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افتتاحية العدد: 

  كلمة السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 

طنجة-تطوان –الحسيمة.

الجمعية العامة:

والصناعة  التجارة  لغرفة  جديدا  رئيسا  أفيالل  اللطيف  عبد  السيد  انتخاب   -

والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

املكتب املسير:

- جلسة تسليم السلط بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-

الحسيمة.

- االجتماع الدوري للمكتب املسير للغرفة لشهر شتنبر 2021

برنامج تطوير الغرفة:

- تنظيم لقاءات تواصلية جهوية لتخطيط املخطط االستراتيجي للغرفة "-2021

"2027

أنشطة الدعم واملواكبة:

- جلسة عمل مع رئيس فرع الجمعية املغربية للمصدرين بطنجة

- اجتماعات لتتبع مشروع تهيئة املنطقة الصناعية

التكوين:

الجهوية  واملؤسسة  الغرفة  شريك   "IT ACADEMY" مؤسسة  مع  عمل  جلسة   -

للتكوين والتنمية لتطوير املناهج ودعم التكوين باملدرسة العليا للتجارة واملعهد 

املتخصص املتوسطي للتدبير.

أنشطة جهوية ووطنية:

- مشاركة رئيس الغرفة في احتفال لتخليد ذكرى ثورة امللك والشعب بوالية   

التعاون والشراكة:

- استقبال وفد من سيدات ورجال أعمال برتغاليين بمقر الغرفة بطنجة

- استقبال سفير غواتيماال باملغرب

- استقبال شركاء ومستثمرين أجانب

ازمير  بمدينة  املنعقد  واملنسوجات  للنسيج  الدولي  املعرض  في  الغرفة  مشاركة   -

بتركيا

مستجدات جهوية:

طنجة- والخدماتلجهة  والصناعة  التجارة  غرفة  انتخابات  نتائج  حول  تغطية   -

تطوان-الحسيمة برسم انتخابات الغرف املهنية 06 غشت 2021

إصدارات الغرفة:

- القانون األسا�شي املنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات في نسخته املحينة.

فريق التحرير:

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

الحسيمة

محتويات العدد
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ان غرف التجارة والصناعة والخدمات اليوم تعتبر شريكا رئيسيا في تحقيق 

التنمية االقتصادية الوطنية وفاعال أساسيا في ورش النموذج التنموي الجديد، 

باعتبارها مؤسسات دستورية تخدم املهنيين والفاعلين االقتصادين واالقتصاد 

من  والخدماتيين  والصناع  التجار  لتمثيل  عديدة  بصالحيات  وتضطلع  الوطني 

أجل دعمهم وبلورة وجهة نظرهم وأفكارهم في مختلف القضايا وامللفات املتصلة 

بمجال أعمالهم.

  اعتبارا ملا يخوله القانون األسا�شي الجديد من اختصاصات الغرف وفي مضمار 

التفاعل مع الرؤية السديدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، 

التجارة والصناعة  تأكد على ضرورة ترسيخ منظور جيد لغرف  التي  وتوجيهاته 

والخدمات على املستوى الوطني لتنظيمها وتطويرها على ضوء املتغيرات الوطنية 

والدولية التي تعرفها السياسات االقتصادية، قصد تفعيل دور الغرف في مجال 

التنمية االقتصادية، وأيضا لتفعيل دور الغرف في املجال الدبلوما�شي والعالقات 

للغرفة  املؤسساتية، وجعلها رافعة حقيقية لالستثمار، نطمح كرئاسة جديدة 

وبمعية املكتب املسير والجمعية العامة والجهاز اإلداري للمؤسسة خالل املرحلة 

العمل وفق خطة استراتيجية طموحة    ،2027 الى   2021 الحالية واملمتدة من 

تنسجم وهاته الرؤية السديدة لصاحب الجاللة، وذلك من خالل تحقيق جملة 

الحالية لصياغة مخططنا  في الصيرورة  تناولها  التي سنعمل على  من األولويات 

االستراتيجي واعداد برنامج عمل طموح وواقعي يهدف الى تعزيز أسس االقتصاد 

الجهوي وبلورة املشروع التنموي الجديد، والتي تم تحديدها في:

1 - املساهمة في تحرير الطاقات االقتصادية للجهة وتحسين فرص االستثمار 

املجاالت  في  السيما  جديدة،  ومشاريع  أموال  رؤوس  واستقطاب  واألعمال 

الغذائية  والصناعات  والنسيج  السيارات  صناعة  من  للجهة  االستراتيجية 

والسياحة الشاطئية والجبلية والثقافية وغيرها من القطاعات الواعدة.

2 - تحسين العدالة املجالية وضمان التكامل االقتصادي بين عمالت وأقاليم 

الجهة، والعمل على استدراك الوثيرة التنموية لدى بعض األقاليم واالستفادة 

من الزخم االقتصادي واملشاريع املهيكلة للجهة )امليناء املتوسطي، القطار الفائق 

السرعة، الطاقات املتجددة( وجعل عائداتها التنموية متاحة لجميع األقاليم.

للغرف  األسا�شي  القانون  في  الواردة  الجديدة  املقتضيات  من  االستفادة   -  3

18.09 لتعزيز التعاون بين املؤسسات الجهوية وخلق مشاريع مشتركة معها، وفي 

 رئيس غرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة-تطوان –

الحسيمة

االفتتاحية

كلمة

السيد عبد اللطيف أفيالل
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مقدمتها مجلس الجهة، والجماعات الترابية الكبرى والجامعة واملركز الجهوي لالستثمار.

4 - إعطاء أهمية خاصة ملسألة تطوير القدرات لدى الفاعلين االقتصاديين. وفي هذا الصدد نعتزم إطالقة برامج موجهة 

تستهدف الشرائح املختلفة للمهنيين من أجل التكوين والتأطير وتطوير القدرات في مجاالت استغاللهم.

5 - إعطاء دفعة قوية للمقاولة الجهوية املستغلة في املجاالت الرقمية واالقتصادين األخضر واألزرق باعتبار انخراطنا في 

هذين املسارين من شأنه تعزيز تموقع بالدنا على املستوى الدولي في السنوات القادمة.

الفاعلين  لفائدة منتسبيها وعموم  املعلومة  نقل  في  الحديثة  التكنولوجيا  التواصلية واستثمار  الغرفة  آليات  - تطوير   6

االقتصاديين واملستثمرين لتقديم املعلومات واملعطيات الشاملة عن الظرفية االقتصادية بالجهة.

ونحن وفي هذا الصدد انطالقا من التجارب والخبرات املتراكمة على مستوى املمارسة والتسيير داخل هذه املؤسسة نؤمن 

بقوة املقاربة التشاركية والعمل املشترك ونراهن على الطاقات املهمة التي تزخر بها غرفتنا، كما نراهن على عالقاتنا الحيدة 

مع مختلف الشركاء وعلى رأسهم مؤسسة والية الجهة. ونحن على يقين أننا سنخطو بحول هللا وقوته خطوات أساسية تجعل 

من غرفتنا مؤسسة اقتصادية رائدة في خدمة االقتصاد واملهنيين.

االفتتاحية
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املكتب املسير

رئيس الغرفة: عبد اللطيف 
أفيالل

    تاريخ ومكان االزدياد: 12 ماي 1961

    الحالة العائلية: متزوج وأب ألربع أوالد 

    املستوى الدرا�سي: حاصل على دبلوم في 

هندسة اإللكترونيات باملعهد العالي الصناعي 

بمونس -بلجيكا

    املهنة: رجل أعمال ومدير عام ملجموعة     

شركات:

»GHORGHIZ FORST Sarl‹‹ شركة *  

»CLIMALUM Sarl« شركة *  

»COMPTOIR D’ALUMINIUM Sarl« شركة *  

 COMPTOIR GHORGHIZ DU« شركة *  

»FROID

النائب الثاني: محمد سعيد 
أهروش

النائب الثالث: عبد الحميد 
الحسيسن

النائب الرابع: أنور 
األربعيني 

نائب املقرر: بدر الدين 
أخيار

نائب أمين املال: أشرف 
بوجير

املقرر: مصطفى بناجي
أمين املال: عبد الحفيظ 

الشركي

النائب األول: الحسين بن 
الطيب

افيا الرئيس بيوغر

2027-2021

2021-2015

2021-2015

2015-2006

2015-2003

2021-2015

2006-2003

• رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان 
–الحسيمة

• رئيس الهيئة االستشارية للفاعلين االقتصاديين لجهة طنجة-
تطوان –الحسيمة

• نائب الرئيس بجماعة تطوان 
• عضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-

تطوان-الحسيمة
• عضو باملجلس اإلقليمي لتطوان

• رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لوالية تطوان 

• عضو باملجلس الجهوي

• رئيس املؤسسة الجهوية للتنمية والتكوين بتطوان
• رئيس مؤسسة التكوين والتنمية بتطوان

• رئيس سابق لجمعية جبل الحبيب للتنمية االجتماعية وحماية 
البيئة القروية 

• نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لوالية تطوان

السيد عبد اللطيف أفيالل
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الجمعية العامة

نزهة الزايدي 

ياسين العرود

امينة البواشري
العرو�سي 

عبد الحميد
ابرشان

دعاء أحيدار

محمد العربي
العشيري

عمر مورو

جوهرة الشركي

عبد الكريم بن
اخيارة

عبد العزيز
بزاوي

مصطفى بن عبد
الغفور 

زيون الحسين

البشير الطويل

مريم اللريني

احمد الغرابي

محمد كريم
السطي

نوال برهوم

عبد السالم
أربعين

ادريس ساور
املنصوري

معاذ ابضالس

عبد هللا بوشتا

جمال أربعين

عماد الخراز

رشيد الورديغي

حنان الطاهير

عبد اإلله جرجور

خالد ابراهيمي

محمد امين
االدري�سي

سارة شمري

عثمان اليعقوبي

احمد يوسفي

محمد خيمي

عثمان الزيتوني

محمد امزو

عامر ازغينو

أعضاء والية طنجة

تضم الغرفة 97 عضوا منتخبا يتوزعون حسب النفوذ الترابي للغرفة على: 32 عضوا يمثلون صنف الصناعة و40 عضوا 

يمثلون صنف التجارة و25 عضوا يمثلون صنف الخدمات، والذين يشكلون جميعا الجمعية العامة للغرفة.
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أعضاءإقليم تطوان

أعضاءإقليم املضيق الفنيدق

أعضاء إقليم العرائش

عبد السالم
السليماني

موهب القاسمي

محمد طه
العسري

احمد العاطيفي

منير الحدوثي
بوزملات

الزبير عزوز

محمد ازميزم

مراد بنونة

عبد االله
السلماني

محمد التوناتي

سمير الكموني

محمد العدوي

حسن الحسناوي

انوار البداوي

محمد بنعي�سى

سعيد اليون�سي

منصف الطوب

فاطمة الزهرة
بولعيش

يوسف ازروال

رندة الحنفي

عبد هللا لكراطعي

محمد بن حمو

عزيز بن مصباح

حسن املودن

محمد حماني

محمد الصنهاجي

عبد السالم
اخماش

الجمعية العامة
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أعضاءإقليم شفشاون

أعضاءإقليم وزان

أعضاءإقليم الحسيمة

محمد امين
الرملي

عادل قيقي

مصطفى الخملي�سي

الحسن بولدام

خالد البشريوي

عزيز بن بوبكر

فؤاد لشهب

سعيد اليحياوي

مراد امللوكي

جمال الدين حنين

حاتم الحميدي

محمد صوفي

عادل البوشعيبي

جمال الحمو�سي

عصام الخملي�سي

موالي عمر
سيخت

محمد حجري

ادم الرايس

املصطفى ديرى

منصف ازماني

محمد السفياني

محمد الطاهري

محمد سحنون

مصطفى البوجدقي

عماد بلحاج

عبد امللك
الكوطيط

الجمعية العامة
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حسب مصدر وزارة الداخلية هذه هي نتائج غرفة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

http://www.elections.ma/elections/professionnelles/resultats.

النتائجعدد املقاعدالهيئة السياسية

%2828.87بدون انتماء سيا�شي

%2323.71حزب التجمع الوطني لألحرار

%1414.43حزب االستقالل

%1212.37حزب األصالة واملعاصرة

%88.25حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

%44.12حزب االتحاد الدستوري

%44.12حزب الحركة الشعبية

%44.12حزب العدالة والتنمية

%797100 أحزاب

نتائج االنتخابات

املجموع
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نتائج االنتخابات



13
العدد السابع والعشرون-غشت/شتنبر 2021 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

نتائج االنتخابات

*نسبة مشاركة املهنيين في انتخابات غرف التجارة والصناعة والخدمات على املستوى الجهوي %37.27   مقابل 47.24% 

على املستوى الوطني.

1 - عدد املقاعد حسب االنتماء السيا�سي:

صنف التجارة

توزيع املقاعد حسب الصنف

الخدماتالصناعةالتجارةالصنف

403225عدد ااملقاعد

97املجموع

الخدماتالصناعةالتجارةاإلقليم

141510طنجة-أصيلة

070903تطوان

080405الحسيمة

050202العرائش

020102وزان

030102شفشاون

01001املضيق-الفنيدق

403225املجموع

النتائجعدد املقاعداالنتماء السيا�سي

%1332.50بدون انتماء سيا�شي

%922.50حزب التجمع الوطني لألحرار

%512.50حزب األصالة واملعاصرة

%410.00حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

%410.00حزب االستقالل

%37.50حزب العدالة والتنمية

%12.50حزب االتحاد الدستوري

%12.50حزب الحركة الشعبية
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نتائج االنتخابات

2 - أسماء األعضاء الفائزين باملقاعد في صنف التجارة:

اإلقليماالنتماء السيا�سياسم العضو

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب األصالة واملعاصرةالبشير الطويل

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب األصالة واملعاصرةعبد هللا بوشتا

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب األصالة واملعاصرةمحمد العربي العشيري

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب األصالة واملعاصرةمحمد سعيد اهروش

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب األصالة واملعاصرةنزهة الزايدي

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب االستقاللمحمد كريم السطي

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب العدالة والتنميةمصطف بن عبد الغفور

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب التجمع الوطني لألحرارعثمان الزيتوني

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب التجمع الوطني لألحرارعماد الخراز

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةبدون انتماء سيا�شياحمد يوسفي

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةبدون انتماء سيا�شيجوهرة الشركي

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةبدون انتماء سيا�شيعبد االله جرجور

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةبدون انتماء سيا�شيعبد الحفيظ الشركي

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةبدون انتماء سيا�شيمحمد امين االدري�شي

تطوانحزب االستقاللعبد اللطيف افيالل

تطوانحزب التجمع الوطني لألحرارفاطمة الزهرة بولعيش

تطوانحزب التجمع الوطني لألحرارمحمد الصنهاجي

تطوانحزب التجمع الوطني لألحرار مصطفى بناجي

املضيق-الفنيدقبدون انتماء سيا�شياحمد العاطيفي

الحسيمةبدون انتماء سيا�شيمحمد ازميزم

الحسيمةبدون انتماء سيا�شيمحمد بنعي�شى

الحسيمةبدون انتماء سيا�شيمحمد التوناتي

الحسيمةحزب الحركة الشعبيةمحمد سحنون

الحسيمةحزب العدالة والتنميةعادل البوشعيبي

الحسيمةحزب التجمع الوطني لألحرارادم الرايس
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نتائج االنتخابات

الحسيمةحزب التجمع الوطني لألحرارمراد امللوكي

الحسيمةبدون انتماء سيا�شيجمال الحمو�شي

العرائشبدون انتماء سيا�شيمصطفى البوجدقي

العرائشحزب االتحاد الدستوريمصطفى الخملي�شي

العرائشحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبيةسعيد اليحياوي

العرائشحزب االستقاللحسن الحسناوي

العرائشحزب التجمع الوطني لألحرارانوار البداوي

وزانبدون انتماء سيا�شيحسن املودن

وزانبدون انتماء سيا�شيسمير الكموني

شفشاونحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبيةمحمد بن حمو

شفشاونحزب العدالة والتنميةمحمد الطاهري

شفشاونحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبيةمحمد صوفي

تطوانحزب االستقاللحاتم الحميدي

تطوانحزب التجمع الوطني لألحرارمحمد السفياني

تطوانحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبيةعبد املالك الكوطيط

1 - عدد املقاعد حسب االنتماء السيا�سي:

صنف الصناعة

النتائجعدد املقاعداالنتماء السيا�سي

%825.00بدون انتماء سيا�شي

%825.00حزب التجمع الوطني لألحرار

%515.63حزب االستقالل

%412.50حزب األصالة واملعاصرة

%39.38حزب الحركة الشعبية

%26.25حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

26.25حزب االتحاد الدستوري
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نتائج االنتخابات

2 - أسماء األعضاء الفائزين باملقاعد في صنف الصناعة:

اإلقليماالنتماء السيا�سياسم العضو

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب الحركة الشعبيةجمال اربعين

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب األصالة واملعاصرةالحسين زيون

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب األصالة واملعاصرةامينة البواشري العرو�شي

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب األصالة واملعاصرةمحمد خيمي

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب االستقاللانوار اربعي

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب االستقاللسارة شمري

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب االستقاللعبد السالم اربعين

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب التجمع الوطني لألحرارالحسين بن الطيب

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب التجمع الوطني لألحرارخالد ابراهيمي

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب الحركة الشعبيةعمر مورو

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب التجمع الوطني لألحرارمريم اللريني

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب التجمع الوطني لألحرارنوال برهوم

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب التجمع الوطني لألحرارياسين العرود

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةبدون انتماء سيا�شيرشيد الورديغي

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةبدون انتماء سيا�شيمحمد امزو

تطوانحزب التجمع الوطني لألحرارمراد بنونة

تطوانحزب التجمع الوطني لألحرارموهب القاسمي

تطوانبدون انتماء سيا�شيرندة الحنفي

تطوانبدون انتماء سيا�شيسعيد اليون�شي

تطوانبدون انتماء سيا�شيعبد السالم اخماش

تطوانبدون انتماء سيا�شيمنير الحدوثي بوزملات

تطوانبدون انتماء سيا�شييوسف ازروال
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نتائج االنتخابات

2 - أسماء األعضاء الفائزين باملقاعد في صنف الصناعة:

اإلقليماالنتماء السيا�سياسم العضو

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب األصالة واملعاصرةعبد العزيز بزاوي

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب االستقاللادريس ساور املنصوري

تطوانحزب االتحاد الدستوريعبد السالم السلماني

تطوانحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبيةعبد االله السلماني

الحسيمةحزب االستقاللجمال الدين حنين

الحسيمةبدون انتماء سيا�شيخالد البشريوي

الحسيمةبدون انتماء سيا�شيعماد بلحاج

الحسيمةبدون انتماء سيا�شيمنصف ازماني

العرائشحزب األصالة واملعاصرةمحمد حماني

العرائشحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبيةمحمد العدوي

شفشاونحزب االستقاللعزيز بوبكر

وزانحزب االستقاللفؤاد لشهب

1 - عدد املقاعد حسب االنتماء السيا�سي:

صنف الخدمات

النتائجعدد املقاعداالنتماء السيا�سي

%728.00بدون انتماء سيا�شي

%624.00حزب التجمع الوطني لألحرار

%520.00حزب االستقالل

%312.00حزب األصالة واملعاصرة

%28.00حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

%14.00حزب االتحاد الدستوري

%14.00حزب العدالة والتنمية
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نتائج االنتخابات

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب التجمع الوطني لألحرارحنان الطاهير

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب التجمع الوطني لألحرارعثمان اليعقوبي

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب التجمع الوطني لألحرارمعاد ابضالس

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةبدون انتماء سيا�شياحمد الغرابي

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةبدون انتماء سيا�شيدعاء احيدار

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةبدون انتماء سيا�شيعامر ازغينو

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةبدون انتماء سيا�شيعبد الحميد ابرشان

طنجة-اصيلة-الفحص-أنجرةحزب األصالة واملعاصرةعبد الكريم بن اخيارة

تطوانحزب األصالة واملعاصرةمحمد طه العسري

تطوانحزب االستقاللمنصف الطوب

تطوانحزب التجمع الوطني لألحرارالزبير عزوز

املضيق-الفنيدقحزب االستقاللعبد هللا الكراطعي

الحسيمةحزب الحركة الشعبيةأشرف بوجير

الحسيمةحزب الحركة الشعبيةالحسن بولدام

الحسيمةبدون انتماء سيا�شياملصطفى ديرى

الحسيمةحزب االتحاد الدستوريعصام الخملي�شي

الحسيمةحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبيةبدر الدين اوخيار

العرائشحزب التجمع الوطني لألحرارعبد الحميد الحسيسن

العرائشحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبيةعزيز بن مصباح

شفشاونحزب االستقاللمحمد أمين الرملي

شفشاونحزب التجمع الوطني لألحرارموالي عمر سيخث

وزانحزب األصالة واملعاصرةعادل قيقي

وزانحزب العدالة والتنميةمحمد حجري
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الجمعية العامة 

انتخاب السيد عبد اللطيف أفيالل رئيسا جديدا لغرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

بتغيير  القا�شي   08.19 رقم  القانون  ملقتضيات  طبقا 
األسا�شي  بالنظام  املتعلق   38.12 رقم  القانون  وتتميم 
شأن  في  الصادر  والخدمات  والصناعة  التجارة  لغرف 
25 من  في  1.20.84 صادر  الشريف رقم  الظهير  تنفيذه 
باملادة  وعمال   ،)2020 ديسمبر   11(  1442 اآلخر  ربيع 
 16 اإلثنين  يوم  انعقدت   ،08.19 رقم  القانون  من   29
للغرفة  االستثنائية  العامة  الجمعية   2021 غشت 
انتخاب  تم  حيث  املسير،  واملكتب  الرئيس  النتخاب 
السيد عبد اللطيف أفيالل رئيسا جديدا لغرفة التجارة 
الحسيمة.  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
مباشرة بعد انتخابه، قدم السيد الرئيس عبد اللطيف 
التي  الثقة  على  الغرفة  أعضاء  للسادة  تشكراته  أفيالل 
معبرا  الدستورية،  املؤسسة  هذه  لترأس  إياها  منحوه 
عن استعداده إلشراك مختلف مكونات الغرفة لجعلها 
وجلب  االقتصادية  للتنمية  وقاطرة  نموذجية  مؤسسة 

كما  والجهوي.  املحلي  االقتصاد  وتطوير  املستثمرين 
توجه بالشكر إلى الرئيس السابق والسادة أعضاء املكتب 
خالل  الغرفة  تسيير  مسؤولية  لتحملهم  السابق  املسير 
أن  على  األخير  في  معبرا   ،2015-2021 االنتدابية  املدة 
انتخابه يعتبر تكليفا وليس تشريفا. بعدها تم استكمال 
الترشيحات  باب  فتح  طريق  عن  املسير  املكتب  تشكيلة 
األول:  النائب  التالي:  الشكل  على  النتيجة  جاءت  حيث 
السيد الحسين بن الطيب، النائب الثاني: السيد محمد 
الحميد  عبد  السيد  الثالث:  النائب  أهروش،  سعيد 
احسيسن، النائب الرابع: السيد أنوار أربعي، أمين املال: 
السيد  املال:  أمين  نائب  الشركي،  عبدالحفيظ  السيد 
ونائب  مصطفى،  بناجي  السيد  املقرر:  بوجير،  أشرف 
السيد  تلى  الختام  وفي  أوخيار.  بدرالدين  السيد  املقرر: 
صاحب  الى  مرفوعة  واإلخالص  الوالء  برقية  الرئيس 

الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.
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أنشطة املكتب املسير

جلسة تسليم السلط بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة

النتخاب  االستثنائي  العام  الجمع  نتائج  على  بناء     
والصناعة  التجارة  غرفة  مكتب  وأعضاء  رئيس 
انعقد  والذي  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 
يوم  تمت  بطنجة،  بمقرها   2021 غشت   16 بتاريخ 
السلط  تسليم  بطنجة عملية   2021 18 غشت  األربعاء 
والسيد  السابق،  الغرفة  رئيس  مورو  عمر  السيد  بين 
حضر  للغرفة.  الجديد  الرئيس  أفيالل،  اللطيف  عبد 
السيد  املنتخب:  املكتب  أعضاء  السادة  الجلسة  هذه 
الحسين بن الطيب، النائب األول والسيد محمد سعيد 
أهروش، النائب الثاني والسيد عبد الحميد احسيسن، 
النائب الثالث والسيد أنوار أربعي، النائب الرابع والسيد 
مصطفى بناجي، مقرر الغرفة.  كما حضر هذه الجلسة 
السيد أديب اقلعي مندوب وزارة الصناعة والتجارة ممثال 

للسلطة الحكومية املختصة والسيد أحمد املفيد رئيس 
الدائرة الحضرية لطنجة ممثال للسلطة اإلدارية املحلية، 
والسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة، والسادة 
من  وعدد  واملصالح  األقسام  ورؤساء  امللحقات  مديري 
أطر وموظفي الغرفة. وقد كان هذا اللقاء مناسبة لتقديم 
والثناء  الشكر  وتجديد  املنتخب  الرئيس  للسيد  التهنئة 
على أداء الرئيس املنتهية واليته ومن خالله املكتب املسير 
للفترة السابقة.  للغرفة  العامة  وجميع أعضاء الجمعية 
اإلداري  للفريق  الشكر  لتجديد  فرصة  اللقاء  كان  كما 
وتأكيد العزم على رفع رهانات التقدم والتطوير املستمر 
لهذه املؤسسة بفضل تظافر جهود جميع مكوناتها وعلى 
الفترة  هذه  برسم  املنتخبين  واألعضاء  العضوات  رأسها 

االنتدابية 2021-2026.
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أنشطة املكتب املسير

االجتماع الدوري للمكتب املسير للغرفة لشهر شتنبر 2021

انعقد صبيحة يوم الخميس 16 

التجارة  غرفة  بمقر   2021 شتنبر 

والصناعة والخدمات لجهة طنجة 

تطوان الحسيمة، اجتماع املكتب 

املسير للغرفة وذلك ملدارسة نقط 

جدول األعمال التالي: 

الداخلي  النظام  تحضير   -  1

للغرفة

املخطط  تحضير   -  2

االستراتيجي لعمل الغرفة للفترة 

2021-2027

3 - التحضير للدورة الثانية برسم سنة 2021.

4 - مختلفات

أفيالل،  اللطيف  عبد  السيد  االجتماع  هذا  ترأس 

الطيب،  بن  الحسين  السيد  بحضور  الغرفة،  رئيس 

سعيد،  محمد  أهروش  والسيد  للرئيس،  األول  النائب 

النائب الثاني للرئيس، والسيد عبد الحميد الحسيسن، 

النائب  أربعي،  أنوار  والسيد  للرئيس،  الثالث  النائب 

الرابع للرئيس والسيد عبد الحفيظ الشركي، أمين املال، 

بدر  والسيد  املال،  أمين  نائب  بوجير  أشرف  والسيد 

الخملي�شي،  ربيع  والسيد  املقرر،  نائب  أوخيار،  الدين 

املدير الجهوي للغرفة. وقد كان االجتماع مناسبة جدد 

فيها السيد الرئيس تهنئته للسادة أعضاء املكتب املسير 

املنتخب ومن خاللهم لجميع عضوات وأعضاء الجمعية 

العامة للغرفة، ومبرزا أهم الرهانات والتطلعات املطروحة 

املرحلة  خالل  الغرفة  على 

السادة  أكد  جهتم  من  املقبلة. 

األعضاء عزمهم العمل املشترك 

الخالق لخدمة مصالح املهنيين 

والتجويد املستمر لعمل الغرفة 

جهويا  أداءها  ريادة  وتعزيز 

تم  وبعدها  ودوليا.  ووطنيا 

النقاط  مختلف  على  االنكباب 

الواردة في جدول األعمال
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أنشطة املكتب املسير

مشروع املخطط االستراتيجي لسنة 2027-2021

في إطار السياسة التواصلية للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة –تطوان-الحسيمة، 

وفي إطار الدينامية التي أطلقها املكتب املسير قصد التحضير إلعداد مشروع » املخطط االستراتيجي لغرفة التجارة 

شهر  خالل  تواصلية  لقاءات  الغرفة  نظمت   ،»2021-2027 الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 

شتنبر 2021 حول مشروع املخطط االستراتيجي لسنة 2027-2021 مع أعضاء وموظفي الغرفة باملقر وعلى مستوى 

مشروع  اعداد  الى  اللقاءات  هاته  وتهدف  وشفشاون.  ووزان  بالعرائش  بمكاتبها  وكذا  والحسيمة،  تطوان  امللحقات 

املخطط االستراتيجي للغرفة برسم سنة 2021/2027 وفق منهجية عمل تشاركية تتوخى تحديد افاق العمل بالنسبة 

للغرفة في املرحلة املقبلة.
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أنشطة املكتب املسير

عقد اجتماع مع أعضاء الغرفة بتطوان حول اعداد مشروع املخطط االستراتيجي 
2027-2021

الغرفة  ملحقة  بمقر  شتنبر   22 األربعاء  يوم  انعقد 
بتطوان ، اجتماع عمل بين السادة أعضاء املكتب املسير 
برئاسة السيد عبداللطيف أفيالل، رئيس الغرفة مرفوقا 
بأعضاء املكتب املسير السيد الحسين بن الطيب النائب 
األول للرئيس والسيد أنوار أربعي، النائب الرابع للرئيس 
والسيد  املال،  أمين  الشرݣي،  الحفيظ  عبد  والسيد 
الغرفة  أعضاء  وبين  الغرفة،  مقرر  بناجي  مصطفى 
بإقليمي تطوان واملضيق الفنيدق السادة : منير الحدوتي 
، محمد طه العسري ، رندة الحنفي ، محمد بنعي�شى ، 
منصف الطوب، مراد بنونة، سعيد اليون�شي، عبداإلله 
فاطمة  العاطفي  أحمد   ، لكراطعي  عبدهللا   ، السلماني 
الزهرة بولعيش ، محمد ازميزم ، عبدالسالم السليماني 
هذا  حضر  التوناتي.كما  محمد   ، أخماش  عبدالسالم   ،
والسيد  الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع  السيد  اللقاء 

باإلضافة  بتطوان  امللحقة  مدير  اللنجري  الفقيه  ناصر 
إلى السيدات والسادة موظفي رؤساء األقسام واملصالح 
بالغرفة.خالل االجتماع تم عرض أرضية مسودة مشروع 
أنظار  على   2021-2027 للغرفة  االستراتيجي  املخطط 
السادة األعضاء كخطوة أولى ضمن مسار خطوات سطره 
مكتب الغرفة كخريطة طريق لبلورة وثيقة مرجعية ترمي 
املنتسبين  النتظارات  تستجيب  عمل  قواعد  إرساء  إلى 
بالتنمية  املرتبطة  والتحديات  الرهانات  على  وتجيب 
املنوطة  االختصاصات  وفق  وذلك  واملندمجة  الشاملة 
من  مجموعة  تقديم  الى  االجتماع  خلص  وقد  بالغرفة. 
املقترحات والعناصر األساسية تقدم بها السادة األعضاء 
االتفاق  لتكون ضمن مشروع املخطط االستراتيجي، مع 
االقتراحات  من  مزيد  لبلورة  آخر  اجتماع  عقد  على 

واألفكار بهذا الخصوص.



26
العدد السابع والعشرون-غشت/شتنبر 2021 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

أنشطة املكتب املسير

عقد اجتماع مع أعضاء الغرفة بطنجة حول اعداد مشروع املخطط االستراتيجي 
2027-2021

انعقد يوم الخميس 23 شتنبر بمقر الغرفة بطنجة ، 
اجتماع عمل بين السادة أعضاء املكتب املسير برئاسة 
مرفوقا  الغرفة  رئيس  أفيالل،  عبداللطيف  السيد 
بأعضاء املكتب السادة:الحسين بن الطيب النائب األول 
للرئيس و محمد سعيد أهروش النائب الثاني للرئيس و 
أنوار  و  للرئيس  الثالث  النائب  الحسيسن  عبدالحميد 
الشرݣي  الحفيظ  عبد  و  للرئيس  الرابع  النائب  أربعي 
أصيلة  طنجة  بإقليمي  الغرفة  أعضاء  وبين  املال،  أمين 
اليوسفي  أحمد   : والسادة  السيدات  أنجرة  والفحص 
اإلله  بوشتا وعبد  الغفور، عبدهللا  بن عبد  و مصطفى 
السطي  كريم  محمد  العشيري   العربي  ومحمد  جرجور 
و  الطويل  البشير  و  الزيتوني  عثمان  و  الزايدي  نزهة  و 
الشرݣي  جوهرة  و  اإلدري�شي  أمين  ومحمد  الخراز  عماد 
العرود و رشيد  إبراهيمي و نوال برهوم و ياسين  وخالد 

و عبدالعزيز  الطاهير  و حنان  ازغينو  و عامر  الورديغي 
السيد  اللقاء  هذا  حضر  كما  أبضالص.  معاذ  و  بزاوي 
السيدات  إلى  باإلضافة  الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع 
الغرفة.  وموظفي  واملصالح  األقسام  رؤساء  والسادة 
خالل االجتماع تم عرض أرضية مسودة مشروع املخطط 
السيدات  أنظار  على   2021-2027 للغرفة  االستراتيجي 
من  تقدم  وبناء  غني  نقاش  أعقبها  األعضاء،  والسادة 
خالله السيدات والسادة األعضاء بعدد من االقتراحات 
وامللفات ذات األولوية. وقد أكد السيد رئيس الغرفة أن 
مدن  وبباقي  بطنجة  أخرى  لقاءات  ستعقبه  اللقاء  هذا 
يلبي  استراتيجي  مخطط  صياغة  أفق  في  وذلك  الجهة 
كافة  والفاعلين االقتصاديين وكذا  املنتسبين  طموحات 
الشركاء. والسيد املدير الجهوي والسيدة مديرة امللحقة 
والسيدات والسادة أطر املؤسسة على مستوى امللحقة.
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أنشطة املكتب املسير

اجتماع بالعرائش حول اعداد مشروع املخطط االستراتيجي 2027-2021

     اجتمع السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس غرفة التجارة 

والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم 

الجمعة 24 شتنبر 2021 بمقر فرعية الغرفة بالعرائش 

الثالث  النائب  الحسيسن  الحميد  عبد  بالسيد  مرفوقا 

السادة:  العرائش  بإقليم  الغرفة  أعضاء  مع  للرئيس، 

حسن الحسناوي، حسن املودن، سمير الكموني، محمد 

بن حمو، أنوار البداوي، محمد حماني، محمد العدوي، 

السيدات  االجتماع  هذا  حضر  كما  مصباح.  بن  وعزيز 

الغرفة.  وموظفي  واملصالح  األقسام  رؤساء  والسادة 

اللقاء كان استمرارا للدينامية التي أطلقها املكتب املسير 

االستراتيجي  املخطط   « مشروع  إلعداد  التحضير  قصد 

لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 

الذي  االجتماع  هذا  ويهدف   ،»2021-2027 الحسيمة 

عرف عرض أرضية مسودة مشروع املخطط االستراتيجي 

وأفكار  رؤى  بلورة  إلى  األعضاء،  السادة  أنظار  على 

محاور  ضمن  إلدراجها  وتوصيات  مقترحات  شكل  على 

املخطط.
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أنشطة املكتب املسير

لقاء تواصلي مع أعضاء الغرفة بالحسيمة حول اعداد مشروع املخطط 
االستراتيجي 2027-2021

ترأس السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس غرفة التجارة 
الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
يومه السبت 25 شتنبر 2021 بقاعة االجتماعات التابعة 
أعضاء  السادة  وبحضور  بالحسيمة  الغرفة  مللحقة 
املكتب املسير: الحسين بن الطيب النائب األول للرئيس، 
أوخيار  الدين  بدر  املال،  أمين  نائب  بوجير  أشرف 
السادة:  الحسيمة  بإقليم  الغرفة  املقرر.وأعضاء  نائب 
البشروي،  خالد  بوليدام،  الحسن  ديرى،  املصطفى 
سحنون،  محمد  بلحاج،  عماد  الخملي�شي،  املصطفى 
الحمو�شي.  وجمال  الرايس،  أدم  البوشعيبي،  عادل 
الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع  السيد  إلى  باإلضافة 
الحسيمة،  ملحقة  مديرة  لهيت  نبيلة  والسيدة  للغرفة، 

الغرفة.  وموظفي  واملصالح  األقسام  رؤساء  والسادة 
املخطط   « مشروع  إلعداد  التحضير  قصد  اجتماعا 
لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  لغرفة  االستراتيجي 
هذا  ويندرج   .»2021-2027 الحسيمة  تطوان  طنجة 
تنظمها  لقاءات  سلسلة  ضمن  نوعه  من  الرابع  اللقاء 
لتفعيل  االستراتيجي  املخطط  بإعداد  املكلفة  اللجنة 
الدينامية التي أطلقها املكتب املسير والتي تتمحور حول 
للغرفة  االستراتيجي  املخطط  مشروع  مسودة  أرضية 
2027-2021 وعرضها على أنظار السادة األعضاء قصد 
إبداء رأيهم وتقديم مقترحاتهم لبلورة مخطط استراتيجي 
متكامل يلبي طموحات املنتسبين والفاعلين االقتصاديين 

وكذا كافة الشركاء.



29
العدد السابع والعشرون-غشت/شتنبر 2021 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

أنشطة املكتب املسير

لقاء بشفشاون مع أعضاء الغرفة حول إعداد مشروع املخطط االستراتيجي 
2027-2021

انعقد يوم اإلثنين 27 شتنبر 2021 بمدينة شفشاون 
اجتماع عمل بين السادة أعضاء املكتب املسير برئاسة 
مرفوقا  الغرفة  رئيس  أفيالل،  اللطيف  عبد  السيد 
بالسادة: الحسين بن الطيب النائب األول للرئيس، وأنوار 
بناجي،  مصطفى  والسيد  للرئيس،  الرابع  النائب  أربعي 
شفشاون  بإقليم  الغرفة  أعضاء  وبين  الغرفة  مقرر 
الحميدي، محمد  الكوطيط، حاتم  املالك  السادة: عبد 
السفياني، موالي عمر سيخت، ومحمد أمين الرملي. كما 
حضر هذا اللقاء السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي 
للغرفة باإلضافة إلى السادة ناصر الفقيه اللنجري مدير 
ملحقة تطوان، محمد يجو رئيس قسم الدعم والترويج، 
والبحث  الترويج  مصلحة  رئيس  الرحيم  عبد  وأشرقي 
عن مصادر التمويل. خالل هذا االجتماع وهو الخامس 

ضمن سلسلة لقاءات تنظمها الغرفة مع السادة األعضاء 
االستراتيجية  إطار  في  يدخل  والذي  الجهة  أقاليم  بكل 
ومنتسبيها  أعضائها  مع  الغرفة  تنهجها  التي  التشاركية 
الستقبال مقترحاتهم وأرائهم قصد بلورتها وإدراجها ضمن 
اقتراحات  وتعتبر   .2021-2027 االستراتيجي  املخطط 
الذي  املخطط  لهذا  أساسية  مقومات  األعضاء  السادة 
يتضمن ثالث محاور أساسية وهي: محور املواكبة ومحور 
الدعم والترويج ومحور التمثيل واالستشارة، باإلضافة إلى 
ثالث دعامات أساسية وهي: اإلدارة والحكامة، التواصل 
والنظام املعلوماتي، والتعاون الدولي والشراكات. وقد تم 
اعتماد هذه املحاور والدعامات بناء على نتائج مرجعيات 
من  مجموعة  حول  أولي  تصور  إعطاء  من  مكنت  عدة، 

األهداف االستراتيجية والبرامج واملشاريع.
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أنشطة املكتب املسير

لقاء بوزان حول إعداد مشروع املخطط االستراتيجي 2027-2021

     انعقد يوم اإلثنين 27 شتنبر بمدينة وزان اجتماع عمل 
ترأسه السيد عبد اللطيف أفيالل، رئيس الغرفة مرفوقا 
بالسادة: الحسين بن الطيب النائب األول للرئيس، وأنوار 
بناجي،  مصطفى  والسيد  للرئيس،  الرابع  النائب  أربعي 
السادة:  باإلقليم  الغرفة  أعضاء  وبين  الغرفة،  مقرر 
محمد صوفي، ومحمد الطاهري، ومحمد حجري، وعادل 
الخملي�شي  ربيع  السادة:  اإلدارة  عن  وحضره  قيقي. 
مدير  اللنجري  الفقيه  ناصر  للغرفة،  الجهوي  املدير 
ملحقة تطوان، محمد يجو رئيس قسم الدعم والترويج، 
والبحث  الترويج  مصلحة  رئيس  الرحيم  عبد  وأشرقي 
خالد  السيد  من  كل  حضره  كما  التمويل.  مصادر  عن 
االبراهيمي عضو املجلس الجماعي لوزان والسيد رشيد 

بالغرفة وفاعل اقتصادي وصناعي.  قنطار عضو سابق 
إطار  في  واألخيرة  السادسة  املحطة  وزان  محطة  وتعتبر 
الجهة،  أقاليم  التي شملت مجموع  جولة املكتب املسير 
تعتمدها  التي  التشاركية  االستراتيجية  إطار  في  وذلك 
االستراتيجي  مخططها  مشروع  صياغة  أجل  من  الغرفة 
االستراتيجي  فاملخطط  لإلشارة   .2021-2027 للفترة 
 ،2030 أفق  ففي  وقيم.  ورسالة  رؤية  على  مبني  للغرفة 
على  ومنفتحة  رائدة  تكون  أن  رؤيتها  وفق  الغرفة  تطمح 
محيطها، تمثل بامتياز جميع املهنيين وتساهم في مشاريع 
وإرضاء  خدمة  هدفها  رسالة  عبر  مهيكلة،  اقتصادية 

املهنيين والشركاء بجودة ونجاعة.
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أنشطة املكتب املسير

عقد اجتماع حول تنزيل مشروع " مواكبة الغرفة في اعداد الخطة الرئيسة 
لنظام املعلومات وتنفيذها"

اعداد  في  الغرفة  مواكبة   « مشروع  تنزيل  اطار  في 
وتنفيذها«،عقد  املعلومات  لنظام  الرئيسة  الخطة 
 2021 شتنبر   16 الخميس  يومه  بطنجة  الغرفة  بمقر 
رئيس  أفيالل،  اللطيف  عبد  السيد  برئاسة  اجتماع 
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 
الحسيمة مرفوقا باعضاء املكتب املسير السيد الحسين 
أهروش  السيد  و  للرئيس،  األول  النائب  الطيب،  بن 
عبد  والسيد  للرئيس،  الثاني  النائب  سعيد،  محمد 
والسيد  للرئيس،  الثالث  النائب  الحسيسن،  الحميد 

والسيد  للرئيس  الرابع  النائب  أربعي،  أنوار 
والسيد  املال،  أمين  الشركي،  الحفيظ  عبد 
والسيد  املال،  أمين  نائب  بوجير  أشرف 
إدارة  ومن   . املقرر  نائب  أوخيار،  الدين  بدر 
الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع  السيد  الغرفة 
والسيدة اسماء الطاهري مسؤولة عن النظام 
الطيب  السيد  وبحضور  بالغرفة.  املعلوماتي 
DI- الدراسات ملكتب  العام  املدير  «صديقي 

GIUP » والسيد يدير بن اعمر والسيد سمير 
مستهل  في  الدراسات.  بمكتب  اطارين  كرواز 
 « مشروع  حول  عرض  تقديم  تم  االجتماع، 

مواكبة الغرفة في اعداد الخطة الرئيسة لنظام 
املعلومات وتنفيذها« مع التذكير بالسياق العام 
له ونطاقه وكذا التذكير باهم تحدياته واهدافه. 
DIGIUP اذ تطرق السيد مدير مكتب الدراسات

للوضع  مدقق  تشخيص  الى  عرضه  مجمل  في 
أهم  ذكر  مع  للغرفة  املعلوماتي  للنظام  الحالي 
املشاريع الرقمية التي تم برمجتها قصد تحقيق 
مع  تماشيا  وذلك  للغرفة  شامل  رقمي  تحول 
تشجيع  ترمي  والتي  امللكيةالسامية  التوجهات 
االدارات املغربية على تحديث ورقمنة خدماتها. 
وفي األخير، تمت االشارة الى أهمية توفير النظام 
للغرفة  سيضمن  حيث  واملندمج،  اآلمن  املعلوماتي 

تحقيق االهداف التالية: 

واملنتسبين  لألعضاء  املقدمة  الخدمات  تجويد   •
واملوظفين

• ترشيد استغالل املوارد البشرية واملالية 

• ترسيخ الحكامة الجيدة وتحديث وسائل العمل.
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برنامج تطوير الغرفة

رئيس الغرفة يعقد اجتماع عمل مع أطر الغرفة بطنجة

عقد اجتماع حول مشروع املخطط االستراتيجي للغرفة 2027-2021

التجارة  غرفة  عمل  لبرنامج  االعداد  اطار  في 
والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة 
للفترة املقبلة عقد السيد عبد اللطيف افيالل رئيس 
الجهوي  باملقر   2021 شتنبر   6 االثنين  يوم  الغرفة 
للغرفة بطنجة جلسة عمل مع السيد ربيع الخملي�شي 
والسادة  السيدات  بحضور  للغرفة  الجهوي  املدير 
رؤساء االقسام بطنجة: السيدة حورية بزراتي رئيسة 
قسم خدمات املنتسبين، السيد محمد ايجو رئيس 
قسم الدعم والترويج، السيدة خديجة بوحايك عن 
قسم الشراكات والعالقات الدولية والسيدة امغاس 

هذا  خالل  تم  االدارية.وقد  والشؤون  املالية  قسم  عن  بزدي  بالل  والسيد  املؤسساتية  العالقات  قسم  عن  حنان 
االجتماع الوقوف على امللفات واملحاور الرئيسية لعمل كل قسم وذلك بهدف االستعداد ملواكبة عمل املكتب املسير 
بخصوص اعداد املخطط االستراتيجي للغرفة بشكل طموح يستجيب لتطلعات الغرفة الجهوية خالل الفترة املقبلة.

 « مشروع  إلعداد  التحضير  إطار  في 
التجارة  لغرفة  االستراتيجي  املخطط 
تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
الحسيمة 2027-2021«، وبناء على مقررات 
اجتماع املكتب املسير للغرفة ليوم الخميس 
 17 الجمعة  يوم  انعقد   ،2021 شتنبر   16
اجتماع   2021 الغرفة،  بمقر   2021 شتنبر 
االستراتيجي  املخطط  إعداد  لجينة  عمل 
السيد الحسين بن  للغرفة، حضره كل من 

الطيب، النائب األول لرئيس الغرفة، والسيد أشرف بوجير نائب أمين املال، والسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي 
باإلضافة إلى السيدات والسادة رؤساء األقسام واملصالح بالغرفة. خالل االجتماع تم بلورة خريطة الطريق التي رسمها 
املكتب املسير في اجتماعه األخير وكذا وضع ومناقشة الخطوط العريضة لهذه الوثيقة املرجعية الرامية إلى إرساء 
قواعد عمل تستجيب النتظارات املنتسبين وتجيب على الرهانات والتحديات املرتبطة بالتنمية الشاملة واملندمجة 
وذلك وفق االختصاصات املنوطة بالغرفة. وقد خلص االجتماع الى تحديد العناصر األساسية للمخطط وكذا وضع 
برنامج زمني لصياغة املشروع وفق مقاربة تشاركية تجمع األعضاء والجهاز اإلداري واملنتسبين والشركاء األساسيين 

للمؤسسة.
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برنامج تطوير الغرفة

عقد اجتماع من أجل صياغة مسودة مشروع النظام الداخلي للغرفة

اجتماع إلعداد مشروع ميزانية سنة 2022

أعضاء  اجتماع  مقررات  على  بناء 
والصناعة  التجارة  لغرفة  املسير  املكتب 
الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 
بالغرفة،   2021 شتنبر   16 الخميس  ليوم 
شتنبر   17 الجمعة  يوم  صبيحة  انعقد 
لصياغة  لجينة  الغرفة،  بمقر   2021
وذلك  للغرفة  الداخلي  النظام  مشروع 
أهروش،  سعيد  محمد  السيد  بحضور 
النائب الثاني للرئيس والسيد عبد الحميد 
ومن  للرئيس،  الثالث  النائب  الحسيسن 
نبيل  السيد  من  كل  حضر  اإلدارة  جانب 
الخملي�شي، رئيس قسم العالقات املؤسساتية، والسيد خالد بولعيش، رئيس مصلحة التكوين والتشبيك.  حيث تم 

خالل هذا االجتماع صياغة مشروع النظام الداخلي في افق مناقشته داخل األجهزة التقريرية للغرفة.

غرفة  ميزانية  مشروع  إعداد  إطار  في 
طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
على  وبناء   2022 لسنة  الحسيمة  تطوان 
السيد  عقد  املسير،  للمكب  األخيرة  املقررات 
الغرفة  مال  أمين  الشركي،  الحفيظ  عبد 
2021 على الساعة العاشرة  21 شتنبر  بتاريخ 
إلعداد  اجتماعا  بطنجة  الغرفة  بمقر  صباحا 
 ،2022 سنة  برسم  الغرفة  ميزانية  مشروع 
رئيس  يوالل،  الرحمان  عبد  السيد  حضره 
بزدي،  بالل  والسيد  واملالي،  اإلداري  القسم 
واللوجستيك،  املالية  املوارد  مصلحة  رئيس 
الحيثيات  مختلف  ودراسة  مناقشة  خالله  وتم  القسم.  بذات  إطارين  املعلم،  ورجاء  الحرشني  حسناء  والسيدتين 
للمكتب املسير قبل عرضه على  املقبل  في االجتماع  املناقشة  باعداد هذا املشروع قصد تقديمه من أجل  املرتبطة 

الجمع العام للغرفة وفق املقتضيات القانونية ذات الصلة.
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املواكبة والتحسيس

جلسة عمل مع رئيس فرع الجمعية املغربية للمصدرين بطنجة

رئيس الغرفة يعقد اجتماعا مع مسؤولي مؤسسة البنك الشعبي الحداث 
املقاولة

رئيس  أفيالل،  اللطيف  عبد  السيد  استقبل 
الحسيسن،  الحميد  عبد  بالسيد  مرفوقا  الغرفة 
النائب الثالث لرئيس الغرفة والسيد ربيع الخملي�شي 
املدير الجهوي، صباح يوم الخميس 26 غشت 2021 
بمقر الغرفة الجهوي بطنجة، السيد زهير بن جلون 
بطنجة.  للمصدرين  املغربية  الجمعية  فرع  رئيس 
وقد تمحور موضوع هذه الجلسة حول تطوير سبل 
العالقات بين الغرفة والجمعية املغربية للمصدرين 
على ضوء اتفاقية التعاون والشراكة التي تجمع كال 

الطرفين.

عقد السيد عبد اللطيف أفيالل، 
رئيس الغرفة يوم الجمعة 10 شتنبر 
2021 على الساعة الثانية والنصف 
زواال بمركزية الغرفة بطنجة، جلسة 
الراشدي  فاتحة  السيدة  مع  عمل 
رئيسة قسم التنشيط والسيد عابد 
ملؤسسة  الجهوي  املسؤول  يونس 
املقاوالت؛  إلحداث  الشعبي  البنك 
ربيع  السيد  جانبه  إلى  وحضره 
الخملي�شي، املدير الجهوي والسيدة 
قسم  رئيسة  البزراتي،  حورية 
خدمات املنتسبين. ويهدف اللقاء إلى 

إعطاء نفس جديد التفاقية الشراكة املوقعة بين الغرفة ومجموعة البنك الشعبي، حيث أشار السيد الرئيس إلى 
ضرورة العمل وفق أهداف قابلة للقياس ومؤشرات عملية وخدمات تكوين وتأطير وتمويل واضحة وهو األمر الذي 
من شأنه الدفع قدما بقواعد العمل الذي تقوم به الغرفة الجهوية واملؤسسة البنكية على مستوى دعم وتشجيع 
املبادرة املقاوالتية ومواكبة وتطوير املقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا ليس فقط في طنجة ولكن في مجموع األقاليم 

والعماالت املكونة للجهة.
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املواكبة والتحسيس

"AFET"لقاء مع رئيسة جمعية املرأة املقاولة بتطوان

لغرفة  االستراتيجي  املخطط   « إعداد مشروع  اطار  في 
تطوان  ف  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
الحسيمة -2021 2027«، استقبل السيد عبد اللطيف 
 ،2021 شتنبر   30 الخميس  يوم  الغرفة  رئيس  أفيالل, 
املقاولة  املرأة  جمعية  رئيسة  بتطوان  الغرفة  بملحقة 
مرفوقة  الوزاني  مونية  السيدة   ،»AFET»بتطوان
بعضوات من الجمعية. حضر اللقاء السيد سعيد شفيق 

والسيدة  الغرفة  بملحقة  والترويج  الدعم  قسم  رئيس 
وكان  بامللحقة.  املنتسبين  بقسم  اطار  العساوي  نورة 
اللقاء مناسبة لتقديم التهاني للسيد الرئيس على انتخابه 
وفوزه برئاسة الغرفة. وتم خالل اللقاء مناقشة مجموعة 
من املقترحات تقدمت بها الجمعية لتكون ضمن مشروع 

املخطط االستراتيجي للغرفة.
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الدعم والترويج

زيارة تفقدية لورش بناء مقر جمعية املستثمرين باملنطقة الصناعية كزناية بطنجة

اجتماع بمقر الغرفة لتتبع مشروع تهيئة املنطقة الصناعية 

املستثمرين  جمعية  مقر  بناء  أشغال  متابعة  اطار  في 
باملنطقة الصناعية كزناية، قام السيد عبد اللطيف افيالل 
رئيس الغرفة بحضور السيد عبد الحميد الحسيسن النائب 
الثالث للرئيس، والسيد جمال الدين حنين عضو الغرفة ومن 
والسيد  الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع  السيد  اإلدارة  جانب 
بالل بزدي إطار بالغرفة، صبيحة يوم الخميس 2 شتنبر 2021 
للمنطقة  بناء مقر جمعية املستثمرين  تفقدية لورشة  بزيارة 
الصناعية كزناية للوقوف على تقدم األشغال بها، والسهر على 
حسن سير الورش .وتجدر اإلشارة الى أن بناء هذا املقر يندرج 
في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة بين غرفة التجارة والخدمات 
والتجارة  الصناعة  وزارة  و  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة 
واالقتصاد الرقمي واألخضر ووزارة االقتصاد واملالية وإصالح 
املستثمرين  وجمعية  الحسيمة  تطوان  طنجة  ووالية  اإلدارة 

.MEDZللمنطقة الصناعية كزناية وجماعة كزناية و

 10 الجمعة  يوم  صبيحة  بطنجة  الغرفة  بمقر  عقد 
تهيئة  بخصوص  الشراكة  اتفاقية  اطار  في   2021 شتنبر 
املنطقة الصناعة بكزناية بين الغرفة ووالية طنجة تطوان 
الرقمي  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  ووزارة  الحسيمة 
واألخضر ووزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة وجمعية 
كزناية  وجماعة  كزناية  الصناعية  للمنطقة  املستثمرين 
أفيالل  اللطيف  عبد  السيد  برئاسة  اجتماع   ،MEDZو
جمعية  رئيس  ليموري  منير  السيد  بحضور  الغرفة  رئيس 
املستثمرين للمنطقة الصناعية كزناية والسيد بنعي�شى عن 
والية طنجة تطوان الحسيمة والسيد نوفل وسيني عن املركز الجهوي لالستثمار بطنجة والسيد ياسين سلواني عن 
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي واألخضر ومن إدارة الغرفة السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي والسيد 
بالل بزدي رئيس مصلحة املوارد املالية واللوجستيك والسيدة رجاء املعلم اطار مكلفة بالصفقات العمومية بالغرفة 
ومناقشة  كزناية  الصناعية  باملنطقة  املستثمرين  جمعية  مقر  بناء  أشغال  سير  تقدم  عن  نبذة  اعطاء  خالله  .وتم 
باملنطقة  االستثمارية  الدينامية  تنشيط  يخدم  بما  لتدبيره  املثلى  والسبل  املشروع  بتمويل  املرتبطة  املالية  الجوانب 

الصناعية.
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التكوين 

عقد اجتماع مع مؤسسة IT ACADEMY شريك الغرفة واملؤسسة الجهوية للتكوين 
والتنمية في مجالي التكوين والتكوين املستمر

اللطيف  عبد  السيد  استقبل 
افيالل رئيس الغرفة مرفوقا بالسيد 
الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع 
عن  حنان  امغاس  والسيدة  للغرفة 
بمقر  املؤسساتية  العالقات  قسم 
الغرفة بطنجة يوم االثنين 23 غشت 
IT ACA- مؤسسة  ممثلي   2021

واملؤسسة  الغرفة  شريك   DEMY
في مجالي  للتكوين والتنمية  الجهوية 
ممثلة  املستمر،  والتكوين  التكوين 
العرب  عز  مرزوق  السيد  من  بكل 
والسيد  علوي  يوسف  والسيد 

الغرفة ومؤسسة  بين  اتفاقية الشراكة  بوضروعة أحمد. وقد تمحور موضوع االجتماع حول مدارسة آفاق تفعيل 
»ايتي أكاديمي« في مجال التكوين والتكوين املستمر وكذا برمجة تنظيم أيام تحسيسية للتعريف بآفاق الشراكة مع 

مؤسسات دولية مختصة في مجال التكوين والتكوين املستمر.
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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 ذكرى ثورة امللك والشعب

-الحسيمة  -تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  أفيالل  عبداللطيف  السيد  حضر 
للخطاب امللكي السامي بمقر والية جهة طنجة تطوان الحسيمة ملتابعة الخطاب امللكي السامي الذي وجهه صاحب 

الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا بمناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب وذلك يوم الجمعة 20 غشت 2021.
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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
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Possibi l i té d ' insert ion avec l 'a ide de notre  partenaire ATADM 
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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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التعاون والشراكة

استقبال وفد من سيدات ورجال أعمال برتغاليين بمقر الغرفة بطنجة

على  واالنفتاح  الدولية  العالقات  تعزيز  إطار  في     
اتفاقية  تفعيل  اطار  وفي  الدولية،  املهنية  الغرف 
والصناعة  التجارة  غرفة  بين  املبرمة  والتعاون  الشراكة 
والغرفة  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 
السيد  استقبل  املغربية،  البرتغالية  الصناعية  التجارية 
 14 الثالثاء  يوم  الغرفة  رئيس  أفيالل،  اللطيف  عبد 
2021   باملقر الجهوي بطنجة وفدا من سيدات  شتنبر 
 Carlos Pedro ورجال اعمال برتغاليين يتقدمهم السيد
مسؤول بالغرفة التجارية الصناعية البرتغالية املغربية.

والسيدة  امغوز  فدوى  السيدة  اللقاء  هذا  حضر  وقد 
وحضر  لالستثمار.  الجهوي  املركز  عن  الحراق  نصيرة 
رئيسة  البزراتي  حورية  السيدة  اللقاء  االدارة  جانب  من 
رئيس  يجو  محمد  والسيد  املنتسبين  خدمات  قسم 
رئيسة  بوحايك  والسيدة خديجة  والترويج  الدعم  قسم 
هذا  ويندرج  الترابي.  والتسويق  االستراتيجية  مصلحة 

اللقاء وقد تخلل اللقاء تقديم عرضين، االول حول دور 
املؤهالت  والثاني حول  اقتصادي جهوي  الغرفة كفاعل 
االقتصادية التي تزخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة. 
وقد تكللت أشغال اللقاء باالتفاق على اصدار مجموعة 
اليوم  أشغال  خالصات  هي  واالقتراحات  التوصيات  من 

التواصلي.

بمقر   2021 شتنبر   28 الثالثاء  يوم  عقد  تم  وكما 
اتفاقية  تحضير  قصد  عمل  اجتماع  بطنجة  الغرفة 
البرتغالية  والصناعة  التجارة  الغرفة وغرفة  بين  شراكة 
باملغرب. مثل الغرفة في هذا اللقاء السيد ربيع الخملي�شي 
رئيس  البزراتي  حورية  بالسيدة  مرفوقا  الجهوي  املدير 
رئيس  اغبالو  عزيز  والسيد  املنتسبين  خدمات  قسم 
قسم االستراتيجية والشراكة والسيدة خديجة بوحايك 
فيما  الترابي.  والتسويق  االستراتيجية  مصلحة  رئيسة 
حضر عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات البرتغالية 
 JOSE MARIA طيشيرا  ماريا  خو�شي  السيد  باملغرب 
مرفوقا  باملغرب،  البرتغالية  الغرفة  رئيس   TEIXEIRA
بالسيد عمر القداوي مسؤول الغرفة بطنجة.  شكل هذا 
اللقاء فرصة لتقديم عروض موجزة عن كال املؤسستين 
بين  االقتصادية  والشراكة  االستثمار  دعم  في  ودورهما 
املغرب والبرتغال. حيث خلص االجتماع إلى أهمية تعزيز 
تكلف  اتفاقية شراكة  توقيع  الغرفتين عبر  بين  التعاون 

في  الرأي  إبداء  قصد  البرتغالي  الطرف  مسودتها  بإعداد 
مضامينها وتحديد تاريخ التوقيع بحضور رئي�شي الغرفتين. 
عمل  برنامج  لتسطير  أرضية  االتفاقية  تشكل  أن  على 
مشترك يشمل تبادل املعلومة االقتصادية، املشاركة في 
التظاهرات االقتصادية وتنظيم بعثات لرجال األعمال، 
إضافة ملختلف األنشطة املوازية الهادفة لتعزيز التعاون 

والشراكة بين مقاوالت البلدين.
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التعاون والشراكة

استقبال سفير غواتيماال باملغرب

مع  والشراكة  التعاون  عالقات  تمثين  إطار  في 
استقبل  باملغرب،  املعتمدة  الدبلوماسية  التمثيليات 
التجارة  غرفة  رئيس  افيالل  اللطيف  عبد  السيد 
الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
للغرفة  الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع  بالسيد  مرفوقا 
بطنجة  الجهوي  باملقر   2021 شتنبر   23 الخميس  يوم 
سفير جمهورية غواتيماال باملغرب السيد اريك اسكوبيدو 

اللقاء  Eric Escobedo والوفد املرافق له. وقد كان هذا 
التحتية  البنيات  تطور  مستوى  على  للتعرف  فرصة 
على  والوقوف  الحسيمة  تطوان  طنجة  بجهة  املتواجدة 
القطاعات  مختلق  في  بها  تزخر  التي  االستثمار  فرص 
العالقات  إنعاش  سبل  اللقاء  تناول  كما  االقتصادية. 
التجارية واالقتصادية بين الفاعلين االقتصاديين بالجهة 

ونظرائهم بغواتيماال.
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التعاون والشراكة

استقبال املمثل االقتصادي والتجاري "بفالندر البلجيكية"

انفتاح الغرفة على شركاء ومستثمرين أجانب

   استقبل السيد عبد اللطيف افيالل رئيس 
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 
خديجة  بالسيدة  مرفوقا  الحسيمة  تطوان 
والجاذبية  الشراكة  مصلحة  رئيسة  بوحايك 
 2021 شتنبر   24 الجمعة  يوم  للغرفة  الترابية 
ابو�شي  سام  السيد  بطنجة،  الجهوي  باملقر 
املمثل االقتصادي والتجاري بفالندر »بلجيكا«. 
اللقاء فرصة للتعرف على فرص  وقد كان هذا 
االستثمار التي تزخر بها في جهة طنجة -تطوان 

-الحسيمة في مختلق القطاعات االقتصادية.

التعاون  عالقات  تمثين  إطار  في  وأيضا 
والشراكة مع الضفة األخرى، استقبل السيد 
مرفوقا  الغرفة  رئيس  أفيالل  اللطيف  عبد 
النائب  الحسيسن،  الحميد  عبد  بالسيد 
 2021 28 شتنبر  الثالث للرئيس يوم الثالثاء 
السيد ميكيل  الغرفة بتطوان،  بمقر ملحقة 
والسيد  بتطوان  مستقر  اسباني  مستثمر 
في  اسبانية  مؤسسة  ممثل  مورون  يوسف 
كان  وقد  الكاناري.   بجزر  التكوين  مجال 

مستوى  على  للتعرف  فرصة  اللقاء  هذا 
بجهة  املتواجدة  التحتية  البنيات  تطور 
الحسيمة والوقوف على فرص  طنجة تطوان 
االستثمار التي تزخر بها في مختلق القطاعات 
إنعاش  سبل  اللقاء  تناول  كما  االقتصادية. 
العالقات التجارية واالقتصادية بين الفاعلين 

االقتصاديين بالجهة ونظرائهم باسبانيا.
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التعاون والشراكة

مشاركة الغرفة في املعرض الدولي للنسيج واملنسوجات املنعقد بمدينة ازمير بتركيا

   في إطار األدوار االشعاعية لغرفة التجارة والصناعة 
هامش  وعلى  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 
بمدينة  املنعقد  واملنسوجات  للنسيج  الدولي  املعرض 
ازمير بتركيا، عقد كل من السيد ياسين العرود والسيد 
رشيد الورديغي عضوي الغرفة لقاء عمل يومه الجمعة 
17 شتمبر 2021 مع مسؤولي غرفة ازمير. حيث تم خالل 
املتوفرة  االستثمارية  باإلمكانيات  التعريف  اللقاء  هذا 
والصناعية  التحتية  بنيها  وعلى  الجهة  مستوى  على 

اللقاء  تناول  كما  العالية.  الجودة  ذات  والخدماتية 
من  السيما  املؤسستين  بين  التعاون  عالقة  تعزيز  سبل 
خالل استشراف سبل التصنيع وتعزيز التبادل التجاري 
إمكانية  وكذا  األكسيسوارات،  و  األثواب  بخصوص 
تعزيز القدرات الصناعية لجهة طنجة تطوان الحسيمة 
قطاع  في  األولية  املواد  من  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  و 
وبما  رابح  رابح  مقاربة  وفق  وذلك  واأللبسة،  النسيج 

يخدم املصالح االقتصادية لكال البلدين.
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إصدارات الغرفة

والصناعة  التجارة  غرفة  تتشرف  ن  مفيدة  غاية  كل  أجل  ومن  منتسبيها  عموم  مع  التواصلية  سياستها  إطار  في 
والصناعة  التجارة  لغرف  املنظم  األسا�شي  القانون  أيديكم  بين  تضع  أن  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 

والخدمات في نسخته املحينة. والذي ستجدونه عبر الرابط التالي :

https://ccistta.ma/wp-content/uploads/2021/10/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8
%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D
8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA-
%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9...
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بالغات الغرفة

تطوان  طنجة  بجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  لغرفة  االستراتيجي  املخطط  مشروع  تحضير  إطار  في 
الحسيمة للفترة 2027-2021، وتماشيا مع املقاربة التشاركية التي اعتمدها املكتب املسير للغرفة، وحرصا منه 
االنفتاح على عموم املهنيين والفاعلين االقتصاديين بالجهة، تتشرف الغرفة بالتواصل معكم من أجل تقديم 
مقترحاتكم عبر البوابة االلكترونية املخصصة لهذا املشروع. فمن املؤكد أن مساهمتكم القيمة سيكون لها كبير 

األثر على جودة هذا املشروع. 

 www.ps-ccistta.ma :الرابط
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بالغ مغرب املقاوالت

طلب إبداء االهتمام

آلية مواكبة جديدة إلعادة هيكلة املقاوالت في وضعية صعبة من أجل إعادة إطالق أنشطتها بنجاح

 لالستفادة:

https://marocpme.gov.ma/.../accompagneme.../restructuration 

#مغرب_املقاوالت #املقاوالت_الصغيرة_جدا #املقاوالت_الصغرى #املقاوالت_املتوسطة

 https://marocpme.gov.ma 
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