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افتتاحية العدد: 

- كلمة السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة حول " التحول الرقمي والتجارة 

االكترونية".

املكتب االداري:

- االجتماعات الدورية لشهر دجنبر 2021 للمكتب املسير. 

لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  يستقبل  تطوان  اقليم  عامل   -

طنجة تطوان الحسيمة

أقطاب ولجان الغرفة:

- انعقاد اجتماعات تشكيل اللجان االستشارية بالغرفة.

التكوين:

- التجارة االلكترونية: تنظيم ورشات تكوينية على مستوى املقر وامللحقات

التجاري  عروض  حول  وامللحقات  املقر  مستوى  على  تكوينية  ورشات  تنظيم   -

وفابنك وبرنامج -انطالقة.

اللقاءات التواصلية:

- ورشة عمل حول:" التجارة االلكترونية، نظام تدبير املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

وتمويل التحول الرقمي"

- ورشة عمل حول "التسويق الترابي و منظومات األعمال: دور الجهات املتدخلة"

- ورشة تواصلية خاصة بقطاع الصناعة الغذائية و التجميلية لفائدة املقاولين 

املتواجدين بالجهة الراغبين في التصدير الى األسواق الكندية. 

- لقاء حول قطاعات الخدمات واملهن الحرة بملحقة الغرفة بتطوان

أنشطة جهوية: 

لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  أفيالل  اللطيف  عبد  السيد   -

طنجة تطوان الحسيمة ووزير الصناعة والتجارة يوقعان اتفاقية إنجاز مشروع 

إنشاء قاعة العروض وترويج األنشطة االقتصادية.

- مشاركة السيد رئيس الغرفة في اجتماع مكتب جامعة الغرف املغربية للتجارة 

والصناعة.

- اجتماع مع السيد الوالي حول قضايا تجار املدينة العتيقة بطنجة.

- لقاء السيد رئيس الغرفة بالسيد وزير الصناعة والتجارة.

التعاون والشراكة:

- استقبال املستشار التجاري مرفوقا بعدد من أطر املصلحة التجارية بالقنصلية 

األمريكية باملغرب

- الغرفة تبحث عن أسواق جديدة لصناعات النسيج واأللبسة

SELECT USA الغرفة تشارك في ندوة تقديم البرنامج األمريكي -

فريق التحرير:

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

الحسيمة

محتويات العدد
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صنعت جائحة »كوفيد –2019 » فرص غير مسبوقة لالستثمار في القطاع 

الرقمي والتكنولوجي، حيث شهد املغرب خالل اآلونة األخيرة تطور كبير لهذا 

القطاع، كشفت عنه معطيات البحث الذي تم بشراكة مع وزارة الصناعة 

للتخطيط، واملجلس االقتصادي واالجتماعي  السامية  والتجارة واملندوبية 

تضاعفت  اإللكترونية  التجارة  معدالت  أن  بحيث  أخرى،  ومصالح  والبيئي 

والتسوق عبر اإلنترنت زاد خالل السنة املاضية بنسبة %25، وساهم قطاع 

الداخلي  الناتج  %0.6 من  بنسبة  الوطني  في االقتصاد  اإللكترونية  التجارة 

الخام. اال أنه رغم هاته املؤشرات فإن هذا السوق ما زال في بداياته وتواجهه 

تحديات كبيرة خاصة املتعلقة بمخاوف املستهلكين من االحتيال والتزوير في 

املنتجات القادمة عبر السوق اإللكترونية بسبب ضعف القوانين واملعايير 

التنظيمية.

ان التحول الرقمي يعد اليوم من بين األوراش الكبرى التي أولتها الحكومة 

عناية خاصة بالنظر إلى أهميتها التي برزت بشكل كبير خالل تدبير جائحة 

كورونا سواء في التكوين والعمل عن بعد، أو في تحقيق مكاسب لالقتصاد 

الوطني عبر التجارة اإللكترونية، والتي تم بفضلها خلق فرص عمل جديدة 

أجل  من  لهذا  اإلنترنت،  عبر  والتسويق  الطلبات،  توصيل  بمجال  للشباب 

التجارة  قطاع  تأهيل  أوال  ينبغي  القطاع  وتحسين  املجال  هذا  في  السير 

اإللكترونية بالعمل على سن العديد من اإلجراءات القانونية والتنظيمية، 

املستهلك  بحماية  املتعلقة  القانونية  للمنظومة  وعميق  شامل  وبإصالح 

ووضع استراتيجيات في املجال الرقمي، التي ستساهم في تعزيز قطاع التجارة 

الرقمية، والنهوض به وتجاوز كل معوقاته.

لقد أصبح قطاع التجارة اإللكترونية واقعا ومستقبال لقطاع التجارة في 

الناشئة واملقاوالت  الشركات  املهنيين والتجار وكذا  بات على  لهذا  املغرب، 

الصغيرة واملتوسطة اليوم مواكبة التطور والتوجه بشكل أكبر نحو االستثمار 

التخصصات  في  بالتكوين  واالهتمام  اإللكترونية،  والتجارة  الرقمنة  في 

التكنولوجية باعتبارها أحد محركات النمو التي تساهم في تحقيق املزيد من 

العوائد، والرفع من كفاءة أعمالهم وتحفيزهم على الدخول واالنفتاح على 

األسواق املحلية والدولية.

 رئيس غرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة-تطوان –

الحسيمة

االفتتاحية

كلمة

السيد عبد اللطيف أفيالل

التحول الرقمي والتجارة االكترونية 
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املكتب اإلداري للغرفة

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

 2021 دجنبر   23 الخميس  يوم  صبيحة  انعقد       
للمكتب املسير  الدوري  الغرفة بطنجة، االجتماع  بمقر 
أفيالل،  اللطيف  عبد  السيد  االجتماع  ترأس  للغرفة. 
الطيب،  بن  الحسين  السيد  بحضور  الغرفة،  رئيس 
سعيد،  محمد  أهروش  والسيد  للرئيس،  األول  النائب 
النائب الثاني للرئيس، والسيد أنوار أربعي، النائب الرابع 
املال،  أمين  الشركي،  الحفيظ  عبد  والسيد  للرئيس، 
والسيد أشرف بوجير نائب أمين املال، والسيد مصطفى 
نائب  أوخيار،  الدين  بدر  والسيد  الغرفة،  مقرر  بناجي 
املقرر، والسيد ربيع الخملي�شي، املدير الجهوي للغرفة.  

وبرمجة  الغرفة  عمل  برنامج  تتبع  على  االجتماع  انصب 

بنفس  وتم  املؤسسة.  وأقطاب  لجان  تشكيل  استكمال 

املكلف  الدراسات  مكتب  مع  اجتماع  عقد  املناسبة 

ممثل  قدم  حيث  املحاسبة  مجال  في  الغرفة  بمواكبة 

هذا  أشغال  تقدم  بخصوص  عرضا  املدروس  املكتب 

الورش الذي يندرج ضمن مخطط تطوير الغرف باملغرب 

وتعزيز  املالية  النجاعة  تحين  الى  باألساس  والهادف 

شفافية تدبير مالية املؤسسة واعتماد معايير املحاسبة 

العامة باملوازاة مع املحاسبة املوازناتية.

العدد الثالثون-دجنبر2021 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        
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املكتب اإلداري للغرفة

عامل اقليم تطوان يستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 
تطوان الحسيمة

استقبل السيد يونس التازي عامل اقليم تطوان يوم 

الخميس 16 دجمبر 2021 بمقر العمالة بتطوان السيد 

والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  أفيالل  اللطيف  عبد 

بكل  مرفوقا  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 

الثالث  النائب  الحسيسن،  الحميد  عبد  السيد  من 

للرئيس  الرابع  النائب  أربعي،  أنوار  والسيد  للرئيس، 

محمد  والسيد  الغرفة،  مقرر  بناجي  مصطفى  والسيد 

الخملي�شي،  ربيع  والسيد  الغرفة  عضو  السطي  كريم 
اللنجري  الفقيه  ناصر  والسيد  للغرفة،  الجهوي  املدير 

تقديم  اللقاء على  انصب  بتطوان.  الغرفة  مدير ملحقة 

املقبلة،  الفترة  خالل  عملها  وبرنامج  الغرفة  عن  نبذة 

البنية  ملفات  بخصوص  انشغاالتها  أهم  استعراض  مع 

التحتية والتنمية االقتصادية على مستوى اقليم تطوان. 

الغرفة  رئيس  السيد  فيها  جدد  مناسبة  اللقاء  كان  وقد 

شكرهم  االقتصاديين  والفاعلين  املهنيين  كافة  باسم 

العامل من  السيد  به  يقوم  الذي  املتميز  للعمل  الجزيل 

أجل تحسين التموقع الترابي لإلقليم وجلب االستثمارات 

جانبه  من  اشاد  العامل  السيد  الشغل.  فرص  وخلق 

الغرفة،  مبادرات  مختلف  تسم  التي  والحيوية  بالجدية 

معبرا عن انفتاحه الدائم واستعداده املوصول لالنفتاح 

على جميع املبادرات واملشاريع التي تقوم بها هذه املؤسسة 

من أجل املهنيين ومن أجل إنعاش اقتصاد اإلقليم.
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أقطاب ولجان الغرفة

رئيس  أفيالل،  اللطيف  عبد  السيد  الجلسة  ترأس 
املكتب:  أعضاء  السادة  من  كل  حضرها  كما  الغرفة 
الحسين بن الطيب: النائب األول للرئيس، محمد سعيد 
النائب  أربعي:  أنوار  للرئيس،  الثاني  النائب  أهروش: 
ومن  املال.  أمين  الشركي:  الحفيظ  وعبد  للرئيس  الرابع 
أنجرة  الفحص  طنجة  إلقليم  املنتمين  األعضاء  السادة 
الزايدي.  نزهة  الطاهير،  حنان  برهوم،  نوال  السيدات: 
محمد  جرجور،  االله  عبد  بوشتا،  هللا  عبد  والسادة: 
العربي العشيري، محمد كريم السطي، البشير الطويل، 
محمد  العرود،  ياسين  ابراهيمي،  خالد  الحسين،  زيون 
عبد  خيارة،  بن  الكريم  عبد  الورديغي،  رشيد  أمزو، 
ربيع  السيد  أبضالس. كما حضرها  بزاوي، معاد  العزيز 

املؤسسة.  أطر  من  وعدد  الجهوي  املدير  الخملي�شي 
وبعد إجراء انتخابات في أجواء من اإلجابية والتوافق تم 
الخاصة  اإلقليمية  االستشارية  اللجنة  أعضاء  تشكيل 
على  الحرص  تم  حيث  أنجرة،  الفحص  أصيلة  بطنجة 
تمثيل أصناف الصناعة والتجارة والخدمات في تشكيلة 
اللجنة وأسفرت عملية التصويت على التشكيلة التالية:

السيد ياسين العرود: رئيسا للجنة

السيد عد االله جرجور: نائب رئبس اللجنة

السيد عبد العزيز بزاوي: نائب رئبس اللجنة

السيدة نزهة الزيدي: مقررة اللجنة.

تشكيل اللجنة االستشارية اإلقليمية الخاصة بطنجة أصيلة الفحص أنجرة



9
العدد الثالثون-دجنبر2021 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

أقطاب ولجان الغرفة

بمقر   2021 دجنبر   03 الجمعة  يوم  صبيحة  انعقد 
اللجنة  تشكيل  جلسة  بالعرائش،  الغرفة  فرعية 
ترأس  العرائش.  بإقليم  الخاصة  اإلقليمية  االستشارية 
النائب  الحسيسن  الحميد  عبد  السيد  الجلسة  هذه 
الثالث للرئيس، كما حضرها، السيد أنوار أربعي النائب 
إلقليم  املنتمين  األعضاء  السادة  ومن  للرئيس.  الرابع 
حسن  الحماني،  محمد  الحسناوي،  حسن  العرائش: 
بن  محمد  الكموني،  سمير  مصباح،  بن  عزيز  املودن، 
أسفرت  وقد  الفرعية.  وموظفو  العدوي  محمد  حمو، 

العملية عن تشكيل أعضاء اللجنة االستشارية اإلقليمية 
الخاصة بإقليم العرائش وذلك على الشكل التالي:

السيد حسن الحسناوي: رئيسا للجنة

السيد سمير الكموني: نائب رئيس اللجنة

السيد حسن املودن: نائب رئيس اللجنة

السيد عزيز بن مصباح: مقرر اللجنة

التوافق  من  جو  قي  االجتماع  اشغال  انتهت  وقد 
والتفاهم والنفس اإليجابي.

بإقليم الحسيمة  الغرفة  عقد السادة أعضاء ملحقة 
2021 اجتماعا أشرف خالله كل  3 دجنبر  يوم الجمعة 
أوخيار،  الدين  بدر  والسيد  بوجير،  أشرف  السيد  من 
أعضاء املكتب املسير للغرفة على عملية تشكيل اللجنة 
املنوط  الحسيمة  بإقليم  الخاصة  املحلية  اإلستشارية 
كل  حضره  كما  بالغرفة.  املتعلقة  القضايا  دراسة  بها 
من السادة األعضاء: املصطفى ديرى، الحسن بوليدام، 
الخملي�شي،  مصطفى  بلحاج،  عماد  أزماني،  منصف 
امللوكي،  مراد  البوشعايبي،  عادل  سحنون،  محمد 
الطاقم  وعن  اليحياوي.  سعيد  البوجدقي،  مصطفى 

اإلداري حضره كل من السيدة نبيلة لهيت مديرة امللحقة 
والترويج  الدعم  قسم  رئيس  املخلوفي  جمال  والسيد 
والسيد محمد العزوزي إطار بالغرفة. وقد عقد اللقاء في 
إطار استكمال هياكل الغرفة وفق املقررات ذات الصلة. 
وقد أسفرت هذه العملية على تشكيل اللجنة اإلقليمية 

وفق ما يلي:
- رئيس اللجنة: محمد سحنون.

- نائب الرئيس: مصطفى الخملي�شي.
- نائب الرئيس: سعيد اليحياوي.

- مقرر اللجنة: مراد امللوكي.

تشكيل اللجنة االستشارية اإلقليمية الخاصة بالعرائش

تشكيل اللجنة اإلستشارية اإلقليمية بالحسيمة
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غرفة  رئيس  أفيالل،  اللطيف  عبد  السيد  ترأس     
تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
املكتب:  أعضاء  السادة  من  كل  بحضور  الحسيمة 
الحسين بن طيب النائب األول للرئيس، ومصطفى بناجي 
مقرر الغرفة، يوم الجمعة 03 دجنبر 2021 بمقر ملحقة 
االستشارية  اللجنة  تشكيل  جلسة  بتطوان،  الغرفة 
الفنيدق.  املضيق  تطوان  بإقليم  الخاصة  اإلقليمية 
إلقليمي  املنتمين  األعضاء  الجلسة  هذه  في  شارك 
الحنفي  رندة  السيدات:  الفنيدق،  واملضيق  تطوان 
وفاطمة الزهرة بولعيش. والسادة: محمد ازميزم، أحمد 
العاطفي، محمد بنعي�شى، عبد السالم السليماني، عبد 
بنونة،  مراد  اخماش،  السالم  عبد  السليماني،  االله 
الطوب،  منصف  عزوز،  الزبير  بوزملات،  الحدوثي  منير 

موهوب القاسمي، محمد طه العسري، محمد التوناتي، 
الخملي�شي  ربيع  السيد  حضرها  كما  لكعراطي.  هللا  عبد 
املدير الجهوي وأطر من الغرفة. وبعد إجراء االنتخابات 
اللجنة االستشارية اإلقليمية، حيث  تم تشكيل أعضاء 
والتجارة  الصناعة  أصناف  تمثيل  على  الحرص  تم 
والخدمات في تشكيلة اللجنة، وأسفرت عملية التصويت 

على التشكيلة التالية:

- السيد طه العسري: رئيس اللجنة

- السيد موهوب القاسمي : نائب رئيس اللجنة 

- السيد أحمد عاطفي : نائب رئيس اللجنة

- السيدة رندة الحنفي : مقررة اللجنة 

تشكيل اللجنة االستشارية اإلقليمية الخاصة بتطوان املضيق الفنيدق

أقطاب ولجان الغرفة
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الحسيمة،  تطوان  لجهة طنجة  والخدمات  والصناعة  التجارة  رئيس غرفة  أفيالل  اللطيف  السيد عبد  استقبل 

مرفوقا بالسيد مصطفى بناجي املقرر والسيد سعيد شفيق رئيس قسم بالغرفة، يوم الجمعة 17 دجنبر 2021 بمقر 

قيقي،  عادل  لشهب،  فؤاد  صوفي،  محمد  حجري،  محمد  الغرفة:  أعضاء  السادة  من  كل  بتطوان،  الغرفة  ملحقة 

محمد الطاهري. تمحور اللقاء حول كيفية تنسيق العمل من أجل املساهمة في تنمية إقليم وزان، وتشكيل اللجنة 

االستشارية اإلقليمية الخاصة بإقليم وزان، حيث توافق األعضاء فيما بينهم على التشكيلة التالية:

- الرئيس عادل قيقي 

- نائب الرئيس محمد حجري 

- املقرر محمد صوفي 

-املستشار فؤاد األشهب 

-املستشار محمد الطاهري.

بلدية  بمقر   2021 دجنبر   02 الخميس  يوم  انعقد 
11 صباحا لقاء خصص لهيلكة  شفشاون على الساعة 
الغرفة  أعضاء  حضره  االقليميةلشفشاون  اللجنة 
باإلقليم: السيد عزيز بن بوبكر والسيد حاتم الحميدي 
الغرفة  مكتب  عضو  بناجي  مصطفى  السيد  وترأسه 
ملحقة  اللنجري مدير  الفقيه  ناصر  السيد  كما حضره 

الغرفة بتطوان. وبعد عملية املداوالت والتشاور خلصت 
للجنة  رئيسا  بوبكر  بن  عزيز  السيد  اختيار  الى  العملية 
لها  مقررا  الحميدي  حاتم  والسيد  بشفشاون  االقليمية 
وختم اللقاء في أفق انطالق عمل اللجنة بتسطير برنامج 

عملها وتحديد أولوياته.

تشكيل اللجنة االستشارية اإلقليمية باقليم وزان

تشكيل اللجنة االستشارية اإلقليمية باقليم شفشاون

أقطاب ولجان الغرفة
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املواكبة والتحسيس/ التكوين

بطنجة

بالعرائش

   في إطار القافلة التحسيسية التي ضمت 10 محطات 

بمختلف مدن الجهة وهي إحدى مخرجات بنود االتفاقية 

ووكالة  لالستثمار  الجهوي  املركز  من  كل  تربط  التي 

إنعاش وتنمية الشمال وشركة جوميا املغرب، والتي تم 

التوقيع عليها خالل حفل ترأسه السيد والي الجهة بتاريخ 

22 أكتوبر 2021 والتي تروم الى دعم التجار والتعاونيات 

في  والتكوين  التحسيس  أجل  من  الصغيرة  واملقاوالت 

الرقمية.  األعمال  وريادة  اإلنترنت  عبر  البيع  تقنيات 

عملت الغرفة على مواكبة هذا امللف من خالل تكويناتها 

وبرامجها ومواكبتها لبرامج باقي املؤسسات الشريكة.

حضر هذا اللقاء السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة والسيد جالل بنحيون املدير العام للمركز الجهوي 

لالستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة وكذا ممثلة وكالة إنعاش وتنمية الشمال و ممثلين عن شركة جوميا.

مثل الغرفة في هذا اللقاء السيد سمير الكموني، عضو الغرفة بالعرائش والسيدة فاطمة اعجيول مسؤولة فرعية 

الغرفة بالعرائش وحضره ممثلي الجمعيات املهنية ومجموعة من التجار واملهنيين.

يوم االثنين 06 دجنبر 2021، بمركزية الغرفة بطنجة.

يوم الخميس 09 دجنبر 2021، بقاعة عمالة العرائش
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املواكبة والتحسيس/ التكوين

بالقصر الكبير

بتطوان

مثل الغرفة في هذا اللقاء السيدان حسن املودن وعزيز بن مصباح ، عضوا الغرفة بالعرائش والسيدة سلوى 

بورا�شي إطار بفرعية الغرفة بالعرائش وحضره ممثلي الجمعيات املهنية ومجموعة من التجار واملهنيين.

افتتح أشغال هذااللقاء السيد مصطفى بناجي مقرر بمكتب الغرفة، بحضور أعضاء الغرفة وممثلي الجمعيات 

املهنية ومجموعة من التجار والحرفيين وأطر الغرفة.

يوم الجمعة 10 دجنبر 2021 بمدينة القصر الكبير 

يوم الثالثاء 14 دجنبر 2021، بملحقة تطوان
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ورشة عمل حول:" التجارة االلكترونية، نظام تدبير املقاوالت الصغرى واملتوسطة وتمويل 
التحول الرقمي"

للمقاوالت الصغرى واملتوسطة      وفي إطار مواكبتها 

مؤسسة مع  بشراكة  الغرفة  نظمت  جدا،  والصغيرة 

WinBooks-Maroc، مساء يوم الثالثاء 14 دجنبر 2021 

للغرفة  الجهوي  باملقر 

بطنجة، ورشة عمل حول:« 

نظام  االلكترونية،  التجارة 

الصغرى  املقاوالت  تدبير 

وتمويل  واملتوسطة 

افتتح  الرقمي«.   التحول 

الحميد  عبد  السيد  اللقاء 

الحسيسن النائب الثالث لرئيس الغرفة وقام بتنشيطه 

 HRsuccess شركة  مدير  فضولي  محمد  السيد  من  كل 

 GIAC tertiaire ل  العامة  املديرة  بهتيت  فرح  والسيدة 

حيث   .WinBooks-Maroc مدير  ورياش  على  والسيد 

تم تقديم عروض تفصيليه حول مزايا وأهمية االنفتاح 

والتجارة  الرقمنة  على 

البرامج  وكذا  االلكترونية 

الوطنية والدولية املرصودة 

هذا  في  املقاوالت  لدعم 

املقاوالت  السيما  املجال 

الصغرى واملتوسطة. حضر 

والسادة  السيدات  اللقاء 

وممثلي  املهنية  الجمعيات  من  والعديد  الغرفة  أعضاء 

املقاوالت والشركات وعدد من الشركاء والفاعلين.

املواكبة والتحسيس/ التكوين
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GIAC tertiaire ومؤسسة WinBooks-Maroc اجتماع مع مؤسسة

تقنيات البيع الناجح والتسويق الفعال موضوع لقاء تكويني افترا�ضي بالعرائش

    عقد السيد عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث 

لرئيس الغرفة يوم الثالثاء 14 دجنبر 2021 بمقر الغرفة 

الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع  السيد  رفقة  بطنجة، 

وعبدالرحيم  يجو  محمد  الغرفة  أطر  والسادة  للغرفة 

من  كل  مع  عمل  اجتماع  الزكاف  مريم  والسيدة  أشرقي 

 GIAC tertiaire ل  العامة  املديرة  بهتيت  فرح  السيدة 

حيث   .WinBooks-Maroc مدير  ورياش  علي  والسيد 

والعمل  التعاون  سبل  تدارس  على  االجتماع  انصب 

املشترك السيما في مجال تحفيز املقاوالت الجهوية لولوج 

الرقمنة واالنفتاح على التجارة االلكترونية.

بين  في اطار اعطاء دينامية جديدة التفاقية الشراكة املبرمة    

بدورها  ووعيا  بالعرائش.  التخصصات  متعددة  والكلية  الغرفة 

الغرفة  شاركت  والتكوين،  والتحسيس  الدعم  برامج  تنشيط  في 

االقتصاد  مسلك  نظمها  التي  االفتراضية  التكوينية  الدورة  في 

التخصصات  متعددة  بالكلية  املعتمد  الحياة  وفن  املستدام 

بالعرائش حول موضوع » تقنيات البيع الناجح والتسويق الفعال 

اللقاء السيد عبد  2021. ترأس  13 دجنبر  » ، وذلك يوم االثنين 

الحميد الحسيسن النائب الثالث لرئيس الغرفة. وافتتحه السيد 

حسن الحسناوي، رئيس اللجنة االستشارية االقليمية بالعرائش 

التكوين  في  املساهمين  جميع  خاللها  من  شكر  ترحيبية  بكلمة 

واشاد بعالقة الشراكة الرصينة التي تجمع الغرفة بالكلية متعددة 

بالنسبة  التكوينية  اللقاء  هذه  وبأهمية  بالعرائش  التخصصات 

للمهنيين. وأشرف على تسيير اللقاء الدكتور احمد وزاني ، رئيس 

شعبة االقتصاد والتدبير منسق مسلك االقتصاد املستدام وفن 

الحياة املعتمد بالكلية متعددة التخصصات بالعرائش. وقد شكل 

هذا اللقاء الذي عرف حضور مكثف للمهنيين املنتسبين للغرفة 

حرص  لتأكيد  مناسبة  بالكلية  باحثين  وطلبة  اساتذة  جانب  الى 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

جميع  تسخير  على  بالعرائش  التخصصات  متعددة  والكلية 

االمكانيات املتاحة لخدمة قضايا املهنيين وتنمية القطاع التجاري.

املواكبة والتحسيس/ التكوين
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   في اطار اعطاء دينامية جديدة لالتفاقية املبرمة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة - تطوان 

لفائدة  تكوينية  الغرفة حصص  املقاوالتية، نظمت  للمبادرة  منها  التجاري وفابنك وتشجيعا  الحسيمة ومجموعة   -

الشباب حاملي املشاريع على مستوى اقاليم الجهة:

املواكبة والتحسيس/ التكوين

العرائش

الحصة الثانية: » مخطط االعمال »

الدين  بالتجاري وفابنك والسيد نور  الوالي، مستشار املقاوالت الصغرى  التكوينية السيد سهيل  أطر هذه الحصة 

البزار، مسؤول وكالة التجاري وفابنك بالعرائش. وأشرف عليها السيد محمد بن حمو عضو الغرفة بمعية أطر فرعية 

الغرفة بالعرائش وقد تضمن جدول اعمال هذه الحصة:

قبل  من  ايجابي  وتجاوب  ومثمر  مستفيض  بنقاش  واختتمت  التمويل.  -طرق  الجدوى  -دراسة  االعمال  مخطط 

املؤطرين واملستفدين.

يوم االربعاء 08 دجنبر 2021 بملحقة العرائش

الحصة الثالثة »الصيغ القانونية للمقاوالت«

ترأس هذه الحصة السيد العضو محمد حماني. وقام بتأطيرها السيد نورالدين البزار، مسؤول وكالة التجاري وفابنك 

بالعرائش والسيد سهيل الوالي ، مستشار املقاوالت الصغرى بالتجاري وفابنك، كما أشرفت على تسييرها السيدة 

فاطمة اعجيول مسؤولة فرعية الغرفة بالعرائش.

يوم االربعاء 01 دجنبر2021 بملحقة العرائش
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املواكبة والتحسيس/ التكوين

العرائش

الحسيمة

ببرنامج انطالقة  النقد واملحاسبة والتعريف  الرابعة« تضمن جدول اعمال هذه الحصة: »ادارة  التكوينية  الحصة 

وشروط االستفادة منه«.

سهيل  بالعرائش،  وفابنك  التجاري  وكالة  مسؤول  البزار،  نورالدين  السادة:  من  كل  الحصة  هذه  بتأطير  قام  وقد    

الوالي، مستشار املقاوالت الصغرى بالتجاري وفابنك واملهدي محيد مسؤول تجاري بوكالة للتجاري وفابنك بالعرائش. 

واشرفت على تسييرها السيدة فاطمة اعجيول مسؤولة فرعية الغرفة بالعرائش.

بمنصة  املكلف   exen consulting الدراسات  ملكتب  االقليمي  املدير  سماحة  رشيد  السيد  الورشة  هذه  أطر  وقد 

املتعلق  في محوره  الشباب  الدخل وادماج  برنامج تحسين  في عرضه  املؤطر  تناول  الحسيمة، حيث  بإقليم  الشباب 

بريادة االعمال الذي يقدم منحة تمويل مشروع مقاوالتي.

يوم االربعاء 15 دجنبر 2021، بملحقة العرائش 

يوم الثالثاء 14 دجنبر 2021، بملحقة الحسيمة
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املواكبة والتحسيس/ التكوين

تطوان

الحصة الألولى » حول كيفية إعداد دراسة جدوى مشروع«

قام بتأطير هذه الحصة السيد هشام بن علي والسيد انس مسؤولي بنك التجاري وفابنك، وأشرف عليها السيد ياسين 

املالح وبحضور السيدات: خلود خياري ومريم الفا�شي وحليمة الحضري أطر الغرفة بملحقة تطوان.

الحصة الثانية »حول كيفية إعداد دراسة جدوى مشروع«

قام بتأطير هذه الحصة السيد انس بنمسعود مسؤول بنك التجاري وفابنك بتطوان، وأشرف عليها السيد ياسين 

املالح وبحضور السيدات: خلود خياري ومريم الفا�شي وحليمة الحضري أطر الغرفة بملحقة تطوان.

يوم الخميس 02 دجنبر 2021 بملحقة تطوان

يوم الخميس 9 دجنبر 2021 بملحقة تطوان
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املواكبة والتحسيس/ التكوين

الحفل الختامي للدورة التكوينية لفائدة حاملي املشاريع باقليم العرائش

اللجنة  رئيس  الحسناوي،  حسن  السيد  ترأس       

22 دجنبر  بالعرائش يوم االربعاء  االستشارية االقليمية 

2021 حفل اختتام الدورة التكوينية التي نظمتها الغرفة 

حاملي  لفائدة  وفابنك  التجاري  مجموعة  مع  بشراكة 

املشاريع باقليم العرائش. وقد تضمن برنامج هذا اللقاء 

الختامي الفقرات التالية: 

الحسناوي.  حسن  السيد  قدمها  الغرفة  كلمة   -

وكلمة مجموعة التجاري وفابنك ، قدمها السيد حسن 

 - أصيلة  وفابنك  للتجاري  االقليمي  املدير  التمسماني 

التخصصات  املتعددة  الكلية  وكلمة  وزان.   - العرائش 

بالعرائش ، قدمها الدكتور احمد وزاني ، استاذ االقتصاد 

والتدبير. 

فاطمة  السيدة  قدمتها  التكوينية  الدورة  حصيلة   -

اعجيول مسؤولة فرعية الغرفة بالعرائش. 

- شهادات تجارب رواد أعمال ناجحين. 

حسن   : بالعرائش  الغرفة  أعضاء  السادة  شهادات   -

وحسن   ، حمو  بن  محمد   ، مصباح  بن  عزيز   ، املودن 

الحسناوي. 

- شهادة السيد عبد اللطيف التويجري، رئيس جمعية 

االتحاد العام للمقاوالت واملهن. 

- شهادات املستفيدين من التكوين. 

التقديرية  الشواهد  بتسليم  اللقاء  اختتم  وقد 

للمؤطرين وشواهد املشاركة للمستفيدين من التكوين، 

وحفل شاي على شرف املشاركين.
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املواكبة والتحسيس/ التكوين

ورشة عمل حول "التسويق الترابي ومنظومات األعمال: دور الجهات املتدخلة"

الرامية  والتواصلية  العلمية  األنشطة  إطار  في       

وتعزيز  االستثمارية  املؤهالت  على  الضوء  لتسليط 

الجاذبية الترابية بالجهة. نظمت املدرسة الوطنية للجارة 

والصناعة  التجارة  غرفة  مع  بشراكة  بطنجة  والتسيير 

والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة واملركز الوطني 

 ،2021 10 دجنبر  العلمي والتقني يومه الجمعة  للبحث 

ومنظومات  الترابي  »التسويق  عنوان  تحت  عمل  ورشة 

األعمال: دور الجهات املتدخلة« افتتحت الورشة بكلمة 

الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع  السيد  من  لكل  ترحيبية 

الوطنية  املدرسة  مدير  مغني  أحمد  والسيد  للغرفة 

للجارة والتسيير بطنجة. بعدها انطلقت الورشة بعروض 

اغبالو رئيس قسم  السيد عزيز  تأطيرية قدمها كل من: 

»ماركة«  حول:  عرضا  قدم  الذي  بالغرفة  االستراتيجية 

طنجة  بجهة  الترابي  التسويق  رافعة  السيارات،  صناعة 

مدير  الشهبوني  عزيز  والسيد  الحسيمة«  تطوان 

الشمال  أقاليم  تنمية  بوكالة  والتخطيط  االستراتيجية 

الترابي  العرض  حول  عرضا  جانبه  من  قدم  والذي 

للجهة، والسيد محمد البشير املهدي عن نادي الفاعلين 

حول  عرضه  انصب  والذي  املعتمدين  االقتصاديين 

تجربة طنجة في مجال التسويق الترابي. الورشة حضرها 

املهتمين،  من  وعدد  باحثين  وطلبة  جامعيون  أساتذة 

كما حضرتها من الغرفة السيدة خديجة بوحايك رئيسة 

األشغال  الترابية.  والجاذبية  االستراتيجية  مصلحة 

العلمية لهذه الورشة تستمر يومي الجمعة والسبت 10 

و11 دجمبر 2021 بمقر الغرفة الجهوية بطنجة.
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املواكبة والتحسيس/ التكوين

ورشة تواصلية خاصة بقطاع الصناعة الغذائية والتجميلية لفائدة املقاولين املتواجدين 
بالجهة الراغبين في التصدير الى األسواق الكندية.

إلى  الرامية  الغرفة  مهام  مقتضيات  مع  انسجاما       

وعمال  بالجهة  االقتصاديين  الفاعلين  ومواكبة  دعم 

بمضامين البرنامج املسطر بين الغرفة والجمعية املغربية 

التي تجمع الجانبين  اتفاقية الشراكة  للمصدرين ضمن 

واملنفتحة على شركاء آخرين. وفي إطار االتفاقية املبرمة 

والوكالة   )ASMEX( للمصدرين  املغربية  الجمعية  بين 

واستدامة  واالستثمار  الخارجية  للتجارة  الكندية 

املصدرين  دعم  تروم  التي   )TFO Canada( التجارة 

التجارة والصناعة والخدمات  املغاربة، احتضنت غرفة 

 21 الثالثاء  يوم  صباح  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة 

الصناعة  بقطاع  خاصة  تواصلية  ورشة  دجنبر2021، 

املتواجدين  املقاولين  لفائدة  والتجميلية  الغذائية 

الكندية.  األسواق  الى  التصدير  في  الراغبين  بالجهة 

الغرفة ورئيس  العرود عضو  ياسين  السيد  اللقاء  ترأس 

أصيلة  لطنجة  للغرفة  اإلقليمية  االستشارية  اللجنة 

الفحص أنجرة، والسيد زهير بنجلون املسؤول الجهوي 

السيدة  بحضور  للمصدرين،  املغربية  الجمعية  لفرع 

والسيد  املنتسبين  خدمات  قسم  رئيسة  البزراتي  حورية 

القرب  خدمات  مصلحة  رئيس  العلوي  الرحيم  عبد 

والسيدة شرين الحراق إطار بالغرفة مسؤولة عن شباك 

الجمعية املغربية للمصدرين. كما تميزت اشغال الورشة 

بحضور السيد الرئيس عبد اللطيف أفيالل الذي رحب 

التكوينات  هذه  مواكبة  الغرفة  عزم  وجدد  باملشاركين 

واألوراش ملا لها من أثر مباشر على تعزيز قدرات الفاعلين 

االقتصاديين وتعزيز تنافسيتهم.
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املواكبة والتحسيس/ التكوين

ورشة تكوينية حول النوع واإلدماج االجتماعي" GIS" بملحقة الغرفة بتطوان 
"FONZID "للمستفيدين من برنامج

للمستفيدين  التقنية  »املساعدة  مشروع  إطار  في      

FONZID في محوره املتعلق بالنوع واإلدماج  من برنامج 

ملحقة  بمقر  تكوينية  ورشة  تنظيم  تم   ،GISاالجتماعي

 2021 دجنبر   28 الثالثاء  يوم  وذلك  بتطوان،  الغرفة 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا، و قد أطر هذا 

االستشارة  مكتب  عن  العاقل  فاطمة  األستاذة  التكوين 

املفاهيمي  الجانبين  التكويني  العرض  شمل   .  JESA

الفاعلين  اقتناع  أهمية  على  التأكيد  مع  والتطبيقي، 

املعامل وأصحاب  االقتصاديين من مستخدمين وأرباب 

تضافر  بأهمية  املهنية  والجمعيات  واملسيرين  املقاوالت 

الجهود للحد من بعض السلوكات والظواهر االجتماعية 

عام.  بشكل  واالجتماعية  املهنية  الحياة  الى  تسيئ  التي 

من  املستفيدين  مهارات  تعزيز  إلى  التكوين  هذا  ويهدف 

املنطقة  داخل  إنشاؤها  تم  التي  والبنيات   FONZID

أبعاد  وفهم  والجمعية...(  التسيير،  )شركة  الصناعية 

خطة  تطبيق  أجل  من   MCC حددتها  كما   GIS برنامج 

عملها املسطرة.  حضر هذه الورشة رئيس جمعية الحي 

املالك  عبد  وجامعة  تطوان  جماعة  وممثلي  الصناعي 

أطر  بعض  إلى  باإلضافة  املتوسط،  وطنجة  السعدي 

الغرفة.
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املواكبة والتحسيس

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

عقدت الغرفة خالل شهر دجنبر2021 اجتماعات مع الجمعيات املهنية على املستوى املقر وامللحقات:

الغرفة تستقبل ممثلي املقاهي واملطاعم بجهة طنجة تطوان الحسيمة

لقاء مع جمعية املركب املنهي ميرادور

مال  أمين  الشركي  الحفيظ  عبد  السيد  استقبل       

الغرفة يوم االثنين 20 ديسمبر 2021، ممثلين عن أرباب 

املقاهي واملطاعم بجهة طنجة تطوان الحسيمة، املنتمون 

للجمعية الوطنية ألرباب املقاهي واملطاعم باملغرب. كما 

حضر هذا اللقاء من جانب الغرفة الجهوية السيد عبد 

بالغرفة. وعن اإلدارة حضر السيد  اإلله جرجور عضو 

نبيل الخملي�شي رئيس قسم العالقات املؤسساتية. وقد 

أن  للغرفة  سبق  الذي  للقاء  استكماال  اللقاء  هذا  كان 

عقدته مع ممثلي أرباب املقاهي واملطاعم بمدينة طنجة. 

تم  القطاع،  يعانيها  التي  املشاكل  لكافة  تشخيص  وبعد 

مهنيي  حول  الترافعي  بدورها  الغرفة  قيام  على  التأكيد 

على  التأكيد  تم  كما  املعنية.  الجهات  لدى  القطاع 

استعداد الغرفة للحضور خالل امللتقيات واالجتماعات 

العمومية  املؤسسات  مع  تنظيمها  الجمعية  تنوي  التي 

واملنتخبة ذات الصلة بالقطاع.

املال،  أمين  نائب  بوجير  أشرف  السيد  من  كل  عقد 

والسيدان  املقرر،  نائب  أوخيار  الدين  بدر  والسيد 

لقاء  بالغرفة،  عضوين  بلحاج  وعماد  البوشعيبي  عادل 

يوم  بالحسيمة  ميرادور  املنهي  املركب  جمعية  مكتب  مع 

من  العديد  إثارة  خالله  تم   2021 دجنبر   13 اإلثنين 

الكفيلة  والسبل  املركب  هذا  منها  يشكو  التي  املشاكل 

بمعالجتها بدعم من الغرفة عبر الترافع عنها لدى الجهات 

واملصالح املعنية، وقد تم في هذا الصدد اقتراح عقد لقاء 

مع السيد رئيس املجلس البلدي للحسيمة للتباحث حول 

النقط ذات الصلة باملجلس ومحاولة إيجاد حلول لها.
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املواكبة والتحسيس

لقاء مع جمعية األنس للنجارة بإمزورن"

لقاء مع جمعية تجار وسط مدينة الحسيمة

أمين  نائب  بوجير  السيد أشرف      كما عقد كل من 

املال، والسيد بدر الدين أوخيار نائب املقرر، والسيدان 

لقاء  بالغرفة،  عضوين  بلحاج  وعماد  البوشعيبي  عادل 

بإمزورن  للنجارة  األنس  جمعية  مكتب  من  أعضاء  مع 

استعراض  أثناءه  تم   ،  2021 دجنبر   13 اإلثنين  يوم 

جملة من القضايا التي تؤرق هؤالء املهنيين، بحيث أكد 

جميع  في  ومؤازرتهم  دعمهم  الغرفة  أعضاء  السادة  لهم 

السيد  إلى  الشأن  بهذا  ملتمس  ورفع  املشروعة  مطالبهم 

رئيس املجلس البلدي إلمزورن، كما وعدوهم بزيارتهم في 

ورشاتهم بعين املكان في أقرب فرصة.

     وانعقد يوم الثالثاء 14 دجنبر 2021 بمقر ملحقة 

الغرفة بالحسيمة لقاء تواصلي مع مكتب جمعية تجار 

سلسلة  ضمن  يدخل  ،اللقاء  بالحسيمة  املدينة  وسط 

قصد  باإلقليم  الغرفة  منتسبي  مع  تواصلية  لقاءات 

التعرف على قضاياهم ومعرفة تطلعاتهم واهتماماتهم...

أمين  نائب  بوجير  أشرف  السيد  من  كل  أطره  اللقاء 

وحضره  املقرر،  نائب  أوخيار  الدين  بدر  والسيد  املال، 

عضوان  بلحاج  وعماد  البوشعيبي  عادل  السيدان 

خالله  وتم   ، الغرفة  أطر  جانب  إلى  الجهوية،  بالغرفة 

التي يعاني منها هؤالء التجار في  إثارة جملة من املشاكل 

الشريفة  غير  واملنافسة  الفراشة  مشكل  تنامي  مقدمتها 

بشكل عام، والحفاظ على جمالية الفضاءات التجارية، 

الغرفة  بين  التشاركي  العمل  تكثيف  إلى  الدعوة  مع 

التي  للعقبات  والجمعية في سبيل إيجاد حلول ملموسة 

باملدينة واقتراح تنظيم  التجاري  القطاع  تحد من تطور 

يوم درا�شي في هذا الصدد.
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لقاء تواصلي بالحسيمة مع جمعية تجار بني بوعياش

اجتماع بين الغرفة والتجاري وفا بنك بالحسيمة

  وانعقد أيضا زوال هذا اليوم الثالثاء 14دجنبر 2021 

بين  جمع  تواصلي  لقاء  بالحسيمة  الغرفة  ملحقة  بمقر 

السادة أعضاء الغرفة: أشرف بوجير نائب أمين املال، بدر 

البوشعيبي  نائب املقرر، والسيدان عادل  الدين أوخيار 

وعماد بلحاج عضوين بالغرفة، والسيد منير أوالد عبد 

النبي نائب رئيس مكتب جمعية تجار بني بوعياش.  اللقاء 

يدخل في إطار سعي غرفة التجارة والصناعة والخدمات 

لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة التواصل مع منتسبيها 

تم  اللقاء  وخالل  وتطلعاتهم،  قضاياهم  على  والتعرف 

تجار  منها  يعاني  التي  املشاكل  من  مجموعة  استعراض 

التجاري  باملركب  املرتبطة  تلك  ضمنها  من  البلدية  هذه 

األمامية  بالواجهات  أو  بالتصميم  األمر  تعلق  سواء 

واملمرات، وكذلك تراكم ديون السومة الكرائية على تجار 

املركب وعجزهم عن األداء، وقد تم اقتراح القيام بزيارة 

ميدانية لهذا املركب، وعقد لقاء مباشر مع هؤالء التجار 

في  للنظر  البلدي  املجلس  مكتب  عن  أعضاء  جانب  إلى 

الحلول املمكنة وذلك بمقر بلدية بني بوعياش.

     وألجل تتبع وتفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون املبرمة 

بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – 

عقد  بنك،  وفا  التجاري  ومؤسسة  الحسيمة   – تطوان 

السيد أشرف بوجير نائب أمين املال، إلى جانب السيدين 

عماد بلحاج وعادل البوشعيبي عضوي الغرفة، وأطرها 

والترويج،  الدعم  قسم  رئيس  املخلوفي  جمال  السادة 

كل  مع  اجتماعا  البلحاجي،  ومحمد  العزوزي  ومحمد 

بنك  وفا  التجاري  مدير  الغنبوري  أحمد  السيد  من 

وفا  التجاري  منسق  النعيمي  محمد  والسيد  الحسيمة، 

مسؤول  اكريتاح  الرحيم  عبد  والسيد  الحسيمة،  بنك 

بمقر   2021 دجنبر   21 الثالثاء  يوم  وذلك  املقاول،  دار 

ملحقة الغرفة بالحسيمة لتقييم مدى تحقيق مضامين 

بحث  مع  إليها،  املشار  الشراكة  اتفاقية  بنود  وأهداف 

آلية  إرساء  خالل  من  مستقبال  وتعزيزها  تطويرها  سبل 

بين  املعطيات  تبادل  وتوثيق  املستمر  الفصلي  للتواصل 

التي  واملنتوجات  الخدمات  وتسطير  وتحديد  الطرفين، 

يوفرها كل منهما للزبناء واملقاولين الشباب خاصة.

املواكبة والتحسيس
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لقاء حول قطاعات الخدمات واملهن الحرة بملحقة الغرفة بتطوان

أفيالل  اللطيف  السيد عبد  الغرفة       شارك رئيس 

وآفاق  تحديات  موضوع:«  حول  التفاعلي  اللقاء  في 

الفنيدق: قطاع  واملضيق  بتطوان  اإلقتصادي  اإلنعاش 

الخدمات واملهن الحرة نموذجا« املنظم من طرف هيئة 

للتنمية  الشمال  فضاءات  ومركز  بتطوان  املحامين 

والصناعة  التجارة  غرفة  مع  وشراكة  بتعاون  والشراكة 

يوم  وذلك  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 

بتطوان.  الغرفة  ملحقة  بمقر   2021 دجنبر   3 الجمعة 

أطر هذا اللقاء الهام كل من السيد كمال املهدي النقيب 

ورئيس  برملاني  الطوب  منصف  والسيد  بتطوان  السابق 

املجلس اإلقليمي للسياحة بتطوان والسيد ناصر الفقيه 

اللنجري مدير ملحقة الغرفة بتطوان وحضره برملانيون 

ونقباء املحامين بتطوان ورؤساء جماعات ترابية بتطوان 

الغرفة ومستشارين  الفنيدق ونوابهم وأعضاء  واملضيق 

جماعيين ومهنيين في قطاعات الخدمات ومحامون ورجال 

اإلعالم وغيرهم. وكان اللقاء فرصة للبحث والتشخيص 

واالقتراح في مختلف القطاعات الخدماتية واملهن الحرة 

عبر  تتبعها  سيتم  التوصيات  من  مجموعة  إلى  وخلص 

آلية الشراكة بين الغرفة مهيأة املحامين بتطوان ومركز 

فضاءات الشمال للتنمية والشراكة.

املواكبة والتحسيس
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اجتماع بين الغرفة وفرع طنجة للجمعية املغربية للمصدرين

لقاء إعدادي لندوة مشتركة حول دور الغرف في تنزيل النموذج التنموي

  في إطار الشراكة بين الغرفة والجمعية املغربية 
 08 األربعاء  يوم  عقد  طنجة،  -فرع  للمصدرين 
دجنبر 2021 باملقر الجهوي للغرفة بطنجة اجتماع 
بين الجانبين، السيما  لتتبع برنامج العمل املشترك 
حول  تكوينية  أيام  لتنظيم  املشترك  التحضير 
التصدير لألسواق الكندية. ترأس االجتماع السيد 
السيد  بحضور  وذلك  الغرفة  عضو  ازغينو  عامر 
والسيد  الجهوية  الغرفة  عضو  الغرابي  أحمد 
املغربية  للجمعية  الجهوي  الرئيس  جلون  بن  زهير 

للمصدرين بطنجة والسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي والسيدة حورية البزراتي رئيسة قسم خدمات املنتسبين 
والسيد عبد الرحيم العلوي رئيس مصلحة خدمات املنتسبين والسيدة شرين حراق إطار بقسم خدمات املنتسبين.

النموذج  تنزيل  دينامية  في  الغرف  ملساهمة  تكريسا 

التنموي، وبمبادرة من رؤساء الغرف املهنية على مستوى 

الجهة، عقد اليوم اإلثنين 06 دجنبر 2021 باملقر الجهوي 

طنجة- لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  لغرفة 

لندوة  اإلعداد  حول  تحضيري  لقاء  تطوان-الحسيمة 

مشتركة حول »دور الغرف في تنزيل النموذج التنموي«. 

الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع  السيد  االجتماع  ترأس 

لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 

الحسيمة بحضور بعض السادة ناصر الفقيه اللنجري 

مدير ملحقة الغرفة بتطوان وسعيد شفيق رئيس قسم 

كل  وبحضور  بتطوان  الغرفة  بملحقة  والترويج  الدعم 

الجهوية  الغرفة  كاتب  العزيز:  عبد  البوهاي  السيد 

التقليدية والسيد يونس األشهب إطار بنفس  للصناعة 

املؤسسة والسيد حسن تيتوى مدير غرفة الفالحة لجهة 

طنجة تطوان الحسيمة والسيد منير الحماني عن غرفة 

الصيد البحري املتوسطية.
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» AML « لقاء مع رئيسة الجمعية املغربية لرائدات األعمال

الغرفة تستقبل ممثلي مركز املهنيين للشباب

في إطار تعزيز عالقات الشراكة االقتصادية بين املغرب 

الحفيظ  عبد  السيد  استقبل  اإلفريقية،  الدول  باقي  و 

الشركي أمين مال الغرفة مرفوقا باملدير الجهوي، السيد 

والشراكة  االستراتيجية  قسم  رئيس  و  الخملي�شي  ربيع 

 2021 دجنبر   15 األربعاء  يومه  اغبالو،  عزيز  السيد 

باملقر الجهوي بطنجة، السيدة نورية الفا�شي الحلفاوي 

رئيسة الجمعية املغربية لرائدات األعمال » AML « وقد 

إفريقي  وفد  الستقبال  اإلعداد  حول  اللقاء  هذا  تمحور 

املؤهالت  على  للتعرف  بالجهة  سيحل  جنسيات   10 من 

األقاليم  و  املدن  مختلف  بها  تزخر  التي  االقتصادية 

لتنزيل مشروع تأسيس منظمة دولية  الشمالية، إضافة 

املقاوالت  بدعم  مهتمة   »  PEDESERRA  « حكومية  غير 

االقتصادية  الشراكة  تعزيز  و  النسائية  و  الشبابية 

تطوان  طنجة  بجهة  مقرها  يكون  اإلفريقية  الدول  بين 

الحسيمة.

الفاعلين  مع  جهودها  تنسيق  بضرورة  منها  ايمانا      

الشباب، ومن أجل الترافع حول مصالح املهنيين الشباب 

السيد  استقبل  الوطنية.  املؤسسات  لدى  وتمثيلهم 

التجارة  غرفة  لرئيس  األول  النائب  الطيب  بن  الحسين 

الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 

الجهوي  باملقر   ،2021 ديسمبر   22 األربعاء  يومه 

للغرفة ممثلين عن مركز املهنيين الشباب.  وخالل هذا 

باستراتيجية  التعريف  إلى  املركز  أعضاء  تطرق  اللقاء 

بشكل  تطويرها  وكيفية  الشباب  مهنيين  مركز  عمل 

الداتي  املقاول  نظام  اشتغال  ظروف  كتحسين  فعال 

التعاوني،  التمويل  بمستجدات  والتحسيس  والتعريف 

كما تم التأكيد على استعداد الغرفة للتعاون مع املركز 

وتشجيعه على تحقيق طموحاته مستقبال.
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زيارة تفقدية لورش بناء مقر جمعية املستثمرين باملنطقة الصناعية كزناية

اجتماع لجنة التحضير ملشروع تهيئة مقر ملحقة تطوان

  في إطار متابعة أشغال بناء مقر جمعية املستثمرين 

التجارة  غرفة  رئيس  قام  كزناية،  الصناعية  باملنطقة 

الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 

ربيع  السيد  وبحضور  أفيالل  اللطيف  عبد  السيد 

الرحمان  عبد  يوالل  والسيد  الجهوي  املدير  الخملي�شي 

إطار  بزدي  بالل  والسيد  واملالي  اإلداري  القسم  رئيس 

جمعية  مقر  بناء  لورشة  تفقدية  بزيارة  بالغرفة، 

الثالثاء  يومه  كزناية،  الصناعية  للمنطقة  املستثمرين 

21 دجنبر 2021 وذلك للوقوف على تقدم األشغال بها، 

أن  الى  اإلشارة  وتجدر  الورش.  سير  حسن  على  والسهر 

بناء هذا املقر يندرج في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة بين 

غرفة التجارة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

ووزارة الصناعة والتجارة ووالية طنجة تطوان الحسيمة 

وجمعية املستثمرين للمنطقة الصناعية كزناية وجماعة 

.MEDZكزناية و

   وفي إطار التحضير واإلعداد ملشروع تهيئة مقر ملحقة 

والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  قام  تطوان، 

اللطيف  عبد  السيد  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة 

أفيالل وبحضور السادة األعضاء السيد مصطفى بناجي 

طه  محمد  والسيد  الحدوثي  منير  والسيد  الغرفة  مقرر 

املعماري  املهندس  وبحضور  اللجنة،  رئيس  العسري 

ملحقة  ملقر  قبلية  بزيارة  أيضا،  الصوفي  الدين  جمال 

التصاميم  ومناقشة  التهيئة  أشغال  لتحديد  تطوان 

على  والعمل  املقترحات  واستقبال  ومراجعتها  املنجزة 

إدراجها في مشروع التهيئة، وذلك يوم األربعاء 29 دجنبر 

2021.  كان من ضمن هذه اللجنة، كل من السيد سعيد 

طنان  أمين  والسيد  والترويج  الدعم  قسم  رئيس  شفيق 

املكلفة  الفا�شي  مريم  والسيدة  املنتسبين،  قسم  رئيس 

بالشؤون املالية.
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مشاركة السيد رئيس الغرفة في اجتماع مكتب جامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة

لقاء السيد رئيس الغرفة بالسيد وزير الصناعة والتجارة

      شارك السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة 

يوم الثالثاء 07 دجنبر 2021، في اجتماع املكتب الجديد 

والخدمات  والصناعة  للتجارة  املغربية  الغرف  لجامعة 

االجتماع  هذا  خصص  وقد  بالرباط.  الجامعة  بمقر 

لدراسة نقط جدول األعمال التالي:

-1 مراحل تطور مخطط تنمية الجامعة؛

-2 مشروع املخطط االستراتيجي للجامعة خالل الفترة 

االنتدابية 2021 - 2027؛

-3 مشروع برنامج عمل الجامعة برسم 2022؛

وزير  السيد  مع  عقده  املزمع  للقاء  التحضير   4-

الصناعة والتجارة.

االجتماع ترأسه السيد الحسين عليوى رئيس الجامعة 

بحضور السادة رؤساء الغرف والسيدات والسادة أطر 

الجامعة.

     في إطار األدوار التمثيلية للغرفة عقد السيد عبد 
منصف  بالسيد  مرفوقا  الغرفة  رئيس  أفيالل  اللطيف 
الطوب البرملاني عن مدينة تطوان وعضو الغرفة والسيد 
حسن البوزيدي رئيس جمعية املنطقة الصناعية بتطوان 
لقاء بالسيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة وطاقمه 
اإلداري وذلك يومه الثالثاء 14 دجنبر 2021 بمقر الوزارة 
االقتصادية  القضايا  تناول  على  اللقاء  انصب  بالرباط. 
الحسيمة  تطوان  طنجة  جهة  مستوى  على  والتنموية 
بشكل عام وتلك التي تخص اقليم تطوان بشكل خاص، 
وكذا تدارس السبل الكفيلة بالنهوض بأوضاع املقاوالت 
مناطق  بخلق  املتعلق  الشق  في  السيما  بها،  واملهنيين 
صناعية جديدة تواكب الدينامية الترابية الحالية. وقد 
الحثيثة  اإلعدادية  املجهودات  وبفضل  اللقاء  هذا  تكلل 
اعطاء  من  الطوب  منصف  البرملاني  السيد  بذلها  الذي 
تأهيل  مشروع  دعم  على  املبدئية  موافاته  الوزير  السيد 

تطوان بارك وجعلها منطقة للتسريع الصناعي مع العمل 
كما  تطوان،  بإقليم  لالستثمار  املستثمرين  تحفيز  على 
الشباب  تأهيل  مجال  في  العمل  تعزيز  على  االتفاق  تم 
التجار  دعم  لبرامج  جديدة  دفعة  وإعطاء  وتكوينهم 
من  العديد  مستقبال  ستشمل  رؤية  وفق  ومواكبتهم، 
املناطق على مستوى مختلف أقاليم جهة طنجة تطوان 

الحسيمة.
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السيد عبداللطيف أفيالل رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 
الحسيمة ووزير الصناعة والتجارة يوقعان اتفاقية إنجاز مشروع إنشاء قاعة العروض 

وترويج األنشطة االقتصادية

شارك السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس غرفة التجارة 

في  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 

اللقاء الذي عقده رئيس جامعة الغرف السيد الحسين 

عليوي والسادة رؤساء الغرف الجهوية للتجارة والصناعة 

والخدمات يوم األربعاء 15 دجنبر 2021، مع السيد رياض 

بالرباط.  الوزارة  بمقر  والتجارة  الصناعة  وزير  مزور، 

حيث كان اللقاء مناسبة للتباحث مع السيد الوزير حول 

تطلعات الغرف، كما كانت هذه املناسبة فرصة أكد فيها 

املتبقية  املراحل  مواصلة  ضرورة  على  الرؤساء  السادة 

يسمح  بما  وجامعتها،  للغرف  التنموية  املخططات  من 

بتحسين تموقع الغرف وجامعتها وخلق الظروف املالئمة 

بالدور  القيام  من  وتمكينها  املؤسسات  بهذه  للنهوض 

املنوط بها. توج هذا اللقاء بالتوقيع على ست اتفاقيات 

تتعلق بستة مشاريع مهيكلة ذات النفع االقتصادي التي 

تقدمت بها الغرف في إطار املرحلة األولى من مخططاتها 

-تطوان  طنجة  جهات  بغرف  األمر  ويتعلق  التنموية، 

-وادي  الداخلة  الشرق،  سوس-ماسة،  الحسيمة، 

الذهب، بني مالل -خنيفرة وفاس -مكناس.
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مشاركة الغرفة في فعاليات الذكرى األولى لتأسيس جمعية مهنيي فنون الطباعة بطنجة

مشاركة الغرفة في لقاء درا�ضي حول عقود التكوين

شارك السيد ياسين العرود رئيس اللجنة االستشارية 

في  أنجرة،  الفحص  أصيلة  لطنجة  للغرفة  اإلقليمية 

املغربية  الهيئة  نظمته  الذي  الدرا�شي  اللقاء  اشغال 

للمقاوالت حول العقود الخاصة للتكوين يوم االربعاء 15 

2021 بمقر الجمعية املغربية للنسيج واأللبسة.  دجنبر 

اللقاء ترأسه السيد رشيد الورديغي رئيس الهيئة وعضو 

الغرفة، وحضره السيد مصطفى بن عبد الغفور؛ عضو 

الغرفة وقد كان مناسبة ملناقشة اصالح منظومة العقود 

مخطط  اعتماد  أجل  من  مقترحات  وتقديم  الخاصة 

انشاء  عملية  في  املتدخلين  تجمع  حكامة  يضمن  كفيل 

الصغرى  املقاوالت  مقدمتهم  وفي  العقود  هذه  وتنفيذ 

واملتوسطة.

     شاركت الغرفة ممثلة بالسيد عبد الحميد الحسيسن نائب 

رئيسها مرفقا بالسيد ربيع الخملي�شي مديرهاالجهوي وبعض أطر 

بطنجة  الطباعة  فنون  مهنيي  جمعية  نظمته  لقاء  في  املؤسسة 

بشراكة مع شركة NeoltGraf بمناسبة الذكرى األولى لتأسيس 

الجمعية بطنجة، وذلك يوم االربعاء فاتح دجنبر 2021 بطنجة. 

تخلل هذا اللقاء معرض لوسائل الطباعة الرقمية، وتوج بتوقيع 

هذا  خالل  الراعية.  والشركة  الجمعية  بين  شراكة  اتفاقية 

الغرفة  نائب رئيس  ألقى السيد عبد الحميد الحسيسن  اللقاء 

كلمةباسم الغرفة شكر فيها جميع أعضاء الجمعية، وأكد على أن املؤسسة تبقى رهن إشارة الجمعية في إطار اتفاقية 

الشراكة والتعاون املبرمة بين الغرفة والجمعية. وقد شكل اللقاء فرصة لتكريم قدماء مهنيي فنون الطباعة بجهة 

طنجة تطوان الحسيمة.
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حضور الغرفة في أشغال الدورة العادية للمجلس اإلداري لألكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة

والصناعة  التجارة  لغرفة  التمثيلية  املهام  إطار  في 

تهم  والتي  الحسيمة،  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 

املصالح العامة للمهنيين، وانسجاما مع ادوارها املساهمة 

في وضع املخططات واالختبارات االستراتيجية، املرتبطة 

بأنشطتها املنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، 

اإلدارية  املجالس  ألشغال  حضورها  ضرورة  تؤكد  والتي 

للمؤسسات العمومية الفاعلة في القطاعات التي تمثلها. 

شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 

يوم  املرئية،  املناضرة  تقنية  عبر  الحسيمة،  تطوان 

للمجلس  العادية  الدورة  في   ،2021 16 دجنبر  الخميس 

اإلداري األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة 

تطوان الحسيمة برسم سنة 2021، ترأس هذه الدورة، 

والتعليم  الوطنية  التربية  بن مو�شى وزير  السيد شكيب 

الدورة السيد  في هذه  الغرفة  األولي والرياضة. وقد مثل 

الخياري  خلود  والسيدة  الغرفة،  عضو  الورديغي  رشيد 

إطار بالغرفة. وتضمن جدول أعمال هذه الدورة النقاط 

التالية:

- تقديم ومناقشة الحصيلة املرحلية لتنفيذ املشاريع 

برسم  اإلطار  القانون  مقتضيات  لتنزيل  االستراتيجية 

سنة 2021.

-املناقشة واملصادقة على كل من مشروع برنامج العمل 

الجهوي ومشروع ميزانية 2022، وكذا عقد نجاعة األداء 

.2024-2022
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حكامة وتواصل

مشاركة الغرفة في الدورة 17 للجودة »JMAQ« املنظمة من طرف املدرسة الوطنية 
للتجارة والتسيير بطنجة

    شاركت الغرفة يوم 20 دجنبر 2021 ممثلة بالسيد 
جيوك  ندى  والسيدة  الخملي�شي  ربيع  الجهوي  املدير 
  »JMAQ«  17 دورته  في  الجودة  يوم  في  بالجودة  املكلفة 
والتسيير  للتجارة  الوطنية  املدرسة  طرف  من  املنظمة 
القيادة واملدراء  التي أقيمت تحت شعار: »دور  بطنجة، 
في نظام إدارة الجودة، السالمة والبيئة«. شارك في هذا 
السعدي،  املالك  عبد  جامعة  رئيس  نائب  السيد  اللقاء 
السيد مدير املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وممثلي 
األساتذة  من  وعدد  والشركات،  العمومية  املؤسسات 
املدير  السيد  أكد  اللقاء  هذا  خالل  الباحثين.  والطلبة 
الجهوي للغرفة على أهمية موضوع التظاهرة خاصة في 
التي  مرحلة ما بعد كوقيد وأخذا بعين االعتبار األولوية 
يعيرها النموذج التنموي للمغرب للتميز وتحسين األداء 

بالنسبة للشركات واإلدارات على حد السواء، ويعد رهان 
 جيًدا لذلك. كما 

ً
االرتقاء بعالمة »صنع في املغرب« مثاال

تقنية،  أدوات  مجموعة  مجرد  ليست  »الجودة  أن  أكد 
بل هي وقبل كل �شيء، قناعة وعقلية وسلوك يومي«. وفي 
مداخلتها قدمت السيدة ندى جيوك عرض حول تجربة 
باإلطار  التذكير  عبر  الجودة،  نظام  هندسة  في  الغرفة 
وضع  مراحل  بأهم  ومرورا  الجودة،  مشروع  لتبني  العام 
نظام الجودة والحصول على شهادة إيزو 9001: 2015. 
الغرفة  لحصول  فخرها  عن  الجودة  مسؤولة  وأعربت 
على الشهادة املذكورة، كونها أول مؤسسة جهوية مسيرة 
بهيئة منتخبة تحصل على هذا االمتياز. وهو ما مكنها من 

تحسن نوعي في مؤشرات أداءها:

• نسبة انجاز املخطط االستراتيجي للغرفة 2015-2021: 85٪.

• نسبة انجاز البرنامج التعاقدي للغرفة 95٪

• متوسط نسبة رضا املنتسبين: 94٪.

• تحقيق 10 أضعاف عدد املنخرطين 

• تحقيق 7 أضعاف املداخيل الخاصة.
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حكامة وتواصل

اجتماع مجلس ادارة وكالة الحوض املائي اللكوس

عمالة  بمقر   ،2021 دجنبر   10 الجمعة  يوم  ترأس     

إقليم تطوان وزير التجهيز واملاء السيد نزار بركة، اجتماع 

بحضور  اللكوس،  املائي  الحوض  وكالة  إدارة  مجلس 

عبد  السيد  الغرفة  ورئيس  تطوان،  إقليم  عمالة  عامل 

اللطيف افيالل، 

تضمن جدول أعمال هذا االجتماع النقط التالية:

دورة  برسم  األخير  االجتماع  محضر  على  املصادقة   •

سنة 2020.

• تقديم الحالة الهيدرولوجية للحوض.

• تقديم حصيلة منجزات الوكالة برسم السنة املالية 

 .2020

• حالة تقدم إنجاز برنامج الوكالة لسنة 2021 .

• تقديم برنامج العمل ومشروع امليزانية برسم السنة 

املالية 2022. 

• تقرير افتحاص حسابات الوكالة برسم السنة املالية 

 .2020

• مداوالت املجلس.
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حكامة وتواصل

مشاركة الغرفة في أشغال "يوم درا�ضي" بمقر مجلس املستشارين

املشاركة في النسخة الثالثة للمنتدى الدولي للموارد البشرية

التمثيلية واالستشارية، شاركت  ادوارها  تماشيا مع    

2021، في اليوم الدرا�شي  13 دجنبر  الغرفة يوم االثنين 

لتقديم  وذلك  املستشارين،  مجلس  بمقر  نظم  الذي 

مخرجات املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، حول 

»االقتصاد غير املنظم باملغرب« و«االدماج االقتصادي 

في هذا  الغرفة  مثل  املتجولين«. وقد  للباعة  واالجتماعي 

النائب  أهروش  سعيد  محمد  السيد  من  كل  النشاط 

الحفيظ  السيد عبد  الغرفة  مال  وأمين  للرئيس،  الثاني 

الشركي. وقد أطر اللقاء كل من السيد النعم ميارة رئيس 

رئيس  شامي  ر�شى  أحمد  والسيد  املستشارين،  مجلس 

هذا  تميز  وقد  والبيئي.  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس 

اللقاء بحضور العديد من الفاعلين الوطنيين املتدخلين 

حيث  وطنية،  وهيئات  وزارات  من  امللف.  بهذا  واملعنيين 

لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  حضور  كان 

العمومية  للمؤسسات  ممثلة  الحسيمة  تطوان  طنجة 

املنتخبة. وقد خلص هذا اللقاء بعد نقاش مستفيض إلى 

لحل  طريق  خارطة  واعتبارهما  التقريرين،  على  االتفاق 

مشكل الباعة املتجولين داخل الوطن.

اإلقليمية  اللجنة  رئيس  العرود  ياسين  السيد  شارك       

والصناعة  التجارة  بغرفة  أنجرة  والفحص  أصيلة  لطنجة 

حنان  والسيدة  طنجة-تطوان-الحسيمة  لجهة  والخدمات 

الدولي  للمنتدى  الثالثة  النسخة  في  الغرفة  عضوة  الطاهري، 

للموارد البشرية تحت شعار »االستثمار في الرأسمال البشري 

الوطني من أجل صناعة مغربية ذات تنافسية عاملية وادماج 

بفندق   2021 دجنبر   17 الجمعة  يوم  وذلك  فعال«  اجتماعي 

اجيف  تنظيم  من  املنتدى  أن  بالذكر  جدير  بطنجة.  فرح 

الشمال )الجمعية املغربية ملسيري وتكوين املوارد البشرية( وقد 

ورجال  الرسمية  املؤسسات  من  العديد  مشاركة  اللقاء  عرف 

األعمال ومتخصصين وخبراء في تدبير املوارد البشرية والعديد 

من ممثلي املوارد البشرية بالشركات واملؤسسات واملقاوالت.
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حكامة وتواصل

مشاركة الغرفة في املنتدى األول لالقتصاد االجتماعي والتضامني

اجتماع مع السيد الوالي حول قضايا تجار املدينة العتيقة بطنجة

الغرفة  رئيس  أفيالل  اللطيف  عبد  السيد  شارك 
 10 الساعة  من  ابتداء   2021 دجنبر   30 الخميس  يوم 
صباحا في املنتدى األول لالقتصاد االجتماعي والتضامني 
برنامج شبكات  تحت شعار: »متحدون جميعا من أجل 
متضامنة«، وقد ترأس أشغال هذا املنتدى السيد عامل 
بحضور  الفنيدق،  املضيق  عمالة  على  الجاللة  صاحب 
ورؤساء  واملنتخبين  الجهوية  املهنية  الغرف  رؤساء 
املصالح الخارجية، ومختلف التعاونيات املتمركزة بمركز 

تثمين املنتوجات املجالية. وقد عرف هذا املنتدى، الذي 
انعقد بالقرية الحرفية الطريق الوطنية رقم 13 املالليين 
متضامنة  شبكة  عملية  )تقديم  فقرات  عدة  -املضيق، 
-عرض فيلم مؤسساتي حول »شبكة متضامنة« عرض 
مسرحية حول الكرامة -توزيع شواهد التكوين من طرف 
املتواجدة  التعاونيات  مختلف  -زيارة  العامل  السيد 
بالقرية(، كما عرف املنتدى لقاء مفتوحا حول »االقتصاد 
االجتماعي والتضامني رافعة للنموذج التنموي الجديد«.

في سياق أهداف الغرفة ودورها التمثيلي لسائر املهنيين، ومتابعتها للقضايا االقتصادية والتجارية بالجهة. شارك 

السيد الرئيس عبد اللطيف أفيالل، رفقة السيد عبد الحفيظ الشركي أمين مال الغرفة، في اجتماع بالوالية بتاريخ 

31 ديسمبر 2021. كما حضر هذا االجتماع عضو الغرفة السيد احمد يوسفي كأحد ممثلي تجار املدينة العتيقة. 

وقد تناول االجتماع كافة القضايا املرتبطة بتجار املدينة العتيقة بطنجة، خاصة بعد إعادة تأهيلها وتثمينها. وقد 

ترأس هذا االجتماع السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي تطرق لضرورة إيجاد الحلول للمشاكل التي يعانيها 

تجار هذه املنطقة، في ظل جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية. ومن جانبها أكدت الغرفة استعدادها املساهمة 

االيجابية في إيجاد بعض الحلول واالجابة على انشغاالت التجار ومطالبهم، مع باقي املؤسسات املتدخلة في هذا الشأن 

والجهات الشريكة لها. كما تم اإلشارة إلى إعطاء األهمية للمدينة العتيقة خالل األيام التجارية التي سوف تنظمها، 

وفي نفس اآلن حثت التجار على االستفادة من الحصص 

التكوينية في مجال التجارة االلكترونية التي سوف تنظمها 

الغرفة.

وقد خلص االجتماع الى ضرورة تكاثف الجهود، وانتظام 

اللقاءات بين كافة األطراف للخروج بحلول عملية، لكافة 

املشاكل التي تعرفها املدينة العتيقة.
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تعاون وشراكة

استقبال رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية

استقبال رئيس جماعة واد الو

التجارة  غرفة  تجمع  التي  التعاون  عالقة  إطار  في     
الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
واملؤسساتية،  واالقتصادية  املهنية  املؤسسات  باقي  مع 
الغرفة  رئيس  أفيالل:  اللطيف  عبد  السيد  استقبل 
السيد أحمد بكور: رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة 
أعضاء  السادة  اللقاء  حضر  الحسيمة.  تطوان  طنجة 

املكتب: الحسين بن الطيب: النائب األول للرئيس، عبد 
الحميد الحسيسن: النائب الثالت للرئيس، أنوار أربعي: 
املدير  الخملي�شي  ربيع  والسيد  للرئيس.  الرابع  النائب 
التعاون  تطوير  اللقاء سبل  تناول  للغرفة. وقد  الجهوي 

والعمل املشترك بين الجانبين.

السيد  الغرفة،  رئيس  أفيالل  اللطيف  السيد عبد  استقبل      وكما 
بالسيد  مرفوقا  كان  والذي  الو،  واد  جماعة  رئيس  املهدي،  املصطفى 
الجماعة.  وأطر  املكتب  وأعضاء  حميد  الدراق  السيد  البرملان،  عضو 
كما حضر من إدارة الغرفة كل من السيد نبيل الخملي�شي والسيد عبد 
الجهوي  باملقر   2021 دجنبر   09 الخميس  يوم  وذلك  اشرقي.  الرحيم 
للغرفة بطنجة. وقد تناول اللقاء سبل تطوير التعاون والعمل املشترك 
بين املؤسستين،  اتفاقية تجمع  الجانبين ومناقشة مسودة مشروع  بين 
برامج  اعتماد  في  الزيارات  وتبادل  التنسيق  استمرار  على  التأكيد  مع 

مشتركة تعود بالنفع على املهنيين خاصة واملواطنين بشكل عام.
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تعاون وشراكة

استقبال املستشار التجاري مرفوقا بعدد من أطر املصلحة التجارية 
بالقنصلية األمريكية باملغرب

الغرفة تبحث عن أسواق جديدة لصناعات النسيج واأللبسة

     في إطار سعي الغرفة لتطوير العالقات االقتصادية 
على  ونظرائهم  بالجهة  االقتصاديين  الفاعلين  بين 
 2021 06 دجنبر  الدولي استقبل يومه االثنين  املستوى 
بمقر الغرفة بطنجة السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس 
الحسيسن  الحميد  السيد عبد  بكل من  الغرفة مرفوقا 
النائب الثالث للرئيس والسيد أنوار أربعي النائب الرابع 
للرئيس والسيد كريم السطي عضو الغرفة والسيد ربيع 
الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة. وقد مثل وفد املصلحة 

السيد  من  كل  باملغرب  األمريكية  بالقنصلية  التجارية 
مصحوبا  بالسفارة  التجاري  املستشار  فارساك  شاكير 
غادونة  رضوان  والسيد  العمراني  كنزة  السيدة  من  بكل 
والسيدة حليمة بالرامي. انصب اللقاء على تدارس تعزيز 
التعاون بين الجانبين وتحسين انفتاح رجال أعمال الجهة 
على السوق األمريكية، حيث تم االتفاق على برمجة عدد 
اهتمامات  صلب  في  تدخل  والتي  املشتركة  األنشطة  من 

الجانبين.

عضو  العرود  ياسين  السيد  في  ممثلة  غرفة  شاركت 
االستراتيجية  قسم  رئيس  اغبالو  عزيز  والسيد  الغرفة 
والشراكة، في ندوة تقديم برنامج دعم الصادرات املغربية 
CBI-Moroc-  نحو هولندا وباقي أسواق أوروبا الشمالية«

 ،2021 16 دجنبر  يوم  co Apparel & Textile«، وذلك 
الواردات  دعم  وكالة  طرف  من  املدعوم  البرنامج  هذا 
مواكبة  إلى  يهدف  الهولندية،  الخارجية  لوزارة  التابع 
واأللبسة،  النسيج  قطاع  في  العاملة  املغربية  املقاوالت 
مغربية،  مغربي/ماركة  نهائي  ملنتوج  املصنعة  خصوصا 
املهم،  البرنامج  هذا  ويتيح  سنوات.   5 إلى   4 ملدة  وذلك 
للمقاوالت  والتجاري  التقني  والدعم  للمواكبة  آليات 

املغربية عبر ربط االتصال مع املشترين واملستوردين من 
واململكة  أملانيا  خصوصا  الشمالية  أوروبا  دول  هولندا 
هذا  في  وفنلندا.  والدانمارك  والنرويج  والسويد  املتحدة 
الوكالة  على  الجهوية  الغرفة  ممثلو  اقترح  السياق، 
تنظيم  معها،  املتعاقد  االستشارة  ومكتب  الهولندية 
يوم إعالمي بمدينة طنجة لتقريب الفاعلين املحليين في 
CBI-Mo- برنامج مضامين  من  واأللبسة  النسيج   قطاع 

rocco Apparel & Textile وطرق االستفادة من املواكبة 
والدعم الذي يوفره. وستعطى االنطالقة الرسمية لهذا 

املشروع بمدينة وزان في غضون شهر مارس 2021.
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تعاون وشراكة

" SELECT USA "الغرفة تشارك في ندوة تقديم البرنامج األمريكي

     في إطار االنفتاح على األسواق الدولية وبهدف البحث 
بالواليات  االقتصادية  والشراكة  االستثمار  فرص  عن 
والصناعة  التجارة  غرفة  شاركت  األمريكية،  املتحدة 
الثالثاء  يومه  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 
 SELECT USA برنامج  تقديم  ندوة  في   2021 دجنبر   14
الغرفة  مثل  األمريكية.  التجارة  وزارة  طرف  من  املدعوم 
من  العديد  مشاركة  عرف  الذي  اللقاء  هذا  في  الجهوية 
الحميد  عبد  السيد  من  كل  الجهوية  املهنية  الهيئات 
الحسيسن نائب الرئيس، وعضوا الغرفة السيدة حنان 
اغبالو  للسيد عزيز  والسيد عامر زغينو إضافة  طاهير 
هذا  ترأس  وقد  والشراكة.  االستراتيجية  قسم  رئيس 
بطنجة،  األمريكية  البعثة  بمقر  انعقد  الذي  اللقاء، 
بالقنصلية  االقتصادي  املستشار  فرسخ  شاكر  السيد 

املديرة  العلمة  البيضاء والسيدة رابعة  بالدار  األمريكية 
كانت  وقد  باملغرب.  األمريكية  التجارية  للغرفة  العامة 
الندوة مناسبة لعرض فرص ومزايا االستثمار والتصدير 
نحو الواليات املتحدة األمريكية، كما شكل فرصة لتقديم 
املؤتمر االقتصادي الدولي الذي سيتم في والية ميريالند 
األمريكية من 22 إلى 29 يونيو 2022. وفي معرض تدخله 
أكد السيد عبد الحميد الحسيسن على عمق العالقات 
تعاون مع  اتفاقية  توقيع  اقترح  األمريكية حيث  املغربية 
الغرفة التجارية األمريكية باملغرب، كما عبر عن استعداد 
الغرفة الجهوية للمشاركة في ملتقى ميريالند وتخصيص 
 SELECT USA ببرنامج  للتعريف  الغرفة  مجلة  من  عدد 

ومختلف الفعاليات املرتبطة به.
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اإلدارة والحكامة

حفل تكريم متقاعدي الغرفة بطنجة

االجتماعية ملوظفي غرفة  األعمال      نظمت جمعية 
تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
الحسيمة بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات 
املوظفين  تكريم  حفل  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة 
املتقاعدين من مركزية طنجة برسم سنتي 2020/2021 
وذلك يوم الثالثاء 21 دجنبر 2021 بمقر الغرفة املركزية 
بطنجة. وقد افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية لكل من السيد 
عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة والسيدة سعاد السباح 
رئيسة جمعية األعمال االجتماعية ملوظفي غرفة التجارة 
الحسيمة.  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
حضور  في  تمثلت  نبيلة  بالتفاتة  الحفل  هذا  تميز  وقد 

الحسيمة،  تطوان  طنجة  جهة  رئيس  السيد عمر مورو 
سابقا  رئيسا  باعتباره  املناسبة  بهذه  تكريمه  تم  والذي 
وتميز  عطاء  من  قدمه  ما  نظير  وذلك  الجهوية،  للغرفة 
جو  وفي  العمل.  من  سنوات  امتداد  على  املؤسسة  لهذه 
املوظفين  من  ثلة  واجتهاد  لعمل  والعرفان  االمتنان  من 
املتميزين، تعاقب على الكلمات السادة املكرمين. ويتعلق 
والسيد  النقرا�شي  الحميد  عبد  السيد  من  بكل  األمر 
الوزاني، حيث عبروا  والسيد محمد  الحضري  مصطفى 
اعتزازهم  للمنظمين والحاضرين، مؤكدين  امتنانهم  عن 
من  بمزيد  لها  ومتمنياتهم  املؤسسة  لهذه  النتمائهم 

التوفيق والريادة.
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من  كل  الكلمة  فيها  تناول  مناسبة  الحفل  كان  كما 
الغرفة  لرئيس  األول  النائب  الطيب  بن  الحسين  السيد 
للرئيس  الثاني  النائب  أهروش  سعيد  محمد  والسيد 
عبدالحفيظ  والسيد  الرابع  النائب  أربعي  أنوار  والسيد 
بناجي مقرر  الغرفة والسيد مصطفى  أمين مال  الشركي 
للغرفة،  الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع  والسيد  الغرفة 
والذين أشادوا جميعا بخصال املكرمين ومسارهم املنهي، 
واالنسانية  املهنية  للعالقات  الطيب  للرصيد  معتزين 

داخل  االشتغال  من  سنوات  امتداد  على  نسجوها  التي 
البزراتي  حورية  االستاذة  سيرته  الذي  الحفل  املؤسسة. 
السيد  الغرفة  عضو  حضره  بالغرفة  قسم  رئيسة 
أولعالي،  نجيب  السابق  الغرفة  وعضو   التوناتي  محمد 
متقاعدات  و  املكرمين  وعائالت  زوجات  حضرته  كما 
ومتقاعدي الغرفة، و مجموع موظفات وموظفي الغرفة 

بطنجة. 
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حفل تكريم متقاعدي الغرفة بتطوان

      وكما تم يوم األربعاء 22 دجنبر 2021 بمقر ملحقة 
باملدينة  الغرفة  موظفي  تكريم  حفل  بتطوان  الغرفة 
و2021،   2020 سنتي  التقاعد  على  احيلوا  والذين 
األعمال  جمعية  نظمته  الذي  الحفل  هذا  ترأس  وقد 
التجارة  غرفة  مع  وبشراكة  للموظفي  االجتماعية 
والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمةكل 
الغرفة والسيدة  أفيالل رئيس  اللطيف  السيد عبد  من 
سعاد السباح رئيسة الجمعية. كما حضر اللقاء كل من 
السيد الحسين بن الطيب النائب األول للرئيس والسيد 

أنور أربعي النائب الرابع والرئيس والسيد عبد الحفيظ 
بناجي مقرر  الغرفة والسيد مصطفى  أمين مال  الشركي 
الغرفة. كما حضر الحفل السيد ربيع الخملي�شي املدير 
مدير  اللنجري  الفقيه  ناصر  والسيد  للغرفة  الجهوي 
املدير  سطو  محمد  والسيد  بتطوان  الغرفة  ملحقة 
السيدة  املتقاعدين  واملوظفين  تطوان  لغرفة  السابق 
نجاة البوعناني والسيد عبد القادر امصباحن وعائلتهم 
تطوان  من  بكل  الجهوية  الغرفة  وموظفي  أطر  وبعض 

وطنجة.
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وقد عرف أشاد املشاركون باللقاء بخصال املكرمين وبصماتهم املحمودة التي تركوها على امداد مسارهم املنهي. مر 
الحفل في جو متميز ورائع تم خالله تقديم هديا رمزية وأدرع وشواهد تقديرية وباقات من الورود. هذا وسيتم تنظيم 

لقاء ثالث وأخير بمحلقة الغرفة بالحسيمة على شرف املتقاعدين واملتعاقدات من هذه املدينة.
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اإلعالم والتواصل

دليل مؤشرات الظرفية االقتصادية لجهة طنجة تطوان الحسيمة 2021

في إطار سياستها التواصلية مع عموم منتسبيها ومن أجل نشر املعلومة االقتصادية ولكل غاية مفيدة تتشرف غرفة 
التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة أن تضع بين أيديكم دليل مؤشرات الظرفية االقتصادية 
لجهة طنجة تطوان الحسيمة 2021 باللغتين العربية والفرنسية، وفي هذا الصدد ال يفوت مؤسسة الغرفة تقديم 

جزيل الشكر واالمتنان لكل من ساهم في إغناء هذا املنتوج عبر تقديم ومشاركة املعلومات واملعطيات. 

هذا الدليل ستجدونه باللغتين العربية والفرنسية على الرابطين التاليين:

الدليل باللغة العربية:

https://ccistta.ma/.../uploads/2021/12/Version-Ar_2021.pdf

الدليل باللغة الفرنسية:

https://ccistta.ma/.../uploads/2021/12/version-fr_2021.pdf
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بالغات الغرفة
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