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املكتب االداري:

- االجتماع الدوري لشهري مارس وأبريل 2022 للمكتب املسير.

اللجان واألقطاب:

- االجتماعات الدورية للجان واألقطاب.

األيام التجارية:

بتطوان  وندوات  لقاءات  تنظيم   :13 نسختها  في  الجهوية  التجارية  األيام   -

ومرتيل واملضيق والفنيدق ووزان وشفشاون. 

الدعم واملواكبة:

- وزان، افتتاح اكاديمية الصناعات الغذائية.

- لقاءات تحضيرية للملتقى الثالث حول "املناطق الصناعية ودورها في جذب 

االستثمارات وتنمية الصادرات" املزمع تنظيمه من 8 الى 10 يونيو 2022

- اجتماعات اعدا دية لتنظيم مهرجان طنجة للتسوق

- الغرفة تواكب قطاع النسيج واأللبسة 

- مركز تكوين التاجر ينظم دورات تكوينية بطنجة لفائدة مموني

 "CPU "لقاء تكويني بالحسيمة حول املساهمة املهنية املوحدة -

املواكبة والتحسيس:

- لقاء مع أعضاء جمعية تجار سوق "سيرفانتيس" بطنجة

- لقاء مع جمعية الكتبيين بتطوان

- الغرفة تواكب املقاوالت الناشئة

أنشطة جهوية:

- السيد رئيس الغرفة يحضر اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية 

- مشاركة الغرفة في احياء اليوم العالمي للملكية الفكرية 

 Industry Meeting“ الغرفة تشارك في فعاليات الدورة الرابعة من حدث -

“Day

التعاون والشراكة: 

- الغرفة تستقبل وفدا إفريقيا

- الغرفة الحسيمة تستقبل وفدا استثماريا سعوديا

- لقاء عمل بين الغرفة وجماعة طنجة

فريق التحرير:

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

الحسيمة

محتويات العدد
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من  املعمور  بلدان  سائر  كما  بالدنا  عرفتها  التي  املتغيرات  إن 

العالم  جعلت  والتي  كوفيد19-،  فيروس  جائحة  تف�شي  جراء 

أكثر من مستوى وتسبب  له مثيل على  تهديدا لم يسبق  يواجه 

ل مجرى حياة املاليين من البشر. فاملغرب شأنه شأن باقي 
ّ
في تعط

دول العالم، قد مر من ظرفية استثنائية صعبة بسبب جائحة 

كورونا، أثرت بشكل ملموس على املجال االجتماعي واالقتصادي، 

وجعلت االقتصاد املغربي يواجه تحديات صعبة، تمكنت بالدنا 

التخفيف  في  االستباقية  امللكية  التوجيهات  بفضل  هلل  والحمد 

ومواجهة  لتدبير  صندوق  إحداث  بعد  خاصة  تداعياتها،  من 

الوباء، وإحداث لجنة اليقظة االقتصادية، واإلجراءات املتخذة 

لدعم األسر العاملة في القطاع غير املهيكل، واالجراء املتوقفون 

بالرغم  أنه  غير  اإلجراءات.  ذلك من  غير  الى  العمل،  مؤقتا عن 

من ذلك، فإن املجال االجتماعي والحركة االقتصادية لم تسلم 

من تأثيرات األزمة، حيث أن العديد من القطاعات االقتصادية 

الحيوية كالسياحة والخدمات والصناعات واالستثمارات عرفت 

والصغيرة  الصغرى  املقاوالت  وأن  معامالتها.   في  مهما  تراجعا 

تعاني  املقاوالتي  النسيج  من   %  60 من  أزيد  تشكل  والتي  جدا، 

من أزمة مالية تحول دون تمكينها من االلتزام بنفقاتها في مجال 

تأثير مباشر على مناصب  له  ما كان  االستغالل والتسيير، وهو 

مباشر  بشكل  أثر  مما  األسر،  دخل  تقلص  في  وساهم  الشغل 

الذي  هو  الوضع  وهذا  التوزيع.  وقطاع  التجاري  القطاع  على 

يفرض علينا اليوم تأهيال حقيقيا لجميع القطاعات االقتصادية 

 رئيس غرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة-تطوان –

الحسيمة

االفتتاحية

السيد عبد اللطيف أفيالل

النسخة الثالثة عشر من األيام التجارية، فرصة سانحة 
اقع التجارة بالجهة وطرح املتطلبات التي  لدراسة و

ستساهم في إنعاش وتنمية هذا القطاع الواعد.
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االفتتاحية

ووضع  وخدماتية،  صناعية  ام  كانت  تجارية 

عجلة  تحريك  بإعادة  االقتصاد  إلنعاش  خطة 

ان  املنطقي  غير  فمن  اإلنتاجية.   القطاعات 

بعيدا  والتوزيع  الداخلية  التجارة  قطاع  يظل 

عن أي تطور ملموس، وهو الذي يعد من أبرز 

القطاعات على الصعيد السوسيو اقتصادي.

تبقى  القطاع  هذا  عصرنة  فإن  هنا  ومن 

الثروات،  خلق  مستوى  على  وضرورية  حتمية 

وبالتالي تظل مسألة دعم املهنيين في هذا املجال 

بالنسبة  سيما  ال  باالعتبار  أخذه  يتعين  رهانا 

يمثلون  الذين  واملتوسطين  الصغار  للتجار 

ما  القطاع. وفي ظل  في منظومة  عصبا أساسيا 

يتعين علينا القيام به من أجل إعادة الدينامية 

ومضاعفة  الطبيعي  وضعها  إلى  االقتصادية 

الجهود في افق تحريك دواليب القطاع التجاري 

من جديد بعد بروز مؤشرات انخفاض جائحة 

تعالى  هللا  بحول  األبد  الى  اندثارها  أو  كورونا 

وقوته، فإننا نتوخى من تنظيمنا للنسخة الثالثة 

عشر من األيام التجارية تحت شعار » من أجل 

انطالقة جديدة ودينامية قوية تجارية وسياحية 

ملسار  جديدة  انطالق  نقطة  بمثابة  بالجهة«، 

رسم  انتظار  في  الواعد،  القطاع  بهذا  االهتمام 

القطاع  تطوير  على  تعمل  وطنية  إستراتيجية 

التجاري وتنميته. حيث ان هذه التظاهرة تشكل 

فضاء للنقاش والتحاور مع التجار وإطالعهم على 

مختلف مستجدات الساحة االقتصادية وذلك 

من خالل  تنظيم عدة لقاءات وندوات بمشاركة 

،للوقوف  بالقطاع  واملهتمين  واملهنيين  التجار 

على واقع التجارة على الصعيد الجهوي  ودراسة  

طرح  مع  وااليجابية  السلبية  جوانبه  مختلف 

إنعاش  في  تساهم  أن  شأنها  من  التي  املتطلبات 

هذا القطاع الحيوي، وبالتالي استنباط الحلول 

ننشدها  التي  الغاية  لبلوغ هذه  الالزمة  العملية 

جميعا كتجار وفاعلين مؤسساتيين ومستهلكين  

على  املساعدة  هو   يبقى  األسا�شي  .والهدف 

تنظيم النسيج التجاري وال سيما قطاع التجارة 

عليها حاليا  ما يصطلح  أو  واملتوسطة  الصغرى 

بمدن  التجاري  الرواج  وإنعاش  القرب،  بتجارة 

لسيت  التظاهرات  من  النوع  هذا  ان   . الجهة 

التجار  قضايا  جميع  بمعالجة  لوحدها  كفيلة 

مجهودات  إلى  تحتاج  والتي  بمنطقتنا  والتجارة 

أمل  ويحدونا  بأكملها.  السنة  عبر  متواصلة 

كبير في تطوير هذا القطاع األكثر تشغيال لليد 

الجهوي.  لالقتصاد  األساسية  والركيزة  العاملة 

اجل  من  تفان  بكل  نعمل  التي  الكبرى  والغاية 

بلوغها هي أن نساهم في جعل مدن جهة طنجة-

تطوان-الحسيمة فضاء وواجهة جذابة للتسوق 

يمتد اشعاعها ليشمل كل جهات وأقاليم اململكة 

مع ترسيخ موعد قار للتخفيضات.
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املكتب املسير للغرفة

االجتماع الدوري لشهري مارس وأبريل2022 للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة 

في إطار االجتماعات الدورية ألجهزة عمل الغرفة انعقد 
الساعة  على   ،2022 مارس   17 الخميس  يوم  صبيحة 
بطنجة،  الجهوية  الغرفة  بمقر  صباحا  عشرة  الحادية 
رئيس  افيالل  اللطيف  عبد  السيد  ترأسه  اجتماعا 
الغرفة، وحضره السادة اعضاء الغرفة : السيد الحسين 
ابن الطيب، النائب األول لرئيس الغرفة، و السيد سعيد 
اربعي  أنوار  السيد  و  للرئيس،  الثاني  النائب  اهروش 
النائب الرابع للرئيس، والسيد عبد الحفيظ الشركي أمين 
السيد  و  املال  أمين  نائب  بوجير،  أشرف  والسيد  املال، 
مصطفى بناجي مقرر الغرفة والسيد بدر الدين اوخيار 
 : التالية  النقط  االعمال  جدول  وتناول  املقرر،  نائب 
-1املصادقة على املحضر السابق،  -2االطالع على أنشطة 
الغرفة بين االجتماعين، -3املوافقة على اتفاقية شراكة 
-4مناقشة  والغرفة،  السعدي  املالك  عبد  جامعة  بين 

املنخرطين  قاعدة  توسيع  اجل  من  اقتراحية  مذكرة 
والرفع من املداخيل الذاتية للغرفة.  وفيما يخص نقطة 
تخص  تنظيمية  قضايا  الى  املجتمعون  تطرق  مختلفات 
في  توفرها  املتعين  الشروط  و  األقطاب  و  اللجان  مجال 
اتفاقية  ملحق  على  االطالع  الى  باالضافة  الجهوي  املدير 

مخطط تنمية الغرف والئحة الصفقات املبرمجة 

أبريل   14 الخميس  يوم  اإلداري  املكتب  عقد  وكما 
الجهوي  باملقر  الزوال  بعد  الواحدة  الساعة  على   2022
أفيالل،  اللطيف  عبد  السيد  ترأسه  اجتماعا  للغرفة 
املكتب:  أعضاء  السادة  من  كل  وحضره  الغرفة  رئيس 
ومحمد  للرئيس  األول  النائب  الطيب،  بن  الحسين 
الحميد  وعبد  للرئيس  الثاني  النائب  أهروش،  سعيد 
الحسيسن، النائب الثالث للرئيس وأنوار أربعي، النائب 
الرابع للرئيس وعبد الحفيظ الشركي، أمين املال للغرفة 
وأشرف بوجير، نائب امين املال )عبر تقنية التواصل عن 

بعد( ومصطفى بناجي، مقرر الغرفة وبدر الدين أوخيار، 
نائب أمين املال. وتم خالل هذا االجتماع مناقشة النقط 
-2تقرير  السابق،  املحضر  على  -1املصادقة  التالية: 
األيام  حول  -3تقرير  االجتماعين،  بين  ما  األنشطة 
حول  -5تقرير  االتفاقيات،  عل  -4املصادقة  التجارية، 
جذب  في  ودورها  الصناعية  للمناطق  الثالث  »امللتقى 
االستثمار الصناعي وتنمية الصادرات«، 6 -دراسة طلب 
وزارة الصناعة والتجارة بتخصيص جزء من مقر ملحقة 

الحسيمة ملندوبية التجارة والصناعة، -7مختلفات.

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        
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األقطاب واللجان

اجتماع قطب التعاون الدولي والشراكات

 16 االربعاء  يوم  انعقد      
الساعة  على   2022 مارس 
باملقر  صباحا  عشر  الحادية 
قطب  اجتماع  للغرفة  الجهوي 
والشراكات  الدولي  التعاون 
األعمال  جدول  ملناقشة  وذلك 

التالي:

ومقرري  رؤساء  -1تقديم 
اللجان

-2عرض موجز حول قسم االستراتيجية والشراكة

-3تحديد منهجية العمل

املرحلة  في  القطب  عمل  برنامج  عناصر  -4مناقشة 
املقبلة

-5مختلفات

وقد تراس اشغال هذا اللقاء السيد أنور أربعي نائب 
الرئيس ومنسق القطب، حيث افتتح اللقاء بقراءة الفاتحة 
ترحما على املشمول بعفو هللا والد عضو الغرفة السيد 
األعضاء:  السادة  االجتماع  حضر  كما  العرود.  ياسين 
معاد ابضالس رئيس لجنة العالقات الدولية والشراكة 
لجنة  رئيس  السطي  كريم  محمد  االفريقية،  –املنطقة 

الدولية  العالقات 
–منطقة  والشراكة 
وأستراليا،  آسيا 
أمين  محمد  السيد 
لجنة  رئيس  الرملي 
الدولية  العالقات 
–املنطقة  والشراكة 
مصطفى  األمريكية، 

– والشراكة  الدولية  العالقات  لجنة  مقرر  البوجدقي 
املنطقة األمريكية، رشيد الورديغي رئيس لجنة العالقات 
بعد  عن  حضر  كما  والجهوية.  الوطنية  املؤسسات  مع 
السيد العضو محمد الطاهري مقرر لجنة العالقات مع 
املؤسسات الوطنية والجهوية. ومن جانب اإلدارة حضر 
االستراتيجية  قسم  رئيس  اغبالو  عزيز  السيد  اللقاء 
مصلحة  رئيسة  بوحايك  خديجة  والسيدة  والشراكة 
االستراتيجية والجاذبية الترابية. وبعد التداول والنقاش 
في النقط املدرجة بجدول األعمال تم االتفاق على تفعيل 
عمل اللجان وتحيين االتفاقيات املبرمة من طرف الغرفة 
للبحث  إضافة  والدوليين،  الوطنيين  وشركائها  الجهوية 
عن شركاء جدد وتسطير برامج عمل مشتركة. وقد تقرر 
 10 عقد االجتماع املقبل للقطب بمدينة شفشاون يوم 

ماي 2022.
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األقطاب واللجان

اجتماع قطب التجارة

اجتماع مكتب املؤسسة الجهوية للتكوين والتنمية

    انعقد يوم الثالثاء 19 أبريل 2022 على الساعة الواحدة 
للغرفة،  التجارة  اجتماع قطب  للغرفة  الجهوي  باملقر  زواال 

وذلك لتدارس نقط جدول األعمال التالي:

-1عرض مسطرة تدبير القطب للمناقشة.

-2برنامج عمل القطب من خالل البرنامج السنوي للغرفة 
لسنة 2022 املتعلقة بالقطاع التجاري.

-3عرض حول االعداد ملهرجان طنجة الدولي للتسوق.

بناجي،  مصطفى  السيد  من  كل  االجتماع  هذا  ترأس 
الحفيظ  عبد  والسيد  التجارة  قطب  ومنسق  الغرفة  مقرر 
الشركي، أمين مال الغرفة ونائب منسق قطب التجارة. كما 

حضره السيدات والسادة عضوات وأعضاء الغرفة: السيدة 
االلكترونية-السيدة  التجارة  لجنة  رئيسة  الشركي،  جوهرة 
الخارجية-السيد  التجارة  بلجنة  مستشارة  الزايدي،  نزهة 
عبد هللا بوشتا، رئيس لجنة التجارة الداخلية-السيد محمد 
الداخلية-السيد  التجارة  بلجنة  مستشار  السطي،  كريم 
الداخلية-السيد  التجارة  بلجنة  مستشار  ازميزم،  محمد 
محمد العربي العشيري، مستشار بلجنة التجارة الداخلية-

السيد الكموني سمير، رئيس لجنة التجارة الخارجية-السيد 
البشير الطويل، عضو الغرفة. كما حضره من جانب اإلدارة 
الغرفة: امغاس حنان، ندى جواك  السيدات والسادة أطر 
الرحيم  عبد  بولعيش،  خالد  يجو،  محمد  الخملي�شي،  نبيل 
بين  ومسؤول  هادف  بنقاش  االجتماع  هذا  وتميز  أشرقي. 

الحاضرين وتمت مناقشة جميع نقط جدول 

    وانعقد يوم األربعاء 27 أبريل 2022 على الساعة الحادية 
للتدبير  املتوسطي  املتخصص  املعهد  بمقر  صباحا  عشرة 
السيدتين  وبحضور  القاسمي  موهب  السيد  رآسة  تحت 
نجيب  الغفور،  عبد  بن  مصطفى  املكتب:  أعضاء  والسادة 
بناجي،  مصطفى  الشركي،  جوهرة  الحنفي،  رندة  والعالي، 
تدارس  وقد  اإلدارية.  لألطر  باإلضافة  الخملي�شي  مصطفى 

الجمع املذكور النقط اآلتية:

-1برنامج عمل 2022/2023 فيما يخص التكوين األسا�شي 
والتكوين املستمر وحاضنات املقاوالت.

-2االعداد للموسم الدرا�شي 2022/2023 وخاصة الجانب 
املتعلق بالحملة االعالمية والتواصلية للدخول املقبل.

-3مختلفات حيث تطرق الجمع الحتياجات مرفق املعهد 
من التجهيزات، املعدات واإلصالحات.

وقد توافق الجميع على اإلجتماع من جديد حضوريا وفي 
بخصوص  النقاش  وتعميق  دراسة  ملواصلة  القريب  األجل 

النقط املذكورة في جدول األعمال.
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الساعة  على   2022 أبريل   28 الخميس  يوم  انعقد 
الواحدة بعد الزوال باملقر الجهوي للغرفة اجتماع لجنة 
والخدمات  والصناعة  التجارة  لغرفة  الحضري  النقل 
نقط  لتدارس  وذلك  الحسيمة.  تطوان  طنجة  لجهة 

جدول األعمال التالي:

 2022 الغرفة  برنامج  وفق  اللجنة  برنامج  -1إعداد 
ومخططها االستراتيجي.

-2مناقشة مستجدات قطاع النقل ببالدنا.

الكراطعي،  هللا  عبد  السيد  االجتماع  هذا  ترأس      
رئيس اللجنة وعضو الغرفة. وحضر هذا اللقاء أعضاء 
وعبد  العرود  ياسين  السادة  من  كل  والغرفة،  اللجنة 
الغرفة،  أعضاء  السادة  من  حضره  كما  بزاوي.  العزيز 
التحق  كما  السطي.  كريم  ومحمد  السليماني  االله  عبد 
بهذا االجتماع كل من السادة نواب السيد رئيس الغرفة، 
الغرفة  مال  وأمين  أربعي،  وأنوار  الطيب  بن  الحسين 
بحضورهم  أغنوا  الذين  الشركي.  الحفيظ  عبد  السيد 
مقترحاتهم  خالل  من  بمساهمتهم  االجتماع  هذا 

السيد  اللقاء  هذا  حضر  اإلدارة  جانب  ومن  وأفكارهم.  
املؤسساتية.  العالقات  قسم  رئيس  الخملي�شي  نبيل 
بمناقشة نقط جدول اإلعمال،  تميز هذا االجتماع  وقد 
وقد  القطاع،  يعيشه  الذي  الوضع  مستجدات  خاصة 
خلص االجتماع، إلى التأكيد على مجموعة من املقترحات 
الغرفة،  تمثلهم  الذين  النقل  قطاع  مهنيي  تخدم  التي 
املسيرة  األجهزة  لتتبناها  التوصيات  من  مجموعة  ورفع 
لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان 

الحسيمة، وتعمل على تحقيقها.

    في إطار االجتماعات الدورية للجان الدائمة للغرفة، 
 11 الجمعة  يوم  بالحسيمة  الغرفة  ملحقة  بمقر  انعقد 
مارس 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا، اجتماع 
باقليم  الخاصة  اإلقليمية  االستشارية  اللجنة  عمل 
سحنون،  محمد  السيد  االجتماع  هذا  ترأس  الحسيمة. 
نائب  اليحياوي،  سعيد  السيد  بحضور  اللجنة،  رئيس 
رئيس اللجنة، والسادة األعضاء السيد الحسن بوليدام، 
ومن  ازماني.   منصف  والسيد  ديرى  املصطفى  والسيد 
جانب اإلدارة حضر االجتماع السيدة نبيلة لهيت مديرة 
امللحقة والسيد محمد العزوزي والسيد الصديق امزيب 

بامللحقة. وقد تمحور جدول أعمال االجتماع حول  اطر 
النقط التالية:

-1االطالع على مستجدات التغطية الصحية للمهنيين 
ومناقشتها

-2مناقشة الوضعية االقتصادية والتجارية باالقليم

-3تنظيم األيام التجارية باالقليم

-4مختلفات

اجتماع لجنة النقل الحضري

عقد اجتماع اللجنة االستشارية اإلقليمية الخاصة بإقليم الحسيمة

األقطاب واللجان
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األيام التجارية

افتتحت بملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات 
لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بتطوان يوم الجمعة 04 
مارس 2022 على الساعة 4 مساء، األيام التجارية الجهوية 
جديدة  انطالقة  اجل  من   « شعار  تحت   13 نسختها  في 
واملنعقدة  بالجهة«،  وسياحية  تجارية  قوية  ودينامية 
الجماعات  مع  وبتعاون  تطوان  جماعة  مع  بشراكة 
الترابية لشفشاون، مرتيل، املضيق، والفنيدق واملصالح 
اإلقليمية بتطوان وبتنسيق مع جمعيات التجار.  افتتح 

عبد  السيد  بكلمة  تم  الحكيم،  الذكر  من  بآيات  اللقاء 
من  كل  بكلمات  متبوعا  الغرفة،  رئيس  أفيالل  اللطيف 
تطوان،  جماعة  رئيس  نائب  بناجي  مصطفى  السيد 
والسيد رئيس املجلس اإلقليمي لتطوان، والسيد مندوب 
التجارة والصناعة، والسيد عميد كلية العلوم، والسيد 
املدير  نائب  والسيد  للسياحة،  اإلقليمي  املجلس  رئيس 
الجمارك،  إدارة  ممثل  والسيد  للضرائب،  اإلقليمي 

وأختتم اللقاء بتكريم التاجرات بمناسبة عيد املرأة. 

اللقاء االفتتاحي لأليام التجارية الجهوية في نسختها 13 بملحقة الغرفة بتطوان
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األيام التجارية

حضر هذا اللقاء كل من أعضاء الغرفة، السيد نائب الرئيس أنوار أربعي، والسيد مقرر الغرفة مصطفى بناجي، 
والسيد محمد كريم السطي، والسيد رشيد الورديغي، والسيد ياسين العرود، والسيد معاد أبضالس، والسيد الحسن 

منصف  والسيد  الخملي�شي،  مصطفى  والسيد  زيون، 
محمد  والسيد  الكراطعي،  هللا  عبد  والسيد  الطوب، 
والسيد محمد  العسري،  طه  والسيد محمد  التوناتي، 
بنعي�شى،  الزبير عزوز، والسيد محمد  أزميزم، والسيد 
والسيد منير الحدوتي، والسيد عبد السالم السليماني، 
الحنفي،  السليماني، والسيدة رندة  والسيد عبد اإلله 
وممثلي  وبرملانيون،  بولعيش،  الزهراء  فاطمة  والسيدة 
الجماعات الترابية بكل من تطوان واملضيق والفنيدق، 

ومستشارين جماعيين ومهنيين وتجار وغيرهم 
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لقاء حول " آليات وميكانيزمات دعم املقاولة النسائية" بملحقة الغرفة بتطوان

التجارية  لأليام  عشر  الثالثة  النسخة  إطار  وفي    
لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  تنظمها  التي 
طنجة تطوان الحسيمة، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة 
املرأة  جمعية  لتأسيس  والعشرين  الخامسة  والذكرى 
املقاولة بتطوان، نظمت الغرفة بتعاون مع هذه األخيرة 
لقاء حول » آليات و ميكانيزمات دعم املقاولة النسائية« 
يوم الثالثاء 8 مارس 2022 على الساعة العاشرة صباحا 
التعريف  إلى  اللقاء  هذا  يهدف  الغرفة،  ملحقة  بمقر 
بمختلف برامج دعم وتشجيع املقاولة النسائية، افتتح 
اللقاء بكلمة السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة، 

نائبة  البقالي  ارحيمو  السيدة  من  كل  بكلمات  متبوعا 
رئيسة  الوزاني  مونية  والسيدة  تطوان،  جماعة  رئيس 
الحنفي  رندة  والسيدة  بتطوان،  املقاولة  املرأة  جمعية 
االستشارية  اإلقليمية  اللجنة  ومقررة  بالغرفة  عضوة 
كما  الفنيدق،  واملضيق  تطوان  إقليمي  مهنيي  لشؤون 
األولى  املؤسسة  الهراس  إيمان  السيدة  مشاركة  تمت 
أثنت  والتي  افتراضيا،  بتطوان  املقاولة  املرأة  لجمعية 
على مجهودات الغرفة ودورها في تأسيس ودعم الجمعية 

املذكورة.

األيام التجارية
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بعدها قدمت السيدة بشرى ياسين عن املركز الجهوي 
دعم  ميكانيزمات  و  آليات  عن  غنية  مداخلة  لالستثمار 
على  إدارتها  استعداد  عن  وأعربت  النسائية  املقاولة 
التعاون و املواكبة والتأطير للمقاوالت  حامالت وحاملين 
املشاريع، تلتها مداخلة السيدة هند عشعاش عن البنك 
التمويل  برامج  بمختلف  عرفت  بدورها  التي  و  األفريقي 
تقدم  بعدها  البنكية،  مؤسستها  تقدمها  التي  الدعم  و 
السيد محمد أمين نكام املدير الجهوي لصندوق الضمان 
نسب  و  معطيات  عن  فيها  أعلن  التي  بمداخلته  املركزي 
عن املقاوالت الحديثة و املقاوالت النسائية على الصعيد 

الغرفة  وأعضاء  عضوات  اللقاء  هذا  حضر  الوطني.  
املقاوالت  من  والعديد  تطوان  جماعة  ومستشارات 
النسائية املحلية وبعض الجمعيات والتعاونيات في املجال 
بتقديم شهادات حية  اللقاء  الحضري والقروي، اختتم 
بعد  فيما  تكريمها  تم  نسائية،  ملقاوالت  ناجحة  وتجارب 
وجمعية  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  طرف  من 
الحضور  أيضا  تكريم  وتم  بتطوان،  النسائية  املقاوالت 
من النساء بورود جميلة احتفاال بمناسبة اليوم العالمي 

للمرأة.

األيام التجارية
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تنظيم لقاء مفتوح مع التجار واملهنيين بمدينة املضيق

األيام  من   13 النسخة  برنامج  فعاليات  ضمن     
والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  نظمت  التجارية، 
التجار  لقاء مفتوحا مع  -الحسيمة  جهة طنجة -تطوان 
واملهنيين في دار الثقافة بمدينة املضيق يوم األربعاء 09 
مارس 2022 ابتداء من الساعة الخامسة مساء، افتتح 
أشغال اللقاء السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة 
ضرورة  على  االفتتاحية  كلمته  معرض  في  أكد  الذي 
قوية  دينامية  إعطاء  إلى  الرامية  املجهوادت  مواصلة 
أمام  املمكنة  اآلفاق  وفتح  والسياحي  التجاري  للقطاع 
بدوره  جديدة.  رؤية  وفق  باملنطقة  املهنية  األنشطة  كل 
رئيس جماعة املضيق ساهم بكلمة أثار من خاللها دور 
التجارة والسياحة الحيوي على صعيد الجماعة وحاجته 

تقدم  اللقاء  بموضوع  وارتباطا  واملواكبة.  الدعم  إلى 
مفصل  بعرض  للضرائب  الجهوية  اإلدارة  ممثل  السيد 
تقريب  ومداخل  الجبائية  املنظومة  مستجدات  حول 
اإلدارة الضريبة من التجار و جميع املهنيين، تاله عرض 
الجمارك  إلدارة  واملحلية  اإلقليمية  املصالح  مدير  نائب 
الحرة  التجارية  املنطقة  ستتيحها  التي  االمتيازات  حول 
بغاية  والخارجية  الداخلية  التجارة  لفائدة  بالفنيدق 
السيد  أوضح  ذلك  بعد  الواعدة،  التجربة  هذه  إنجاح 
االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  مصالح  مدير 
بإقليم تطوان وعمالة املضيق- الفنيدق إجراءات تسهيل 

استفادة املهنيين من التغطية االجتماعية والصحية.

األيام التجارية
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البرملاني  النائب  السيد  بمشاركة  اللقاء  تميز هذا  كما 
بناجي  مصطفى  السيد  وحضور  الحسناوي  النور  عبد 
اللجنة  رئيس  العسري  طه  محمد  والسيد  الغرفة  مقرر 
بالغرفة واعضاؤها  الفنيدق  املضيق  لتطوان  االقليمية 
كل من السادة: محمد التوناتي، عبد هللا الكراطعي وعبد 
مدير  اللنجري  الفقيه  ناصر  والسيد  السليماني  اإلله 
الغرفة. كما  الغرفة بتطوان ومجموعة من اطر  ملحقة 
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس عمالة املضيق الفنيدق 
بعمالة  االقتصادي  القسم  ورئيس  املحلية  والسلطة 
التقليدية  الصناعة  غرفة  وممثل  الفنيدق  املضيق 
جمعيات  ورؤساء  للسياحة  االقليمي  املجلس  وممثل 
املهنيين والتجار ومجموعة من الفاعلين. وقبل االختتام 

وسط  الحاضرين  بين  ومسؤول  بناء  نقاش  اللقاء  ساد 
تنويه الجميع بنجاح أشغاله.

األيام التجارية
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األيام التجارية

اجتماع تحضيري لتنظيم االيام التجارية بطنجة

مواجهة  أجل  من  تبذلها  التي  املجهودات  إطار  في 
كوفيد  جائحة  تداعيات  جراء  التجاري  الركود  مخلفات 
19 التي استمرت ملدة تزيد عن سنتين، وفي أفق البحث 
التجارية  للحركة  جديدة  انطالقة  إلعطاء  آليات  عن 
باالقليم وفي اطار برنامج عمل الغرفة لسنة 2022 وطبقا 
ملخرجات الجمع العام االخير للغرفة، تم تدارس موضوع 
انعقد  اجتماع  في  بطنجة،  كبرى  تجارية  تظاهرة  تنظيم 
الجهوية  الغرفة  بمقر   2022 مارس   11 الجمعة  يوم 
لصنف  املنتمين  الغرفة  أعضاء  السادة  حضره  بطنجة 
الفحص  وإقليم  اصيلة  طنجة  عمالة  من  بكل  التجارة 
اللجنة  رئيس  العرود  ياسين  السيد  حضره  كما  أنجرة، 
بوشتا،  هللا  عبد  والسيد  لطنجة  اإلقليمية  االستشارية 

الشركي  جوهرة  والسيدة  الداخلية  التجارة  لجنة  رئيس 
رئيسة لجنة التجارة االلكترونية.كما حضر هذا االجتماع 
السيد  االجتماع  هذا  ترأس  بطنجة.  الغرفة  اطر  بعض 
عبد الحفيظ الشركي، امين مال الغرفة، بحضور السيد 
محمد سعيد اهروش والسيد انوار اربعي نواب الرئيس 
لشؤون  االستشارية  اإلقليمية  اللجنة  مقترح  في  للنظر 
بصيغة  التجارية  األيام  بتنظيم  املتعلق  بطنجة  املهنيين 
جديدة وذلك للمساهمة في خلق رواج تجاري والتعريف 
باملؤسسات التجارية باملدينة. كما تمت مدارسة تسمية 
هذه التظاهرة ومدتها الزمنية وموعد تنظيمها. بمساهمة 

بعض املؤسسات الشريكة للغرفة.
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األيام التجارية

ندوة حول مستجدات قانون املالية لسنة 2022 والتغطية الصحية للمهنيين بملحقة 
الغرفة بتطوان

 2022 11 مارس  الغرفة بتطوان يوم الجمعة  نظمت 
مستجدات  حول  ندوة  مساء  الخامسة  الساعة  على 
للمهنيين  الصحية  والتغطية   2022 لسنة  املالية  قانون 
من تأطير مديرية الضرائب والصندوق الوطني للضمان 
عبد  السيد  بكلمة  الندوة  أشغال  افتتحت  االجتماعي. 
اللطيف افيالل رئيس الغرفة، تلتها كل من كلمات السيد 
والسيد  تطوان،  جماعة  رئيس  نائب  بناجي  مصطفى 
املحاسبين  لهيئة  الوطني  املجلس  عضو  قا�شي  محمد 
املدير  اليعقوبي  الدين  عز  السيد  كلمة  ثم  املعتمدين، 
املالية  قانون  ملستجدات  تطرق  الذي  بتطوان  اإلقليمي 
2022 خاصة في الجانب الجباءي حيث دكر بمخرجات 
الجديد  التنموي  النمودج  وخالصات  الجبايات  مناظرة 
تحقيق  في  تساهم  بمستجدات  املالية  قانون  جاء  حيث 

ومجالي.  اجتماعي  تضامن  إطار  في  الجباءية  العدالة 
البكوري  خالد  السيد  قدم  الندوة  بموضوع  وارتباطا 
بتطوان  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  مدير 
التغطية  من  املهنيين  استفادة  لكيفية  شروحات  عدة 
إسماعيل  السيد  عرض  تاله  والصحية،  االجتماعية 
حول  للضرائب  اإلقليمية  باملديرية  مفتش  مواليش 
على  الضريبة  يخص:  فيما  الجباءية  املستجدات 
القيمة  على  والضريبة  الدخل  على  والضريبة  الشركات 
تعزيز  من  األفقية  املستجدات  بعض  وكدا  املضافة، 
اللجن  وانشاء  التصحيحات  خالل  امللزمين  ضمانات 
املحلية  اللجن  على  زيادة  الضريبي  للتصحيح  الجهوية 

واللجنة الوطنية.
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األيام التجارية

حول  مستفيضة  مناقشة  سادت  الندوة  اخر  وفي     
مرامي وأبعاد برنامج التغطية الصحية وطرق االستفادة 
التصريح  وآجال  طريقة  عن  االستفسار  وكدا  منه 
الغرفة،  أعضاء  من  كل  الندوة  هذه  .وحضر  الضريبي 
الغرفة  مقرر  والسيد  أربعي،  أنوار  الرئيس  نائب  السيد 
والسيد  السطي،  كريم  محمد  والسيد  بناجي،  مصطفى 
والسيد  الكراطعي،  هللا  عبد  والسيد  العرود،  ياسين 
والسيد  العسري،  طه  محمد  والسيد  التوناتي،  محمد 
منير الحدوتي، والسيد عبد السالم السليماني، والسيد 
الرملي،  امين  محمد  والسيد  السليماني،  اإلله  عبد 
الحنفي،  رندة  والسيدة  أخوماش،  السالم  عبد  والسيد 
رؤساء  جانب  الى  بولعيش.  الزهراء  فاطمة  والسيدة 

واملضيق  تطوان  من  كل  من  وتجار  املهنيين  جمعيات 
والفنيدق ومرتيل....
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األيام التجارية

      وأيضا في إطار فعاليات األيام 
التجارية في نسختها 13، تحت شعار 
‘‘من أجل انطالقة جديدة ودينامية 
بالجهة’’  وسياحية  تجارية  قوية 
السبت  يوم  بتطوان  الغرفة  نظمت 
12 مارس 2022 زيارة ميدانية لفنادق 

وقيساريات  وقصور  الضيافة  ودور 
للمدينة العتيقة بتطوان، الحسيمة 
الغرفة  اعضاء  مجموعة  بحضور 
من اقليمي تطوان واملضيق الفنيدق 
واطر  تطوان  جماعة  من  ومنتخبين 
وفعاليات  بتطوان  الغرفة  ملحقة 

هده  كانت  حيث  ومهنية.  تجارية 
بعض  على  للوقوف  مناسبة  الزيارة 
املدينة  منها  تعاني  التي  النواقص 
قائمة  ضمن  تعتبر  والتي  العتيقة 
منظمة  أقرتها  التي  العالمي  التراث 

اليونسكو...

وفي إطار تحسيس وتحفيز مختلف االسواق والقيساريات 
تم  التخفيضات  وفي  التجارية  االيام  في  القوي  لالنخراط 
تنظيم زيارة الى قيسارية الحمامة بتطوان. وتضمن برنامج 
الزيارة زيارة مختلف الدكاكين املتواجدة في القيسارة كما 
تم االستماع الى مختلف الجهود املبذولة من لدن التجار 
نظمت  الزيارة  ختام  وفي  التظاهرة  هذه  انجاح  اجل  من 

جمعية القيسارية حفل على شرف الوفد املنظم للزيارة.

تنظيم  اليوم  بنفس  أيضا  وتم     
الفنادق  من  مجموعة  زيارة 
العتيقة  باملدينة  والرياضات 
الزيارة  برنامج  وتضمن  بتطوان. 
الشروحات  مختلف  الى  االستماع 
والرياضات  الفنادق  خدمات  حول 
كما تم االستماع الى تاريخ وخدمات 
دار بريشة ومتحف السماع الروحي 

بباب العقلة.

تنظيم زيارة ميدانية للمدينة العتيقة بتطوان
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األيام التجارية

ندوة حول مستجدات قانون املالية لسنة 2022 والتغطية الصحية للمهنيين بشفشاون

      نظمت الغرفة وجماعة شفشاون باملركب الثقافي 
 2022 15مارس  الثالثاء  يوم  بشفشاون  والريا�شي 
التجار  مع  مفتوحا  لقاءا  مساء  الخامسة  الساعة  على 
 2022 لسنة  املالية  قانون  مستجدات  حول  واملهنيين 
والتغطية الصحية للمهنيين من تأطير مديرية الضرائب 
والصندوق الوطني للضمان االجتماعي. حضر هدا اللقاء 
عمر  الغرفة،  مقرر  بناجي  مصطفى  األعضاء:  السادة 
الكوطيط،  املالك  الرملي، عبد  السيخت، محمد االمين 
واطر  رندةالحنفي.  التوناتي،  محمد  السفياني،  محمد 
ملحقة  مدير  اللنجري  الفقيه  ناصر   : السادة  الغرفة 
الغرفة بتطوان، محمد حجاجي رئيس مصلحة التكوين، 
بتطوان. املقاوالت  حاضنة  على  مسؤول  صالح  اشرف 

الفقيه  ناصر  السيد  بكلمة  اللقاء  افتتحت أشغال هدا 
االثار  خصوصا  بأهميته  منّوها  اللقاء  ُمسّير  اللنجري 
يعتبر  كما  كورونا،  جائحة  خلفتها  التي  االقتصادية 
رحب  كما  املوضوع  نفس  في  سابقة  للقاءات  استمرارا 
بناجي  مصطفى  السيد  من  كل  كلمة  تلتها  بالحاضرين، 
نائب  السيخت  عمر  موالي  السيد  و  الغرفة  مقرر 
رئيس جماعة شفشاون، والسيد ماجد اليوسفي ممثل 
شطرات  خالد  السيد  و  للضرائب  اإلقليمية  املديرية 
للضمان  الوطني  للصندوق  اإلقليمية  املديرية  ممثل 
االجتماعي و قد تم مناقشة مجموعة من املواضيع أهمها 
من  االستفادة  وكيفية   2022 املالية  قانون  :مستجدات 

التغطية الصحية والتقاعد.
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األيام التجارية

لقاء مفتوح حول مستجدات قانون املالية لسنة 2022 والجبايات املحلية لفائدة التجار 
واملهنيين بمرتيل

 2022 مارس   16 االربعاء  يوم  بمرتيل  الغرفة  نظمت 
التجار  مع  مفتوحا  لقاءا  مساء  الخامسة  الساعة  على 
 2022 لسنة  املالية  قانون  مستجدات  حول  واملهنيين 
والجبايات املحلية من تأطير املديرية االقليمية للضرائب 
االعضاء:  السادة  اللقاء  هدا  حضر  مرتيل.  وجماعة 
العسري  طه  محمد  التوناتي،  محمد  بناجي،  مصطفى 
وعبد هللا الكراطعي. واطر الغرفة السادة: ناصر الفقيه 
املالح،  ياسين  بتطوان،  الغرفة  ملحقة  مدير  اللنجري 
محمد حجاجي، أشرف صالح. افتتحت أشغال هدا اللقاء 
رحب  الذي  الغرفة  مقرر  بناجي  مصطفى  السيد  بكلمة 

وبرنامج  اللقاء  باهداف  ذكر  كما  واملشاركين  باملؤطرين 
السيد  من  لكل  افتتاحية  كلمات  تلته  التظاهرة،  هذه 
نائبة  والسيدة  مرتيل  جماعة  رئيس  نائب  اشبون  جابر 
رئيس مجلس عمالة املضيق الفنيدق، تلتها مداخالت مل 
من ممثل املديرية اإلقليمية للضرائب حول مستجدات 
قانون مالية 2022 وممثل جماعة مرتيل حول الجبايات 
تعلقت  وهادفة  رصينة  مناقشة  اللقاء  وعرف  املحلية.  
التجارة والخدمات  العروض وبوضعية تطوير  بمختلف 

بمرتيل.
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لقاء مفتوح حول التجارة اإللكترونية والتجارة الخارجية بملحقة الغرفة بتطوان

نظمت غرفة يوم الجمعة 18 مارس 2022 على الساعة 
الخامسة مساء لقاء حول التجارة اإللكترونية والتجارة 
الخارجية من تأطير املديرية اإلقليمية للجمارك، وجمعية 
املعشرين املعتمدين لدى الجمارك باملغرب، وأساتذة في 
بتطوان.  بنك  وفا  التجاري  ومدير  اإللكترونية،  التجارة 
افتتح اللقاء بكلمة السيد مصطفى بناجي مقرر الغرفة، 
املرأة  جمعية  رئيسة  الوزاني  منية  السيدة  كلمة  تلتها 
املقاولة بتطوان، ثم كلمة تقديمية للسيد سعيد شفيق 
بتطوان  الغرفة  بملحقة  والتنشيط  الدعم  قسم  رئيس 
ومسير اللقاء، ثم السيد أحمد عاصمي مفتش باملديرية 
التجارة  عن  مداخلة  قدم  والذي  للجمارك  اإلقليمية 
بالفنيدق  والتجارية  االقتصادية  واملنطقة  الخارجية 
التي تعتبر إحدى البنيات الهامة لالقالع التنموي كقطب 

خلق  و  االقتصادية  الدينامية  السترجاع  عليه  يعول 
فرص العمل خصوصا بعد إغالق معبر باب سبتة، وكذا 
واإلجراءات  السلع  الستيراد  الجمركية  التسهيالت  عن 
تلته  السياق  نفس  وفي  لذلك،  الضرورية  واملساطر 
املعشرين  جمعية  عن  جاي  محمد  السيد  مداخلة 
باملغرب، وفي مداخلة للسيدة  املعتمدين لدى الجمارك 
إبتسام أمبارش حول التجارة اإللكترونية قدمت عرضا 
األنترنيت  الستعماالت  الرقمية  املعطيات  حول  مفصال 
التجارة  في  املستعملة  الرقمية  املنصات  وعن  باملغرب 
التجاري  مدير  بنعلي  هشام  السيد  تالها  اإللكترونية، 
وفا بنك بتطوان والذي قدم عرضا حول تمويل التجارة 
الخارجية واإلجراءات الالزمة لذلك، وكذا طريقة تحويل 

. )PayPal( األموال عبر موقع باي بال
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حية  شهادات  تقديم  القيمة  املداخالت  هذه  وتال 
لتجارب شابة شقت طريقها بنجاح مع التجارة اإللكترونية 
وفي  الناشئة.  التجارب  من  ملثيلتها  ومحفزا  قدوة  لتكون 
سواء  ونوعيا  غزيرا  كان  الحضور  تجاوب  اللقاء،  اخر 
مما  نوعيتها  أو  املطروحة  التساؤالت  عدد  خالل  من 
رجاال  املنطقة  ومقاولي  لتجار  الكبير  الشغف  يعكس 
ونساء بتحديث معلوماتهم وإكتساب املزيد من املعارف 
أعضاء  من  كل  اللقاء  هذا  وحضر  الجديدة.  واملهارات 
والسيد  بناجي،  مصطفى  الغرفة  مقرر  السيد  الغرفة، 
عبد هللا الكراطعي، والسيد منير الحدوتي، والسيد عبد 
السالم السليماني، والسيد عبد اإلله السليماني، والسيد 
محمد امين الرملي، والسيدة فاطمة الزهراء بولعيش. الى 
املهنيين وتجار ومقاولين من كل  جانب رؤساء جمعيات 

من تطوان واملضيق والفنيدق ومرتيل....
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لقاء مفتوح حول قضايا الضرائب والجمارك والتغطية الصحية لفائدة التجار 
واملهنيين بالفنيدق

يوم  بالفنيدق  الثقافة  دار  بقاعة  الغرفة  نظمت 
مساء  الخامسة  الساعة  على   2022 مارس   28 االثنين 
قضايا  مختلف  حول  واملهنيين  التجار  مع  مفتوحا  لقاء 
الضرائب والجمارك والتغطية الصحية من تأطير السيد 
مصلحة  ورئيس  بتطوان  للضرائب  االقليمي  املدير 
للصندوق  االقليمي  املدير  والسيد  باملضيق  الضرائب 
ممثل  والسيد  بتطوان  االجتماعي  للضمان  الوطني 
املدير االقليمي للجمارك بتطوان.  كما عرف هذا اللقاء 
مقرر  بناجي  مصطفى  السيد  أطرها  افتتاحية  جلسة 
الغرفة، والسيدة نائبة رئيس جماعة الفنيدق، والسيد 
البرملاني  والسيد  الفنيدق،  املضيق  عمالة  رئيس  نائب 
االعضاء:  السادة  اللقاء  هدا  حضر  كما  الحسناوي. 
الحنفي  ورندة  الكراطعي  هللا  وعبد  التوناتي  محمد 

ومحمد االمين الرملي. واطر الغرفة السادة: ناصر الفقيه 
شفيق  وسعيد  بتطوان،  الغرفة  ملحقة  مدير  اللنجري 
مناقشة  اللقاء  وعرف  اقشار.  وسعيد  خربوش  وعصام 
املنطقة  تعرفها  التي  املستجدات  على  ركزت  صريحة 
انجاحها  وسبل  االقتصادية  االنشطة  منطقة  وخاصة 
شرح  على  ركزت  عروض  بعد  خدماتها  من  واالستفادة 
املرتبطة  والجمركية  الجبائية  القضايا  مختلف  وتحليل 
بهذه املنطقة وكذا بالقضايا املرتبطة بالتغطية الصحية 
مساهمة  بضرورة  جميعا  مؤكدين  واملهنيين  للتجار 
الجميع في انجاح االوراش االقتصادية املهيكلة باملنطقة 
الفرص  من  التجار  واستفادة  بايجابية  فيها  واملساهمة 
االوج  استرجاع  اجل  من  املحلية  التنمية  ودعم  املتاحة 

التجاري للمنطقة.
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األيام التجارية

لقاء مفتوح حول قضايا الضرائب والجبايات املحلية والتغطية الصحية لفائدة 
التجار واملهنيين بوزان

      نظمت الغرفة بشراكة مع جماعة وزان واكاديمية 
الصناعات الغذائية بوزان يوم االربعاء 30 مارس 2022 
بوزان  االكاديمية  بقاعة  مساء  الخامسة  الساعة  على 
قضايا  مختلف  حول  واملهنيين  التجار  مع  مفتوحا  لقاء 
من  الصحية  والتغطية  املحلية  والجبايات  الضرائب 
واملديرية  بوزان  للضرائب  االقليمية  املديرية  تأطير 
بوزان  االجتماعي  للضمان  الوطني  للصندوق  االقليمية 
ومصلحة الجبايات املحلية بجماعة وزان.  كما عرف هذا 
اللقاء جلسة افتتاحية أطرها السيد رئيس جماعة وزان 
والسيد مصطفى بناجي مقرر الغرفة. وحضر هذا اللقاء 
وفؤاد  قيقي  عادل  وزان  اقليم  اعضاء  السادة  كذلك 

االشهب ومحمد الصوفي ومحمد الحجري. ونواب رئيس 
ومستشاري جماعة وزان، ومجموعة من رؤساء جمعيات 
املهنيين والتعاونيات، وتجار ومهنيين، ورجال اعالم. كما 
حضرها اطر الغرفة السادة: ناصر الفقيه اللنجري مدير 
ملحقة الغرفة بتطوان، ومحمد الحجاجي وأشرف صالح 
وسعيد اقشار. وعرف اللقاء مناقشة قوية وهادفة حول 
الصحية  التغطية  وقضايا  الجبائية  القضايا  مختلف 
اللقاءات  هذه  في  االستمرار  ضرورة  على  الجميع  واكد 
التكوينية والتواصلية ومساهمة الجميع في دعم التنمية 

املحلية بوزان.
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األيام التجارية

اللقاء الختامي لأليام التجارية الجهوية في نسختها الثالثة عشر بمقر ملحقة 
الغرفة بتطوان

اختتمت بمقر ملحقة الغرفة بتطوان يوم الجمعة 01 
أبريل 2022 على الساعة الخامسة مساء، فعاليات األيام 
التجارية الجهوية في نسختها الثالثة عشرة تحت شعار » 
من أجل انطالقة جديدة ودينامية قوية تجارية وسياحية 
ثم  الحكيم،  الذكر  من  بآيات  اللقاء  أفتتح  بالجهة«. 
بالنشيد الوطني، ثم بكلمات كل من املؤسسات املنظمة 
افيالل  اللطيف  عبد  السيد  كلمة  تقدمتهم  والشريكة، 
رئيس  نائب  بناجي  مصطفى  السيد  تاله  الغرفة،  رئيس 
الشاعر  الواحد  عبد  السيد  كلمة  ثم  تطوان،  جماعة 
رئيس  نائب  السيد  كلمة  ثم  املضيق،  جماعة  رئيس 
نائب جهة  البورش  توفيق  السيد  جماعة مرتيل، وكلمة 
رئيس  نائب  السيد  كلمة  ،ثم  الحسيمة  تطوان  طنجة 
الدين  عز  السيد  كلمة  ثم  لتطوان،  اإلقليمي  املجلس 
كلمة  ثم  الضرائب،  ملديرية  اإلقليمي  املدير  اليعقوبي 
والصناعة،  التجارة  مندوب  العزاوي  الدين  عز  السيد 

ثم كلمة السيد احمد عاصمي مفتش باملديرية اإلقليمية 
السياحة.  مندوبية  ممثلة  السيدة  كلمة  ثم  للجمارك، 
أجمعت الكلمات التي عرفها هذا اللقاء، على نجاح هذه 
التوقف  من  سنتين  بعد  للوجود  عادت  التي  الدورة، 
إنعاش  مستوى  على  خاصة  كورونا،  جائحة  بسبب 
الرواج التجاري باملدينة وجلب الزبناء من خارج املنطقة، 
التكوينية  والورشات  الندوات  سلسلة  إلى  باإلضافة 
الشريكة،  العمومية  واإلدارات  املؤسسات  مع  بتعاون 
والقوانين  املالية  لقانون  الجديدة  املقتضيات  حول 
الخارجية  التجارة  وحول  التجارية  لألنشطة  املؤطرة 
بكيفية  املتعلقة  القوانين  وكذا  االلكترونية،  والتجارة 
االستفادة من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي التي 
والفنيدق  بكل من تطوان واملضيق  التجار  منها  استفاد 

ومرتيل وشفشاون.



27
العدد الثالث والثالثون-مارس/أبريل 2022 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

األيام التجارية

اإلقليمية  املديرية  اطر  تكريم  اللقاء  شهد  كما     
بنك  وفا  التجاري  وأطر  الجمارك  ومدرية  للضرائب 
ملجموعة  تقديرية  شواهد  وتقديم  الجماعات،  ورؤساء 
والرياضات  والتعاونيات  املهنية  والجمعيات  التجار  من 
بجائزة  الحمامة  قيسارية  وتتويج  العتيقة،  باملدينة 
أحسن واجهة تجارية بمدينة تطوان. أختتم اللقاء بتوزيع 
املتخصص  املعهد  وخريجي  خريجات  وتكريم  شواهد 
املتوسطي للتدبير لشعبة اإلدارة واملحاسبة وشعبة وكيل 
تجاري. حضر هذا الحفل الختامي كل من أعضاء الغرفة 
السيد الحسين بن الطيب النائب األول للرئيس، والسيد 
أمين  محمد  والسيد  الغرفة،  مقرر  بناجي  مصطفى 
الرملي، والسيد منير الحدوتي، والسيد محمد التوناتي، 
والسيد عبد هللا الكراطعي، والسيد محمد طه العسري، 
والسيد موهب القاسمي، والسيد عبد االله السليماني، 
والسيد الزبير عزوز، والسيد سعيد اليون�شي، والسيدة 

إلى  بولعيش،  الزهراء  فاطمة  والسيدة  الحنفي،  رندة 
جانب رؤساء الجماعات ونوابهم ورؤساء جمعيات املهنين 

وتجار تطوان واملضيق والفنيدق ومرتيل وشفشاون.
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جلسة عمل مع وفد عن الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية

لقاء مع جمعية آفاق الكهربائيين والرصاصين بالحسيمة

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 شهري مارس وأبريل 2022 اجتماعات مع هيئات وجمعيات مهنية:

الغرفة  رئيس  أفيالل،  اللطيف  عبد  السيد  استقبل 
األول  النائب  الطيب،  بن  الحسين  بالسيد  مرفوقا 
للرئيس، وفد عن الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية 
الغرفة  بمقر   2022 مارس  فاتح  الثالثاء  يوم  وذلك 
سبل  الطرفين  بين  املباحثات  تناولت  بطنجة.  الجهوية 
إعطاء انطالقة جديدة للقطاع السياحي، بعد االنكماش 
الحاد الذي عرفه جراء جائحة كوفيد 19، كما تم تدارس 
فنادق  من  القطاع  بهذا  العاملين  استفادة  موضوع 
الدولة  تخصصه  الذي  الخصو�شي  بالدعم  ومطاعم 
للتخفيف من اآلثار السلبية للجائحة على هذا القطاع 

الحيوي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والذي يعتبر من 
بين األنشطة االقتصادية الهامة بالجهة.

يوم  لقاء  املال،  أمين  نائب  السيد أشرف بوجير  عقد 
زواال)12(  عشر  الثانية  الساعة  على  مارس   15 الثالثاء 
مكتب  أعضاء  مع  الحسيمة،  بملحقة  الغرفة  بمقر 
جمعية آفاق الكهربائيين والرصاصين بالحسيمة السادة: 
أمين  دادي،  جمال  الجمعية،  رئيس  الجالب،  مصطفى 
من  حضره  كما  الجمعية  كاتب  الشكوطي  فايز  املال، 
امللحقة  نبيلة لهيت، مديرة  الغرفة السيدة  إدارة  جانب 
جمال  السيد  والترويج:  الدعم  قسم  عن  الغرفة  وأطر 

اللقاء  هذا  خالل  تم  أمزيب،  الصديق  والسيد  املخلوفي 
قطاع  منها  يعاني  التي  املشاكل  من  مجموعة  استعراض 
الكهربائيين، وفي هذا الصدد، أكد السيد أشرف بوجير 
الجمعيات  كل  أمام  مفتوحة  الغرفة  خدمات  أن  على 
األصناف  ضمن  يدخل  نشاطها  يكون  أن  على  املهنية 
املهنية التابعة للغرفة بشكل قانوني كما تم االتفاق على 

عقد مجموعة من اللقاءات والتكوينات.
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اجتماع بالحسيمة بين املندوبية اإلقليمية للتجارة والصناعة والغرفة

لقاء بين الغرفة واملندوبية اإلقليمية للتجارة والصناعة بخصوص وضعية 
التموين خالل شهر رمضان

املواكبة والتحسيس

    انعقد يوم الثالثاء 15 مارس، على الساعة الحادية عشر 
صباحا، بمقر الغرفة بملحقة الحسيمة اجتماعا تحضيريا في 
أفق عقد لقاء موسع مع املهنيين حول حالة تمويل األسواق 
بإقليم الحسيمة خالل شهر رمضان. حضر هذا اللقاء عن 
نائب أمين املال والسيد بدر  الغرفة السيد: أشرف بوجير، 
الدين أوخيار، نائب املقرر وعن املندوبية اإلقليمية للتجارة 
والصناعة،  للتجارة  اإلقليمي  املندوب  دينون  حسن  السيد 
السيدة  للغرفة:  اإلداري  الجانب  عن  االجتماع  حضر  كما 

جمال  السيد  الغرفة:  وأطر  امللحقة  مديرة  لهيت،  نبيلة 
على  الجانبان  واتفق  أمزيب.  الصديق  والسيد  املخلوفي 
تنظيم لقاء مع تجار اإلقليم خالل األسبوع املقبل بشراكة 
حول  املختصة،  الخارجية  واملصالح  املحلية  السلطات  مع 
رمضان  لشهر  واالستعدادات  باإلقليم  األسواق  تموين 
املبارك، وتحسيس التجار بضرورة احترام القوانين الجاري 

بها العمل في مجال الجودة واألسعار والسالمة الصحية.

 15 بتاريخ  الغرفة  بين  التحضيري  االجتماع  على  بناء 
الخاصة  2022، بخصوص االستعدادات والترتيبات  مارس 
العامة  بالحالة  واملرتبطة  املبارك،  رمضان  شهر  باستقبال 
لوضعية التموين باألسواق واملراكز التجارية، نظمت الغرفة 
تحسيسيا  يوما  للتجارة،  اإلقليمية  املندوبية  مع  بشراكة 
الخميس  يوم  وذلك  باإلقليم،  الغذائية  املواد  تجار  لفائدة 
الزوال(،  )3 بعد  الزوال  الثالثة بعد  24 مارس على الساعة 
تم  الذي  اللقاء  الحسيمة. عرف هذا  بملحقة  الغرفة  بمقر 
السيدة  ألقتها  للغرفة،  وتأطيرية  ترحيبية  بكلمة  افتتاحه 
للتجارة  مديرة ملحقة الحسيمة، حضور املندوب اإلقليمي 
لجهة  الفالحية  للغرفة  الجهوي  العام  والكاتب  والصناعة 

للسالمة  الوطني  املكتب  وممثلة  الحسيمة  تطوان  طنجة 
الصحية ورئيس جمعية حماية املستهلك بالحسيمة وممثل 
قسم التنسيق والشؤون االقتصادية بالعمالة. كما حضره 
أطر قسم الدعم والترويج بامللحقة وأطر املندوبية اإلقليمية 
مناسبة  اللقاء  هذا  وشكل  بالحسيمة.  والصناعة  للتجارة 
باملواد  املحلية  السوق  وتزويد  التموين  وضعية  لتقييم 
االستهالكية التي يكثر عليها الطلب خالل شهر رمضان. وتم 
تعرف  املحلية  األسواق  أن  على  الجميع  طرف  من  التأكيد 
وفرة املواد االستهالكية وتعرف استقرارا في األسعار باستثناء 

بعض املواد التي تأثرت بفعل تأخر التساقطات املطرية 
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املواكبة والتحسيس

اجتماع مع جمعية املصورين املهنيين بطنجة

اجتماع مع جمعية أصدقاء السياحة بتطوان

    احتضن مقر الغرفة الجهوية بطنجة، يوم الجمعة 8 
ابريل 2022، على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، 
بطنجة،  التصوير  ملهنيي  البوغاز  جمعية  مع  اجتماعا 
ترأسه السيد عبد الحفيظ الشركي، امين املال، وحضره 
مكتب الجمعية الذي يترأسه السيد عبد الوهاب راجي. 
وقد تم خالل هذا االجتماع االستماع الى بعض املشاكل 
تدخال  تتطلب  والتي  املصورين  قطاع  منها  يعاني  التي 
هذه  رأس  وعلى  املعنية.  الجهات  لدى  الغرفة  طرف  من 
املعيقات التي يعاني منها القطاع هو اقدام الجماعة على 
ألشخاص  العمومية  بالساحات  للتصوير  رخص  منح 
الرخص  بسجالت  مسجلين  وغير  املهنة  الى  ينتمون  ال 
ال  كونهم  الى  باإلضافة  املهنية،  الضريبة  وال  التجارية 
الى  ينضاف  الذي  ال�شيء  اليها.  ويسيئون  املهنة  يتقنون 
جراء  من  نشاطها  في  كبير  تراجع  من  املهنة  تعرفه  ما 
الرقمية  الصورة  مستوى  على  الحاصل  الكبير  التطور 

املستعملين  قاعدة  توسع  واسع  بشكل  انتشرت  التي 
محالت  انتشار  الى  باإلضافة  هذا  الذكية.  للهواتف 
الخدمات املتعددة باملدينة التي تعرض خدمات التصوير 
كالكتابة  األخرى  الخدمات  الى  باإلضافة  الفوتوغرافي، 

العمومية والنسخ الى غير ذلك.

الساعة  على   2022 أبريل   11 االثنين  يوم  انعقد    
اجتماع  بتطوان  الغرفة  بملحقة  صباحا  عشر  الحادية 
مع جمعية أصدقاء السياحة  ترأس هذا االجتماع السيد 
هللا  عبد  السيد  بمشاركة  الغرفة  مقرر  بناجي  مصطفى 
الكراطعي عضو الغرفة وعن جمعية أصدقاء السياحة 
حضرت كل من السيدة ثورية الهيشو  رئيسة الجمعية 
والسيد نعيم قجون نائب الرئيسة ،والسيد الحاج حمو 
الطبيعية   والفضاءات  الجبلية  السياحة  مرشد  بلبروج 
الفا�شي  مريم  السيدات  من  كل  حضرت  اإلدارة  وعن 
نقاشا  االجتماع  هذا  وعرف  الغرفة  أطر  خياري  وخلود 
وحول   ، باالقليم  عامة  بصفة  السياحة  حول  هادفا 
العاملين  الفئات  من  ملجموعة  تكوينات  تنظيم  إمكانية 
في هذا املجال ، لتمكينهم من تحسين كفاءاتهم املهنية ، 
ولتكييف مؤهالتهم مع متطلبات املؤسسات ،خصوصا 

الجبلية  السياحة  مثل  جديدة  مجاالت  ظهور  مع 
والسياحة البيئية وغيرها كما ابرزت السيدة الرئيسة ان 
املهنية  للممارسات  في تطور قوي  تتجسد  التحوالت  كل 
مابعد  متطلبات  ملسايرة  جديدة  مهارات  تتطلب  التي 

كوفيد - 19.
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املواكبة والتحسيس

لقاء مع جمعية الكتبيين بتطوان

لقاء مع أعضاء جمعية تجار سوق "سيرفانتيس" 

   عقد السيد عبد اللطيف افيالل رئيس غرفة التجارة 
بمقر   2022 ابريل   20 يوم االربعاء  والصناعة والخدمات 
وممثلي  رئيس  مع  عمل  جلسة  بتطوان  الغرفة  ملحقة 
وضعية  ملناقشة  خصصت  بتطوان  الكتبيين  جمعية 
املكتبات بتطوان وسبل تطوير وتنمية انشطتها ورواجها. 
وتنمية  بتطوير  املرتبطة  القضايا  مختلف  مدارسة  وبعد 
تقني  لقاء  عقد  الى  اللقاء  خلص  بتطوان  الكتبيين  عمل 
مواكبته.  على  الغرفة  تعمل  للجمعية  برنامج  لتسطير 
مدير  اللنجري  الفقيه  ناصر  السيد  اللقاء  هذا  حضر 

ملحقة الغرفة بتطوان.

السيد  الغرفة،  مال  بأمين  ممثلة  الغرفة  واستقبلت    
2022، على  23 أبريل  عبد الحفيظ الشركي، يوم السبت 
الساعة الثانية عشرة زواال، وذلك باملقر الجهوي للغرفة 
»سيرفانتيس«  سوق  جمعية  تجار  عن  ممثلين  بطنجة، 
السيد  اللقاء  هذا  حضر  اإلدارة  جانب  ومن  بطنجة. 
وقد  املؤسساتية.  العالقات  قسم  رئيس  الخملي�شي  نبيل 
السوق  تجار  وضعية  ملناقشة  االجتماع  هذا  خصص 
)سوق سيرفانتيس(، في ظل االستعدادات الجارية إلعادة 
هيكلته. وقد تطرق االجتماع الى ضرورة أخذ بعين االعتبار 
مصالح التجار. من حيث تحديد املكان املؤقت خالل فترة 
املعد  التصميم  مشروع  على  التجار  اطالع  وكذا  االصالح 
مهلة  تمديد  إلى  إضافة  القادمة،  الفترة  خالل  للسوق 
معقولة النتقال التجار الى املكان املؤقت.  وبعد مناقشات 
مستفيضة، خلص اللقاء في األخير إلى تثمين هذا املشروع 
مع  االجتماع  ضرورة  مع  إصالحات،  من  به  يتعلق  ما  وكل 
على  االطالع  قصد  الحسيمة،  تطوان  طنجة  جهة  والية 
تفاصيل املشروع، ونقل انشغاالت تجار سوق سيرفانتيس 

وانتظاراتهم.
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التكوين

الحصة الثالثة من الدورة التكوينية بمقر الغرفة بطنجة

ورشة تكوينية بالحسيمة حول موضوع: كيفية إقناع البنك لتمول 
مشروعي لفائدة حاملي املشاريع واملقاوالت الصغيرة جدا

غرفة  نظمتها  التي  التكوينية  للحصص  استكماال 
طنجة-تطوان  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
-الحسيمة، انعقدت الحصة الثالثة من الدورة التكوينية 
املخصصة لفائدة تجار املدينة العتيقة لطنجة في مجال 
2022على  مارس   4 الجمعة  يوم  االلكترونية،  التجارة 

الساعة 16 زواال بمقر الغرفة بطنجة. ويندرج هذا اللقاء 
والصغيرة  الصغرى  املقاوالت  ومواكبة  دعم  إطار  في 
جدا، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين املركز الجهوي 
إنعاش  لالستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ووكالة 

وتنمية الشمال ومؤسسة جوميا.

    في إطار إتفاقية شراكة بين الغرفة وفابنك، نظمت 
كيفية  موضوع:  حول  تكوينية  ورشة  الحسيمة  ملحقة 
املشاريع  حاملي  لفائدة  مشروعي  لتمول  البنك  إقناع 
واملقاوالت الصغيرة جدا من املنتسبين، وذلك يوم االربعاء 
23 مارس 2022 ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد 
البوشعايبي  عادل  العضوان  السيدان  بحضور  الزوال 
وعماد بلحاج ومن تأطير كل من السيد محمد البلحاجي 

عن  املقاول  دار  مستشار  ضريف  ومراد  الغرفة  عن 
تفاعال  عرفت  التي  الدورة  شكلت  كما  وفابنك.  التجاري 
تساؤالت  على  لالجابة  فرصة  الحضور،  طرف  من  كبيرا 
االستفادة  صعوبات  بخصوص  وانشغاالتهم  املشاركين 
من  انطالقة  برنامج  ومستجدات  البنكي  التمويل  من 
حيث تفاصيل متطلبات املؤسسة البنكية باعتبار طلب 

القرض قابل للتمويل.
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التكوين

مركز تكوين التاجر ينظم دورات تكوينية بطنجة لفائدة مموني الحفالت

والصناعة  التجارة  غرفة  عمل  برنامج  إطار  في    
سنة  برسم  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 
2022 نظم مركز تكوين التاجر بشراكة مع دار املقاول 
الوطنية  الفدرالية  جمعية  أعضاء  لفائدة  تكوينية  دورة 
ملموني الحفالت. الحصة األولى تم تنظيمها يوم األربعاء 
6 أبريل2022 على مستوى املقر الجهوي للغرفة بطنجة 
وترأسها السيد عبد الحفيظ الشركي أمين مال الغرفة. 
إنشاء  ومراحل  أنواع  موضوع  األولى  الحصة  تناولت 
املقاوالت والتقنيات الجديدة للتسيير. وقد قام بتنشيطها 

السادة: محمداملنصفي وأيمن الحلواني الرفاعي بصفتهما 
مستشاران بدار املقاول.

والصناعة  التجارة  لغرفة  الجهوي  املقر  وشهد     
 13 والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم األربعاء 
أبريل2022 تنظيم الحصة التكوينية الثانية لفائدة أعضاء 
جمعية الفدرالية الوطنية ملموني الحفالت. الحصة تدخل 
ضمن دورة تكوينية ينظمها مركز تكوين التاجر و تناولت 
يعيشها  التي  الوضعية  من  انطالقا  املقاولة  تدبير  تقنيات 
القطاع. قام بتنشيط هذه الحصة السادة محمد املنصفي 
وأيمن الحلواني الرفاعي بصفتهما مستشاران بدار املقاول. 

ونظمت باملقر الجهوي للغرفة الحصة الثاثة يوم األربعاء 
الجمعية  أعضاء  املستفيدين  بحضور  أبريل2022   20
املذكورة. وتناولت الحصة موضوع »التسويق االلكتروني« 
بتنشيط من املستشار بدار املقاول السيد محمد املنصفي. 
بين مركز  تتم بشراكة  التكوينية  الدورة  لإلشارة فإن هذه 
التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات  التاجر  تكوين 

لجهة طنجة تطوان الحسيمة و مؤسسة » دار املقاول«.
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التكوين

"CPU "لقاء تكويني بالحسيمة حول املساهمة املهنية املوحدة

الغرفة تواكب املقاوالت الناشئة

    في إطار برنامج عملها برسم سنة 2022، وفي إطار 
واملستجدات  القضايا  كل  في  منتسبيها  مع  التواصل 
الحسيمة  بملحقة  بمقرها  الغرفة  نظمت  تهمهم،  التي 
بعد  الواحدة  الساعة  2022 على  أبريل   19 الثالثاء  يوم 
اإلقليمية  املديرية  مع  بشراكة  تواصليا  لقاء  الزوال، 
للضرائب واملديرية اإلقليمية للصندوق الوطني للضمان 
نظام  وتبسيط  شرح  أجل  من  بالحسيمة،  االجتماعي 
لفائدة  االجتماعية  والحماية  املوحدة  املهنية  املساهمة 
النظام.  بهذا  املعنيين  الحسيمة  بإقليم  واملهنيين  التجار 
اللقاء السيد أشرف بوجير نائب أمين املال،  ترأس هذا 
وعادل  بلحاج  عماد  الغرفة:  أعضاء  السادة  وحضره 
وبعض  وأطرها  امللحقة  مديرة  جانب  إلى  البوشعيبي 

الجمعيات املهنية والتجار. وتمحور هذا اللقاء على أهم 
مقتضيات نظام املساهمة املهنية املوحدة. كما أعطيت 
شروحات دقيقة في هذا املجال للتساؤالت التي تم طرحها 
من طرف التجار واملهنيين، ال بالنسبة لنظام املساهمة 
الصحية  بالتغطية  املرتبط  الشق  أو  املوحدة  املهنية 
واألداء، كما  التصريح  النظام، وكيفية  يتيحها هذا  التي 
تعمالن  اللتين  املؤسستين  مصالح  أن  على  التأكيد  تم 
إشارة  رهن  تبقى  املجال،  هذا  في  بينهما  فيما  بتنسيق 
جميع املهنيين لإلجابة عن تساؤالتهم واستفساراتهم بهذا 
في  االنخراط  عملية  نجاح  وضمان  لتعبئة  الخصوص 

النظام الجديد.

التي  الناشئة  املقاوالت  بمواكبة  االلتزام  إطار  في     
شاركت في »الهاكاتون« املنظم تحت شعار »ابتكار حلول 
اليوم والغد« بشراكة بين أمانديس، طكنوبارك، أورونج 
يومه  الجهوية  الغرفة  بمقر  لقاء  تنظيم  تم  والغرفة؛ 
وقد  الناشئة.  املقاولة  لفائدة   2022 أبريل   20 األربعاء 
حضر هذا اللقاء من جانب اإلدارة، السيد عزيز اغبالو 
رئيس قسم االستراتيجية والشراكة. وبعد تقديم املشروع 

الذي هو عبارة عن لباس داخلي نسائي قابل للتنظيف 
التلوث  من  البيئة  حماية  بهدف  االستعمال،  وإعادة 
قامت  النسائية؛  الصحية  الفوط  استعمال  عن  الناتج 
توجيهات  بتقديم  شركة  مسيرة  أفيالل  سارة  اآلنسة 
لحاملي املشروع للمزيد من التدقيق في خصائص املنتج 

وطرق تصنيعه وتسويقه.
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الدعم والترويج

افتتاح اكاديمية الصناعات الغذائية بوزان

رئيس  والسيد  وزان  اقليم  عامل  السيد  أشرف      
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 
القنصل  والسيد  وزان  جماعة  رئيس  والسيد  الحسيمة 
الفخري االملاني والسيد منسق املشروع وادارة االكاديمية 
ورجال  املصالح  ورؤساء  املنتخبين  من  مجموعة  رفقة 
االفتتاح  على  وتعاونية  جمعوية  وفعاليات  السلطة 
الرسمي ألكاديمية الصناعات الغذائية بوزان وذلك يوم 
الثالثاء 8 مارس 2022 صباحا بوزان. وقد شارك في وفد 
االربعي  انوار  السيد  من  كل  االفتتاح  عملية  في  الغرفة 
نائب رئيس الغرفة ومصطفى بناجي مقرر الغرفة ومحمد 
رئيس  قيقي  وعادل  بطنجة  الغرفة  عضو  السطي  كريم 

الغرفة  عضو  الصوفي  ومحمد  بوزان  االقليمية  اللجنة 
بوزان والسيد ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة الغرفة 
الجمعيات  ورؤساء  املهنيين  من  ومجموعة  بتطوان 
ملختلف  زيارة  االفتتاح  برنامج  وتضمن  والتعاونيات. 
املنتوجات  سوق  على  االطالع  وكذا  االكاديمية  مرافق 
حول  تفصيلي  عرض  الى  االستماع  تم  كما  املجالية 
املرتبطة  االنشطة  ومختلف  االكاديمية  وبرامج  اهداف 
الفعاليات  من  مجموعة  تكريم  تم  اللقاء  ختام  وفي  بها. 
الذي  للمرأة  العالمي  اليوم  بمناسبة  والفنية  النسائية 

يصادف 8 مارس.
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الغرفة تواكب قطاع النسيج واأللبسة

املغربية  الجمعية  مع  بشراكة  الغرفة  نظمت        
ندوة  الشمال،  –جهة  واأللبسة  النسيج  لصناعات 
وذلك   «  CBI MOROCCO APPAREL برنامج«  لتقديم 
10 مارس باملقر الجهوي بطنجة. في هذا  يومه الخميس 
رئيس  أفيالل  اللطيف  عبد  السيد  استقبل  السياق 
 « مكتب  عن  الحمومي  سعد  السادة  الجهوية  الغرفة 
HARVARD CONSULTING » والسيد هشام باهي عن 
مكتب« TRAIT  D‘UNION » املكلفين بتنزيل و مواكبة 
الهوالندية.  الحكومة  طرف  من  املدعوم  البرنامج  هذا 
أربعي  أنوار  السيد  من  كل  االستقبال  هذا  حضر  وقد 
ورئيس«   عضو  العرود  ياسين  والسيد  الرئيس  نائب 

الورديغي،  رشيد  األعضاء  والسادة   «  AMITH-NORD
السيدة  و  ولعالي،  نجيب  زيون،  حسن  السطي،  كريم 
رندة حنفي، حيث قدم املسؤوالن للسادة األعضاء نبذة 
عرفت  وقد  اشتغاله.  آليات  و  البرنامج  عن  مقتضبة 
الخياطة  شركات  من  مهم  عدد  فيها  شارك  التي  الندوة 
CBI MO-  والنسيج بالجهة تقديم تفاصيل حول برنامج«

الدعم  من  االستفادة  وكيفية   «  ROCCO APPAREL
البرنامج  هذا  ويهدف  للمقاوالت.  يوفرها  التي  واملواكبة 
النسيج  قطاع  في  العاملة  املغربية  املقاوالت  تطوير  إلى 
ودول  هولندا  في  منتجاتها  لتسويق  وتأهيلها  واأللبسة 

أوروبا الشمالية.

الدعم والترويج
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انتقاء املتبارين املستفيدين من خدمات حاضنة املقاوالت بتطوان

لقاء تواصلي مع رؤساء املصالح والتعاونيات بوزان

الغرفة  بملحقة   2022 مارس   9 األربعاء  يوم  تم     
بتطوان عملية انتقاء املتبارين اللذين سيستفيدون من 
خدمات حاضنة املقاوالت بمارتيل من طرف اللجنة التي 

تضم كل من السادة: 

الجهوية  املؤسسة  جمعية  رئيس  القاسمي:  *مهيب 

للتكوين والتنمية

*خالد هرميش إطار بجماعة تطوان

*حجاجي محمد رئيس مصلحة التكوين

*أشرف صالح مسؤول على حاضنة املقاوالت مارتيل

    بعد افتتاح اكاديمية الصناعات 
اقليم  عامل  طرف  من  الغذائية 
بمقر  نظم  املا�شي  االسبوع  في  وزان 
 15 الثالثاء  يوم  بوزان  االكاديمية 
مارس 2022 على الساعة 11 صباحا 
املصالح  رؤساء  مع  تواصليا  لقاء 
والتعاونيات باقليم وزان.  حضر هدا 

مصطفى  االعضاء:  السادة  اللقاء 
عادل  محد  االشهب،  فؤاد  بناجي، 
قيقي، محمد الصوفي ورندة الحنفي. 
والسيد خالد االبراهيمي نائب رئيس 
كل  اللقاء  هذا  وأطر  وزان.  جماعة 
بتطوان  الغرفة  ملحقة  مدير  من 
اللنجري  الفقيه  ناصر  السيد 

العيادي منسق  والسيد عبد املجيد 
مشروع االكاديمية. وخلص اللقاء الى 
مجموعة من املقترحات والتوصيات 
التكوين  تطوير  الى  الهادفة 
باالكاديمية وتنمية القطاع التعاوني 

باقليم وزان.

الدعم والترويج
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الدعم والترويج

اجتماعات تحضيرية لتنظيم مهرجان طنجة للتسوق
طنجة  مهرجان  لتنظيم  والتحضير  االعداد  اطار  في        
عبد  السيد  ترأس  طنجة،  بمدينة  عقده  املزمع  للتسوق 
والصناعة  التجارة  غرفة  مال  امين  الشركي  الحفيظ 
خصص  لقاء  طنجة-تطوان-الحسيمة،  لجهة  والخدمات 
لهذه  والفنية  التنظيمية  الجوانب  مختلف  لتدارس 
التظاهرة، بحضور كل من السيد انوار اربعي نائب الرئيس 
لجنة  رئيسة  الشركي،  جوهرة  الغرفة  عضوتا  والسيدتان 

الغرفة  اعضاء  والسادة  الزيدي  ونزهة  االلكترونية  التجارة 
بوشتى  الطويل وعبد هللا  البشير  و  العشيري  العربي  محمد 
رئيس  السطي  كريم  ومحمد  الداخلية  التجارة  لجنة  رئيس 
اطر  ايضا  االجتماع  حضر  وقد  الخارجية  العالقات  لجنة 
 2022 مارس   18 الجمعة  يوم  وذلك  طنجة  غرفة  وموظفو 

بمقر هذه االخيرة.

مهرجان  لتنظيم  والتحضير  االعداد  اإلطار  نفس  وفي     
يوم  الشركي  الحفيظ  عبد  السيد  ترأس  للتسوق،  طنجة 
الجمعيات  مع  لقاءا  الغرفة  2022بمقر  أبريل   15 الجمعة 
والرابطات التجارية. وذلك بحضور كل من السادة األعضاء 
نزهة الزايدي، ياسين العرود والبشير الطويل العشري محمد 
العربي عبد هللا بوشتا ومحمد كريم السطي. وقد حضر هذا 
اللقاء كذلك أطر الغرفة: محمد يجو، خالد بولعيش وندى 

التجارية  والجمعيات  الرابطات  رؤساء  كل  رحب  جيوك. 
التخفيف  في  اإلسهام  شأنها  من  تظاهرة  لكونه  باملشروع 
من الركود اإلقتصادي الناجم عن الجائحة. وصادقوا على 
 02 بين  املمتدة  الفترة  في  واملتمثل  للتنظيم  املقترح  التاريخ 
و31 دجنبر 2022. وخلص اللقاء بمجموعة من التوصيات 

لحسن تنظيم التظاهرة.

   واستقبل السيد عبد الحفيظ الشركي امين مال الغرفة، 
للسياحة  الدولي  العالي  املعهد  عن  عبا�شي  سعيد  السيد 
والسيد نجيب الشعيري عن جمعية النقل السياحي بطنجة 
يوم  وذلك  تواصل  شركة  مسير  الزنيفي  سفيان  والسيد 
خالل  اشاراملتدخلون  وقد  للغرفة.  الجهوي  باملقر  االربعاء 

االجتماع الى:

-اهمية مثل هذه املهرجانات في خلق رواج تجاري وترفيهي 
للساكنة.

-ضرورة احترام خصوصية الجهة في تنظيم هذا املهرجان.

الذي  و  سنة  كل  قار  موعد  التظاهرة  هذه  من  جعل   -
سيمثل مكسب حقيقي لساكنة املدينة والجهة.

فاعلين  من  املدينة  مكونات  جميع  انخراط  -ضرورة 
ومراكز  ومطاعم  وفنادق  اسفار  ووكاالت  وتجار  اقتصادين 

تجارية.....إلنجاح هذه التظاهرة.

- اهمية العمل على تسويق املهرجان.

املدينة  تعرف  فترة  خالل  املهرجان  توقيت  تحديد   -
لعقد  موعد  دجنبر  شهر  اوائل  اقتراح  تم  وقد  تجاري  ركود 

املهرجان.
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الدعم والترويج

مشاركة الغرفة في اللقاء التحضيري "للملتقى الثالث للمناطق الصناعية 
ودورها في جذب االستثمارات وتنمية الصادرات"

      شارك السيد الحسين بن الطيب النائب االول لرئيس الغرفة 
بمقر  والترويج  الدعم  قسم  رئيس  يجو  محمد  بالسيد  مرفوقا 
بالرباط  والتعدين  والتقييس  الصناعية  للتنمية  العربية  املنظمة 
2022 في اللقاء التحضيري الخامس و ذلك  21 مارس  يوم االثنين 
الصناعية  للمناطق  الثالث  للملتقى  التنظيمية  الترتيبات  ملناقشة 
من  املزيد  بذل  و  الصادرات  وتنمية  االستثمارات  جذب  في  ودورها 
الجهود النجاحه وعقده بمستوى يليق بالرعاية امللكية التي ح�شي 

بها امللتقى الثالث الذي سينعقد من 8الى 10 يونيو 2022 بطنجة.
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لقاء عمل مع السيد وزير الصناعة والتجارة

مشاركة الغرفة في لقاء إعالمي بمكتب تنمية التعاون

والتجارة  الصناعة  وزير  مزور  رياض  السيد  إستقبل 
وفدا من إقليم الحسيمة مكونا من السيد محمد سحنون 
التجارة  لغرفة  اإلستشارية  اإلقلمية  اللجنة  رئيس 
الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
والسيد نورالدين مضيان، النائب البرملاني والسيد جمال 
املوساوي رئيس جماعة إمزورن يوم الثالثاء فاتح مارس 
اللقاء  هذا  تمحور  مساء.  الرابعة  الساعة  على   2022
أكد  كما  الحسيمة،  بإقليم  اإلستثمار  تشجيع  حول 
تأهيل وتوسيع  الوزارة من أجل  الوزير على عمل  السيد 
جديدة  دينامية  خلق  بغية  بإمزورن  الصناعية  املنطقة 
وتوفير فرص الشغل باملدينة. كما تم التأكيد على ملف 
اعادة هيكلة سوق ثالثاء كتامة، كما ستساهم الوزارة في 

تشجيع االستثمار في منطقة االنشطة االقتصادية بايت 
قمرة.

احتفاال باليوم العالمي للمرأة، شاركت غرفة التجارة 
الحسيمة،  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
ورئيسة  الغرفة  عضوة  الشركي  جوهرة  بالسيدة  ممثلة 
مكتب  بين  اإلعالمي  اللقاء  في  االلكترونية  التجارة  لجنة 
تنمية التعاون واألكاديمية الكندية للتدريب واالستشارة، 
املؤتمرات  بقاعة   2022 مارس   11 الجمعة  يوم  وذلك 
باملدينة الرياضية بطنجة.  ولإلشارة فهذا اللقاء يندرج في 

النسوية  التعاونيات  الذي استفادت منه  التدريب  إطار 
على الصعيد الوطني والجهوي ملدة ثالثة أشهر في مجال 
األكاديمية  مع  بتنسيق  القيادية  املرأة  مهارات  تطوير 
السيدة  تسلمت  كما  واالستشارة.  للتدريب  الكندية 
جوهرة الشركي درع التميز في التسيير والقيادة التعاونية 
والذي يمنح للشخصيات التي لها بصمة في جودة التسيير 

وكفاءة األداء في قيادة املؤسسات التعاونية.
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الغرفة تشارك في اللقاءات التشاورية حول برنامج عمل جماعة املضيق 

الغرفة تشارك في اللقاءات التشاورية حول برنامج عمل جماعة بليونش

محمد  السيد  العضوين  في  ممثلة  الغرفة  شاركت 
املضيق  لتطوان  االقليمية  اللجنة  رئيس  العسري  طه 
الفنيدق والسيد عبد هللا الكراطعي عضو الغرفة اشغال 
عمل  برنامج  اعداد  حول  واالخباري  التشاوري  اللقاء 
جماعة املضيق 2027-2022 الذي ترأسه السيد عامل 
مارس   15 الثالثاء  يوم  وذلك  الفنيدق  املضيق  عمالة 
3 مساء بقاعة لال عائشة باملضيق.  2022 على الساعة 
عمالة  عامل  كلمة  اللقاء  هذا  اعمال  جدول  وتضمن 
حول  وعرض  املضيق  جماعة  وكلمة  الفنيدق  املضيق 
عملية اعداد برنامج الجماعة تالها مناقشة واقتراحات 

لتضمينها في برنامج العمل.

    وشاركت الغرفة أيضا يوم الثالثاء 22 مارس 2022 
بمقر جماعة بليونش في اللقاء التشاوري والتواصلي حول 
مثل  وقد   .2022-2027 بليونش  جماعة  برنامج  اعداد 
وحضر  الغرفة  عضو  الكراطعي  هللا  عبد  السيد  الغرفة 
هذا اللقاء كل من رئيس مجلس عمالة املضيق الفنيدق، 
املصالح  رؤساء  وبعض  بالعمالة  الجماعات  ورؤساء 
وفعاليات  املدني  املجتمع  جمعيات  ورؤساء  واملنتخبين 

مختلفة.
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الغرفة تشارك في اللقاء التشاوي النطالقة برنامج عمل جماعة تطوان

مشاركة الغرفة في أشغال اجتماع بعمالة العرائش حول " تصميم التهيئة 
للمنطقة الصناعية العرائش 2 بجماعة العرائش "

 31 الخميس  يوم  الغرفة  شاركت 
الحادية  الساعة  على   2022 مارس 
االجتماعات  بقاعة  صباحا  عشر 
التابعة لجامعة عبد املالك السعدي 
التشاوري  اللقاء  اشغال  في  بتطوان 
جماعة  عمل  برنامج  انطالقة  حول 
هذا  ترأس   .2023-2028 تطوان 
تطوان،  اقليم  عامل  السيد  اللقاء 
جماعة  رئيس  السادة  وحضره 
االقليمي  املجلس  رئيس  تطوان، 
عبد  جامعة  رئيس  نائب  لتطوان، 

رؤساء  جانب  الى  السعدي  املالك 
باالقليم ورؤساء وممثلي  الجماعات 
املصالح  ورؤساء  املهنية  الغرف 
الخارجية ورؤساء جمعيات املجتمع 
واملنتخبين  والبرملانيين  املدني 
كبير  وحشد  االعالم  ورجال  ونساء 
هذا  وحضر  االقليم.  فعاليات  من 
اللقاء كذلك السادة اعضاء الغرفة 
االول  النائب  طيب  بن  الحسين 
بناجي  ومصطفى  الغرفة،  لرئيس 
العسري  طه  ومحمد  الغرفة  مقرر 

لتطوان  االقليمية  اللجنة  رئيس 
القاسمي  وموهب  الفنيدق  املضيق 
للتكوين  الجهوية  املؤسسة  رئيس 
هذا  خالل  مداخلة  وفي  والتنمية. 
اللقاء عبر السيد الحسين بن طيب 
هذا  لحضور  الدعوة  شكر  عن 
الغرفة  بين  املشترك  وللعمل  اللقاء 
التي  التنموية  وللمجاالت  والجماعة 
العمل  في برنامج  التركيز عليها  ينبغي 
الذي  التجاري  القطاع  وخاصة 

عرفت فيه مدينة تطوان الريادة.

منها  وتشجيعا  للغرفة،  التمثيلية  االدوار  إطار  في       
الحميد  عبد  السيد  شارك  بالجهة،  االستثمار  لفرص 
الحسيسن نائب رئيس الغرفة الجهوية مرفوقا بالسيدة 
في  بالعرائش  الغرفة  فرعية  مسؤولة  اعجيول  فاطمة 
اشغال اجتماع اللجنة التقنية املحلية الخاصة بتصميم 
بمقر  املنعقد   2 العرائش  الصناعية  للمنطقة  التهيئة 
عمالة العرائش يوم االثنين 4 أبريل 2022. ترأس االجتماع 
العرائش  اقليم  على  الجاللة  صاحب  عامل  السيد 
مندوب  السيد  للعمالة،  العام  الكاتب  السيد  وحضره 
التجارة والصناعة بتطوان، مدير الوكالة الحضرية وزان 
التقليدية  للصناعة  الجهوية  الغرفة  ممثل  -العرائش، 
والتعاون  التشغيل  ومندوبو  الفالحية  الغرفة  وممثل 
الوطني والصحة. ورئيس املصلحة الطبوغرافية بالعرائش 

وعدد من ممثلي املصالح الخارجية. وقد تمحورت اشغال 
هذا االجتماع حول:

 -1تقديم تصميم التهيئة للمنطقة الصناعية العرائش

 2 -مناقشة العرض وتقديم اآلراء. 

-3املصادقة على التصميم.

مواكبة الدينامية الترابية
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حضور اجتماع بمقر جماعة طنجة

اللقاءات       استكماال ملخرجات 
واملهنيين  التجار  مع  التواصلية 
التجارة  غرفة  عليها  اشرفت  التي 
طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
الجهوي  باملقر  الحسيمة  تطوان 
اللقاءات  لتوصيات  بطنجة،وتنزيال 
األخيرة التي جمعت الغرفة باملجلس 
عملية  إطار  وفي  لطنجة  الجماعي 
التحسيسية  للحملة  األولي  التقييم 
بين  املشتركة  اللجان  بها  تقوم  التي 
األربع  واملقاطعات  الجماعة  مصالح 
واملهنيين  التجار  تحسيس  أجل  من 
الوضعية  تسوية  ضرورة  على 
و  التجارية،  ملحالتهم  اإلدارية 
االنشطة  مزاولة  بتراخيص  املتعلقة 
الخدماتية  و  الصناعية  و  التجارية 
 )Rokhas.ma( الرقمية  البوابة  عبر 
التجارية  الرخص  بتدبير  الخاصة 

واستغالل األمالك الجماعية العامة 
بتراب جماعة طنجة،  انعقد في مقر 
أبريل   6 االربعاء  يوم  طنجة  جماعة 
لتدارس  تنسيقيا  اجتماعا   ،2022
والتواصلية  العملية  االجراءات 
عملية  وتقييم  واملهنيين  التجار  مع 
املرخصة  غير  األنشطة  إحصاء 
وذلك على صعيد تراب كل مقاطعة 
التحمالت  دفتر  ملضامين  تفعيال 
التجارية  باألنشطة  الخاص 
والقرار  والخدماتية  والصناعية 
املؤقت  باالحتالل  املتعلق  التنظيمي 
اختصاصات  إطار  في  العام  للملك 
االجتماع  حضر  اإلدارية.  الشرطة 
كل من السيد محمد سعيد أهروش 
النائب الثاني لرئيس الغرفة والسيد 
مال  امين  الشركي  الحفيظ  عبد 
الغرفة والسيد عبد الرحيم العلوي 

حضره  كما  القرب.  مصلحة  رئيس 

رئيس  نائب  غيالن  محمد  السيد 

السادة  من  وعدد  طنجة  جماعة 

التجارية  الرخص  مصالح  رؤساء 

باملقاطعات األربع مقاطعة املدينة / 

مقاطعة مغوغة / مقاطعة السواني 

تطرق  وقد  مكادة.  بني  مقاطعة   /

التي  املشاكل  ملختلف  الحاضرون 

والصناعة  التجارة  قطاعات  تهم 

إلى  أغلبها  يحتاج  والتي  والخدمات، 

النعكاساتها  نظرا  آنية،  معالجة 

القطاعات  مختلف  على  السلبية 

استعرضوا  كما  باملدينة.  الحيوية 

منها  تشكو  التي  املظاهر  مختلف 

هذه القطاعات، خصوصا ما يتعلق 

باحتالل امللك العمومي.

مواكبة الدينامية الترابية
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"HACKATHON STARTUPS "الغرفة تشارك في مسابقة املقاوالت الناشئة

الغرفة تشارك في اختتام هاكاتون املقاوالت الناشئة

األنشطة  إطار  في     
لدعم  الهادفة 
الناشئة  املقاوالت 
شاركت  واملبدعة، 
األربعاء  يوم  الغرفة 
في   2022 مارس   23
املقاوالت  مسابقة 
HACKA-  الناشئة«

 »THON STARTUPS
الجهوية  الغرفة  مثل 

لجنة  رئيسة  الشركي  جوهرة  السيدة  التظاهرة  هذه  في 
قسم  رئيس  اغبالو  عزيز  والسيد  اإللكترونية  التجارة 

االستراتيجية والشراكة. 
املسابقة  هذه  وتهدف 
 25 ل   23 من  املستمرة 
واملنظمة   2022 مارس 
أمانديس،  طرف  من 
طكنوبارك  مع  بشراكة 
والغرفة  وأورانج 
تكوين  إلى  التجارية 
ومواكبة حاملي املشاريع 
لبلورة مشاريعهم، حيث 
سيتم مكافأة املقاوالت الناشئة الفائزة باملسابقة بجوائز 

وسندات طلب مقدمة من طرف الشركاء.

مارس   23-25 من  املنظم  »هاكاتون«  ال  إطار  وفي     
بين  بشراكة  والغد«  اليوم  حلول  »ابتكار  شعار  تحت 
أمانديس، طكنوبارك، أورونج وغرفة التجارة والصناعة 
تنظيم  تم  الحسيمة؛  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 
عن  لإلعالن  مارس،   25 الجمعة  يوم  االختتامي  الحفل 
الغرفة  مثل  املسابقة.  بهذه  الفائزة  الناشئة  املقاوالت 
الجهوية في لجنة التحكيم الخاصة بهذا الهاكاتون السيد 
وبعد  والشراكة.  االستراتيجية  قسم  رئيس  اغبالو  عزيز 

مشروعا   18 تقديم  تم  والتأطير  املواكبة  من  أيام  ثالث 
فائزين  ثالث  عن  اإلعالن  ليتم  املالية  بالجوائز  للفوز 
غرفة  التزمت  فيما  املسابقة.  ضمن  املقدمة  بالشيكات 
تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
الحسيمة بمواكبة مقاولتين ناشئتين لم يتم اختيارهما 
ضمن الفائزين، نظرا لتميز املشروعين ويتعلق األمر ب:« 

.MOUKAWIL SPACE وOVILOVE
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مشاركة الغرفة في اللقاء التفاعلي حول موضوع "املقاولة وتكافؤ الفرص"

مشاركة الغرفة في أشغال اللقاء الدرا�سي حول قانون الصفقات العمومية

    شاركت السيدة جوهرة الشركي عضوة ورئيسة لجنة 
التجارة االلكترونية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات 
حول  التفاعلي  اللقاء  في  طنجة-تطوان-الحسيمة  لجهة 
طرف  من  »املنظم  الفرص  وتكافؤ  املقاولة   « موضوع 
طرف  من  واملنجز  الدولية  للتنمية  االمريكية  الوكالة 
مارس   24 الخميس  يوم  وذلك  للهجرة  الدولية  املنظمة 
للتبادل  اللقاء فرصة  بفندق هيلتون. وقد شكل   2022
النسائية  للمقاولة  املتاحة  االمكانيات  حول  والتشاور 
وحول الفرص والنجاحات والتحديات التي تواجه املرأة 

اللقاء تقديم عدة شهادات ملقاوالت  املقاولة. كما عرف 
نسائية تعمل في مختلف املجاالت.

السيد  للمقاوالت،  املغربية  الهيئة  رئيس  من  بدعوة 
والصناعة  التجارة  غرفة  شاركت  الورديغي،  رشيد 
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة في أشغال اليوم 
الهيئة  الدرا�شي حول الصفقات العمومية الذي نظمته 
2022 بمقر  23 مارس  للمقاوالت يومه االربعاء  املغربية 
بطنجة.  واأللبسة  النسيج  لصناعة  املغربية  الجمعية 
وقد مثل الغرفة في هذا اللقاء السيد انور األربعي، نائب 
بجهة طنجة  والخدمات  والتجارة  الصناعة  رئيس غرفة 
بالقسم  إطار  املعلم،  رجاء  واألنسة  الحسيمة  تطوان 
بالغرفة.  العمومية  الصفقات  ومسؤولة  واملالي  اإلداري 
عضو  العرود،  ياسين  اللقاء:السيد  هذا  حضر  كما 
النسيج  لصناعات  املغربية  الجمعية  ورئيس  الغرفة 
السطي،  كريم  محمد  والسيد  الشمال،  فرع  وااللبسة 

البرملاني  النائب  الحمامي،  محمد  السيد  الغرفة،  عضو 
ورئيس مقاطعة بني مكادة، السيد محمد سعيد، ممثل 
العلوي،  الشعيبية  السيدة  للمملكة،  الجهوية  الخزينة 
الشمال  املغرب فرع  العام ملقاوالت  االتحاد  نائبة رئيس 
ورئيسة جمعية النساء املقاوالت فرع الشمال،  األستاذ 
الجامعي عبد اللطيف الشدادي، وقد تمحور هذا اللقاء 
حول قانون الصفقات العمومية وسبل تعزيز التواصل 
بطلبات  يتعلق  فيما  للمقاوالت  املعلومات  وايصال 
واملقاولين  الصغرى  املقاوالت  سيما  ال  األثمان،  عروض 
التكوينات  تعزيز  سبل  ودراسة  والتعاونيات،  الذاتيين 
العمومية  الطلبات  ولوج  من  لتمكينها  املقاوالت  لصالح 

وتعزيز مشاركتها في الصفقات 
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مشاركة الغرفة في اجتماع حول املسابقة املعمارية لتحويل وتأهيل سوق 
الجملة للخضر والفواكه القديم بطنجة الى قصر املعارض

مشاركة الغرفة في الندوة الوطنية تحت شعار "صنع باملغرب وخريجي معاهد 
النسيج واأللبسة: أية برامج كفيلة لتطوير القطاع"

    شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 
بن  الحسين  بالسيد  ممثلة  الحسيمة  تطوان  طنجة 
الطيب، النائب االول للرئيس في اجتماع يوم الخميس 24 

املسابقة  الظهر حول  بعد  الثالثة  الساعة   2022 مارس 
املعمارية لتحويل وتأهيل سوق الجملة للخضر والفواكه 

القديم بطنجة الى قصر املعارض.

بدعوة كريمة من املكتب التنفيذي للجمعية املغربية 
مشاركة  إطار  وفي  واأللبسة،  النسيج  معاهد  لخريجي 
للمنتوج  االستثمار  تشجيع  في  املنتخبة  املؤسسات 
غرفة  رئيس  نائب  أربعي  أنوار  السيد  شارك  النهائي، 
تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
كريم  ومحمد  العرود،  ياسين  والسادة  الحسيمة، 
شعار  تحت  الوطنية  الندوة  في  الغرفة  عضوي  السطي 
أية  واأللبسة:  النسيج  معاهد  وخريجي  باملغرب  »صنع 

 24 الخميس  يوم  وذلك  القطاع«  لتطوير  كفيلة  برامج 
2022 على الساعة السادسة مساء بفندق كنزي  مارس 
معاهد  مشاركة  الندوة  هذه  عرفت  بطنجة.  سوالزور 
من  والعديد  املنهي  التكوين  ومركز  واأللبسة،  النسيج 
الجمعيات املهنية والفاعلين في هذا املجال، كما عرفت 
لتطلعات  االستجابة  بهدف  مستفيضا  نقاشا  الندوة 

وانتظارات الخريجين واملقاوالت املغربية.
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مشاركة الغرفة في لقاء املرأة املقاولة بشفشاون

مشاركة الغرفة في فعاليات االيام املهنية pro day بتطوان

بدعوة من جمعية النساء املقاوالت بشفشاون، واحتفاال 
للمرأة  املتميز  للحضور  وترسيخا  للمرأة  العالمي  باليوم 
املقاولة الشفشاونية ومساهمتها في كسب رهانات التنمية 
املنشودة حضر كل من السيد محمد أمين الرملي، والسيد 
رشيد الورديغي عضوي غرفة التجارة والصناعة والخدمات 
»املرأة  عنوان  تحت  لقاء  الحسيمة،  تطوان  طنجة  لجهة 
املقاولة الشفشاونية وتحديات جائحة كورونا«، وذلك يوم 
2022، على الساعة الثالثة والنصف  24 مارس  الخميس 

مساء بقاعة الندوات بفندق بارادور بشفشاون.

    في إطار االيام املهنية pro day التي ينظمها مكتب التكوين 
املنهي كل سنة من اجل تعريف فئة الشباب الصاعدة على 
القطاعات املختلفة وعلى مؤسسات الخدماتية والشركات 
لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  قامت غرفة  املنتجة. 
 2022 مارس   25 الجمعة  يوم  الحسيمة  تطوان  طنجة 
بتأطير ورشة املقاولة الذاتية، وذلك بمكتب التكوين املنهي 
لفائدة  بارك  تطوان  الصناعية  باملنطقة  الشغل  وإنعاش 
إداري  مساعد  وشعبة  املقاوالت  تدبير  شعبة  متدربي 
واطر  بوالح  رضوان  السيد  التكوين  معهد  مدير  بحضور 

املؤسسة املهنية.
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مشاركة الغرفة في املناظرة الجهوية للتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار 
وتوقيع اتفاقية شراكة مع جامعة عبد املالك السعدي

   تفعيال ملضامين النموذج التنموي الجديد الذي قدم 
نصره  السادس  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  يدي  بين 
لتسريــع  الوطني  املخطط  مع  االنسجام  إطار  وفي  هللا، 
تـحــــول منظومة التعليم العـالـي والبحث العلمي واالبتكار 
التجارة  غرفة  شاركت  املعنية،   الوزارة  أطلقته  الذي 
الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
ممثلة بالسيد الحسين بن الطيب النائب االول للرئيس، 
العلمي  والبحث  العالي  للتعليم  الجهوية  املناظرة  في 
واالبتكار التي نظمتها جامعة عبد املالك السعدي عقب 
مختلف  مع  واملشاورة  اإلنصات  جلسات  من  مجموعة 
الفاعلين الداخليين والخارجيين على صعيد جهة طنجة 
 2022 مارس   26 السبت  يوم  وذلك  الحسيمة.  تطوان 
بكلية الطب والصيدلة بطنجة. بحيث تم التوقيع خالل 
هذه املناظرة على اتفاقية تجمع كل من الغرفة وجامعة 
بين  تعاون  اقامة  حول  تتمحور  السعدي  املالك  عبد 
على  والعمل  تنموية  مشاريع  بلورة  يشمل  املؤسستين 

ترجمتها الى مخططات عمل وتطبيقها ثم تقييمها وتتبعها 
بغية تعزيز ايجاباتها. تميزت هذه املناظرة بحضور كل من 
السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث 
فحص  عمالة  عامل  السيد  وبحضور  واالبتكار  العلمي 
الحسيمة  تطوان  طنجة  جهة  مجلس  رئيس  والسيد 
ومجموعة  السعدي  املالك  عبد  جامعة  رئيس  والسيد 
واالقتصاديين  واملؤسساتيين  الجهويين  الفاعلين  من 

واالجتماعيين بالجهة.
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مشاركة الغرفة في فعاليات الدورة الثامنة للمجلس االداري للوكالة الحضرية 
للعرائش - وزان

الغرفة حاضرة في املعرض الدولي للنسيج "" Maroc In Mode بالجديدة

     تفعيال لدورها التمثيلي في مجالس ادارة املؤسسات 
الخارجية، شاركت الغرفة ممثلة بالسيد محمد حماني 
عضو الغرفة والسيدة فاطمة اعجيول مسؤولة فرعية 
للمجلس  الثامنة  الدورة  فعاليات  في  بالعرائش  الغرفة 
االداري للوكالة الحضرية العرائش -وزان التي تم عقدها 
يوم الثالثاء 29 مارس2022 بمقر عمالة اقليم العرائش.  
عام  كاتب  النحلي،  اللطيف  عبد  السيد  الدورة  ترأس 
بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير واالسكان وسياسة 
العرائش  اقليم  عمالة  عامل  السيد  بحضور  املدينة، 
السيدات  وكذا  وزان  القليم  العام  الكاتب  والسيد 
أعمال  جدول  تمحور  وقد  املجلس.  اعضاء  والسادة 

الدورة حول النقط التالية:

السابقة  الدورة  اجتماع  محضر  على  املصادقة   -
للمجلس االداري للوكالة الحضرية العرائش-وزان. 

 2020 سنتي  برسم  واملالية  االدبية  التقارير  -تقديم 
و2021 وكذا برنامج العمل برسم سنة 2022. 

- تقديم تقرير مدققة حسابات الوكالة برسم السنتين 
املاليتين 2020 و-2021 املناقشة. 

- املصادقة على التقارير االدبية واملالية وبرنامج العمل 
وميزانية الوكالة برسم سنة 2022 .

- عرض مشاريع التوصيات املقترحة واملصادقة عليها.

الدولي  للمعرض   18 الدورة  في  الغرفة  شاركت     
مارس   30-31 يومي  املنظم   Maroc In Mode“ للنسيج 
هذا  في  الجهوية  الغرفة  مثل  الجديدة.  بمدينة   2022
رشيد  العرود،  ياسين  األعضاء  السادة  الدولي  امللتقى 
فرصة  املعرض  ويعد  السطي.  كريم  ومحمد  الورديغي 
املقاوالت  مشاركة  ملواكبة  األعضاء  للسادة  سانحة 

للقاء  إضافة  واأللبسة  النسيج  بقطاع  العاملة  الجهوية 
مع مختلف املتدخلين، حيث تم اللقاء مع السيد رياض 
الدار  جهة  رئيس  والسيد  والتجارة  الصناعة  وزير  مزور 
البيضاء سطات وغيرهما من ممثلي املؤسسات العمومية 

والخاصة.
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“Industry Meeting Day“ الغرفة تشارك في فعاليات الدورة الرابعة من حدث

فاتح  الجمعة  يوم  الرابعة  الدورة  فعاليات  انطلقت 
 ،“Industry Meeting Day“ حدث  من  أبريل2022 
 Industry« والذي كان مرفوقا بتنظيم الدورة الثانية من
املهم  امللتقى  هذا  في  الغرفة  ومثل   .»Meeting Awards
السادة: الحسين بن الطيب النائب األول للرئيس والسيد 
للرئيس والسيد عبد الحفيظ  الرابع  النائب  أنوار أربعي 
هذا  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  الغرفة.  مال  أمين  الشركي 
وزير  رياض مزور  للسيد  الفعلي  الحضور  الحدث عرف 
الصناعة والتجارة والسيد يونس السكوري وزير االدماج 
والكفاءات.  والشغل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي 
بالغرفة  خاص  رواق  تخصيص  تم  السياق،  نفس  في 
بمختلف  الزوار  لتعريف  فرصة  شكل  حيث  الجهوية، 

للمناطق  الثالث  »امللتقى  مشروع  خصوصا  أنشطتها 
الصناعية« املقرر تنظيمه أيام 10-9-8 يونيو 2022.
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السيد رئيس الغرفة يحضر اجتماع الدورة العشرون للمجلس اإلداري للوكالة 
الحضرية لطنجة

غرفة  رئيس  أفيالل  اللطيف  عبد  السيد  حضر     
تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
اإلداري  للمجلس  العشرون  الدورة  اجتماع  الحسيمة 
السيد  االجتماع  هذا  ،وترأس  لطنجة  الحضرية  للوكالة 
والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزارة  العام  الكاتب 
واإلسكان وسياسة املدينة يوم الخميس 07 أبريل 2022 
وبحضور   ، الحسيمة،  تطوان  طنجة  جهة  والية  بمقر 
عمالة  عامل  والسيد  الجهة  والي  مهيدية  محمد  السيد 
طنجة  جهة  مجلس  رئيس  والسيد  أنجرة  الفحص 
املجالس اإلقليمية والغرف  ، ورؤساء  الحسيمة  تطوان 
املهنية والجماعات الترابية وممثلو القطاعات الحكومية 
أعضاء املجلس اإلداري، إضافة إلى ممثلو وسائل اإلعالم 
املجلس  توصيات  مشروع  وتضمن  مكوناتها.  بمختلف 
اإلداري العشرون مجموعة من النقاط كاملصادقة على 
على  املصادقة  وكذلك  للوكالة  واملالي  األدبي  التقريرين 
برنامج العمل التوقعي لسنة 2022 وسنتي 2023-2024 
 2022 لسنة  امليزانية  مشروع  على  املبدئية  واملوافقة 
باإلضافة إلى املصادقة على تعديل مواد نظام الصفقات 
العمومية الخاص بالوكالة الحضرية بإضافة التعاونيات 
كمستفيدين  الذاتيين  واملقاولين  التعاونيات  واتحادات 
من الطلبيات العمومية  وفي معرض حديثه أكد السيد 
رئيس الغرفة في مداخلته على مجموعة من االقتراحات 
وال  االقتصادي  البعد  استحضار  بالخصوص،  همت 
سيما التجاري والتركيز عليه ضمن وثائق التعمير، حيث 

أكد السيد الرئيس في هذا الصدد على ان مجال التعمير 
التجاري ال يحظى باألهمية التي يستحقها ضمن مخططات 
الهامة التي يوفرها، ونفس  التهيئة رغم مناصب الشغل 
االقتصادية  لألنشطة  بالنسبة  يقال  ان  يمكن  ال�شيء 
باملقاوالت  منها  املتعلقة  وخاصة  وامللوثة  املزعجة 
إلى  الرئيس  السيد  تطرق  كما  جدا،  والصغيرة  الصغرى 
إشكالية النقل والتنقل بالنسبة للعمال ، بحيث ان جزء 
مخططات  في  يكمن  والجوالن  السير  معضلة  حل  من 
التهيئة الحضرية . وفي ختام مداخلته أكد السيد رئيس 
الغرفة على أهمية وثيقة التعمير بالنسبة لغرفة التجارة 
مجال  تهم  استثمارية  وثيقة  فهي  والخدمات  والصناعة 
التنمية االقتصادية، وتشكل بالنسبة الينا آلية غاية في 
األهمية على مستوى وضع استراتيجيات التسويق الترابي 
االستثمارات  واستقطاب  املشاريع  انجاز  على  والتحفيز 
األجنبية. وبالتالي كلما كانت معاملها واضحة فهي تزيد من 

وضوح الرؤيا لدى املستثمر.
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مواكبة الدينامية الترابية

مشاركة الغرفة في احياء اليوم العالمي للملكية الفكرية 
تحت شعار امللكية الفكرية والشباب: "االبتكار من أجل مستقبل أفضل"

شارك  الفكرية،  للملكية  العالمي  اليوم  بمناسبة       
السيد الحسين بن الطيب، النائب األول لرئيس الغرفة 
مرفوقا بالسيد البشير دداح اطار بالغرفة، يوم الثالثاء 
26 أبريل 2022 بمقر املكتب املغربي للملكية الصناعية 
الذي  السنوي  امللتقى  في  البيضاء،  بالدار  والتجارية 
الجاللة   صاحب  مستشار  أزوالي  أندريه  السيد  ترأسه 
العلوم  في  واالبتكار  والتطوير  البحث  مؤسسة  رئيس 
والهندسة، وبحضور السيد رياض مزور وزير الصناعة 
والتجارة والسيد محمد الصديقي وزير الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، والسيد يونس 
الصغرى  للمقاولة  االقتصادي  اإلدماج  وزير  السكوري 
الغرف  امللتقى رؤساء  . كما حضر  و الشغل والكفاءات 
إلى ممثلو  الحكومية، إضافة  القطاعات  املهنية وممثلو 
وسائل اإلعالم الوطنية بمختلف مكوناتها. على الصعيد 
ز االحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية 

ّ
العالمي، يرك

لسنة 2022 على الشباب. بحيث سيكشف كيف يمكن 
الشباب  األعمال  ورواد  واملبتكرين  املخترعين  للشباب 
أهدافهم  لتحقيق  الفكرية  امللكية  حقوق  استخدام 
وتوليد الدخل، وخلق فرص العمل والتصدي للتحديات 
على  والوطن.  املجتمع  تطّور  ودعم  والعاملية،  املحلّية 
ينظم تحت شعار:  السنة  الوطني، ملتقى هذه  الصعيد 

ورافعة  واإلبداع  االبتكار  خدمة  في  الصناعية  »امللكية 
سلط  وقد   .« للمغرب  والصناعية  االقتصادية  النهضة 
العامة  الهيئات  توليها  التي  األهمية  على  الضوء  امللتقى 
للتنمية  للملكية الصناعية والتجارية كرافعة  والخاصة 
أشغال  ختام  في  املغربية.  للشركات  التنافسية  والقدرة 
هذا امللتقى تم إعطاء االنطالقة للقافلة الخاصة بامللكية 
الصناعة بمختلف جهات الـــــمــمـــلكة املغربية، وذلك تحت 

شعار: »امللكية الصناعة في خدمة اإلبداع واالبتكار«
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مواكبة الدينامية الترابية

السيد رئيس الغرفة يحضر اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية

االستشارية  ملهامها  الفعلي  تجسيدها  سياق  في 
رئيس  أفيالل  اللطيف  عبد  السيد  شارك  والتمثيلية، 
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 
للتنمية  الجهوية  اللجنة  اجتماع  أشغال  في  الحسيمة 
البشرية يوم األربعاء 27 أبريل 2022 بمقر الوالية. وهو 
االجتماع الذي ترأسه والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 
السيد محمد مهيدية. وقد حضر هذا االجتماع السادة 
عمال عماالت وأقاليم الجهة، ومدير وكالة تنمية أقاليم 
الغرف  الشمال، ورئيس مجلس الجهة، والسادة رؤساء 
تضمن جدول  املعنية. وقد  الخارجية  واملصالح  املهنية، 
املبادرة  منجزات  حصيلة  عرض  االجتماع  هذا  أعمال 

 ،2021 سنة  برسم  بالجهة  البشرية  للتنمية  الوطنية 
كما تمت املصادقة على مشاريع املبادرة املبرمجة برسم 
الى ضرورة  األخير،  في  2022. وقد خلص االجتماع  سنة 
الثالثة  املرحلة  إلنجاح  املتدخلين  كافة  جهود  تكاتف 
التي   ،2019-2023 البشرية  للتنمية  الوطنية  للمبادرة 
أعطى انطالقتها جاللة امللك محمد السادس نصره هللا، 
املدني،  للمجتمع  قصوى  أهمية  أولت  التي  املرحلة  وهي 
أفضل،  غد  أجل  من  بالشباب  النهوض  أجل  من  وذلك 
وتحترم  التضامن  روح  فيه  وتترسخ  العدالة  قيم  تسوده 

فيه كرامة اإلنسان، خدمة للوطن واملواطنين.
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كاؤنا شر
ي خدمة منتسبين

اف 

مختبر الحسيمةمختبر لكموشيمختبر السعادة الواليمختبر 
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التعاون والشراكة

تنمية التعاون بين الغرفة وجامعة عبد املالك السعدي

لقاء عمل بين الغرفة وجماعة مرتيل

في إطار تعزيز عالقات التعاون والشراكة مع املؤسسات 
بهدف  املهارات  تطوير  مجال  في  سيما  وال  الجامعية، 
ادماج خريجي الجامعات في سوق الشغل وتشجيعهم على 
احداث املقاوالت، استقبل السيد عبد اللطيف افيالل، 
باملقر   ،2022 مارس   10 الخميس  يوم  الغرفة  رئيس 

للغرفة،  الجهوي 
كريمة  السيدة 
والسيد  العميري 
الحداد،  كمال 
بكلية  أساتذة 
العلوم االقتصادية 

واالجتماعية 
والقانونية بطنجة، 
املباحثات  تناولت 

بين الطرفين سبل التعاون املمكنة من اجل احداث مركز 
املساعدة على إنعاش الشغل لفائدة الطلبة.  ويهدف هذا 
املنهي  واالدماج  الطلبة  تشغيل  على  املساعدة  الى  املركز 
املقاوالت.  احداث  سيرورة  وإنعاش  الشواهد  لحاملي 
كما تم التطرق خالل هذه الجلسة الى التعاون في مجال 
املستمر  التكوين 
أعضاء  لفائدة 
الغرفة،  وموظفي 
هندسة  خالل  من 
تستجيب  تكوينات 

لحاجيات 
على  املؤسسة 
تطوير  مستوى 

املهارات.

مرتيل  وجماعة  الغرفة  بين  عمل  لقاء  عقد  تم         
مرتيل  جماعة  بمقر   2022 مارس   1 الثالثاء  يوم  وذلك 

من  اللقاء  هذا  حضر 
السيد  الغرفة  جانب 
مقرر  بناجي  مصطفى 
الغرفة والسيد محمد 
رئيس  العسري  طه 
االقليمية  اللجنة 
لشؤون  االستشارية 
لتطوان  املهنيين 
الفنيدق  املضيق 
محمد  والسيد 

ناصر  الفنيدق والسيد  باملضيق  الغرفة  التوناني عضو 
الفقيه اللنجري مدير ملحقة الغرفة بتطوان ومن جانب 

جماعة مرتيل السيد جابر اشبون نائب رئيس الجماعة 
اعمال  الجماعة. وقد ركز جدول  والسيد مدير مصالح 
على  االجتماع  هذا 
جماعة  مشاركة 
االيام  في  مرتيل 
حث  وعلى  التجارية 
التجار  جمعيات 
لالنخراط  باملدينة 
التظاهرة  هذه  في 
على  وكذا  الهامة 
القضايا  مختلف 
التي  االقتصادية 
التنمية  عجلة  دعم  الى  والرامية  املؤسستين  بين  تجمع 

املحلية وعلى رأسها برنامج عمل جماعة مرتيل.
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التعاون والشراكة

لقاء عمل بين الغرفة وجماعة طنجة

   استقبل السيد منير ليموري رئيس مجلس جماعة 
بمقر   2022 مارس   15 الثالثاء  يوم  مساء  طنجة، 
رئيس  أفيالل  اللطيف  عبد  السيد  بطنجة،  الجماعة 
لجهة  والخدمات  والصناعة  للتجارة  الجهوية  الغرفة 
بأعضاء  مصحوبا  كان  الذي  الحسيمة،  تطوان  طنجة 
مكتبه املسير، السيد الحسين بن الطيب، النائب األول 
الثاني  النائب  سعيد  محمد  أهروش  السيد  للرئيس، 
للرئيس. السيد أنوار أربعي النائب الرابع لرئيس الغرفة، 
كما  الغرفة.  مال  أمين  الشركي  الحفيظ  عبد  والسيد 
الغيالني  الغزواني  محمد  السيد  االجتماع  هذا  حضر 
أيناو، رئيس قسم  اليزيد  الجماعة، والسيد  نائب رئيس 
تنمية املوارد املالية بجماعة طنجة. وقد كان هذا اللقاء 
التي  املواضيع  حول  النظر  وجهات  لتبادل  مناسبة 
التحديات  ومختلف  املحلي،  العام  الشأن  تدبير  تهم 
املطروحة ملواكبة التغييرات والتحوالت االقتصادية التي 

أفيالل  اللطيف  السيد عبد  نوه  املدينة.  بحيث  تعرفها 
باالهتمام املشترك للمؤسستين بقضايا التنمية املحلية 
حلول  إيجاد  على  باالنكباب  وذلك  االيجابي،  والعمل 
معربا  والتجار،  املهنيين  انشغاالت  على  واإلجابة  فعالة 
عن استعداد الغرفة للوقوف إلى جانب منتسبيها مهنيين 
وتجار وكذا الدفاع عن مصالحهم خاصة بعد تضررهم 
ناجعة  حلول  وإيجاد  كورونا،  جائحة  تداعيات  جراء 
الجماعية  باألسواق  املتعلقة  املشاكل  من  ملجموعة 
لسكان  بالنسبة  مهمة  مرافق  باعتبارها  الجملة  وسوق 
طنجة  جماعة  رئيس  السيد  أعرب  جهته  ومن  املدينة. 
واملتدخلين  الشركاء  مختلف  على  الجماعة  انفتاح  على 
باملدينة، وأكد على ضرورة تكثيف  التنموية  العملية  في 
ملتابعتها  األطراف  كافة  بين  اللقاءات  وانتظام  الجهود، 
اختصاصات  فيها  تتقاطع  والتي  املشتركة  للملفات 

الجماعة والغرفة الجهوية.
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التعاون والشراكة

تنظيم لقاء بشراكة مع جماعة طنجة

مستوى  على  للغرفة  املوكولة  املهام  إطار  وفي       
مختلف  على  واطالعها  االقتصادية  القطاعات  تأطير 
مستجدات الساحة االقتصادية، انعقد يوم االربعاء 16 
مارس 2022، بمقر الغرفة الجهوية بطنجة لقاء ترأسه 
كل من السيد الحسين بن الطيب، النائب االول للرئيس 
والسيد عبد الحفيظ الشركي، امين املال، وحضره السيد 
رؤساء  من  وعدد  للرئيس  الرابع  النائب  االربعي،  انوار 
بجماعة  التجاري  للقطاع  املمثلة  والرابطات  الجمعيات 
تطوان باالضافة الى مجموعة من اعضاء الغرفة املنتمين 
رئيس  السيد  اللقاء  هذا  بتأطير  قام  التجاري.  للقطاع 
مصلحة تنمية املوارد بجماعة طنجة، حيث قدم عرضا 

التجارية  الرقمية الخاصة بتدبير الرخص  حول املنصة 
واستغالل االمالك الجماعية العمومية التابعة لجماعة 
طنجة والتي تقوم بمعالجة ملفات الحصول على الرخص 
عن  الطلب  وتقديم  اليها  الولوج  يمكن  كما  الكترونية، 
بعد دون الحاجة الى التنقل. كما أكد على اهمية الرخص 
ان  واكد  املخاطر.  حالة  في  التاجر  حماية  في  التجارية 
لجنة خاصة تابعة ملصالح تقوم بجولة ميدانية للتعريف 
بهذه الخدمة الجديدة وحث التجار الغير متوفرين على 
وبالتالي  للتسجيل  الفرصة  هذه  استغالل  الترخيص 

الحصول على الترخيص من قبل الجماعة.
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التعاون والشراكة

الغرفة تشارك في استقبال وفد رجال أعمال أمريكيين

شاركت  الدولية  الشراكة  عالقات  تعزيز  إطار  في      
الدار  بمدينة   2022 مارس   02 األربعاء  يوم  الغرفة 
البيضاء، في اللقاءات الثنائية بمناسبة زيارة وفد رجال 
 Trade Winds « أعمال أمريكيين للمغرب في إطار مبادرة
في  الجهوية  الغرفة  مثل   «  delegation to Morocco
والسيد  الرئيس  نائب  أربعي  أنوار  السيد  التظاهرة  هذه 
وعلى  والشراكة.  االستراتيجية  قسم  رئيس  اغبالو  عزيز 
هامش هذا اللقاء، تم تنظيم استقبال رسمي على شرف 
املشاركين في إقامة القنصل العام األمريكي.وقد كان هذه 
السفارة  بأعمال  القائم  مع  للتباحث  فرصة  املناسبة 
والقنصل   David J. Greene السيد  بالرباط  األمريكية 
 Lawrence M. السيد  البيضاء  بالدار  األمريكي  العام 
Randolph، إضافة للسيدة ربيعة عالمة املديرة العامة 
للغرفة التجارية األمريكية باملغرب. حيث تم االتفاق على 

املبادالت  مجال  في  خصوصا  الثنائية  العالقات  تطوير 
أنوار  السيد  أكد  السياق،  هذا  في  واالستثمار.  التجارية 
في  املشاركة  على  الغرفة  عزم  األمريكي  للجانب  أربعي 
بوالية  تنظيمه  املقرر   SELECT USA الدولي  امللتقى 
كما   .2022 يونيو   26-29 الفترة  في  األمريكية  ميريالند 
الجهوية  الغرفة  الرئيس عن استعداد  نائب  السيد  عبر 
الهادفة  األمريكية  البرامج  لتنزيل  والتنسيق  للتعاون 
 CEED MOROCCO مثل  املقاوالتي  بالنسيج  للنهوض 
والبرامج املمولة في إطار USAID. كما تجدر اإلشارة إن ان 
املقاوالت  التظاهرة عرفت حضور ومشاركة بعض  هذه 
الجهوية في مجاالت الطاقة، مواد التجميل والصناعات 
الشراكة  سبل  عن  للبخث  فرصة  كانت  حيث  الغذائية 

بين الطرفين املغربي واألمريكي.
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التعاون والشراكة

 SELECT USA INVESTMENT" اإلعداد للمشاركة في القمة االستثمارية
"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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التعاون والشراكة

استقبال سفير جنوب إفريقيا

الغرفة تستقبل وفدا من دولة مالي

التعاون  وتعزيز  اإلفريقية  العالقات  تعزيز  إطار  في 
أفيالل  اللطيف  عبد  السيد  استقبل  جنوب،  جنوب 
رئيس غرفة يوم الثالثاء 15 مارس 2022، سعادة سفير 
والوفد  إدريس  إبراهيم  السيد  إفريقيا  جنوب  جمهورية 
املرافق له. حضر هذا االستقبال السيد أنوار أربعي نائب 
والسيد  الغرفة  عضو  السطي  كريم  والسيد  الرئيس 
وقد  والشراكة.  االستراتيجية  قسم  رئيس  اغبالو  عزيز 
التي  العالقات  أهمية  على  للتأكيد  فرصة  اللقاء  كان 
بما  تطويرها  وضرورة  إفريقيا  وجنوب  املغرب  تجمع 
يخدم مصلحة البلدين. حيث تم االتفاق على التنسيق 
والتعاون  االستثمار  فرص  بخصوص  املعلومات  لتبادل 

االقتصادي، إضافة لتنظيم بعثات رجال األعمال لتعزيز 
الشراكة بين الطرفين.

يوم  الغرفة  رئيس  نائب  أربعي  أنوار  السيد  التقى     
األربعاء 16 مارس 2022 وفدا من رجال األعمال املاليين 
املانكو، إضافة ملمثلين  إنتاج وتصدير فاكهة  من قطاع 
اللقاء  هذا  حضر  الدولي.  والبنك  املالية  الحكومة  عن 
األعضاء  السادة  أيضا  الجهوية  الغرفة  جانب  من 
أمين  محمد  السطي،  كريم  محمد  أبضالس،  معاد 
االستراتيجية  قسم  رئيس  اغبالو  عزيز  والسيد  الرملي 
املالي  الوفد  والشراكة. وقد تمحور االجتماع حول رغبة 

اإلدارية  واإلجراءات  اللوجستية  البنيات  على  االطالع  في 
املغربية  للسوق  املانكو  فاكهة  استيراد  لتشجيع  بالجهة 
وتصديرها نحو األسواق الخارجية. في هذا السياق شجع 
ممثلو الغرفة الجهوية رجال األعمال املاليين الحاضرين 
عن  بالعرائش  األكروبوليس  منطقة  في  االستثمار  على 
طربق إنشاء وحدات لتثمين وتحويل فاكهة املانكو، نظرا 

ملا يقدمه املغرب من تحفيزات للمستثمرين األجانب.
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التعاون والشراكة

)CIB( عقد لقاء مع مسؤولي البنك الشعبي الدولي

جلسة عمل بين الغرفة واملركز الجهوي لالستثمار

      استقبل السيد عبد اللطيف افيالل رئيس غرفة 
للغرفة  الجهوي  باملقر   2022 مارس   17 الخميس  يوم 
السيد  الغرفة  مقرر  بناجي  مصطفى  السيد  بجانبه 
املدير العام للبنك الدولي الشعبي باملنطقة الحرة التابع 
ملجموعة البنك الشعبي بمعية أحد اطر البنك املرافق له. 
تناولت املباحثات بين الطرفين مواكبة املقاوالت املغربية 
بالقارة االفريقية  بالخارج والسيما  في االستثمار  الراغبة 

في االستثمار ببالدنا  الراغبين  وكذا املستثمرين األجانب 
حساب  بفتح  املتعلقة  اإلجراءات  مختلف  في  ومرافقتهم 
باملعامالت  الخاصة  اإلجراءات  او  الصعبة  بالعملة 
تطوان  طنجة  بجهة  املستقرة  املقاوالت  بين  التجارية 
الحسيمة ونظيرتها بمختلف الدول التي يتواجد بها البنك 

الشعبي املركزي.

 2022 مارس   17 الخميس  اليوم  بنفس  وانعقد        
بمقر الغرفة الجهوية بطنجة جلسة عمل تراسها السيد 
السيد  جانبه  والى  الغرفة  رئيس  افيالل  اللطيف  عبد 
الحسين ابن الطيب النائب األول للرئيس والسيد سعيد 
بناجي  مصطفى  والسيد  للرئيس  الثاني  النائب  اهروش 
لالستثمار  الجهوي  املركز  جانب  ومن  الغرفة  مقرر 

حضرها السيد مدير املركز بمعية بعض اطر مؤسسته. 
الجانبين  بين  املمكنة  التعاون  سبل  املباحاثات  تناولت 
قطاع  لوضعية  تشخيص  اجراء  يخص  فيما  سيما  وال 
عدة  تنظيم  الى  باإلضافة  بالجهة  التحويلية  الصناعة 

أنشطة مشتركة بين الجانبين.
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التعاون والشراكة

الغرفة تستقبل وفدا استثماريا سعوديا

الغرفة تستقبل سفير مملكة األرا�سي املنخفضة

يوم  الغرفة  رئيس  نائب  أربعي  أنوار  السيد    استقبل 
املالك واملدير  الزهراني  السيد عزيز  22 مارس،  الثالثاء 
 AZ GROUP« السعودية  االستثمارية  للجموعة  العام 
محمد  السادة  اللقاء  هذا  حضر  له.  املرافق  والوفد   «
ملنطقة  الدولية  العالقات  لجنة  رئيس  السطي  كريم 
آسيا وأستراليا إضافة ألطر الغرفة الجهوية السيد عزيز 
والسيدة  والشراكة  االستراتيجية  قسم  رئيس  اغبالو 

والسيد  املنتسبين  خدمات  قسم  رئيسة  البزراتي  حورية 
واإلداري.  املالي  التدبير  قسم  رئيس  يوالل  الرحمن  عبد 
وقد تمحور اللقاء حول سبل تعزيز استثمارات املجموعة 
تم  حيث  الحسيمة،  تطوان  طنجة  بجهة  السعودية 
املؤسستين  بين  شراكة  اتفاقية  توقيع  على  االتفاق 
املبادالت  لتشجيع  املشترك  التعاون  في  واالستمرار 

التجارية بين اململكة املغربية واململكة السعودية.

    كما استقبل السيد أنوار أربعي نائب رئيس الغرفة 
سفير  سعادة   ،2022 مارس   23 األربعاء  يومه  الجهوية 
مملكة األرا�شي املنخفضة والوفد املرافق له. مثل الغرفة 
األعضاء:  والسادة  السيدات  اللقاء  هذا  في  الجهوية 
الشركي،  جوهرة  الغرفة،  مال  امين  نائب  بوجير  أشرف 
نوال برهوم، ياسين العرود، محمد كريم السطي، حسن 
مشاركة  اللقاء  عرف  كما  السليماني.  اإلله  عبد  زيون، 
لالستثمار  الجهوي  املركز  عن  أمغوز  فدوى  السيدة 
للسياحة.  الجهوي  املجلس  عن  شفاء  إيمان  والسيدة 
وقد تمحور اللقاء حول عرض الفرص االستثمارية بجهة 

طنجة تطوان الحسيمة ومملكة األرا�شي املنخفضة. كما 
تم في هذا السياق تقديم مختلف برامج الدعم واملواكبة 
التي تقدمها سفارة األرا�شي املنخفضة وشركاؤها لفائدة 
COC، SOC، OCIM، PUM مثل«  املغربية  املقاوالت 

تعريفية  أيام  تنظيم  على  الطرفان  اتفق  اإلطار  هذا  في 
الجهوية إضافة  املقاوالت  لفائدة  البرامج  بمختلف هذه 
ململكة  األعمال  لرجال  وبعثات  رسمية  زيارات  لتنظيم 
الهوالندية  املقاوالت  تقريب  بغرض  املنخفضة  األرا�شي 
الشراكة  فرص  على  والوقوف  االستثمار  مناخ  من 

االقتصادية التي تقدمها جهة طنجة تطوان الحسيمة.
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التعاون والشراكة

الغرفة تستقبل وفدا إفريقيا

   استمرارا في تفعيل استراتيجية االنفتاح على األسواق 
مارس   29 الثالثاء  يوم  الغرفة  استقبلت  اإلفريقية، 
إفريقيا  استثماريا  وفدا  بطنجة،  الجهوي  باملقر   2022
النسيج،  البناء،  الغذائية،  الصناعات  قطاعات  يمثل 
السيد  امللتقى  هذا  في  الجهوية  الغرفة  السياحة...مثل 
أبضالص رئيس  الرئيس والسيد معاذ  نائب  أربعي  أنوار 
عرفت  كما  اإلفريقية.  الدولية-املنطقة  العالقات  لجنة 
الغرفة:  أعضاء  والسادة  السيدات  مشاركة  التظاهرة 
زيون،  الحسين  الرئيس،  نائب  الحسيسن  الحميد  عبد 
منير الحدوثي بوزملات، رندة حنفي، عبد اإلله جرجور، 

عزيز بن مصباح، نزهة زيدي. وبعد الكلمات االفتتاحية 
لكل من الغرفة الجهوية، رئيسة الوفد اإلفريقي وممثلة 
تقديم  تم  املغربية،  للمقاوالت  العامة  الكنفدرالية 
السيدة  السياحي من طرف  القطاع  عروض مهمة حول 
إيمان شفاء عن املجلس الجهوي للسياحة وعرض حول 
مناخ االستثمار بالجهة من تقديم السيدة فدوى أمغوز 
عن املركز الجهوي لالستثمار. بعدها تم تنظيم لقاءات 
أعمال ثنائية بين املقاوالت اإلفريقية املشاركة ونظيراتها 

من جهة طنجة تطوان الحسيمة.
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التعاون والشراكة

مشاركة الغرفة في حفل اإلعالن عن فتح مكتب جهوي للغرفة البرتغالية 
باملغرب

الغرفة في ضيافة القنصلية الفرنسية بطنجة

  شاركت الغرفة يوم األربعاء 30 مارس2022، في حفل 
اإلعالن عن فتح مكتب جهوي لغرفة التجارة والصناعة 
والخدمات البرتغالية باملغرب. مثل الغرفة الجهوية في هذه 
التظاهرة السيد أنوار أربعي نائب الرئيس والسيد عزيز 
عرف  وقد  والشراكة.  االستراتيجية  قسم  رئيس  اغبالو 
وسفير  باملغرب  البرتغالية  الغرفة  رئيس  مشاركة  اللقاء 
بطنجة  للبرتغال  الشرفي  والقنصل  باملغرب  البرتغال 
كانت  وقد  خاصة.  وشركات  عمومية  ملؤسسات  إصافة 
هذه املناسبة فرصة ملمثلي الغرفة الجهوية للتباحث مع 
الجانب البرتغالي حول سبل التعاون املشترك، حيث تم 

االتفاق على توقيع اتفاقية شراكة بين الغرفتين وتبادل 
تنظيم بعثات رجال األعمال بين البلدين.

حضر  بطنجة،  الفرن�شي  العام  القنصل  من  بدعوة      
والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  نائب  أربعي  أنوار  السيد 
حفل  في  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 
وذلك   ,2022 أبريل  فاتح  الجمعة  يوم  املنظم  االستقبال 
الفرن�شي  الثقافي  للمركز  الجديد  املدير  تقديم  بمناسبة 
بحضور العديد من الشركات الفرنسية املستثمرة بمدينة 
سبل  حول  للتباحث  فرصة  املناسبة  هذه  وكانت  طنجة.  
الثقافي  واملركز  الغرفة  مؤسسة  بين  والشراكة  التعاون 

الفرن�شي وكذلك مؤسسة القنصلية.
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اإلدارة والحكامة 

االحتفال بنساء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة –تطوان- 
الحسيمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

    بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمت الغرفة بتعاون 
مع جمعية األعمال االجتماعية ملوظفات وموظفي الغرفة 
حفل استقبال يوم األربعاء 9 مارس 2022 على الساعة 
احتفاء  الغرفة،  ملحقة  بمقر  صباحا  عشر  الثانية 
وتكريما لعضوات وموظفات الغرفة واملتقاعدات. افتتح 
رئيس  أفيالل  اللطيف  السيد عبد  بكلمة  التكريم  حفل 
رئيسة  السباح  سعاد  السيدة  كلمة  بعدها  الغرفة، 
الغرفة.  وموظفي  ملوظفات  االجتماعية  األعمال  جمعية 

الرابع  النائب  األربعي  أنور  السيد  من  كل  كلمات  تلتها 
للرئيس، والسيد مصطفى بناجي مقرر الغرفة، والسيد 
محمد طه العسري رئيس اللجنة اإلقليمية االستشارية 
لشؤون مهنيي إقليمي تطوان واملضيق الفنيدق، والسيد 
من  كل  كلمات  ثم  بالغرفة،  عضو  الكراطعي  هللا  عبد 
وجوهرة  برهوم  نوال  السيدة  بطنجة  الغرفة  عضوات 
الشركي وحنان طاهير، والسيدة رندة الحنفي، والسيدة 

فاطمة الزهرة بولعيش عضوات الغرفة بتطوان.
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اإلدارة والحكامة 

   قامت بتأطير هذا الحفل السيدة حورية البوزراتي 
تم  تم  بطنجة.   الغرفة  بمقر  املنتسبين  قسم  رئيسة 
الحاضرات  واملتقاعدات  الغرفة  موظفات  كل  كريم 
من طنجة تطوان الحسيمة مع االستماع الرتساماتهن 
النقل  مصلحة  موظفات  تكريم  تم  كما  وتعبيراتهن، 
تطوان  لجماعة  االقتصادي  القسم  وموظفات 
املتواجدات بملحقة تطوان، وموظفات  ISMM أيضا. 
النساء  الهدايا والورود على كل  بتقديم  الحفل  اختتم 

الحاضرات في جو يمأله السرور واالمتنان والعرفان.
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مستجدات اقتصادية

برنامج "فرصة"

www.forsa.com
التوزيع الجهوي لعدد املستفيدين من برنامج »فرصة« 

حسب الجهات:

- تطوان-طنجة-الحسيمة : 1080 مشروع

- الدار البيضاء-سطات : 1800 مشروع

- مراكش-اسفي : 1220 مشروع

- فاس-مكناس : 1130 مشروع

- الرباط-سال-القنيطرة : 1100 مشروع

- سوس-ماسة : 960 مشروع

- بني مالل-خنيفرة : 800 مشروع

- الشرق : 700 مشروع

- درعة-تافياللت : 630 مشروع

- العيون-الساقية الحمراء : 330 مشروع

- كلميم-واد نون : 130 مشروع

- الداخلة-واد الذهب : 120 مشروع

مجموع املشاريع: 10 االف مشروع
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بالغات الغرفة
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