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االفتتاحية

السيد عبد اللطيف أفيالل
رئيس غرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة-تطوان –
الحسيمة

ان التنزيل السليم والناجع ملخطط الغرفة االستراتيجي وبرنامج عملها
لهذه السنة ،يرتبط بشكل أسا�سي باملصادقة على ميزانية سنة ،2022
خاصة بعد التعديالت املقترحة من الجهات الوصية على مشروع ميزانية
الغرفة لسنة  2022الذي اقترحته جمعيتنا العامة خالل الدورة السابقة.
علما أننا لم ندخر جهدا خالل الفترة التي تلت تلك الدورة ،وبذلنا كل ما
في وسعنا من أجل تحقيق ما سطرناه وكل ما اتفقنا عليه خالل اجتماع
دورة أكتوبر .2021ايمانا منا بمخرجات تلك الدورة ،والنقاش العام الذي
ساد خاللها ،الذي اتسم بروح املسؤولية واإليمان العميق لخدمة قضايا
منتسبينا من تجار وصناع وخدماتيين وفاعلين اقتصاديين .ولعل املتتبع
لبرامج أنشطة هذه الغرفة على امتداد هذه املدة ،يلمس بوضوح مدى التزامنا
بالتفاعل اإليجابي مع كل مقترحات السادة األعضاء ومختلف الفاعلين .ولم
يكن ليتأتى لنا ذلك ،لوال الدعم واملساندة التي تلقيناها من كل املؤسسات
الشريكة لنا ،وتلك املسؤولة عن تدبير الشأن العام والتي تعمل على تنزيل
البرامج التنموية التي يصبو لها صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره
هللا وسدد خطاه .وعلى رأس تلك الجهات التي ساندتنا ،والية جهة طنجة
تطوان الحسيمة في شخص السيد الوالي املحترم محمد مهيدية ،الذي
تلقينا منه كل الدعم والتأييد ،الذي نشكره بهذه املناسبة .كما ال يفوتني
شكر كل عمال صاحب الجاللة بكافة أقاليم الجهة على عملهم الدؤوب
لفائدة املواطنين من جهة ،واستحضارنا في كل اللقاءات واألنشطة التي تهم
منتسبينا من جهة ثانية .باإلضافة الى تقديم الشكر لكل املؤسسات األخرى
التي تربطنا بها عالقات تعاون وطيدة ،كجهة طنجة تطوان الحسيمة،
واملراكز الجهوية لالستثمار ،ومندوبيات وزارة الصناعة والتجارة،
والصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،وإدارات الضرائب ،والجماعات
الترابية ،وغيرها من املؤسسات املتواجدة بالجهة .والتي تستحضرنا في كل
البرامج واللقاءات التي تهم املنتسبين فضال عن تلبيتها لطلباتنا سواء من
خالل اللقاءات التي نستدعيها اليها ،أو املقترحات التي نقدمها لها ،وتأخذها
بعين االعتبار .وقبل التوقف عند الخطوط العريضة التي ميزت عمل هذه
املؤسسة خالل الفترة املمتدة من أواخر أكتوبر وحتى نهاية شهر فبراير
 ،2022ال بد من التأكيد الصريح ،وتأييدنا التام للتوجهات والتدابير التي
دعا إليها جاللة امللك حفظه هللا ،في البالغ الصادر من الديوان امللكي عقب
جلسة العمل التي ترأسها جاللته باإلقامة امللكية ببوزنيقة وخصصت
للميثاق الجديد لالستثمار .وهي التوجيهات السامية التي نستحضرها في
كل تحركاتنا ،ونسترشد بها خالل عملنا اليومي داخل املؤسسة .معتبرين في
نفس اآلن بأن النموذج التنموي الجديد وتلبية احتياجات املواطنين عامة
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االفتتاحية
وتأطير املقاوالت الصغرى واملتوسطة ،والنهوض بالتجارة
املحلية ،وتأطير الخدماتيين ومواكبتهم ،بعيدا عن كل ما
من شأنه أن يحيدنا عن متطلبات املرحلة .خاصة ونحن
نملك كل املقومات التي تسمح لنا باملساهمة في التنمية
املحلية والخروج بحلول ممكنة للعديد من القضايا التي
تشغل املواطنين عامة ومنتسبينا على وجه الخصوص.
انطالقا من هذا وذاك عملت غرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة على استثمار
تلك املقومات ،والبحث عن حلول عملية للنهوض
بالقطاعات التي نمثلها منها :حضورنا الدائم في جميع
األنشطة املرتبطة بتعميم الحماية االجتماعية ،تأطيرا
ومساهمة في توضيح مغزاها وأهميتها ملنتسبينا ورفع كل
لبس بشأنها .كما كان لنا أكثر من ثالثين نشاطا في دعم
ومواكبة التجار والجمعيات املهنية ،غطت كافة أقاليم
الجهة ،وشملت العديد من القضايا التي تناولتها من
تكوين ودراسات ومواكبة وترافع أمام الجهات املسؤولة
حول ملفات بعينها .مثل تأهيل املدينة العتيقة بطنجة،
وسوق التنمية بالحسيمة ،واملساهمة في وضع تصور
لهيكلة قطاع الخدمات بتطوان ،باإلضافة الى العديد من
األنشطة التي تدخل في سياق مواكبة املقاولة واملقاولين
الشباب وغيرها من األنشطة .كما عملنا خالل هذه
الفترة على تعزيز عالقتنا مع املؤسسات األخرى ،في سياق
مواكبة التنمية الجهوية وتعزيز التواجد الترابي ،وذلك
من خالل حضورنا مؤتمرات ولقاءات كقوة اقتراحية،
والتي توجت بعقد العديد من االتفاقيات التي سوف
تخدم هذا التوجه .أما بالنسبة للعالقات الخارجية فرغم
قصر هذه املدة .كانت لنا عدة لقاءات شملت كل قارات
العالم ،حيث شملت دول من أوروبا ،وافريقيا ،وأمريكا
الالتينية ،وآسيا .باإلضافة إلى االنفتاح الذي كان لنا
على الواليات املتحدة االمريكية .كما كان لنا حضورا جد
متميز خالل مؤتمر األطراف  26من اجل املناخ املنظم
من قبل األمم املتحدة بمدينة كالسكو باململكة املتحدة،
وبمبادرة من الغرفة تم اإلعالن عن «مبادرة غرف من
أجل العمل املناخي» وتبنيها واعتمادها من كافة األطراف.

واملهنيين خاصة (بالنسبة لنا) ،وتحقيق العدالة املجالية
وترسيخ دولة العدالة االجتماعية من خالل األوراش
الكبرى التي فتحتها اململكة في هذا الشأن ،هي املنارات
التي نسترشد بها للوصول نحو غد أفضل ،غد الرخاء
واالستقرار ملجتمعنا.
لقد تميزت الفترة السابقة بالكثير من األنشطة
والفعاليات ،التي اعتمدنا فيها على مبدأ االستشارة
واالتصال املباشر مع السادة االعضاء ،وهو املبدأ
املتفق عليه من قبل كافة السادة أعضاء املكتب
املسير للمؤسسة .خاصة مع استكمال هياكل وأجهزة
الغرفة خالل بداية هذه الفترة االنتدابية ،وما تستلزمه
من توفيق بين ضرورات املرحلة وضمان استمرارية
مكتسبات املرحلة السابقة .لذلك كان اشتغالنا منكبا
على عدة محاور أساسية ،وهي:
-

محور األنشطة التنظيمية للغرفة

-

محور أنشطة الدعم واملواكبة

-

العمل على تطوير البنيات الداخلية

 تنشيط عمل التعاون والشراكات ،خاصةالخارجية منها والتي عرفت نوعا من الجمود خالل مرحلة
كوفيد ،-19والتي بدأت باالنفراج التدريجي والحمد هلل.
الترابي

محور مواكبة التنمية الجهوية وتعزيز التواجد

وغيرها من املحاور واملتابعات اليومية لقضايا املهنيين
وشؤونهم التي تبرر سبب وجودنا داخل هذه املؤسسة .إن
الظروف التي تمر بها بالدنا ،بعد أزمة كورونا وما خلفته
من آثار اقتصادية واجتماعية ،الزالت تلقي بظاللها على
البالد والعباد ،ومع هذا املوسم الفالحي الذي ينذر ببعض
املخاطر في املستقبل القريب ،يتحتم علينا كمؤسسة
دستورية أن نقوم باألدوار املناطة بنا في التخفيف من
مخلفات هذه اآلفات ،بالعمل على تشجيع االستثمار
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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املكتب املسيرللغرفة
االجتماعات الدورية لشهرفبراير 2022للمكتب املسيرلغرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة
انعقد صبيحة يوم الثالثاء  09فبراير  2022بمقر ميزانية الغرفة املصادق عليها خالل دورة أكتوبر ،2021
الغرفة الجهوية بطنجة ،االجتماع الدوري للمكتب
• التحضير الشغال الدورة األولى برسم سنة ،2022
املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة
تطوان الحسيمة .ترأس االجتماع السيد عبد اللطيف
• تدارس موضوع اللجان الدائمة للغرفة،
أفيالل ،رئيس الغرفة ،بحضور السيد الحسين بن
• تدارس حاجيات امللحقات و املقر الجهوي من خالل
الطيب ،النائب األول للرئيس ،والسيد محمد سعيد
أهروش ،النائب الثاني للرئيس ،والسيد الحسيسن عبد أوراق تقنية حول املشاريع املزمع إنجازها وفق برنامج
الحميد النائب الثالث للرئيس عن طريق تقنية التناظر عمل الغرفة ،
عن بعد ،والسيد أنوار أربعي ،النائب الرابع للرئيس،
• مختلفات.
والسيد أشرف بوجير نائب أمين املال ،والسيد مصطفى
بناجي ،مقرر الغرفة ،والسيد بدر الدين أوخيار ،نائب
املقرر ،وعن اإلدارة السيد عبد الرحمان يوالل رئيس
القسم اإلداري واملالي.
خصص االجتماع لدراسة جدول االعمال التالي:
• املصادقة على محضر االجتماع السابق للمكتب،
• االطالع على أنشطة الغرفة بين االجتماعين،
• دراسة التعديالت التي يتعين إدخالها على مشروع
وكما انعقد صبيحة يوم االربعاء  23فبراير  2022بمقر
الغرفة الجهوية بطنجة ،االجتماع الدوري للمكتب املسير
لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان
الحسيمة .ترأس االجتماع السيد عبد اللطيف أفيالل،
رئيس الغرفة ،بحضور السيد محمد سعيد أهروش،
النائب الثاني للرئيس ،والسيد عبد الحميد الحسيسن
النائب الثالث للرئيس  ،والسيد أنوار أربعي ،النائب الرابع
للرئيس ،والسيد مصطفى بناجي ،مقرر الغرفة ،والسيد
بدر الدين أوخيار ،نائب املقرر ،وعن اإلدارة السيد عبد
الرحمان يوالل رئيس القسم اإلداري واملالي والسيد نبيل
الخملي�شي ،رئيس قسم العالقات املؤسساتية ،وخصص
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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الجمعية العامة
انعقاد أشغال الجمع العام للغرفة برسم الدورة األولى لسنة 2022

شهد املقر الجهوي بطنجة يوم الخميس  24فبراير
 2022أشغال الجمع العام العادي للدورة األولى برسم
 - 3التقرير السنوي للغرفة لسنة 2021؛
سنة  .2022والذي استهل بقراءة الفاتحة على أرواح
الذين فقدتهم الغرفة من أقارب أعضاء الغرفة وأطرها.
 - 4املصادقة على الحساب اإلداري برسم سنة 2021؛
وبعد الكلمة االفتتاحية للسيد رئيس الغرفة عبد اللطيف
 - 5املصادقة على مشروع امليزانية التعديلية لسنة
أفيالل والتي بسط فيها سياق انعقاد الدورة والتذكير
بأهم أنشطتها التي عرفتها ما بين آخر دورة للغرفة (دورة 2022؛
 28أكتوبر  )2021والدورة الحالية ،كما رحب في كلمته
 - 6املصادقة على مجموعة من االتفاقيات؛
بالتحاق السيد العضو املحترم نجيب والعالي بالغرفة،
 - 7استكمال تشكيل اللجان العاملة بالغرفة.
والذي عوض السيد عمر مورو الذي قدم استقالته
خالل الدورة السابقة.
وقد تميزت أشغال الدورة بنقاش هادف ومسؤول،
بعدها تمت املصادقة على جدول أعمال الدورة من ومرت في أجواء إيجابية وبناءة .توجت باملصادقة على
جميع النقاط التي تم تناولها الجمع العام ،مع إدخال
طرف السيدات والسادة عضوات وأعضاء الغرفة.
بعض التعديالت عليها .واختتمت أشغال الجمع العام
وفق جدول األعمال التالي:
برفع برقية والء واخالص الى صاحب الجاللة امللك محمد
السادس نصره هللا وأيده باسم رئيس الغرفة ونيابة عن
 - 1املصادقة على مشروع محضر الدورة السابقة؛
كافة مكوناتها.
 - 2تقرير أنشطة الغرفة ما بين الدورتين؛

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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الجمعية العامة
التوصیات:

 التأكید على ضرورة ارسال مراسلة لإلدالء بعذر القنب الھندي وتسويقه.في حالة عدم تمكن أحد األعضاء من حضور أشغال
 برمجة عقد لقاء مستعجل مع مسؤولي شركةالدورة.
أماندیس للتباحث حول إشكالیة غالء الفواتیر ونزع
 إعداد وتوقیع اتفاقیة تعاون وشراكة مع الغرفة العدادات مما یعرقل عمل املستثمرین والتجار على حدالفالحیة من أجل بسط أرضیة أوسع في مجال التعاون سواء.
على ھیكلة منطقة العرائش ملا تزخر به من مؤھالت هامة.
 الترافع من أجل إحداث منطقة صناعیة جدیدة مراسلة السید عامل إقلیم املضیق الفنیدق بطنجة( ،تكون مخصصة لقطاع النسیج).حول تجدید أسطول سیارات األجرة.
 تعمیم مشروع االستفادة من الطاقات املتجددة -ضرورة احداث لجنة جھویة لتتبع ملف تقنین والبدیلة في كل ملحقات الغرفة.

املقترحات:
-

عقد دورات الغرفة بالتناوب في باقي أقالیم االجهة الستحضار العدالة املجالیة وممیزات كل إقلیم بالجهة.

 تكثیف االجهود من أجل توقیع اتفاقیات في املجال السیاحي ،مع أكبر عدد من الفنادق واملطاعم على صعیدأقالیم الجهة.
-

العمل على ترافع الغرفة حول ملفات مكافآت التصدیر.

-

اعداد ورقة للترافع حول وضعیة الفنادق الغیر املصنفة خاصة في ظل تداعیات جائحة كورونا.

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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أقطاب ولجان الغرفة
عقد اجتماع اللجنة االستشارية اإلقليمية الخاصة بعمالة إقليم طنجة أصيلة
و إقليم الفحص أنجرة

في إطار االجتماعات الدورية للجان الدائمة للغرفة ،العالقات املؤسساتية ،والسيد عزيز اغبالو عن قسم
انعقد باملقر الجهوي بطنجة يوم الجمعة  04فبراير االستراتيجية والشراكة.
 2022على الساعة الحادية عشرة صباحا ،اجتماع
وانكب السادة األعضاء في هذا االجتماع على مناقشة
عمل اللجنة االستشارية اإلقليمية الخاصة بعمالة
إقليم طنجة وإقليم الفحص أنجرة .ترأس هذا االجتماع نقط جدول األعمال التالي:
السيد ياسين العرود ،رئيس اللجنة ،بحضور السيد عبد
 - 1إعداد مشروع برنامج عمل اللجنة للمرحلة املقبلة
االله جرجور ،نائب الرئيس ،والسيد عبد العزيز بزاوي ،على ضوء املخطط االستراتيجي  2021-2027وبرنامج
نائب الرئيس ،والسيدة نزهة الزيدي ،مقررة اللجنة .كما عمل الغرفة لسنة 2022؛
حضر هذا االجتماع أعضاء الغرفة :السيدة نوال برهوم،
 - 2االطالع على مستجدات التغطية الصحية للمهنيين
السيد مصطفى بن عبد الغفور ،السيد عبد هللا بوشتا،
السيد االدري�سي محمد أمين ،السيد الحسين زيون ،ومناقشتها؛
السيد محمد كريم السطي ،السيد عثمان اليعقوبي،
 - 3مناقشة الوضعية االقتصادية والتجارية باإلقليم؛
السيد معاد أبضالس ،السيد أحمد اليوسفي ،السيد
 - 4مناقشة كيفية تنظيم األيام التجارية وفق ما هو
نجيب والعالي ،السيد رشيد الورديغي ،السيد محمد
أمزو .السيد عامر ازغينو .ومن جانب اإلدارة حضر مسطر في برنامج الغرفة.
السيد نبيل الخملي�شي ،والسيدة إمغاس حنان عن قسم

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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أقطاب ولجان الغرفة
اجتماع اللجنة االستشارية اإلقليمية لشؤون املهنين بإقليم تطوان واملضيق -الفنيدق
لالستعداد لتنظيم األيام التجارية

انعقد يوم الجمعة  04فبراير  2022على ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة تطوان والسادة
الساعة الحادية عشرة صباحا ،بمقر ملحقة الغرفة والسيدات اطر الغرفة .وتطرق هدا االجتماع ملناقشة
بتطوان ،اجتماع عمل اللجنة االستشارية اإلقليمية نقط جدول األعمال التالي:
الخاصة بإقليم تطوان املضيق الفنيدق وذلك في إطار
 - 1اعداد مشروع برنامج عمل اللجنة للمرحلة املقبلة
االجتماعات الدورية للجان الدائمة للغرفة ،وترأس
على ضوء املخطط االستراتيجي  2021-2027وبرنامج
هذا االجتماع السيد محمد طه العسري ،رئيس اللجنة.
عمل الغرفة لسنة 2022
وبحضور السيد مصطفى بناجي ،مقرر الغرفة .والسيدة
رندة الحنفي مقررة اللجنة ،والسادة األعضاء ،موهوب
 - 2االطالع على مستجدات التغطية الصحية للمهنين
القاسمى ،نائب رئيس اللجنة ،والسيد احمد العاطفي ،ومناقشتها
نائب رئيس اللجنة .كما حضر هذا االجتماع أعضاء
 - 3مناقشة الوضعية االقتصادية والتجارية باإلقليم
الغرفة :السيدة فاطمة الزهراء بولعيش ،السيد محمد
ازميزم ،السيد مراد بنونة ،السيد منير الحدوثي ،السيد
 - 4مناقشة كيفية تنظيم االيام التجارية وفق ما هو
عبد السالم السليماني .ومن جانب اإلدارة حضر السيد مسطر في برنامج الغرفة

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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أقطاب ولجان الغرفة
استكماال ألشغال اجتماع  04فبراير  2022للجنة
اإلقليمية االستشارية لشؤون املهنين بإقليمي تطوان
واملضيق -الفنيدق انعقد يوم الجمعة  11فبراير
2022على الساعة الحادية عشرة صباحا ،بمقر ملحقة
الغرفة بتطوان ،اجتماعا من أجل مناقشة كيفية اإلعداد
لأليام التجارية للدورة الثالثة عشر ،وفق ما هو مسطر
في برنامج الغرفة .وترأس هذا االجتماع السيد محمد طه
العسري رئيس اللجنة .وبحضور السيد مصطفى بناجي
مقرر الغرفة ،والسيدة رندة الحنفى مقررة اللجنة،

والسيد احمد العاطفي نائب رئيس اللجنة .كما حضر
هذا االجتماع من أعضاء اللجنة ،كل من السيد عبد
السالم السليماني ،والسيد عبد هللا الكراطعي والسيد
عبد اإلله السليماني .وقد حضر السيد عبد اللطيف
افيالل رئيس الغرفة جزءا من أشغال هذا االجتماع .ومن
جانب اإلدارة حضر كل من السيد سعيد شفيق رئيس
قسم الدعم والترويج ،ومن قسم خدمات املنتسبين:
السيد ياسين املالح ،السيدة حليمة الحضري ،والسيدة
خلود خياري.

اجتماع اللجنة االستشارية بتطوان مع املصالح الخارجية بتطوان للتحضيرلأليام التجارية
واستعدادا لتتظيم األيام التجارية النسخة الثالثة
عشر ،انعقد يوم االربعاء  16فبراير  2022على الساعة
العاشرة صباحا ،بمقر ملحقة الغرفة بتطوان ،اجتماعا
تحضيريا من أجل مناقشة كيفية اإلعداد لأليام
التجارية ،وتحديد معالم برنامجها .ترأس هذا االجتماع
السيد مصطفى بناجي مقرر الغرفة وبحضور السيد
عبد اللطيف أفيالل رئيس غرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ،كما شارك
في هذا االجتماع السيد عبد الواحد الشاعر رئيس
جماعة املضيق والسيد هشام كحيل نائب املدير
اإلقليمي للجمارك ،والسيدة يسرى أوالد هارون املندوبة
اإلقليمية للسياحة بتطوان ،والسيد سعيد أبشري نائب
رئيس لجنة تجارة القرب بجماعة تطوان والسيد عادل
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أقطاب ولجان الغرفة
لقاء للجنة االستشارية بتطوان للتحضيرلأليام التجارية بمشاركة جمعيات التجار
واملهنيين
وأيضا في إطار االستعدادات لتنظيم النسخة الثالثة
عشرة لاليام التجارية ،عقد بمقر ملحقة الغرفة بتطوان
يوم الجمعة  18فبراير  2022لقاء جمع مجموعة من
رؤساء الجمعيات التجارية واملهنية ،في كل من تطوان
واملضيق والفنيدق ومرتيل .ترأس هذا اللقاء السيد
مصطفى بناجي مقرر الغرفة وبحضور اعضاء الغرفة
السيد محمد طه العسري رئيس اللجنة االقليمية
للغرفة بتطوان ،والسيدة رندة الحنفي ،والسيد احمد
العاطفي ،والسيد محمد ازميزم والسيد محمد الصنهاجي

والسيد محمد التوناتي .وقد شارك في هذا اللقاء السيد
عبد اللطيف افيالل رئيس الغرفة والسيد ناصر الفقيه
اللنجري مدير ملحقة الغرفة ،وبعض اطر الغرفة
ومنتخبي جماعة تطوان واعضاء من غرفة الصناعة
التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة .وعرف هذا
اللقاء نقاشا عميقا حول مختلف القضايا التي يعيشها
التجار واملهنيين ووضعية التجارة واالسواق بمختلف
مدن تطاون الكبرى ،كما تضمن عدة مقترحات لتطوير
وتقوية برنامج االيام التجارية.

اجتماع تحضيري مع رؤساء الجمعيات املهنية لعمالة املضيق-الفنيدق
وفي نفس اإلطار انعقد يوم الجمعة  25فبراير
 2022بملحقة الغرفة بتطوان على الساعة
الرابعة بعد الزوال لقاء مع مجموعة من رؤساء
الجمعيات املهنية لعمالة املضيق-الفنيدق.
ترأس هذا اللقاء السيد مصطفى بناجي مقرر
الغرفة وبحضور السيد طه العسري رئيس
اللجنة االقليمية للغرفة بتطوان والسيد عبد
هللا الكراطعي غضو بالغرفة .وعن االدارة السيد
ياسين املالح .وقد عرف اللقاء نقاشا مستفيضا
حول كيفية تنظيم هذة التظاهرة ،كما تضمن
عدة مقترحات إلنجاحها.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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أقطاب ولجان الغرفة
عقد اجتماع اللجنة االستشارية اإلقليمية الخاصة باقليم العرائش
وانعقد بمقر فرعية الغرفة بالعرائش يوم الجمعة 18
فبراير  2022على الساعة الخامسة مساء ،اجتماع عمل
اللجنة االستشارية اإلقليمية الخاصة باقليم العرائش.
ترأس هذا االجتماع السيد حسن الحسناوي ،رئيس
اللجنة ،بحضور السيد عبد الحميد الحسيسن ،النائب
الثالث لرئيس الغرفة ،والسيدان سمير الكموني وحسن
املودن ،نائبا رئيس اللجنة ،والسيد عزيز بن مصباح،
مقرر اللجنة .كما حضر هذا االجتماع السادة أعضاء
الغرفة بالعرائش :انوار البدوي ومحمد بن حمو .ومن
جانب اإلدارة حضر االجتماع السيدة فاطمة اعجيول،
مسؤولة فرعية الغرفة بالعرائش والسيدين عالل
الدعيكر ومحي الدين البو .وقد تمحور جدول أعمال
االجتماع حول النقط التالية:
 - 1إعداد مشروع برنامج عمل اللجنة للمرحلة املقبلة على ضوء املخطط االستراتيجي .2021-2027
 - 2مناقشة برنامج عمل الغرفة لسنة 2022
 - 3مناقشة الوضعية االقتصادية والتجارية باإلقليم؛
 - 4مناقشة كيفية تنظيم األيام التجارية وفق ما هو مسطر في برنامج الغرفة.

اجتماع اللجنة االقليمية االستشارية للغرفة باقليم وزان
وأيضا انعقد بمقر اكاديمية الصناعات الغذائية
بوزان اللقاء الدوري للجنة االقليمية لوزان التابعة
للغرفة وذلك يوم االثنين  14فبراير  .2022حضر
هذا االجتماع كل من السيد عادل قيقي رئيس
اللجنة االقليمية بوزان ،والسادة اعضاء الغرفة
بوزان محمد حجري ،وفؤاد لشهب ،ومحمد صوفي
كما حضره السيد ناصر الفقيه اللنجري مدير
ملحقة الغرفة بتطوان والسيد محمد العيادي
مدير اكاديمية الصناعات الغذائية بوزان ومنسق
املشروع .وركز هذا اللقاء في جدول اعماله على تفعيل
الحضور االداري للغرفة بوزان ،وتنظيم مجموعة من
االنشطة لفائدة املهنيين باالقليم وتقوية التمثيلية
والتواصل مع مختلف الشركاء باالقليم وخاصة الجماعات الترابية وكذا املساهمة في انجاح اكاديمية الصناعات
الغذائية بوزان وانشطتها املختلفة واملساهمة في تجهيز وتدبير فضاء عرض املنتوجات املجالية بوزان.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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التكوين
في إطار برنامج العمل الذي سطرته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة برسم
سنة  2022ومتابعة منها ملختلف مراحل تنزيل برنامج تعميم التغطية االجتماعية ،نظمت الغرفة لقاءات تحسيسية
وتكوينية لفائدة أعضاء وأطر الغرفة باملقر وامللحقات:

طنجة ،تنظيم لقاء تحسي�سي وتكويني لفائدة أعضاء وأطرالغرفة بخصوص مشروع
تعميم التغطية االجتماعية

ترأس السيد عبد اللطيف افيالل رئيس غرفة التجارة
والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
لقاء تكويني وتحسي�سي حول برنامج تعميم التغطية
االجتماعية باملقر الجهوي للغرفة بطنجة يوم الخميس
 17فبراير  .2022وحضر هذا اللقاء اعضاء الغرفة على
مستوى مدينة طنجة ،ويتعلق االمر بكل من السادة،
مصطفى بن عبد الغفور ،عبد هللا بوشتا ،عبد اإلله
جرجور ،محمد العربي العشيري ،محمد كريم السطي،
البشير الطويل ،زيون الحسين ،ياسين العرود ،والسيدة
حنان الطاهير .كما حضر هذا اللقاء العديد من األطر
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االدارية باملقر الجهوي .قام بتنشيط اللقاء اطر املديرية
الجهوية للصندوق الوطني للضمان االجتماعي يتقدمهم
السيد بدرالدين ملباركي مدير وكالة طنجة ساحة املغرب.
اللقاء يدخل في إطار سلسلة من اللقاءات التكوينية
والتحسيسية التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة لفائدة اعضاء
واطر الغرفة على مستوى الجهة من اجل تعزيز التواصل
مع السادة االعضاء والوقوف على آ خر املستجدات
املتعلقة باملوضوع املذكور.

العدد الثاني والثالثون-فبراير2022

التكوين
العرائش ،تنظيم لقاء تحسي�سي وتكويني لفائدة اعضاء وأطرالغرفة بخصوص مشروع
تعميم التغطية االجتماعية

وبشراكة مع املديرية الجهوية للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي ،تم يوم الثالثاء  23فبراير 2022
بمقر فرعية الغرفة بالعرائش ،تنظيم لقاء تكوينيا
حول موضوع «تعميم واجرأة مشروع التغطية الصحية
واالجتماعيةلغير االجراء» .ترأس اللقاء السيد حسن
الحسناوي رئيس اللجنة االستشارية االقليمية للغرفة
وحضره السادة اعضاء الغرفة بالعرائش :سمير الكموني
 حسن املودن  -محمد بن حمو  -أنوار البدوي وعزيزبن مصباح والسيدات والسادة أطر فرعية الغرفة
بالعرائش .ومن جانب املديرية الجهوية للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي حضر اللقاء السيد أحمد

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

داد�سي رئيس وكالة العرائش والسيدة هاجر ملشرق
مكلفة بالزبناء .وقد تميز هذا اللقاء بتقديم السيد أحمد
داد�سي عرضا مفصال حول مختلف جوانب هذا املشروع
وخاصة نظام التأمين االسا�سي االجباري عن املرض
لفائدة املهنيين املستقلين واالشخاص غير االجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا.كما تخلل هذا العرض مناقشة
مستفيضة توجت باجابة السيد رئيس الوكالة على
مختلف تساؤالت السادة أعضاء وأطر الغرفة بالعرائش.
وفي نهاية اللقاء تم االتفاق على برمجة لقاءات تواصلية
موسعة حول هذا املوضوع لفائدة املهنيين املنتسبين
للغرفة على مستوى اقليم العرائش.
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التكوين
تطوان ،تنظيم لقاء تحسي�سي وتكويني لفائدة اعضاء وأطرالغرفة بخصوص مشروع
تعميم التغطية االجتماعية

خالد الباكوري ،مدير وكالة صندوق الضمان االجتماعي
بتطوان ،حيث قدم عرضا مفصال حول مختلف جوانب
مشروع برنامج تعميم التغطية الصحية واالجتماعية
لغير األجراء .كما تخلل هذا العرض مناقشة مستفيضة
حول مرامي وأبعاد البرنامج االجتماعي وآليات تنزيله على
أرض الواقع وطرق االستفادة منه.

وأيضا بشراكة مع املديرية الجهوية للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي .نظمت ملحقة تطوان يوم
الجمعة  25فبراير  ،2022ورشة تكوينية حول برنامج
تعميم التغطية الصحية واالجتماعية لفائدة أعضائها
وموظفيها .ترأس هذا اللقاء السيد مصطفى بناجي ّ
مقرر
الغرفة وحضره كل من أعضاء الغرفة بتطوان وشفشاون
ووزان وأطر الغرفة بتطوان .أطر الدورة التكوينية السيد

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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التكوين
انطالق الدورة التكوينية االولى في مجال التجارة االلكترونية بطنجة

في إطار دعم ومواكبة املقاوالت الصغرى والصغيرة املدينة العتيقة بطنجة .وتندرج هذه الدورة التكوينية
جدا ،ترأس السيد الحسين بن الطيب النائب االول في اطار اتفاقية الشراكة بين املركز الجهوي لالستثمار
لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة -لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ووكالة انعاش وتنمية
تطوان-الحسيمة ،يوم الجمعة  18فبراير  ،2022الدورة الشمال ومؤسسة جوميا.
التكوينية االولى في مجال التجارة االلكترونية لفائدة تجار

تم عقد الحصة الثانية يوم الجمعة  25فبراير 2022
من الدورة التكوينية املخصصة لفائدة تجار املدينة
العتيقة بمدينة طنجة في مجال التجارة االلكترونية.
وبشراكة مع املركز الجهوي لالستثمار لجهة طنجة-

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

تطوان-الحسيمة ووكالة انعاش وتنمية الشمال
ومؤسسة «جوميا» ،تم تنظيم بنفس اليوم لقاء تكويني
في مجال التجارة االلكترونية لفائدة حاملي املشاريع.

16

العدد الثاني والثالثون-فبراير2022

التكوين
زيارة ميدانية للمركب املينائي طنجة املتوسط لطلبة شعبة مصرح لدى الجمارك باملعهد
املتخصص املتوسطي للتدبيرالتابع للغرفة

 -زيارة املنطقة اللوجيستيكية الحرة»»Med Hub

نظم املعهد املتخصص املتوسطي للتدبير التابع
للغرفة يوم األربعاء  23فبراير  2022لفائدة طلبة شعبة
 زيارة مرفق التصدير مع تقديم شروحات ملختلف«مصرح لدى الجمارك» زيارة ميدانية للمركب املينائي
مسارات التصدير من طرف آمر بالصرف إدارة الجمارك
طنجة املتوسط .وقد سهرت السلطة املينائية طنجة
السيد الجاليدي
املتوسط مشكورة على تنظيم مختلف فقرات هذه
الزيارة والتي تمحورت حول النقط اآلتية:
 زيارة مؤسسة سان خو�سي لوبيز للنقل و اللوجستيكالدولي مع تقديم مفصل للمنطقة الحرة اللوجستيكية و
بث شريط مؤسساتي حول ميناء طنجة املتوسطخدمات مجموعة سان خو�سي لوبيز.
تقديم املركب املينائي طنجة املتوسطوقد رافق الطلبة خالل هاته الزيارة السيدة والسادة:
السيد محمد بنعي�سى عضو الغرفة ،والسيدة نورة
النشأة و التطور مع تقديم أرقام و إنجازات امليناءأوالد أحمد �سي الطاهر ،متدربة باملعهد والسيد سعيد
زيارة املرافق املينائيةشفيق ،مدير املعهد ،والسيد ناصر فقيه النجري ،مدير
ملحقة تطوان.

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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Diplôme d'Etat
NOS FILIÈRES POUR LES BACHELIERS
ISMM vous offre 3 diplomes d'Etat Bac +2 orientés vers le marché de travail :

GESTION
COMMERCIALE

GESTION
COMPTABLE

Ouvert Pour tous
les bacheliers
Ismm A Tetouan

DÉCLARANT
EN DOUANE

Ouvert Pour tous
les bacheliers
Ismm A Tetouan

Ouvert Pour tous
les bacheliers
Ismm A Tanger

Contactez nous pour plus d'informations
Tanger
: نSiege
deالعدد
la CCISTA à Tanger
2022فبرايرالثاني والثالثو

Tetouan : Mallalienne, route M'diq, ESC Tétouan.

18
+212
669-889935
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
رسالة غرفة التجارة والصناعة
www.ismmtetouan.ma/

+(212) 0539718898

املواكبة والتحسيس
في إطار الدور االستشاري والتحسي�سي 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 فبراير  2022اجتماعات مع جمعيات ومنظمات وهيئات مهنية:

استقبال مكتب الهيئة املغربية للمقاوالت
استقبل السيد الرئيس عبد اللطيف افيالل ،يوم الثالثاء
 01فبراير  2022باملقر الجهوي للغرفة بطنجة مكتب الهيئة
املغربية للمقاوالت .بحضور السيد رشيد الورديغي رئيس
الهيئة وعضو بالغرفة .ومن جانب اإلدارة حضر هذا اللقاء
السيد نبيل الخملي�شي رئيس قسم العالقات املؤسساتية.
وخالل هذا االجتماع ،أكد السيد الرئيس عبد اللطيف
افيالل ،انفتاح الغرفة على جميع الهيئات املهنية ،منوها في
نفس اآلن باالدوار التي تقوم بها الهيئة املغربية للمقاوالت في
دعم املقاوالت ،خاصة الصغيرة منها .وقد خلص االجتماع
الى إمكانية الغرفة املساهمة في البرامج واالنشطة التي تقوم
بها الهيئة ،من أجل النهوض باملقاولة محليا وجهويا.

جلسة عمل مع وفد عن هيئة الخبراء املحاسبين لجهة طنجة تطوان الحسيمة
بين الغرفة ،سواء على مستوى مواكبة الغرفة فيما
يخص اعتماد هذه األخيرة للمحاسبة العامة او في مجال
التكوين املستمر ألطر الغرفة وكذا تحسيس منتسبي
الغرفة بأهمية مسك املحاسبة واملستجدات القانونية
في هذا املجال .واختتم هذا اللقاء باالتفاق على إبرام
اتفاقية شراكة بين الهيئة والغرفة.

وكما عقد السيد عبد اللطيف أفيالل ،رئيس
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة
تطوان الحسيمة ،يوم الثالثاء  1فبراير  ،2022بمقر
الغرفة الجهوية بطنجة ،جلسة عمل مع وفد من الهيئة
الجهوية للخبراء املحاسبين ،برآسة السيد نافع اكورام،
تناولت املباحثات بين الجانبين أوجه التعاون املمكنة

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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املواكبة والتحسيس
لقاء مع ممثلي الجمعيات املهنية بسوق الجملة للخضروالفواكه بطنجة
استقبل السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس غرفة
التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان
الحسيمة ،مرفوقا بنائبه الثاني السيد محمد سعيد
اهروش ،يوم االربعاء  09فبراير  ،2022على الساعة
الواحدة بعد الزوال وذلك باملقر الجهوي للغرفة
بطنجة ،ممثلين عن الجمعيات املهنية بسوق الجملة
للخضر والفواكه بطنجة ،ومن جانب اإلدارة حضر
هذا اللقاء السيد نبيل الخملي�شي رئيس قسم العالقات
املؤسساتية .وقد انصب هذا االجتماع على مناقشة
كافة القضايا املرتبطة بسوق الجملة ،خاصة املشاكل
الطارئة ،بعد االنتقال من السوق القديم إلى السوق الجديد .من قبيل صعوبة التقيد بالسجل التجاري ،واعتماد
التعشير البعدي ،والبيع العشوائي الذي تعرفه مدينة طنجة ،وغيرها من املشاكل التي تطرق لها االجتماع .وبعد
مناقشات مستفيضة ،خلص اللقاء في االخير الى ضرورة قيام املكتب املسير للغرفة ،بزيارة ميدانية لسوق الجملة.
ومن ثم تنسيق كافة الخطوات التي تساهم في حل اإلشكاالت التي يعاني منها مهنيو السوق.

لقاء مع مكتب رابطة تجارمنتوجات الصناعة التقليدية بميناء طنجة
وكما استقبل السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة ،مرفوقا بنائبه الثاني السيد محمد سعيد اهروش،
يوم االربعاء  09فبراير  ،2022على الساعة الثالثة بعد الزوال وذلك باملقر الجهوي للغرفة بطنجة ،أعضاء مكتب
رابطة تجار منتوجات الصناعة التقليدية بميناء طنجة ،ومن جانب اإلدارة حضر هذا اللقاء السيد نبيل الخملي�شي
رئيس قسم العالقات املؤسساتية .وخالل هذا االجتماع ،أكد السيد الرئيس على األدوار التمثيلية للغرفة في الدفاع
عن مصالح املهنيين والتجار ،معربا عن استعداد
الغرفة الوقوف إلى جانب هذه الفئة من التجار
التي تضررت كثيرا بسبب جائحة كورونا ،الرتباطها
بالقطاع السياحي الذي عرف هو االخر أزمة
عميقة خالل هذه الفترة .كما تطرق السيد محمد
سعيد أهروش لضرورة استفادة هؤالء التجار من
التغطية الصحية وكل إيجابيات اإلصالح التي جاء
بها نظام املساهمة املهنية املوحدة .واختتم اللقاء
بتبني الغرفة مطالب هؤالء التجار والترافع حولها،
لدى الجهات املعنية.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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املواكبة والتحسيس
استقبال مكتب الجمعية املغربية لرواد األعمال
والقضايا التي تهم املهنيين وتتقاطع في االهتمام بين
الغرفة والجمعية ،منوها في نفس اآلن باالدوار التي تقوم
بها الجمعية املغربية لرواد االعمال ،خاصة في مواكبتها
للمقاولين الشباب والعمل على تأطيرهم في اختيار
املشاريع الناجحة .وقد خلص االجتماع الى االتفاق على
تسطير برامج مشتركة تتما�شى مع البرنامج السنوي
للغرفة وكذا املخطط االستراتيجي التي تعتمده من جهة،
ومع البرامج املسطرة لدى الجمعية من جهة ثانية.

استقبل السيد الرئيس عبد اللطيف افيالل ،يوم
الخميس  17فبراير  2022باملقر الجهوي للغرفة
بطنجة مكتب الجمعية املغربة لرواد األعمال .بحضور
السيد ياسين العرود رئيس اللجنة االستشارية لشؤون
املهنيين بإقليمي طنجة اصيلة – الفحص انجرة وعضو
بالغرفة .ومن جانب اإلدارة حضر هذا اللقاء السيد نبيل
الخملي�شي رئيس قسم العالقات املؤسساتية .وخالل
هذا االجتماع ،أكد السيد الرئيس عبد اللطيف افيالل،
استعداد الغرفة التعاون مع الجمعية في جميع امللفات

لقاء مع ممثلي الجمعيات املهنية بسوق الجملة للخضروالفواكه بطنجة
للصناديق الفارغة داخل سوق الجملة .والذي اقترحته
جماعة طنجة ،من خالل مشروع تحيين القرار التنظيمي
العدد  810/2019املتعلق بتنظيم األنشطة التجارية
والصناعية والخدماتية بمدينة طنجة خالل الجلسة
الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير  .2022وبعد
مناقشات مستفيضة ،خلص اللقاء في االخير الى ضرورة
مطالبة جماعة طنجة بتأجيل البت في هذه النقطة ،الى
دورة أخرى.

واستقبلت الغرفة ممثلة بالنائب الثاني السيد
محمد سعيد اهروش ،يوم االثنين  21فبراير  ،2022على
الساعة العاشرة صباحا ،وذلك باملقر الجهوي للغرفة
بطنجة ،ممثلين عن الجمعيات املهنية بسوق الجملة
للخضر والفواكه بطنجة ،ومن جانب اإلدارة حضر
هذا اللقاء السيد نبيل الخملي�شي رئيس قسم العالقات
املؤسساتية .وقد خصص هذا االجتماع ملناقشة مقترح
الزيادة في االتاوات املتعلقة بكراء االماكن املخصصة

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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الدعم والترويج
مائدة مستديرة حول"طرق تدبيراملشاريع ذات النفع االقتصادي"

نظمت الغرفة مائدة مستديرة «حول طرق تدبير
املشاريع ذات النفع االقتصادي» يوم الخميس  03فبراير
 2022على الساعة الرابعة زواال بمقر الغرفة بطنجة،
استهل السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة املائدة
املستديرة بكلمة رحب فيها بالحضور ،ولخص فيها
املشاريع ذات النفع االقتصادي املعتمدة من الغرفة،
واالرهاصات التي تواجهها في عملية تدبير وتسيير وأحيانا
انطالقة هذه املشاريع .قام السيد عادل كرمة ممثل وزارة
الصناعة والتجارة بتقديم عرض حول املواصفات التي
تستوجب أن تكون في املشاريع ذات النفع االقتصادي
حتى يتسنى لها ان تكون ضمن املشاريع املقبولة واملمولة،
وقدم توضيحات للحضور حول إشكالية طرق التدبير،
واقترح أيضا مناقشة هذه اإلشكالية مع الجهات املعنية
للخروج بحلول ناجعة .قدمت أيضا السيدة آسية
عفيف ،مديرة معهد التكوين في مهن الطاقات املتجددة
والنجاعة الطاقية عرضا مميزا عن املعهد واختصاصاته
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وشركائه ،مع توضيح وشرح كيفية تسيير املعهد .كما
قدم أيضا ممثل املكتب الجهوي للتكوين املنهي وإنعاش
الشغل تجربتهم في تسيير وتدبير املشاريع القائمة ،والتي
في طور اإلنجاز كمشروع مدينة املهن والكفاءات .كان
هناك أيضا تدخل ملمثل وكالة إنعاش وتنمية الشمال
الذي بدوره قدم مشروع القطب الصناعي بالشرافات،
وعن اإلشكالية القائمة في كيفية تدبير مثل هذه املشاريع.
وأعربت نائبة رئيس جامعة عبد املالك السعدي السيدة
هند الشرقاوي عن استعداد الجامعة في الشراكة
والتعاون والتكوين وتجنيد الطاقم التربوي واألكاديمي
في مؤسساتها اإلثنى عشر للتعاون والشراكة .حضر هذه
املائدة املستديرة العديد من املؤسسات واملصالح ومنها
مديرية املصالح بالجهة والوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع
والغرفة الجهوية للصناعة التقليدية وغرفة الصيد
البحري املتوسطية ،كما حضر ثلة من أطر الغرفة في
طنحة وملحقة تطوان.
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الدعم والترويج
اجتماع تقني بأكاديمية الصناعات الغذائية بوزان
و مديرة املشروع السيدة فيروز ردادي عن املنظمة
العربية األورومتوسطية للتعاون االقتصادي « EMA
» كما حضر هذا االجتماع السيد حميد فلون مدير
الفيدرالية الوطنية للصناعة الغذائية( )Fenagriوعن
الغرفة حضر كل من السيد عادل قيقي رئيس اللجنة
اإلقليمية ،والسيد ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة
تطوان ،والسيد عزيز اغبالو رئيس قسم االستراتيجية
والشراكة واألطر اإلدارية مللحقة الغرفة بتطوان :السيد
ياسين ملالح و السيد أشرف صالح والسيدة مريم الفا�سي.

انعقد بمقر الصناعات الغذائية بوزان FOOD
 ACADEMYيوم االثنين  07فبراير  2022على الساعة
الحادية عشرة صباحا ،اجتماع تقني لتتبع برنامج
عمل االكاديمية شمل عدة محاور ومنها اقتراح تاريخ
لالفتتاح الرسمي لألكاديمية وبرمجة مجموعة من
اللقاءات واألنشطة مع الفاعلين في قطاع الصناعة
الغذائية بوزان والجهة .بعدها قام الحاضرون بزيارة
ميدانية لجميع مرافق األكاديمية وقاعة العروض .أطر
هذا اللقاء السيد عبد املجيد العيادي منسق املشروع،
وحضره الخبراء التقنيون السيد محمد السليماني،

لقاء عمل حول موضوع الطاقات املتجددة

تم يوم السبت  26فبراير ً ،2022
لقاء جمع رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات السيد عبد اللطيف أفيالل
رفقة السادة األعضاء مراد بنونة ومنير الحدوثي ،مع ممثلي وأطر إحدى املؤسسات االجنبية الرائدة في مجال الطاقات
املتجددة وتشييد البنايات الذكية والخضراء .وقد تم تقديم عرض من طرف ممثلي تلك املؤسسة ،حول كيفية
تشييد البنايات ،باستعمال مواد حديثة وغير مكلفة ،وصديقة للبيئة ،ومولدة للطاقة الكهربائية النظيفة ،من خالل
تدوير املخلفات املنزلية ومعالجة املياه
العادمة ،فضال عن السبل الناجعة في
استغالل املصادر الطبيعية .وقد اختتم
هذا اللقاء باالتفاق على تطوير العالقة
بين املؤسستين ،والبحث عن طرق
استفادة الغرفة من التقنيات الحديثة
حتى يتسنى ملقراتها االشتغال بالطاقات
املتجددة والصديقة للبيئة.

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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مواكبة الدينامية الترابية
حضور السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة في اشغال التقييم
املرحلي ملنجزات املرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

في إطار االدوار التمثيلية لغرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة -تطوان -الحسيمة ،وتشجيعا
منها لفرص االستثمار بالجهة ،احتضن مقر والية جهة
طنجة-تطوان الحسيمة ،يوم الخميس  3فبراير ،2022
أشغال اللقاء الجهوي األول ،املنعقد حضوريا وعبر تقنية
املناظرة املرئية ،ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية على
املستوى الوطني التي تنظمها املبادرة الوطنية للتنمية
البشرية ،من أجل التقييم املرحلي ملنجزات املرحلة
الثالثة للمبادرة ،ومناقشة آليات تحسين تنفيذها.
وتميز هذا اللقاء ،الذي حضره ،السادة محمد دردوري،
الوالي املنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،
ومحمد مهيدية ،ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة،
وعمال عماالت وأقاليم الجهة ،ورؤساء اللجن املحلية
للتنمية البشرية واملجالس املنتخبة واملصالح الالممركزة،
ََ
هنأ السيد
وممثلو املجتمع املدني .وحين تناوله للكلمة،
الرئيس عبد اللطيف أفيالل السيد والي الجهة والسادة
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عمال عماالت وأقاليم الجهة على نجاح املرحلة الثالثة
للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،خاصة النجاح الذي
حققته جهة طنجة تطوان الحسيمة في تنزيل مضامينه،
وهذا بشهادة السيد الوالي املنسق الوطني للمبادرة
الوطنية ،وتأكيده على احتالل الجهة املرتبة األولى
وطنيا .كما دعا السيد الرئيس عبد اللطيف أفيالل إلى
ضرورة مواكبة املقاوالت الصغرى سنتين أو سنة على
األقل ،حتى تعرف طريقها نحو النجاح .كما أكد السيد
الرئيس ،على االنخراط الكامل لغرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ،إلى جانب
جميع املؤسسات األخرى التي تتقاطع معها في جوانب
مشروع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية خالل مراحله
القادمة .منوها أيضا إلى استحضار الغرفة خالل تنزيل
برامجها كافة برامج املبادرة ذات البعد االقتصادي
واالجتماعي.
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مواكبة الدينامية الترابية
زیارة املنطقة الجدیدة لألنشطة االقتصادیة التجاریة للفنیدق
استقبلت منطقة األنشطة االقتصادية الجديدة
للفنیدق یوم السبت  12فبراير  ،2022املجموعة
األولى املكونة من  53تاجرا ،الذين تم انتقاؤهم عبر
طلب إبداء االهتمام التي أعطيت انطالقتها في یونیو
املنصرم .وبهذه املناسبة نظم لقاء تواصلي وتحس�سي
لهؤالء التجار .یندرج ھذا املشروع في إطار البرنامج
املندمج للتنمية االقتصادية واالجتماعية إلقليم
تطوان وعمالة املضيق الفنیدق وانجز بغالف مالي
یفوق  200ملیون درھم وھو ثمرة شراكة تم إبرامها في فبرایر  ،2020ما بین وزارة الداخلیة ،ووزارة االقتصاد واملالیة،
ووزارة الصناعة والتجارة ،ووالیة الجھة ،ومجلس الجھة ،واملركز الجھوي لالستثمار ،ووكالة إنعاش وتنمیة أقالیم
الشمال ،ووكالة طنجة املتوسط ،وإدارة الجمارك والضرائب الغیراملباشرة .كما تعتبر منطقة األنشطة االقتصادیة
التجاریة الجدیدة للفنیدق ،تجربة نموذجیة فریدة من نوعھا ،تقع على بعد عشرین كیلومترا من میناء طنجة املتوسط
الرائد افریقیا ومتوسطیا وتتوفر على بنیات تحتیة وتجھیزات حدیثة تحترم املعاییر العاملیة .وتبلغ مساحة الشطر
األول من املشروع  10ھكتارات وتتكون من  76مستودعا مزودا بجمیع الوسائل واالتجهيزات األساسیة لالشتغال.
وتجدر االشارة ،ان ھذا املشروع سیعطي دینامیة كبیرة القتصاد املنطقة حیث ینتظر أن یساھم في إحداث ما یناھز
ألف منصب عمل قار ومباشر ،وكذا تحسین الجاذبیةالسیاحیة الداخلیة .وتمت ھذه الزيارة بحضور السلطات
الجهوية واإلقلیمیة وباقي الشركاء.

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

25

العدد الثاني والثالثون-فبراير2022

مواكبة الدينامية الترابية
مشاركة الغرفة في اجتماعات اللجان اإلقليمية للحد من آثارالجفاف بتطوان
احتضن مقر عمالة إقليم تطوان ،يوم اإلثنين
 21فبراير  2022اجتماع اللجنة اإلقليمية املنبثقة
بموجب املادة  89من القانون  15-36لتدارس االجراءات
الضرورية ملواجهة الجفاف والتأهب للحد من آثاره
السلبية ،برئاسة السيد عامل صاحب الجاللة على إقليم
تطوان وبحضور السيد الكاتب العام وعدد من ممثلي
املصالح منها مدير وكالة الحوض املائي اللكوس ومدرية
الفالحة وأمانديس ورؤساء الجماعات الترابية باإلقليم
وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ممثلة بالسيد طه العسري عضو الغرفة .حيث
كان هذا االجتماع مناسبة ملعرفة املخزون املائي باألحواض الهيدروليكية لإلقليم ،وكذا الستماع لرؤساء الجماعات
ولإلكراهات التي يواجهونها في بعض الدواوير التابعة لهم من نقص في املوارد املائية الصالحة للشرب واملوارد السقوية.
وعقد بمقر عمالة املضيق – الفنيدق ،يوم األربعاء  23فبراير
 ،2022اجتماع اللجنة اإلقليمية للحد من آثار الجفاف برئاسة
السيد عامل صاحب الجاللة على إقليم املضيق -الفنيدق،
وبحضور ممثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة
تطوان الحسيمة السيد عبد هللا لكراطعي عضو الغرفة ،والسادة
ممثلي املصالح ورؤساء الجماعات الترابية لإلقليم .وخالل هذا
االجتماع أعطيت اإلحصاءات الخاصة باملخزون املائي باألحواض
الهيدروليكية لإلقليم ،كما تم إحداث لجنة لتتبع الدواوير التي تعاني
من نقص املاء ،والسهر على تزويد الفالحين بالقمح وعلف املاشية.

مشاركة الغرفة في اليوم العالمي للمرشد السياحي بتطوان
شاركت الغرفة يوم الثالثاء  22فبراير  2022على الساعة 10:00
صباحا بكلية العلوم بتطوان ،في اليوم العالمي للمرشد السياحي
تحت شعار « دور املرشد السياحي الجيد في االقالع السياحي املنشود»
بحضور السيد موهب القاسمي عضو الغرفة ،والسيد عبد اللطيف
مكرم عميد كلية العلوم بتطوان وباقي الشركاء االستراتيجيين .وقد كان
هذا اليوم مناسبة سانحة للتعريف بدور واهمية املرشد السياحي ،حيث
يلعب هذا االخير دورا أساسيا في تثمين وترويج املوروث الطبيعي والثقافي
املغربي كونه يعتبر سفيرا ثقافيا للوجهة لدى السياح .وقد أكد السيد
موهب القاسمي خالل مداخلته على اهمية التكوين للمرشد السياحي.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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التعاون والشراكة
الغرفة تعززانفتاحها على األسواق اإلفريقية

نظمت الغرفة يومه الثالثاء  22فبراير  ،2022وحسن زيون.وقد كانت الندوة التي عرفت مشاركة
بشراكة مع الجمعية املتوسطية للنساء الرائدات العديد من املقاوالت الجهوية الراغبة في مد أنشطتها نحو
الدول اإلفريقية ،فرصة
 AMLواملؤسسة الدولية
مهمة للتعرف على فرص
�PEDESER
اإلفريقي ة
االستثمار بالقارة السمراء
 ،RAندوة حول «الفرص
وطرق الولوج لتلك
باألسواق
االستثمارية
األسواق .كما كان اللقاء
اإلفريقية ».وقد كان في
مناسبة لتقديم مؤسسة
استقبال الوفد اإلفريقي
PEDESERRA INTERالذي تترأسه السيدة:
Soukeyna Touré Dagnoko
 NATIONALالتي اختار
السيد عبد اللطيف
مؤسسوها ان يكون مقرها
أفيالل رئيس الغرفة
باملغرب وبالضبط بجهة
الجهوية إضافة إلى السادة
طنجة تطوان الحسيمة
انور اربعي نائب الرئيس
لتجسير العالقات بين الدول اإلفريقية وتعزيز املبادالت
والسادة أعضاء الغرفة كريم السطي ،نجيب والعالي التجارية بينها لتحقيق التنمية املشتركة.

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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التعاون والشراكة
الغرفة تعززانفتاحها على األسواق اإلفريقية

والشراكات بين الدول اإلفريقية ،حيث تمتد تمثيلياتها ل
 11بلدا ،للعمل على تبادل الخبرات و املشاركة في املشاريع
التنموية الدولية للنهوض باملقاولين الشباب و املرأة
املقاولة و التنمية املستدامة و التضامن االجتماعي.في
نفس السياق ،تم االتفاق على تنظيم ورشة عمل بطنجة
يوم الثالثاء  22فبراير على الساعة ال 11صباحا ،لفائدة
املقاوالت الراغبة في االنفتاح على األسواق اإلفريقية.

شاركت الغرفة يوم  17فبراير  2022بمدينة تطوان،
في االجتماع التأسي�سي للمؤسسة الدولية :تجمع
الفاعلين األفارقة املهتمين برهانات التنمية و التضامن»
 ،« R.A.P.I.D.E.Sمثل الغرفة الجهوية في هذا اللقاء
السيد معاد أبضالص ،عضو الغرفة والسيد عزيز
اغبالو رئيس قسم االستراتيجية و الشراكة.و يهدف
تأسيس هذه املنظمة اإلفريقية إلى دعم أواصر التعاون
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التعاون والشراكة
في إطار تقوية عالقات الشراكة بين الغرفة والجماعات الترابية ،عقدت الغرفة خالل شهر فبراير  ،2022عدة
لقاءات مع رؤساء الجماعات بالجهة:

لقاء عمل بين الغرفة وجماعة املضيق
ملحقة الغرفة بتطوان .اللقاء ركز على تطوير الشراكة
بين املؤسستين في املجال االقتصادي من خالل
مشاريع مشتركة وخاصة فيما يتعلق بمشاريع املجاالت
االقتصادية املختلفة املتضمنة في برنامج عمل الجماعة.

عقد السيد عبد اللطيف افيالل رئيس الغرفة
بمقر ملحقة الغرفة بتطوان يوم  16فبراير  2022لقاء
عمل مع السيد عبد الواحد الشاعر رئيس جماعة
املضيق بحضور السيد ناصر الفقيه اللنجري مدير

لقاء عمل مع رئيس جماعة وزان
بدعوة كريمة من السيد رئيس جماعة وزان انعقد
يوم االثنين  14فبراير  2022اجتماع بمقر جماعة وزان
لتدارس وضعية اكاديمية الصناعات الغذائية بوزان
وملحق اتفاقية الشراكة بين غرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة تطوان وجماعة وزان والرامي الى
وضع الطابق السفلي ملقر الحاضنة رهن اشارة الغرفة من
الجماعة الستغالله كفضاء لعرض املنتوجات املجالية
وكذا سبل الشراكة والتعاون بين الغرفة والجماعة لتطوير
االقتصاد والتنمية املحليتين .حضر هذا اللقاء عن
جانب جماعة وزان كل من رئيس الجماعة ونوابه واملدير
العام للمصالح بالجماعة وعن الغرفة حضر كل السادة
اعضاء الغرفة بوزان عادل قيقي رئيس اللجنة االقليمية
بوزان ،ومحمد حجري ،وفؤاد لشهب ،ومحمد صوفي كما
حضره السيد ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة الغرفة
بتطوان والسيد محمد العيادي مدير اكاديمية الصناعات
الغذائية بوزان ومنسق املشروع.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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التعاون والشراكة
لقاء عمل لتطويرالشراكة بين الغرفة وجماعة تطوان
خالل مشاريع وانشطة مشتركة .حضر هذا اللقاء السيد
عبد اللطيف افيالل رئيس غرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة والسيد
مصطفى البكوري رئيس جماعة تطوان والسيد الحسين
بن الطيب النائب االول لرئيس الغرفة والسيد مصطفى
بناجي مقرر الغرفة والسيد محمد طه العسري رئيس
اللجنة االقليمية للغرفة بتطوان والسيد ناصر الفقيه
اللنجري مدير ملحقة الغرفة بتطوان.

وكما عقد بمقر ملحقة الغرفة بتطوان يوم
الخميس 17فبراير  2022لقاء عمل بين غرفة التجارة
والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
وجماعة تطوان لتطوير الشراكة الثنائية بين املؤسستين
في املجاالت االقتصادية املختلفة .خلص هذا اللقاء
الى تجديد الشراكة من خالل اتفاقية جديدة تؤطر
مختلف املشاريع املشتركة الحالية واملستقبلية والعمل
على دعم وتطوير مختلف مجاالت التنمية املحلية من

لقاء عمل بين الغرفة وجماعة الفنيدق
الكراطعي ومحمد التوناني عضوي الغرفة باملضيق
الفنيدق والسيد ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة
الغرفة بتطوان ومن جانب جماعة الفنيدق حضر كذلك
بعض نواب الرئيس ومدير مصالح الجماعة .وقد أعقب
هذا اللقاء لقاء ثان جمع وفد الغرفة برؤساء جمعيات
اسواق مدينة الفنيدق حيث ركز االجتماع على مشاركة
تجار املدينة في االيام التجارية وعلى مختلف القضايا
التي تعرفها التجارة املحلية.

وعقد رئيس الغرفة السيد عبد اللطيف افيالل بمقر
جماعة الفنيدق يوم االثنين  28فبراير  2022لقاء عمل
مع رئيس جماعة الفنيدق .وقد ركز جدول اعمال هذا
اللقاء على مشاركة الجماعة في االيام التجارية الجهوية
وعلى القضايا املختلفة املرتبطة بدعم التجارة محليا
وتطويرها وبسبل تقوية العالقة بين املؤسستين .حضر
هذا اللقاء الى جانب الرئيس السيد مصطفى بناجي
مقرر الغرفة والسيد محمد طه العسري رئيس اللجنة
االقليمية لتطوان املضيق الفنيدق والسيدين عبد هللا

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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التعاون والشراكة
"SELECT USA INVESTMENT SUMMIT" اإلعداد للمشاركة في القمة االستثمارية
: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 )

2022فبراير-العدد الثاني والثالثون
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اإلدارة والحكامة
اجتماع املراجعة اإلدارية السنوية املتعلقة بمنظومة الجودة

• وضعية إنجاز مخرجات املراجعة اإلدارية السابقة

عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة تطوان الحسيمة بتاريخ  15فبراير ،2022
اجتماع املراجعة اإلدارية السنوية املتعلقة بمنظومة
الجودة .وقد ترأس هذا االجتماع السيد رئيس الغرفة
عبد اللطيف أفيالل ،وحضر االجتماع كل من السيد
عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث للرئيس ،وأنور
أربعي النائب الرابع للرئيس باإلضافة إلى أطر الغرفة.

• نسب ر�ضى منتسبي الغرفة عن الخدمات
• تقييم وضعية إنجاز مشاريع الغرفة
• تقييم وضعية مؤشرات األداء الخاصة بالعمليات
• الوقوف عند تقارير التدقيقات الداخلية وأهم
اإلجراءات الصادرة عنها

وقد تضمن االجتماع مناقشة وعرض كل ما هو
مسطر ومنصوص عليه في املواصفة العاملية للجودة
إيزو  -2015 9001كما تم خالل هذا االجتماع تدارس
املحاور التالية:
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• تقييم موردي الغرفة واملتعاقدين في إطار الصفقات
• دراسة وضعية مالءمة املوارد البشرية وإطار العمل
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بالغات الغرفة
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بالغات الغرفة
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بالغات الجهات املختصة
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بالغات الجهات املختصة
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بالغات الجهات املختصة
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بالغات الجهات املختصة
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بالغات الجهات املختصة
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مستجدات اقتصادية

املوقعhttp://www.crtta.ma/:
الشغل ،تمت املصادقة على مشروع اتفاقية إطار إلنجاز
القطب الفالحي اللوكوس بإقليم العرائش ،ومشروع
اتفاقية لتثمين هذا القطب .وتهدف هذه االتفاقية إلى
تثمين إنتاج السالسل الفالحية بالجهة .وتبلغ التكلفة
اإلجمالية إلنجاز هذا املشروع  401مليون درهم ،يساهم
مجلس الجهة بمبلغ مالي قيمته  33مليون درهم.كما
تمت املصادقة على املساهمة في رأسمال شركة«  «�Agro
« pole du Loukkosبقيمة  13.980.000.00درهم،
وكذا املصادقة على النظام األسا�سي وباقي الوثائق لنفس
الشركة.

صادق مجلس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة
خالل دورته العادية لشهر مارس ،يوم االثنين 07
مارس،2022على مشاريع اتفاقيات من شأنها تحقيق
اإلقالع االقتصادي بالجهة:

* أولها اتفاقية شراكة من أجل إحداث صندوق دعم
املقاوالت وجذب االستثمار واإلدماج في سوق الشغل.
وتهدف هذه االتفاقية إلى خلق آلية لدعم وتتبع إحداث
املقاوالت الكبرى والصغيرة واملتوسطة والصغيرة جدا،
الناشطة بالنفوذ الترابي للجهة ،مؤسساتيا وماليا .مما
من شأنه تعزيز فرص خلق مناصب الشغل املوجهة
*وبتكلفة إجمالية تصل إلى  60مليون درهم ،ساهم
للشباب ،وذلك من خالل دعم املبادرة الحرة وتشجيع
روح املقاولة والدعم املندمج وتوسيع أنشطة اقتصادية ،مجلس الجهة في تمويل وإنجاز مشروع تهيئة منطقة
سعيا لتقوية التنافسية والجاذبية االقتصادية للجهة األنشطة االقتصادية والحرفية بمدينة تطوان ،ميزانية
وإنعاش التنمية املحدثة لفرص الشغل واملنتجة مقسمة على سنوات ،2022-2023-2024-2025
للثروات ،وكذا دعم االبتكار والتحول الرقمي .ولضمان سيلتزم املجلس هذه السنة بمبلغ  5مليون درهم .كما
مواكبة لجميع الفاعلين ،تمت هندسة مالية الصندوق صادق املجلس على إحداث مرصد جهوي لليقظة
عبر أربع شبابيك ،تضمن دعم املقاوالت والتعاونيات اإلستراتيجية والذكاء االقتصادي والترابي بالجهة كإطار
باختالف أحجامها .وتبلغ التكلفة اإلجمالية التي رصدها استشاري يدلي بآرائه في املشاريع التي يفكر املجلس في
املجلس لتمويل هذا املشروع مليار درهم موزعة على اتخاذ قرارات بشأنها.
خمس سنوات  ،2022-2026تمول كليا من قبل املجلس
*وسعيا لتدبير املرافق العمومية التابعة للجهة
بقيمة مائتي مليون درهم سنويا ،في إطار من العدالة
املجالية ،التي جعلها املجلس شعارا له في مرحلته والقيام باألنشطة الصناعية والتجارية ،تمت املصادقة
على مشروع إحداث شركة التنمية الجهوية املختصة في
االنتدابية.
التدبير.
*ومن أجل تحفيز االستثمار وإحداث مناصب
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