح الخارجية
املعنية باملوضوع ،إلى جانب األساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء في مجال التخطيط الحضري والبيئة والتنمية
الترابية ،كما عرفت حضور ممثلي وفاعلي الهيئات املدنية والجمعوية بطنجة.

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

23

العدد التاسع والعشرون-نونبر2021

التعاون والشراكة
في إطار مهام وأدوار الغرفة الساعية الى خلق فرص األعمال وتحسين انفتاح املقاولة الوطنية على محيطها الدولي
وتعزيز األدوار املؤسسة في مجال الدبلوماسية االقتصادية ،استقبلت الغرفة:

استقبال سفيرة رومانيا باملغرب
يوم الثالثاء  16نونبر  ،2021استقبل السيد
عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة سعادة السيدة
«ماريا سيوبانو» سفيرة دولة رومانيا باملغرب مرفوقة
بالسيد زهير مكور رئيس الغرفة التجارية املغربية
الرومانية .كما حضر هذا اللقاء من جانب الغرفة
الجهوية السيد حميد حسيسن نائب الرئيس والسيد
عزيز اغبالو رئيس قسم االستراتيجية والشراكة
والسيد سعيد شفيق رئيس قسم الدعم والترويج.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتدارس فرص التعاون
االقتصادي بين البلدين وتعزيز التبادالت التجارية
في مختلف املجاالت االقتصادية ذات االهتمام
املشترك .في هذا السياق ،تم االتفاق على استقبال
وفد من رجال األعمال الرومانيين يوم  23نونبر للقاء
نظرائهم بالجهة ويمثلون قطاعات صناعة السيارات،
التجهيزات الصناعية ،الصناعات البحرية ،البناء،
الطاقات املتجددة ،النجارة والنجارة املعدنية،
الصناعات الغذائية ،النقل واللوجستيك ،البنيات
التحتية املينائية ،السياحة والتكوين املنهي.

استقبال مؤسسة أبناء املغرب بمصر
يوم الخميس  25نوفمبر  2021بمقر الغرفة الجهوية
السيدة سميرة العشري رئيسة مؤسسة أبناء املغرب
بمصر للتنمية والسيدة زهور شهير رائدة أعمال وعضوة
سابقة للغرفة .وقد كان اللقاء مناسبة لتعريف السيد
الرئيس باملؤسسة وأنشطتها السابقة ،كما تم التباحث
وتبادل وجهات النظر بخصوص آفاق التعاون املستقبلي
بين الجانبين.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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التعاون والشراكة
استقبال وفد روماني لرجال األعمال بمقرالغرفة بطنجة

وفي إطار سياسية الغرفة الرامية الى تعزيز التموقع
االقتصادي للجهة واالنفتاح على األسواق العاملية ،وكذا
تطوير الشراكات االقتصادية والتجارية بين املقاوالت
املغربية ونظيراتها األجنبية،
استقبلت غرفة التجارة
والصناعة والخدمات لجهة
طنجة تطوان الحسيمة يومه
الثالثاء  23نونبر  ،2021وفدا
من رجال األعمال الرومانيين
يمثلون مختلف القطاعات
االقتصادية بحضور رئيس غرفة
التجارة والصناعة للعاصمة الرومانية بوخاريست .وقد

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

ترأس الجلسة االفتتاحية السيد عبد اللطيف أفيالل
رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة
تطوان الحسيمة بحضور كل من السيدة ماريا سيوبانو
سفيرة رومانيا باملغرب والسيد
زهير مكور رئيس الغرفة املغربية
الرومانية والسيد عادل الرايس
رئيس االتحاد العام للمقاوالت
املغربية بالشمال والسيد أمين
الحارثي مدير قطب الترويج
االقتصادي باملركز الجهوي
لالستثمار والسيد ريموس
رادوليسكو ممثل عن وزارة التجارة الخارجية الرومانية.
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التعاون والشراكة

كما تميزت أشغال هذا اللقاء بعقد لقاءات مباشرة الشركي والعديد من السيدات والسادة أعضاء الغرفة
وثنائية بين املقاوالت الجهوية ونظيراتها الرومانية قصد ورؤساء وممثلي الجمعيات املهنية وجمعيات النساء
بحث سبل التعاون والشراكة بين الطرفين.
رائدات األعمال ورجال األعمال املهتمين باالنفتاح على
األسواق الدولية .وقد عرف هذا النشاط تبادل الهدايا
كما حضر اللقاء نائب رئيس الغرفة السيد عبد
والتذكارات بين الجانبين.
الحميد الحسيسن والسيد الكاتب العام عبد الحفيظ

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

26

العدد التاسع والعشرون-نونبر2021

التعاون والشراكة
مشاركة الغرفة في أشغال قمة النساء الرائدات املقاوالت الى جانب غرفة التجارة
بفالنسيا ،وغرفة التجارة بجبل طارق
انعقد يومي  26و 27نونبر  2021املؤتمر السابع للنساء الرائدات املقاوالت
 BPWباللينيا (اقليم قادس) .شارك في أشغال امللتقى السيد عبد الحميد
الحسيسن نائب رئيس الغرفة مرفوقا بالسيد سعيد شفيق رئيس قسم الدعم
والترويج بالغرفة .وقد نظم هذا املؤتمر تحت شعار« :حلول للنجاح في محيط
صعب» وخالل امللتقى كلفت الغرفة بتنشيط املائدة املستديرة الثالثة تحت
عنوان « :تكامل اقتصاديات مضيق جبل طارق :توزيع االزدهار « وإلى جانب تدخل
نائب رئيس الغرفة السيد عبد الحميد الحسيسن ،كانت هناك مداخلة لرئيس
غرفة فضاء جبل طارق ونائبة رئيس غرفة بالنسيا ونائب رئيس غرفة جبل طارق.
وتمحورت أشغال املائدة املستديرة حول :املؤهالت االقتصادية ملنطقة جبل طارق
والتكامل املمكن بين جهات املضيق ومنطقة فالنسيا التي يعتبر املغرب اول شريك
لها في افريقيا والفرص املتاحة للمنطقة بعد « البريكسيت « .وباملناسبة قدمت
الغرفة عرضا حول انخراط املرأة املغربية في الحياة السياسية واالقتصادية وكذا
تم استعراض املؤهالت االقتصادية لجهة طنجة تطوان الحسيمة وامكانيات
التكامل مع شركاء مضيق جبل طارق ومنطقة فالنسيا .وفي االخير اتفق الجميع
على عقد املؤتمر القادم للنساء املقاوالت  BPWباملغرب ،وفي األخير تم تبادل
الهدايا التذكارية مع مختلف املؤسسات الحاضرة.

الغرفة تنظم لقاء عن بعد ألزيد من  50مقاولة وشركة مصدرة من الشيلي مقاولة وشركة
مصدرة من الشيلي ،بشراكة مع سفارة التشيلي بالرباط وبتعاون مع""Tanger Free Zone
وفي سياق التعريف بالبنيات التحتية واالقتصادية التي تزخر بها الجهة
وإمكانات االستثمار بها ،نظمت الغرفة يوم الثالثاء  23نونبر ،2021لقاء
عن بعد لفائدة الشركات الشيلية الراغبة في التعرف على املركب املينائي
املتوسطي «طنجة ميد» وما يقدمه من خدمات .مثل الغرفة الجهوية في
هذا اللقاء نائب الرئيس السيد عبد الحميد الحسيسن مرفوقا بالسيد
عزيز اغبالو رئيس قسم بالغرفة الجهوية ،كما عرف اللقاء مشاركة السيد
 Rafael Puelma Caroسفير دولة الشيلي باملغرب الذي أعلن عن دعمه
ملثل هذه املبادرات الرامية لتعزيز العالقات االقتصادية بين البلدين .في
هذا اإلطار ،تم تقديم عرض حول امليناء املتوسطي تقدم به السيد إدريس
أعرابي مدير عمليات االستيراد والتصدير بامليناء املتوسطي ،إضافة
لعرض آخر حول املنطقة الصناعية الحرة  Tanger Free Zoneتقدمت به
السيدة إلهام خليل املديرة العامة لهذه املنطقة .عرف اللقاء حضور أزيد
من  50مقاولة وتمثيلية ملكتب دعم الصادرات» .»Prochile
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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التعاون والشراكة
اجتماع املكتب املسيرلجمعية البحراألبيض املتوسط (األسكامي)
وأيضا في إطار األنشطة الدولية للغرفة ،شارك السيد
عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة في اجتماع املكتب املسير
لجمعية البحر األبيض املتوسط (األسكامي) الذي عقد يوم
األربعاء  17نونبر  2021على الساعة الرابعة زواال عبر تقنية
التواصل عن بعد ،وخالل كلمة رئيس االسكامي السيد أحمد
الوكيل رحب بالسيد عبد اللطيف أفيالل كونه أول لقاء
يحضره بعد توليه رئاسة الغرفة .كما رحب السادة أعضاء
املكتب التنفيذي باقتراحات
السيد الرئيس وتمت املصادقة
على األنشطة واملشاريع التي
ستنظمها االسكامي حيث
رفعت الجلسة على الساعة
الخامسة والنصف مساءا.

مشاركة الغرفة في أشغال اللقاء عن بعد للجنة التحالف القطاعي "" EBOSMED
في إطار أسبوع “ميداويك” برشلونة  2021لجمعية غرف التجارة
والصناعة للبحر األبيض املتوسط ( )ASCAMEواالتحاد من أجل
املتوسط ،واملنعقد ما بين  17و 19نونبر  ،2021شارك السيد ربيع
الخملي�شي املدير الجهوي الغرفة يوم الخميس  18نونبر ،2021
باسم السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة ،مرفوقا بالسيد
سعيد شفيق رئيس قسم الدعم والترويج بالغرفة في أشغال اللقاء
عن بعد للجنة التحالف القطاعي « .« EBOSMEDتميز االجتماع
بمناقشة غنية حول موضوع «الطاقات املتجددة والخضراء في
منطقة البحر األبيض املتوسط» ،بهدف تحديد التحديات والفرص
املشتركة ،من أجل تحسين وتنمية القطاع .وخالل مداخلة الغرفة
تم تسلبط الضوء حول العمل على تأطير األنشطة املتعلقة بتنمية
قطاع الطاقات املتجددة في إطار أهداف اتفاقيات العمل املناخي
والتنمية املستدامة لبناء توجه متوسطي أكثر استدامة ومرونة .أطر
اللقاء السيد «خافيير أباناديس» :رئيس مشروع الطاقات املتجددة،
وحضره مسؤولون عن يرنامج الطاقة وتغيير املناخ وخبراء وجمعية
االقتصاديين االورومتوسطيين.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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التقريرالختامي للملتقى الجهوي األول لالستثماروالتشغيل والتكوين
https://www.crtta.ma

ترابي واقتصادي ليعود النفع على كامل تراب الجهة.

نظم مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ،امللتقى
الجهوي األول لالستثمار والتشغيل والتكوين ،يوم
االربعاء  24نونبر  2021بمدينة طنجة ،حيث كان الهدف
من تنظيم امللتقى هو مناقشة األمور املتعلقة باالستثمار
والتكوين والشغل تعبيرا منه عن انخراطه في الدينامية
الوطنية التي دعا اليها صاحب الجاللة بخصوص تنزيل
توصيات النموذج التنموي الجديد والذي انخرطت
فيه كذلك الحكومة الحالية وكافة الفعاليات الوطنية
العمومية والخصوصية .وتضمن امللتقى ثالث ورشات:

- 3تشجيع االلتقائية في االستثمارات العمومية على
املستوى الترابي ،سواء كانت ترابية في إطار “البيجماعية”
أو القطاعية “البيوزارية ” ملا في ذلك من عامل مهم
يساعد على تشجيع االستثمار الخاص وتحسين مناخ
األعمال.
- 4إخراج “املرصد الجهوي االقتصادي واالجتماعي”
للوجود لتكون مهمته تجميع وتوحيد املعلومة ذات
الطابع االقتصادي واالجتماعي والبيئي وتهيئة تقارير
محددة ملجلس الجهة من أجل اتخاذ القرار.

- 1االستثمار وتحسين جاذبية التراب،
- 2تثمين الرأسمال البشري،

- 5العمل على تشجيع املنطق التعاوني داخل القطاع
الواحد أو النشاط الواحد على املستوى الترابي ،في
شكل أنظمة محلية لإلنتاج مما من شأنه خلق ديناميات
قطاعية وترابية بفعل التجمع املجالي.

- 3التشغيل واالدماج االجتماعي.
واختتم امللتقى بتقديم  40توصية والتي تم التعبيرب
عنها خالل الورشات الثالث:

- 6العمل على ربط االختيارات االقتصادية للجهة
باالستشراف العلمي االستباقي من خالل استغالل
الدراسات املتعددة( (�MUTUALISATION ET FEDERA
 ،)LISATION DES ETUDESالتي عملت على تشخيص
تراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة من زوايا قطاعية

- 1التسريع في إخراج ميثاق االستثمار الجديد والعمل
على تنزيله على املستوى الجهوي.
 - 2ضرورة إعطاء األولوية في االستثمار العمومي
للبنيات التحتية املهيكلة التي من شأنها تحقيق اقالع
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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والجمعيات املهنية.

مختلفة ،من طرف املتدخلين القطاعيين الوطنيين
أو الجهويين :سياحة ،صناعة ،تجارة ،بيئة … ،بإعداد
خرائط موضوعاتية مختلفة للهشاشة ،والتجهيزات،
واملواقع ذات األهمية لالستثمار ،وغير ذلك.

- 14تشجيع االستثمار في تحويل املنتجات املحلية
والجهوية وفق معايير الجودة الوطنية والعاملية ،قبل
توزيعها ،ملا لذلك من أهمية في خلق وتوزيع الثروة وخلق
مناصب الشغل وتثبيت الساكنة في ترابها.

- 7تليين املساطر اإلدارية لتشجيع االستثمار.

- 15العمل مع الجامعة ومعاهد البحث الجهوية
والوطنية على خلق شبكات « »CLUSTERSمتكاملة
تعنى بالبحث واالبتكار لتشجيع القدرات التنافسية
للمقاوالت الجهوية.

- 8تحيين التخصصات القطاعية «VOCATIONS
 »ECONOMIQUES DES TERRITOIRESداخل
الجهة بشكل يستغل التغيرات الترابية والتقنية
والجيوستراتيجة واالقتصادية التي حدثت ،خاصة بعد
جائحة كوفيد .19

- 16العمل مع االبناك الوطنية على خلق سياسات
جهوية تعنى بتشجيع االستثمارات الجهوية ،ذات طابع
بنيوي ،مهيكل واستراتيجي.

- 9العمل على تحقيق العدالة الترابية فيما يخص
االستثمارات بين أقاليم الجهة ،وخلق املقاوالت
والتشغيل من خالل تشجيع تموقع املدن املتوسطة
بالجهة الستقطاب االستثمارات (خاصة التي أصبحت
تتجه الى خارج الجهة) والتخفيف عن قطبي طنجة
وتطوان من ناحية الضغط االجتماعي واألمني والبيئي
الذي سيعاني منه هذا القطب ،إن استمرت وتيرة
التمركز على املنحى الحالي.

- 17سياسة جهوية تشاركية للتكوين ،تجمع كل
املتدخلين في امليدان :جامعة ،أكاديمية ،مدارس ومعاهد
خصوصية ،معاهد التكوين املنهي ،وكالة إنعاش الشغل،
جمعيات … ،وترصد األهداف االستراتيجية واملرحلية:
القطاعات االستراتيجية ،البروفايالت ،األهداف
الرقمية ،املجاالت املستهدفة.

- 10العمل على توفير “بنك للعقار” يخصص لألهداف
التنموية ،بعيدا عن العمليات املضراباتية.

 - 18تثبيت الهوية الترابية من خالل التكوين
والتأهيل للتموقع في السياق االقتصادي الذي فرضته
العوملة والجائحة والتحوالت الداخلية باململكة ،في ظل
السياسات العمومية التي تهدف تفعيل خطب صاحب
الجاللة نصره هللا وتنزيل توصيات النموذج التنموي
الجديد.

- 11تشجيع التشبيك بين املقاوالت الصغرى
واملتوسطة لالستفادة من املقاوالت العاملية املوجودة قي
تراب الجهة من خالل املناولة لتحويل أمثل للتكنلوجيا.
 - 12العمل على عصرنة مقاوالت االقتصاد االجتماعي
والتضامني ،في إطار “أقطاب للتنمية” لالستفادة من
االبتكار والبحث العلمي الجهوي ،الذي يعنى بمنتوجاتهم
وكذا من قنوات التوزيع والبيع الحديثة.

- 19اخراج “امليثاق الجهوي لالستثمار في الرأسمال
البشري” الى حيز الوجود من أجل رفع فرص االندماج
االقتصادي واالجتماعي ،عبر التشغيل والتشغيل الذاتي.

- 13تشجيع عملية هيكلة القطاع غير املهيكل من
خالل نشر وتشجيع “ثقافة املقاولة” والعمل على
إنشاء “دار املقاول الذاتي” ،بشراكة مع الغرف املهنية
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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لالقتصادي من أجل استغالل كفاءاتهم في املهن
والحرف الواعدة.

- 21تطوير مسارات تكوينية تأخذ بعين االعتبار
التفاوتات املجالية واملعرفية (خاصة الفئات التي تفتقر
للشواهد) للعنصر البشري بشكل يضمن اندماجه
حسب مؤهالته في القطاعات املهنية.

- 29ربط التكوين والتأهيل بتوجيه قبلي يساعد
شباب الجهة على اختيار مسارات تعطيهم سبق في إيجاد
شغل في القطاعات االستراتيجية للجهة.

- 22االستغالل األمثل لالقتصاد االجتماعي والتضامني
من خالل تكوين وتأهيل العنصر البشري في شراكة مع
كل املعنيين :سلطات محلية ،مصالح خارجية ،غرف
مهنية ،جماعات ترابية ،مؤسسات التكوين ،جمعيات..

- 30ضمان نظام تكوين مستمر يعمل على إعادة
تأهيل الكفاءات بشكل يجعلها قادرة على التأقلم مع
املتغيرات املرحلية واالستراتيجية بالتنسيق والشراكة
بين كل املتدخلين القطاعيين والترابيين.

- 23العمل على صياغة تشخيص تشاركي يرصد
املجاالت واملهن املهددة في ظل الظرفية واملتغيرات
الجديدة ،وكذا املهن واملجاالت التي يمكنها االستفادة
من هذه الوضعية ،إن توفرت سياسة عمومية استباقية
وتشاركية على مستوى الجهة.

- 31ربط البحث العلمي بالطلب الجهوي واملحلي من
أجل تحسين اإلنتاج واإلنتاجية ورفع تنافسية املقاولة
املحلية والجهوية.
- 32ضرورة تأهيل أطر مؤسسة الجهة ومواردها
البشرية من أجل تنزيل مخططات تأهيل رأسمال الجهة

- 24توجيه االستثمار العمومي للتكوينات االستراتيجية
جهويا ،والقادرة على خلق امتيازات إيجابية مهيكلة
تعمل على جلب االستثمارات ورفع القدرات التنافسية
لالقتصاد الجهوي.

- 33الالمركزية تتطلب ال تركيز خريطة التكوين
والتأهيل من أجل الوصول للعدالة املجالية في إطار
التكوينات.

- 25إعادة النظر في العرض التربوي بشكل يستجيب
للطلب املحلي والجهوي في الكفاءات من خالل خلق
مسارات تضمن االندماج املنهي للمتخرج بشكل دائم
ومندمج وخاصة في االستثمارات املهيكلة الكبرى بالجهة
باقاليم الجهة.

- 34تنزيل توصيات تقرير النموذج التنموي تتطلب
تأهيل وتكوين أطقم تقنية وطبية لالستجابة للطلب في
ميدان الصحة على مستوى الجهة خاصة وأن الجهة
أصبحت تتوفر على مستشفى جامعي.

- 26إعادة النظر في طريقة التكوين والتأهيل بشكل
يضمن للخريجين اآلليات والتقنيات والكفاءات
الضرورية لولوج عالم الشغل واملقاولة وولوج املهن
والحرف الجديدة.

- 35تبني تكوينات جديدة من أجل التموقع في املهن
الجديدة كالسياحة الصحية مثال واملهن الرقمية.
- 36تكوين وتأهيل العنصر البشري في حرف ومهن
مرتبطة باملؤهالت الطبيعية ألقاليم (الغابات ،منتوجات
البحار ،تقنين القنب الهندي ،السياحة الغابوية…)
الجهة مع ضرورة تقريب هذه التكوينات ألماكن الطلب.

- 27ضرورة تتبع الخريجين من الجامعات واملعاهد
لتقييم املنظومة الحالية.
- 28التفكير في برامج ومخططات خاصة تستهدف
الفئات املتضررة من الكوفيد والتحوالت البنيوية
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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بالنتائج ويعمل على تشجيع البحث التطبيقي.

على إرادة وتخطيط يربط التكوين بالطلب واملطالبة
بتعميم التجربة في باقي أقاليم الجهة.

- 43ضمان ولوج الفئات الهشة (حسب املجاالت أو
الشريحة االجتماعية) ملسارات التكوين لتقوية ملكاتهم
املعرفية والعملية.

- 38ضرورة انخراط الجميع في تنزيل البرنامج الحكومي
القا�ضي بخلق  125ألف منصب عمل سنوي خالل
السنتين القادمتين.

- 44التفكير في سبل وبرامج خاصة إلدماج الفئات
غير املؤهلة والتي ال تتوفر على شواهد والتي كانت ضحية
للهدر املدر�سي لولوج عالم الشغل.

- 39استغالل االقتصاد الرقمي من خالل التكوين في
هذا امليدان.

- 45تشجيع الفرقاء على اقتراح واعتماد تكوينات
ومسارات ممهننة تضمن للخريجين االندماج في النسيج
االقتصادي الجهوي واملحلي وفي املهن الجديدة.

- 40إعطاء التكوينات ذات الطابع االجتماعي
والتكوينات املرتبطة بتثمين الرأسمال غير املادي
والثقافي املكانة التي تستحق من أجل تنزيل توصيات
النموذج التنموي الجديد.

- 46تفعيل مبدأ تساوي الفرص في الولوج لعالم
الشغل بين املجاالت الجهوية والفئات االجتماعية.

- 41إعطاء األولوية في التكوينات لإلدماج املباشر
للمكونين.

- 47إشراك الفاعلين االجتماعيين في عمليات الرصد
واإلدماج االجتماعي واالقتصادي عبر التشغيل.

- 42اعتماد “ميثاق جهوي للبحث واالبتكار” يجمع
الغرف والجمعيات املهنية والجماعات الترابية واملصالح
الخارجية ومراكز البحث الجامعي ،يحدد األهداف
حسب القطاعات واالولويات ويربط الدعم واالستثمار
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- 48التسريع بعمليات هيكلة االقتصاد الغير مهيكل
الذي من شأنه توفير التغطية االجتماعية والوقاية من
املخاطر املهنية.
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