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القانون رقم 19 .08 من اختصاصات ومهام غرف التجارة والصناعة والخدمات.

أنشطة جهوية :

- مشاركة رئيس الغرفة في لقاء بوزان حول برامج وآليات الدعم وتحفيز االستثمار 

ومواكبة املقاوالت الصغرى واملتوسطة واملقاولين الذاتيين.

في  الحسيمة  تطوان  لجهة طنجة  والخدمات  والصناعة  التجارة  - مشاركة غرفة 
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- استقبال وفد عن السفارة األندونيسية
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- مشروع قانون املالية 2022 الغرفة تنظم لقاءات تواصلية خالل شهر نونبر

 مستجدات اقتصادية: 

-اامللتقى الثالث للمناطق الصناعية ودورها في جذب االستثمار وتنمية الصادرات

 بالغات الغرفة: 

- بالغ الجمعية العامة لدورة أكتوبر 2021
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رسالة الغرفة
نشرة شهرية ألنشطة غرفة التجارة والخدمات لجهة طنجة –تطوان- 

الحسيمة

محتويات العدد
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تأثر املغرب كغيره من بلدان العالم بتداعيات أزمة كورونا »كوفيد 19-« على 

واتخاذ  أولوياته  ترتيب  إعادة  عليه  فرضت  التي  واملالي،  االقتصادي  املستوى 

إجراءات وتدابير استباقية منها تنفيذ أوراش مستعجلة للحد من اآلثار السلبية 

املرتبطة  التداعيات  هذه  استمرار  ظل  وفي  الوطني.  اقتصاده  وإنقاذ  لألزمة 

بتف�شي جائحة كورونا، تواصل الحكومة مجهوداتها الرامية إلى تمكين القطاعات 

اإلنتاجية من استعادة حيويتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، 

وإنتاج القيمة املضافة.

الغير مستقرة، وحفاظا على  واملالية  االقتصادية  الظرفية  وللتأقلم مع هذه 

صبغة  يكت�شي   2022 لسنة  املالية  قانون  مشروع  فان  النمو،  دينامية  دعم 

اقتصادية  برؤية  مرتبطة  استراتيجية  وأبعاد  أولويات  يتضمن  حيث  خاصة، 

واجتماعية وتنموية مستندة الى خطب وتعليمات صاحب الجاللة امللك محمد 

الجديد.  الحكومي  والبرنامج  الجديد،  التنموي  النموذج  ومخرجات  السادس، 

من  واالجتماعية  الصحية  الحماية  تعميم  مواصلة  أوال  في:  أولوياته  وتتلخص 

ثانيا  الثانية من ورش تعميم الحماية االجتماعية،  خالل تسريع تفعيل املرحلة 

إنعاش النمو االقتصادي من خالل تنفيذ مخطط إقالع االقتصاد الوطني، عبر 

األعمال،  مناخ  املقاوالتية ومواصلة تحسين  املبادرة  االستثمار وتشجيع  تحفيز 

والتكوين  التربية  منظومة  إصالح  خالل   من  البشري  الرأسمال  تقوية  ثالثا 

والبحث العلمي، رابعا وأخيرا تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وإصالح اإلدارة من 

خالل تسريع األوراش الكبرى إلصالح اإلدارة، منها تبسيط املساطر، والرقمنة، 

وتفعيل ميثاق الالتمركز اإلداري لجعل االدارة أداة فعالة من أجل التنمية على 

مختلف مستوياتها، وفي خدمة املرتفق باملواطنين وباملقاولة.

انطالقا من مهامها االستشارية والتمثيلية، تنظم الغرفة كما عهدت كل سنة 

قانون  مشروع  في  الواردة  املستجدات  أهم  حول  الجهوي  املستوى  على  لقاءات 

في  بها  التي جاء  التعديالت  أهم  للوقوف على  للتعريف بمضامينه، وكذا  املالية 

مع  بتوصيات  للخروج  والتداول  للنقاش  لطرحها  الجبايات،  منظومة  مايخص 

املساواة  وضمان  الجبائية  العدالة  تحقيق  أجل  من  وذلك  والتجار،  املهنيين 

وتعزيز نظام الحكامة الفعالة والناجعة.

 رئيس غرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة-تطوان –

الحسيمة

االفتتاحية

كلمة

السيد عبد اللطيف أفيالل

مشروع قانون املالية لسنة 2022
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املكتب املسير

االجتماعات الدورية لشهر أكتوبر2021 للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة 

أكتوبر   07 الخميس  يوم  انعقد 
املكتب  اجتماع  الغرفة  بمقر   ،2021
السيد  االجتماع  ترأس  للغرفة.  املسير 
الغرفة،  رئيس  أفيالل،  اللطيف  عبد 
أهروش،  سعيد  محمد  السيد  بحضور 
عبد  والسيد  للرئيس،  الثاني  النائب 
الثالث  النائب  الحسيسن،  الحميد 
النائب  أربعي،  أنوار  والسيد  للرئيس، 
الحفيظ  عبد  والسيد  للرئيس  الرابع 
أشرف  والسيد  املال،  أمين  الشركي، 

مصطفى  والسيد  املال،  أمين  نائب  بوجير 
نائب  أوخيار،  الدين  بدر  والسيد  الغرفة  مقرر  بناجي، 
ربيع  السيد  من  كل  اإلدارة  عن  حضر  كما  املقرر. 
الخملي�شي، املدير الجهوي للغرفة. والسيد عبد الرحمان 
االجتماع  كان  بالغرفة.وقد  املوارد  قسم  رئيس  يوالل، 
تبوأ  تهنئته بخصوص  الرئيس  السيد  مناسبة جدد فيها 
العديد من أعضاء الغرفة مناصب مهمة في املؤسسات 
املنتخبة، كان آخرها الثقة التي وضعت في السيد محمد 
سعيد أهروش لرئاسة مقاطعة السواني بمدينة طنجة. 
معتبرين  النتائج  بهذه  املكتب  أعضاء  السادة  نوه  وقد 

املشترك  والعمل  التعاون  جسور  ملد  مهما  مؤشرا  ذلك 
املجتمعون  تناول  املؤسسات.كما  وهذه  الغرفة  بين 
العديد من النقط الواردة في جدول األعمال وعلى رأسها 
تحضيرات الجمع العام املقبل للغرفة وكذا تقدم أشغال 
ثمن  الخصوص،  بهذا  االستراتيجي.  املخطط  انجاز 
املجتمعون االنخراط املتميز ألعضاء الغرفة على مستوى 
التي  التشاركية  الدينامية  خالل  من  األقاليم  جميع 
توجهوا  كما  املخطط.  لصياغة  املسير  املكتب  اعتمدها 
بأراء  ساهمت  التي  الشريكة  املؤسسات  لجميع  بالشكر 
لهذا  املنظمة  التواصلية  اللقاءات  في  قيمة  ومقترحات 
الغرض. وقد خلص االجتماع 
املخطط  تجسيد  ضرورة  الى 
االستراتيجي للغرفة طموحات 
وتصورات املهنيين والفاعلين 
من  السيما  االقتصاديين، 
طموحة  برامج  وضع  خالل 
تقدم إجابات فعالة ومباشرة 
والتجار  الصناع  الحتياجات 
املهام  وفق  والخدماتيين 

واألدوار املنوطة بالغرفة.
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املكتب املسير

اجتماع املكتب املسير للغرفة للتحضير لدورة شهر أكتوبر2021

 2021 أكتوبر   27 األربعاء  يوم  صبيحة  عقد  تم  وكما 
طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  بمقر 
وذلك  للغرفة  املسير  املكتب  اجتماع  الحسيمة،  تطوان 
العامة  للجمعية  أكتوبر  دورة  أشغال  لتحضير  ملتابعة 
للغرفة. ترأس هذا االجتماع السيد عبد اللطيف أفيالل، 
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، 
والسيد أشرف بوجير نائب أمين املال، والسيد مصطفى 
نائب  أوخيار،  الدين  بدر  والسيد  الغرفة،  مقرر  بناجي 
املقرر، والسيد ربيع الخملي�شي، املدير الجهوي للغرفة. 
وفاة  على  ترحما  الفاتحة  بتالوة  االجتماع  استهل  وقد 
املشمولة برحمة هللا والدة السيد عبدالحلفيظ الشركي. 
بعدها تم االنكباب على مختلف النقاط الواردة بجدول 
أعمال االجتماع وعلى رأسها اتمام التحضيرات املرتبطة 

بدورة أكتوبر للمؤسسة.
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الجمعية العامة

الغرفة تعقد دورتها الثانية للجمعية العامة برسم سنة 2021، برئاسة السيد عبد 
اللطيف أفيالل

برسم  أكتوبر  دورة  أشغال  انطلقت      
التجارة  لغرفة  العامة  للجمعية   2021 سنة 
تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
 2021 أكتوبر   28 الخميس  يوم  الحسيمة 
إجراءات  مع  وتماشيا  بطنجة.  الغرفة  بمقر 
حالة الطوارئ الصحية فقد تم عقد الدورة 
وفق احترام جميع اإلجراءات االحترازية التي 
وضعتها بالدنا ملواجهة انتشار فيروس كوفيد 
السيد عبد  الدورة  19. ويترأس أشغال هذه 
بحضور  الغرفة  رئيس  أفيالل  اللطيف 

الغرفة  أعضاء  والسادة  املسير  املكتب  أعضاء  السادة 
والسيد ممثل والية الجهة والسيد املدير الجهوي للغرفة 
والصناعة  للتجارة  الجهوي  املندوب  ممثل  والسيد 
والسادة  الخارجية  واملصالح  العماالت  ممثلي  والسادة 
األطر االدارية والسيدات والسادة ممثلي املنابر اإلعالمية

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة النقط التالية:

النظام  مشروع  على  ومصادقة  ومناقشة  عرض   1-
الداخلي وميثاق السلوك واألخالقيات؛

املخطط  مشروع  على  ومصادقة  ومناقشة  عرض   2-

االستراتيجي 2027-2021؛

-3 عرض ومناقشة ومصادقة على مشروع برنامج عمل 
الغرفة لشهري نونبر وديسمبر 2021؛

-4 عرض ومناقشة ومصادقة على مشروع برنامج عمل 
الغرفة لسنة 2022؛

ميزانية  مشروع  على  ومصادقة  ومناقشة  عرض   5-
الغرفة لسنة 2022؛

تعرفة  مشروع  على  ومصادقة  ومناقشة  عرض   6-
خدمات الغرفة؛

-7 تشكيل أقطاب ولجان العمل؛

-8 تعيين الخبير املحاسب )املادة 61 مكرر من 
القانون 08.19( ؛

اتفاقية  مشروع  على  ومصادقة  مناقشة   9-
وموظفي  ألطر  االجتماعية  األعمال  جمعية  مع 

الغرفة.

شركة  مسير  تغيير  على  -10املصادقة   
سيكوجيك للمحاسبة املعتمدة التابعة للغرفة.  
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الجمعية العامة

الغرفة تعقد دورتها الثانية للجمعية العامة برسم سنة 2021، برئاسة السيد عبد 
اللطيف أفيالل

    تم استهالل أشغال الجمع العام لدورة اكتوبر 2021 

السيد  والدة  املرحومة  روح  على  الفاتحة  بقراءة  للغرفة 

السيدة  الغرفة وجدة  مال  امين  الشركي،  الحفيظ  عبد 

الجمع  مصادقة  تلتها  بالغرفة.  عضوة  الشركي  جوهرة 

العام على طلب استقالة السيد عمر مورو عضو الغرفة 

ورئيسها السابق، حيث جدد السيد رئيس الغرفة باسم 

وشكره  الجديدة  بمسؤولياته  تهنئته  الحاضرين  جميع 

كلمة  وبعد  املؤسسة.  لهذه  وسيقدمه  ماقدمه  لكل 

تأطيرية للسيد رئيس الغرفة عبداللطيف أفيالل رئيس 

الوالية  رهانات  و  الدورة  سياق  فيها  بسط  التي  الغرفة 

األعمال  جدول  على  املصادقة  تمت  الحالية،  االنتدابية 

وأعضاء  عضوات  والسادة  السيدات  طرف  من  الدورة 

الحسيسن  عبدالحميد  السيد  تقديم  الغرفة.أعقبها 

وميثاق  الداخلي  النظام  ملشروع  للرئيس  الثالث  النائب 

طرف  من  عليهما  املصادقة  و  ومناقشتهما  السلوكيات، 

السيدات و السادة عضوات و أعضاء الغرفة .ومن ثمة 

للرئيس  األول  النائب  الطيب  بن  الحسين  السيد  تقديم 

ملشروع املخطط االستراتيجي حيث أعقب العرض نقاش 

املشروع واملصادقة عليه باجماع الحاضرين.
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الجمعية العامة

   كما تم عرض ومناقشة برنامج عمل الغرفة للشهرين 
االستراتيجي  للمخطط  وقفا   2022 ولسنة  املقبلين 
املعتمد، وقد قدم العرض السيد ربيع الخملي�شي املدير 
الجهوي للغرفة، حيث أعقب العرض النقاش والتصويت 
السيد  قدم  ذلك  إثر  النقطة.  هذه  على  باإلجماع 
ميزانية  مشروع  الغرفة  مال  أمين  الشركي  عبدالحفيظ 
الغرفة.  خدمات  تعريفة  ومشروع   2022 لسنة  الغرفة 
باإلجماع.  عليها  التصويت  تم  ومناقشتها  عرضها  وبعد 
بعدها تم مناقشة والتصويت على باقي جدول األعمال، 

ومسؤول،  هادف  بنقاش  الدورة  أشغال  تميزت  حيث 
ومرت في أجواء إيجابية وبناءة. وقد تميزت أشغال هذه 
الدورة بحضور السيد أحمد بكور رئيس غرفة الصناعة 
اختتمت  وقد  الحسيمة.  تطوان  طنجة  لجهة  التقليدية 
أشغال الجمع العام برفع برقية والء واخالص الى صاحب 
باسم  وأيده  هللا  نصره  السادس  محمد  امللك  الجاللة 
البرقية  الغرفة ونيابة عن كافة مكوناتها. تال نص  رئيس 

السيد مصطفى بناجي مقرر الغرفة.
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التكوين

القانون رقم 08.19 من اختصاصات ومهام
غرف التجارة والصناعة والخدمات

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

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة اللقاء التكويني االول لفائدة اعضاء الغرفة 

بجميع اقاليم الجهة طنجة، تطوان واملضيق الفنيدق وشفشاون ووزان، والعرائش والحسيمة، خالل شهر أكتوبر 

2021، تحت شعار: »غرف التجارة والصناعة والخدمات: مهام واختصاصات وتحديات من أجل ربح رهان التنمية 

الخدمات  والصناعة  التجارة  غرف  باختصاصات  املرتبطة  املحاور  التكوين  برنامج  وتضمن  املستدامة«  الجهوية 

ومهامها، واداءها املالي واالداري ومشاريعها وبرامجها املختلفة.
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التكوين

بتطوان

بالعرائش

يوم الجمعة 15 اكتوبر 2021. بمقر ملحقة الغرفة بتطوان.

يوم الخميس 21 اكتوبر 2021. بملحقة الغرفة بالعرائش

ترأس اللقاء السيد مصطفى بناجي عضو مكتب الغرفة وأطره أطر الغرفة السادة ناصر الفقيه اللنجري وسعيد 

شفيق ونبيل الخملي�شي وحضره عدد كبير من أعضاء الغرفة باملنطقة.

ترأس اللقاء السيد 

الحسناوي  حسن 

الغرفة  عضو 

وحضره  بالعرائش، 

االعضاء:  السادة 

سمير  املودن،  حسن 

بن  محمد  الكموني، 

البدوي  انوار  حمو، 

مصباح.  بن  وعزيز 

الغرفة  وأطر 

والسيد  بالعرائش 

اشرقي  الرحيم  عبد 

اطار بغرفة طنجة.
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التكوين

بالحسيمة

بطنجة

يوم الجمعة 22 اكتوبر 2021 بمقر ملحقة الغرفة بالحسيمة. 

يوم الثالثاء 26 اكتوبر 2021 بمركزية الغرفة بطنجة.

حضره السادة األعضاء: املصطفى ديرى؛ منصف أزماني؛ مصطفى الخملي�شي؛ عادل البوشعايبي؛ مراد امللوكي؛ 

اللقاء السيدة نبيلة لهيت مديرة الغرفة بملحقة الحسيمة، وأطره كل من السيد نبيل  جمال الحمو�شي.  افتتحت 

الخملي�شي رئيس قسم العالقات املؤسساتية، والسيد سعيد شفيق رئيس قسم الدعم والترويج. وقد حضره أطر 

امللحقة بالحسيمة، والسيد عبد الرحيم أشرقي إطار بغرفة طنجة.

ترأس هذا اللقاء السيد أنوار أربعي النائب الرابع لرئيس الغرفة. وأطره كل من السيد سعيد شفيق رئيس قسم 

األعضاء:  السادة  اللقاء  هذا  وحضر  املؤسساتية.  العالقات  قسم  رئيس  الخملي�شي  نبيل  والسيد  والترويج،  الدعم 

محمد العربي العشيري؛ البشير الطويل؛ محمد كريم السطي؛ محمد امين االدري�شي؛ عبد هللا بوشتا؛ عبد العزيز 

بزاوي؛ رشيد الورديغي؛ ياسين العرود؛ عبد اإلله جرجور والسيدة العضوة املحترمة نزهة الزايدي. كما التحق السيد 

للتنويه بمواكبة السادة األعضاء لعمل املؤسسة  انتهز الفرصة  اللطيف أفيالل بهذا االجتماع، حيث  الرئيس عبد 

ومشاركتهم في هذا اللقاء الهام.
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املخطط االستراتيجي للغرفة

لقاء تواصلي بطنجة مع شركاء الغرفة بخصوص تحضير مخططها االستراتيجي 
2027_2021

 01 الجمعة  يومه  بطنجة  الغرفة  مقر  احتضن       

السيدات  مع  مفتوحا  تواصليا  لقاء   2021 أكتوبر 

الجهوية  الخارجية  املصالح  ومسؤولي  رؤساء  والسادة 

والجمعيات  املنتخبة  والهيئات  العمومية  واملؤسسات 

سياق  في  اللقاء  هذا  ويأتي  الغرفة.  شركاء  وباقي  املهنية 

التجارة  لغرفة  االستراتيجي  املخطط  ملشروع  التحضير 

طنجة-تطوان-الحسيمة  لجهة  والخدمات  والصناعة 

2027-2021، واعماال للمقاربة التشاركية التي اعتمدتها 

السيد  اللقاء  ترأس هذا  املشروع.  إعداد هذا  في  الغرفة 

بأعضاء  مرفوقا  الغرفة  رئيس  أفيالل  اللطيف  عبد 

املكتب السادة: الحسين بن الطيب النائب األول للرئيس 

وعبد  للرئيس  الثاني  النائب  أهروش  سعيد  ومحمد 

أربعي  وأنوار  للرئيس  الثالث  النائب  الحسيسن  الحميد 

الخملي�شي  وربيع  للرئيس،  الرابع  النائب 

أعضاء  والسادة  للغرفة  الجهوي  املدير 

رؤساء  والسادة  السيدات  وكذا  الغرفة 

األقسام واملصالح وأطر املؤسسة. بعد كلمة 

ترحيبية للسيد الرئيس، قدم السيد املدير 

تأطيريا حول أرضية مشروع  الجهوي عرضا 

والسادة  السيدات  تدخل  أعقبه  املخطط، 

و  الحاضرة،  والهيئات  املؤسسات  ممثلي 

الذين أثروا النقاش باقتراحات مهمة وأفكار قيمة انصبت 

في  التكامل  و  االلتقائية  تحقيق  ضرورة  على  مجملها  في 

عمل املؤسسات وإعطاء أهمية كبرى للعدالة املجالية و 

املقاوالت الصغرى و املتوسطة، مع التأكيد على التكوين 

كرافعة أساسية لتنافسية املقاولة، باإلضافة الى العديد 

من األفكار و االقتراحات التي تفاعل معها السادة أعضاء 

املكتب ، وذلك في أفق بلورة مخطط يستجيب لتطلعات 

املنصة  تم عرض  النقاش  والشركاء. عقب هذا  املهنيين 

الرقمية التي أحدثتها الغرفة واملتعلقة بمقترحات الشركاء 

عبر  مباشرة  اليها  الولوج  يمكن  والتي  املنتسبين  وعموم 

https://ps-ccistta.ma :الرابط التالي
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املخطط االستراتيجي للغرفة

عقد لقاء تشاركي مع رؤساء املصالح بتطوان

الفاعلين  جميع  واشراك  االنفتاح  اطار  في  وأيضا     

االستراتيجي  املخطط  صياغة  عملية  في  الخارجيين 

والصناعة  التجارة  غرفة  نظمت   ,2021-2027 للغرفة 

الجمعة  يوم  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 

فاتح اكتوبر 2021 لقاء ملدارسة مشروع املخطط شارك 

الغرفة  واعضاء  بتطوان  االقليمية  املصالح  رؤساء  فيه 

باقليمي تطوان واملضيق الفنيدق ترأسه السيد مصطفى 

بناجي عضو املكتب املسير للغرفة. وبعد عرض الخطوط 

العريضة ملشروع املخطط من لدن مدير ملحقة الغرفة 

بتطوان تدخل السادة املندوبين ورؤساء املصالح البداء 

مالحظاتهم واقتراحاتهم من املشروع ويتعلق االمر باملدير 

بتطوان  والكفاءات  التشغيل  إنعاش  لوكالة  االقليمي 

االقليمية  واملندوبة  للجمارك  االقليمي  املدير  ونائب 

كما  وغيرهم  للضرائب  االقليمي  املدير  ونائب  للسياحة 

عبر الجميع على استعدادهم للعمل املشترك من خالل 

املحلية  التنمية  الى دعم  تهدف  مختلفة  برامج ومشاريع 

للتشغيل  جديدة  فرص  وخلق  االستثمار  وتشجيع 

باملنطقة.
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املواكبة والتحسيس

استقبال املدير الجهوي للضرائب

غرفة  بمقر   2021 أكتوبر   27 األربعاء  يومه  استقبل 

تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 

أفيالل،  اللطيف  عبد  السيد  الغرفة  رئيس  الحسيمة 

الجهوي  املدير  اليعقوبي  محمد  السيد  الغرفة  رئيس 

من  كل  الغرفة  عن  االجتماع  حضر  بطنجة.  للضرائب 

للرئيس،  األول  النائب  الطيب،  بن  الحسين  السيد 

للرئيس،  الثاني  النائب  سعيد،  محمد  أهروش  والسيد 

والسيد عبد الحميد الحسيسن، النائب الثالث للرئيس، 

النائب الرابع للرئيس والسيد عبد  والسيد أنوار أربعي، 

بوجير  أشرف  والسيد  املال،  أمين  الشركي،  الحفيظ 

نائب أمين املال، والسيد مصطفى بناجي 

مقرر الغرفة، والسيد بدر الدين أوخيار، 

الخملي�شي،  ربيع  والسيد  املقرر،  نائب 

بجانب  وحضرها  للغرفة.  الجهوي  املدير 

السيد  للضرائب  الجهوي  املدير  السيد 

مصلحة  رئيس  الرياني  الرحمان  عبد 

انصب  باملديرية.  الذاتيين  األشخاص 

تح�شى  التي  امللفات  تدارس  على  اللقاء 

ملف  رأسها  وعلى  املهنيين  بإهتمامات 

تم  حيث  املوحدة،  املهنية  املساهمة 

بتفعيل  املرتبط  الشق  تفعيل  ضرورة  على  التأكيد 

التغطية الصحية من طرف املؤسسات ذات الصلة. كما 

كان اللقاء مناسبة أكد فيه السيد رئيس الغرفة والسادة 

بمستوى  وتنويههم  إشادتهم  عن  املسير  املكتب  أعضاء 

للصالح  خدمة  فيه  ملا  وذلك  املؤسستين،  بين  التعاون 

وعموم  املرتفقين  على  اإلدارة  النفتاح  وتجسيدا  العام 

املواطنين. وقد اختتم اللقاء باالتفاق على برمجة العديد 

اهتمامات  صلب  في  تدخل  والتي  املشتركة  األنشطة  من 

الجانبين.
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لقاء مع الهيئة املغربية للمقاوالت

لقاء مع الجمعية املغربية إلنعاش مهن السياحة والجمعية املهنية للمموني الحفالت 
باملغرب

املواكبة والتحسيس

اللطيف  عبد  السيد  استقبل    

 15 الجمعة  يوم  الغرفة  رئيس  أفيالل، 

للغرفة  الجهوي  باملقر   2021 أكتوبر 

للمقاوالت  املغربية  الهيئة  أعضاء 

متمثلة في رئيسها وعضو الغرفة السيد 

خالد  بالسيد  مرفوقا  الورديغي،  رشيد 

وكذلك  الهيئة  بذات  مستشار  الفا�شي، 

عز  ومحمد  الكبة،  بكر  أبو  السادة 

الهيئة  بمكتب  أعضاء  التقة  الدين 

اللقاء السيدة إمغاس حنان عن قسم العالقات املؤسساتية.  املغربية للمقاوالت، ومن جانب اإلدارة حضرت هذا 

وقد انصب هذا اللقاء على تدارس سبل التعاون بين الجانبين من أجل امكانية برمجة سلسلة من التكوينات لصالح 

املقاولين خصوصا في مجال التصدير وكذا حول اليات وسبل تعزيز ثقافة التصدير بين صفوف املقاوالت وتثمين 

العرض التصديري للجهة باتجاه أسواق خارجية جديدة ال سيما االفريقية منها.

   عقد السيد عبد الحفيظ الشركي أمين مال الغرفة مرفوقا 

بكل من السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة والسيد 

خالد بولعيش رئيس مصلحة التكوين والتشبيك، يوم الثالثاء 

12 أكتوبر باملقر الجهوي للغرفة لقاء مع السيد عمر الجمالي 

والسيد  السياحة  مهن  إلنعاش  املغربية  الجمعية  رئيس 

للمموني  املهنية  للجمعية  املرابط رئيس فرع طنجة  نورالدين 

الحفالت باملغرب. وقد انصب اللقاء على تدارس سبل التعاون 

التكوينات  امكانية إطالق سلسلة من  الجانبين من أجل  بين 

لصالح املهنيين الفاعلين في مجال الخدمات والسياحة وذلك 

تعزيزا للقدرات التنافسية والتسويقية للمقاوالت الجهوية.

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

عقدت الغرفة خالل شهر أكتوبر 2021 لقاءات تواصلية مع الفاعلين االقتصاديين والجمعيات املهنية:
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الدعم والترويج

التحضير للقاء التواصلي حول سبل تنمية العرض التصديري للجهة

بين  املبرمة  الشراكة  اتفاقية  تفعيل  إطار  وفي 

طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة 

للمصدرين،   املغربية  والجمعية  الحسيمة  تطوان 

غرفة  رئيس  أفيالل  اللطيف  عبد  السيد  استقبل 

التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 

بمقر   2021 أكتوبر   12 الثالثاء  يوم  الحسيمة 

عابدي  العلوي  جيهان  السيدة  الجهوية  الغرفة 

 CMA مجموعة  ممثلي  أنبة  بوشعيب  والسيد 

CGM، وذلك بحضور السيد ربيع الخملي�شي املدير 

الجهوي للغرفة و السيدة حورية البزراتي رئيسة قسم خدمات املنتسبين والسيد عبد الرحيم العلوي رئيس مصلحة 

خدمات القرب والسيدة شرين حراق إطار بقسم خدمات املنتسبين و قد تمحور هذا اللقاء حول اليات و سبل غرس 

ثقافة التصدير بين صفوف مقاوالت وتعزيز العرض التصديري للجهة.

عن  الصادرة  التوصيات  تنفيذ  سياق  وفي    

 ،2021 يونيو   17 بتاريخ  املنعقد  التواصلي  اليوم 

التصديري  للعرض  دينامية  أجل  »شعارمن  تحث 

أفيالل  اللطيف  عبد  السيد  ترأس  الجهوي« 

 ،2021 أكتوبر   18 اإلثنين  يومه  الغرفة،  رئيس 

من  عمل  ورشة  بطنجة،  للغرفة  الجهوي  باملقر 

شعار  تحث  تواصلي  يوم  لتنظيم  التحضير  أجل 

تطوان  طنجة  بجهة  والتصدير  »االستثمار 

الحسيمة« املزمع تنظيمه خالل شهر نونبر 2021. 

حضر اللقاء الى جانب السيد زهير بنجلون الرئيس الجهوي للجمعية املغربية للمصدرين، السادة أعضاء الغرفة: 

الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع  السيد  اللقاء  اإلدارة حضر  ازغينو. ومن جانب  الغرابي والسيد عامر  السيد احمد 

خدمات  بقسم  إطار  حراق  شرين  والسيدة  القرب  خدمات  مصلحة  رئيس  العلوي  الرحيم  عبد  والسيد  للغرفة 

الصغرى  للمقاوالت  الدائمة  املصاحبة  أهمية  أفيالل، على  اللطيف  السيد عبد  أكد  اللقاء،  املنتسبين. خالل هذا 

واملتوسطة، التي تشكل %95 من النسيج املقاوالتي، وشدد على اهمية النهوض بقطاع التصدير وعلى دعم القطاع 

باليات وميكانيزمات جديدة ترمي إلى غرس ثقافة التصدير بين صفوف املقاوالت وتعزيز العرض التصديري للجهة.



19
العدد الثامن والعشرون-أكتوبر 2021 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

الدعم والترويج

السيد  عقد  االطار  نفس  وفي     
الغرفة  رئيس  أفيالل  اللطيف  عبد 
أكتوبر   18 االثنين  يوم  الحسيمة 
2021 بمقر الغرفة الجهوية السيد 
العام  املدير   christoph colloc
والسيدة   CMA-CGM ملجموعة 
السيد  و  عابدي  العلوي  جيهان 
بوشعيب أنبة والسيدة عزيزة الشبل 
و السيد رشيد بوستة والسيد نجيب 
ممثلي  رحيلي  هشام  والسيد  ايت�شي 
مجموعة CMA CGM- والسيد زهير 
للجمعية  الجهوي  الرئيس  بنجلون 

املغربية للمصدرين ،وذلك بحضور السيد عبد الرحيم العلوي رئيس مصلحة خدمات القرب والسيدة شرين حراق 
إطار بقسم خدمات املنتسبين و قد تمحور هذا اللقاء حول تدارس كيفية تطوير التعاون بين الجانبين قصد مواكبة 

النسيج املقاولتي الجهوي والسيما املقاوالت الصغرى واملتوسطة من اجل تطوير وتوسيع العرض التصديري للجهة.
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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 .

اجتماع بمقر الغرفة لتتبع مشروع بناء مقر جمعية مستثمري املنطقة الصناعية كزناية

استقبال مسؤولي البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية

الدعم والترويج

 18 االثنين  يوم  بطنجة  الغرفة  بمقر  انعقد 

أكتوبر 2021 اجتماع برئاسة السيد عبد اللطيف 

أفيالل، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات 

السيدة  وبحضور  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة 

املستثمرين  جمعية  مديرة  أحتاش،  حسناء 

للمنطقة الصناعية كزناية والسيد يوسف سليوي 

والسيد  بطنجة  لالستثمار  الجهوي  املركز  عن 

ياسين سلواني عن وزارة الصناعة والتجارة والسيد 

عبد الفتاح عبد النبي، املهندس املكلف باملشروع، 

واملالي  اإلداري  القسم  رئيس  يوالل  الرحمان  والسيد عبد  الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع  السيد  الغرفة  إدارة  وعن 

والسيد بالل بزدي رئيس مصلحة املوارد املالية واللوجستيك والسيدة رجاء املعلم اإلطار املكلفة بالصفقات العمومية 

بالغرفة .

والشراكة  التعاون  عالقات  تثمين  إطار  في     

 ،BERDوالتنمية البناء  إلعادة  األوروبي  البنك  مع 

غرفة  رئيس  أفيالل  اللطيف  عبد  السيد  استقبل 

التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 

بمقر   2021 أكتوبر   26 الثالثاء  يوم  الحسيمة 

 Sallé de chou Antoine السيد  بطنجة،  الغرفة 

هدى  السيدة  و  العمراني  رشيد  بالسيد  مرفوقا 

البنك  مسؤولة  لزرق  زينب  السيدة  وكذا  لحرش 

وذلك  بطنجة  والتنمية  البناء  إلعادة  األوروبي 

بحضور السيد محمد يجو رئيس قسم الدعم والترويج والسيد عبد الرحيم العلوي رئيس مصلحة خدمات القرب. 

الحسيمة  تطوان  طنجة  بجهة  املتواجدة  التحتية  البنيات  تطور  مستوى  على  للتعرف  فرصة  اللقاء  هذا  كان  وقد 

اللقاء حول سبل  بها في مختلق القطاعات االقتصادية. كما تمحور هذا  التي تزخر  والوقوف على فرص االستثمار 

تطوير التعاون بين الجانبين قصد دعم ومواكبة النسيج املقاوالتي الجهوي والسيما املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

خاصة في مجال الرقمة واالقتصاد األخضر.
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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

مشاركة الغرفة في لقاء بوزان حول برامج وآليات الدعم وتحفيز االستثمار ومواكبة 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة واملقاولين الذاتيين.

شارك  وزان  اقليم  عامل  السيد  من  بدعوة 

رفقة  الغرفة  رئيس  أفيالل  اللطيف  عبد  السيد 

برامج  حول  لقاء  في  بوزان  الغرفة  أعضاء  السادة 

وآليات الدعم وتحفيز االستثمار ومواكبة املقاوالت 

وذلك  الذاتيين،  واملقاولين  واملتوسطة  الصغرى 

يوم الخميس 14 أكتوبر 2021 بوزان. اللقاء الذي 

ترأسه السيد العامل عرف مشاركة رؤساء وممثلي 

والهيئات  الحكومية  واملؤسسات  املهنية  الغرف 

الفاعلين  من  وعدد  املهنية  والجمعيات  املنتخبة 

تقديره  عن  الغرفة  رئيس  السيد  فيها  عبر  مناسبة  اللقاء  هذا  كان  وقد  بوزان.  املشاريع  حاملي  ومن  االقتصاديين 

وإشادته بمقاربة السيد عامل اقليم وزان، من خالل حرصه على تحقيق االلتقائية بين مختلف البرامج الرامية الى 

تحفيز االستثمار وخلق فرص الشغل، باسطا خالل نفس الكلمة البرامج واملشاريع التي قامت وتقوم بها الغرفة لصالح 

املقاوالت الصغرى واملقاولين الذاتيين، مبرزا حرص الغرفة على إعطاء أهمية خاصة لهذا اإلقليم نظرا ملا يتوفر عليه 

من موارد متميزة كاألعشاب الطبية والزيتون ذو الجودة العالية والتي تحتاج الى التثمين. وفي ختام كلمته دعا السيد 

الرئيس جميع املؤسسات الوطنية والجهوية الى تمثل مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد وما يستلزمه ذلك 

من بلورة مشاريع بنفس تشاركي ووفق مقاربة تروم الفعالية وتحقيق نتائج ملموسة وواقعية، مؤكدا جهوزية الغرفة 

للعمل جاهدة مع جميع املؤسسات من أجل دعم االقتصاد وجلب االستثمار لهذا اإلقليم.
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مواكبة الدينامية الترابية

مشاركة الغرفة في املؤتمر الدولي األول حول االستعماالت الطبية والصناعية لنبتة القنب 
الهندي

مشاركة الغرفة في ورشة نقاش حول مشروع االنتقال الطاقي 

شاركت الغرفة يومه الجمعة 22 أكتوبر 2021، 

والسيد  الرئيس  نائب  أربعي  انوار  السيد  في  ممثلة 

والشراكة،  االستراتيجية  قسم  رئيس  اغبالو  عزيز 

في »املؤتمر الدولي األول حول االستعماالت الطبية 

والصناعية لنبتة القنب الهندي« املنعقد ايام -22

24 أكتوبر بفندق هلتون-طنجة. هذا الحدث الدولي 

الهام عرف مشاركة خبراء وشركات من املغرب ومن 

باقي الدول األجنبية. في كلمته باملناسبة، عبر نائب 

رئيس الغرفة السيد أنوار أربعي عن انخراط الغرفة 

في الدينامية الوطنية الرامية لتشجيع االستفادة من 

نبتة القنب الهندي في املجاالت الطبية والصناعية 

قيمة  ذات  متكاملة  اقتصادية  منظومة  خلق  عبر 

مضافة عالية.

املستدامة  التنمية  بملف  الغرفة  اهتمام  إطار  في     

واالنتقال الطاقي وحماية البيئة شارك السيد ربيع الخملي�شي 

التجارة والصناعة والخدمات بجهة  الجهوي لغرفة  املدير 

طنجة تطوان الحسيمة يوم الجمعة 22 اكتوبر 2021، في 

الورشة التفاعلية حول مشروع االنتقال الطاقي التشاركي، 

التاريخية  واملآثر  البيئة  حماية  مرصد  طرف  من  املنطم 

الطبيعية،  املوارد  حوكمة  معهد  مع  بشراكة  بطنجة، 

وذلك تحت شعار »االنتقال الطاقي باملغرب، أي تنزيل على 

املستوى املحلي«. وقد عرف اللقاء تقديم عرضين لكل من 

الطاقي والطاقات  الطاقات املتجددة بوزارة االنتقال  مدير 

تطوان  طنجة  لجهة  الجهوي  املدير  السيد  وكذا  املتجددة 

الحسيمة لذات الوزارة، باإلضافة الى كلمة تأطيرية للغرفة.
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مواكبة الدينامية الترابية

مشاركة الغرفة  في فعاليات الندوة الجهوية حول تعميم التغطية االجتماعية

في  الغرفة  رئيس  أفيالل  اللطيف  عبد  السيد  شارك 
قانون   « موضوع  حول  املنظمة  الجهوية  الندوة  أشغال 
تعميم التغطية االجتماعية وأثره على املقاولة« واملنظم 
من طرف كل من الهيئة املغربية للمقاوالت وفرع الشمال 
وذلك  واأللبسة،  النسيج  لصناعة  املغربية  للجمعية 
29 اكتوبر بفندق سوالزور بمدينة طنجة.  يوم الجمعة 
من  لكل  والترحيبية  اإلفتتاحية  بالكلمة  اللقاء  إستهل 
الجمعية  ورئيس  الغرفة  عضو  العرود  ياسين  السيد 
املغربية لصناعة النسيج واأللبسة فرع الشمال، والسيد 
املغربية  الهيئة  ورئيس  الغرفة  عضو  الورديغي  رشيد 
للمقاوالت. وقد انصبت مداخلة السيد رئيس الغرفة على 
ابراز األهمية التي يكتسيها موضوع الحماية االجتماعية 
الرؤية  ضمن  األساسية  الركائز  أحد  باعتباره  للمهنيين 
املولوية السامية و عنصرا محوريا في الرؤية االستراتيجية 
التي أقرها التقرير العام للنموذج التنموي الجديد وأحد 
الحكومة  برنامج  ضمن  الهامة  االجتماعية  األوراش 
الغرفة  بها  قامت  التي  املجهودات  الى  مشيرا  الجديدة، 
من أجل مواكبة هذا املشروع الهام ومبديا مجموعة من 
التي يمكن أن تعترض  املالحظات بخصوص الصعوبات 
مجملها  في  ترتبط  وهي  الهام،  الورش  هذا  تنزيل  عملية 

تدبيره  وطريقة  املستهدفة  املهنية  الفئات  بخصوصية 
ذات  التطبيقية  النصوص  بتفعيل  التعجيل  ضرورة  و 
املشروع  هذا  تنزيل  في  تشاركية  مقاربة  واعتماد  الصلة 
الخالدي  عثمان  السيد  مداخلة  تضمن  اللقاء   . الهام 
االجتماعي  للضمان  الوطني  بالصندوق  قسم  رئيس 
والذي تناول بالتدقيق النصوص التشريعية والتنظيمية 
املهنيين  لفائدة  املوجهة  االجتماعية  بالتغطية  املتعلقة 
وأصحاب املهن الحرة وكذلك عرض السيد بالل الوردي 
مستشار وخبير في ادارة املوارد البشرية والذي تطرق من 
خالله إلى االنعكاسات اإليجابية ذات البعد االقتصادي 
واالجتماعي على النسيج املقاوالتي ببالدنا. حضر أشغال 
لرئيس  األول  النائب  الطيب  بن  الحسين  السيد  اللقاء 
الثالث  النائب  الحسيسن  الحميد  عبد  والسيد  الغرفة 
السيدات والسادة عضوات وأعضاء  للرئيس وعدد من 
الغرفة، كما عرف مشاركة السيد ربيع الخملي�شي املدير 
مصلحة  رئيس  بولعيش  خالد  والسيد  للغرفة  الجهوي 
بالغرفة بجانب ممثلي الهيئات املنتخبة واملصالح اإلدارية 
ووسائل  املدني  املجتمع  وممثلي  املهنية  والجمعيات 

اإلعالم.
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التعاون والشراكة

استقبال وفد عن السفارة األندونيسية

املشاركة في احتفاالت سفارة الشيلي بالرباط

فرص  خلق  الى  الساعية  الغرفة  وأدوار  مهام  إطار  في 
محيطها  على  الوطنية  املقاولة  انفتاح  وتحسين  األعمال 
الدبلوماسية  مجال  في  املؤسسة  ألدوار  ا  وتعزيز  الدولي 
رئيس  أفيالل  اللطيف  عبد  السيد  استقبل  االقتصادية 
الغرفة بطنجة  2021 بمقر  15 أكتوبر  الغرفة يوم الجمعة 
السيد محمد موالنا أكبر الكاتب األول بالسفارة اإلندونيسية 
للغرفة  املسير  املكتب  أعضاء  اللقاء  هذا  حضر  باملغرب. 

الجهوية، السادة عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث، أنوار أربعي النائب الرابع وعبد الحفيظ الشركي أمين املال، 
التي  والسيد عزيز اغبالو رئيس قسم االستراتيجية والشراكة. كان هذا االجتماع مناسبة لتثمين العالقات الطيبة 
تجمع البلدين وتدارس سبل تعزيز هذه العالقات على املستوى االقتصادي. في هذا السياق، قدم السيد محمد موالنا 
 Trade Expo أكبر دعوة ملكتب الغرفة ولكافة املنتسبين بالجهة للمشاركة في الدورة 36 للمعرض التجاري اإلندوني�شي
Indonesia والذي سيقام بصيغة افتراضية هذه السنة من 21 أكتوبر ل 04 نونبر 2021، حيث دعى مصالح الغرفة 
لتوزيع نشرة تعريفية بهذا املعرض على املقاوالت بالجهة. وفي إطار األنشطة املنظمة من طرف السفارة اإلندونيسية 
 Coffee باملغرب، اقترح السيد محمد موالنا أكبر عقد لقاء عمل
بتنسيق  بمناسبة زيارة وفد رجال أعمال  Day بمدينة طنجة، 
مع وزارة الفالحة اإلندونيسية، وهو االقتراح الذي نال ترحيب 
اللطيف  عبد  السيد  أعلم  جهته  من  الجهوية.  الغرفة  مكتب 
الثالثة  الدورة  ستنظم  الغرفة  بأن  اإلندوني�شي  الوفد  أفيالل 
فيه  للمشاركة  ودعاهم  الصناعية  للمناطق  العربي  للملتقى 
نظرا ألهمية هذا امللتقى الدولي.وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان 

الهدايا والتذكارات.

اململكة  بين  الدبلوماسية  العالقات  على  سنة   60 بمرور  احتفاءا 
املغربية ودولة الشيلي، نظمت السفارة الشيلية يوم الخميس 14 أكتوبر 
2021 بالرباط حفال بهذه املناسبة جمع ثلة من السفراء وأعضاء السلك 
الدبلوما�شي باملغرب إضافة ملمثلين عن املؤسسات املغربية. وقد حضر 
هذا اللقاء عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 
والشراكة.  االستراتيجية  قسم  رئيس  اغبالو  عزبز  السيد  الحسيمة، 
التمثيليات  مختلف  مع  العالقات  لنسج  فرصة  الحفل  هذا  كان  وقد 
الدبلوماسية، كما عبر السيد Rafael Puelma Claro سفير الشيلي عن 
بالسيد  اللقاء  أجل  من  الجهوية  للغرفة  رسمية  زيارة  تنظيم  في  رغبته 

رئيس الغرفة وتباحث سبل تطوير العالقات االقتصادية بين البلدين.
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التعاون والشراكة

استقبال وفد رجال أعمال دنماركيين

استقبال وفد استثماري هوالندي مغربي

 22 الجمعة  يوم  الغرفة  استقبلت 
األعمال  رجال  من  وفدا   ،2021 أكتوبر 
املجموعة  يمثلون  الدانماركيين 
املتخصصة   ENDOCA االستثمارية 
في  الهندي  القنب  نبتة  تثمين  مجال  في 
حضر  والصناعية.  الطبية  املجاالت 
أنوار  السادة  من  كل  الغرفة  جانب  من 
أربعي نائب الرئيس، كريم السطي عضو 
الغرفة، ربيع الخملي�شي املدير الجهوي، 
عزيز اغبالو رئيس قسم االستراتيجية والشراكة ورجاء بلمعلم إطار بالغرفة. وعرف هذا اللقاء مشاركة املركز الجهوي 

لإلستثمار ممثال بالسيدتين فدوى أمغوز 
ونصيرة الحراق حيث قدمتا عرضا حول 
هذا  كان  وقد  بالجهة.  االستثمار  مناخ 
املؤهالت  على  للتعرف  فرصة  االجتماع 
التحتية  والبنيات  والبشرية  الطبيعية 
مناسبة  كان  كما  الجهة  بها  تزخر  التي 
بشتى  االستثمارية  الفرص  على  للوقوف 

القطاعات االقتصادية.

وفي إطار تشجيع االستثمارات بالجهة وتطوير القطاعات االقتصادية 
الصاعدة، استقبلت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 
الشركة  من  وفدا   ،2021 أكتوبر   26 الثالثاء  يومه  الحسيمة  تطوان 
املغربية/الهولندية GREEN COMETICS املتخصصة في املجاالت البارا-

طبية. حضر من جانب الغرفة كل من السادة أنوار أربعي نائب الرئيس، 
االستراتيجية  قسم  رئيس  اغبالو  وعزيز  الغرفة  عضو  السطي  كريم 
والشراكة. من جانب GREEN COSMETICS حضرت السيدة فاطمة 
الزهراء الخروبي املديرة التسويقية للشركة إضافة لفريق عملها. وقد 
والبشرية  الطبيعية  املؤهالت  على  للتعرف  فرصة  االجتماع  هذا  كان 
للوقوف على  الجهة كما كان مناسبة  بها  التي تزخر  التحتية  والبنيات 

الفرص االستثمارية في املجاالت الطبية والتجميلية والصناعية.
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التعاون والشراكة

لقاء مع نادي املاليين بالشمال

استقبال السيد القنصل العام الفرن�سي بمقر الغرفة الجهوية بطنجة

 ،2021 أكتوبر   26 الثالثاء  اليوم  انعقد صباح 
عبد  السيد  بين  لقاء  للغرفة،  الجهوي  باملقر 
سلوى  والسيدة  الغرفة،  رئيس  أفيالل  اللطيف 
وحضر  بالشمال.  املاليين  نادي  رئيس  ملجاهدي 
الوجيه  نورالدين  السيد  النادي  أعضاء  اللقاء 
والسيد جالل �شي طالب والسيدة كريمة الفقيهي 
ربيع  السيد  حضر  الغرفة  إدارة  جانب  ومن 
عبد  والسيد  للغرفة  الجهوي  املدير  الخملي�شي 
القرب. خدمات  مصلحة  رئيس  العلوي  الرحيم 

واالقتراحات  الرؤى  تبادل  االجتماع  هذا  عرف 
بخصوص تفعيل اتفاقية الشراكة بين الجانبين، السيما على مستوى دعم املقاوالت في مجال الثقافة واملعرفة املالية. 
كما كان اللقاء مناسبة الستشراف آفاق العمل املشترك بين الجانبين على املستوى الجهوي والوطني والدولي ملا يعزز 

من جاذبية املجال الجهوي وتحسين تموقع املؤسسات الجهوية على مستوى التعاون الدولي.

املغربية  الدبلوماسية  العالقات  وتعزيز  تطوير  سياق  في 
بحضور  أفيالل  اللطيف  عبد  السيد  استقبل  الفرنسية 
السيد عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث لرئيس الغرفة 
والسيد أشرف بوجير نائب أمين املال والسيد ربيع الخملي�شي 
املدير الجهوي يومه الجمعة 29 أكتوبر 2021 بمقر الغرفة 
PHI-  الجهوية بطنجة السيد القنصل العام فيليب تروكيت

التواصل والصحافة  LIPPE TRUQUET مصحوبا بمسؤول 
مباشرة  إطار  في  الزيارة  هذه  وتأتي  الفرنسية.  بالقنصلية 

حيث  طنجة  بمدينة  الجديدة  ملهامه  العام  القنصل  السيد 
جدد السيد الرئيس تهنئته للسيد القنصل العام، مؤكدا على 
قوة العالقات املتميزة بين اململكة املغربية والدولة الفرنسية، 
وال سيما العالقات االقتصادية بين الجانبين على مستوى جهة 
طنجة تطوان الحسيمة. من جهته قدم السيد القنصل العام 
املؤسسة  رأس  على  انتخابه  بمناسبة  الرئيس  للسيد  تهنئته 
مؤكدا حرص القنصلية على تعزيز التعاون بين الجانبين على 

جميع األصعدة في مجاالت االهتمام املشترك للطرفين.
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اإلدارة والحكامة

اجتماع السيد رئيس الغرفة بمكتب جمعية األعمال االجتماعية ملوظفي املؤسسة

عقد السيد عبداللطيف أفيالل رئيس غرفة التجارة 
الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
يومه الثالثاء 05 أكتوبر 2021 بمقر الغرفة في الساعة 
12 زواال اجتماعا مع مكتب جمعية األعمال االجتماعية 
الخملي�شي  ربيع  السيد  بحضور  الغرفة،  وموظفي  ألطر 

املدير الجهوي للغرفة.

الغرفة  رئيس  السيد  إلطالع  مناسبة  شكل  االجتماع 
على االدوار التي تقوم بها الجمعية في أبعادها االجتماعية 
وفي  األخيرة.  اآلونة  في  ميزتها  التي  واألنشطة  واإلنسانية، 
هذا الصدد قدمت السيدة سعاد السباح رئيسة الجمعية 
الفعاليات، وتطلعات أعضائها في  ملحة عن مجمل هذه 
ظل املرحلة الراهنة التي تتزامن مع تواجد رئيس ومكتب 
جديدين على رأس هذه املؤسسة الدستورية. وباملناسبة 

وأعضاء  الرئيس  للسيد  تهنئة  الجمعية  رئيسة  قدمت 
مكتب الغرفة باسم جميع أعضاء الجمعية.

أفيالل  اللطيف  عبد  السيد  الرئيس  أثنى  جانبه  من 
للعمل  كمنبر  الجمعية  بها  تقوم  التي  املجهودات  على 
الجمعوي مؤكدا سعيه من أجل مؤازرتها لكي تستجيب 

النتظارات جميع املوظفين.

للغرفة  الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع  السيد  وأكد 
على ضرورة اعتماد الجمعية على رؤى مبتكرة ومواصلة 

اجتهاداتها وتجويد خدماتها لفائدة مصلحة املوظفين.

والبناء  الهادف  للنقاش  فرصة  االجتماع  شكل  وقد 
وجميع  وموظفيها  املؤسسة  أجل  من  طموحة  برهانات 

مكوناتها.
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بالغات الغرفة

الغرفة تنظم قافلة املوائد املستديرة حول مشروع قانون املالية 2022 
خالل شهرنوفمبر 2021
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بالغات الغرفة

بالغ الجمعية العامة لدورة أكتوبر 2021
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مستجدات اقتصادية

امللتقى الثالث للمناطق الصناعية ودورها في جذب 
االستثمار وتنمية الصادرات

 ،2022 ماي  شهر  طنجةخالل  مدينة  ستحتضن 
ودورها  الصناعية  املناطق  »ملتقى  من  الثالثة  النسخة 
شعار  تحت  الصادرات«،  وتنمية  االستثمار  جذب  في 
ظل  في  الوطنية  التنمية  في  الصناعية  املناطق  »أهمية 
امللتقى  هذا  وسيعقد  العاملية«.   االقتصادية  التحوالت 
الصناعية  للتنمية  العربية  املنظمة  تنظمه  الذي 
وغرفة  والتجارة،  الصناعة  وزارة  مع  بتعاون  والتعدين 
تطوان  طنجة-  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
االستثمارات  لتنمية  املغربية  والوكالة  الحسيمة،   –
املتوسط،  طنجة  الصناعية  واملناطق  والصادرات، 
تسليط  إلى  ويهدف   التجارة.  لتنمية  اإلسالمي  واملركز 
وتحدياتها  الصناعية  املناطق  وآفاق  واقع  على  الضوء 

دورها  وبيان  والعاملية  االقتصادية  التطورات  ظل  في 
لالستثمار  الترويج  جانب  إلى  األموال،  رؤوس  جذب  في 
املحلية  الخامات  تصنيع  لتدعم  الصناعية  املناطق  في 
وخلق  الرئيسة  للصناعات  التوريد  سالسل  في  ودمجها 
هذه  تروم  كما  الصادرات.  وزيادة  جديدة  عمل  فرص 
في  الصناعية  املناطق  دور  تعزيز  االقتصادية  التظاهرة 
الصناعية  الثورة  وتطبيقات  الرقمي  االقتصاد  عصر 
في  املناطق  هذه  من  الجديد  للجيل  والترويج  الرابعة، 
ظل التحديات الحالية، عالوة على إبراز أهمية املناطق 
البينية  العربية  التجارة  دعم  في  املستدامة  الصناعية 
ودمج الصناعة الوطنية ضمن سالسل القيمة اإلقليمية 

والدولية.
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