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  افتتاحية العدد: 

- كلمة السيد عمر مورو رئيس الغرفة حول "الجودة داخل املقاولة"

    املكتب االداري: االجتماع الدوري لشهري نونبر ودجنبر 2020

  أنشطة الغرفة:

- اعالن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة عن 

.ISO 9001(( الحصول على شهادة الجودة

- إعالن عن إحداث "املركز الدولي للوساطة والتحكيم بالشمال"

  لقاءات مباشرة:

- الغرفة تجتمع بالجمعيات املهنية والفاعلين االقتصاديين لتتبع قضاياهم.

  التكوين:

مجال  في  املشاريع  حاملي  لفائدة  االولى  التكوينية  الدورة  أشغال  انطالق   -

املقاوالت بطنجة وتطوان والحسيمة.

  أنشطة جهوية:

- مشاركة الغرفة في اجتماعات بوالية طنجة

- الغرفة تشارك في أشغال املائدة املستديرة الجهوية املنظمة من طرف جمعية 

خريجي معاهد النسيج واأللبسة.

-مشاركة الغرفة في لقاء حول التكوين والتشغيل.

  اتفاقيات وشراكة: 

لغرف  العام  االتحاد  ادارة  مجلس  رئيس  الرعيض  محمد  السيد  -استقبال 

التجارة والصناعة والزراعة الليبي بمقر الغرفة.

  مستجدات اقتصادية:

والخدمات  والصناعة  التجارة  لغرف  املغربية  الجامعة  بين  اتفاقية  توقيع   -

واملقاوالت  والتجار  الشباب  املقاولين  ملواكبة  وافابنك  التجاري  ومجموعة 

الصغرى.

  بالغات الغرفة:

- بالغ الغرفة للمهنيين للتسجيل في اللوائح االنتخابية قبل نهاية دجنبر2020.

  بالغات جامعة الغرف

  بالغات وزارة التجارة والصناعة واالقتصاد األخضر والرقمي

فريق التحرير:

رسالة الغرفة
نشرة شهرية ألنشطة غرفة التجارة والخدمات لجهة طنجة –تطوان- 

الحسيمة

محتويات العدد
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االفتتاحية

الوطني،  االقتصاد  نمو  في  وحيوي  محوري  دور  لها  املقاولة 
باعتبارها محرك أسا�شي ووسيلة ناجعة لتحقيق التنمية الشاملة 
الوطني  االقتصاد  وتطوير  إنعاش  في  تساهم  بحيث  واملستدامة، 

وتشارك بشكل إيجابي في إنتاج القيمة املضافة.

التطورات  ظل  في  التحديات،  من  مجموعة  من  تعاني  انها  اال 
على  تتمثل  محيطها،  يعرفها  التي  والتكنولوجية  االقتصادية 
التكنولوجية  التطورات  مواكبة  على  القدرة  عدم  في  الخصوص 

والضعف في مواجهة منافسة املقاوالت األجنبية.

عدم  هي  املقاوالت  تنافسية  على  سلبا  تؤثر  التي  العوامل  ومن 
مواكبتها ملعايير ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة حيث أن الجودة 
الدقيقة  اآلليات  ومن  أسا�شي  عنصر  اليوم  تعتبر  املقاولة  داخل 
من  والرفع  اداءها  وتطوير  وتحسين  املغربية  املقاولة  لتنمية 
الجوهرية  املكانة  وإعطائها  وتنظيمها  هيكلتها  وتقوية  إنتاجيتها، 
على  االنفتاح  من  تتمكن  حتى  العام,  االقتصادي  النسيج  داخل 
األسواق العاملية وتحسين تنافسيتها وجاذيتها وتعزيز دورها في خلق 

االستثمار املنتج وإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل. 

األداء  تدبير  عملية  في  االنخراط  الى  املقاوالت  ندعو  لذا 
وتقوية  تنافسيتها  من  سيرفع  الذي  الجودة  للمعايير  واالستجابة 
لديها.  الصناعي  والتسريع  واالبتكار  االبداع  وتشجيع  منتوجها 
ونذكر بان غرف التجارة اليوم أصبحت فاعال أساسيا في املواكبة 
الشاملة للمقاوالت في مختلف مراحلها واإلسهام في حل الصعوبات 

التي تعترضها.

"الجودة داخل املقاولة"

السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة –تطوان- الحسيمة
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 عقد يوم الجمعة 13 نونبر 2020 بمقر الغرفة الجهوية بطنجة 
والخدمات  والصناعة  التجارة  لغرفة  املسير  للمكتب  اجتماع 
السيد  االجتماع  ترأس هذا  الحسيمة، وقد  تطوان  لجهة طنجة 

عمر مورو رئيس الغرفة وحضره كل من: 
- السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول للرئيس

-السيد حفيظ الشركي: النائب الثاني للرئيس 
-السيد عبد الحميد الحسيسين: النائب الثالث للرئيس 

-السيد محمد أغطاس السعيدي: النائب الرابع لرئيس الغرفة 
-السيد الحسين بن الطيب: أمين املال 

-السيد مصطفى بناجي نائب أمين املال 
-السيد ربيع الخملي�شي: املدير الجهوي للغرفة.

السيد  املرحوم  روح  الفاتحة على  بقراءة  االجتماع  افتتح  وقد 
طنجة،  والية  لغرفة  سابق  رئيس  نائب  الورياغلي  الحميد  عبد 
وعلى  االجتماع  أعمال  جدول  في  الواردة  النقط  تناول  تم  بعدها 
مختلف  وتتبع  للغرفة  األخيرة  الدورة  مخرجات  تقييم  رأسها 
برنامج  إنجازها ضمن  الغرفة على  التي تشرف  والبرامج  املشاريع 

عملها السنوي.

وكما عقد يوم الخميس 10 دجنبر 2020 على الساعة العاشرة 
صباحا اجتماع للمكتب املسير للغرفة، وقد ترأس هذا االجتماع 
السيد عمر مورو رئيس الغرفة وحضره كل من: السيد مصطفى 
الشركي:  حفيظ  والسيد  للرئيس  األول  النائب  الغفور  عبد  بن 
النائب  الحسيسين:  الحميد  عبد  والسيد  للرئيس  الثاني  النائب 
الثالث للرئيس والسيد محمد أغطاس السعيدي: النائب الرابع 
والسيد  املال  أمين  الطيب:  بن  الحسين  والسيد  الغرفة  لرئيس 
مصطفى بناجي: نائب أمين املال والسيد ربيع الخملي�شي: املدير 
الجهوي للغرفة. وقد خصص هذا االجتماع ملناقشة القضايا التي 
برسم  الغرفة  برامج  تتبع  وكذا  الجهة  مستوى  على  املهنيين  تهم 
السنة الجارية ومختلف األنشطة املبرمجة خالل املرحلة املقبلة، 
باإلضافة  والتحسيس،  والتكوين  املواكبة  مجال  في  السيما 
االتفاقيات  من  مجموعة  خالل  من  الغرفة  خدمات  تعزيز  الى 

والشراكات.

االجتماعات الدورية لشهري نونبر-دجنبر 2020 للمكتب املسير لغرفة التجارة 
والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة 

املكتب اإلداري للغرفة
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في إطار استكمال تحضير الغرفة إلطالق مركز الوساطة والتحكيم وانسجاما مع مقررات الجمعية العامة واملكتب 

املسير للغرفة، عقد يوم الجمعة 4 دجنبر 2020 باملقر الجهوي للغرفة، اجتماعا ترأسه السيد عمر مور رئيس الغرفة 

بحضور كل من السيد مصطفى بنعبد الغفور النائب األول لرئيس الغرفة والسيد عبد الحفيظ الشركي النائب الثاني 

للرئيس والسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة والسيد عزيز اغبالو رئيس قسم والسيد خالد بولعيش رئيس 

مصلحة والسيدة خديجة بوحايك أطار بالغرفة. حيث انصب االجتماع على مناقشة النظام الداخلي للمركز وموعد 

إطالق خدماته وبرنامج عمله، وكذا مشاريع االتفاقيات مع مؤسسات وهيئات شريكة.

 اجتماع تحضيري إلطالق خدمات مركز الوساطة والتحكيم

املكتب اإلداري للغرفة
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يوم  الغرفة  طنجة  مقر  شهد 
الخميس 24 دجنبر 2020 ندوة اإلعالن 
عن حصول الغرفة على شهادة الجودة 
وذلك   ،)ISO 9001 version 2015(
االحترازية  لإلجراءات  تام  احترام  في 
املرتبطة بالحد من آثار انتشار فيروس 
بحضور  اإلعالن  هذا  تم  وقد  كورونا. 
السيد عمر مورو رئيس الغرفة والسيد 
عبد الواحد رحال املدير العام للتجارة 
والصناعة  التجارة  وزير  للسيد  ممثال 
والسيد  والرقمي  األخضر  واالقتصاد 

الحبيب العلمي الكاتب العام لوالية جهة طنجة تطوان الحسيمة والسيدة فاطمة بلحسن نائبة عمدة مدينة طنجة 
الشريكة  واملؤسسات  واألبناك  املصالح  ورؤساء  املدراء  السادة  من  وعدد  للغرفة  املسير  املكتب  أعضاء  والسادة 
ومنتخبي وأطر الغرفة الجهوية والسادة ممثلي وسائل اإلعالم الوطنية والجهوية وعدد من ضيوف الغرفة. وتعتبر هذه 
الشهادة محطة مهمة في عمل مؤسسة الغرفة باعتبارها أول مؤسسة جهوية منتخبة على الصعيد الوطني تحصل 
على هذا االستحقاق، والذي يعتبر مدخال أساسيا إلرساء قواعد الحكامة الجيدة وتمكين الغرفة من األدوات الالزمة 
ألداء أدوارها في مواكبة املنتسبين واملقاوالت وتحسين جاذبية املجال االقتصادي الجهوي وقدراته التنافسية. وقد 
افتتح اللقاء بكلمة من طرف السيد رئيس الغرفة الذي أكد على أن حصول الغرفة على شهادة الجودة لم يكن ترفا 
أو صدفة، بل هو نتيجة لتظافر جهود كافة السادة األعضاء واملوظفين، ونتيجة مباشرة للعمل الجماعي ولتفاعل 
وتناغم عمل املكتب املسير مع لجان الغرفة وأقطابها وكذا موظفيها وأطرها. كما أوضح في ذات الصدد على أن التعاون 
وروح االنفتاح الذي تنهجه الغرفة مع باقي اإلدارات واملؤسسات األخرى هو الذي أدى الى تحقيق هذا االنجاز الرائد 

على مستوى املؤسسات العمومية املنتخبة وطنيا.

إعالن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة عن 
 ISO 9001(( الحصول على شهادة الجودة

اإلدارة والحكامة
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أهمية  للتجارة عن  العام  املدير  السيد  أكد  ومن جهته 

حفيظ  موالي  السيد  واشادة  اعتزاز  وعن  الحدث،  هذا 

العلمي وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

بهذا اإلنجاز الهام الذي يعتبر باكورة برنامج تطوير الغرف 

السامية لصاحب  العناية  أنظار  تحت   2014 املوقع سنة 

الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا. وفي نفس الصدد، 

اعتبر السيد الكاتب العام لوالية طنجة تطوان الحسيمة 

أن حصول مؤسسة جهوية على هذه الشهادة ليس باألمر 

حافزا  يشكل  أن  يجب  مشكور  مجهود  هو  بل  السهل 

لجميع املؤسسات للم�شي قدما في هذا املسار، السيما في 

واملؤسسات  العمومية  اإلدارة  تعرفها  التي  التطورات  ظل 

واملقاوالت بشكل عام. بعد هذه الكلمات قدم أطر الغرفة 

املكلفين بمنظومة الجودة وبرنامج التطوير عرضين حول 

األشواط األساسية التي تم قطعها في مسار إرساء قواعد 

إرساء  منذ  املؤسسة  عرفتها  التي  املحطات  وأهم  الجودة، 

قواعد الجهوية، مع التذكير باملؤشرات واألرقام الدالة التي 

اللقاء عرض شريط  الفترة. كما عرف  حققتها خالل هذه 

فيديو يوثق لشهادات السادة أعضاء املكتب املسير وأطر 

الغرفة بخصوص هذه املناسبة. وقد اختتم اللقاء بتسليم 

الدراسات  مكتب  مسؤولة  طرف  من  الجودة  شهادة 

الغرفة  رئيس  السيد  الى  الشهادة  قدمت  حيث  املعتمد، 

تحت أنظار السادة الحضور.

اإلدارة والحكامة
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اعتبارا لألهمية التي يكتسيها موضوع تطوير الوسائل البديلة لحل املنازعات التجارية وبمناسبة االعالن الرسمي 
الوسائل  دور   " حول  ندوة  الغرفة  نظمت   CIMANord بالشمال"  والتحكيم  للوساطة  الدولي  "املركز  إحداث  عن 
البديلة لحل املنازعات في تحسين مناخ األعمال" وذلك يوم الجمعة 18 دجنبر 2020 باملقر الجهوي للغرفة. ترأس هذا 
االجتماع السيد مصطفى بنعبد الغفور النائب االول للرئيس وحضره أعضاء املكتب: السيد عبد الحفيظ الشركي 
النائب الثاني للرئيس والسيد عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث للرئيس والسيد الحسين بن الطيب امين املال 
كما حضره السيد عامر ازغينو رئيس لجنة بالغرفة. ومن جانب االدارة حضره السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي 
للغرفة واطر الغرفة. كما حضر اللقاء عدد من ممثلي املصالح االدارية واملؤسسات ذات الصلة باملوضوع وعلى رأسها 
ملقاوالت  العام  لالتحاد  الشمال  وفرع  املهنية  والغرف  التجارية  واملحكمة  لالستثمار  الجهوي  واملركز  الجهة  مجلس 

املغرب، إضافة الى عدد من ممثلي الجمعيات املهنية بالجهة.

إعالن الغرفة عن إحداث "املركز الدولي للوساطة والتحكيم بالشمال"

اإلدارة والحكامة
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وتضمن برنامج الندوة:
-الكلمة االفتتاحية للغرفة القاها السيد مصطفى بنعبد 

الغفور النائب األول لرئيس الغرفة 
والتحكيم  للوساطة  الدولي  "للمركز  لتقديم  عرض   -
الثاني  النائب  الشركي  الحفيظ  عبد  السيد  ألقاه  بالشمال" 

للرئيس
رئيس  نائب  الكشوري،  سعيد  محمد  االستاذ  مداخلة   -
مسطرة  في  "قراءة  موضوع  في  بطنجة  التجارية  املحكمة 

الوساطة والتحكيم وفقا لقانون املسطرة املدنية"
الدولية  الهيئة  رئيسة  املغراوي،  نجاة  الدكتورة  -مداخلة 
الوسائل  "مزايا  موضوع  في  القانونية  والعلوم  للتحكيم 

البديلة لحل النزاعات في تشجيع مناخ االعمال/االستثمار"
وتم  الحاضرون  فيه  شارك  النقاش  باب  فتح  ذلك  بعد 
الكفيلة  الوساطة والتحكيم والسبل  أهمية  خالله مناقشة 
بتطوير هذه اآللية والتعريف بها. كما أجمع السادة املشاركون 
على تثمين هذه املبادرة التي أقدمت عليها الغرفة انسجاما مع 
قانونها األسا�شي وسعيا منها لتوسيع باقة الخدمات املقدمة 

للمنتسبين.

اإلدارة والحكامة
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تطوان  طنجة  لجهة  الغرفة  رئيس  من  االقتصادية،وبدعوة  والشراكة  التعاون  عالقات  وتعزيز  تطوير  اطار  في 
والصناعة  التجارة  لغرف  العام  االتحاد  ادارة  مجلس  رئيس  الرعيض  محمد  السيد  لها  استجاب  التي  الحسيمة، 
والزراعة الليبي، احتضن مقر الغرفة صبيحة يوم الجمعة 27 نونبر 2020، جلسة عمل جمعت بين الضيف الكريم 
التجارة  لغرف  املغربية  الجامعة  ورئيس  الغرفة  رئيس  مورو،  عمر  السيد  برئاسة  الجهوية  الغرفة  مكتب  واعضاء 
والصناعة والخدمات وحضور السيد مصطفى بن عبدالغفور النائب األول للرئيس و السيد حفيظ الشركي النائب 
الثاني للرئيس و السيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة.وقد تناولت املحادثات بين الجانبين سبل تطوير وتعزيز 
االجتماع  عرفه  الذي  الكبير  السيا�شي  النجاح  بعد  خاصة  البلدين،  بين  االقتصادية  والشراكة  التعاون  عالقات 
التشاوري املنظم بمدينة طنجة ألعضاء مجلس النواب الليبي، بمشاركة ازيد من 120 نائب يمثلون مختلف الطيف 
السيا�شي الليبي، لتوحيد الصفوف من أجل مستقبل ليبيا الشقيقة. كما تم التأكيد على ضرورة دعم املجهودات 
املبذولة من اجل االسراع في إعادة بناء العالقات االقتصادية املتينة التي ربطت دائما بين البلدين الشقيقين، وخلق 
الفاعلين االقتصاديين والهيئات  بين  التجارية  املبادالت  تنمية  الى  الهادفة  املبادرات  بنيات تواصل حديثة وتشجيع 
التشاوري  اللقاء  مخرجات  تثمين  في  وريادية  طالئعية  ادوارا  تلعب  ان  شأنها  من  التي  واالعمال  املال  لرجال  املمثلة 

املنعقد بطنجة. )انظر البالغ(

استقبال السيد محمد الرعيض رئيس مجلس ادارة االتحاد العام لغرف التجارة 
والصناعة والزراعة الليبي بمقر الغرفة بطنجة

اتفاقيات وشراكة
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رئيس غرفة  السيد عمر مورو  استقبل 
التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 
تطوان الحسية يومه الجمعة 18 ديسمبر 
بطنجة  الجهوية  الغرفة  بمقر   2020
 Sylvain Berger بيرجير  سيلفان  السيد 
القنصل العام بالنيابة لفرنسا بطنجة وقد 
التعاون  أهمية  لتأكيد  اللقاء مناسبة  كان 
املجاالت  في  الجانبين  بين  والتنسيق 

وامللفات ذات االهتمام املشترك.

السيد  استقبل  الفييتنام،  دولة  مع  العالقات  وتطوير  الدولي  والتعاون  الترابي  بالترويج  املرتبطة  املهام  إطار  في 
عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسية يومه الجمعة 25 ديسمبر 2020 

بمقرالغرفة الجهوية بطنجة السيدة: 
"DANG Thi Thu Ha "سفيرة دولة الفيتنام باملغرب.

  وقد كان اللقاء مناسبة لتأكيد أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين في الكثير من املجاالت وامللفات ذات االهتمام 
املشترك.

استقبال القنصل بالنيابة لفرنسا بطنجة

استقبال السيدة "DANG Thi Thu Ha "سفيرة دولة الفيتنام باملغرب

اتفاقيات وشراكة
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في إطار مجهودات لبناء جسور التعاون والشراكة مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص العاملين في مجال 
عقد  للغرفة  الجهوي  باملقر   2020 دجنبر   21 اإلثنين  يومه  تم  الوطني؛  االقتصادي  النسيج  وتقوية  املقاوالت  دعم 
حفل توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة وMITCاملسؤولة عن تسيير مؤسسات التكنوبارك" باملغرب. في مستهل اللقاء 
وبعد الكلمة الترحيبية لرئيس الغرفة، تم عرض فيلم ترويجي عن مناخ األعمال وفرص االستثمار بالجهة، كما تم 
تقديم عرضين حول الغرفة الجهوية ومؤسسة طكنوبارك طنجة. بعد تقديم هذه العروض، تم فتح النقاش حول 
سبل التعاون بين املؤسستين في مجاالت تكنولوجيا املعلومات والتقنيات الخضراء والصناعات الثقافية والفنية، 
حيث تم االتفاق على تبادل الخبرات في هذه املجاالت وتنظيم أنشطة مشتركة للنهوض باملقاوالت املشتغلة بها. وفي 
نهاية اللقاء، تم توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة الجهوية ومؤسسة  MITC لينتقل الحاضرون بعد ذلك للقيام بزيارة 
تفقدية ملرافق تكنوبارك طنجة قصد الوقوف عن كثب على مختلف الخدمات املقدمة للمقاوالت املحتضنة في هذه 

املؤسسة.

توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة واملؤسسة املسؤولة عن تسيير مؤسسات 
"MITC "التكنوبارك باملغرب

اتفاقيات وشراكة
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"مؤسسة  رئيسة  العشيري  سميرة  السيدة  الجهوية،  الغرفة  رئيس  نائب  الغفور  بنعبد  مصطفى  السيد  استقبل 
أبناء املغرب بمصر" وذلك لتدارس سبل تشجيع الشراكة االقتصادية بين املغرب وجمهورية مصر الشقيقة. حضر 
رئيس  اغبالو  عزيز  للسيد  إضافة  بالغرفة  الدولية  العالقات  لجنة  رئيس  أعذياطي  املالك  عبد  السيد  اللقاء  هذا 
قسم االستراتيجية الشراكة؛ وبعد التأكيد على أهمية العالقات االقتصادية البينية بين املغرب ومصر وباقي الدول 
العربية، وبسط إمكانات االستثمار املتاحة في مختلف القطاعات، خلص االجتماع إلى تنظيم ندوة افتراضية حول 
اتفاقية أكادير التي تجمع املغرب ومصر وتونس واألردن مستهل شهر فبراير 2021، إضافة للتفكير في تنظيم األيام 

االقتصادية والثقافية املصرية باملغرب.

في اطار تطوير عالقات التعاون مع املؤسسات املالية 
ملواكبة املنتسبن وعموم الفاعلين االقتصاديين، استقبل 
لرئيس  األول  النائب  الغفور  عبد  بن  مصطفى  السيد 
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 
النائب  الشركي  الحفيظ  عبد  بالسيد  مرفوقا  الحسيمة 
الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع  والسيد  للرئيس  الثاني 
الجهوي  باملقر   2020 دجنبر   01 الثالتاء  يوم  للغرفة، 
مركز  مدير  ياسين  املجيد  عبد  السادة:  من  كل  للغرفة 
األعمال بالبنك املغربي التجارة الخارجية "بنك أفريقيا" و 
محمد عادل السقاط مسؤول التسويق بالبنك املذكور. 

حيث تناول اللقاء سبل العمل املشترك بين الجانبين.

استقبال السيدة سميرة العشيري رئيسة "مؤسسة أبناء املغرب بمصر"

جلسة عمل مع مدير مركز األعمال بالبنك املغربي التجارة الخارجية "بنك أفريقيا"

اتفاقيات وشراكة
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انطالق أشغال الدورة التكوينية االولى لفائدة حاملي املشاريع 
في مجال املقاوالت

الدعم واملواكبة/ التكوين

التجارة  غرفة  تبذلها  التي  املجهودات  إطار  في 
والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، 
البرنامج  إطار  وفي  املهنيين  ومواكبة  دعم  أجل  من 
التابع  جدا  الصغيرة  املقاوالت  تأهيل  ملركز  السنوي 
للغرفة٬ اعطيت يوم االثنين 2 نونبر 2020 االنطالقة 
حاملي  لفائدة  االولى  التكوينية  الدورة  ألشغال 
املشاريع في مجال املقاوالت بحضور السيد عمر مورو 

رئيس الغرفة والسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي 
يجو  محمد  السيد  تاطير  من  كانت  الدورة  للغرفة. 
رئيس قسم الدعم والترويج بالغرفة. يتضمن برنامج 
الدورة اجراء ثالثة حصص تكوينية ايام 4/3/2 نونبر 
2020. وكما سيتم الحقا برمجة دورات تكوينية أخرى 

لفائدة جميع املسجلين.

الدعم واملواكبة/ التكوين
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وأيضا في إطار املجهودات التي تبذلها الغرفة من أجل دعم 
تأهيل  ملركز  السنوي  البرنامج  إطار  وفي  املهنيين  ومواكبة 
بمقر  تنظيم  تم  للغرف،  التابع  جدا  الصغيرة  املقاوالت 
 2020 نونبر   20 الجمعة  يوم  بتطوان  املقاوالت  حاضنة 
تكوين لفائدة املقاوالت في موضوع: "الضريبة على الشركات 
أو  للمقاولة  واملالي  املحاسباتي  بالنظام  يتعلق  ما  وكل 
التعاونية". وكان الهذف من التكوين هو اإلجابة حول جميع 
املحاسباتي.  الشق  في  املقاوالت  بتدبير  املرتبطة  التساؤالت 
أطر التكوين محاسبة معتمدة وأشرف عليه السيد أشرف 

صالح إطار بملحقة تطوان ومكلف بملف الحاضنة. 

مع  بتعاون  بتطوان  املقاوالت  حاضنة  بمقر  أيضا  وتم    
لفائدة  تكوين  تنظيم  تطوان  باقليم  النسوية  التعاونيات 
في   2020 دجنبر   11 الى   7 من  وذلك  املشاريع  حامالت 

موضوع:"صناعة املواقد الشمسية".

نظمت  مقوالتهم  انشاء  على  الشباب  تحفيز  إطار  في 
الغرفة بشراكة مع املعهد العالي للتجارة بتطوان لقاء تكوينيا 
وتحسيسيا حول انشاء املقاوالت أطره مدير ملحقة الغرفة 
مجموعة  وحضره  اللنجري  الفقيه  ناصر  السيد  بتطوان 
 2020 2دجنبر  االربعاء  يوم  وذلك  والشباب  الشابات  من 
بمقر املعهد بطريق املالليين بتطوان. وخالل هذا اللقاء تم 
التذكير بمسارات االدماج بسوق الشغل باملغرب وباملراحل 
اقتصادي  مشروع  جدوى  العداد  االساسية  والخطوات 
لتقديم  فرصة  اللقاء  هذا  كان  كما  املقاوالت.  وإنشاء 
بحاضنة  واستقروا  مقاوالتهم  انشؤوا  لشباب  شهادات 

املقاوالت التابعة للغرفة في املنطقة الصناعية بتطوان.

تطوان: تنظيم لقاءات تكوينية لفائدة املقاوالت 

تطوان: تنظيم لقاءات تكوينية لفائدة املقاوالت 

الدعم واملواكبة/ التكوين
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الحسيمة: دورة تكوينية في موضوع
"برامج وآليات تمويل املقاوالت" 

الدعم واملواكبة/ التكوين

مواكبة  إطار  وفي  الغرفة  عمل  برنامج  إطار  في 
الحاملين  والشباب  الناشئة  املقاوالت  أصحاب 
بملحقة  الغرفة  نظمت  الحسيمة،  بإقليم  للمشاريع 
الحسيمة يوم الثالثاء 8 دجنبر 2020، حصة تكوينية 
التي   " املقاوالت  تمويل  وآليات  "برامج  موضوع  في 
تندرج ضمن دورة تشمل عددا من املواضيع املماثلة 
احترام  مع  مشاركا،   20 لفائدة  امللحقة  بمقر  وذلك 
تام لتدابير الحماية وشروط التباعد االجتماعي التي 
أقرتها السلطات املختصة، وكذلك عبر تقنية " زووم 
/ zoom " لنفس العدد تقريبا عبر استعمال الرابط 

الذي تم وضعه رهن إشارة املشاركين.
البلحاجي  محمد  السيد  التكوين  هذا  فقرات  أطر 
إطار بقسم الدعم والترويج بامللحقة، وتمحورت على 
كما  وهي  املتاحة  التمويالت  أنواع  حول  الخصوص 

يلي:
- تمويل منحة.
- قرض شرف.
- تمويل بنكي.

- تمويل تشاركي.
- تمويل مختلط.

الدعم واملواكبة/ التكوين
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دجنبر   10 الخميس  يوم  تنظيم  تم  اليوم  نفس  وفي 
التاجر  تكوين  ملركز  السنوي  البرنامج  إطار  في   ،2020
التابع للغرفة باملقر الجهوي للغرفة حفال لتوزيع شواهد 
اعضاء  لفائدة  الرابعة  التكوينية  الدورة  في  املشاركة 

جمعية ارباب املقاهي واملطاعم بطنجة. 
ترأس هذا الحفل السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة 
الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 

النائب  الغفور  بنعبد  مصطفى  االعضاء:  السادة  رفقة 
الثالث  النائب  الحسيسن  الحميد  عبد   ٬ للرئيس  االول 
للرئيس٬ محمد اغطاس السعيدي النائب الرابع للرئيس 
نائب  بناجي  املال ومصطفى  امين  الطيب  بن  الحسين   ٬
امين املال وبحضور السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي 
التكوين  مصلحة  رئيس  بولعيش  خالد  والسيد  للغرفة 

والتشبيك والسيدة خديجة بوحايك إطار بالغرفة.

ترأس السيد عمر مورو رئيس الغرفة رفقة السادة االعضاء: مصطفى بنعبد الغفور النائب االول للرئيس ٬ عبد 
الطيب  بن  الحسين   ٬ للرئيس  الرابع  النائب  السعيدي  اغطاس  محمد  للرئيس٬  الثالث  النائب  الحسيسن  الحميد 
امين املال ومصطفى بناجي نائب امين املال والسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة٬ يوم الخميس 10 دجنبر 
2020 باملقر الجهوي للغرفة حفال لتوزيع شواهد املشاركة في الدورة التكوينية االولى التي نظمها مركز تأهيل املقاوالت 

الصغيرة جدا التابع للغرفة لفائدة حاملي املشاريع ايام 2/3/4 نونبر 2020 .

حفل لتوزيع شواهد املشاركة في الدورة التكوينية لفائدة حاملي املشاريع في 
مجال املقاوالت والدورة التكوينية الرابعة ملركز تكوين التاجر

الدعم واملواكبة/ التكوين
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لقاء حول "اجراءات التخفيف املعتمدة من طرف الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي".

الدعم واملواكبة/لقاءات

نظمت الغرفة واملديرية الجهوية للضمان االجتماعي 
للغرفة  الجهوي  باملقر   2020 14 دجنير  االثنين  يوم 
لقاء  االحترازية  واالجراءات  للضوابط  تام  احترام  في 
من  املعتمدة  التخفيف  اجراءات   " حول  تحسيسيا 
افتتح  للضمان االجتماعي".  الوطني  الصندوق  طرف 
اللقاء بكلمة ترحيبية للسيد عمر مورو رئيس الغرفة 
تاله عرض للسيدة املديرة الجهوية للصندوق والسيد 
التخفيف  اجراءات  حول  املؤسسة  طر 

ُ
وأ القابض 

للضمان  الوطني  الصندوق  طرف  من  املعتمدة 
االجتماعي وذلك في إطار سياسة املواكبة التي تعتمدها 
على  للجائحة  السلبية  اآلثار  من  للتخفيف  بالدنا 

املقاولة املغربية. عرف اللقاء مشاركة السيد حفيظ 
عبد  والسيد  الغرفة  لرئيس  الثاني  النائب  الشركي 
والسيد  للرئيس  الثالث  النائب  الحسيسن  الحميد 
الحسين بن الطيب امين املال والسادة االعضاء: عبد 
العساوي  ومحمد  والعالي  ونجيب  اعذياطي  املالك 
وكذا رؤساء الجمعيات املهنية املهتمة. وقد كان اللقاء 
مناسبة ملناقشة واستيضاح التفاصيل واملستجدات 
بناء  نقاش  فتح  تم  كما  املوضوع،  بهذا  املرتبطة 
وإيجابي بين املؤطرين واملشاركين في النشاط. واعتبارا 
اللقاء أو�شى املشاركون بضرورة برمجة  ألهمية هذا 

لقاءات أخرى بطنجة وبباقي مدن الجهة.

اإلدارة والحكامة/ التكوين
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  في إطار سياسة الجودة التي انخرطت فيها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، 
2020 دورة تكوينية في موضوع "التدقيق الداخلي" لفائدة موظفيها. 18 و19 دجنبر  نظمت يومي الجمعة والسبت 

وتهدف هده الدورة الى تمكين الفريق املسؤول عن التدقيق الداخلي من مجموعة من االدوات والطرق التي من شانها 
الرفع من نجاعة التدقيق واملساعدة على بلوغ غايته.

دورة تكوينية في موضوع "التدقيق 
الداخلي" لفائدة موظفي الغرفة

اإلدارة والحكامة/ التكوين
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في إطار الدور االستشاري والتحسي�شي الذي تقوم به الغرفة ومواكبتها لقضايا املهنيين على الصعيد الجهوي، 
عقدت الغرفة خالل شهر نونبر 2020 اجتماعات مع الجمعيات املهنية:

  في إطار متابعة وتقييم اآلثار االقتصادية املرتبطة 
بتف�شي فيروس كورونا املستجد وتدارس سبل وكيفية 
اإلقالع في مرحلة مابعد كورونا، استقبل السيد عمر 
مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 
طنجة تطوان الحسيمة يوم االثنين 23 نوفمبر 2020 
باملقر الجهوي للغرفة بطنجة كمال مزاري رئيس فرع 
الشمال للجمعية املغربية للنسيج واأللبسة بحضور 
وعضو  الغرفة  عضو  الدفوف  عادل  السيد  من  كل 
الشمال  أمرنيس عضو فرع  والسيد أحمد  الجمعية 

للجمعية املغربية للنسيج واأللبسة.

املهنيين  لقضايا  الحسيمة  مواكبة  إطار  في  وأيضا 
وفي إطار تتبع ملف املمونين استقبل السيد عمر مورو 
2020، السيد  25 نوفمبر  رئيس الغرفة يوم االربعاء 
عبد الكريم الفقيهي رئيس الفدرالية املغربية ملموني 
الحفالت بجهة طنجة تطوان الحسيمة والسيد حمزة 
ايت علي كاتبها العام. وذلك بحضور كل من؛ السيد 
ربيع الخملي�شى املدير الجهوي للغرفة والسيد خالد 
والسيد  والتشييك  التكوين  مصلحة  رئيس  بولعيش: 
مصطفى الحضري: رئيس مصلحة الشراكة والسيدة 

خلود خياري إطار بقسم العالقات املؤسساتية.

رئيس الغرفة يستقبل رئيس فرع الشمال للجمعية املغربية للنسيج واأللبسة

رئيس الغرفة يستقبل رئيس الفدرالية املغربية ملموني الحفالت 
بجهة طنجة تطوان-الحسيمة

الدعم واملواكبة/ اقليم الحسيمةالدعم واملواكبة
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والسيد  الغرفة  مقرر  بوجير  أشرف  السيد  من  كل  عقد 
للغرفة  املسير  املكتب  عضوي  املقرر،  نائب  ديرا  املصطفى 
الغرفة  ملحقة  مديرة  لهيت  نبيلة  بالسيدة  مرفوقين 
بالحسيمة والسيد محمد بلحاج إطار بالغرفة، يوم الخميس 
10 دجنبر 2020 بمقر الغرفة بالحسيمة لقاء عمل مع ممثلي 
واملطاعم  املقاهي  ألرباب  الوطنية  للجمعية  الحسيمة  فرع 
ممثلة في شخص رئيسها السيد عماد بلحاج والسيد سعيد 
الغلبزوري نائب أمين املال والسيد محمد اشحشاح والسيد 
وقد  للجمعية.  املسير  باملكتب  مستشارين  الخطابي  رؤوف 
لهذا  الراهنة  األوضاع  ومناقشة  لدراسة  اللقاء  خصص 
أفرزتها  التي  الكبيرة  السلبية  التأثيرات  خضم  في  القطاع 
والحلول  األفكار  بعض  اقتراح  وكذلك  كورونا،  جائحة 
للتخفيف من وطأتها سواء بالنسبة ألرباب املقاهي واملطاعم 

أو بالنسبة ملستخدمي القطاع وعائالتهم.

والسادة  الغرفة  مقرر  بوجير  أشرف  السيد  عقد  وأيضا 
االعضاء السيد أحمد بوكمزة، السيد إلياس الزياني، السيد 
بدر  والسيد  الخملي�شي  مصطفى  السيد  أزماني،  منصف 
الدين أوخيار مرفوقين بالسيد محمد العزوزي عن االدارة، 
بالحسيمة لقاء  الغرفة  2020 بمقر  21 دجنبر  يوم االثنين 
عادل  السيد  الثالثاء:  سوق  تجار  نقابة  أعضاء  مع  عمل 
رئيس  واملهنيين  للتجار  الوطنية  النقابة  عضو  البوشعيبي 
يوسف  السيد  واعلي،  محمادي  السيد  اإلقليمي،  املكتب 
الدمغي.  خالد  والسيد  املنصوري  عماد  السيد  كريشتو، 
الراهنة  االوضاع  ومناقشة  لدراسة  اللقاء  خصص  وقد 
همت  التي  واألحداث  القضايا  من  مجموعة  في  والتباحث 
شب  الذي  الحريق  خلفها  التي  األضرار  وبخاصة  السوق 
إعادة  ومشاريع  يعرفها  التي  اإلصالحات  وكذلك  مؤخرا،  به 
الحديث  إغفال  يتم  ولم  عليها. هذا  العمل  يتم  التي  التهيئة 
عن الصعوبات التي تعترض املشتغلين به السيما تداعيات 
وكذا  عام،  بشكل  التجاري  الرواج  على  وغيرها  كورونا  وباء 
ومساندة  مواكبة  الغرفة  به  تقوم  أن  يمكن  الذي  الدور 

ودعما للمهنيين بالسوق املذكور.

الحسيمة: لقاء عمل مع ممثلي فرع الحسيمة للجمعية الوطنية 
ألرباب املقاهي واملطاعم

اجتماع مع أعضاء نقابة تجار سوق الثالثاء

الدعم واملواكبة/ اقليم الحسيمة
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االعضاء  والسادة  الغرفة  مقرر  بوجير  أشرف  السيد  وعقد 
السيد احمد  ازماني،  السيد منصف  الحنكوري،  السيد محمد 
محمد  بالسيد  مرفوقين  اوخيار  الدين  بدر  والسيد  بوكمزة 
دجنبر   22 الثالثاء  يوم  االدارة،  عن  العزوزي  ومحمد  البلحاجي 
2020 بمقر الغرفة بالحسيمة لقاء عمل مع ممثلي فرع الحسيمة 
للفدرالية الوطنية ملموني الحفالت بالحسيمة في شخص رئيسها 
السيد نور الدين املعروفي و السيد فتحي احنتاريو كاتب عام و 
السيد عبد الكريم الزياني نائب كاتب عام والسادة احمد بادي ، 
امحمد بورجيلة ، عمر اسويق ، اسماعيل بن احمد مستشارين 
باملكتب املسير للجمعية. وقد خصص اللقاء لدراسة ومناقشة 
األوضاع الراهنة لهذا القطاع في خضم التأثيرات السلبية الكبيرة 
التي أفرزتها جائحة كورونا، وكذلك اقتراح بعض األفكار والحلول 

للتخفيف من وطأتها سواء على األرباب او مستخدمي القطاع.

والسادة  الغرفة  مقرر  بوجير  أشرف  السيد  عقد  وكما 
ازماني،  السيد منصف  الحنكوري،  السيد محمد  االعضاء 
والسيد  اوخيار  الدين  بدر  ،السيد  بوكمزة  احمد  السيد 
محمد  والسيد  البلحاجي  محمد  بالسيد  مرفوقين  الياس 
بمقر   2020 دجنبر   22 الثالثاء  يوم  االدارة،  عن  العزوزي 
ارباب  جمعية  ممثلي  مع  عمل  لقاء  بالحسيمة  الغرفة 
الساعة  من  ابتداء  والنواحي  بامزورن  واملقاهي  املطاعم 
جمال  السيد  رئيسها  شخص  في  زواال  والنصف  الرابعة 
املوساوي،السيد عبد الكريم املحدالي نائب الرئيس، السيد 
العيادي،  املجيد  عبد  عام،والسادة  كاتب  الروبيو  عادل 
باملكتب  مستشارين  الصديقي  ومحسن  هشام  بلحاج  ايت 
األوضاع  ملناقشة  االجتماع  خصص  للجمعية.وقد  املسير 
الراهنة لقطاع املطاعم و املقاهي خصوصا مسالة الضرائب 
والجبايات املحلية و التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على 
كال  بين  املطروحة  النقط  مناقشة  وبعد  القطاع.   مهنيي 
حلول  اليجاد  عملية  خطوات  على  االتفاق.  تم  الطرفين، 
القطاع. واختتم االجتماع  منها  يعاني  التي  للمشاكل  عاجلة 

في جو من التفاؤل واالرتياح لدى جميع املشاركين.

لقاء عمل مع ممثلي فرع الحسيمة للفدرالية الوطنية ملموني 
الحفالت بالحسيمة

اجتماع مع ممثلي جمعية أرباب املطاعم واملقاهي بامزورن والنواحي

الدعم واملواكبة/ اقليم الحسيمة
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انعقد يوم االربعاء 16 دجنبر 2020 بملحقة الغرفة 
بالحسيمة لقاء جمع كل من السيد أشرف بوجير مقرر 
الغرفة، والسيد املصطفى ديرا نائب املقرر، والسادة 
برموحند،  محمد  السيد  من  كل  الغرفة  أعضاء 
الحنكوري،  محمد  السيد  أبركي،  العربي  السيد 
السيد سعيد اليحياوي، السيد مصطفى الخملي�شي، 
بوكمزة،  أحمد  السيد  البشريوي،  خالد  السيد 
السيد  بودرة،  نجيب  السيد  أزماني،  منصف  السيد 
إلياس الزياني، السيد بدرالدين أوخيار. والسيد ربيع 
نبيلة  والسيدة  للغرفة،  الجهوي  املدير  الخملي�شي 
لهيت مديرة ملحقة الحسيمة، والسيد عبد الرحمان 

يوالل رئيس القسم املالي واإلداري بالغرفة الجهوية، 
والترويج  الدعم  املخلوفي رئيس قسم  والسيد جمال 
بامللحقة.  إطار  العزوزي  محمد  والسيد  بامللحقة، 
الغرفة  تطوير  برنامج  تتبع  على  اللقاء  انصب  حيث 
امللفات  على  التركيز  مع  لها  االستراتيجي  واملخطط 
والقضايا التي تهم شؤون املهنيين بإقليم الحسيمة، 
وتبعاتها  كورونا  جائحة  أفرزتها  التي  األوضاع  السيما 
سبل  الى  التطرف  تم  كما  واالجتماعية.  االقتصادية 
وكيفية تحسين سبل التواصل والعمل املشترك على 
مستوى امللحقة وفق آليات وأدوات الحكامة الجيدة.

لقاء لتتبع برنامج تطوير الغرفة واملخطط االستراتيجي بالحسيمة

اإلدارة والحكامة
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لقاءات داخلية بملحقة الحسيمة للوقوف على تقدم أشغال تهيئة وتجديد القاعة 
الكبرى ومرتفقاتها بمقر ملحقة الحسيمة

اإلدارة والحكامة

وفي اطار برنامج الغرفة السنوي وبناء على توصية 
عقد  املنصرمة،  دورته  خالل  للغرفة  العام  الجمع 
السيد اشرف بوجير مقرر الغرفة والسادة االعضاء: 
السيد احمد بوكمزة ،السيد منصف ازماني، السيد 
الياس الزياني، السيد نجيب بودرة والسيد بدر الدين 
امللحقة  مديرة  لهيت  نبيلة  بالسيدة  مرفقين  اوخيار 
والسيد عبد الوهاب امهموج رئيس مصلحة خدمات 
رئيس  طنان  امين  والسيد  بالحسيمة  املنتسبين 
دجنبر   23 االربعاء  يوم  بتطوان،  املنتسبين  قسم 
للوقوف  لقاء داخليا  بالحسيمة  الغرفة  بمقر   2020
الكبرى  القاعة  تجديد  و  تهيئة  األشغال  تقدم  على 

ومرتفقاتها بمقر ملحقة الحسيمة، بحضور املهندس املعماري ومكتب الدراسات واملقاولة املنفذة للمشروع. وقد تم 
خالل اللقاء تقديم تقديم مختلف الشروحات القانونية والتقنية و املعمارية بخصوص املشروع و الوقوف على مدى 
تقدم األشغال. حيث يعول على هذا املشروع تعزيز فضاءات االستقبال باملدينة و تحسين ظروف العمل و االشتغال 

داخل مقر امللحقة.

وفي  النفقات  وترشيد  الجودة  سياسة  مع  وتماشيا 
مجال  في  الصناعية  التجارب  مختلف  من  االستفادة  اطار 
بحضور  الغرفة  مقرر  بوجير  أشرف  السيد  ترأس  الطاقة، 
أعضاء الغرفة :السيد أحمد بوكمزة والسيد منصف ازماني 
والسيد الياس الزياني ، و عن اإلدارة السيد محمد العزوزي، 
املهندس  مع  عمل  جلسة   2020 دجنبر   24 الخميس  يوم 
املزايا  ENERSOLEN أطلعهم خاللها على  املسؤول بمكتب 
والفوائد املتعددة املرتبطة باستعمال املعدات والتجهيزات 
في  أساسا  املتمثلة  و  الشمسية  الطاقة  نظام  يوفرها  التي 
أو  املكتبي  لإلستخدام  املوجهة  للطاقة  الكبير  اإلقتصاد 
الكهربائية  الشبكة  مع  اإلندماج  وسهولة  املاء،  لتسخين 
والصيانة،  اإلستعمال  أثناء  للتجهيزات  املنخفضة  الكلفة  للجهاز،  اإلستيعابية  الطاقة  تعديل  في  املرونة  القائمة، 
لوحة ذكية ومبسطة للتتبع واملراقبة، إضافة إلى تقديم عرض حول أنواع ومميزات األلواح والخاليا الشمسية األخرى 
محمد  وكان  األعضاء،  السادة  إليه  وجهها  التي  والتساؤالت  اإلستفسارات  على  اإلجابة  تولى  كما  بالسوق،  املتوفرة 
الهيشو املهندس املسؤول باملكتب املشار إليه قد قام بجولة بأرجاء امللحقة حيث عاين جميع اإلصالحات والتعديالت 

التي تشهدها البناية.
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انعقد مساء الخميس 05 نونبر 2020بدعوة من والية 
طنجة، اجتماعا موسعا لتدارس وتقييم عملية الترحيل 
االنتقال  عملية  صاحبت  التي  املرافقة  والصعوبات 
اللقاء  ترأس  بطنجة.  والفواكه  للخضر  الجديد  للسوق 
العام لوالية طنجة بحضور السيد عمر  الكاتب  السيد 
ونائبه  والصناعة  للتجارة  الجهوية  الغرفة  رئيس  مورو 
محمد  والسيد  الغفور  عبد  بن  مصطفى  السيد  األول 
اليزيد  والسيد  الجماعة  لرئيس  األول  النائب  امحجور 
الجملة  سوق  مدير  السيد  وكذا  املداخيل  وكيل  ايناو 
وممثلي ااملصالح الخارجية املعنية وبمشاركة ممثلين عن 
التجار ووكالء سوق الجملة للخضر والفواكه. ان سوق 

منظومة  على  يعتمد  والفواكه  للخضر  الجديد  الجملة 
الكترونية، وهو من الجيل الثالث ألسواق الجملة، بتوفره 
على مواصفات تقنية عصرية نموذجية سواء من حيث 
البناء والتجهيزات أو املرافق املحدثة وامللحقة بالسوق، 
التي تستجيب ملعايير السالمة الصحية، لضمان جودة 
للمدينة  الداخلية  لألسواق  املوجهة  واملنتوجات  السلع 
الحديثة  التكنولوجية  الوسائل  على  ويتوفر  والنواحي 
والتوزيع،  البيع  وعمليات  السوق  إلى  الولوج  مراقبة  في 
تمحور  للمرتفقين.  العمومية  الخدمة  لتجويد  وذلك 
املستوردة  الفواكه  على  املفروضة  الرسوم  حول  اللقاء 

وصعوبات االنخراط في املنظومة املعلوماتية املفروضة

مشاركة الغرفة في اجتماع حول السوق 
الجديد للخضر والفواكه بطنجة

حكامة وتواصل
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الغرفة تشارك في أشغال املائدة املستديرة الجهوية املنظمة من طرف جمعية 
خريجي معاهد النسيج واأللبسة

حكامة وتواصل 

شارك السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 
تطوان الحسيمة يوم الجمعة 27 نونبر 2020 بطنجة في أشغال املائدة املستديرة الجهوية املنظمة من طرف 
اللقاء  عرف  والجمعوية.وقد  املهنية  املؤسسات  دور  موضوع  حول  واأللبسة  النسيج  معاهد  خريجي  جمعية 
مشاركة كل من السيدة البورقادي املديرة الجهوية التحاد العام ملقاوالت املغرب والخبير الدولي السيد الحموتي 
وممثل جمعية النسيج وعضو الغرفة الجهوية السيد ياسين العرود واالستاد الجامعي ورئيس جمعية الشفاء 
الدكتور الطاهر القور.حيث انكب املشاركون على تدارس سبل ومداخل تطوير قطاع النسيج واأللبسة على 
مستوى جهة طنجة التي تستقطب جزء مهما من الوحدات الصناعية العاملة في املجال على املستوى الوطني.
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حكامة وتواصل

الغرفة تشارك في أشغال املائدة املستديرة الجهوية املنظمة من طرف جمعية 
خريجي معاهد النسيج واأللبسة

شارك السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول 
لرئيس الغرفة يوم السبت 28 نونبر 2020 بطنجة في 
اللقاء املنظم من طرف مركز ابن بطوطة للدراسات 
االجتماعية  "املسؤولية  موضوع  حول  واالبحاث 
للمقاولة". حيث قدم السيد مصطفى بنعبد الغفور 
املهنيين  في تمكين  املهنية  للغرف  مداخلة حول "دور 

من الحق في الحماية االجتماعية والصحية".
السيدات  من  كل  مشاركة  اللقاء  عرف  وقد 
الدحيمدي واألستاذ عبد  الدكتورة جميلة  والسادة: 

للشغل  الوطني  لالتحاد  العام  األمين  الحلوطي  االه 
واألستاذة  املستشارين  مجلس  رئيس  ونائب  باملغرب 
املهندسة السيدة الشعبية العلوي نائب رئيس اتحاد 

العام للمقاوالت باملغرب
 CGEM والسيد سعد اغزاف نائب الكاتب الوطني 
املتدخلون  قارب  حيث  للمهنيين.  املغربي  للفضاء 
نظر  ووجهات  متعددة  زوايا  خالل  من  املوضوع 
مختلفة، وذلك قبل فسح املجال لتدخالت وتفاعالت 

السيدات والسادة املشاركين.
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مشاركة الغرفة في لقاء حول التكوين والتشغيل

مشاركة الغرفة في اجتماع بالوالية حول تأهيل املدينة العتيقة بطنجة

حكامة وتواصل 

لرئيس  األول  النائب  الغفور،  بن عبد  السيد مصطفى  شارك 
2020 طبنجة، في اللقاء املنظم  23 ديسمبر  الغرفة يوم األربعاء 
واأللبسة،  النسيج  معاهد  لخريجي  املغربية  الجمعية  طرف  من 
السنة  هذه  تمحور  والذي  للجمعية  السابع  الوطني  امللتقى  وهو 
حول موضوع "مناهج التكوين وأفاق التشغيل في ظل التحوالت 
بن  مصطفى  السيد  قدم  الغرفة  كلمة  وخالل  االقتصادية". 
عبد الغفور نبذة عن الدور الذي تقوم به الغرفة في الدفاع عن 
القطاعات االقتصادية. موضحا بأن قطاع النسيج واحد من تلك 
القطاعات الذي يح�شى بكثير من االهتمام. كما عبر عن األهمية 
جانبها  من  وترافعها  وعملها  التكوين.  ملسألة  الغرفة  توليها  التي 
وسوق  النظري  التكوين  مسألة  بين  العالقة  تطوير  ضرورة  على 
الشغل عامة وفي قطاع النسيج على وجه الخصوص. كما نوه في 
ختام كلمته إلى ضرورة توجيه البوصلة نحو دعم املنتوج الوطني 
وتكثيف العمل والجهود لدعم املقاولة املغربية، خالل الظروف 
التي يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا التي يمر منها. وقد عرفت 
الجلسة االفتتاحية لهذا اللقاء مشاركة ممثل عن وزارة التشغيل 
وممثلي مصالح ادارية ومؤسسات عمومية ومنتخبة والعديد من 

املتدخلين واملمثلين لجمعيات مهنية وفعاليات املجتمع املدني.

ومتابعتها  املهنيين،  لسائر  التمثيلي  ودورها  الغرفة  أهداف  سياق  في 
للقضايا االقتصادية والتجارية بالجهة.شارك السيد عبد الحفيظ الشركي 
النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 
الحسيمة، في اجتماع بالوالية يوم الجمعة 18ديسمبر 2020 واملتعلق بإعادة 
تأهيل وتثمين املدينة العتيقة، وقد ترأس هذا االجتماع السيد الوالي حيث 
تم التطرق لألشغال التي تمت، مع تأكيده علىالتفاصيل التي يجب مراعاتها، 
عبد  السيد  أكد  للكلمة،  تناوله  وحين  املعنيين.  كافة  مع  حولها  واالتفاق 
الحفيظ الشركي. على تنويهه باسم تجار املدينة العتيقة على السياسة التي 
كما  طنجة.  بمدينة  السامي  اهتمامه  وعلى  عامة،  الجاللة  صاحب  ينهجها 
يخص  فيما  ومطالبهم  التجار  انشغاالت  حول  املقترحات  من  بالكثير  تقدم 

األولويات التي يجب االنكباب عليها وبعض التفاصيل التقنية. وقد خلص االجتماع على أن جميع املقترحات، سوف 
 28 يتم التوافق حولها والعمل بها بعد مصادقة جميع األطراف على ذلك وذلك خالل االجتماع املقرر يوم االثنين 

ديسمبر 2020.
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شارك السيد عمر مورو رئيس جامعة الغرف املغربية 
الثالث  االجتماع  في  والخدمات  والصناعة  للتجارة 
واالعتماد  املطابقة  وشهادة  للتقييس  األعلى  للمجلس 
الذي ترأسه يومه األربعاء 04 نونبر 2020 السيد موالي 
واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  وزير  العلمي  حفيظ 
في كلمته عن  الرئيس  السيد  األخضر والرقمي وقد عبر 
العتبارات  املجلس  لهذا  والهام  الحيوي  بالدور  إشادته 
عدة، لعل أهمها: املساهمة في تأهيل االقتصاد الوطني 
معايير  اعتماد  عبر  الوطنية  املقاولة  تنافسية  ورفع 
انتاجا  املجاالت  شتى  في  وموحدة  ومعتمدة  دقيقة 
على  املطروحة  التحديات  ان  خاصة   .

ً
وتدبيرا ومراقبة 

املغربي  املنتوج  تأهيل  بإلحاح  تفرض  أزمة كوفيد  ضوء 
والرفع من جودته وقدرته على التنافسية وولوج األسواق 
الدولية والتي تتجه عموما نحو فرض املزيد من املعايير 
انخراط  جدد  وكما  الخارجية.  واردتها  على  واملواصفات 
املسار  هذا  في  والخدمات  والصناعة  للتجارة  غرف 
لتعزيزه وللمساهمة في بلورة رؤية طموحة لتعميق ونشر 
ثقافة التنميط واملطابقة ونشر مبادئ الحكامة الجيدة 
قاطبة  االقتصادي  النسيج  لدى  الشاملة  والجودة 
الغرف  جميع  بأن  مذكرا  الصغرى.  الشركات  والسيما 
في  انخرطت  الخدمات  و  الصناعة  و  للتجارة  املغربية 
مسار الجودة و التقييس ضمن ورش الحكامة املتضمن 

في برنامج تطوير الغرف املوقع بينها و بين وزارة الصناعة 
و التجارة واالقتصاد الرقمي و األخضر و وزارة االقتصاد 
أثبتت  الغرف  واملالية و إصالح اإلدارة بحيث أن جميع 
جهوزيتها في هذا املجال بل أن بعضها حصلت على شهادة 
السنة،   هذه  خالل   iso9001 version 2015 الجودة 
الهيئات  و  املؤسسات  لجميع  النموذج  بذلك  وأعطت 
املضمار. هذا  على  قدما  للم�شي  املنتخبة  و  املهنية 

و  الوزير  بالسيد  مداخلته  في  الرئيس  السيد  أشاد  كما 
بطاقمه اإلداري لدعمه و اهتمامه و متابعته املستمرة 
في  األولى  الخطوة  هذه  تحقيق  من  مكنها  مما  للغرف 
هذه  لتأهيل  أخرى  خطوات  انتظار  في  الحكامة،  مجال 
بناء  عملية  قلب  في  جعلها  و  الدستورية  املؤسسات 
و  بمنتوجات   ، مستدام  تناف�شي  و  قوي  وطني  اقتصاد 

خدمات ذات جودة و مصداقية وطنيا و قاريا و دوليا.
التقاط  تداول  االجتماع  أعمال  جدول  عرف  وقد 

التالية: 
- تقديم حصيلة أشغال املجلس 

مشروع  إلعداد  املقترحة  املنهجية  مشروع  تقديم   -
السياسة الوطنية للجودة

- تقديم مقترحات النظام الداخلي للمجلس
- تشكيل لجان العمل

مشاركة جامعة الغرف في االجتماع الثالث للمجلس 
األعلى للتقييس وشهادة املطابقة واالعتماد 

بالغات جامعة الغرف
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بالغات جامعة الغرف

بالغ جامعة الغرف 

جامعة الغرف تشدد على موقفها التابث في دعم الوحدة الترابية وتؤكد اصطفافها خلف جاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا من اجل نصرة القضية الوطنية والدفاع عنها في كل املحافل الدولية
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   قام رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات باملغرب بزبارة الى معبر الكاركارات على الحدود املغربية املوريطانية 

للتجارة  املغربية  الغرف  جامعة  رئيس  مورو  عمر  السيد  الوفد  ترأس  حيث   ،2020 دجنبر   05 السبت  يوم  وذلك 

والصناعة والخدمات بحضور السادة رؤساء الغرف املغربية أعضاء املكتب املسير للجامعة. وتندرج هذه الزيارة في 

إطار التأكيد على حالة االجماع الوطني بخصوص قضية الوحدة الترابية وتجند جميع مكونات الشعب املغربي خلف 

للسادة رؤساء  الزيارة فرصة  السادس نصره هللا. كما شكلت هذه  امللك محمد  الجاللة  الرشيدة لصاحب  القيادة 

الغرف للوقوف على العمل الجبار الذي تقوم به قواتنا املسلحة للذود عن حوزة الوطن وحماية املواطنين املغاربة 

والسهر على أمن وسالمة الحركة التجارية بين كل من املغرب وموريتانيا وما يتيحه ذلك من استقرار وازدهار للبلدين 

الشقيقين ولعموم املنطقة.

السيد عمر مورو على رأس وفد رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات 
باملغرب الى معبر الكركارات بالصحراء املغربية

بالغات جامعة الغرف
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بالغات جامعة الغرف
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الخميس  يوم   بنك”  “التجاري وفا  للتجارة والصناعة والخدمات ومؤسسة  املغربية  الغرف  وقعت جامعة 

العام  املدير  الرئيس  الكتاني،  محمد  السيد  بحضور  للشراكة  اتفاقية  البيضاء،  بالدار   2020 17دجنمبر 
ملجموعة “التجاري وفا بنك” والسيد عمر مورو، رئيس جامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة والخدمات. 

االتفاقية تشكل إطارا متينا ملواكبة املبادرات املشتركة، سواء تعلق األمر بالخدمات املالية أو غير املالية من 

خالل توفير حلول مالية لحاملي املشاريع والتجار واملقاوالت الصغرى، فضال عن عروض ملنتجات وخدمات 

والتجار  املشاريع  لحاملي  مالية  حلول  توفير  املجموعة،  حسب  املبادرة،  هذه  وستتيح  الحتياجاتهم.  مناسبة 

واملقاوالت الصغرى، فضال عن عروض ملنتجات وخدمات مناسبة الحتياجاتهم، ومواكبة املقاولين من خالل 

منظومة دار املقاول للتجاري وفا بنك عن طريق توفير خدمات للمواكبة مالئمة ومجانية، سواء بشكل حضوري 

أو عن بعد. وتشمل االتفاقية أيضا، تكوين التجار واملقاوالت الصغرى من طرف مستشاري مراكز دار املقاول، 

وتقديم النصح من جانب مستشارين متخصصين مكلفين بمرافقتهم في جميع مراحل دورة حياة مشاريعهم، 

وخلق فرص لألعمال من خالل أنشطة لربط العالقات.ومن تم، يقوم التجاري وفا بنك وجامعة الغرف املغربية 

للتجارة والصناعة والخدمات، باتخاذ مبادرات هامة لتأكيد دعمهما املتواصل للمقاولين ولحاملي املشاريع، من 

أجل تحقيق مشاريعهم وطموحاتهم، ومواكبة املقاوالت الصغرى املتأثرة بهذه األزمة قصد اإلقالع بأنشطتها.

السيد عمر مورو رئيس الجامعة املغربية غرف التجارة والصناعة والخدمات 
افابنك" بالدار البيضاء ملواكبة املقاولين  يوقع اتفاقية مع مجموعة "التجاري و

الشباب والتجار واملقاوالت الصغرى 

بالغات جامعة الغرف
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بالغات وزارة الصناعة والتجارة 
واالقتصاد األخضر والرقمي

https://lnkd.in/dv7MJaQ املوقع إلكتروني

بالغ وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي:

Banque de projets industriels

Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, les compétences marocaines ont attesté au 

monde entier la capacité du Royaume à faire preuve de réactivité, d’agilité et d’efficacité. Les 

industriels marocains ont démontré leur capacité à fabriquer des produits et équipements aux 

normes internationales capables de répondre à la fois à la demande locale et aux marchés à 

l’export.

إطالق الدفعة الثانية من بنك املشاريع الصناعية بحوالي 100 فرصة جديدة 

في عدة قطاعات صناعية.
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بالغات وزارة الصناعة والتجارة 
واالقتصاد األخضر والرقمي

برنامج نواة لدعم الجمعيات والشبكات العاملة في مجال املبادرة املقاوالتية التي ترغب في مواكبة املقاوالت 

الصغيرة ملواجهة الصعوبات املرتبطة بالوضعية الراهنة
رابط لإلنخراط:

https://candidature.marocpme.gov.ma/associationspartenaires
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إطالق الدورة الثانية من برنامج تسريع املشاريع 
املبتكرة في "مجال التكنولوجيا الخضراء "

الجديدة،  والطاقات  الشمسية  الطاقة  في  البحث  والبيئة، من خالل معهد  واملعادن  الطاقة  أطلقت وزارة 
 GREEN INNOBOOST" التكنولوجيا الخضراء في مجال  املبتكرة  برنامج تسريع املشاريع  الثانية من  الدورة 
والنجاعة  البحرية،  والطاقة  الريحية،  والطاقة  والكهروضوئية،  الحرارية  الشمسية  الطاقة  مجال   :"2.0
الحيوية،  والكتلة  املائي-الطاقي،  والربط  الطاقية،  والرقمنة  الطاقي،  والتخزين  املستدام،  والسكن  الطاقية، 

فضال عن التنقل املستدام.
في  سيساهم  والذي  درهم،  مليون   20 قدرها  ميزانية  له  خصصت  الذي  البرنامج،  هذا  املعهد  بالغ  حسب 
اإلنعاش االقتصادي من خالل تسريع تنفيذ للمشاريع املنتقاة على مدار 18 شهرا، يهذف إلى مواكبة املقاولين 

واملصنعين والباحثين في النظام البيئي الوطني قصد تسويق ابتكاراتهم الخضراء.
الجديدة  والطاقات  الشمسية  الطاقة  في  البحث  يواصل معهد  والبيئة،  واملعادن  الطاقة  وبدعم من وزارة 
ديناميته الرامية إلى مواكبة االستراتيجية الطاقية الوطنية ودعم االبتكار من خالل تمويل املشاريع املبتكرة 

ذات األثر البيئي واالجتماعي واالقتصادي الكبير.
بالنسبة للراغبين في التسجيل، تضع الوزارة جميع املعلومات الالزمة ستكون متاحة على املوقع اإللكتروني 
ملعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة )www.iresen.org(، اخر أجل لدفع امللف 31/01/2021

بالغ وزارة الطاقة واملعادن والبيئة 
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اجتماع هيئة تحرير إصدارات الغرفة

تتشرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 
طنجة تطوان الحسيمة ان تضع بين ايديكم العدد 

السابع من مجلتها "الرسالة ااالقتصادية" والتي 
يمكنكم االطالع عليها عبر الرابط التالي:

http://ccistanger.gov.ma/FR/docs/146-
MEn7.pdf

بمقـــر   2020 دجنبـــر   01 الثالثـــاء  يومـــه  انعقـــد 
غرفـــة التجـــارة والصناعـــة والخدمـــات لجهـــة طنجـــة 
تطـــوان الحســـيمة بطنجـــة اجتماعـــا لهيئـــة تحريـــر 
تقييـــم  علـــى  انكبـــت  حيـــث  الغرفـــة،  إصـــدارات 
بلغـــت  والتـــي   2020 لســـنة  االشـــتغال  حصيلـــة 
 18 والعـــدد  االقتصاديـــة"  "الرســـالة  مـــن   7 العـــدد 
اعـــداد  الـــى  اضافـــة  الشـــهرية"  الغرفـــة  "نشـــرة  مـــن 
وإصـــدارات اســـتثنائية الســـيما املرتبطـــة بتداعيـــات 
تـــدارس أولويـــات املرحلـــة  19. كمـــا  جائحـــة كوفيـــد 
العامـــة  الجمعيـــة  مقـــررات  ضـــوء  علـــى  املقبلـــة 
الســـيد  اللقـــاء  تـــرأس  للغرفـــة.  املســـير  واملكتـــب 
للرئيـــس  األول  النائـــب  الغفـــور  بنعبـــد  مصطفـــى 
مـــال  اميـــن  الطيـــب  بـــن  الحســـين  الســـيد  بحضـــور 

الغرفـــة والســـيد عثمـــان اليعقوبـــي رئيـــس لجنـــة االعـــالم والتواصـــل والســـيد ربيـــع الخملي�شـــي املديـــر الجهـــوي للغرفـــة 
والســـيد ناصـــر الفقيـــه لنجـــري مديـــر ملحقـــة تطـــوان والســـيدة نـــورة العســـاوي إطـــار بالغرفـــة مكلفـــة باإلصـــدارات.

اصدارات الغرفة
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اصدارات الغرفة

شروط التقييد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات

تتشرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بأن تضع بين ايديكم هذا 
الكتيب الخاص بشروط التقييد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات باللغتين العربية والفرنسية عبر 

الرابطين التاليين: بالعربية والفرنسية:
http://ccistanger.gov.ma/FR/docs/147-CI_CCIS_AR.pdf
http://ccistanger.gov.ma/FR/docs/148-CI_CCIS_FR.pdf



39
العدد 19 - نونبر- دجنبر 2020 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

بالغات الغرفة

بالغ بخصوص" شباك القرب لخدمات مكتب امللكية 
الصناعية والتجارية"
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بالغات الغرفة
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بالغات الغرفة

بالغ بخصوص املقرارات الصادرة عن دورتي يونيو-أكتوبر2020

رابط تحميل ملخص املقررات الصادرة عن الجمعية العامة في دورتيها يونيو وأكتوبر 2020
http://www.ccistanger.gov.ma/FR/docs/143-Resume_AG.pd  
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بالغات الغرفة

بالغ بخصوص استقبال السيد محمد الرعيض رئيس مجلس ادارة االتحاد العام 
لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي بمقر الغرفة

بالغات الغرفة
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بالغات الغرفة

بالغ بخصوص تحيين اللوائح االنتخابية الخاصة 
بغرف التجارة والصناعة والخدمات
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بالغات الغرفةبالغات الغرفة
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بالغات الغرفة

اخبار
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لنـــدوة  الصحفيـــة  التغطيـــة 
إعـــان الغرفـــة حـــول حصولهـــا 
علـــى شـــهادة الجـــودة أيـــزو

ISO 9001

لجهــة طنـجـة - تطــوان - الحسيـمـة 
غرفة التجــــارة والصناعة والخدمات 

ⵜⴰⵎⵏⴰⴻⵜ ⵜⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵜⵡⴰⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ
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بمناسبة حصول غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجھة طنجة 
نسخة  9001 إیزو -تطوان الحسیمة على شھادة الجودة 

ة تتوجھ الغرفة بالشكر الجزیل واالمتنان الكبیر لكاف- 2015
المنابر اإلعالمیة الوطنیة والجھویة والمحلیة على مواكبتھا لھذا 

الحدث

بمناسبة حصول غرفة التجارة 
والصناعة والخدمات لجھة طنجة 
  -تطوان الحسیمة على شھادة الجودة 

تتوجھ - 2015نسخة  9001أیزو 
یر الغرفة بالشكر الجزیل واالمتنان الكب
لكافة المنابر اإلعالمیة الوطنیة 

والجھویة والمحلیة على مواكبتھا لھذا 
الحدث

الجرائد الورقیة
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الجرائد الورقیة

  الكرونیكجریدة 

946:عدد   2020دجنبر 26السبت 

إیكونومیستجریدة 

5913:عدد  2020دجنبر  25الجمعة 

Simple  
PowerPoint Presentation

You can simply impress your audience and add a unique 
zing and appeal to your Presentations

$5,000

 9001ISOاألیزوالتغطیة الصحفیة لندوة إعالن الغرفة عن شھادة 
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جریدة طنجة 

4138: عدد 2020دجنبر   26السبت 

الدیبیشجریدة 

1094:عدد  2020دجنبر  26السبت 

Simple  
PowerPoint Presentation

You can simply impress your audience and add a unique 
zing and appeal to your Presentations

$5,000

 9001ISOاألیزوالتغطیة الصحفیة لندوة إعالن الغرفة عن شھادة 

  الكرونیكجریدة 

946:عدد   2020دجنبر 26السبت 

إیكونومیستجریدة 

5913:عدد  2020دجنبر  25الجمعة 

Simple  
PowerPoint Presentation

You can simply impress your audience and add a unique 
zing and appeal to your Presentations

$5,000

جریدة طنجة 

4138: عدد 2020دجنبر   26السبت 

الدیبیشجریدة 

1094:عدد  2020دجنبر  26السبت 

Simple  
PowerPoint Presentation

You can simply impress your audience and add a unique 
zing and appeal to your Presentations

$5,000

جریدة طنجة 

4138: عدد 2020دجنبر   26السبت 

جریدة الشمال

1078:عدد  2020دجنبر  26السبت 

Simple  
PowerPoint Presentation

You can simply impress your audience and add a unique 
zing and appeal to your Presentations

$5,000
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جریدة طنجة 

4138: عدد 2020دجنبر   26السبت 

الدیبیشجریدة 

1094:عدد  2020دجنبر  26السبت 

Simple  
PowerPoint Presentation

You can simply impress your audience and add a unique 
zing and appeal to your Presentations

$5,000

 9001ISOاألیزوالتغطیة الصحفیة لندوة إعالن الغرفة عن شھادة 

الدیبیشجریدة 

1094:عدد  2020دجنبر  26السبت 

الدیبیشجریدة 

Simple  
PowerPoint Presentation

You can simply impress your audience and add a unique 
zing and appeal to your Presentations

$5,000

1094:عدد  2020دجنبر  26السبت 

  الكرونیكجریدة 

946:عدد   2020دجنبر 26السبت 

جریدة طنجة 

4138: عدد 2020دجنبر   26السبت 

Simple  
PowerPoint Presentation

You can simply impress your audience and add a unique 
zing and appeal to your Presentations

$5,000

الدیبیشجریدة 

1094:عدد  2020دجنبر  26السبت 

الدیبیشجریدة 

Simple  
PowerPoint Presentation

You can simply impress your audience and add a unique 
zing and appeal to your Presentations

$5,000

1094:عدد  2020دجنبر  26السبت 
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المواقع 
اإللكترونية

maroc.ma

https://maroc.ma/ar/

libe.ma

Simple  
PowerPoint Presentation

You can simply impress your audience and add a unique 
zing and appeal to your Presentations

$5,000

https://www.libe.ma/La-CCIS-de-Tanger-Tetouan-Al-Hoceima-
obtient-la-certification-ISO-9001_a122591.html

/الموقع /الموقع

/الرابط/الرابط

mapexpress.male360.ma

Simple  
PowerPoint Presentation

You can simply impress your audience and add a unique 
zing and appeal to your Presentations

$5,000

• h t t p : / /w w w .m a p ex p re s s. m a/ ar /a c tu alit e /%D 8 %B A %D 8 %B 1% D 9%8 1 %D 8 %A 9- %D 8 %A 7%D 9 %8 4 %D 8% AA %D 8 %A C %D 8 %A 7 %D 8% B1 %D 8 %A 9 -%D 9 %8 8% D 8%A 7 %D 9 %8 4%D 8 %B 5 %D 9 %86 %D 8 %A 7 %D 8% B9 %D 8 %A 9 -%D 9 %8 8% D 8%A 7 %D 9 %8 4%D 8 %A E %D 8 %A F %D 9% 85 %D 8 %A 7% D 8%A A - %D 9% 84 %D 8 %A C %D 9 %87 %D 8 %A 9 -%D 8 %B 7 -3 /%D 9 %8 5% D 8%A C %D 8 %A A %D 9 %8 5%D 8 %B 9 -

%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA/?fbclid=IwAR3RsyF-
53pmmL-UTyxHgvHD2t7hLRrZYMr3mWxFeYBkLZDF-SkDGqduQe4

https://ar.le360.ma/economie/173500?fbclid=IwAR35bLfE9gwQ
PlJklgkDUQXftJUv625Y4JeW6BEZceJrMv1NTyFSAk5ScZA

• http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

/الموقع /الموقع

/الرابط/الرابط

جریدة طنجة 

4138: عدد 2020دجنبر   26السبت 

الدیبیشجریدة 

1094:عدد  2020دجنبر  26السبت 

Simple  
PowerPoint Presentation

You can simply impress your audience and add a unique 
zing and appeal to your Presentations

$5,000

 9001ISOاألیزوالتغطیة الصحفیة لندوة إعالن الغرفة عن شھادة 
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lematin.ma

https://lematin.ma/journal/2020/chambre-commerce-obtient-certif ication-iso-9001/350172.html

/الموقع /الموقع

/الرابط

leconomiste.com

https://www.leconomiste.com/.../tanger-la-chambre-de... 

chamaly.mamobachir.ma
/الرابط

Simple  
PowerPoint

You can simply impress your audience and add a unique 
zing and appeal to your Presentations

$5,000

https://chamaly.ma/2020/12/24/

/الموقع /الموقع

/https://mobachir.ma/الرابط /التجار-لغرفة-الجودة-شھادة-تمنح-اإلیزو

9avril.ma

https://www.9avril.ma/?p=35549

/الموقع

/الرابط

le360.ma
/الرابط

Simple  
PowerPoint

You can simply impress your audience and add a unique 
zing and appeal to your Presentations

$5,000

https://fr.tanja24.com/la-ccis-de- tanger-tetouan-al.../ 

/الموقع

جریدة طنجة 

4138: عدد 2020دجنبر   26السبت 

الدیبیشجریدة 

1094:عدد  2020دجنبر  26السبت 

Simple  
PowerPoint Presentation

You can simply impress your audience and add a unique 
zing and appeal to your Presentations

$5,000
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tetouanplus.comcanaltetouan.com

/الرابط https://tetouanplus.com/77578.html

/الموقع /الموقع

http://canaltetouan.com/archives/93014/الرابط

asdaerif.netecopress.ma

/الرابط http://www.asdaerif.net/2020/12/25/

/الموقع /الموقع

 https://www.ecopress.ma/?p=6675/الرابط

almaghribi.matanjanews.com

/الرابط https://almaghribi.ma/.../%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8.../

/الموقع /الموقع

 https://tanjanews.com/83230.html/الرابط
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infomarruecos.ma
https://infomarruecos.ma/en-una-rueda-de-prensa-la-ccitta-del-certificado

-iso-9001-2015-de-la-calidad/

newstourisme.com
https://newstourisme.com/economie/la-ccis-tanger-tetouan-al-hoceima/?fbclid=IwA

R0eKblL-IthOndJ_NdnGnXCWQzGSIc6eiipHexa3bcch_4Uv0g8xDJSvJg
/الرابط
/الموقع /الموقع

/الرابط

morocco.shafaqna.com

https://morocco.shafaqna.com/AR/AL/2321125

hadatcom.com
https://hadatcom.com/158126/ 

/الموقع /الموقع

/الرابط/الرابط

jisrattawasol.ma
http://jisrattawasol.ma/archives/27758 

Asdaerif.net
https://asdaerif.net/39737.html//archives/258458 

/الموقع /الموقع

/الرابط/الرابط
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banassa.com
https://banassa.com/24-heures/61564.html 

tanger.ma
http://www.tanger.ma/.../%D8%A7%D9%84%%A8%D8%A7%D981... 

/الموقع /الموقع

/الرابط/الرابط

جامعة الغرف المغربیة للتجارة والصناعة والخدمات صفحة          

https://www.facebook.com/151511718670614/posts/993147944506983/

صفحة الرسالة االقتصادیة للغرفة 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=463458858378917&id=10004144421

2124 

/الموقع /الموقع

/الرابط/الرابط

Chafafia.com

https://www.chafafia.com/?s= والخدمات+والصناعة+التجارة+غرفة 7944506983/

/الموقع /الموقع

/الرابط/الرابط

infostanger.ma
/الرابط

/الموقع
https://infostanger.com/2020/12/24/%D9%83%D8%A3%D9%88%D/
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