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افتتاحية العدد: 

كلمة السيد عمر مورو رئيس الغرفة حول " القانون رقم 19. 08 الصالح الغرف"

املكتب االداري: 

- االجتماعات الدورية لشهر فبراير 2021 للمكتب املسير.

الجمعية العامة للغرفة:

- انعقاد دورة فبراير 2021. 

أقطاب ولجان الغرفة:

-انعقاد 05 اجتماعات أقطاب الغرفة.

التكوين:

التجاري  عروض  حول  وامللحقات  املقر  مستوى  على  تكوينية  ورشات  تنظيم   -

وفابنك وبرنامج -انطالقة.

 اللقاءات التواصلية:

- عقد لقاء تواصلي مع مجموعة من الشباب الحاملين ألفكار مشاريع مبتكرة.

- عقد لقاء تواصلي مع مجموعة من رؤساء الجمعيات.

- اجتماع مع ممثلي جمعية االتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة باملغرب.

- جلسة عمل مع ممثل جمعية املعشرين املقبولين لدى الجمارك باملغرب.

 أنشطة جهوية:

- رئيس الغرفة يشارك في اجتماع بمقر الوالية في اجتماع اللجنة الجهوية ملتابعة 

البرنامج املندمج لدعم وتمويل املقاوالت-انطالقة.

بجهة طنجة-تطوان- السياحي  القطاع  إنعاش  اجتماع حول  في  تشارك  الغرفة   -

الحسيمة.

التعاون والشراكة:

- استقبال السيد سفير الحكومة األسترالية باملغرب بطنجة 

- تنظيم النسخة السادسة للمنتدى املتوسطي للنسيج )ميدي تكس 2021(

مستجدات قانونية:

-احداث املساهمة املهنية املوحدة، نظام جبائي جديد لسنة 2021

مستجدات اقتصادية: 

- برنامج دعم املقاوالت الناشئة الصناعية "تطوير-مقاولة ناشئة" وبنك املشاريع 

الصناعية: التوقيع على 52 اتفاقية استثمارية لتشجيع اإلنتاج املحلي.

بالغات الغرفة:

- افتتاح مكتب خاص بالغرفة ملولكبة ودعم املقاوالت

فريق التحرير:

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

الحسيمة

محتويات العدد
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االفتتاحية

لقد أصبحت غرف التجارة والصناعة والخدمات في قلب البرامج التنموية ومحركا للعجلة 
اقتراحية  قوة  الى  الغرف  تحويل  الى  تهدف  التي  الرشيدة  امللكية  للرؤية  تفعيال  االقتصادية 
الثروات  خلق  على  التحفيز  في  االقتصادي  بدورها  القيام  خالل  من  مؤثرا  اقتصاديا  وفاعال 
واالستثمار وخلق فرص الشغل واملساهمة في انجاز مشاريع استثمارية على الصعيد الجهوي 
وفقا ملقتضيات قانون رقم19 .08 الذي جاء بغية تفعيل دور الغرف وتموقع أنشطتها التجارية 
على املستوى االقتصادي تعزيزا ملهامها واختصاصاتها، وأضاف لها  صالحيات جديدة لضمان 
املهنية والدعم واملواكبة،  الوساطة  أدوار  اقتصادي  ولعب  السوسيو  في محيطها  اندماجها 

لتصبح بذلك شريكا حقيقيا في تنفيذ مخطط التنمية الجهوي. 

  ولقد نجحت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة –تطوان-الحسيمة، بتفعيلها 
لهذا الدور عن طريق تنفيذها لبرنامج االصالح وتطوير الغرف لبلوغ األهداف املنشودة خاصة 
خالل السنوات األخيرة، وذلك من خالل الجهود املبدولة للرفع من مردوديتها وتجويد خدماتها 
وتسهيل عمل أجهزة الحكامة املعتمدة لديها، لخدمة املنتسبين في القطاعات الثالث التجارة 
والصناعة والخدمات، وحيث حققت نسبة تجاوزت % 90 من البرنامج التنموي املسطر مع 
الوزارة الوصية، بإحداثها لشبابيك القرب ومراقبة الرخص وتبسيط املساطر واحداث مركز 
الوساطة والتحكيم، ومساهمتها في دعم وتأهيل املقاوالت خاصة املقاولة الصغيرة جدا عبر 
التجاري  "مجموعة  مع  الشراكة  اتفاقية  تنزيل   خالل  من  التواصلية  واللقاءات  التكوينات 
 " "تكنوبارك  مع  تعاون  اتفاقية  وتوقيع  لها  التابعة  وامللحقات  مقرها  مستوى  على  بنك"  وفا 
للنهوض باملقاولة العاملة  في مجاالت تكنولوجيا املعلومات والطاقات الخضراء واملهن الفنية 
والثقافية،  وتنزيل اتفاقية شراكة مع البنك املغربي للتجارة الخارجية )بنك إفريقيا( للتحفيز 
على االستثمار وانعاش االقتصاد املحلي والجهوي. وكذلك بمساهمتها أيضا في تحسين بنيات 
شريكا  الصحية  األزمة  هذه  خالل  الغرفة  وكانت  القرب.  أسواق  وهيكلة  الصناعية  املناطق 
مهما لدعم القطاعات املتضررة حيث استمرت على الرغم من التحديات التي أفرزتها جائحة 
كورونا، في تقديم خدماتها بكفاءة عالية، وشاركت في الجهود التي بذلتها الدولة من أجل الحد 

من تف�شي الوباء واملحافظة على اقتصاد البالد.

القانون رقم 19. 08 …غرف التجارة والصناعة والخدمات أصبحت 
قوة اقتراحية وفاعال اقتصاديا مؤثرا على الصعيد الجهوي

السيد عمر مورو  رئيس جامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة 
والخدمات ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات

لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة
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 2021 فبراير   03 األربعاء  اليوم  عقد 
اجتماع  بطنجة  الجهوية  الغرفة  بمقر 
والصناعة  التجارة  لغرفة  املسير  املكتب 
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة 
لسنة  العمل  برنامج  تنفيذ  لتتبع  وذلك 
للغرفة  املقبلة  للدورة  والتحضير   2021
القانون  مقتضيات  وفق  ستعقد  والتي 
ترأس   .08.19 للغرفة  املعدل  االسا�شي 
رئيس  مورو،  عمر  السيد  االجتماع  هذا 
بن  مصطفى  السيد  بحضور  الغرفة، 
عبد الغفور النائب األول للرئيس والسيد 
والسيد  الثاني  النائب  الشركي  حفيظ 

عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث والسيد محمد السعيدي أغطاس النائب الرابع للغرفة والسيد الحسين بن 
الطيب أمين املال والسيد مصطفى بناجي نائب أمين مال والسيد أشرف بوجير مقرر الغرفة والسيد ربيع الخملي�شي 

املدير الجهوي والسيد عبد الرحمان يوالل رئيس القسم املالي واالداري.

  وكما تم عقد يوم األربعاء 24 فبراير 
2021 باملقر بطنجة اجتماعا للمكتب 
والصناعة  التجارة  لغرفة  املسير 
تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 
مورو:  عمر  السيد  ترأسه  الحسيمة. 
رئيس الغرفة بحضور السيد مصطفى 
للرئيس  األول  النائب  الغفور  عبد  بن 
النائب  الشركي:  عبدالحفيظ  والسيد 
أغطاس  والسيد محمد  للرئيس  الثاني 
السعيدي: النائب الرابع لرئيس الغرفة 
والسيد الحسين بن الطيب: أمين املال 
والسيد ربيع الخملي�شي: املدير الجهوي 
التي  القضايا  من  مجموعة  االجتماع  تناول  وقد  واالداري.  املالي  القسم  رئيس  يوالل  الرحمان  عبد  والسيد  للغرفة 
للغرفة  الدورة األولى  انعقاد  الى متابعة ترتيبات  الغرفة بخصوص األوضاع االقتصادية الجهوية، باإلضافة  تتابعها 

برسم سنة 2021 وفق القانون 08.19 ومتابعة برنامج عمل املؤسسة لهذه السنة.

االجتماعات الدورية لشهر فبراير 2021 للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

املكتب اإلداري للغرفة
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2021 للجمعية العامة  انطلقت أشغال الدورة األولى 

لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 

الغرفة  بمقر   2021 فبراير   25 الخميس  يوم  الحسيمة 

بطنجة في ظل احترام تام للبروتكول الصحي واإلجراءات 

مسافات  ومراعاة  للفضاءات،  تعقيم  من  االحترازية 

التباعد، والتشوير والتهوية وغيرها. ترأس الدورة السيد 

عمر مورو رئيس الغرفة وبحضور السادة أعضاء املكتب 

املسير والسادة أعضاء الغرفة والسادة ممثلي السلطات 

بأقاليم الجهة والسادة مندوبي وزارة التجارة والصناعة 

وقد  اإلعالم.  ووسائل  للغرفة  اإلداري  والطاقم  بالجهة 

شهدت أشغال هذه الدورة مناقشة النقاط التالية:

قصد  السابقة  الدورة  مخضر  مشروع  عرض   -1

املناقشة واملصادقة 

2- عرض التقرير السنوي برسم 2020 قصد املناقشة 

قصد   2020 برسم  اإلداري  الحساب  عرض   -3

املناقشة واملصادقة 

4- عرض مشروع تعديالت امليزانية سنة 2020 قصد 

املناقشة واملصادقة 

5 - املصادقة على قرار اقتناء البقعة األرضية املقام 

عليها مقر الغرفة بتطوان 

الغرفة تعقد الدورة األولى للجمعية العامة برسم سنة 2021 

دورة فبراير 2021
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دورة فبراير 2021

مشاريع  من  مجموعة  على  واملصادقة  -املناقشة   6

اتفاقيات.

التوصيات:
الغرفة خالل  -اعداد كتيب يتضمن حصيلة عمل   1

خارطة  بمثابة  ليكون   -2015  2021 االنتدابية  املدة 

طريق للمكتب املنتخب املقبل بحول هللا وقوته. 

2 -عقد لقاء تواصلي مع كافة وسائل االعالم لتقديم 

املنجزات وكافة املشاريع التي عملت عليها الغرفة خالل 

شهادات  لتوزيع  وكذلك   -2015  2021 االنتدابية  املدة 

الجوائز  بعد  وكذا  املنتخبين  السادة  على  االستحقاق 

خالل  عملت  التي  االداريه  االطر  بعض  على  التحفيزيه 

هذه املدة بكل جدا ومسؤولية. 

للضرائب  الجهوي  املدير  للسيد  مراسلة  -توجيه   3

نظرا  استثنائيا  اضافيا  شهرا  القانونيه  االجال  لتمديد 

الجزافي  النظام  تحت  التجار  يواجهها  التي  لالجراءات 

وذلك في إطار تصريحات باملساهمه املهنية املوحدة.

4 -تضامنا مع تجار مدينه الفنيدق، ضرورة التدخل 

التي  الهشاشهة  رفع  للساهمةفي  املعنية  الجهات  لدى 

تعيشها املدينة. 

5 -عمل الغرفة على تشجيع مختلف االستثمارات في 

قطاع النسيج، مع الحرص على سالمة العمال وذلك في 

إطار دعم الصناعة الوطنية واملحلية. 

التي  البيئيه  للمعايير  االهميه  بالغ  اعطاء  -ضرورة   6

سوف تدخل حيز التنفيذ، اخذا بعين االعتبار التعامل 

مع االتحاد االوروبي فيما يخص الشركات. 

إطار  في  درهم  ماليين   10 بمبلغ  الغرفة  -مساهمة   7

الدراسه  على  بناء  بوزان  املرجان  مياه  معالجة  مشروع 

التي انجزت بهذا الخصوص.
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في إطار االجتماعات الدورية لالقطاب ولجان عمل الغرفة، وتفعيال للمقاربة اإللكترونية الرامية لتسهيل عملية 

التواصل عن بعد، تم انعقاد: 

الثامنة  الساعة  على   ،2021 فبراير   02 الثالثاء  يوم 

واالستثمار  والخدمات  التجارة  قطب  اجتماع  مساء؛ 

مصطفى  السيد  االجتماع  هذا  ترأس  وقد  والسياحة، 

السيد  بمشاركة  للرئيس  االول  النائب  الغفور  عبد  بن 

اثناء  التحق  كما  املال،  امين  نائب  بناجي  مصطفى 

النائب  الحسيسن  الحميد  عبد  السيد  االجتماع 

الثالث للرئيس كما شارك فيه كل من السادة االعضاء 

املحترمون:

الخدماتية  الشؤون  لجنة  رئيس  دادي:   اسماعيل   -

واللوجستيك-عبد  النقل  لجنة  رئيس  ازغينو:  عامر   -

لالستثمار- الجهوية  اللجنة  عضو  يعقوب:  بن  الكريم 

عماد الحفيظ: رئيس لجنة السياحة-محمد الصنهاجي: 

عضو  التوزني:  -حسن  التجارية  الشؤون  لجنة  عضو 

لجنة الشؤون التجارية ، محمد املودن الخزيمي: عضو 

لجنة الشؤون التجارية 

السيدات  من  كل  شارك  اإلداري،  الجانب  ومن 

الغرفة  ملحقة  مدير  اللنجري:  الفقيه  ناصر  والسادة: 

بتطوان، نبيلة لهيت: مديرة ملحقة الغرفة بالحسيمة، 

نبيل  والترويج،  الدعم  قسم  رئيس  املخلوفي:  جمال 

خلود  املؤسساتية،  العالقات  قسم  رئيس  الخملي�شي: 

عبد  املؤسساتية،  العالقات  بقسم  إطار  خياري: 

املنتسبين،  خدمات  مصلحة  رئيس  العلوي:  الرحمان 

فاطمة اعجيول: إطار بملحقة العرائش، شرين الحراق: 

إطار  جيواك:  ندى  املنتسبين،  خدمات  بقسم  إطار 

بقسم الدعم والترويج، اسماء الطاهري: إطار بمصلحة 

لتدارس  االجتماع  هذا  وخصص  البشرية.  املوارد 

ومناقشة النقاط الواردة في جدول األعمال والتي همت 

بالخصوص:

1 -املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق،

2 -عرض حول تثمين بطاقة املنتسبين،

3 -تفعيل برنامج عمل سنة 2021

4 -توصيات بخصوص تجويد عمل القطب 

5 -مختلفات 

اجتماع قطب التجارة والخدمات واالستثمار والسياحة

أقطاب ولجان الغرفة
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أقطاب ولجان الغرفة

قطب  اجتماع   ،2021 فبراير   03 األربعاء  يوم  انعقد 
الصناعة ودعم األنشطة واملشاريع التنموية، على الساعة 
الحسين  السيد  ترأس هذا االجتماع  الثامنة مساء. وقد 
عبد  السادة  من  كل  فيه  وشارك  املال  امين  طيب  بن 
اللطيف التويجري: رئيس لجنة تنظيم املناطق الصناعية 
املقاوالت  دعم  لجنة  مقرر  ولعالي:  نجيب  واملعارض، 
الشابة والتكنولوجيات الحديثة، ابراهيم امنكاي: مقرر 
ومن  االقتصادية  األنشطة  ومناطق  الصناعة  لجنة 

الجانب اإلداري، شارك كل من السيدات والسادة: ناصر 
بتطوان،نبيلة  الغرفة  ملحقة  مدير  اللنجري:  الفقيه 
لهيت :مديرة ملحقة الغرفة  بالحسيمة ، جمال املخلوفي: 
:رئيس  الخملي�شي  والترويج،نبيل  الدعم  قسم  رئيس 
بقسم  إطار  خياري:  ،خلود  املؤسساتية  العالقات  قسم 
الدعم  قسم  بجو:رئيس  محمد  املؤسساتية،  العالقات 
العرائش  بملحقة  :إطار  اعجيول  فاطمة   ، والترويج 
ندى  املنتسبين  مات  خد  بقسم  :إطار  الحراق  شرين 
الطاهري  اسماء  والترويج،  الدعم  بقسم  جيواك:إطار 
:إطار  بمصلحة املوارد البشرية. وخصص هذا االجتماع 
لتدارس ومناقشة النقاط الواردة في جدول األعمال والتي 

همت بالخصوص:
1 - املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق،

2 - عرض حول تثمين بطاقة املنتسبين،
3 - تفعيل برنامج عمل سنة 2021

4 - توصيات بخصوص تجويد عمل القطب 
5 - مختلفات 

الساعة  على   ،2021 فبراير   09 الثالثاء  يوم  انعقد 
وقد  والتعليم.  التكوين  قطب  اجتماع  مساء،  الثامنة 
الغفور  عبد  بن  مصطفى  السيد  االجتماع  هذا  ترأس 
النائب األول للرئيس والسيد مصطفى بناجي نائب امين 

املال وشارك فيه كل من السادة:
-محمد ازميزم : عضو لجنة التكوين والتعليم 
-اسامة الباش: عضو لجنة التكوين والتعليم 

-اسماعيل الدادي : رئيس لجنة الشؤون الخدماتية 
-عبد اللطيف التويجري : رئيس لجنة تنظيم املناطق 

الصناعية واملعارض
ومن الجانب اإلداري، شارك كل من السيدات والسادة:

ناصر الفقيه اللنجري: مدير ملحقة الغرفة بتطوان، 
املخلوفي:  جمال  الحسيمة،  امللحقة  مديرة  لهيت:  نبيلة 
رئيس  الخملي�شي:  نبيل  والترويج،  الدعم  قسم  رئيس 

قسم العالقات املؤسساتية 
محمد  والترويج،  الدعم  قسم  رئيس  شفيق:  سعيد 
فاطمة  والتشبيك،  التكوين  مصلحة  رئيس  الحجاجي: 

الطاهري:  اسماء  الحسيمة،  بملحقة  إطار  اعجيول: 
االجتماع  هذا  وخصص  البشرية.  املوارد  بمصلحة  إطار 
لتدارس ومناقشة النقاط الواردة في جدول األعمال والتي 

همت بالخصوص: 
1 -املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق،

2 -عرض حول تثمين بطاقة املنتسبين،
3 -تفعيل برنامج عمل سنة 2021

4 -توصيات بخصوص تجويد عمل القطب 
5 -مختلفات 

اجتماع قطب الصناعة ودعم األنشطة واملشاريع التنموية

اجتماع قطب التكوين والتعليم
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أقطاب ولجان الغرفة

قطب  اجتماع   ،2021 فبراير   05 الجمعة  يوم  انعقد 
التعاون والشراكة على الساعة الثامنة مساء.  وقد ترأس 
املال  امين  نائب  بناجي  مصطفى  السيد  االجتماع  هذا 
لجنة  رئيس  قنطار:  رشيد  السادة:  من  كل  فيه  وشارك 
لجنة  رئيس  العرود:  ياسين  املتجددة  والطاقات  البيئة 
العالقات العامة والشراكة مع املنظمات املهنية، محمد 
مع  والشراكة  العامة  العالقات  لجنة  مقرر  الطاهرى: 
املنظمات املهنية، خالد ابراهيمي: رئيس لجنة العالقات 
الجانب  ومن  املهنية.  املنظمات  مع  والشراكة  العامة 
لهيت:  نبيلة  والسادة:  السيدات  من  كل  شارك  اإلداري، 
مديرة ملحقة الغرفة بالحسيمة، جمال املخلوفي: رئيس 
قسم  رئيس  الخملي�شي:  نبيل  والترويج،  الدعم  قسم 
العالقات املؤسساتية عزيز اغبالو: رئيس قسم العالقات 
االستراتيجية، فاطمة اعجيول: إطار بملحقة الحسيمة، 
ندى  املنتسبين،  مات  خد  بقسم  إطار  الحراق:  شرين 
الطاهري:  اسماء  والترويج،  الدعم  بقسم  إطار  جيواك: 
االجتماع  هذا  وخصص  البشرية.  املوارد  بمصلحة  إطار 

لتدارس ومناقشة النقاط الواردة في جدول األعمال والتي 
همت بالخصوص:

1 -املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق،
2 -عرض حول تثمين بطاقة املنتسبين،

3 -تفعيل برنامج عمل سنة 2021
4 -توصيات بخصوص تجويد عمل القطب 

5 -مختلفات 

 04 وكما انعقد بنفس اليوم كما انعقد يوم الخميس 
فبراير 2021، اجتماع قطب التدبير املؤسساتي واإلعالم 
هذا  ترأس  وقد  مساء.  الثامنة  الساعة  على  والتواصل، 
من  كل  فيه  وشارك  طيب  بن  الحسين  السيد  االجتماع 
السادة والسيدات: نبيلة لهيت: مديرة ملحقة الحسيمة 

-جمال املخلوفي: رئيس قسم الدعم والترويج
-نبيل الخملي�شي : رئيس قسم العالقات املؤسساتية 

خياري خلود: إطار بقسم العالقات املؤسساتية 
-فاطمة اعجيول : إطار بملحقة الحسيمة 

-شرين الحراق : إطار بقسم خد مات املنتسبين
-ندى جيواك:إطار بقسم الدعم والترويج

-اسماء الطاهري : إطار بمصلحة املوارد البشرية
النقاط  ومناقشة  لتدارس  االجتماع  هذا  وخصص 

الواردة في جدول األعمال والتي همت بالخصوص:
1 -املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق،

2 -عرض حول تثمين بطاقة املنتسبين،
3 -تفعيل برنامج عمل سنة 2021

4 -توصيات بخصوص تجويد عمل القطب 
5 -مختلفات 

اجتماع قطب االتعاون والشراكات

اجتماع قطب التدبير املؤسساتي واالعالم والتواصل
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في إطار االتفاقية املبرمة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ومجموعة التجاري 
وفابنك ، والتي تروم دعم وتشجيع املبادرة املقاوالتية ومواكبة وتطوير املقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا. تم تنظيم 
املقر  مستوى  على  الذاتيين"  واملقاولين  املشاريع  وحاملي  والتجار  جدا  الصغيرة  املقاوالت  لفائدة  تكوينية  ورشات 

وامللحقات خالل شهر فبراير 2021:

يوم الخميس 04 فبراير 2021 بمركزية الغرفة بطنجة.

موضوع الحصة االولى: "الـــــــــــــــيات التمويل" 
التأطير: السيد أيمن الرفاعي: مستشار وخبير في مرافقة املقاوالت

يوم االربعاء 02 فبراير 2021.

موضوع الحصة االولى: " التعريف بعروض التجاري 
وفابنك"

التأطير: السيد يوسف الهبطي: مستشار وخبير في 
مرافقة املقاوالت الصغيرة جدا. لفائدة حاملي املشاريع 

املقيمين بحاضنة تطوان.

يوم الخميس 11 فبراير 2021

موضوع الحصة " حول موضوع "التعريف ببرنامج 
انطالقة وشروط االستفادة منه، وعروض التجاري 

وفابنك"
لفائدة متدربي الجمعية املغربية ألوراش املدارس 

للتنمية وحاملي املشاريع

بطنجة

بتطوان

املواكبة والتحسيس/ التكوين
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يوم الثالثاء 16 فبراير 2021

لفائدة متدربي الجمعية املغربية ألوراش املدارس 
للتنمية وحاملي مشاريع )فوج رقم 2( في مختلف 

التخصصات

يوم الخميس 04 فبراير 2021،

لقاء مع أعضاء املجلس الجهوي للسياحة
حول موضوع التعريف بباقة الخدمات التي توفرها الغرفة لفائدة وكذا التعريف بعروض التجاري وفابنك املوجهة 

ملهنيي السياحة، رغبة في ابرام مجموعة من اتفاقيات شراكة مع منهي قطاع السياحة والخدمات تهم الفنادق 
واملطاعم ووكاالت االسفار

يوم الخميس 25 فبراير 2021

حول "موضوع التعريف بباقة الخدمات التي تقدمها 
الغرفة ملنتسبيها، والتعريف ببرنامج انطالقة." لفائدة 

منتسبي الغرفة

يوم الخميس 18 فبراير 2021

حول موضوع "التعريف ببرنامج انطالقة وشروط 
االستفادة منه، وعروض التجاري وفابنك"

 لفائدة تعاونية الطاقة النظيفة

املواكبة والتحسيس/ التكوين
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املواكبة والتحسيس/ التكوين

يوم االربعاء 03 فبراير 2021

موضوع الحصة االولى: " التعريف بعروض التجاري وفابنك"

استفاد منه أطر الفرعية وتم تسطير برنامج عمل مشترك لتنزيل االتفاقية املتعلقة بدعم حاملي املشاريع واملقاوالت 

الصغيرة جدا الراغبة في تطوير نشاطه

يوم الخميس 18 فبراير 2021 

موضوع الحصة حول "آليات الدعم واملواكبة املوجهة للمقاوالت الصغرى والصغيرة جدا وسبل النهوض بالقطاع 

التجاري باقليم العرائش" لفائدة ممثلي فيدرالية تجار القصر الكبير. 

التأطير: السيد حسن التمسماني، املدير االقليمي ملجموعة التجاري وفابنك والسيدان يوسف الفاضلي ومعاد 

الوزاني، مستشارا وكالة التجاري وفابنك بالعرائش والقصر الكبير بحضور السيد العضو عبد اللطيف التويجري

العرائش

القصر الكبير
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للتنمية  الوطنية  للمبادرة  الثالثة  املرحلة  إطار  في 

عقد  تم  للغرفة  التواصلية  األنشطة  وضمن  البشرية، 

لقاء تواصلي مع مجموعة من الشباب الحاملين ألفكار 

 2021 فبراير   22 االثنين  يوم  وذلك  مبتكرة  مشاريع 

باملقر الجهوي للغرفة )الثانية بعد الزوال(. ترأس اللقاء 

السيد حسين بن طيب أمين مال الغرفة بحضور السيد 

اصيلة  طنجة  لعمالة  االقليمي  املسؤول  امزيان  محمد 

للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والعديد من املهنيين 

الشباب للمنطقة. ومن املعلوم أن عمالة طنجة اصيلة 

للتنمية  الوطنية  باملبادرة  املكلف  املكتب  رهن  وضعت 

مدينة  مستوى  على  للشباب  منصات  ثالث  البشرية 

طنجة بكل من كاستيا واملرس وأصيلة. وقد شكل اللقاء 

مناسبة  املشاريع  حاملي  من  مجموعة  حضره  الذي 

لالطالع على الخدمات املقدمة من طرف املكتب املكلف 

في  الشباب  املهنيين  لفائدة  للتنمية  الوطنية  باملبادرة 

مجال التكوين واملواكبة. حيث قدمت عروضا في هذين 

املحورين.

السياسية  املشاركة  توسيع  بأهمية  الوعي  من  انطالقا 

وتمكين االشخاص من ذوي االعاقة من الحق في املساهمة 

العريضة  توقيع  تم  باملغرب  الديمقراطي  املشهد  بناء  في 

التمثيلية  الهيئات  في  الفئة  هذه  مشاركة  لدعم  ذلك  و 

فبراير   16 الثالثاء  يوم  صباح  وذلك  الوطنية  و  املحلية 

اللقاء كل  في هذا  بطنجة وقد شارك  الغرفة  بمقر   2021

من السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول للرئيس 

والسيد الحسين بن طيب أمين مال الغرفة والسيد أشرف 
بوجير مقرر الغرفة والسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي 

للغرفة و العديد من فعاليات املجتمع املدني باملدينة.

املواكبة والتحسيس

عقد لقاء تواصلي مع مجموعة من الشباب الحاملين ألفكار مشاريع مبتكرة

توقيع عريضة لدعم مشاركة الفئة من ذوي االعاقة في الهيئات التمثيلية 
املحلية والوطنية
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رؤساء  من  مجموعة  مع  تواصلي  لقاء  عقد  تم 

الجمعيات وذلك يوم الجمعة 19 فبراير 2021 باملقر 

بنعبد  السيد مصطفى  اللقاء  ترأس  للغرفة.  الجهوي 

الحفيظ  عبد  والسيد  للرئيس  األول  النائب  الغفور 

ربيع  السيد  بحضور  للرئيس  الثاني  النائب  الشركي 

الخملي�شي املدير الجهوي والعديد من رؤساء وممثلي 

السبل  لدراسة  االجتماع  املهنية.خصص  الجمعيات 

الكفيلة برفع التحديات التي تواجه القطاعات املهنية 

املرتبطة  االكراهات  ظل  في  التجارة  قطاع  وخاصة 

على  لإلطالع  مناسبة  اللقاء  شكل  كما  كورونا.  بجائحة 

مجموعة من الخدمات املقدمة من طرف الغرفة لفائدة 

االجتماعية.  والخدمات  التكوين  مجال  في  املنتسبين 

حيث قدمت باملناسبة عروضا في هذين املحورين.حضر 

رئيس  بولعيش  خالد  الغرفة:  طر 
ُ
أ السادة  اللقاء  هذا 

مصلحة التكوين والتشبيك، عبد الرحيم العلوي رئيس 

وشيرين  بوحايك  وخديجة  القرب  خدمات  مصلحة 

الحراق اطر بالغرفة.

الجهوي،  الصعيد  على  املهنيين  لقضايا  ومواكبتها  الغرفة  به  تقوم  الذي  والتحسي�شي  االستشاري  الدور  إطار  في 

عقدت الغرفة خالل شهر فبراير 2021 مع الجمعيات املهنية:

وبرئاسة السيد عمر مورو رئيس غرفة وبحضور كل من نائبه األول السيد مصطفى بن عبد الغفور، ونائبه الثاني 

السيد حفيظ الشركي، والسيد نبيل الخملي�شي عن االدارة. انعقد يوم األربعاء 10 فبراير 2021 بمقر الغرفة بطنجة 

لبيع  الجملة  أسواق  لجمعيات  الوطني  االتحاد  ممثلي  مع  لقاء 

الخضر والفواكه باملغرب. في شخص نواب رئيس الجمعية، كل 

من السيد عثمان الزيتوني والسيد لخناتي علوي حسن، والسيد 

إلى  االجتماع  تطرق  وقد  الجمعية.  مال  أمين  نائب  أوراغ  هشام 

مجموع القضايا التي تهم أسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه 

باملغرب، والعمل سويا على املساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل 

التي تواجهها وتجويد عملها في املستقبل.

املواكبة والتحسيس

عقد لقاء تواصلي مع مجموعة من رؤساء الجمعيات

اجتماع مع ممثلي جمعية االتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة باملغرب
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مناخ  وتحسين  للمستثمرين  الغرفة  تشجيع  اطار  في 

النائب  الحسيسن  الحميد  عبد  السيد  إستقبل  األعمال، 

الثالث لرئيس الغرفة مرفوقا بالسيد خالد بولعيش رئيس 
مصلحة بالغرفة يوم الجمعة 05 فبراير 2021 باملقر الجهوي 
التجاري  املدير   joaquin valcarce lidoالسيد للغرفة 

هذا  خالل  التطرق  تم  وقد   .jadash petroleum لشركة 

املشاريع  الى  و  للجهة  االقتصادية  اإلمكانيات  إلى  اإلجتماع 

االستثمارية التي تنوي الشركة القيام بها في هذا الصدد.

في إطار تتبع تنفيذ اتفاقية الشراكة املبرمة بين غرفة 

تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 

الجمارك  لدى  املقبولين  املعشرين  وجمعية  الحسيمة 

2021 على الساعة  09 فبراير  باملغرب ، تم يوم الثالثاء 

جلسة  عقد  بطنجة  الغرفة  بمقر  زواال  عشرة  الثانية 

النائب  الغفور  عبد  بن  مصطفى  السيد  ترأسها  عمل 

 : ازغينو  عامر  :السيد  من  كل  وحضرها  للرئيس  االول 

ياسين  بالغرفةالسيد  اللوجستية  و  النقل  لجنة  رئيس 

بالغرفةالسيد  الناشئة  املقاوالت  لجنة  رئيس   : العرود 

لدى  املقبولين  املعشرين  جمعية  ممثل   : الجاي  محمد 
الجهوي  املدير  الخملي�شي:  ربيع  باملغربالسيد  الجمارك 

ملحقة  مدير  اللنجري:  الفقيه  ناصر  للغرفةالسيد 

تطوان السيد سعيد شفيق : اطار بالغرفة

تدارس  الى  االجتماع  هذا  في  الحاضرون  تطرق  وقد 

مجموعة من النقاط اهمها:

مجال  في  املتدخلين  مختلف  بين  العمل  تنسيق   -

التجارة الخارجية

- برمجة التكوين االسا�شي واملستمر في مجال التجارة 

الخارجية

- تنظيم ندوات تحسيسية في مجال التجارة الخارجية

عمليتي  النجاح  املهنيين  من  مجموعة  مواكبة   -

االستيراد والتصدير.

املواكبة والتحسيس

لقاء مع ممثلي فرع الفيدرالية الوطنية للمموني الحفالت بالعرائش والقصر الكبير

"jadash petroleum" جلسة عمل مع املدير التجاري لشركة

جلسة عمل مع ممثل جمعية املعشرين املقبولين لدى الجمارك باملغرب

وانعقد يوم الثالثاء 02 فبراير 2021 بمقر فرعية الغرفة بالعرائش، لقاء مع ممثلي فرع الفيدرالية الوطنية للمموني 

الحفالت بالعرائش والقصر الكبير ، تمحور حول مناقشة وضعية القطاع في ظل الظروف الراهنة وبحث سبل تجاوز 

االزمة التي عرفها هذا القطاع باقليم العرائش.
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مشاركة الغرفة في اجتماع حول إنعاش القطاع السياحي بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة

مشاركة الغرفة في اجتماع اللجنة الجهوية ملتابعة البرنامج املندمج لدعم وتمويل 
املقاوالت-انطالقة-

القطاع  إنعاش  الى  السعي  إطار  في    

السياحي بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة 

تداعيات  تجاوز  سبل  عن  والبحث 

بالقطاع  والنهوض   19 كوفيد  جائحة 

السياحي باقليم العرائش بشكل خاص. 

انعقد يوم الثالثاء 02 فبراير 2021 بمقر 

التقليدية  والصناعة  السياحة  وزارة 

االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل 

السياحة  وزيرة  ترأسته  لقاء  بالرباط، 

من  كل  بحضور  فتاح  نادية  السيدة 

السيد عبد الحميد الحسيسن نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة والسيد 

عبد العالي الحسيسن عضو بالغرفة والسيد امحمد احميدي، رئيس غرفة الصناعة التقليدي لجهة طنجة تطوان 

الحسيمة والسيد محمد اخاللة، عضو املجلس البلدي للعرائش. وقد تمحور هذا اللقاء حول سبل إنعاش القطاع 

واملميزات  السياحية  املؤهالت  تستثمر  هيكلية  مشاريع  وإنجاز  والشراكات  للتعاون  اتفاقيات  عبر  بالجهة  السياحي 

الطبيعية واملآثر التاريخية والرصيد الثقافي الغني لهذه املنطقة.

شارك السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة في اجتماع اللجنة 

الجهوية ملتابعة البرنامج املندمج لدعم وتمويل 

املقاوالت-انطالقة- الذي انعقد يوم الخميس 

4 فبراير 2021 بمقر والية الجهة  والذي ترأسه 

السيد والي الجهة، بحضور عدد من مسؤولي 

برنامج  البرنامج.   في  الشريكة  املؤسسات 

مناخ  تحسين  في  املساهمة  يروم  "انطالقة" 

املشاريع،  حاملي  وتتبع  مواكبة  عبر  األعمال 

تمويل  تهم  رئيسة،  محاور  ثالثة  على  ويحتوي 

الدعم  عمليات  وتنسيق  املقاوالتي  العمل 

واملواكبة على مستوى الجهة. 

تعاون وشراكةحكامة وتواصل
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تعاون وشراكة

استقبال السيد سفير الحكومة األسترالية باملغرب بطنجة

املشاركة في الندوة االفتراضية تحت عنوان: "امللتقى األول لدول شمال إفريقيا واملتوسط"

التجارة  غرفة  رئيس  مورو  عمر  السيد  استقبل 

الحسية  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 

يومه االثنين 22 فبراير 2021 سفير الحكومة األسترالية 

 Michael Cutts كوتس  ميخائيل  السيد  باملغرب 

مرفوقا بالسيد أسامة العلوي عن املفوضية األسترالية 

الذي  اللقاء  هذا  وخالل  باملغرب.  واالستثمار  للتجارة 

املدير  الخملي�شي  ربيع  السيد  الغرفة  جانب  من  حضره 

تم  مصلحة،  رئيس  الحضري  مصطفى  والسيد  الجهوي 

طنجة  جهة  عليها  تتوفر  التي  املؤهالت  عن  ملحة  تقديم 

من  تشكله  وما  االستثمارات  مجال  في  الحسيمة  تطوان 

األموال  رؤوس  وتطوير  واستقرار  لجلب  مناسب  مجال 

سبل  اللقاء  تناول  كما  والقارات.  البلدان  مختلف  من 

الفاعلين  بين  واالقتصادية  التجارية  العالقات  إنعاش 

إمكانية  مع  بأستراليا  ونظرائهم  بالجهة  االقتصاديين 
والتعاون  الشراكة  قنوات  لشق  وزيارات  لقاءات  تنظيم 

بين الجانبين.

في إطار مهام وأدوار الغرفة داخل جمعية غرف البحر 

األبيض املتوسط "أسكامي"، شارك السيد عزيز اغبالو 

رئيس قسم االستراتيجية والشراكة نيابة عن السيد عمر 

الندوة االفتراضية املنظمة تحت  في  الغرفة  مورو رئيس 

واملتوسط"  إفريقيا  شمال  لدول  األول  "امللتقى  عنوان: 

يومه 25 فبراير 2021. وتهدف هذه التظاهرة التي عرفت 

مشاركة متدخلين من ست دول متوسطية إلى التعريف 

تجارب  على  واالنفتاح  املنطقة  بهده  االستثمار  بفرص 

املناسب  األعمال  مناخ  توفير  مجال  في  الدول  مختلف 

السياق  هذا  املباشرة.في  األجنبية  االستثمارات  لجلب 

ركزت مداخلة غرفة التجارة والصناعة ولخدمات لجهة 

التحتية  البنيات  تقديم  على  الحسيمة  تطوان  طنجة 

مختلف  ملواكبة  املوضوعة  الوطنية  واالستراتيجيات 

التحفيزات  ملختلف  إضافة  االقتصادية،  القطاعات 

إشارة  رهن  املوضوعة  التمويل  وخطوط  الضريبية 

املستثمرين األجانب.
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تعاون وشراكة

تنظيم النسخة السادسة للمنتدى املتوسطي للنسيج )ميدي تكس 2021(

انجاز برنامج االنشطة للمشروع االملاني حول الصناعات الغذائية بوزان

في إطار تنظيم النسخة السادسة للمنتدى املتوسطي 
يوم  بتركيا  أزمير  مدينة  في   )2021 تكس  )ميدي  للنسيج 
17 فبراير 2021، افتتح عن بعد السيد عمر مورو نائب 
التجارة  لغرف  املتوسط  األبيض  البحر  جمعية  رئيس 
والصناعة ورئيس جامعة الغرف باملغرب و رئيس غرفة 
تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
الحسيمة، املناظرة األولى من هذا املنتدى تحت عنوان 
املتوسطية  الصناعة  في  واملاركات  التصاميم  أهمية   "
األسكام  تهنئة  و  الترحيبية،  الكلمة  للموضة"،وبعد 
والغرفة التجارية إلزمير التركية بمناسبة تنظيم ميدتكس 
النسيج  2021 أكد السيد عمر مورو على أهمية قطاع 
البحر  حوض  دول  اقتصاديات  في  يلعبه  الذي  والدور 

متفاوتة  نسب  في  القطاع  هذا  يساهم  حيث  املتوسط 
الدول.وأضاف  لهذه  الخاص  الوطني  الناتج  في  ومهمة 
السادسة  الدورة  هذه  بأن  كذلك  مورو  عمر  السيد 
تكت�شي أهمية استثنائية نظرا للظروف الصعبة التي يمر 
 .19 كوفيد  كورونا  جائحة  تأثير  تحت  حاليا  العالم  منها 
تقدر  الصناعة  هذه  بأن  اإلشارة  من  البد  كان  هنا  ومن 
ب 2500 مليون دوالر وتشغل 60 مليون عامل في جميع 
في  للتنمية  الفقري  العمود  يجعله  مما  اإلنتاج  سالسل 
الصدد  نفس  في  مؤكدا  املتوسطية،  البلدان  من  كثير 
على مواصلة تطوير ال قطاع وتحسين قدرات مقاوالته 
واملسؤولية  والنجاعة  واالبتكار  الجودة  مستوى  على 

االجتماعية.

في إطار االعداد للمشروع االملاني " اكاديمية الصناعة 

الفاعلة  والتعاونيات  باملهنيين  يعنى  الذي   " الغذائية 

الشباب  املقاولين  وكذا  الغذائية  الصناعات  مجال  في 

الراغبين في انشاء مقاوالتهم في هذا املجال باقليم وزان 

وبالجهة والذي تقوده الغرفة بمعية شركاء محليين وعلى 

تنظيم  تم  املان.  شركاء  عدة  جانب  الى  الوطني  املستوى 

لبرمجة  لقاءات   2021 فبراير  و3و4  1و2  ايام  بعد  عن 

خالل  املشروع  هذا  سيعرفها  الذي  االنشطة  مختلف 

من  كل  فيها  شارك   2021-2022-2023 الثالث  سنواته 

قنطار  رشيد  والسيد  مورو  عمر  السيد  الغرفة  رئيس 

الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع  والسيد  الغرفة  عضو 

ملحقة  مدير  اللنجري  الفقيه  ناصر  والسيد  للغرفة 

الغرفة بتطوان.
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اجتماع لتتبع مشروع متحف التجارة بتطوان

خدمات جديدة للمنخرط

الدعم والترويج

   تم يوم األربعاء 10 فبراير 2021 على الساعة الثانية عشرة 
مشروع  لتتبع  عمل  جلسة  عقد  بتطوان  امللحقة  بمقر  زواال 
متحف التجارة بتطوان بحضور السيد ناصر الفقيه اللنجري، 
لتنمية  الوكالة  عن  الكميرة  نسيمة  والسيدة  امللحقة  مدير 
املديرية  عن  املصلوحي  اجالل  والسيدة  الشمالية  األقاليم 
اإلقليمية للثقافة والسيد خالد هرميش عن الجماعة الخضرية 
السيد  بتطوان  للملحقة  التابعة  األطر  جانب  الى  بتطوان، 
والسيدة  بامللحقة  والترويج  الدعم  قسم  رئيس  سغيد  شفيق 
مريم الفا�شي إطار بالغرفة والسيد ياسين املالح إطار بالغرفة. 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تضع بين أيدي منتسبيها "دليل املنخرط" وذلك 
http://ccistanger.gov.ma/FR/docs/157-GuideAdherent.pdf :بالضغط على الرابط التالي
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اجتماع هيئة تحرير إصدارات الغرفة

الغرفة  بمقر   2021 فبراير   04 الخميس  يوم  انعقد 
ترأس  الغرفة.  إصدارات  تحرير  لهيئة  اجتماعا  بطنجة 
األول  النائب  الغفور  بنعبد  مصطفى  السيد  االجتماع 
لجنة  رئيس  اليعقوبي  عثمان  السيد  بحضور  للرئيس 
الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع  والتواصل والسيد  االعالم 
للغرفة والسيد ناصر الفقيه لنجري مدير ملحقة تطوان 
باإلصدارات  مكلفة  بالغرفة  إطار  العساوي  نورة  والسيدة 
والسيد عبد الرحيم أشرقي إطار بالغرف. انكب االجتماع 

على تحضير العدد املقبل لرسالة الغرفة

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تضع بين ايديكم العدد الثامن من مجلة الغرفة 
"الرسالة االقتصادية" والتي تجدونه عبر الرابط التالي:

http://www.ccistanger.gov.ma/FR/docs/160-MsgEcoN8.pdf 

اإلعالم والتواصل
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اإلعالم والتواصل

الغرفة تطلق موقعا الكترونيا جديدا لها
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بالغ وزارة االقتصاد واملالية واصالح االدارة

إيداع اإلقرار املتعلق باملساهمة املهنية املوحدة قبل فاتح أبريل 2021 

دليل عملي خاص بتطبيق نظام املساهمة املهنية املوحدة 
عبر الرابط التالي:

http://ccistta.ma/.../uploads/2021/02/CPU_GuidePratique.pdf 
www.tax.gov.ma

إحدى  املوحدة  املهنية  املساهمة  إحداث  يعتبر 

الثالثة  الوطنية  املناظرة  عن  املنبثقة  التوصيات 

املساهمة  هذه  وتروم   .2019 سنة  املنعقدة  للجبايات 

إرساء نظام ضريبي خاص باأللشخاص الذاتيين املحدد 

من  والهدف  الجزافي.  الربح  نظام  وفق  املنهي  دخلهم 

إحداث هذه املساهمة املهنية هو تمكين هذه الفئة من 

امللزمين املزاولين أللنشطة ذات الدخل املحدود من أداء 

ضريبة موحدة شاملة تضم من جهة:)الضرائب والرسوم 

والرسم  الدخل  املنهي +الضريبة على  بالنشاط  الخاصة 

واجبات  وكذا  الجماعية)  الخدمات  على  +الرسم  املنهي 

تكميلية مرصدة للخدمات االجتماعية لفائدتهم تشمل 

في مرحلة أولى التأمين اإلجباري عن املرض. وتبعا لذلك 

تم ابتداء من فاتح يناير 2021 نسخ مقتضيات املدونة 

العامة للضرائب املتعلقة بنظام الربح الجزافي وتعويضها 

املهنية  املساهمة  نظام  بإحداث  تتعلق  جديدة  بأحكام 

رقم  املالية  قانون  من   6 املادة  بموجب  وذلك  املوحدة، 

65-20 للسنة املالية 2021.

بالغات وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي
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بالغات وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

دعم  إلى  الرامية  السامية  امللكية  للتوجيهات  تنفيذا 
وقع  واالبتكار.  الصناعية  األعمال  ريادة  تطوير  وتسريع 
الصناعة  وزير  العلمي،  الحفيظ  عبد  موالي  السيد 
 15 اإلثنين  يوم  والرقمي،  األخضر  واالقتصاد  والتجارة 
برنامج  إلحداث  شراكة  اتفاقية  بالرباط  فراير2021 
الصناعية  الناشئة  املقاوالت  حاملي  دعم  إطالق 
"تطوير – مقاولة ناشئة"، وتم توقيع اتفاقية االتفاقية 

للوكالة  العام  املدير  طرف  من  أيضا 
الصغرى  باملقاولة  للنهوض  الوطنية 
أرجدال،  إبراهيم  السيد  واملتوسطة، 
منظومة  لفدرالية  املؤسس  والعضو 
املقاوالت الناشئة املغربية السيد أمين 

الهزاز.
مشاريع  تطوير  يتوخى  البرنامج 
ذات  وخدماتية  وصناعية  مبتكرة 
املقاوالت  تقدمها  عالية  مضافة  قيمة 

الصناعي  اإلنعاش  مخطط  تفعيل  إطار  في  الناشئة، 
2021-2023 الذي يتضمن من بين محاوره االستراتيجية 
من  جديد  جيل  وبروز  الصناعية  األعمال  ريادة  تطوير 

الصناع املغاربة.
وللمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الرابط التالي:

/http://www.mcinet.gov.ma

وكما تم توقيع يوم الخميس 25 فبراير 2021 على 52 
مليار   4,2 يبلغ  إجمالي  مالي  بغالف  استثمارية  اتفاقية 
12500 منصب شغل  درهم من شأنها إحداث أزيد من 
مباشر. تتوزع االستثمارات التي تهم 9 قطاعات صناعية 

على 9 جهات، ويمكنها تقليص حجم الواردات بأكثر من 
7, 3 مليار درهم لفائدة املنتوج املحلي.

وللمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الرابط التالي:

إطالق برنامج دعم حاملي املقاوالت الناشئة الصناعية "تطوير – مقاولة ناشئة"

تشجيع اإلنتاج املحلي/ بنك املشاريع الصناعية
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بالغ الوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة 

في إطار أنشطتها املتعلقة بتشجيع االقتصاد األخضر، 

تقوم الوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة بإنجاز برنامج يتعلق 

واملهن  النظيفة  التكنولوجيات  مجال  في  االبتكار  بدعم 
الصندوق  مع  بشراكة   )Cleantech Maro( الخضراء 

العالمي للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية.

الشباب،  للمقاولين  املوجه  البرنامج  هذا  ويندرج 

إطار  في  واملتوسطة،  والصغيرة  املبتدئة  واملقاوالت 
املبادرة العاملية لتعزيز االبتكار التي تستفيد منها 8 دول 

عبر العالم.

عبر  الخضراء  املهن  تشجيع  الى  البرنامج  هذا  ويهدف 

التكنولوجيات  لالبتكارفي مجال  الشباب  املقاولين  دعم 

النظيفة، وذلك في إطار مباريات سنوية الختيار املشاريع 

بتثمين  الصلة  ذات  املجاالت  في  وإبداعا  ابتكارا  األكثر 

النفايات، واالستعمال املعقلن للموارد املائية، والنجاعة 

الطاقية والطاقات املتجددة، والبنايات الخضراء.

برنامج لدعم االبتكار في مجال التكنولوجيات النظيفة واملهن الخضراء
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بالغات الغرفة

افتتاح مكتب خاص بمقر الغرفة ملولكبة ودعم املقاوالت
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بالغات الغرفة

انطالق خدمة "شباك القرب"
بامللحقات تطوان والحسيمة
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بالغات الغرفة

بالغ حول انعقاد الدورة األولى للجمعية العامة برسم سنة 2021




	cover 22 copie
	nachra 22
	cover 22 verso

