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رئيس النشر:
عمر مورو

مدير النشر:
ربيع الخملي�شي 

أعضاء فريق االشراف والنشر 
 مصطفى بن عبد الغفور 

 الحسين بن الطيب
 أشرف بوجير

عثمان اليعقوبي

رئيس فريق التحرير:
ناصر الفقيه اللنجري 

هيئة التحرير واالشراف التقني:
نورة العساوي

املحررون املشاركون:
الطاقم اإلداري للغرفة

رقم االيداع القانوني لرسالة الغرفة:
2019/08

طباعة وتصميم:
مطبعة الحمامة

50 شارع محمد أمزيان 93030
تطوان - املغرب

الهاتف:
0539715219 - 0539970300

البريد اإللكتروني:
alhamama.imprenta@gmail.com

  افتتاحية العدد: 

كلمة السيد عمر مورو رئيس الغرفة حول "املنظومة الوطنية للتغطية الصحية" 

املساهمة املهنية املوحدة:

-  لقاءات تحسيسية وتكوينيات لفائدة املهنيين على مستوى الجهة.  

برنامج انطالقة:

التجاري  عروض  حول  وامللحقات  املقر  مستوى  على  تكوينية  ورشات  تنظيم   -

وفابنك وبرنامج -انطالقة.

اللقاءات التواصلية:

- لقاءات تنزيل "خدمة شباك املصدرين" بالغرفة 

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

- عقد لقاء تواصلي مع مجموعة من رؤساء الجمعيات.

أنشطة جهوية:

- رئيس الغرفة يشارك في لقاء مع مجموعة من املستثمرين والتجار بالفنيدق 

الغرفة.

في   )Visioconférence( الفيديو  تقنية  عبر  مغلقة  ندوة  في  الغرفة  مشاركة   -

موضوع تطوير النمو األخضر.

- الغرفة تحتفل بالعيد األممي للمرأة.

  التعاون والشراكة: 

- استقبال السيدة آن هوغلوند سفيرة السويد بمقر الغرفة بطنجة. 

  مستجدات قانونية:

- مقتضيات القانون رقم 19 55- املتعلق بتبسيط املساطر واالجراءات االدارية 

املهنية املوحدة

مستجدات اقتصادية:

2021 يصادق على عدة  - مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في دورة مارس 

اتفاقيات تهم الشق االقتصادي للجهة.

بالغات الغرفة: 

افريقيا  وبنك  الغرفة  بين  االتفاقية  بموجب  بالغرفة  خاص  مكتب  افتتاح   -

ملواكبة ودعم املقاوالت. 

إصدارات الغرفة:

- حصيلة عمل الغرفة لسنة 2020.

فريق التحرير:

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

الحسيمة

محتويات العدد
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االفتتاحية

تطوان-  طنجة-  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  كانت  لطاملا 
الورش  إنجاح  في  واملساهمة  الجهة  مهنيين  ملواكبة  دائما  معبأة  الحسيمة 
التجار  فئات  لتشمل  االجتماعية،  الحماية  بتعميم  يتعلق  الذي  الهام 
يزاولون نشاطا خاصا، وذلك من  الذين  واملهنيين واألشخاص غير األجراء 
خالل حرصها الدائم واملستمر على اعتماد الحوار مع مهنييها كآلية تشاورية 
ملتابعة تدبير هذا امللف الذي يعد ورشا وطنيا مهما تنفيذا للتوجيهات امللكية 
مصالحهم  تخدم  ناجعة  لحلول  للوصول  التام  واستعدادها  السامية، 
وتمكنهم من حقهم الطبيعي في التأمين اإلجباري عن املرض، وكان اشتغالنا 
لعدة سنوات  واملهنيين  قد استمر  للتجار  التغطية االجتماعية  على ملف 
بحيث انخرطت الغرفة في مسلسل البحث عن الحلول املالئمة عبر اعتماد 
تنظيمها  تم  التي  األولى  للتجارة  الجهويتين  املناظرتين  وتوصيات  مخرجات 
2019، وأيضاخالل املنتدى الوطني  2018 والثانية خالل سنة  خالل سنة 
للتجارة املنظم سنة 2019، مما مكن من إنضاج هذه التصورات والخروج 
 ،)CPU( بحلول عملية، وهو اعتماد مقترح اخراج املساهمة املهنية املوحدة
الخدمات  ورسم  املنهي  والرسم  املنهي  الدخل  على  الضريبة  محل  حل  الذي 
الحماية  لتمويل  املخصص  التكميلي  الواجب  كذلك  ويشمل  الجماعية، 
التغطية  من  االستفادة  واملهنيين  التجار  بإمكان  أصبح  حتى  االجتماعية، 
 98.15 رقم  بالقانون  املحدثة  املرض  عن  األساسية  اإلجبارية  الصحية 
بفئات  الخاص  املرض،  عن  األسا�شي  اإلجباري  التأمين  بنظام  املتعلق 
املهنيين، والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء، الذين يزاولون نشاطا 
خاصا، وأصبح اليوم كذلك بامكانهم مباشرة اإلجراءات املتعلقة بالتسجيل 
والتصريح بأفراد أسرهم )األطفال واألزواج( لدى الصندوق الوطني للضمان 

)CNSS( . االجتماعي

إدماج التجار واملهنيين في املنظومة الوطنية للتغطية 
الصحية ورشا وطنيا مهما تحققت أهدافه

السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة –تطوان- الحسيمة
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النظام  بخصوص  املهنيين  ومواكبة  تحسيس  أجل  من  للغرفة  املسطر  البرنامج  إطار  في 
الضريبي واالجتماعي الجديد " نظام املساهمة املهنية املوحدة" وسعيا  منها الى اطالع منتسبيها 
على هذه املستجدات وتمكين املهنيين الخاضعين لنظام الربح الجزافي سابقا من االنخراط في 
نظام املساهمة املهنية املوحدة  نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 
الحسيمة مجموعة من اللقاءات التحسيسية والتكوينية لفائدة أعضاءها ومنتسبييها واملهنيين 
على مستوى املقر بطنجة وامللحقات تطوان والحسيمة والعرائش وذلك بشراكة مع املديريات 

الجهوية للضرائب. 

مواكبة الغرفة للمستجدات
املالية املتعلقة باملساهمة املهنية املوحدة
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    انعقد بين الغرفة واملديرية الجهوية للضرائب بطنجة يوم الخميس 04 مارس 2021 عن طريق تقنية التواصل 

باملساهمة  يتعلق  فيما  السيما  الذكر،  السالف  القانون  وتنفيذ  بتنزيل  املرتبطة  الجوانب  لتناول  اجتماعا  بعد  عن 

املهنية املوحدة )CPU(.ترأس اللقاء من جانب الغرفة السيد عمر مورو رئيس الغرفة بحضور كل من السيد مصطفى 

الحسين  والسيد  للرئيس  الثاني  النائب  الشركي  الحفيظ  عبد  والسيد  الغرف  لرئيس  األول  النائب  الغفور  عبد  بن 

جمال  السيد  ازغينو،  عامر  السيد  أزماني،  منصف  السيد  الغرفة  أعضاء  والسادة  الغرفة  مال  أمين  الطيب  بن 

الدين حنين، السيد نجيب أوعلي، السيد خالد إبراهمي، السيد عثمان اليعقوبي، السيد عبد اللطيف التويجري، 

السيد إبراهيم أمنكاي ، السيد عبد السالم السليماني ، السيد عماد الحفيظ، السيد محمد سعيد أهروش، السيد 
أحمد اليوسفي، السيد محمد املودن. كما حضرها من جانب الطاقم اإلداري السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي 

والسيد ناصر الفقيه اللنجري مدير امللحقة بطوان وأطر الغرفة السيد عبد الرحيم العلوي والسيدة سامية الريفي 

التمسماني والسيد عبد السالم التايدي. وترأسها من جانب املديرية الجهوية للضرائب السيد محمد اليعقوبي املدير 

رئيس  الرياني  الرحمان  عبد  والسيد  بتطوان  للضرائب  اإلقليمي  املدير  اليعقوبي  عزالدين  السيد  بحضور  الجهوي 

تقسمية باملديرية الجهوية للضرائب والسيد عبد هللا سلسان رئيس قطاع باملديرية. وقد عرف اللقاء تقديم عرض 

للسيد املدير الجهوي للضرائب تناول حيثيات مستجدات قانون املالية واإلجراءات املتخذة لتأمين تنزيله على أفضل 

الشق  في  سواء  املنتسبين  وأولوية  اهتمام  تسترعي  التي  النقاط  من  العديد  األعضاء  السادة  أثار  جانبهم  من  وجه. 

املرتبط بتقدير الضريبة أو كيفية تفعيل االستفادة االجتماعية وكذلك آليات معالجة الشكايات والنزاعات. وبعد 

نقاش بناء ومثمر واعتبارا للتوجهات األساسية لوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة واملديرية العامة للضرائب 
وبناء على أولويات برنامج عمل الغرفة فقد تقرر إطالق عملية مواكبة املنتسبين مواكبة وتوجيها ودعما على مستوى 

مقرات الغرفة بالجهة بكل من طنجة وتطوان والحسيمة والعرائش، مع تنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة الجمعيات 

املهنية وعموم املهتمين طيلة الشهر الجاري. كما اتفق الطرفان على مواصلة العمل املشترك والشراكة االستراتيجية 

بين الجانبين ملا فيه خدمة االقتصاد الوطني وعموم املهنيين.

لقاء عن بعد لدراسة املستجدات املتعلقة بقانون املالية لسنة 2021

نظام املساهمة املهنية املوحدة
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الثاني للرئيس بحضور السيد احمد يوسفي والسيد ربيع الخملي�شي  النائب  اللقاء السيد عبد الحفيظ الشركي،  تراس 
رئيس قطاع  السيد عبد هللا سلسان  تأطير  اللقاء من  وكان  الغرفة.  اطر  للغرفة كما حضره مجموعة من  الجهوي  املدير 

باملديرية الجهوية للضرائب بطنجة.

ترأس االجتماع السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول للرئيس، بحضور السيد حفيظ الشركي النائب الثاني للرئيس 
والسيد محمد أيت الحاج عضو الغرفة. قام بتأطير هذا اللقاء كل من السيد عبد هللا سلسان رئيس قطاع باملديرية الجهوية 
للضرائب بطنجة، والسيد عبد الرحمان الرياني رئيس تقسيمة باملديرية الجهوية للضرائب بطنجة والسيد عبد هللا بوكاري 

خبير محاسب واملشرف على مركز املحاسبة املعتمدة بالغرفة. 

التواصلية  اللقاءات  من  سلسلة  الغرفة  نظمت  املوحدة،  املهنية  املساهمة  نظام  بخصوص  املهنيين  مواكبة  إطار  في 
والتحسيسية طيلة شهر مارس 2021 بشراكة مع املديريات الجهوية للضرائب لفائدة األعضاء واملنتسبين من التجار 
واملهنيين على مستوى مدن الجهة. حيث خصصت هذه اللقاءات لتقديم الشروحات حول تعويض نظام الربح الجزافي 
املطبق في مجال الضريبة على الدخل باملساهمة املهنية املوحدة والتي ستمكن املهنيين الخاضعين سابقا لنظام الربح 

الجزافي من أداء ضريبة موحدة، باالضافة الى االشكاالت العديدة املرتبطة بالشؤون الضريبية للمهنيين.

يوم الثالثاء 9 مارس 2021

يوم الثالثاء 12 مارس 2021

طنـــجـــــــــــة

نظام املساهمة املهنية املوحدة
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ترأس االجتماع السيد عبد الحفيظ الشركي النائب الثاني للرئيس بحضور السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة، 
وقام بتأطير هذا اللقاء كل من السيد محمد بوستة رئيس مصلحة باملديرية الجهوية للضرائب بطنجة، والسيد عبد الرحمن 

الرياني رئيس تقسيمة باملديرية الجهوية للضرائب بطنجة. 

ترأس هذا االجتماع السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول للرئيس بحضور السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي 
للغرفة، وقام بتأطير هذا اللقاء السيد عبد هللا سلسان رئيس قطاع باملديرية الجهوية للضرائب بطنجة، الذي قدم عرضا 

.)CPU( شامال حول نظام املساهمة املهنية املوحدة

ترأس االجتماع السيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة، بحضور السيد محمد سعيد اهروش عضو الغرفة والسيد 
ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة وكذا بعض اطر الغرفة، وقام بتأطير اللقاء كل من السيد عبد الرحمان الرياني رئيس 

تقسيمة باملديرية الجهوية للضرائب بطنجة والسيد عبد هللا سلسان رئيس قطاع باملديرية الجهوية للضرائب بطنجة.

يوم الخميس 18 مارس 2021

يوم الخميس 18 مارس 2021

يوم الخميس 18 مارس 2021

نظام املساهمة املهنية املوحدة
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ترأس اللقاء التواصلي الذي نظم لفائدة أرباب املقاهي واملطاعم بطنجة، السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة 
والسيد عبد االله جرجر عضو الغرفة والسيد حسن جرجر رئيس فرع طنجة لجمعية أرباب املقاهي واملطاعم. وقام بتأطير 
اللقاء كل من السيد عبد الرحمان الرياني رئيس تقسيمة باملديرية الجهوية للضرائب بطنجة والسيد عبد هللا سلسان رئيس 

قطاع باملديرية الجهوية للضرائب بطنجة.

استقبل السيد الحسين ابن الطيب، وفد عن الجمعية 
جلسة  معهم  عقد  حيث  السياحيين  للمرشدين  الجهوية 
عمل تم من خاللها تدارس مستجدات التصاريح الضريبية 
التي تخص املساهمة املهنية املوحدة ووضعيتهم االستثنائية 
اعتبارا لكونهم مسجلون لدى صندوق الضمان االجتماعي 
الصحي  بالتأمين  املتعلقة  املستحقات  أدوا  ان  وسبق 

االجباري عن سنة 2020.

ترأس اللقاء السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول للرئيس مرفوقا بالسيدة فاطمة اعجيول إطار بالغرفة. وقام 
بأصيلة.  الضرائب  مفتش  الشايب  شكيب  والسيد  بأصيلة  الضرائب  تقسيمة  رئيس  برامي  الصمد  عبد  السيد  بتنشيطه 

وحضر اللقاء رئيس رابطة التجار بأصيلة ومجموعة من التجار واملهنيين.

يوم اإلثنين 29 مارس 2021

يوم اإلثنين 29 مارس 2021

يوم الخميس 25 مارس 2020

أصيلــــــــة

نظام املساهمة املهنية املوحدة
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ترأس اللقاء عضو مكتب الغرفة السيد مصطفى بناجي وحضره اعضاء الغرفة من تطوان والفنيدق وشفشاون والسيد 
ناصر الفقيه اللنجري مدير امللحقة، الى جانب أطر امللحقة وأطره أطر املديرية االقليمية للضرائب بتطوان.

أشرف على اللقاء السيد أشرف بوجير مقرر الغرفة، وأطره السيد محمد أجطار رئيس تقسيمية الضرائب باإلقليم وإلى 
جانبه السيد التهامي رزوقي رئيس قطاع املهنيين، بحضور السادة أعضاء الغرفة السيد منصف أزماني والسيد إلياس الزياني 
والترويج  الدعم  املخلوفي رئيس قسم  السيد جمال  أبركي، ومن جانب اإلدارة  العربي  الخملي�شي والسيد  والسيد مصطفى 
والسيد محمد العزوزي إطار بامللحقة والسيد محمد البلحاجي إطار بامللحقة، كما حضر اللقاء مجموعة من السادة رؤساء 

وممثلي الجمعيات املهنية املحلية.

يوم الجمعة 5 مارس 2021

يوم اإلثنين 15 مارس 2021 

تطوان

الحسيمــــة

نظام املساهمة املهنية املوحدة
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بتنشيطه  وقام  بالعرائش.  الغرفة  عضوا  التويجري  اللطيف  عبد  السيد  بمعية  الحسناوي  حسن  السيد  اللقاء  ترأس 
السيد مصطفى هدية رئيس تقسيمة الضرائب بالعرائش، والسيدة مريم بوزار رئيسة تقسيمة الضرائب بالقصر الكبير، 
الكبير وممثلي  القصر  تجار  الكبير، وحضره رئيس وممثلي فيدرالية  بالقصر  الضرائب  العلمي رئيس قطاع  والسيد سالم 

بعض الجمعيات املهنية ومجموعة من املهنيين. واشرفت على اشغاله السيدة فاطمة اعجيول مسؤولة بفرعية الغرفة. 

ترأس اللقاء السيد محمد حماني بمعية السيد سمير الكاموني عضوا الغرفة بالعرائش. وقام بتنشيطه السيد مصطفى 
هدية رئيس تقسيمة الضرائب بالعرائش ، والسيد سالم العلمي رئيس قطاع الضرائب بالقصر الكبير. وقد حضر اللقاء 

رؤساء وممثلي الجمعيات املهنية بالعرائش ومجموعة من املهنيين.

ترأس اللقاء السيد حسن الحسناوي عضو الغرفة بالعرائش وأطره كل من السيد مصطفى هدية رئيس تقسيمة الضرائب 
الكبير  القصر  تجار  اتحاد  جمعية  ممثلو  وحضره  الكبير  بالقصر  الضرائب  قطاع  رئيس  العلمي  سالم  والسيد  بالعرائش 

والجمعية املهنية لبائعي املدخالت الفالحية باللوكوس

يوم الجمعة 12 مارس 2021

يوم الجمعة 12 مارس 2021

يوم الجمعة 12 مارس 2021

العرائش والقصر الكبير 

نظام املساهمة املهنية املوحدة
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املتعلقة  للمستجدات  الحسيمة  تطوان  طنجة  بجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  مواكبة  إطار  وفي 
بقانون املالية لسنة 2021، تم عقد دورات تكوينية لفائدة اطر الغرفة حول كيفية الولوج الى املوقع االلكتروني 

للمديرية العامة للضرائب وكيفية ايداع االقرار وأداء املساهمة املهنية املوحدة الكترونيا.

لقاء تكويني لفائدة اطر الغرفة بطنجة بتأطير من السيد عبد هللا سلسان رئيس قطاع باملديرية الجهوية للضرائب بطنجة.

عقد دورة تكوينية لفائدة اطر ملحقة الغرفة بتطوان ترأسها السيد مصطفى بناجي عضو مكتب الغرفة بمقر ملحقة 
الغرفة بتطوان باشراف أطر املديرية االقليمية للضرائب بتطوان.

التكوين لفائدة أطر الغرفة 

يوم اإلثنين 15 مارس 2021 

يوم الجمعة 05 مارس2021

نظام املساهمة املهنية املوحدة
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في اطار مكاتب املداومة املكلفة بعملية التصريح باملساهمة املهنية املوحدة، دأبت الغرفة طيلة أيام السبت واألحد 
الساعة  غاية  الى  والنصف  الثامنة  الساعة  من   2021 ابريل  و04   03 واألحد  السبت  ويومي   2021 مارس  و28   27
 CPU املوحدة  املهنية  باملساهمة  الخاصة  الضريبية  التصريح  عمليات  مواكبة  على  الزوال  بعد  والنصف  الرابعة 

ملنتسبي الغرفة بمقراتها بطنجة وتطوان والحسيمة والعرائش.

مواكبة الغرفة لعملية التصريح الضريبي "املساهمة املهنية املوحدة"

نظام املساهمة املهنية املوحدة
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التغطية  تعمييم  ملشروع  الغرفة  مواكبة  إطار  في 

االجتماعية لفائدة املهنيين، نظم مركز تكوين التاجر 

دورة تكوينية وتحسيسية لفائدة الجمعيات املهنية من 

أجل إطالعهم على آخر املستجدات في هذا اإلطار.

تكوينية  حصة  إجراء  الدورة  برنامج  تضمن  وقد 

على   2021 19مارس  الجمعة  يوم  أولى  وتحسيسية 

الساعة الخامسة مساء عبر تطبيق زوم. قام بتنشيط 

مصلحة  رئيس  الخالدي  عثمان  السيد  اللقاء  هذا 

املؤمنين باملديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان 

اإلجتماعي.كما حضره عدد من أطر الغرفة.

التكوينية والتحسيسية املخصصة  وفي إطار دورته 

املهنيين،  لفائدة  اإلجتماعية  التغطية  تعميم  ملوضوع 

 26 الجمعة  يوم  بعد  عن  التاجر  تكوين  مركز  نظم 

رؤساء  السادة  بمشاركة  5مساء  الساعة  على  مارس 

املحاور  املقدم  العرض  تناول  املهنية.وقد  الجمعيات 

التالية:

 AMO نظام التأمين اإلجباري األسا�شي عن املرض *

للفئات املهنية 

*سلة العالجات

*نسبة التغطية

*واألدوية القابلة للتعويض.

املباركي  الدين  نور  األستاذ  الحصة  بتنشيط  قام 

للمديرية  التابعة  املغرب  ساحة  طنجة  وكالة  رئيس 

الجهوية للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي.

مركز تكوين التاجر ينظم دورات تكوينية وتحسيسية
عن بعد لفائدة الجمعيات املهنية

نظام املساهمة املهنية املوحدة

الحصة األولى: يوم الجمعة 19 مارس 2021

الحصة الثانية: يوم الجمعة 26 مارس 2021
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الغرفة  بمقر   2021 مارس   04 الخميس  يوم  عقد  تم 
بطنجة الحصة الخامسة واألخيرة للدورة التكوينية األولى 
ومقاول  وتاجر  صغير  ومقاول  مشروع  حامل   25 لفائدة 

ذاتي والتي شملت 5 محاور أساسية هي:
- آليات التمويل
- فكرة املشروع

- نموذج األعمال
- خطة العمل

- إدارة النقد

جدا  الصغيرة  للمقاوالت  الغرفة  مواكبة  إطار  وفي 
بنفس  تنظيم  تم  للمشاريع،  الحاملة  الشابة  والفئات 
للغرفة  الجهوي  باملقر  مارس2021   4 الخميس  اليوم، 
لقاء تواصلي وتكويني لفائدة مجموعة من الشباب الذين 
الحاملين  أو  مقاوالتهم  لتطوير  الذاتي  التشغيل  اختاروا 
الطيب  بن  حسين  السيد  اللقاء  هذا  ترأس  للمشاريع. 

رئيس  العسري  عمر  السيد  وحضره  الغرفة  مال  أمين 
مركز املهنيين الشباب والفاعل املدني السيد املتني عبد 
السمار  يوسف  املدرب  اللقاء  بتنشيط  قام  وقد  اإلله. 

املتخصص في التنمية الذاتية وتطوير املقاوالت.

التكوين

برنامج انطالقة 

الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  بين  املبرمة  الشراكة  اتفاقية  تفعيل  إطار  في 
ومجموعة التجاري وفابنك، والتي تروم دعم وتشجيع املبادرة املقاوالتية ومواكبة وتطوير املقاوالت الصغيرة والصغيرة 
جدا من خالل تقديم االستشارة والتكوين وخلق فرص العمل وتشجيع ربط الشراكات بين املقاوالت. تم تنظيم سلسلة 
من الدورات التكوينية املبرمج تنزيلها برسم سنة 2021 على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، املنظمة واملؤطرة 

بشراكة بين الغرفة ومجموعة التجاري وفابنك.

طنجـــــــــــة
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تم يوم الجمعة 05 مارس 2021 بمقر فرعية الغرفة بالعرائش تنظيم لقاء تواصلي تكويني لفائدة اعضاء جمعية 
التجارة والصناعة  بين غرفة  املبرمة  الشراكة  اتفاقية  تفعيل  إطار  في  اللقاء  يندرج هذا  الكبير.  القصر  تجار  اتحاد 
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ومجموعة التجاري وفابنك.  وترأس اللقاء السيد حسن الحسناوي عضو 
الغرفة بالعرائش. وأطره السيد يوسف الفاضلي، مسؤول وكالة التجاري وفابنك بالعرائش. وقد تضمن اللقاء تقديم 
باقة خدمات التجاري وفابنك الخاصة باملهنيين املنتسبين للغرفة والتعريف ببرنامج انطالقة وشروط االستفادة منه، 
وتسطير برنامج دورة تكوينية لفادة اعضاء جمعية اتحاد تجار املدينة وعرض باقة خدمات الغرفة وامتيازات بطاقة 

االنخراط املثمنة.

 01 االثنين  يوم  بالعرائش  الغرفة  فرعية  نظمت  كما 
التعريف  موضوع  حول  تحسيسيا،  لقاء   2021 مارس 
ببرنامج انطالقة وشروط االستفادة منه وتقديم عروض 
اللقاء  هامش  وعلى  املهنيين.  لفائدة  وفابنك  التجاري 
ملنتسبيها  الغرفة  تقدمها  التي  الخدمات  باقة  تقديم  تم 
اللقاء  اطر  املثمنة.  االنخراط  بطاقة  امتيازات  وعرض 
وفابنك  التجاري  وكالة  الفاضلي مسؤول  السيد يوسف 
عضو  بنتهرة  االله  عبد  السيد  عليه  واشرف  بالعرائش 

الغرفة بالعرائش.

فرعية  بمقر   2021 مارس   17 االربعاء  يوم  أيضا  وتم 
ممثلي  لفائدة  تكوينية  حصة  عقد  بالعرائش  الغرفة 
املقاولين الذاتين وبعض الحرفيين بمدينة العرائش. أطر 
هذه الحصة التكوينية السيد يوسف الفاضلي مسؤول 
وكالة التجاري وفابنك بالعرائش ، واشرفت عليها السيدة 

فاطمة اعجيول.

برنامج انطالقة 

العرائش  والقصر الكبير 
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برنامج انطالقة 

وأيضا في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة املبرمة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة -تطوان -الحسيمة 
للتنمية  األمل  جمعية  بمقر   2021 مارس  و25  و23  و18  و17  و16  و15   11 أيام  تم  وفابنك،  التجاري  ومجموعة 
االجتماعية بتطوان تنظيم لقاءات تواصلية تكوينية لفائدة خريجي الجمعية في مختلف الشعب. وأشرف على اللقاء 
السيد ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة الغرفة بتطوان ورئيس جمعية األمل للتنمية االجتماعية بتطوان والسيد 
ياسين املالح إطار بملحقة تطوان. وأطره مسؤول وكالة التجاري وفابنك بتطوان، وكما تم أيام 24 و31 مارس 2021 
 247 حوالي  التكوينية  الدورات  هاته  من  استفاد  ولقد  للتنمية.  املدارس  ألوراش  املغربية  الجمعية  متدربي  لفائدة 

مستفيد ومستفيدة.

-الحسيمة  طنجة-تطوان  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  بين  املبرمة  الشراكة  اتفاقية  تفعيل  إطار  وفي 
ومجموعة التجاري وفابنك. تم عقد يوم االربعاء 31 مارس 2021 باملقر الرئي�شي اإلقليمي للتجاري وفابنك بالحسيمة 
حصة تكوينية لفائدة املقاولين الذاتين واملقاوالت الصغيرة جدا باإلقليم حول برنامج انطالق مقاول، أطر هذه الحصة 
التكوينية السيد محمد النعيمي منشط ومستشار لدى التجاري وفابنك، وأشرف عليها السيد محمد البلحاجي إطار 

بالغرفة.

تطــــــــــــــوان

الحسيــمــــــــــة
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وأيضا عقد بمقر الغرفة بطنجة جلسة عمل مع مجموعة من التجار بمدينة طنجة وذلك يوم الجمعة 5 مارس 
2021، باملقر الجهوي للغرفة بطنجة. وترأس هذا اللقاء السيد عبد الحفيظ الشركي النائب الثاني للرئيس مرفوقا 
بالسيد احمد اليوسفي، عضو الغرفة بحضور السيد ربيع الخملي�شي، املدير الجهوي للغرفة. وخصص هذا االجتماع 
لالطالع على باقة الخدمات التي تقدمها الغرفة لفائدة منتسبيها في مجال التكوين والخدمات االجتماعية بحيث قدم 
السيد خالد بولعيش رئيس مصلحة التكوين والتشبيك عرضا حول مركز استكمال التاجر كما قدم السيد املدير 
الجهوي عرضا حول باقة الخدمات التي تمنحها بطاقة االنخراط. كما حضر هذا اللقاء السيدة حنان امغاس عن 
الدعم والترويج والسيدة شيرين حراق عن قسم  العالقات املؤسساتية والسيدة خديجة بوحايك عن قسم  قسم 

خدمات املنتسبين.

إستقبل السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة 
جمعية  اعضاء  طنجة-تطوان-الحسيمة  لجهة  والخدمات 
 2021 03 مارس  مهنيي وفنون الطباعة بالجهة يوم االربعاء 
من  مجموعة  االجتماع  وتناول  بطنجة.  الجهوي  باملقر 
القضايا التي تهم قطاع فنون الطباعة والصناعة االشهارية 
املقاوالت  تواجه  التي  االكراهات  لبعض  الجمع  تطرق  كما 
الصغرى في هذا املجال وطرح العديد من املقترحات واملشاريع 

التي تشتغل عليها الجمعية.

وعقد يوم االربعاء 10 مارس 2021 بمقر الغرفة الجهوية 
السيد  ترأسه  العتيقة  املدينة  تجار  مع  اجتماعا  بطنجة 
عبد الحفيظ الشركي نائب الرئيس بحضور رؤساء رابطات 
مناقشة  أجل  من  وذلك  العتيقة  املدينة  تجار  وجمعيات 

النقط التالية:
التجاري  للنشاط  العادي  السير  على  االشغال  تأثير   -

باملدينة العتيقة؛
-ملف انجاز مرآب للسيارات في محيط املدينة العتيقة؛

-إعادة هيكلة االسواق الجماعية.

املواكبة والتحسيس

   في إطار اللقاءات التواصلية التي تعقدها الغرفة مع منتسبيها من مختلف الجمعيات املهنية:
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برنامج تطوير الغرفة

استقبل السيد عمر مورو، رئيس الغرفة مرفقا بالسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي، وفدا يمثل الجمعية املغربية 
للمصدرين برئاسة السيد حسن السنتي�شي رئيس الجمعية، مساء يوم اإلثنين 15 مارس 2021 على الساعة الرابعة 
بعد الزوال بمقر الغرفة الجهوي بطنجة، وحضره أيضا كل من: السيد عبدالقادر بوخريص والسيد عادل الزيدي 
والسيد زهير بن جلون والسيد عبد العزيز بلحسن والسيد منير فرام ، على التوالي أعضاء الجمعية املغربية للمصدرين 
واملدير العام واملدير التنفيذي والسيدة زهراء املعافري مديرة مكتب لالستشارة. كما حضره من جانب الغرفة أطر 
العلوي  البزراتي والسيد عزيز اغبالو والسيد عبد الرحيم  بتتبع امللف، السيدة حورية  وموظفي املؤسسة املعنيين 

والسيدة شرين الحراق

الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  بين  املبرمة  الشراكة  اتفاقية  تفعيل  إطار  وفي 
احتضنت  بطنجة،  للغرفة  الجهوي  املركز  بفضاء  املصدرين"  شباك  "خدمة  وتنزيل  للمصدرين  املغربية  والجمعية 
الغرفة يوم االربعاء 24 مارس 2021 ورشة عمل من أجل التحضير للقاء جهوي حول موضوع أهمية انفتاح املقاولة 
الجهوية على األسواق الخارجية. وقد افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية للسيد عمر مورو رئيس الغرفة، تالها عرض 
اللقاء حضور السيد الحسين بن  السيد زهير بن جلون رئيس فرع الجهة للجمعية املغربية للمصدرين. وقد عرف 
الطيب: أمين املال والسادة أعضاء الغرفة السيد عامر ازغينو والسيد رضوان السعيدي والسيد نجيب ولعالي والسيد 

ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة وممثلين للجمعيات املهنية املعنية وألطر املركز الجهوي لالستثمار والغرفة.

لقاء عمل مع الجمعية املغربية للمصدرين

ورشة عمل لتنزيل خدمة شباك املصدرين
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في إطار تعرف الغرفة على خدمات مغرب املقاوالت، تم 
عقد يوم الجمعة 05 مارس 2021 ندوة مغلقة عبر تقنية 
النمو  تطوير  موضوع  في   )Visioconférence( الفيديو 
األخضر، بين الغرفة والوكالة الوطنية للنهوض باملقاوالت 
الندوة  افتتحت  املقاوالت(.  )مغرب  واملتوسطة  الصغرى 
بكلمة ترحيبية للسيد عبد الحفيظ الشركي النائب الثاني 
الزرايدي  منير  السيدين  قدم  بعدها  الغرفة،  لرئيس 
عرضا  املقاوالت  مغرب  مؤسسة  ممثال  بلحاج  ومحمد 
ملجموعة من برامج املؤسسة، على رأسها برنامج "تطوير-

نمو أخضر" لدعم املقاوالت الصناعية الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة من أجل إنتاج خال من الكربون. وقد 
شارك في أشغال الندوة أعضاء الغرفة: السيد محمد املودن والسيد أحمد بوكمزة والسيد منصف أزماني. كما شارك 
فيها كل من السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة والسيد ناصر الفقيه اللنجري املدير االقليمي مللحقة تطوان 
والسيدة نبيلة لهيت املديرة االقليمية مللحقة الحسيمة والسيدات والسادة أطر الغرفة حورية البزراتي ومحمد يجو 
الوهاب امهموج وياسين املالح وكريمة  العلوي وعبد  الرحيم  اغبالو وجمال املخلوفي وعبد  الخملي�شي وعزيز  ونبيل 

البقيوي وأشرف صالح وعبد السالم التيدي وابتسام الريفي التمسماني ومحمد بلحاج.

تطوان  طنجة  جهة  والي  امهيدية  محمد  السيد  ترأس 
الحسيمة، اليوم الخميس 11 مارس 2021، بمقر عمالة 
إنشاء منطقة  أعلن فيه عن  اجتماعا  الفنيدق،  املضيق 
صناعية بمدينة الفنيدق. وقد كان مرفوقا بكل من عامل 
أنجرة  الفحص  عمالة  وعامل  الفنيدق  املضيق  عمالة 
ورئيسة جهة طنجة تطوان الحسيمة ومدير وكالة إنعاش 
وتنمية أقاليم الشمال.كما حضر هذا اللقاء السيد عمر 
لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  مورو 
لتقييم  اللقاء  خصص  وقد  الحسيمة.  تطوان  طنجة 

للفئات  األعمال  ريادة  وتحفيز  التشغيل  قابلية  تحسين  أجل  من  واملواكبة  الدعم  آليات  بتفعيل  املتعلق  البرنامج 
الهشة، خاصة فئات النساء والشباب بتراب عمالة املضيق الفنيدق. وفي هذا الصدد أعلن الوالي خالل االجتماع عن 
توقيع عقود االستثمار مع ثالث شركات كبرى، إثنتين متخصصتين في قطاع النسيج، وواحدة متخصصة في الصناعة 

الغذائية، مشددا على أنه سيتم اإلعالن الحقا عن استثمارات مهمة بذات املنطقة الصناعية.

مواكبة الدينامية الترابية

مشاركة الغرفة في لقاء مع مجموعة من املستثمرين والتجار بالفنيدق

مشاركة الغرفة في ندوة مغلقة عبر تقنية الفيديو )Visioconférence( في موضوع 
تطوير النمو األخضر
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استقبال السيدة آن هوغلوند سفيرة السويد
بمقر الغرفة بطنجة

التعاون والشراكة

    استقبل السيد عمر مورو، رئيس الغرفة  يوم 
الحادية  الساعة  على   2021 مارس   03 األربعاء 
هوغلوند،  آن  السيدة   ، الغرفة  بمقر  صباحا  عشر 
ماري  دي  غربي  ناديا  السيدة  معية  السويد  سفيرة 
القنصل   ، رزيني  يونس  والسيد  األولى  السكرتيرة   ،
الفخري للسويد. ولقد حضر هذا االستقبال السيد 
للرئيس  األول  النائب  عبدالغفور،  بن  مصطفى 
خدمات  قسم  رئيس   ، البوزراتي  حورية  والسيدة 
الفاعلين  من  بعض  جانب  بالغرفة.الى  املنتسبين 
الرئيس  مزاري،  كمال  السيد  بطنجة:  االقتصاديين 
 " واأللبسة  للنسيج  الجهوية   للجمعية  السابق 
في  خبيرة  اليريني  مريم  والسيدة   "AMITH NORD
بن  منى  والسيدة  السويديين  الشركاء  مع  العالقات 
حدو مديرة  شركة .HEM شكل هذا االجتماع فرصة 
بين  االقتصادية  العالقات  ملناقشة  الطرفين  لكال 

االقتصادية  القطاعات  وأوضاع  واملغرب،  السويد 

ومستقبل  األعمال  وفرص  البلدين،  في  الواعدة 

تأثرت  التي  املجاالت  سيما  ال  املغربية،  الصناعة 

النسيج  قطاع  وهي   19 "كوفيد-  بوباء  كبير  بشكل 

والخدمات  وامليكانيك  السياحة  وقطاع  وااأللبسة، 

االستثمار  فرص  على  التأكيد  تم  وكما  وغيرها. 

السويدي بجهة طنجة –تطوان-الحسيمة، وضرورة 

االقتصاديين  الفاعلين  قبل  من  كبيرة  جهود  بذل 

السويدية  املغربية  العالقات  البلدين إلحياء  من كال 

و"  الغرفة  عن  عروض  تقديم  تم  وهكذا  وتوطيدها. 
HEM" وAMITH NORD" باإلضافة إلى شهادة حول 

وااأللبسة.  النسيج  مجال  في  املكتسبة  طنجة  خبرة 

وتوج االجتماع بدعوة لتنظيم اللقاءالت الثنائية عن 

بعد بين الشركاء املغاربة ونظرائهم السويديين. 

اإلدارة والحكامة
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      في إطار احياء اليوم العالمي للمرأة نظمت غرفة 
تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
االجتماعية  األعمال  جمعية  مع  بشراكة  الحسيمة 
موظفات  شرف  على  استقبال  حفل  الغرفة  ملوظفي 
هذا  في   .2021 مارس   8 االثنين  يوم  وذلك  املؤسسة 
اإلطار افتتح السيد عمر مورو رئيس الغرفة مرفوقا 
الشركي وبحضور  الحفيظ  السيد عبد  الثاني  بنائبه 
املدير الجهوي السيد ربيع الخملي�شي والسيدة سعاد 
للغرفة  االجتماعية  األعمال  جمعية  رئيسة  السباح 
االحتفال املذكور على مستوى املقر الجهوي بطنجة.

مال  امين  نائب  بناجي  مصطفى  السيد  أشرف  كما 
الغرفة والسيد عبد اللطيف أفيالل رئيس الجمعية 
اللنجري  ناصر  والسيد  والتنمية  للتكوين  الجهوية 
مدير امللحقة بتطوان على حفل أقيم بنفس املناسبة 

الغرفة  بموظفات  احتفاال  تطوان،  مستوى  على 
املتخصص  املعهد  وطا.لبات  استاذات  والسيدات 
الحسيمة  مدينة  مستوى  للتدبير.وعلى  املتوسطي 
والسيدة  الغرفة  مقرر  بوجير  أشرف  السيد  أفتتح 
تكريم  حفل  الحسيمة  ملحقة  مديرة  لهيت  نبيلة 
اللقاءات  هذه  عرفت  بالغرفة.وقد  املوظفة  املرأة 
املشاركات  على  رمزية  هدايا  وتوزيع  كلمات  القاء 
هذا  أن  الى  يشار  املتمي.  لعطائهن  وعرفانا  تقديرا 
االحتفاء هو تقليد دأبت الغرفة الجهوية على تنظيمه 
املتعاونات  وكذا  وموظفي  موظفات  بحضور  سنويا، 
املؤسسات  بباقي  اسوة  وذلك  معها  واملتعاونين 
املوظفة  املرأة  السهامات  وتقديرا  عرفانا  والهيئات، 
من  بكثير  السواء  على  البيت  وداخل  العمل  داخل 

التفاني والبذل والعطاء.

الغرفة تحتفل بالعيد األممي للمرأة

اإلدارة والحكامة
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اإلعالم والتواصل

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تضع بين ايديكم دليل املعارض واألروقة 
لشهر أبريل وماي ويونيو 2021 والتي تجدونه عبر الرابط التالي: 

http://ccistta.ma/.../03/Guide_foires_salons-2T_-2021.pdf

وأهم  أيديكم حصيلة عملها  بين  الحسيمة تضع  بجهة طنجة تطوان  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة 
امللفات التي اشتغلت عليها خالل سنة 2020، والذي تجدونه عبر الرابط التالي: 

http://ccistta.ma/.../uploads/2021/03/billan-final-lundi.pdf
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اإلعالم والتواصل

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

تتشرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بان تضع بين ايديكم هذا الدليل 
الصادر عن املديرية العامة للجماعات الترابية حول مقتضيات القانون رقم 19 55- املتعلق بتبسيط املساطر 

واالجراءات االدارية والذي تجدونه عبر الرابط التالي:
...http://ccistta.ma/.../%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9
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بالغ وزارة االقتصاد واملالية واصالح االدارة
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مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة

في  الحسيمة،  تطوان  طنجة  جهة  مجلس  صادق 
2021، يوم االثنين  دورته العادية برسم شهر مارس 
للجهة  االقتصادي  الشق  تهم  اتغاقيات  عدة  على 

أبرزها:
وتنفيذ  تمويل  أجل  من  شراكة  اتفاقية  تعديل   *
برامج تنمية االقتصاد االجتماعي والتضامني بعمالتي 
سبقت  التي  االتفاقية،  هذه  وتجمع  الجهة.  وأقاليم 
مجلس   ،2018 يوليوز  دورة  خالل  عليها  املصادقة 
التقليدية  والصناعة  السياحة  وزارة  مع  الجهة 
واالقتصاد االجتماعي، يلتزمان بموجبها بتعبئة غالف 
الفترة  خالل  درهم  مليون   12 اإلجمالية  قيمته  مالي 
عن  طرف  لكل  درهم  )مليوني   2021 إلى   2019 من 
امللحق  إطار  في  البرنامج،  هدا  ويستهدف  سنة(.  كل 
في  هي  والتي  الفقيرة  الفئات  لالتفاقية،  التعديلي 
تطوان  طنجة  بجهة  القاطنين  هشاشة،  وضعية 

و  مقاوالتية  مؤهالت  على  املتوفرين  و  الحسيمة، 
مشاريع اقتصادية قابلة لإلنجاز ومدرة للدخل.

* اتفاقية شراكة لتمويل مشروع إحداث منطقتين 
القطاع  في  تنشط  التي  الوحدات  إليواء  صناعيتين 
غالف  بموجبها  يرصد  طنجة،  بمدينة  املهيكل  غير 
مليون درهم. كما صادق على ملحق   50 قيمته  مالي 
تعديلي التفاقية شراكة للمساهمة في تهيئة املنطقة 
الصناعية مغوغة بمدينة طنجة، يخصص بموجبها 
غالف مالي بقيمة 5 مليون. وتهدف االتفاقية األولى، 
إلى تحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية لفاعلي 
اإلنتاجية،  الوحدات  وخاصة  املهيكل  غير  القطاع 
الخدماتية والحرفية التي تنشط باملناطق السكنية أو 
بمدينة طنجة،  لنشاطهم  داخل محالت غير مالئمة 
وإدماجها في القطاع املهيكل مع إعطاء دفعة إلنعاش 

االستثمار وخلق فرص جديدة للشغل.

مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في دورته العادية 
برسم شهر مارس 2021
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بالغات الغرفة

افتتاح مكتب خاص بمقر الغرفة لتمويل ودعم املقاوالت 
بموجب االتفاقية التي تجمع بين الغرفة وبنك افريقيا
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بالغات الغرفة
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بالغات الغرفة
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بالغات الغرفة
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