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من عمل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة". 
املكتب اإلداري:

- االجتماع الدوري للمكتب املسير للغرفة لشهر يونيو 2021
حصيلة عمل الغرفة:

- تنظيم لقاء الغرفة مع املنابر اإلعالمية.
- تقديم حصيلة عمل الغرفة بملحقة الحسيمة.

- تقديم حصيلة عمل الغرفة بملحقة تطوان.
- تقديم حصيلة عمل الغرفة باملقر املركزي بطنجة.

برنامج تطوير الغرفة:
- تنظيم ورشات للتخطيط املخطط االستراتيجي للغرفة "2021-2027"

- مشروع الغرفة املستدامة
لقاءات تواصلية وتكوينات:

- مائدة مستديرة لتقديم ومناقشة كتاب حول القطاع الغير املهيكل.
- تنظيم يوم تواصلي تحث شعار "من أجل دينامية للعرض التصديري الجهوي".

- جلسات عمل مع مؤسسة "IT ACADEMY" شريك الغرفة واملؤسسة الجهوية 
للتكوين والتنمية لتطوير املناهج ودعم التكوين باملدرسة العليا للتجارة واملعهد 

املتخصص املتوسطي للتدبير.
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- تخليد اليوم الوطني للتاجر
- مشاركة رئيس الغرفة في ندوة حول " االستثمار االقليمي"

- مشاركة الغرفة في اللقاء الختامي ملشروع "كفاءات للجميع".
مستجدات اقتصادية: 

- مجلس جهة طنجة –تطوان – الحسيمة يصادق في دورته العادية لشهر يوليوز 
2021 علشى تخصيص اعتماد مالي بقيمة 4 ماليين درهم لتمويل البرنامج الجهوي 

لدعم املقاوالت الصغرى واملقاولين الذاتيين.
إصدارات الغرفة:

- حصيلة عمل الغرفة للفترة االنتدابية" 2015-2021".
بالغات الغرفة:

- الجائزة املتوسطية لالستدامة )WebMed(: فتح باب الترشيح

فريق التحرير:

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

الحسيمة

محتويات العدد



2
العدد السادس والعشرون-يونيو/يوليوز 2021 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        



3 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

االفتتاحية

بأجرأة  أساسا  ارتبطت  الوطني  املستوى  على  هامة  تحوالت   2021/2015 االنتدابية  املدة  عرفت 
الجهوية املوسعة وفتح النقاش بخصوص النموذج التنموي املغربي، كما تميزت الفترة األخيرة من هذه 
الوالية بتداعيات فيروس كورونا املستجد وما واكبها من تسريع ألوراش تأهيل االقتصادي الوطني ودعم 
موسومة  الفترة  هذه  ستظل  الجهة  مستوى  على  االجتماعية.  الحماية  ورش  وتسريع  املغربية  املقاولة 
بخصوص  اإلجراءات  تشديد  عن  املترتبة  اآلثار  وكذا  الحسيمة  اقليم  منها  مر  التي  الخاصة  باألوضاع 
التهريب بين مدينة سبتة املغربية املحتلة واملناطق املحاذية لها. وقد واكبت الغرفة كل هذه التحوالت 
الحثيث  الغرفة  سعي  هو  االنتدابية  الفترة  هذه  ميز  ما  أهم  ومن  واملثابرة.  الجد  من  بكثير  وامللفات 
للمساهمة في إنجاح ورش الجهوية املتقدمة، كإطار مالئم لبلورة استراتيجية موازية للمتطلبات التنموية 
من خالل تعبئة املوارد والطاقات املحلية، حيث ان املرور الى مرحلة الجهوية شكل نقلة نوعية في تاريخ 
غرف التجارة والصناعة والخدمات، واكبها ورش طموح لوضع لبنات اصالح شامل ومالئمة املخططات 
االستراتيجية للغرف مع التطورات الجديدة التي بات يفرضها الواقع االقتصادي واملؤسساتي الوطني 
هذه  قلب  في  -الحسيمة  طنجة-تطوان  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  كانت  .وقد  والدولي 
التحوالت، حيث استطاعت رفع التحدي بكثير من الجدية واملثابرة، ويمكن القول إنها قد استطاعت 
على املستوى الداخلي ترسيخ الجهوية وتحديث بنية هياكلها وتكريس التدبير التشاركي، حيث أنها قد 
حققت تقدما هاما في تطوير البناء الجهوي واملرور بكل سالسة من ثالث غرف إقليمية إلى غرفة جهوية 
واحدة. وعلى مستوى آخر، تمكنت من ترسيخ مكانتها كشريك أسا�شي وفعال للفاعلين االقتصاديين 
العاملين بقطاعات التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتحقيق أهم األهداف 
نفوذها  امتداد  وعلى  أشكالها  مختلف  على  املقاولة  لخدمة  املوجهة  االستراتيجي  مخططها  في  املحددة 
الغرفة، وتنفيذ  الجهوية على مستوى  وتنزيل  الجيدة  الحكامة  إرساء قواعد  الترابي.  وكما عملت على 
برنامج شامل للتأطير واملواكبة وإطالق سلسلة من الخدمات الجديدة، باإلضافة الى مواكبة مستمرة 
ويقظة دائمة لقضايا املهنيين وتعزيز جاذبية الجهة وتنظيم تظاهرات وطنية ودولية كبرى، مع إعطاء 
أهمية خاصة للدبلوماسية االقتصادية. ولقد استطاعت الغرفة بفضل تظافر جهود مكوناتها رئيسا 
ومكتبا مسيرا وجمعية عامة وإدارة، وبفضل تعاون مثمر مع العديد من الهيئات الشريكة واملتعاونة من 

تحقيق نتائج متميزة واالرتقاء بأداء املؤسسة على كثير من األصعدة.

استطاعت  حيث  وملموسة،  واضحة  ومؤشرات  أرقام  على  المجهود  هذا  انعكس  وقد 

حصيلة الست سنوات )2015-2021( من عمل غرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، انجازات بنتائج ملموسة

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

لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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الغرفة:
انجاز مخططها االستراتيجي بنسبة %85،  •

انجاز مخطط تنمية الغرفة بنسبة %95،  •
تحقيق نسبة رضى المنتسبين بمعدل %94،   •

توسيع قاعدة المنخرطين، حيث تضاعف عددهم حوالي 10 مرات،  •
تحسين الموارد المالية الذاتية للغرفة بمضاعفتها أزيد من 7 أضعاف،  •

الحصول على شهادة الجودة ايزو 9001 نسخة 2015 كأول مؤسسة جهوية منتخبة   •
المتوسط  األبيض  البحر  مستوى  على  المهنية  الغرف  أولى  ومن  الوطني  المستوى  على 

وافريقيا.

        وكل هذه اإلنجازات تم تلخيصها في عرض لحصيلة عمل الغرفة خالل المدة االنتدابية 
2021-2015 التي تم تقديمها بالمركز والملحقات وخالل الندوة الصحفية. تمحور العرض 
على استحضار أهم محاور االشتغال وأهم الملفات والقضايا التي واكبتها الغرفة خالل هذه 
الغرف  واختصاصات  اهتمامات  وتعدد  تنوع  بقدر  وغنية  متعددة  محاور  وهي  المرحلة. 
الموضوعية  والمعطيات  الرقمية  المؤشرات  أهم  استحضار  العرض  حاول  وقد  المهنية. 

إلبراز نوعية العمل المنجز بخصوص كل محور من المحاور التالية:

واألهداف  والرسالة  الرؤية  واستحضار  الغرفة  لعمل  العام  باإلطار  تذكير   •
االستراتيجية.

حصيلة انتظام عمل أجهزة الغرفة  •
األدوار التمثيلية واالستشارية  •
التكوين وأنشطة دعم المقاولة  •

إعادة تموقع الغرفة وارساء قواعد الحكامة  •
الدينامية االقتصادية وتحسين جاذبية المجال  •

القضايا األساسية التي واكبتها الغرفة  •
دور الغرفة في مجال انتاج المعلومة واليقظة االقتصادية  •

الغرفة في أرقام  •

  إن هذه النتائج واإلنجازات ما هي اال حلقة ضمن مسار طموح لتطوير هذه المؤسسة 
االنتدابية  المدة  اعتبار  يمكن  حيث  وجه،  أحسن  على  الدستورية  بأدوارها  لتقوم  وتأهيلها 
تثمين  عنوانها  أخرى  محطات  هللا  شاء  ان  ستعقبها  مهمة  محطة  بمثابة   2015-2021
المكتسبات وخلق القيمة المضافة واستشراف آفاق جديدة لمواكبة ومساندة المقاولة المغربية، 
إدارية  المتميزة، أعضاء وأطرا  الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذه الحصيلة  مع جزيل 
ومنتسبين وعموم الفاعلين االقتصاديين ومختلف الشركاء ووسائل اإلعالم المحلية والجهوية 

والوطنية.

االفتتاحية
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الجهوي  باملقر   2021 يونيو   10 الخميس  يوم  عقد 
للمكتب  ويونيو  ماي  لشهري  الدوري  االجتماع  بطنجة 
املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 
تطوان الحسيمة. ترأسه السيد عمر مورو: رئيس الغرفة 
األول  النائب  الغفور  عبد  بن  مصطفى  السيد  بحضور 
الثاني  النائب  الشركي:  عبدالحفيظ  والسيد  للرئيس 
للرئيس والسيد الحسين بن الطيب: أمين املال والسيد 
الخملي�شي:  ربيع  والسيد  الغرفة  مقرر  بوجير  أشرف 
العديد من  االجتماع  تناول  للغرفة. وقد  الجهوي  املدير 
املخطط االستراتيجي  تنفيذ  تقييم  رأسها  النقاط، وعلى 

وبرنامج تطوير الغرفة.
حصيلة  على  للوقوف  مناسبة  االجتماع  شكل  وقد 
حيث  السابقة.  االنتدابية  املدة  طيلة  املؤسسة  عمل 
عبر السادة أعضاء املكتب عن اعتزازهم بالعمل كفريق 
حصيلة  مثمنين  الغرفة،  رئيس  السيد  وبقيادة  متكامل 
العمل املنجز لصالح التجار والصناع والخدماتيين على 
الغرفة رفع  املاضية. حيث استطاعت  السنوات  امتداد 
إرساء  الجدية واملثابرة، وعملت على  بكثير من  التحدي 
الجودة  شهادة  على  والحصول  الجيدة  الحكامة  قواعد 
برنامج  وتنفيذ  الغرفة،  مستوى  على  الجهوية  وتنزيل 
الخدمات  من  سلسلة  وإطالق  واملواكبة  للتأطير  شامل 
ويقظة  مستمرة  مواكبة  الى  باإلضافة  الجديدة، 
وتنظيم  الجهة  جاذبية  وتعزيز  املهنيين  لقضايا  دائمة 

تظاهرات وطنية ودولية كبرى، مع إعطاء أهمية خاصة 
للدبلوماسية االقتصادية. وقد انعكس هذا املجهود على 
استطاعت  حيث  وملموسة،  واضحة  ومؤشرات  أرقام 
الغرفة انجاز مخططها االستراتيجي بنسبة 85% وانجاز 
مخطط تطوير العمل بنسبة 95% وتحقيق نسبة ر�شى 
توسيع  الغرفة  استطاعت  كما   .%94 بمعدل  املنتسبين 
من  أكثر  عددهم  تضاعف  حيث  املنخرطين،  قاعدة 
للغرفة  الذاتية  املالية  املوارد  تحسين  وكذا  مرات،   10

بمضاعفتها أزيد من 7 أضعاف.
حصيلة  تقديم  املسير  املكتب  قرر  اإلطار،  هذا  وفي 
عمله بشكل موثق ومناسب لهذه الحصيلة املشرفة. كما 
عن  املسير  املكتب  أعضاء  والسادة  الرئيس  السيد  عبر 
وعموم  الغرفة  أعضاء  السادة  لجميع  شكرهم  عميق 
ووزان  والعرائش  وتطوان  طنجة  من  بكل  املنتسبين 
مدن  وجميع  والحسيمة  الفنيدق  واملضيق  وشفشاون 
السيد  الى  خاصة  تحية  الحاضرون  وجه  كما  الجهة. 
بكل  الغرفة  وموظفي  موظفات  وجميع  الجهوي  املدير 
وفرعية  والحسيمة  تطوان  وملحقتي  طنجة  مركزية  من 
العرائش على مابذلوه من جهد وما أبانوا عنه من حس 
عال للمسؤولية واملهنية. كما عبر السادة أعضاء املكتب 
ومختلف  املؤسسة  شركاء  لجميع  تشكراتهم  عن  املسير 
املؤسسات والهيئات والجمعيات التي تعاونت مع الغرفة 

في العديد من البرامج والفعاليات االقتصادية واملهنية.

االجتماع الدوري للمكتب املسير للغرفة لشهر يونيو 2021

املكتب االداري
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في إطار السياسة التواصلية للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة وفي 
إطار البرنامج املسطر لتقديم حصيلة عمل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة للفترة 
"2021-2015"، تم نظيم لقاءا خاصا مع املنابر اإلعالمية باملقر بطنجة، وكذا تم تنظيم لقاءات تواصلية مع أعضاء 

وموظفي الغرفة باملقر وعلى مستوى امللحقات تطوان والحسيمة.

حصيلة عمل الغرفة ومنجزاتها خالل 
الفترة اإلنتدابية املمتدة من شهر غشت 

2015 إلى غاية شهر يونيو 2021
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بمقر   2021 يوليوز   10 السبت  يومه  الغرفة  نظمت 
قصد  اإلعالمية  املنابر  مع  خاصا  لقاء  بطنجة  الغرفة 
2015- االنتدابية  املدة  برسم  عملها  حصيلة  تقديم 

الغرفة  رئيس  مورو  عمر  السيد  اللقاء  ترأس   .2021
النائب  بنعبدالغفور  مصطفى  السيد  من  كل  بمعية 
األول للرئيس والسيد عبدالحفيظ الشركي النائب الثاني 
الغرفة  مال  أمين  الطيب  بن  الحسين  والسيد  للرئيس 
وقد  للغرفة.  الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع  والسيد 
اللقاء بحضور وازن ملختلف منابر االعالم املحلية  تميز 
والجهوية. ويعد هذا اللقاء تتويجا للقاءات السابقة التي 
األعضاء  والسادة  للسيدات  الحصيلة  تم خاللها عرض 
وأطر املؤسسة بكل من الحسيمة بتاريخ 24 يونيو 2021 
 .2021 يوليوز   08 وطنجة   2021 يونيو   30 وتطوان 

مخرجات  على  بالتأكيد  اللقاءات  هذه  تميزت  حيث 
تم  ما  أن  اعتبرت  التي  العامة  للجمعية  األخيرة  الدورة 
إنجازه خالل هذه الفترة يعد مكسبا حقيقيا للمؤسسة 
والترابيين  االقتصاديين  والفاعلين  الشركاء  ولجميع 
جماعي  مجهود  ثمرة  هي  الحصيلة  وأن  ووطنيا،  جهويا 
امللفات  مختلف  تدبير  في  وتشاركية  محترفة  ومقاربة 
والقضايا التي واكبتها الغرفة طيلة املدة االنتدابية. وبعد 
املنابر  السيدات والسادة ممثلي  تناول  الحصيلة  عرض 
اإلعالمية طرح العديد من األسئلة بخصوص تقييم أداء 
االنتدابية 2021-2015، وذلك قبل  املدة  الغرفة خالل 
أن يتفاعل السيد الرئيس والسادة أعضاء املكتب املسير 

مع مختلف النقاط املطروحة. 

تنظيم لقاء الغرفة مع املنابر اإلعالمية قصد تقديم حصيلة عملها برسم 
الفترة االنتدابية "2021-2015" بمقر الغرفة بطنجة 

حصيلة عمل الغرفة 
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وخالل اللقاء تم ابراز أهمية ما تم إنجازه باعتبار أن 
الغرفة استطاعت بفضل تظافر جهود مكوناتها رئيسا 
تعاون  وبفضل  وإدارة،  عامة  وجمعية  مسيرا  ومكتبا 
من  واملتعاونة  الشريكة  الهيئات  من  العديد  مع  مثمر 
بأداء املؤسسة على كثير  نتائج متميزة واالرتقاء  تحقيق 

من األصعدة. حيث استطاعت الغرفة:
• انجاز مخططها االستراتيجي بنسبة 85%

• انجاز مخطط تنمية الغرفة بنسبة 95%، 
• تحقيق نسبة ر�شى املنتسبين بمعدل 94%، 

املنخرطين، حيث تضاعف عددهم  توسيع قاعدة   •
حوالي 10 مرات،

بمضاعفتها  للغرفة  الذاتية  املالية  املوارد  تحسين   •
أزيد من 7 أضعاف،

نسخة   9001 ايزو  الجودة  شهادة  على  الحصول   •
املستوى  على  منتخبة  جهوية  مؤسسة  كأول   2015
البحر  مستوى  على  املهنية  الغرف  أولى  ومن  الوطني 

األبيض املتوسط وافريقيا.

حصيلة عمل الغرفة 
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حصيلة عمل الغرفة 

تقديم حصيلة عمل الغرفة بملحقة الحسيمة
يوم الخميس 24 يونيو 2021

  ترأس اللقاء السيد عمر مورو رئيس الغرفة بحضور 
والسيد  الرئيس  نائب  الغفور  عبد  بن  مصطفى  السيد 
ديرا  املصطفى  والسيد  الغرفة  مقرر  بوجير  أشرف 
السادة  اإلداري  املجلس  عن  حضره  كما  املقرر.  نائب 
أعضاء الغرفة املنتمين إلقليم الحسيمة: السيد نجيب 
اليحياوي  بودرا والسيد محمد برموحند والسيد سعيد 
أوخيار  الدين  بدر  والسيد  البشريوي  خالد  والسيد 
والسيد محمد الحنكوري والسيد محمد بوعياد والسيد 
كان  وقد  أزماني.   منصف  والسيد  الخملي�شي  مصطفى 
ملمثلي  شكره  الرئيس  السيد  فيها  قدم  مناسبة  اللقاء 
ولجميع  للغرفة  املسير  املكتب  داخل  الحسيمة  إقليم 
عليهم  تعذر  والذين  منهم  الحاضرين  األعضاء  السادة 
الحضور وكذا أطر امللحقة بالحسيمة على العمل الجيد 
الذي قاموا به جميعا من أجل اإلرتقاء بالغرفة وأدوارها 
على املستويين اإلقليمي والجهوي. من جهته أكد السيد 
مصطفى بن عبد الغفور النائب األول للرئيس عن رمزية 
اللقاء الذي يعتبر تتويجا لستة سنوات من العمل  هذا 
املتواصل والدؤوب والذي تكلل بانجازات مهمة يشهد بها 
الجميع. وقد تولى السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي 

للغرفة تقديم عرض حول أهم ما قامت به الغرفة خالل 
الفترة املذكورة، والتي كرست روح الفريق والعمل املشترك 
باشراف  وإيجابية  بفعالية  اشتغلت  التي  الغرفة  ألجهزة 
حول  النقاش  باب  فتح  وعند  الغرفة.  رئيس  السيد  من 
الحاضرون  األعضاء  السادة  ثمن  املقدمة،  الحصيلة 
العمل املميز الذي قامت به الغرفة خالل املدة املذكورة، 
مع تعزيز مدخالتهم بأفكار ومقترحات جديدة من شأنها 
الدفع بالغرفة إلى مزيد من التألق والعطاء.وكان السادة 
نائب  والسيد  الغرفة  رئيس  السيد  يتقدمهم  األعضاء 
الغرفة وبحضور السيد املهندس  الرئيس والسيد مقرر 
املعماري املشرف على مشروع تأهيل مرافق بناية امللحقة، 
املرافق  هذه  مختلف  عبر  بجولة  باملناسبة  قاموا  قد 
التي  للوقوف عن كثب على جميع اإلصالحات واألعمال 
السنة  طيلة  بالحسيمة  الغرفة  ملحقة  مقر  شهدها 
الغرفة بشكل مالئم وأضفت  بناية  أهلت  والتي  املاضية 
جمالية ورونقا على بناية امللحقة، خاصة ما عرفته قاعة 
الندوات الكبرى من تحسينات وتجهيزات حديثة ستسهم 
الكبرى  لألنشطة  واالحتضان  االستقبال  بنية  تعزيز  في 

على مستوى مدينة الحسيمة.
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حصيلة عمل الغرفة 

تقديم حصيلة عمل الغرفة بملحقة تطوان
يوم االربعاء 30 يونيو2021

     ترأس اللقاء السيد عمر مورو رئيس الغرفة بحضور 
املصطفى  والسيد  الغرفة  مقرر  بوجير  أشرف  السيد 
بناجي نائب أمين مال الغرفة. وحضره عن املجلس اإلداري 
ووزان  تطوان  إلقليم  املنتمين  الغرفة  أعضاء  السادة 
وشفشاون وعمالة املضيق الفنيدق: السيد عبد اللطيف 
دادي  اسماعيل  والسيد  ازميزم  محمد  والسيد  افيالل 
والسيد محمد بنعي�شى والسيد محمد الصنهاجي والسيد 
سعيد بوغالد والسيد الزبير عزوز والسيد املفضل امزوغ 
اللقاء أعطى  بداية  في  يعقوب.   بن  الكريم  والسيد عبد 
رئيس الغرفة صورة مجملة حول أهم املنجزات واألوراش 
بعده سلط  الفترة،  في هذه  الغرفة  التي اشتغلت حولها 
في عرض مفصل مختلف محاور  الجهوي  املدير  السيد 
أداء وعمل الغرفة من سنة 2015 الى 2021. كان اللقاء 
لجميع  شكره  الرئيس  السيد  خاللها  من  جدد  مناسبة 

مكونات الغرفة مكتبا مسيرا وجمعية عامة وأطر إدارية. 
الشراكة  وروح  البناء  العمل  على  خاص  بشكل  مثنيا 
على  الغرفة  أعضاء  السادة  عنها  أبان  التي  واملسؤولية 
وشفشاون  الفنيدق  واملضيق  ووزان  تطوان  مستوى 
الحضور. مؤكدا  عليهم  تعذر  الذي  أو  الحاصرين  سواء 
اليوم هي حصيلة  في ذات الصدد ان الحصيلة املقدمة 
عمل جماعي. وكان هذا اللقاء فرصة لتقييم عمل الغرفة 
وأدائها حيث عبر جميع األعضاء املتدخلين عن ارتياحهم 
وتقييمهم االيجابي لحصيلة الغرفة مؤكدين على ضرورة 
واالجراءات  املشاريع  ورسملة  املسار  هذا  في  االستمرار 
الشكر  لتبادل  املناسبة فرصة  كان هذه  االيجابية. كما 
والجهاز  املنتخب  الجهاز  من  الحاضرين  بين  املتبادل 
وأخذ  شاي  بحفلة  اللقاء  أختتم  وقد  للغرفة.  االداري 

صورة تذكارية جماعية تؤرخ لهذه املرحلة.
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تقديم حصيلة عمل الغرفة باملقر املركزي بطنجة
يوم الخميس 08 يوليوز 2021

حصيلة عمل الغرفة 

   ترأس اللقاء السيد عمر مورو رئيس الغرفة بحضور 
للرئيس  الثاني  النائب  الحفيظ  عبد  الشركي  السيد 
عن  وحضره  الغرفة.  مال  بن طيبأمين  الحسين  والسيد 
لعمالة  املنتمين  الغرفة  السادة أعضاء  املجلس اإلداري 
العرائش:  واقليم  الفحص-أنجرة  وإقليم  طنجة-أصيلة 
السيد عثمان اليعقوبي والسيد خالد ابراهيمي والسيد 
إبراهيم امنكاي والسيد محمد آيت الحاج أحمد والسيد 
حسن  أجانةوالسيد  محمد  والسيد  جرجر  اإلله  عبد 
املودن  محمد  والسيد  الزيتوني  عثمان  والسيد  التوزني 
الخزيمي والسيد عبد اللطيف التويجري والسيد نجيب 
ولعالي والسيد رضوان السعيدي. في بداية اللقاء أوضح 
الثالث  اللقاء  هذا  تنظيم  سياق  الغرفة  رئيس  السيد 
في  يأتي  والذي  وتطوان.  الحسيمة  لقاء  بعد  نوعه  من 
إطار التوصيات التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها 
وإبراز حصيلة  اللحظة  تقاسم هذه  بأن  األخيرة، مذكرا 
والعطاء  العمل  من  لسنوات  تتويج  هو  الجماعي  العمل 
من  املختلفة.  وأدوارها  املؤسسة  بهذه  االرتقاء  أجل  من 

الثاني  النائب  الشركي  عبدالحفيظ  السيد  أكد  جهته 
ونوعية  املنجزة  الحصيلة  أهمية  على  الغرفة  لرئيس 
األوراش التي انجزها الغرفة خالل هذه الفترة القياسية، 
كما أكد السيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة على 
أن النجاح املسجل هو نتيجة أجواء الثقة وسيادة روح 
الفريق ومبدأ التضامن الذي ميز على الدوام عمل الغرفة 
اللقاء  عرف  وقد  وإدارة.  عامة  وجمعية  مسيرا  مكتبا 
الخملي�شي  ربيع  للسيد  للغرفة  الجهوي  املدير  تقديم 
عرضا تفضيليا حول أهم محاور اشتغال الغرفة خالل 
الوالية االنتدابية الحالية. وقد كان اللقاء مناسبة لقييم 
والسيدات  األعضاء  السادة  طرف  من  العمل  حصيلة 
املتدخلين  كل  أجمع  حيث  املؤسسة  طر 

ُ
أ والسادة 

والحاضرين على أهمية ما تم انجازه وعلى املكانة الريادية 
التي باءت تتبوؤها الغرفة، متمنين في ذات السياق مزيدا 
اختتم  املؤسسة. وقد  لهذه  والنجاح  والعمل  التألق  من 
اللقاء باستراحة شاي على شرف الحاضرين وأخذ صورة 

تذكارية جماعية تؤرخ لهذه املناسبة.
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لقاءات الجهاز اإلداري بمناسبة تقديم حصيلة عمل الغرفة

حصيلة عمل الغرفة 

بمناسبة تقديم حصيلة عمل غرفة التجارة والصناعة 
املدة  برسم  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 
رئيس  السيد  تقديم  وبمناسبة   2015-2021 االنتدابية 
الحصيلة  لهذه  املسير  املكتب  أعضاء  والسادة  الغرفة 
بمقر الجهوي ومقر ملحقتي الغرفة، عقد املدير الجهوي 
السيد ربيع الخملي�شي لقاءات تواصلية مع اطر وموظفي 

املؤسسة بكل من طنجة وتطوان والحسيمة.
بملحقة  املؤسسة  اطر  لقاء  عقد  تم  اإلطار  هذا  في 
بحضور   2021 يونيو   24 بتاريخ  بالحسيمة  الغرفة 
كما  امللحقة،  وأطر  لهيت  نبيلة  السيدة  امللحقة  مديرة 
 30 بتاريخ  بتطوان  الغرفة  بملحقة  األطر  لقاء  عقد  تم 
يونيو 2021 بحضور السيد مدير امللحقة ناصر الفقيه 
اللنجري واطر املؤسسة بتطوان، كما تم عقد لقاء أطر 

مركزية طنجة وفرعية العرائش بتاريخ 12 يوليوز 2021.
السيد  فيها  جدد  مناسبة  اللقاءات  هذه  كانت  وقد 
املدير الجهوي شكره وامتنانه لجميع موظفات وموظفي 
هذه  طيلة  ومجهوداتهم  عملهم  حصيلة  على  الغرفة 
قيلت  التي  الطيبة  بالشهادات  اعتزازه  عن  معبرا  الفترة، 
في حق أطر املؤسسة خالل جميع اللقاءات التي تناولت 
لشهر  العامة  الجمعية  خالل  سواء  الحصيلة  تقديم 
ترأسها  التي  التواصلية  اللقاءات  خالل  أو   2021 يونيو 
املسير  املكتب  أعضاء  بالسادة  مرفوقا  الرئيس  السيد 
وبحضور السادة أعضاء الغرفة وأطرها. معتبرا أن هذه 
تطوير  مسار  في  أخرى  حلقة  ستكون  املتميزة  الحصيلة 
وتجويد عمل هذه املؤسسة الدستورية خدمة للمهنيين 

ولالقتصاد املحلي والجهوي والوطني.
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حيث   ،2021-2026 للغرفة  االستراتيجي  املخطط  صياغة  منهجية  إلعداد  داخلي  عمل  وورشتي  الغرفة  نظمت 
نظم اللقاء االول بتاريخ الجمعة 02 يوليوز 2021 و الثاني بتاريخ الجمعة 09 يوليوز 2021 باملقر الجهوي للغرفة، 
هذا  ويهدف  بالغرفة.  واملصالح  األقسام  ورؤساء  امللحقات  ومسؤولي  مدراء  والسادة  الجهوي  املدير  بحضورالسيد 
اللقاء الى اعداد مشروع املخطط االستراتيجي للغرفة برسم سنة 2021/2026 بناء على منهجية عمل تشاركية تتوخى 

تحديد افاق العمل بالنسبة للغرفة في املرحلة املقبلة.

ورشتي عمل داخلي إلعداد منهجية صياغة املخطط االستراتيجي 
للغرفة 2021-2026

برنامج تطوير الغرفة
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برنامج تطوير الغرفة

في اطار برنامج عمل الغرفة السيما في املحور املتعلق 
هذا  في  املؤسسة  دور  تكريس  و  املستدامة  بالتنمية 
املجال، استقبل السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة 
الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
الثاني  النائب  الشركي  الحفيظ  عبد  بالسيد  مرفوقا 
للغرفة  الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع  والسيد  للرئيس 
للغرفة  الجهوي  باملقر   2021 3يونيو  الخميس  يوم 

السيد احمد حلحول مسير شركة carte eco الذي سلم 
الغرفة  بمجهودات  للتنويه  الشركة  درع  الرئيس  للسيد 
اعادة  اثر  البيئة وذلك على  الحفاظ على  في  ومساهمتها 
تدوير مداد آالت الطباعة والنسخ على امتداد السنتين 
املنصرمتين.وتندرج هذه املبادرة التي انطلقت منذ 2018 
باستعمال  وذلك  املستدامة  الغرفة  اطار  في  بالغرفة 

منتوجات صديقة البيئة واعادة تدويرها.

مشروع الغرفة املستدامة
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مائدة مستديرة لتقديم ومناقشة كتاب حول القطاع الغير املهيكل

في إطار انفتاح الغرفة على مؤسسات البحث العلمي و 
األكاديمي ومواكبة منها للقطاعات اإلقتصادية واإلدماج 
املنظم،  اإلقتصاد  في  املهيكل  الغير  للقطاع  التدريجي 
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 
باملقر  يونيو2021   23 االربعاء  يوم  الحسيمة  تطوان 
الغير  القطاع  حول  مستديرة  مائدة  للغرفة  الجهوي 
املهيكل وذلك بمناسبة صدور كتاب "واقع القطاع الغير 
لصاحبه  الجائحة"  و  العوملة  زمن  في  بطنجة  املهيكل 
الدكتور محمد الحدادي .اللقاء ترأسه السيد عمر مورو 
رئيس الغرفة و حضره السادة االعضاء : السيد مصطفى 
عبد  السيد  و  للرئيس  االول  النائب  الغفور  عبد  بن 
اللطيف افيالل ، والسيد جمال الدين حنين ، والسيد 
احمد عزيبو شامو ، والسيد عبد االله جرجور و السيد 
محمد ايت الحاج احمد. كما حضر اللقاء السيد املدير 
الجهوي للجمارك والضرائب الغير مباشرة وممثلين عن 
املؤسسات العمومية وعدد من السادة رؤساء الجمعيات 
جانب  والخدمات.ومن  التجارة  قطاع  في  العاملة  املهنية 

للجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع  السيد  حضره  االدارة 
العالقات  قسم  رئيس  الخملي�شي  نبيل  والسيد  للغرفة 
املؤسساتية و السيد ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة 
مصلحة  رئيسة  بوحايك  خديجة  السيدة  و  تطوان 
االستراتيجية و الجاذبية الترابية.وقد قام بتنشيط اللقاء 
ثلة من أساتذة جامعة عبد املالك السعدي، حيث تقدم 
كل من األستاذ عبد السالم بوغابة و األستاذ علي بولباح 
الدين الرواس و األستاذ نورالدين لجوي  و األستاذ بدر 
ومداخالت  أوراق  قدموا  حيث  اردة  الياس  األستاذ  و 
فتح  الكتاب.أعقبها  مضامين  وشرح  و  لتدقيق  علمية 
نقاش و تقديم أراء املهنيين بهذا الخصوص، وكذا تقديم 
هذه  ملعالجة  التوصيات  و  االقتزاحات  من  مجموعة 
الظاهرة. وقد اختتم اللقاء بأخذ صورة جماعية تذكارية 
والسادة  املسير  املكتب  أعضاء  والسادة  الرئيس  للسيد 
املدير  والسيد  الحسيمة  إقليم  عن  الغرفة  أعضاء 
الجهوي والسيدة مديرة امللحقة والسيدات والسادة أطر 

املؤسسة على مستوى امللحقة.

املواكبة والتحسيس
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املواكبة والتحسيس

اجتماع مع جمعية أرباب املقاهي واملطاعم لطنجة أصيلة

تعزيز العرض التصديري الجهوي

يوم  الغرفة  رئيس  مورو  عمر  السيد  استقبل 
املسير  املكتب  أعضاء   ،2021 يونيو   02 األربعاء 
املقاهي  ألرباب  الوطنية  للجمعية  اإلقليمي  للفرع 
التي  املشاكل  لتدارس  اصيلة،  لطنجة  واملطاعم 
الذي  الركود  ظل  في  السيما  القطاع  يعيشها 
انتشار  مواجهة  تداعيات  جراء  القطاع  يعرفه 
وتف�شي فيروس كورونا املستجد. حيث استعرض 
ممثلو الجمعية أمام رئيس الغرفة جملة املشاكل 
ضرورة  على  املجتمعون  أكد  وقد  يعيشها،  التي 
إخراج قانون منظم لتأطير هذا القطاع الحيوي 
واالنكباب العاجل على اتخاذ مايلزم من مبادرات 

لدعمه. وحضر هذا االجتماع عن املكتب املسير للجمعية كل من رئيس الفرع السيد حسن جرجور، ونائبه السيد 
عبد السالم بوعزة الكاتب العام والسادة شهيد خالد وعبد القادر الصير وشمالل محمد اعضاء الجمعية.

الوصية  للوزارة  الجديد  التوجه  إطار  في 
املغربي  للعرض  القطاعي  اإلنعاش  أجل  من 
والذي  واالستثمارات  الصادرات  حيث  من 
شاملة  ومرافقة  مواكبة  عبر  يمر  أن  يجب 
يتواجدون  التي  بالجهات  املصدرة  للشركات 
غرفة  رئيس  مورو،  عمر  السيد  عقد  بها. 
طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
تطوان الحسيمة يوم الخميس 3 يونيو 2021 
صباحا،  والنصف  العاشرة  الساعة  على 
ورشة عمل خصصت لدعم املقاولة املغربية 
من  بمبادرة  وذلك  التصدير  مستوى  على 
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر 
السيد  اللقاء،  هذا  في  مثلها  والتي  والرقمي 
محمد بن جلون، مدير العالقات التجارية الدولية، والسيد مهتدى محمد، رئيس مديرية التصدير إلى جانب السيد 
جالل بن حيون، مدير املركز الجهوي لالستثمار والسيد أديب أقلعي، املندوب الجهوي للتجارة والصناعة والسيدة 
معافيري،  زهرة  والسيدة  الشمالية  بالجهة  املغربية  للمقاوالت  العامة  الكنفدرالية  رئيس  نائبة  البزيوي،  الشعيبية 

املديرة العامة ملكتب زافريكس والسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة وعدد من رؤساء املصالح واألقسام.
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املواكبة والتحسيس

تنظيم يوم تواصلي تحث شعار "من أجل دينامية للعرض التصديري الجهوي".

في إطار خطة العمل الهادفة الى تشجيع مقاوالت الجهة 
على التصدير، وبمناسبة افتتاح شباك الجمعية املغربية 
احتضنت  بطنجة،  الجهوية  الغرفة  بمقر  للمصدرين 
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 
الحسيمة بشراكة مع الجمعية املغربية للمصدرين يوم 
من  شعار  تحث  تواصلي  يوم   2021 يونيو   17 الخميس 
"جل دينامية للعرض التصديري الجهوي". افتتح اللقاء 
واللوجستيك  النقل  لجنة  رئيس  زغينو  عامر  السيد 
بكلمة ترحيبية باسم الغرفة، تالها عرض السيد عادل 
طنجة  لجهة  لالستثمار  الجهوي  املركز  ممثل  عالش 
بالجهة وعرض  تطوان الحسيمة حول فرص االستثمار 
املغربية  للجمعية  التنفيذي  املدير  فرام  منير  السيد 
وعرض  بالجهة  التصديري  العرض  حول  للمصدرين 
السيد زهير ابن جلون رئيس التمثيلية الجهوية للجمعية 
املغربية للمصدرين حول أهمية اللوجستيك في الرفع من 
بتنشيط  بالجهة، وقد قام  التصديري  العرض  تنافسية 
محمد  السيد  االقتصادي  والخبير  املستشار  الجلسة 
البشير املهدي. بعد ذلك تم التأم املشاركون حول مائدة 
املتدخلة  واألطراف  الهيئات  مختلف  جمعت  مستديرة 

على  األشغال  أنصبت  حيث  التصدير،  بعملية  واملعنية 
تدارس كيفية تعزيز سبل التعاون والعمل املشترك من 
واستعراض  بالجهة  التصديري  العرض  تحسين  أجل 
مختلف االكراهات التي يعاني منها قطاع التصدير وكذا 
اإلجراءات والبرامج التي تنفذها اإلدارات والهيئات لدعم 
السيد  من  كل  اللقاء  املصدرة.حضر  املقاولة  ومواكبة 
و  الغرفة  عضوي  أوعلي  نجيب  والسيد  العرود  ياسين 
ممثلي العديد من الهيئات واملصالح اإلدارية و املنظمات 
وإدارة  بطنجة  التجارية  املحكمة  رأسها  وعلى  املهنية، 
الجمارك والضرائب غير املباشرة بميناء طنجة املتوسط 
الصناعة  وزارة  ومندوبية  لالستثمار  الجهوي  املركز  و 
واملكتب  املتوسط  طنجة  الخاصة  والوكالة  التجارة  و 
والوكالة  الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني 
املغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية والشباك الوطني 
ومؤسسة  الخارجية  التجارة  مساطر  لتبسيط  الوحيد 
والجمعيات  بطنجة  املحامين  وهيئة   Morocco Fodex
أرباب  بعض  و  واللوجيستيك  بالتصدير  املعنية  املهنية 

املقاوالت املصدرة بالجهة.

التكوين 
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التكوين 
جلسات عمل مع مؤسسة "IT ACADEMY" شريك الغرفة واملؤسسة الجهوية للتكوين والتنمية 

لتطوير املناهج ودعم التكوين باملدرسة العليا للتجارة واملعهد املتخصص املتوسطي للتدبير 

التجارة  غرفة  بقر   2021 يونيو   23 االربعاء  يوم  انعقد     
بطجة  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
الغرفة واملؤسسة  اجتماعا مع مؤسسة IT ACADEMY، شريك 
التكوين والتكوين املستمر،  في مجالي  للتكوين والتنمية  الجهوية 
الشراكة  اتفاقية  وتفعيل  مدارسة  االجتماع  موضوع  كان  وقد 
جهة  من  لها  التابعة  للتجارة  العليا  واملدرسة  الغرفة  تجمع  التي 
ومؤسسة "ايتي أكاديمي" من جهة اخرى. ترأس االجتماع السيد 
بحضور  الغرفة  لرئيس  األول  النائب  الغفور،  عبد  بن  مصطفى 
للتكوين  الجهوية  املؤسسة  رئيس  افيالل  اللطيف  عبد  السيد 
الخملي�شي  ربيع  والسيد  بالغرفة  التكوين  لجنة  ورئيس  والتنمية 
املدير الجهوي للغرفة والسيد ناصر الفقيه للنجري مدير ملحقة 
أكاديمي"  "ايتي  مدير  مرزوق  العرب  عز  والسيد  بتطوان  الغرفة 
والسيد عبد اإلله العلوي مسؤول املعهد واطر الغرفة املكلفين 
التعاون  قسم  رئيس  غبالو  عزيز  السيد  والشراكات  بالتكوين 
والشراكات ورئيس مصلحة التكوين والتشبيك محمد الحجاجي. 
الرئيس  للسيد  تذكارية  جماعية  صورة  بأخذ  اللقاء  اختتم  وقد 
عن  الغرفة  أعضاء  والسادة  املسير  املكتب  أعضاء  والسادة 
امللحقة  الجهوي والسيدة مديرة  املدير  الحسيمة والسيد  إقليم 

والسيدات والسادة أطر املؤسسة على مستوى امللحقة.

وفي اطار تطوير املناهج ودعم التكوين باملدرسة العليا للتجارة 
التجارة  لغرفة  التابعين  للتدبير  املتوسطي  املتخصص  واملعهد 
على  وبناء  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
خالصات االجتماع األخير للمكتب املسير للغرفة، تم عقد جلسة 
الطيف  عبد  السيد  ترأسها   ,2021 يونيو   28 االثنين  يوم  عمل، 
الجهوية  املؤسسة  ورئيس  بالغرفة  التكوين  لجنة  رئيس  أفيالل 
مركز  رئيس  العلمي  السماع  السيد  بحضور  و  والتنمية  للتكوين 
cigma  بجامعة الحسن األول بسطات و السيد سمير  الدراسات 
العرب  عز  والسيد   mega-compétences مركز  مدير  بحساني 
مرزوق مدير IT ACADEMY  والسيد مدير ملحقة الغرفة بتطوان 
السيد الفقيه اللنجري والسيد عزيز اغبالو رئيس قسم الشراكات 
والسيد محمد حجاجي رئيس مصلحة التكوين و التشبيك، حيث 
املؤسسة  و  الغرفة  تجمعان  اتفاقيتين  ملشروع  االجتماع  تطرق 
يتعلق  فيما  كومبيتونس"  "ميغا  مركز  و  األول  الحسن  بجامعة 

بتطوير وتنزيل االجازة املهنية باملدرسة العليا للتجارة بتطوان.
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C o n d i t i o n s  d ' a c c é s  :

T r a n s p o r t  i n t e r n a t i o n a l
I n c o t e r m s  e t  a s s u r a n c e s
C o m m e r c e  i n t e r n a t i o n a l
L é g i s l a t i o n  d o u a n i è r e
G e s t i o n  a d m i n i s t r a t i v e

Possibi l i té de cont inuer les études supérieures (Licence professionnel le,
Bachelor,  Master )
Possibi l i té d 'accès à la fonct ion publ ique (Echel le 9)
Possibi l i té d ' insert ion avec l 'a ide de notre  partenaire ATADM 
Parrainage par la chambre de commerce et ses di f férents partenaires

Adressse Tanger

Siège de la chambre de commerce 
de la région Tanger Tétouan Al
Hoceima.
Angle Av Hariri/ Av Ibn Taymia 
(A cote de la wilaya )- Tanger
+212 669-889935

D É C L A R A N T  E N  D O U A N E

Avoir  un baccalauréat ( toutes
options)

P o u r q u o i  l ' i s m m  ?

ISMM  En partenariat avec l'Association 
des Transitaires Agrées en Douane au Maroc 

C o m p é t e n c e s

Sélection sur étude de dossier 
   et  entret ien oral .
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مواكبة الدينامية الترابية

تخليد اليوم الوطني للتاجر تحت شعار: "التغطية الصحية مكسب حقيقي للتاجر"

وزارة  نظمت  للتاجر  الوطني  اليوم  تخليد  إطار  في    
لقاء  والرقمي  األخضر  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة 
بمشاركة   2021 يونيو   21 االثنين  يوم  بالرباط  وطنيا 
والصناعة  التجارة  غرف  من  القطاع  هذا  في  املتدخلين 
عمومية  وادارات  للتجار  مهنية  ومنظمات  والخدمات 
وممثلي القطاع الخاص.ترأس اللقاء السيد الوزير موالي 
حفيظ العلمي بحضور السيد عمر مورو رئيس جامعة 

الغرف ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة 
طنجة تطوان الحسيمة. كما شارك في أطوار هذا اللقاء 
األول  النائب  الغفور  عبد  بن  مصطفى  السيد  من  كل 
النائب  الشركي  الحفيظ  عبد  والسيد  الغرفة  لرئيس 
الثاني للرئيس. وقد شكل الورش امللكي املتعلق بالتغطية 

الصحية أهم امللفات التي تناولها اللقاء.
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مواكبة الدينامية الترابية

مشاركة رئيس الغرفة في ندوة حول " االستثمار االقليمي"

مشاركة الغرفة في اللقاء الختامي ملشروع "كفاءات للجميع"

شارك السيد عمر مورو رئيس الغرفة يوم األربعاء 16 
نظمه  االقليمي"  االستثمار  حول"  ندوة  في   2021 يونيو 
مجموعة  مشاركة  اللقاء  عرف  املركزي.  الشعبي  البنك 
من املتدخلين وممثلين عن مؤسسات مختلفة والفاعلين 
التي  الفرص  على  في  املناقشات  وركزت  االقتصاديين. 

وضعها  التي  الدعم  تدابير  على  وكذلك  الجهة  تتيحها 

البنك الشعبي لتشجيع االستثمار وتم التأكيد على التزام 

كافة الشركاء بدعم مختلف املبادرات العامة والخاصة 

في هذا املجال.

  شاركت الغرفة يوم الخميس 10 يونيو 2021 بالرباط 
في اللقاء الختامي ملشروع “كفاءات للجميع” والذي حضره 
السيد محمد يجو رئيس قسم الدعم والترويج  ويندرج 
غشت  شهر  في  أطلق  الذي  للجميع”،  “كفاءات  مشروع 
سنة 2017، بتمويل من االتحاد األوروبي، في اطار تجويد 
نظام التكوين املنهي املغربي وتمكين الشباب املستفيدين 
منه من تكوين متالئم مع الحاجيات من أجل إدماج منهي 

جهة  من  كال  املذكور  املشروع  استهدف  ولقد  جودة  ذي 
إنشاء  تم  حيث  الشرق،  وجهة  طنجة-تطوان-الحسيمة 
والخاص،  العام  القطاعين  بين  الشراكات  من  شبكة 
ضّمت مختلف املتدخلين في قطاع التكوين املنهي، بهدف 
إقامة الروابط الهادفة إلى تيسير تبادل املعلومات حول 

العرض التكويني بين مختلف الهيئات واملؤسسات.
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اإلدارة والحكامة

الجمع العام االستثنائي لجمعية األعمال االجتماعية ملوظفي الغرفة

انتخاب ممثلي املوظفين في اللجان االدارية املتساوية األعضاء

انعقد يوم السبت 26 يونيو 2021 بمقر الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات. الجمع العام االستثنائي 
لجمعية األعمال االجتماعية ملوظفي غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

تم صبيحة يوم األربعاء 16 يونيو 2021 انطالق عملية 
املتساوية  االدارية  اللجان  في  املوظفين  ممثلي  انتخاب 
والخدمات  والصناعة  التجارة  بغرفة  الخاصة  األعضاء 
التصويت  بمكاتب  الحسيمة  تطوان  طنجة  بجهة 
بطنجة  املركزي  املقر  من  بكل  الغرض  لهذا  املخصصة 
ومقر امللحقة بتطوان ومقر امللحقة بالحسيمة. وأسفرت 
عملية الفرز عن النتائج التالية: هيئة املحررين التقنيين 

الرسميون:  التقنيين:  اداريين-املساعدين  -املساعدين 
السيدة  والنواب:  التمسماني  الريفي  سامية  السيدة 
بشرى ضاحك. هيئة املتصرفين –املهندسيين التقنييين: 
الرسميون: السيد عبد الرحيم اشرقي والسيدة خديجة 
بوحايك، النواب: السيد محمد الحجاجي والسيدة حنان 

بنعروم.
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اإلعالم والتواصل

تتشرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة أن تضع بين أيديكم حصيلة عملها 
للفترة االنتدابية" 2021-2015".  والذي تجدونه عبر الرابط التالي:

https://ccistta.ma/.../%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8...
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اإلعالم والتواصل

الغرفة تطلق موقعا الكترونيا جديدا لها
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بالغ مغرب املقاوالت

طلب إبداء االهتمام
"إطالق عرض كفاءات التسريع الصناعي"

https://marocpme.gov.ma 

ما هي اإلمتيازات لفائدة املقاوالت الصغ�ة جدا والصغرى واملتوسطة؟

• تحديد آليات تحس دور املوارد البرشية داخل املقاوالت
• إدماج املهارات حسب حاجيات املقاوالت

• نقل امل�رسات الجيدة للتوظيف داخل املقاولة

التشخيص 
التنظيمي لوظيفة 

املوارد البرشية

تحديد احتياجات 
الكفاءات املؤهلة 
الالزمة للمقاولة

إدماج وتتبع 
الكفاءات املختارة

تحمل الكلفة

املقاوالت املهتمة مدعوة إىل ملء است�رة  الرتشيح عىل منصة مغرب املقاوالت املتاحة عىل 
www.marocpme.gov.ma :الرابط لالستفادة

www.marocpme.gov.ma0802 00 00 05  fb.com/marocpme services.marocpme.gov.ma@maroc_pme

طلب إبداء االهت�م كفاءات الترسيع الصناعي
عرض املواكبة الفردية لفائدة  املقاوالت الصغرية جًدا والصغرى 
الكفاءات  حيث  من  احتياجاتها  لتلبية  الصناعية  واملتوسطة 

واملوارد البرشية املؤهلة

عمليات املواكبة

80% من كلفة  املواكبةبالنسبة للمقاوالت الصغرى  واملتوسطة 

ً و 90% بالنسبة للمقاوالت الصغµة جدا

املقاوالت الصغ�ة جدا
والصغرى واملتوسطة ؛

 أفضل الكفاءات ب� يديكم 

العمل عىل تحديد 
املصادر وإختبار وتأهيل 
املرشح وتتبع إدماجهم
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مجلس جهة طنجة –تطوان – الحسيمة

مجلس جهة طنجة –تطوان – الحسيمة يصادق على تخصيص اعتماد مالي بقيمة 4 ماليين 
درهم لتمويل البرنامج الجهوي لدعم املقاوالت واملقاولين الذاتيين

الحسيمة،   – تطوان   – طنجة  جهة  مجلس  صادق 
املنعقد في إطار دورته العادية لشهر يوليوز 2021، على 
لتمويل  درهم،  ماليين   4 بقيمة  مالي  اعتماد  تخصيص 
واملقاولين  الصغرى  املقاوالت  لدعم  الجهوي  البرنامج 

الذاتيين.
املقاربة  إطار  في  تندرج  التي  املساهمة  هذه  وتأتي 
التنمية  مجال  في  الجهة،  مجلس  طرف  من  املعتمدة 
شراكة  التفاقية  تنفيذا  االستثمار،  ودعم  االقتصادية 
مع كل من والية الجهة واملركز الجهوي لالستثمار ووكالة 
لعماالت  واالجتماعية  االقتصادية  والتنمية  اإلنعاش 

وأقاليم الشمال.
إنجازها  في  ستساهم  التي  االتفاقية  هذه  وتحدد 
بالجهة،  االقليمية  واملجالس  واألقاليم  العماالت  أيضا 
وتنفيذ  بتمويل  املتعلقة  الشركاء،  والتزامات  مسؤوليات 

واملقاولين  الصغرى  املقاوالت  لدعم  الجهوي  البرنامج 
مدى  على  –الحسيمة،  تطوان   – طنجة  بجهة  الذاتيين 

ثالث سنوات )2021 – 2023(.
إحداث  وتتبع  لدعم  آلية  خلق  البرنامج،  هذا  ويروم 
تعزيز  شأنه  من  مما  وماليا،  تقنيا  الصغرى  املقاوالت 
من  وذلك  الشباب،  لدى  الشغل  مناصب  خلق  فرص 
خالل دعم املبادرة الحرة، وتشجيع روح املقاولة، والدعم 

املندمج.
مجلس  فلسفة  مع  البرنامج،  هذا  اهداف  وتنسجم 
القائمة  التنموية  الحسيمة، ورؤيته  جهة طنجة تطوان 
االستثمار  وتشجيع  االقتصادية  التنمية  تحفيز  على 
 14 التنظيمي  القانون  ملقتضيات  تنزيال  املقاولة،  ودعم 

.111 املتعلق بمجالس الجهات.
https://www.crtta.ma  :املصدر
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بالغات الغرفة
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بالغات الغرفة
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بالغات الغرفة
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