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     يسعى املغرب جاهدا للنهوض باملجال االجتماعي، وتحسين ظروف عيش 

املواطنين، تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية املتضمنة في خطاباته الداعية 

إلى تعميم الحماية االجتماعية على جميع املغاربة، وضرورة التسريع بإخراج 

منظومة متكاملة للدعم االجتماعي لجميع فئات املجتمع، قادرة على الحد 

من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات املجالية، لتجاوز نقائص النموذج 

الحالي واملرور إلى نموذج تنموي جديد وبديل، أكثر فاعلية ونجاعة وعدالة 

وإنصاف اجتماعي ومجالي لتحقيق شامل للتنمية االقتصادية.

التجار  لفائدة  املرض  عن  األسا�شي  اإلجباري  للتأمين  الفعلي  التنزيل  ان 

حيز  دخل  والذي  املوحدة«  املهنية  »املساهمة  نظام  طريق  عن  واملهنيين، 

التنفيذ رسميا في 01 يناير 2021، ليعوض في آن واحد الضريبة على الدخل 

الجماعية،  الخدمات  ورسم  املنهي  والرسم  الجزافي  النظام  وفق  املفروضة 

بحيث أصبح الخاضعون للضريبة مكلفين فقط بأداء ضريبة واحدة، مكن 

للتاجر والحرفي واملنهي ومقدمي الخدمات واملستقلين وكذا أسرهم، حقهم 

في التغطية الصحية »التأمين اإلجباري األسا�شي عن املرض«،كمرحلة أولى 

للمتابعة  وزارية  لجان  إحداث  تم  فقط  األخرى،  املهنية  للفئات  وبالنسبة 

والعمل على مواكبة وتتبع كافة النقط املتعلقة بتنزيل املشروع، إلدماجهم في 
أفق التعميم خالل سنة 2022. وحسب تصريح املديرية الجهوية للصندوق 

الوطني للضمان االجتماعي، فإنه على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 

عرف التسجيل لالستفادة من هذه الخدمة في مرحلته األولى إقباال كبيرا من 

املهنيين بالجهة. 

ان تحقيق معايير نجاعة هذا النظام رهين بالتواصل وتعميم قواعده على 

جميع املستهدفين من املهنيين والتجار، وفي هذا الصدد فان غرفة التجارة 

إشارة  رهن  تضع  -الحسيمة  -تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 

مهنيين الجهة كل مكاتبها بمقرها وملحقاتها ملواكبتهم في االنخراط، وذلك من 

أجل املساهمة في إنجاح هذا الورش الهام حتى يشمل جميع مهنيين وتجار 

الجهة.

 رئيس غرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة-تطوان –

الحسيمة

االفتتاحية

كلمة

السيد عبد اللطيف أفيالل

التغطية االجتماعية ورش واعد ورافعة أساسية إلدماج 
القطاع غير املهيكل في نسيج االقتصاد الوطني
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املكتب املسير للغرفة

االجتماع الدوري لشهر يناير2022 للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات 
لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

    انعقد صبيحة يوم الخميس 06 يناير 2022 بمقر 
الغرفة الجهوية بطنجة، االجتماع الدوري للمكتب املسير 
لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 
اللطيف أفيالل،  الحسيمة. ترأس االجتماع السيد عبد 
الطيب،  بن  الحسين  السيد  بحضور  الغرفة،  رئيس 
أهروش،  سعيد  محمد  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، 
املدير  الخملي�شي،  ربيع  السيد  اإلدارة  وعن  املقرر، 
الجهوي للغرفة. خصص االجتماع للوقوف على حصيلة 
عمل الغرفة خالل سنة 2021 وما ميزها من دينامية على 
التمثيلية  األدوار  وأبرز  املهنيين  قضايا  مواكبة  مستوى 
هذه  خالل  الغرفة  بها  اضطلعت  التي  واالستشارية 

اعتزازهم  عن  املكتب  أعضاء  السادة  عبر  حيث  الفترة، 

عمر  في  التأسيسية  الفترة  هذه  خالل  العمل  بحصيلة 

املسير  املكتب  تدارس  كما  الحالية.   االنتدابية  الوالية 

وما  الجهة،  مستوى  على  الراهنة  االقتصادية  الوضعية 

 .19 كوفيد  جائحة  بتداعيات  مرتبطة  آثار  من  يميزها 

حيث تداول املجتمعون سبل وضع آليات فعالة وسريعة 

مدن  بمختلف  االقتصادية  األنشطة  إنعاش  إلعادة 

الجهة بتعاون مع مختلف املتدخلين والشركاء، مع إعطاء 

تم  املناسبة  وبنفس  تضررا.  األكثر  للقطاعات  األولوية 

2022 وتسطير  تدارس تنفيذ برنامج عمل الغرفة لسنة 

األنشطة واملشاريع ذات األولوية، وذلك وفق ما هو محدد 

الدستورية  األدوار  مع  يتالءم  وبما  املذكور  البرنامج  في 

نقاط  بقية  استكمال  تقرر  وقد  للمؤسسة.  والقانونية 

جدول األعمال في اجتماع مقبل للمكتب.

العدد الواحد والثالثون-يناير 2022 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        
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املكتب اإلداري للغرفة

لقاء بين رئيس الغرفة واملديرة الجهوية للصندوق الوطني للضمان االجتماعي

مع  الغرفة  تجمع  التي  التعاون  عالقة  إطار  في    

املؤسسات الجهوية ذات الصلة بقضايا املهنيين وتنفيذا 

والترافع  بالدفاع  املتعلق  شقه  في  الغرفة  عمل  لبرنامج 

والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  عقد  قضاياهم،  عن 

عبد  السيد  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 

اللطيف أفيالل اجتماع عمل مع السيدة بشرى الصافي 

املديرة الجهوية للصندوق الوطني 

يوم  وذلك  االجتماعي،  للضمان 

بمقر   2022 يناير   04 الثالثاء 

هذا  حضر  بطنجة.  الصندوق 

االجتماع من جانب الغرفة السيد 
األول  النائب  الطيب  بن  الحسين 

سعيد  محمد  والسيد  للرئيس 

للرئيس  الثاني  النائب  أهروش 

مقرر  بناجي  مصطفى  والسيد 

الخملي�شي  ربيع  والسيد  الغرفة 

باإلضافة  الجهوي،  املدير 

الجهوية  املديرية  مسؤولي  الى 

تدارس  على  االجتماع  انكب  للصندوق. 

وعلى  املشترك،  االهتمام  ذات  القضايا 

رأسها مواكبة تنفيذ الورش امللكي السامي 

على  الصحية  التغطية  بتعميم  املرتبط 

السيدة  استعرضت  حيث  املهنيين. 

املديرة مختلف اإلجراءات والتدابير التي 

تم القيام بها الى حدود الساعة. من جهته 

عبر السيد رئيس الغرفة عن تثمينه ملا تم 

معالجة  ضرورة  على  التأكيد  مع  إنجازه 

املعلوماتي  بالنظام  املتصلة  اإلشكاالت 

بما يتيح استفادة جميع املهنيين املعنيين 

من خدمات الصندوق، مجددا انخراط 

الهام.  االستراتيجي  الورش  هذا  إلنجاح  وتجندها  الغرفة 

سبل  الحاضرون  فيها  تناول  مناسبة  االجتماع  كان  كما 

من  السيما  القضايا،  من  العديد  في  املشترك  العمل 

لتنظيم تكوينات وحمالت  برنامج مشترك  خالل تسطير 

للتحسيس واملواكبة والدعم لصالح املهنيين املعنيين.
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املواكبة والتحسيس

   في إطار الدور االستشاري والتحسي�شي والتمثيلي الذي تقوم به الغرفة، ومواكبتها لقضايا املهنيين على الصعيد 
الجهوي، وأيضا في إطار تواصلها املستمر مع الجمعيات املهنية وممثلي التجار واملهنيين بهدف الدفاع والترافع عن 

مصالحهم، عقدت الغرفة خالل شهر يناير 2022 اجتماعات مع هيئات وجمعيات مهنية:

     استقبل 
عبد  السيد 

اللطيف 
رئيس  أفيالل 
غرفة التجارة 

والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم الخميس 
ممثلين  بطنجة،  للغرفة  الجهوي  باملقر   2022 يناير   20
تطوان  طنجة  بجهة  األجرة  سيارة  نقل  قطاع  عن 
الكراطعي  هللا  عبد  السيد  اللقاء  هذا  حضر  الحسيمة. 
عضو الغرفة وعدد من ممثلي قطاع نقل سيارة األجرة 

بطنجة ومن جانب اإلدارة حضر السيد نبيل الخملي�شي 
رئيس قسم العالقات املؤسساتية بالغرفة. تناول اللقاء 
وبعض  األجرة  سيارة  نقل  قطاع  وانشغاالت  قضايا 
خصوصا  الحيوي  القطاع  هذا  يعرفها  التي  االكراهات 
والترافع  القطاع  هذا  بدعم  وطالبوا  الجائحة.  فترة  بعد 
الرئيس  أكد  املطالب. من جهته  من أجل تحقيق بعض 
للتعاون  واستعدادها  القطاع،  لهذا  الغرفة  دعم  على 
مهنيو  يعانيها  التي  االشكاالت  جميع  ملعالجة  والتنسيق 
أخرى  لقاءات  عقد  الى  االجتماع  وخلص  األجرة.  سيارة 

مستقبلية للوقوف على بعض امللفات العالقة.

   وكما استقبل ستقبل السيد عبد الحفيظ الشركي، 
باملقر   2022 يناير   25 الثالثاء  يوم  الغرفة،  مال  أمين 
السوق  تجار  عن  ممثلين  بطنجة،  للغرفة  الجهوي 
بطنجة،  السمك  وسوق  والفواكه  للخضر  املركزي 
املوارد  تنمية  قسم  رئيس  أيناو،  اليزيد  السيد  بحضور 
خالد  النايب  السيد  وكذلك  طنجة،  بجماعة  املالية 
جانب  ومن  املذكور،  بالسوق  االستخالص  مصلحة  من 
عن  حنان  إمغاس  السيدة  اللقاء  هذا  حضر  اإلدارة 
هذا  لعقد  الغرفة  ودعت  املؤسساتية.  العالقات  قسم 
االجتماع في إطار إيجاد حلول معقولة لحملة استخالص 
جماعة  تنهجها  التي  التجارية  املحالت  أكرية  ديون 
طنجة، والتي عرفت مؤخرا بعض التباطؤ نظرا للظروف 
االستثنائية التي يمر منها التجار جراء جائحة كوفيد 19. 

الغرفة  كما أكد السيد عبد الحفيظ الشركي على دعم 
لتجار السوق باملساهمة في إيجاد حلول لبعض املشاكل 
العالقة كتقسيم مبالغ الديون على أشطر حتى تمر هذه 
العملية في ظروف سلسة كما اقترح السيد عبد الحفيظ 
لحل  التنازالت  باب  بفتح  الجماعة  ممثل  على  الشركي 
االقتراح  هذا  وحظي  بالسوق،  املغلقة  املحالت  مشكل 
السيد  طرف  من  وكذلك  التجار  السادة  من  بترحيب 
السيد  موافقة  على  الحصول  شريطة  الجماعة،  ممثل 

العمدة.

ومن جانبه نوه السيد اليزيد أيناو بتعاون الغرفة مع 
الجماعة في هذا امللف، ودعوتها للسادة التجار لالنخراط 
تحقيق  أجل  من  الديون  استخالص  حملة  في  املكثف 
العدالة الجبائية ومكافحة التماطل، كما ستساهم هذه 
الحملة في تحيين لوائح املستفيدين من املحالت التجارية 

بالسوق املركزي وسوق السمك. 

ملواصلة  االطراف  جميع  بدعوة  االجتماع  خلص  وقد 
التعاون والتنسيق ملعالجة جميع اإلشكاالت العالقة التي 

يعاني منها السوق.

لقاء مع مهنيي نقل سيارة األجرة بطنجة

لقاء مع ممثلي تجار الخضر والفواكه وتجار السمك بالسوق املركزي بطنجة
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املواكبة والتحسيس

    واستقبل أيضا السيد عبد الحفيظ الشركي، أمين 
2022 باملقر الجهوي  28 يناير  مال الغرفة يوم الجمعة 
للغرفة بطنجة وذلك على الساعة الحادية عشرة صباحا، 
ممثلين عن مهنيي مجزرة اللحوم الحمراء بمدينة طنجة. 
املوارد  تنمية  قسم  رئيس  أيناو،  اليزيد  السيد  بحضور 
املالية بجماعة طنجة، والسيد خالد بضاك إطار بمرفق 
املجزرة الجماعية، ومن جانب اإلدارة حضر هذا اللقاء 
السيد نبيل الخملي�شي رئيس قسم العالقات املؤسساتية. 
وخالل هذا االجتماع، أكد السيد عبد الحفيظ الشركي، 
على ضرورة تضافر جهود جميع املتدخلين إلنجاح هذا 
املرفق الهام لسكان املدينة. منوها بالشراكة البناءة التي 
إلى  االجتماع  خلص  وقد  طنجة.  بجماعة  الغرفة  تجمع 

ضرورة التنسيق من أجل بناء عالقة احترام بين األطراف 
يخدم  ملا  التنظيمية،  املسؤوليات  وتحديد  املتدخلة، 

جميع االطراف.

األمن  رئيس  املخفي  العزيز  عبد  السيد  استقبل      
محمد  بالسيد  مرفوقا  كان  الذي  بالحسيمة  الجهوي 
الخويلي العميد املركزي املكلف باألمن العمومي، والسيد 
إدريس الزهري رئيس املصلحة اإلدارية، السادة أعضاء 
الغرفة أشرف بوجير نائب أمين املال، وبدر الدين أوخيار 
وعادل  مستشار،  عضو  بلحاج  وعماد  املقرر،  نائب 
البوشعيبي عضو مستشار، وذلك صباح يوم الثالثاء 4 
اللقاء  بالحسيمة. كان  2022 بمقر اإلدارة األمنية  يناير 
مجموعة  األعضاء  السادة  خاللها  استعرض  مناسبة 
التجارية  باملحاور  األمني  الشأن  تهم  التي  القضايا  من 
الدوريات  وتعزيز  بتكثيف  وذلك  الحسيمة  بمدينة 
األمنية واملساهمة إلى جانب السلطات املحلية في تحرير 
املدينة  وسط  التجاري  بالحي  خصوصا  العمومي  امللك 
اإلهتمام  وكذلك  الثالثاء،  بسوق  املحيطة  والشوارع 
وباملركب  حدو  بباريو  املنهي  باملركب  األمني  بالوضع 
للتوصيات  تنفيذا  اللقاء  هذا  وجاء  ميرادور،  التجاري 
املنبثقة عن اإلجتماعات املنعقدة بمقر ملحقة الحسيمة 
مع ممثلي بعض الجمعيات املهنية باإلقليم. وقد أشاد في 
الختام السيد رئيس األمن بهذه املبادرة، واقترح عقد مثل 

هذه اللقاءات بصفة دورية لتحديد الحاجيات واملطالب 
األمنية للتجار باستمرار.

لقاء مع مهنيي مجزرة اللحوم الحمراء بجماعة طنجة

عقد لقاء مع رئيس األمن الجهوي بالحسيمة
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    تنزيال ملخرجات االجتماع االخير مع جمعية االنس 
 5 االربعاء  يوم  صباح  الغرفة  نظمت  بامزورن،  للنجارة 
من  بدعوة  بامزورن  الحرفيين  ملركب  زيارة   ،2022 يناير 
بوجير  أشرف  السادة  بمشاركة  وذلك  الجمعية  طرف 
املقرر،  نائب  اوخيار  بدرالدين  السيد  املال،  امين  نائب 
بلحاج  عماد  السيد  عضو،  البوشعيبي  عادل  السيد 
الدعم  بقسم  إطار  البلحاجي  محمد  والسيد  عضو 
والترويج بامللحقة. كما تميزت هذه الزيارة بحضور رئيس 
جماعة امزورن السيد جمال املوساوي مرفوقا باعضاء 

املجلس الذين عبروا للغرفة وللجمعية عن تثمين املبادرة 

جميع  ملعالجة  والتنسيق  للتعاون  الجماعة  واستعداد 

االشكاالت التي يعانيها املهنيين داخل هذا الفضاء وذلك 

بمقر  املقبل  االسبوع  خالل  االطراف  ثالثي  لقاء  ببرمجة 

عن  للوقوف  مناسبة  الزيارة  كانت  امزورن.وقد  جماعة 

لالشكاالت  ميدانية  ومعرفة  املهنيين  اوضاع  على  كثب 

والصعوبات التي يواجهونها داخل هذا الفضاء، وذلك في 

أفق اقتراح وتقديم الحلول املالئمة بشأنها.

اإلثنين  يوم  بالحسيمة  الغرفة  ملحقة  احتضنت      
الوطنية  الجمعية  مع  تواصليا  لقاء   ،2022 يناير   10
ألرباب املطاعم واملقاهي فرع الحسيمة. ترأس هذا اللقاء 
السادة  وحضره  املال  أمين  نائب  بوجير،  أشرف  السيد 
مصطفى  البوشعيبي،  عادل  بلحاج،  عماد  األعضاء: 
أعضاء  السادة  حضره  كما  الحمو�شي  وجمال  البوجدقي 
مكتب الجمعية ومديرة وأطر الغرفة. تناول اللقاء قضايا 
وانشغاالت قطاع أرباب املقاهي واملطاعم واملشاكل التي 

بدعم  وطالبوا  الجائحة.  فترة  بعد  خصوصا  يعيشونها 
الجبائي  بالتعديل  يتعلق  فيما  خصوصا  القطاع  هذا 
ومواكبة  باإلقليم،  املحلية  الجماعات  طرف  من  املطبق 
من  التي  واألنشطة  اإلقتصادية  باملستجدات  املهنيين 
شأنها النهوض بالقطاع اإلقتصادي باإلقليم. كما أكدت 
الغرفة من جانبها على الترافع عن مصالح منتسبيها أمام 
النشاط  تعزيز  في  التام  واإلنخراط  املختصة  السلطات 

اإلقتصادي مع باقي الشركاء.

زيارة ملركب الحرفيين بامزورن باقليم الحسيمة

ملحقة الحسيمة تستقبل ممثلي الجمعية الوطنية "أرباب 
املطاعم واملقاهي فرع الحسيمة"

املواكبة والتحسيس
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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

املواكبة والتحسيس
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املواكبة والتحسيس

10يناير  االثنين  يوم  الحسيمة،  ملحقة  عقدت      
الوكالة  مدير  ملعيز،  عثمان  السيد  مع  اجتماعا   ،2022
الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات بإقليم الحسيمة. 
املال  امين  نائب  بوجير،  أشرف  السيد  االجتماع  ترأس 
والسادة أعضاء الغرفة: عماد بلحاج، عادل البوشعيبي 
الغرف  جانب  من  حضره  كما  البوجدقي،  ومصطفى 
السيد  الغرفة  وأطر  الغرفة  مديرة  لهيت  نبيلة  السيدة 
جمال املخلوفي، الصديق امزيب ومحمد البلحاجي. يأتي 
التكوين  وبرامج  باملشاريع  التعريف  إطار  في  اللقاء  هذا 

والتشغيل واإلدماج على مستوى الوكالة من أجل تنزيلها 
السيد  عرض  اإلطار،  هذا  وفي  الغرفة.  منتسبي  لفائدة 
أن  وأكد  املقاوالت  لفائدة  البرامج  من  مجموعة  املدير 
الوكالة مستعدة لعقد شراكة مع الغرفة ومكتب التكوين 
املهنية لالستفادة من  املنهي وإنعاش الشغل والجمعيات 

برامج التكوين واإلدماج لفائدة منتسبي الغرفة.

املستقبل  في  لقاء  عقد  على  االتفاق  تم  األخير،  وفي 
التعاون  مجال  في  الوجهات  تقريب  أجل  من  القريب 

والشراكة بين الجانبين.

    استقبل السيد أشرف بوجير نائب أمين املال للغرفة 
بمقر ملحقة الحسيمة يوم األربعاء 12 يناير 2022 على 
أعضاء  صباحا   )10:30( والنصف  العاشرة  الساعة 
املكتب النقابي لتجار املركب التجاري ميرادور بالحسيمة 
وذلك بحضور عضوي الغرفة السيدين عادل البوشعيبي 
وعماد بلحاج والسيدة املديرة وبعض أطر امللحقة. تناول 
اللقاء عرض ومناقشة عدة مطالب وقضايا تؤرق التجار 
في مقدمتها إعادة هيكلة املركب التجاري ميرادور وامليزانية 
املخصصة لذلك، ومصير اإلعفاءات املدرجة في محضر 

2019 لفائدة تجار هذا املركب، وكذلك النظر في املحالت 

الشاغرة والعمل على استعادتها، مع دعوة ممثلي الغرفة 

للقيام بزيارة ميدانية للوقوف على ما يعاني منه املركب 

بعين املكان. وقد عبر ممثلو الغرفة عن تفهمهم ملشاكل 

في  املهنيين  إقصاء  إلى  باألساس  تعود  التي  املركب  هذا 

أبدوا  املنطقة، كما  التخطيط وعدم مراعاة خصوصية 

العمومية  السلطات  لدى  بشأنه  للترافع  استعدادهم 

إليجاد حلول واقعية تر�شي كل األطراف.

اجتماع بالحسيمة مع مدير الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

اجتماع مع ممثلي تجار مركب ميرادور بالحسيمة
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  احتضن مقر ملحقة الحسيمة، يوم الخميس 20 يناير 
2022، اجتماعا في إطار برنامج سوق التنمية، ترأس هذا 
اللقاء السيد أشرف بوجير، نائب امين املال والسيد بدر 
الدين اوخيار، نائب املقرر وحضره أعضاء الغرفة السيد 
عماد بلحاج، السيد عادل البوشعيبي والسيد مصطفى 
السنتي�شي  الصمد  عبد  السيد  حضره  كما  البوجدقي. 
خبير مستشار عن مكتب االستشارات ALK وحضرته عن 
بعد السيدة: عزيزة العواد، عن البنك االفريقي للتنمية 
حضر  اإلدارة’  جانب  ومن  للمشروع.  العامة  واملنسقة 
البلحاجي.  ومحمد  أمزيب  الصديق  الغرفة:  أطر  اللقاء 
شكرت  التي  العواد  عزيزة  السيدة  بكلمة  اللقاء  افتتح 

الغرفة على هذا اللقاء التواصلي ونوهت باملجهودات التي 
تقوم بها كعضو شريك في البرنامج. في املقابل أشاد السيد 
البنك اإلفريقي  البرنامج الذي يؤطره  أشرف بوجير بهذا 

للتنمية لفائدة املقاوالت الناشئة وبالنتائج التي حققها.

السنتني�شي  الصمد  عبد  للسيد  عرض  ذلك  بعد  وتم 
منه  االستفادة  وشروط  التنمية  سوق  ببرنامج  للتعريف 

واملشاريع التي استفادت منه على املستوى املحلي.

املستقبل  في  لقاء  عقد  على  االتفاق  تم  األخير،  وفي 
التعاون  مجال  في  الوجهات  تقريب  أجل  من  القريب 

والشراكة بين الجانبين.

ومواكبة  دعم  مجاالت  في  الغرفة  لعمل  تفعيال      
ممثلي  بين  األولي  العمل  لقاء  بعد  ومباشرة  املقاوالت، 
كلمة  تخللته  الذي  التنمية  سوق  برنامج  وممثل  الغرفة 
البنك  ممثلة  العواد  عزيزة  للسيدة  لفيديو  تقنيةا  عبر 
اللقاء  وحيثيات  موضوع  بخصوص  للتنمية  اإلفريقي 
أهدافه  وحول  البرنامج  من  املستفدين  مع  املرتقب 
بمقر  االجتماعات  قاعة  شهدت  القادمة،  ومشاريعه 
 2022 يناير   20 ملحقة الغرفة بالحسيمة يوم الخميس 
لقاء  تنظيم  الزوال  بعد   )  15:00  ( الثالثة  الساعة  على 
أطلقها  التي  التنمية  سوق  مبادرة  حول  موسع  إعالمي 
وزارة  مع  بشراكة   2019 سنة  للتنمية  اإلفريقي  البنك 

والدعم  التقنية  املواكبة  تقديم  بهدف  املغربية  املالية 
املالي عبر عرض متكامل لفائدة الشباب حاملي املشاريع. 
أمين  نائب  بوجير  أشرف  السيد  من  كل  اللقاء  حضر 
والسادة  املقرر،  نائب  أوخيار  الدين  بدر  والسيد  املال، 
أعضاء الغرفة كل من السيد عماد بلحاج، والسيد عادل 
البوجدقي.كما حضر هذا  البوشعيبي، والسيد مصطفى 
اللقاء بعض أطر الغرفة، وممثلو وسائل اإلعالم الوطنية 
واملحلية، وعدد من الشباب باإلقليم إناثا وذكورا الذين 
قام  وقد  البرنامج،  خدمات  من  لإلستفادة  انتقاؤهم  تم 
ببرنامج  مسؤول  السنتي�شي  الصمد  عبد  السيد  بتأطيره 

سوق التنمية.

اجتماع حول برنامج سوق التنمية بالحسيمة والكفاءات

تنظيم لقاء إعالمي حول مبادرة سوق التنمية

الدعم والترويج
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الدعم والترويج

  وانسجاما مع مقتضيات مهام الغرفة الرامية إلى دعم 
ومواكبة الفاعلين االقتصاديين بالجهة وعمال بمضامين 
البرنامج املسطر بين الغرفة والجمعية املغربية للمصدرين 
واملنفتحة  الجانبين  تجمع  التي  الشراكة  اتفاقية  ضمن 
بين  املبرمة  االتفاقية  إطار  وفي  آخرين.  شركاء  على 
الجمعية املغربية للمصدرين )ASMEX( والوكالة الكندية 
 TFO التجارة  واستدامة  واالستثمار  الخارجية  للتجارة 
احتضنت  املغاربة،  املصدرين  دعم  تروم  التي   Canada
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 
ورشة   ،2022 يناير   27 الخميس  يوم  صباح  الحسيمة 

والتجميلية.  الغذائية  الصناعة  بقطاع  خاصة  تواصلية 
الورشة تضم حصتين وستتناول ميكانيزمات التصدير الى 
األسواق الكندية. وذلك لفائدة 13 من مسيري املقاوالت 
العزيز  عبد  السيد  تأطير  من  اللقاء  باملوضوع.  املعنيين 
وبحضور  للمصدرين،  املغربية  الجمعية  مدير  بلحسن 
املنتسبين  خدمات  قسم  رئيسة  البزراتي  حورية  السيدة 
خدمات  مصلحة  رئيس  العلوي  الرحيم  عبد  والسيد 
القرب والسيدة شرين حراق إطار بالغرفة مسؤولة عن 

شباك الجمعية املغربية للمصدرين.

   انعقد يوم األربعاء 26 يناير 2022 على الساعة الثانية 
عشرة زواال بمقر ملحقة الغرفة بتطوان لقاء مع السيد 
عبد الجليل صدقي مدير وكالة التأمينات، والسيد محمد 
األداء  مجال  في  املختصة   la naps شركة  مدير  رزيقي 
اإللكترونى املعتمدة لدى بنك املغرب ، وترأس هذا اللقاء 
ناصر  بالسيد  مرفوقا  املقرر،  بناجي  مصطفى  السيد 
الفقيه اللنجري مدير ملحقة الغرفة بتطوان، وبحضور 

، ياسين املالح  كل من السيدات والسادة ،خلود خياري 
وتمحور  الغرفة  اطر  الفا�شي  مريم   ، الحضري  ،حليمة 
موضوع هذا اللقاء حول أجهزة األداء اإللكتروني الجديدة 
و بطائق األداء املتطورة ذات الخصائص الذكية املتنوعة 
، وذلك في اطار تجويد عمل الغرفة املستمر بصفة عامة، 

وتثمين بطائق انخراط املنتسبين على وجه الخصوص.

الورشة التواصلية الثانية الخاصة بقطاع الصناعة الغذائية والتجميلية لفائدة 
املقاولين املتواجدين بالجهة الراغبين في التصدير الى األسواق الكندية

لقاء بتطوان حول األداء االلكتروني
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والصناعة  التجارة  لغرفة  التمثيلية  االدوار  إطار  في 
منها  وتشجيعا  -الحسيمة،  -تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 
لفرص االستثمار بالجهة، شارك السيد عبد اللطيف أفيالل 
اعجيول  فاطمة  بالسيدة  مرفوقا  الجهوية  الغرفة  رئيس 
مسؤولة فرعية الغرفة بالعرائش في اشغال االجتماع املنعقد 
أجل  من   2022 يناير   3 االثنين  يوم  العرائش  عمالة  بمقر 
بمدينة  صناعية  منطقة  بانجاز  الكفيلة  السبل  تدارس 
الجاللة  صاحب  عامل  السيد  االجتماع  ترأس  العرائش. 
على اقليم العرائش وحضره السيد الكاتب العام للعمالة، السيد مندوب التجارة والصناعة بتطوان، مدير الوكالة 
الحضرية وزان -العرائش، املدير العام لشركة العمران، مدير الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بالعرائش، ممثل 

الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية واملهندس املكلف بانجاز املشروع.

العرود  ياسين  السيد  شارك  اإلطار  نفس  في  وأيضا     
عضو الغرفة ورئيس اللجنة االستشارية اإلقليمية للغرفة 
لطنجة أصيلة الفحص أنجرة، رفقة السيد عبد الرحيم 
االستعجالي  االجتماع  في  القرب،  مصلحة  رئيس  العلوي 
صباح  فرح  بفندق  املنعقد  للسياحة  الجهوي  للمجلس 
يوم الثالثاء 04 يناير 2022. حضر هذا االجتماع كل من 
وزارة  مندوب  والسيد  للسياحة  الجهوي  املجلس  رئيسة 
السياحة والسيد مندوب وزارة الصناعة وممثل مجلس 

مدينة طنجة وممثلو جمعيات الفنادق 
وقد  العتيقة.  املدينة  وتجار  والبازارات 
املرتبطة  القضايا  كافة  االجتماع  تناول 
خاصة  بطنجة،  العتيقة  املدينة  بتجار 
أكدت  وقد  وتثمينها.  تأهيلها  إعادة  بعد 
الغرفة على لسان السيد باسين العرود 
باقي  التام لالنخراط بجانب  استعدادها 
تعزيز  الى  الرامي  املجهود  في  الشركاء 
العتيقة  باملدينة  االقتصادي  النشاط 
بفضل  هيكلتها  إعادة  بعد  السيما 

للسيد  الطيبة  واملجهودات  السامية  امللكية  العناية 
على  الغرفة  ممثل  أكد  كما  املتدخلين.  وباقي  الجهة  والي 
بطنجة  العتيقة  املدينة  تكتسيها  التي  الخاصة  األهمية 
ضمن البرنامج املزمع بلورته بمناسبة األيام التجارية التي 
سوف تنظم خالل هذه الفترة، وفي نفس اآلن حث التجار 
في  التكوينية  الحصص  من  االستفادة  على  والخدماتيين 
مجال التسويق والتجارة االلكترونية التي سوف تنظمها 

الغرفة.

مشاركة الغرفة في أشغال اجتماع بعمالة العرائش حول "انجاز منطقة 
صناعية بمدينة العرائش"

اجتماع حول تأهيل املدينة العتيقة بطنجة

مواكبة الدينامية الترابية
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مواكبة الدينامية الترابية

الغرفة تتابع برامج النهوض باملدينة العتيقة بطنجة
  في إطار متابعة الغرفة لبرامج النهوض باملدينة العتيقة 
 ،2022 يناير   07 الجمعة  يومه  اجتماع  انعقد  بطنجة، 
بحضور كل من السيد منير الليموري عمدة مدينة طنجة 
والسيد محمد الشرقاوي رئيس مقاطعة طنجة املدينة. 
مثل الغرفة في هذا االجتماع السيد عبد الحفيظ الشركي 
الغرفة  عضو  اليوسفي  أحمد  والسيد  املكتب  عضو 
والسيد عزيز اغبالو رئيس قسم االستراتيجية والشراكة. 
وأصحاب  التجار  عن  ممثلين  مشاركة  اللقاء  عرف  كما 
وقد  العتيقة.  باملدينة  السياحيين  واملرشدين  البازارات 
التي  انصب االجتماع على تدارس مجموعة من املشاكل 
وتوقف  الحدود  بإغالق  املتأثرون  املهنيون  منها  يعاني 
التي  التهيئة  ألشغال  إضافة  الجائحة  بسبب  السياحة 
ممثلو  ركز  وقد  العتيقة.  املدينة  أحياء  مختلف  عرفتها 

الغرفة وباقي املهنيين املشاركين في هذا اللقاء على ضرورة 
اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة هذا الكساد 
ولوج  وتسهيل  الداخلية  السياحة  تشجيع  عبر  التجاري 
الضريبي  العبء  وتخفيف  العتيقة  للمدينة  السيارات 
ووقف نزع عدادات الكهرباء واملاء والبحث في سبل حل 
وأصحاب  التجار  على  املتراكمة  والديون  األكرية  مشكل 
وفي  الجائحة.  بتبعات  املتأثرة  القطاعات  وباقي  البازارات 
سياق الترويج التجاري، تم اقتراح تنظيم معارض متنقلة 
بفضاءات املدينة واألسواق الكبرى. وقد تم االتفاق على 
مواصلة التنسيق ملتابعة مختلف امللفات املطروحة، كما 
تم التأكيد على انخراط الجميع في إنجاح مختلف برامج 

النهوض باملدينة العتيقة.

يعيشها  التي  اإلشكاالت  حل  في  لجهودها  واستكماال 
التجارة  غرفة  عقدت  بطنجة.  العتيقة  املدينة  تجار 
الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
جماعة  بمقر   ،2022 يناير   12 االربعاء  يوم  اجتماعا 
عمدة  الليموري  منير  السيد  من  كل  بحضور  طنجة. 
التجار  عن  وممثلين  »أمانديس«  شركة  ومدير  املدينة، 
وأصحاب البازارات باملدينة العتيقة. ومن جانب الغرفة 
املكتب،  عضو  الشركي  الحفيظ  عبد  السيد  حضر 
وممثال  للغرفة  عضوا  بصفته  اليوسفي  أحمد  والسيد 

نبيل  السيد  الغرفة  إدارة  وعن  الجمعيات،  إحدى  عن 
املؤسساتية.وقد  العالقات  قسم  رئيس  الخملي�شي 
خصص هذا االجتماع للمشاكل املتعلقة باملاء والكهرباء 
 .)19 كوفيد  )أزمة  االزمة  فترة  خالل  املتراكمة  والفواتير 
العدادات،  إلى تجميد قرار سحب  وقد خلص االجتماع 
املتراكمة  الديون  جدولة  في  النظر  إعادة  الى  باإلضافة 
على التجار. مع االتفاق على استمرار اللقاءات بين جميع 

األطراف لحل هذا املشكل بشكل نهائي.

النهوض باملدينة العتيقة.
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التعاون والشراكة

لقاء بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة -تطوان- 
الحسيمة ومجلس الجهة

بين  التي تجمع  والشراكة  التعاون  إطار عالقة  في       

الطرفين، استقبل السيد عمر مورو، رئيس مجلس جهة 

اللطيف  عبد  السيد  بحضور  طنجة-تطوان-الحسيمة، 

 6 الخميس  يوم  الجهة،  مجلس  رئيس  نائب  الغلبزوري، 

غرفة  رئيس  أفيالل،  اللطيف  عبد  السيد   ،2022 يناير 

تطوان  طنجة  بجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 

الحسيمة، الذي كان مصحوبا  بكل من السيد الحسين 

بن الطيب، النائب األول للرئيس، والسيد أهروش محمد 

أربعي،  أنوار  والسيد  للرئيس،  الثاني  النائب  سعيد، 

الشركي،  الحفيظ  عبد  والسيد  للرئيس  الرابع  النائب 

و  املال،  أمين  نائب  بوجير  أشرف  والسيد  املال،  أمين 

السيد مصطفى بناجي مقرر الغرفة،والسيد بدر الدين 

اإلدارية  األطر  اللقاء  حضر  كما  املقرر.  نائب  أوخيار، 

املسؤولة للمؤسستين. كان هذا االجتماع مناسبة لتأكيد 

النظر  وجهات  لتبادل  وفرصة  الجانبين  بين  الشراكة 

حول املواضيع التي تصب في مجاالت تدخلهما ومختلف 

والتحوالت  التغييرات  ملواكبة  املطروحة  التحديات 

االقتصادية التي تعرفها الجهة، وكذا املساهمة الفعالة في 

بلورة وإعداد وتنفيذ برنامج التنمية الجهوية وتقاطعاته 

خلص  وقد  الغرفة.  لعمل  االستراتيجي  املخطط  مع 

االجتماع الى ضرورة بلورة مشاريع مشتركة وخطة عمل 

املندمجة  الجهوية  التنمية  في  الفعالة  باملساهمة  تسمح 

السيما  لبالدنا،  التنموي  النموذج  مخرجات  مع  تماشيا 

في شقه املرتبط بتعزيز أدوار الهيئات املنتخبة وتحقيق 

التكامل والفعالية في أداءها.
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التعاون والشراكة

الغرفة تنفتح على العالقات املغربية األمريكية 

اجتماع لتدارس مشروع إقامة "ملتقى رجال األعمال املغاربة بالسعودية 2022"

    وفي إطار تعزيز العالقات املغربية األمريكية والبحث 
يومه  انعقد  البلدين،  بين  والشراكة  عن فرص االستثمار 
الغرفة  بين  بعد  عن  اجتماع   ،2022 يناير   13 الخميس 
عزيز  والسيد  الرئيس  نائب  أربعي  أنوار  السيد  في  ممثلة 
والغرفة  والشراكة،  االستراتيجية  قسم  رئيس  اغبالو 
ربيعة  السيدة  العامة  بمديرتها  ممثلة  املغربية  األمريكية 
اتفاقية  لتوقيع  الترتيب  حول  اللقاء  انصب  وقد  العالمة. 
القمة  في  للمشاركة  واإلعداد  املؤسستين  بين  شراكة 
 »SELECT USA INVESTMENT SUMMIT« االستثمارية 
يونيو  أيام 26-29  األمريكية  ميريالند  بوالية  التي ستنعقد 

.2022

الدولية  االقتصادية  الشراكات  تشجيع  إطار  وفي      
األسواق  على  الجهوية  املقاوالت  انفتاح  وتعزيز 
الخارجية، استقبل السيد أنور أربعي نائب رئيس الغرفة 
االستراتيجية  قسم  رئيس  اغبالو  عزيز  بالسيد  مرفوقا 
والشراكة، يوم الخميس 27 يناير 2022، إحدى الوكاالت 
املتخصصة في تنظيم املناسبات. وقد انصب اللقاء حول 
املغاربة  األعمال  رجال  »ملتقى  إقامة  مشروع  تدارس 
للمقاوالت  فرصة  سيشكل  حيث   »2022 بالسعودية 
والخليجية  السعودية  السوق  على  لالنفتاح  الجهوية 
عموما. وبعد تثمين الفكرة والتعبير عن استعداد الغرفة 
الجهوية للتعاون إلنجاح امللتقى، طالب السيد أنور أربعي 
ممثلي الوكالة بتقديم مزيد من التفاصيل حول املشروع 

إلدراجه في برنامج عمل الغرفة الجهوية حيث تم االتفاق 
على عقد لقاء آخر خالل األيام املقبلة.
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التعاون والشراكة

 SELECT USA" اإلعداد للمشاركة في القمة االستثمارية
"INVESTMENT SUMMIT

الشركات الراغبة في املشاركة مدعوة للتسجيل عبر املواقع التالية:

Les entreprises intéressées par ce présent avis sont invitées à s’inscrire à travers les liens suivants :

-Entreprises : https://bit.ly/32qsrRY

-Tech Startups : https://bit.ly/3fSldJE

Ou directement ici https://bit.ly/345DWi0 (
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اإلدارة والحكامة 

حفل تسليم األوسمة امللكية

والتجارة  الصناعة  وزير  مزور  رياض  السيد  تشرف 
الجاللة  صاحب  بها  أنعم  التي  امللكية  األوسمة  بتسليم 
عدد  على  وأيده،  هللا  نصره  السادس،  محمد  امللك 
التجارة  وغرفة  والتجارة  الصناعة  وزارة  موظفي  من 
طنجة-تطوان-الحسيمة،  لجهة  والخدمات  والصناعة 
سنوات  طيلة  قدموها  التي  الجليلة  بالخدمات  عرفانا 
عملهم ومكافأة لهم على ما قدموه من تفان وإخالص في 

مهامهم اإلدارية واملهنية.

ويتعلق األمر ب:

األولى  الدرجة  من  متصرفة  نجاح،  بلبركة  السيدة   -
بوزارة الصناعة والتجارة، وسام اإلستحقاق الوطني من 

الدرجة املمتازة،

الثانية  الدرجة  والسيدة فاطمة ڭنيش، محررة من   -
بوزارة الصناعة والتجارة، وسام اإلستحقاق الوطني من 

الدرجة األولى.

ومن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 
-تطوان – الحسيمة:

- السيد عبد الحميد النقرا�شي، متصرف من الدرجة 
األولى، وسام اإلستحقاق الوطني من الدرجة املمتازة،

الدرجة  من  متصرف  الحضري،  مصطفى  والسيد   -
األولى وسام اإلستحقاق الوطني من الدرجة املمتازة.

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/100075976105663/POSTS/119075743968295/
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بالغات الغرفة
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بالغات الغرفة
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