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والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  أفيالل،  اللطيف  عبد  السيد  كلمة 

لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

املكتب االداري:

- االجتماعات الدورية لشهر ماي 2022 للمكتب املسير.

أقطاب ولجان الغرفة:

- عقد اجتماع لجنة العالقات الدولية – منطقة آسيا وأستراليا

- عقد اجتماعات اللجان االستشارية اإلقليمية بتطوان.

الدعم واملواكبة:

- الغرفة تحتضن قافلة امللكية الصناعية بمقرها وملحقلتها

مكتب  مساطر  حول  التحسيسة  اللقاءات  من  سلسلة  تحتضن  الغرفة   -

الصرف على مستوى جهة طنجة-تطوان الحسيمة.

- الحسيمة، تنظيم لقاء اعالمي حول مسابقة التحدي الرقمي للذكاء الترابي.

الصحية  "التغطية  موضوع  حول  تحسي�سي  تواصلي  لقاء  العرائش:   -

االجبارية االساسية عن املرض" لفائدة املقاولين الذاتيين.

- تطوان، لقاء تكويني تمهيدي حول موضوع التجارة الخارجية.

- طنجة، اجتماع تأطيري بخصوص تنظيم مهرجان طنجة الدولي للتسوق.

املواكبة والتحسيس:

.2022 ماي  شهر  خالل  وجمعيات  ومنظمات  لهيئات  الغرفة  استقبال   -

أنشطة جهوية:
الثقافة  في مجال  املكونين  لفائدة  في حفل تسليم الشواهد  الغرفة  - رئيس 

املالية

- الغرفة تشارك في املؤتمر الدولي للمدن واملوانئ بطنجة.

- مشاركة الغرفة في الذكرى 17 النطالقة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

- مشاركة الغرفة في القافلة التحسيسية لصندوق الضمان االجتماعي.

التعاون والشراكة: 

الدولي  املؤتمر  الى  االعمال  رجال  ومن  مؤسساتيا  وفدا  تقود  الغرفة   -

للمقاوالت بغرناطة االسبانية. 

- الغرفة تشارك في املعرض الدولي "OLIV TECH" بتركيا 

- غرفة تستقبل وفدا من غرفة التجارة والصناعة "شفيرن" األملانية

 "ASCAME" MedaLogistics Summit معرض"  في  تشارك  الغرفة   -

ببرشلونة.

بالغات الغرفة:

- بالغات الغرفة لشهر ماي 2022

فريق التحرير:

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

الحسيمة

محتويات العدد
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بلدنا  بين  أبعادهما  بكل  والشراكات  التعاون  تعزيز روابط  ان 

وبلدان القارة اإلفريقية واألوروبية واألمريكية واألسيوية، وغيرها 

الخارجية  للسياسة  رئيسيا  محورا  اليوم  يشكل  القارات،  من 

املغربية كما رسمها صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره 

هللا وأيده.  خاصة وأن املغرب يعد منصة استراتيجية للربط بين 

إفريقيا وأوروبا وبين إفريقيا وآسيا وبين افريقيا ومناطق أخرى، 

على  تؤكد  املؤشرات  وكل  استثمار،  وفرص  خيرات  على  ويتوفر 

أن هناك آفاقا واعدة لالستثمار في بلدنا الذي أصبح يعرف نموا 

كتحسين  االقتصادية  العوامل  من  عدد  بفعل  قويا  اقتصاديا 

مناخ األعمال، وتقوية إطاره القانوني، عبر تغيير تشريعات كثيرة 

وتبسيط كثير من اإلجراءات، منها خفض رسوم تسجيل املقاولة 

على  الحصول  إجراءات  ورقمنة  الجمركية  املساطر  ورقمنة 

رخص التعمير ورقمنة وثائق االستيراد والتصدير، وغير ذلك من 

على  املغرب  تصنيف  تحسين  بهدف  تنزيلها  تم  االتي  اإلجراءات 

مستوى املؤشر، وجعله سوق كبيرة للتجارة واالستثمار بالنسبة 

للمستثمر األوروبي واالفريقي واألمريكي واألسيوي. 

الدولية،  والتجارية  االقتصادية  العالقات  وتعزيز  تطوير  ان 

إلدراج جيد للدبلوماسية االقتصادية في قائمة أولويات مخططنا 

االستراتيجي، وبرنامج عملنا، حتى تصبح غرفة التجارة والصناعة 

في  حقيقي  شريك  –الحسيمة،  طنجة-تطوان  بجهة  والخدمات 

تنمية األعمال واملؤسسات على الصعيد الدولي، وذلك من خالل 

 رئيس غرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة-تطوان –

الحسيمة

االفتتاحية

السيد عبد اللطيف أفيالل

"الدبلوماسية االقتصادية آلية لجلب االستثمارات 
وتقوية االقتصاد املحلي وتحقيق أهداف النموذج 

التنموي 
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االفتتاحية

انخرطت  الذي  الدولي  التعاون  مبادرات  تنمية 

فيه غرفتنا وتعزيز الدور االقتصادي الذي تقوم 

شبكة  خلق  بهدف  الدبلوماسية،  البعثات  به 

غرف  مع  والتوأمة  التعاون  عالقات  من  قوية 

ومؤسسات في جميع أنحاء العالم، ومع مختلف 

الواليات  أوربا،  صعيد  على  الدوليين  الشركاء 

وآسيا،  الالتينية،  وأمريكا  األمريكية،  املتحدة 

الدول الشقيقة أفريقيا وعربيا، والتي  وكذا مع 

وتطوير  التجارية  العالقات  بتعزيز  ستسمح 

في  جديدة،  شراكات  وخلق  األعمال  قطاع 

قطاعات حيوية عديدة وواعدة، ووضع خارطة 

خاصة  إستراتيجية،  شراكات  إلرساء  طريق 

االستثمار  ولفرص  ملناخ  الترويج  يخص  فيما 

في اململكة بصفة عامة وفي جهة طنجة-تطوان 

املعلومات  وتوفير  خاصة،  بصفة  -الحسيمة 

والبيانات االقتصادية التي ستساعد على توافد 

وستسمح  اململكة  الى  األجنبية  االستثمارات 

الخاص  القطاع  لتطوير  تجارية  بخلق شراكات 

يمكن  التي  الواعدة  القطاعات  من  والعديد 

والصناعات  الطاقة  قطاعي  مثل  فيها  التعاون 

والسياحة،  والعقار،  املتقدمة،  التحويلية 

والتكنولوجيات املتقدمة وكذلك مشاريع أخرى 

كتطوير التكوين والتعليم والبحث العلمي، من 

االقتصاد  وتقوية  الخاص  القطاع  تطوير  أجل 

تحقيق  وبذلك  الشغل،  فرص  وخلق  املحلي 

أهداف »النموذج التنموي الجديد«.
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املكتب املسير للغرفة

االجتماعات الدورية لشهر ماي 2022 للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات 
لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة 

الغرفة،  الدورية ألجهزة عمل  إطار االجتماعات  في      
على   2022 ماي   19 الخميس  يوم  اإلداري  املكتب  عقد 
الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا باملقر الجهوي 
أفيالل،  اللطيف  عبد  السيد  ترأسه  اجتماعا  للغرفة 
املكتب  أعضاء  السادة  من  كل  وحضره  الغرفة  رئيس 
محمد  و  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 ومصطفى بناجي، مقرر 

الغرفة وبدر الدين أوخيار، نائب املفرر.

وعن اإلدارة حضر كل من السيد عبد الرحمن يوالل، 
رئيس القسم املالي واالقتصادي. والسيد نبيل الخملي�سي، 

رئيس قسم العالقات املؤسساتية.

وتم خالل هذا االجتماع مناقشة النقط التالية: 

-1املصادقة على محضر االجتماع السابق،

-2تقرير األنشطة ما بين االجتماعين،

-3وضع برنامج الجتماعات اللجان واألقطاب،

األولى وفق  أشهر  الثالثة  الغرفة خالل  -4تقييم عمل 
برنامج عمل سنة 2022،

املستثمرين  جمعية  مقر  حول  اقتراحات  -5تقديم 
باملنطقة الصناعية اكزناية،

-6عرض حول مهرجان طنجة الدولي للتسوق،

-7األنشطة املقترحة لشهري ماي ويونيو 2022،

-8مختلفات.

وقد تمت مناقشة هذه النقاط، بكل تفصيل. وسادت 
بين  والتضامن واالنسجام  املسؤولية  هذا االجتماع روح 

السادة أعضاء املكتب.

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        



6
العدد الرابع والثالثون-ماي 2022 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        



7
العدد الرابع والثالثون-ماي 2022 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

أقطاب ولجان الغرفة

اجتماع اللجنة اإلقليمية االستشارية لشؤون املهنين بإقليمي تطوان – املضيق -الفنيدق

اإلقليمية  للجنة  الدورية  االجتماعات  إطار  في      
-املضيق  تطوان  بإقليمي  املهنين  لشؤون  االستشارية 
ماي   11 األربعاء  يوم  االخيرة  انعقدت هذه  الفنيدق،   –
بمقر ملحقة  الحادية عشر صباحا  الساعة  2022 على 
األعمال  جدول  نقط  لتدارس  وذلك  بتطوان،  الغرفة 

التالي: 

-1تقييم األيام التجارية

-2مناقشة مستجدات متعلقة باملشاريع داخل اإلقليم

-3مناقشة التكوينات املتعلقة بالغرفة

-4مختلفات

العسري  طه  محمد  السيد  االجتماع  هذا  ترأس 
من  كل  اللقاء  هذا  حضر  كما  اإلقليمية،  اللجنة  رئيس 
مقرر  بناجي  مصطفى  السيد  الغرفة  أعضاء  السادة 

موهب  والسيد  اليون�سي،  سعيد  والسيد  الغرفة، 
عبد  والسيد  أخماش،  السالم  عبد  والسيد  القاسمي، 
والسيد  السليماني،  اإلله  عبد  والسيد  الكراطعي،  هللا 
ناصر  السيد  حضر  اإلدارة  جانب  من  ازميزم  محمد 
الفقيه اللنجري مدير امللحقة والسيدة حليمة الحضري 
والسيد ياسين ملالح والسيد صالح أشرف أطر بالغرفة.  
وقد تطرق االجتماع ملناقشة نقط جدول األعمال، حيث 
أشادوا باملجهودات املبذولة في األيام التجارية وبالصدى 
في تبسيط وتوضيح  اللقاءات  الطيب الذي خلفه نجاح 
مساطر وإجراءات كل من مديريتي الضرائب والجمارك 
الى  أشاروا  كما  االجتماعي.  للضمان  الوطني  والصندوق 
النسخة  تنظيم  في  بها  للعمل  املقترحات  من  مجموعة 
مستفيضة  مناقشة  وبعد  التجارية.  األيام  من  القادمة 
رفع  الى  اللقاء  خلص  األعمال  جدول  نقط  باقي  حول 
برنامج  في  وتطبيقها  بها  للعمل  التوصيات  من  مجموعة 

عمل الغرفة.
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اجتماع اللجنة اإلقليمية االستشارية لشؤون املهنين بإقليمي تطوان – املضيق -الفنيدق

االستشارية  اإلقليمية  اللجنة  الجتماع  واستكماال    
الفنيدق،   – املضيق   – تطوان  بإقليمي  املهنين  لشؤون 
الحادية  الساعة  2022 على  18 ماي  انعقد يوم األربعاء 
عشر صباحا بمقر ملحقة الغرفة بتطوان تتمة اجتماع 
بإقليمي  املهنيين  لشؤون  االستشارية  اإلقليمية  اللجنة 
ماي.   11 األربعاء  يوم  املنعقد  واملضيق-الفنيدق  تطوان 

وذلك لتدارس نقط جدول األعمال التالي:

مناقشة التكوينات املتعلقة بالغرفة  .1

تقديم عرض حول خدمات الغرفة   .2

الصناعية  املنطقة  حول  درا�سي  لقاء  تحضير   .3
بمرتيل

السياحي  القطاع  حول  درا�سي  يوم  تحضير   .4
بإقليمي تطوان -املضيق -الفنيدق

الجماعية  األسواق  حول  درا�سي  يوم  تحضير   .5

بإقليم تطوان

ESC زيارة املدرسة العليا للتجارة  .6

 ترأس هذا االجتماع السيد محمد طه العسري رئيس 
اللجنة اإلقليمية، كما حضر هذا اللقاء كل من السادة 
الغرفة،  مقرر  بناجي  مصطفى  السيد  الغرفة  أعضاء 
والسيد عبد هللا الكراطعي، والسيد عبد اإلله السليماني، 
والسيد منير الحدوتي، ومن جانب اإلدارة حضر السيد 
حليمة  والسيدة  امللحقة  مدير  اللنجري  الفقيه  ناصر 
ملالح  ياسين  والسيد  خياري  خلود  والسيدة  الحضري 
أطر  حجاجي  محمد  والسيد  أشرف  صالح  والسيد 
مستفيضة  بمناقشة  االجتماع  هذا  تميز  وقد  بالغرفة.  
 – )التكوينات  اإلعمال  جدول  من  األول  النقط  حول 
وتأجيل  بمرتيل(  الصناعية  املنطقة   – الغرفة  خدمات 
باقي النقط الجتماع قادم، وخلص اللقاء بمجموعة من 

التوصيات لتتبناها األجهزة املسيرة للغرفة.

أقطاب ولجان الغرفة



9
العدد الرابع والثالثون-ماي 2022 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

وأيضا في إطار االجتماعات الدورية للجان عمل الغرفة، 
 26 الخميس  يوم  بطنجة  للغرفة  الجهوي  باملقر  انعقد 
عمل  اجتماع  زواال،  الواحدة  الساعة  على   2022 ماي 
لجنة العالقات الدولية – منطقة آسيا وأستراليا. ترأس 
هذا االجتماع السيد محمد كريم السطي، رئيس اللجنة 
والسادة  اللجنة،  مقرر  البداوي  أنوار  السيد  بحضور 
موالي عمر السيخت، محمد بن حمو، حسن الحسناوي، 
كل  حضر  اإلدارة  جانب  ومن  اللجنة  بذات  مستشارين 
من السيد عزيز اغبال، السيد نبيل الخملي�سي، والسيدة 
في هذا االجتماع  السادة األعضاء  امغاس حنان. وانكب 

على مناقشة نقط جدول األعمال التالي:

-1تسطير برنامج عمل اللجنة لسنة 2022.

مع  الغرفة  ابرمتها  التي  االتفاقيات  ملختلف  -2عرض 
اتفاقيات  ابرام  واقتراح  وأستراليا،  آسيا  منطقة  دول 

جديدة.

-3االعداد للمشاركة في ملتقى دبي –جدة – الدوحة في 
شهر شتنبر املقبل

-4مختلفات.

عقد اجتماع لجنة العالقات الدولية – منطقة آسيا وأستراليا

أقطاب ولجان الغرفة
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رئيس الغرفة في حفل تسليم الشواهد لفائدة املكونين في مجال الثقافة املالية 

أقطاب ولجان الغرفة

      شارك السيد عبد اللطيف افيالل رئيس الغرفة 
في حفل تسليم شواهد التكوين الذي نظمه بنك املغرب 
20 إطارا من مختلف مؤسسات املواكبة بالجهة  لفائدة 
الدين استفادوا من دورة تكوين املكونين في مجال الثقافة 
الساعة  على   2022 ماي   17 الثالثاء  يوم  وذلك  املالية، 
الرابعة زواال باملقر الجهوي لبنك املغرب بطنجة. ترأس 
بطنجة  املغرب  بنك  مدير  ينعلي  علي  السيد  الحفل 
حضر  الغرفة.  رئيس  أفيالل  اللطيف  عبد  والسيد 
عضوة  طاهيري  حنان  السيدة  من  كل  أيضا  الحفل 
بالغرفة ورئيسة لجنة الشؤون املالية وامليزانية والسيدة 
والسيد  املنتسبين  خدمات  قسم  رئيسة  البزراتي  حورية 
حضر  كما  القرب.  مصلحة  رئيس  العلوي  الرحيم  عبد 
الحفل ممثلو املركز الجهوي لالستثمار الوكالة الوطنية 
إلنعاش التشغيل والكفاءات واملدرسة الوطنية للتجارة 
والتسيير، االتحاد العام ملقاوالت املغرب وجمعية النساء 
بنعلي  علي  السيد  شكر  البداية،  في  باملغرب.  املقاوالت 
جميع الشركاء الذين ساهموا في إنجاح الدورة التدريبية، 
وأكد أن هذا التدريب ذو قيمة إضافية لجميع املؤسسات 
التي تشتغل في مواكبة املقاوالت.  من جانبه هنأ السيد 

عبد اللطيف أفيالل في كلمته جميع املتدربين وأعرب عن 
رغبته في رؤية شبكة لدعم التدريب قصد تقوية قدرات 
منتسبي الغرفة في مجال الثقافة املالية، وأكد ان املعرفة 
إذا  التنمية  أمام  عائقا  تكون  أن  يمكن  املالية  بتقنيات 
الفاعلة  الجهات  قبل  من  جيد  بشكل  تعميمها  يتم  لم 
في  املكونين  تكوين  دورة  أن  إلى  االشارة  وتجدر  بالجهة. 
املؤسسة  مع  بشراكة  تنظيمها  تم  املالية  الثقافة  مجال 
مجموعة  قدرات  تطوير  بهدف  املالية،  للثقافة  املغربية 
من املكونين العاملين بمجال دعم املقاوالت ومواكبتها في 
مجال  في  قدراتها  وتحسين  التمويل  إلى  ولوجها  عمليات 
وقد  املقاولة.   حياة  مراحل  مختلف  خالل  املالي  التدبير 
تسلم الشواهد من جانب الغرفة كل من السيدة حنان 
يجو  محمد  والسيد  البزراتي  حورية  والسيدة  الطاهري 
ومثانة  لقوة  وكعربون  العلوي.  الرحيم  عبد  والسيد 
الحفل  شكل  فقد  املؤسستين  بين  تجمع  التي  العالقات 
مناسبة قدم فيها مدير بنك املغرب للسيد رئيس الغرفة 
نسخة هي األولى من عمل مميز انجزه بنك املغرب تحت 
والحادي  العشرين  القرنين  بين  املغرب  »بنك  اسم 

والعشرين: إشعاع بنك مركزي«.
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تطوان، لقاء تكويني حول التجارة االلكترونية

غرفة  تنظمها  التي  التكوينات  من  سلسلة  إطار  في   
تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
نظمت  واملهنين،  التجار  طلبات  على  وبناء  الحسيمة، 
موضوع  حول  تمهيديا  لقاءا  بتطوان  الغرفة  ملحقة 
الساعة  على  ماي   13 الجمعة  يوم  اإللكترونية،  التجارة 
الحادية عشرة صباحا. أطر هذا اللقاء األستاذة ابتسام 
أشغال  تمحور  الصغير.  امين  االستاذ  بمشاركة  مبارش 

هذا اللقاء حول النقاط التالية:

-1التعريف بالتجارة اإللكترونية

-2تقديم النموذج املغربي

-3أهم منصات التجارة اإللكترونية 

-التحديات والفرص

-األدوات واملهارات اللزمة 

التي  الصعوبات  على  للتعرف  النقاش  النقاش  -فتح 
يواجها التاجر

التكوين
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التكوين

تطوان، لقاء تكويني تمهيدي حول موضوع التجارة الخارجية

بناءا على االستمارات املعبئة من طرف التجار واملهنين 
نظمت  الخارجية،  التجارة  في  التكوين  من  لالستفادة 
الخارجية،  التجارة  موضوع  حول  تمهيديا  لقاء  الغرفة 
الحادية عشرة  الساعة  2022 على  ماي   16 االثنين  يوم 
السيد  اللقاء  بتطوان. أطر هذا  الغرفة  بملحقة  صباحا 
أحمد العاصمي مسؤول بادارة الجمارك والضرائب الغير 
التخليص  إجراءات  حول  تقديما  أعطى  الذي  مباشرة، 
للبضائع والعبور، الخطوات واملستندات، كما  الجمركي 
شاركه في التأطير السيد سعيد شفيق رئيس قسم الدعم 
والترويج حيث قدم ملخص شامل في املوضوع تطرق فيه 

للنقاط التالية:

-1أسباب ظهور التجارة الخارجية 

-2التصدير واالستيراد  

-3نشأة وتطور التجارة الخارجية 

-4الخطوات واملراحل

الحاضرين  طرف  من  كبيرا  تجاوبا  اللقاء  هذا  ولقي 
اللذين أبدو رغبتهم لالستفادة من حصص التكوين

دعامة  العلمي  »البحث  حول:  الوطنية  الندوة  تقرير 
الفعل التنموي
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املواكبة والتحسيس

اجتماع مع ممثلين عن تجار أصحاب املحالت التجارية بشارع ممر الحرية بطنجة

رئيس الغرفة في لقاء عمل مع مجموعة البنك الشعبي

   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 ماي 2022 اجتماعات مع جمعيات ومنظمات وهيئات مهنية:

الساعة  على   2022 ماي   31 الثالثاء  يوم  انعقد      
مع  اجتماعا  الجهوية،  الغرفة  بمقر  زواال  الثانية عشرة 
ممثلين عن تجار أصحاب املحالت التجارية بشارع ممر 
الحرية بطنجة. ترأس هذا االجتماع السيد الرئيس عبد 
اللطيف أفيالل والذي كان مرفوقا بنائبه وعضو املكتب 
املسير للغرفة السيد عبد الحميد الحسيسن. كما حضر 
عن اإلدارة السيد نبيل الخملي�سي رئيس قسم العالقات 
مناقشة  على  االجتماع  هذا  انصب  وقد  املؤسساتية. 
يعيشونها،  التي  واالكراهات  الحرية  ممر  تجار  أوضاع 
خاصة بعد اإلجراءات األخيرة املتعلقة بالشحن واالفراغ 
ومنع املوزعين من ولوج املمر مما تسبب في الحاق أضرار 

كبيرة على هؤالء التجار.

الغرفة  تدخل  ضرورة  إلى  االجتماع  هذا  خلص  وقد 
لدى الجهات املعنية من أجل إيجاد الحلول املمكنة لهذا 

املشكل.

رئيس  أفيالل،  اللطيف  عبد  السيد  استقبل       
 20 الجمعة  يوم  صباح  بطنجة  الجهوي  باملقر  الغرفة 
السيد  صباحا،  عشرة  الحادية  الساعة  2022على  ماي 
الشعبي  البنك  ملجموعة  الجهوي  املدير  حريز  عبداالله 
الذي كان مرفقا بالسيدة فتيحة رشيدي والسيد يوسف 
ملجموعة  التابعة  املقاوالت  إنشاء  مؤسسة  عن  عابيد 
البنك الشعبي. خالل هذا اللقاء، تحدث السيد الرئيس 
والساد ة ممثلو املجموعة، حول عالقات التعاون املتميزة 
املشترك  العمل  ضرورة  وكذا  املؤسستين  بين  القائمة 
االقتصادي  لإلنعاش  خدمة  تنميتها  اجل  من  والفعال 
بكل األقاليم والعماالت املكونة للجهة.  وفي هذا الصدد 
واملواكبة  التمويل  حلول  تقديم  ضرورة  على  التركيز  تم 
الذين  خاصة  بالجهة  االقتصاديين  الفاعلين  لفائدة 
تضرروا كثيرا من جائحة كوفيد 19 وذلك ضمن برنامج 

من  كل  أيضا  اللقاء  حضر  واملساطر.  لألهداف  محدد 
املنتسبين  رئيسة قسم خدمات  البزراتي  السيدة حورية 

والسيد عبد الرحيم العلوي رئيس مصلحة القرب.
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املواكبة والتحسيس

لقاءات مع تجار سوق "فندق الزرع" باملدينة العتيقة بطنجة
    استقبلت الغرفة ممثلة بأمين مال الغرفة، السيد عبد 
الحفيظ الشركي، والسيد أحمد اليوسفي عضو الغرفة، 
الثانية عشرة  الساعة  2022، على  18 ماي  األربعاء  يوم 
زواال، وذلك باملقر الجهوي للغرفة بطنجة، ممثلين عن 
تجار املدينة العتيقة بطنجة وخاصة تجار فندق الزرع. 
امغاس  السيدة  اللقاء  هذا  حضر  اإلدارة  جانب  ومن 
حنان عن قسم العالقات املؤسساتية. وقد خصص هذا 
جراء  املذكور  السوق  تجار  وضعية  ملناقشة  االجتماع 

الجارية  االستعدادات  ظل  في  الترحيل  بعملية  اعالمهم 
إلعادة هيكلته. وقد تطرق االجتماع الى ضرورة أخذ بعين 
االعتبار مصالح التجار. من حيث تحديد املكان املؤقت 
خالل فترة االصالح وكذا املدة املمنوحة للتجار لترحيلهم 
من السوق. وبعد مناقشات مستفيضة، خلص اللقاء في 
األخير إلى ضرورة رفع ملتمس للسيد والي صاحب الجاللة 
على جهة طنجة تطوان الحسيمة تتضمن مطالب السادة 

التجار بخصوص اصالح السوق.

الغرفة،  مال  بأمين  الغرفة ممثلة  استقبلت       وكما 
ماي   27 الجمعة  يوم  الشركي،  الحفيظ  عبد  السيد 
2022، على الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك باملقر 
الزرع«  »فندق  سوق  تجار  بطنجة،  للغرفة  الجهوي 
اللقاء  هذا  حضر  اإلدارة  جانب  ومن  العتيقة.  باملدينة 
السيد عبد الرحيم أشرقي رئيس مصلحة الترويج والبحث 
عن مصادر التمويل. وقد خصص هذا االجتماع ملناقشة 
ظل  في  الزرع(،  )سوق  السوق  تجار  وضعية  ودراسة 
الزيارة  االستعدادات الجارية إلعادة هيكلته، وذلك بعد 
تطوان  طنجة  جهة  والي  السيد  بها  قام  التي  التفقدية 
العاملين  أوضاع  على  ووقوفه  املذكور  للسوق  الحسيمة 
به، باعتباره مرفق تجاري تاريخي باملدينة العتيقة لطنجة. 
وفي هذا الصدد عبر التجار عن صادق شكرهم وعظيم 
عرفناهم لالهتمام الذي أظهره السيد الوالي لهذا السوق 
والذي يعد وجهة مهمة للتبضع سواء للمواطنين املغاربة 
أو السياح الوافدين على املدينة. كما وجه التجار رسالة 
والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  للسيد  شكر 
لجهة طنجة تطوان الحسيمة، على دعم مؤسسة الغرفة 
عن  عبروا  كما  التجاري،  املرفق  بهذا  العاملين  للمهنيين 
فضاءات  لتأهيل  الرامية  املبادرات  كل  بإنجاح  التزامهم 
هذا  إصالح  حول  التجار  رؤية  وعن  العتيقة.   املدينة 

السوق عبر املتدخلون عن ارتياحهم لهذه املبادرة شريطة 
مشاركتهم في التصور العام الذي يحفظ حقوقهم ويأخذ 

بعين االعتبار مصالحهم.

وبعد مناقشات مستفيضة، خلص اللقاء في األخير إلى 
خلق لجنة من ممثلي التجار مهامها تتبع مشروع اإلصالح 
بتثمين  نوهوا  السلطات إلنجاحه. كما  بجانب  والوقوف 
مجهودات السلطات للحفاظ على هذا املوروث التجاري 

والتاريخي ملدينة طنجة.
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املواكبة والتحسيس

العرائش: املحطة األولى للقافلة التحسيسة الجهوية حول "مساطر مكتب الصرف"

بمدينة   2022 ماي   17 الثالثاء  يوم  صبيحة  تم        
سلسلة  من  االول  التحسي�سي  اللقاء  تنظيم  العرائش 
على  املنظمة  االخبارية  التحسيسة  القافلة  لقاءات 
مستوى جهة طنجة-تطوان الحسيمة، بمبادرة من املركز 
الجهوي لالستثمار وبشراكة مع غرفةالتجارة والصناعة 
ومكتب  -الحسيمة  -تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 
موضوع  حول  املغرب  ملقاوالت  العام  واالتحاد  الصرف 
مساطر مكتب الصرف. مثل الغرفة في هذا اللقاء السيد 
الغرفة  عضوا  حمو  بن  محمد  والسيد  الكموني  سمير 
فرعية  مسؤولة  اعجيول  فاطمة  والسيدة  بالعرائش 
الغرفة بالعرائش والسيدة سلوى بورا�سي إطار بالغرفة.  
بتأطيره  قام  الذي  التحسي�سي  اللقاء  تم خالل هذا  وقد 
برادة  املطلب  وعبد  الغريب  املجيد  عبد  السادة  من  كل 
-1تسليط  الصرف:  مكتب  عن  الشقاف  الدين  وعز 
املنشور  في  املتضمنة  القانونية  املستجدات  الضوء على 
بمكتب  املنوطة  -املهام   2 الصرف.  لعمليات  العام 
عليها  االعتماد  يتم  التي  املبادئ االساسية  الصرف وكذا 
التي  -3االمتيازات  باملغرب.  الصرف  نظام  يخص  فيما 
والصغرى  الكبرى  املقاوالت  الصرف  مكتب  بها  يخص 

واملصدرين  واملستوردين  بالخارج  االستثمار  في  الراغبة 
في  املبتكرة  النشأة  حديثة  واملقاوالت  والخدمات  للسلع 
التكنولوجيات الحديثة باالضافة للتسهيالت املمنوحة في 
مجال السياحة والدراسة بالخارج. -4مقتضيات النسخة 
الجديدة من املنشور العام لعمليات الصرف 2022 التي 
دعم  إلى  تهدف  التي  االجراءات  من  مجموعة  على  تنص 
الفاعلين االقتصاديين وتعزيز الصادرات املغربية واعطاء 
الناشئة وضمان امتيازات  دفعة قوية لتطوير الشركات 
-5تسليط  الذاتيين.   االشخاص  لفائدة  جديدة  صرف 
الضوء على املنظومة الرقمية الني انشأها مكتب الصرف 
مع  والتواصل  الترخيص  طلبات  وتتبع  دراسة  لتسهيل 
املكتب باإلضافة إلى خدمات أخرى.  وفي كلمة باملناسبة، 
أشادت السيدة فاطمة اعجيول مسؤولة بملحقة الغرفة 
بالعرائش بجودة هذه التدابير الرامية إلى تسهيل وتبسيط 
االجراءات التي تهم عمليات الصرف ملواكبة املهنيين. كما 
أكدت على أهمية هذه اللقاءات التحسيسية الرامية الى 
الغرفة وإطالعهم على آخر  تقريب املعلومة من منتسبي 

املستجدات القانونية التي تهمهم.

التجارة  غرفة  احتضنت  الصرف،  مكتب  نظمها  التي  االخبارية  التحسيسية  القافلة  لقاءات  سلسلة  إطار  في 
»خدمات  مــوضــوع:  حــول  منتسبيها  لفائدة  تواصلية  لقاءات  الحسيمة،  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 

ومساطير مكتب الصرف«، خالل شهر ماي 2022 على مستوى الجهة:
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املواكبة والتحسيس

تطوان، املحطة الثانية للقافلة التحسيسة الجهوية حول "مساطر مكتب الصرف"

بمقر   2022 ماي   19 الخميس  يوم  صبيحة  وتم       
ملحقة الغرفة بتطوان تنظيم اللقاء التحسي�سي الثالني 
من سلسلة لقاءات القافلة التحسيسة االخبارية املنظمة 
على مستوى جهة طنجة-تطوان الحسيمة.  افتتح اللقاء 
مدير  اللنجري  الفقيه  ناصر  للسيد  ترحيبية  بكلمة 
القافلة  ملحقة الغرفة بتطوان حيث أشاد بأهمية هذه 
عمليات  تهم  التي  اإلجراءات  لتبسيط  التحسيسية 
أطر مكتب  الغرفة. قدم  الصرف ملواكبة منهي ومنتسبي 
الصرف السادة عبد املجيد الغريب وعبد املطلب برادة 

وعز الدين الشقاق عرضا مفصال عن أدوار ومهام مكتب 
والصغرى  الكبرى  للمقاوالت  االمتيازات  وعن  الصرف 
واملصدرين  واملستوردين  بالخارج  االستثمار  في  الراغبة 
في  املبتكرة  النشأة  حديثة  واملقاوالت  والخدمات  للسلع 
املمنوحة  للتسهيالت  باإلضافة  الحديثة  التكنولوجيات 
اللقاء  بالخارج. حضر هذا  في مجال السياحة والدراسة 
كل من السادة أعضاء الغرفة السيد عبد هللا الكراطعي 
الزهراء  فاطمة  والسيدة  أخماش  السالم  عبد  والسيد 

بولعيش والسيدة رندة الحنفي.
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املواكبة والتحسيس

الحسيمة، املحطة الثالثة للقافلة التحسيسة الجهوية حول "مساطر مكتب الصرف"

الحسيمة  بملحقة  التكوين  قاعة  احتضنت  كما     
لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 
تواصليا  لقاء   ،2022 ماي   23 االثنين  يوم  الحسيمة 
ومساطير  »خدمات  مــوضــوع:  حــول  منتسبيها  لفائدة 
الجهوي  املركز  من  بمبادرة  وذلك   ،« الصرف  مكتب 
ملقاوالت  العام  واالتحاد  الغرفة،  مع  وشراكة  لالستثمار 
املغرب.  افتتح السيد محمد ازرقان مدير مركز االستثمار 
بالحسيمة أشغال اللقاء التواصلي بكلمة رحب من خاللها 
بالشركاء والحضور، كما أشاد باملستوى الرفيع للتنسيق 
من  لالستثمار،  الجهوي  املركز  ومؤسسة  الغرفة  بين 
أجل إنجاح فعاليات هذا اللقــاء التواصلي، كما أشار إلى 
مواكبة املركز الجهوي لالستثمار للمستثمرين من خالل 
القانونية  الجوانب  مختلف  على  واطالعهم  تحسيسهم 
ورواد  املستثمرون  يحتاجه  ما  بكل  املتعلقة  والعملية 
مديرة  السيدة  من  كل  اللقاء  في  الغرفة  مثل  االعمال. 
البلحاجي،  محمد  بالسيد  مرفوقة  لهيت،  نبيلة  امللحقة 
جمال املخلوفي والصديق امزيب عن االطر اإلدارية.  وقد 

أطر اللقاء كل من السيد عبد املطلب برادة وعبد العزيز 
الشقاف عن مكتب الصرف، حيث تناوال فيه بتفصيل:

-1تسليط الضوء على املستجدات القانونية املتضمنة 
في املنشور العام لعمليات الصرف.

-2مهام وخدمات مكتب الصرف.

للمقاوالت  يقدمها  التي  والتشجيعات  -3التحفيزات 
والتصدير،  االستيراد  بالخارج،  االستثمار  عمليات  في 

وكذلك في مجال السياحة والدراسة بالخارج 

-4املنظومة الرقمية الجديدة ملكتب الصرف.

املنظم  الجديد  القانون  بها  جاء  التي  -5املستجدات 
لعمليات الصرف.

وطرح  النقاش  باب  ذلك  بعد  فتح  تم  ذلك  وبعد     
في  املتدخلين  عليها  أجاب  التي  واالستفسارات  األسئلة 

إطار التواصل لتعزيز سياسة القرب.
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املواكبة والتحسيس

طنجة، املحطة الرابعة للقافلة التحسيسة الجهوية حول "مساطر مكتب الصرف"

الجهوية  الغرفة  ملقر  الندوات  قاعة  واحتضنت      
بطنجة يوم الجمعة 27 ماي 2022، أيضا لقاء تواصليا 
لفائدة منتسبيها حــول مــوضــوع: “خدمات ومساطير مكتب 
لالستثمار  الجهوي  املركز  من  بمبادرة  وذلك   ،“ الصرف 
لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  مع  وبشراكة 
طنجة تطوان الحسيمة، واالتحاد العام ملقاوالت املغرب. 
اللجنة  رئيس  الغرف  عضو  العرود  ياسين  السيد  افتتح 
والفحص  أصيلة  طنجة  إلقليمي  االستشارية  اإلقليمية 
خاللها  من  رحب  بكلمة  التواصلي  اللقاء  أشغال  أنجرة 
بالشركاء والحضور، كما أشاد باملستوى الرفيع للتنسيق 
بين الغرفة ومؤسسة املركز الجهوي لالستثمار، من أجل 
متعددة  ولقاءات  التواصلي  اللقــاء  هذا  فعاليات  إنجاح 
أخرى مختلفة كما أكد على دور الغرفة في دعم ومواكبة 
املستثمرين من خالل تحسيسهم واطالعهم على مختلف 
يحتاجونه  ما  بكل  املتعلقة  والعملية  القانونية  الجوانب 
في مجال االستثمار. كما حضر هذا اللقاء السيد محمد 
والسيدة  الغرفة  اعضاء  زيون  الحسن  السطي،  كريم 
حنان الطاهير عضوة الغرفة.وقد أطر ممثلين عن مكتب 

الصرف هذا اللقاء، حيث تم طرح مجموعة من النقاط 
عبر عرض مفصل ضم:

• تسليط الضوء على املستجدات القانونية املتضمنة 
في املنشور العام لعمليات الصرف

• مهام وخدمات مكتب الصرف

للمقاوالت  يقدمها  التي  والتشجيعات  التحفيزات   •
والتصدير،  االستيراد  بالخارج،  االستثمار  عمليات  في 

وكذلك في مجال السياحة والدراسة بالخارج

• املنظومة الرقمية الجديدة ملكتب الصرف

املنظم  الجديد  القانون  بها  جاء  التي  املستجدات   •
لعمليات الصرف

األسئلة  وطرح  النقاش  باب  فتح  ذلك  بعد  تم  ثم 
إطار  في  املتدخلين  عليها  أجاب  التي  واالستفسارات 

التواصل لتعزيز سياسة القرب.
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املواكبة والتحسيس

قافلة امللكية الصناعية تضع رحالها بطنجة

    حلت القافلة باملقر الجهوي بطنجة للغرفة صباح 
يوم الثالثاء 24 ماي 2022. وترأس الورشات السيد أنور 
أربعي نائب الرئيس، وحضرها كل من السيدات والسادة: 
السيد ياسين العرود رئيس اللجنة االستشارية اإلقليمية 
السيدة  أنجرة،  الفحص  وإقليم  طنجة  بعمالة  الخاصة 
نزهة الزيدي مقررة ذات اللجنة، والسيدة جوهرة الشركي 
رئيسة لجنة التجارة اإللكترونية، والسيد عبدهللا بوشتا 
السطي  كريم  والسيد  الداخلية،  التجارة  لجنة  رئيس 
رئيس لجنة العالقات الدولية والشراكة – منطقة آسيا –

استراليا، السادة : حسن زيون، البشير الطويل، العشيري 
محمد العربي، أعضاء الغرفة.كما حضرها السادة ممثلو 
السيد  والتجارية،  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب 
العلوم  في  واالبتكار  التنمية  البحث،  مؤسسة  ممثل 
عبد  و  البزراتي  حورية  الغرفة:  اطر  والسادة  والهندسة 
الرحيم العلوي وبشير دداح وعبد السالم التيدي. القافلة 

الروح  وتحفيز  واملشاريع  االعمال  رواد  مواكبة  الى  ترمي 
اإلبداعية واالبتكار. بهذه املناسبة نظمت الغرفة ورشات 
عمل لفائدة رواد االعمال تم تنشيطها من طرف ثلثه من 
خبراء مؤسسة البحث والتنمية واالبتكار واملكتب املغربي 
172 من  الورشات  والصناعية. حضر  التجارية  للملكية 
املشاريع  وحاملي  الذاتيين  واملقاولين  الصغرى  املقاوالت 
التي  املواكبة  من  االستفادة  في  رغبتهم  عن  عبروا  الذين 
األهمية  على  الضوء  سلطت  الورشات  الغرفة.  توفرها 
الصناعية  للملكية  والخاصة  العامة  الهيئات  توليها  التي 
للشركات  التنافسية  والقدرة  للتنمية  كرافعة  والتجارية 
الى  القافلة  انتقلت  الورشات  أشغال  ختام  في  املغربية. 
ساحة األمم بطنجة من أجل اطالع العموم على خدمات 
التجارية  والعالمات  االختراع  ببراءات  املتعلقة  القرب 

والرسوم والنماذج الصناعية واألسماء التجارية.

والتجارية ومؤسسة  الصناعية  للملكية  الوطني  املكتب  أطلقها  التي  الوطنية  القافلة  لقاءات  سلسلة  إطار  وفي    
القرب  وتوفير خدمات  الصناعية  امللكية  بأهمية  التحسيس  بهدف  والهندسة  العلوم  في  واالبتكار  والتنمية  البحث 
غرفة  احتضنت  التجارية،  واألسماء  الصناعية  والنماذج  والرسوم  التجارية  والعالمات  االختراع  ببراءات  املتعلقة 
التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، لقاءات تواصلية لفائدة منتسبيها تحت شعار«امللكية 

الصناعية أداة للتنمية املحلية«، خالل شهر ماي 2022 على مستوى الجهة:
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املواكبة والتحسيس

قافلة امللكية الصناعية تضع رحالها بالعرائش

واستكماال لجدول محطات قافلة امللكية الصناعية في 
خدمة االبتكار على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، 
حطت القافلة رحالها صبيحة يوم االربعاء 25 ماي 2022 
بالعرائش، حيث تم  التخصصات  املتعددة  الكلية  بمقر 
عقد ورشة نظرية من تأطير اطر املكتب املغربي للملكية 
سلطت  عروض  تقديم  خاللها  تم  والتجارية  الصناعية 
تثمين  في  ودورها  الصناعية  امللكية  مفهوم  على  الضوء 
االبداع واالبتكار. وقد شارك في اشغال هذه الورشة من 
لجهة طنجة  والخدمات  والصناعة  التجارة  جانب غرفة 
مصباح  بن  عزيز  السيدان  من  كل  الحسيمة  تطوان 
ومحمد بن حمو عضوا الغرفة بالعرائش والسيدة فاطمة 
اعجيول والسيدة سلوى بورا�سي والسيد عالل الدعيكر. 
كما تميزت هذه الورشة بمشاركة السادة اعضاء الغرفة 
بتطوان: عبد السالم السليماني ، عبد هللا لكراطعي ، عبد 
اإلله السليماني ومحمد طه العسري. الى جانب اساتذة 

بالعرائش  التخصصات  املتعددة  بالكلية  باحثين  وطلبة 
باملناسبة  كلمة  وفي  واملهنيين.  املقاولين  من  كبير  وعدد 
أشادت السيدة فاطمة اعجيول مسؤولة ملحقة الغرفة 
الروح  تحفيز  الى  الرامية  الهامة  املبادرة  بهذه  بالعرائش 
االبداعية واالبتكار والتعريف بادوات امللكية الصناعية 
حاملي  ومواكبة   ، املبتكرة  واملشاريع  االفكار  وتحديد   ،
والعالمات  االبتكارات  و  االختراعات  وحماية   ، املشاريع 
انتقلت   ، الصباحية  الورشة  اختتام  واثر  التجارية. 
القافلة الى ساحة املسيرة ،وسط مدينة العرائش لتقديم 
املشاريع  افكار  حاملي  للشباب  متنوعة  عمل  ورشات 
واصحاب املقاوالت الناشئة ولكل الراغبين في االستفادة 
من خدمات املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية 
والرسوم  التجارية  واالسماء  االختراع  ببراءات  املتعلقة 

والتصاميم والعالمات التجارية.
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املواكبة والتحسيس

قافلة امللكية الصناعية لإلبداع تحط رحالها بالحسيمة

      كما حلت قافلة امللكية الصناعية، بمقر الغرفة 
 .2022 ماي   30 االثنين  يوم  صباح  الحسيمة  بمدينة 
امللكية  موضوع  في  واحدة  ورشتين  تنظيم  اللقاء  وعرف 
الصناعية وأخرى في براءة االختراع من تأطير أطر املكتب 
الوطني للملكية الصناعية والتجارية. وحضر هذا اللقاء 
من جانب الغرفة السيدة مديرة امللحقة التي ألقت الكلمة 
امللحقة.  أطر  بعض  حضره  كما  باملناسبة  االفتتاحية 
االقتصاديين  الفاعلين  تمكين  إلى  اللقاء  هذا  ويهدف 
امللكية  تلعبه  الذي  الدور  على  التعرف  من  باإلقليم 
إلستراتيجية  أساسية  كعناصر  واالبتكار،  الصناعية 

املستدام  واالقتصاد  واالقتصادية،  االجتماعية  التنمية 
والرسوم  التجارية  والعالمات  االختراع  بدور  والتعريف 
خدمات  وعرض  التجارية  واألسماء  الصناعية  والنماذج 
للملكية  املغربي  املكتب  طرف  من  املتاحة  املواكبة 
اللقاء،  هذا  أشغال  ختام  في  والتجارية.  الصناعية 
بالحسيمة  السادس  محمد  ساحة  إلى  القافلة  انتقلت 
املتعلقة  القرب  خدمات  على  العموم  اطالع  أجل  من 
التجارية والرسوم والنماذج  ببراءات االختراع والعالمات 

الصناعية واألسماء التجارية.
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املواكبة والتحسيس

الحسيمة، تنظيم لقاء اعالمي حول مسابقة التحدي الرقمي للذكاء الترابي

املحلي  االقتصادي  التنشيط  في  لدورها  تفعيال 
التواصلية  االعالمية  اللقاءات  اطار  وفي  والجهوي، 
مستجدات  بكل  منتسبيها  وتحسيس  اخبار  الى  الهادفة 
االستثمار واملقاول، وفي اطار دورها في مهامها في التشجيع 
على خلق املقاوالت، احتضن يوم االثنين 23 ماي 2022 
و  التجارة  بمقر غرفة  الواحدة زواال  الساعة  ابتداء من 
طنجة-تطوان-الحسيمة  لجهة  الخدمات  و  الصناعة 
التحدي  مسابقة  حول  اعالميا  لقاء  الحسيمة  -ملحقة 
الجهوي  املركز  اطلقها  التي  الترابي،  للذكاء  الرقمي 
لالستثمار بتنسيق و تعاون مع غرفة التجارة والصناعة 
و الخدمات و االتحاد العام ملقاوالت املغرب، ترأس اللقاء 
بالحسيمة،  ازرقان مدير مركز االستثمار  السيد محمد 

بكلمة ترحيبية تأطيرية، بعد ذلك اعطيت الكلمة للسيدة 
نبيلة لهيت مديرة ملحقة الغرفة بالحسيمة، التي بدورها 
للمواكبة  الغرفة  استعداد  عن  وعبرت  باملبادرة  اشادت 
وتقديم يد املساعدة لكل الشباب والراغبين في املشاركة. 
قسم  رئيسة  امغوز  فدوى  السيدة  الكلمة  اخذت  ثم 
العرض الترابي والترويج باملركز الجهوي لالستثمار، حيث 
قدمت مداخلة مفصلة عن تفاصيل املسابقة من حيث 
اهدافها والقطاعات املستهدفة وشروط املشاركة وكذلك 
مراحل ومساطير املسابقة. وفي االخير فتح باب االسئلة 
كل  على  املنظمون  اجاب  حيث  للحضور،  واملناقشة 
االمر  وتفصيل،  وضوح  بكل  واالستفسارات  التساؤالت 

الذي استحسنه املشاركون.
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املواكبة والتحسيس

العرائش: لقاء تواصلي تحسي�سي حول موضوع "التغطية الصحية االجبارية االساسية 
عن املرض " لفائدة املقاولين الذاتيين 

      في إطار مواكبة غرفة التجارة والصناعة والخدمات 
املهنيين  من  ملنتسبيها  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة 
وتحسيسهم باملستجدات القانونية، وسعيا منها الى انجاح 
ورش تعميم الحماية االجتماعية. تم تنظيم يوم االربعاء 
25 ماي 2022 بمدينة العرائش، لقاء تواصليا تحسيسا 
االساسية  االجبارية  الصحية  التغطية   « موضوع  حول 
للصندوق  الجهوية  املديرية  مع  بشراكة  املرض«  عن 
السيد  اللقاء  هذا  ترأس  االجتماعي.  للضمان  الوطني 
حسن الحسناوي عضو الغرفة ورئيس اللجنة االقليمية 
السيد  من  كل  بتنشيطه  وقام  بالعرائش.  االستشارية 
للضمان  الوطني  الصندوق  وكالة  رئيس  داد�سي  احمد 
مكلفة  ملشرق،  هاجر  والسيدة  بالعرائش  االجتماعي 
مصباح  بن  عزيز  السيدان  وحضره  بالوكالة.  بالزبناء 
ملحقة  وأطر  بالعرائش  الغرفة  عضوا  حمو  بن  ومحمد 

غرفة  عضو  اخاللة  امحمد  والسيد  بالعرائش  الغرفة 
املقاولين  من  ومجموعة  بالعرائش  التقليدية  الصناعة 
الذاتين وبعض املهنيين باقليم العرائش. وقد تميز اللقاء 
بتقديم السيد احمد داد�سي عرضا مفصال حول مختلف 
االسا�سي  التأمين  نظام  وخاصة  املشروع  هذا  جوانب 
الذاتيين. كما  املقاولين  فئة  لفائدة  املرض  االجباري عن 
تخلل هذا اللقاء كلمات تثمينية لهذا املشروع الهام تقدم 
بها السيد امحمد اخاللة عضو غرفة الصناعة التقليدية 
والسادة اعضاء الغرفة بالعرائش مع التأكيد على أهمية 
املستفيدين  وحث  للمهنيين  بالنسبة  الصحية  التغطية 
االجتماعي  الورش  هذا  في  االنخراط  على  الحاضرين 
التي  االجتماعية  للحماية  الوطنية  لالستراتيجية  تنفيذا 

تبناها جاللة امللك محمد السادس نصره هللا.
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تطوان، تنظيم ندوة حول: "معا من أجل مغرب أخضر"

في إطار أسبوع املغرب األخضر« MGW« نظمت الغرفة 
في  للطالب  الدولية  الرابطة  مع  بتعاون  تطوان،  بملحقة 
االقتصاد واألعمال بتطوان AIESEC وبشراكة مع جماعة 
تطوان، ندوة تحت شعار: »معا من أجل مغرب أخضر« 
برحاب  االجتماعات  بقاعة   2022 14ماي  السبت  يوم 
كل  اللقاء  هذا  تأطير  في  شارك  بتطوان.   الغرفة  ملحقة 
من كلية العلوم بتطوان FST واملدرسة الوطنية للهندسة 
املتجددة  الطاقات  مهن  تكوين  ومعهد     ENA املعمارية 
أشغال  فتتح  بطنجة.    IFMEREE الطاقية  والنجاعة 

جماعة  رئيس  نائب  بناجي  مصطفى  السيد  اللقاء  هذا 
تطوان وعضو بالغرفة، وعن إدارة الغرفة حضر السيد 
سعيد شفيق والسيدة مريم الفا�سي. عرف اللقاء العديد 
»التنمية  حول  للغرفة  مداخلة  بينها  من  املداخالت  من 
وتسليط  تسطير  خاللها  من  تم  املستدامة«  والغرف 
الضوء على مشاركة الغرفة في مختلف برامج وامللتقيات 
املتوسطية والتي تتمحور في تجديد الطاقات واالقتصاد 
وشبكة  كمنسق  دورها  في  األزرق،  واالقتصاد  الخضر 

الغرف املستدامة املتوسطية.
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تطوان، تنظيم ندوة وطنية حول: "البحث العلمي دعامة الفعل التنموي"

     نظم مركز هارت للدراسات واألبحاث االجتماعية 

-الحسيمة  -تطوان  طنجة  جهة  مع  بتعاون  والتنموية 

والخدمات  والصناعة  التجارة  وغرفة  تطوان  وجماعة 

ندوة  آخرين،  وشركاء  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة 

وطنية حول: »البحث العلمي دعامة الفعل التنموي« يوم 

2022 بقاعة االجتماعات برحاب ملحق  17ماي  الثالثاء 

جسور  تشجيع  الندوة  موضوع  ويروم  بتطوان.  الغرفة 

التعاون بين املؤسسات االقتصادية واالجتماعية وجميع 

العام وبين مراكز  الشأن  بتدبير  الصلة  املؤسسات ذات 

تطوير  أجل  من  وذلك  الجامعي  العلمي  البحث  ومعاهد 

وإنجاح مشاريع التنمية وطنيا وجهويا ومحليا. حضر هذه 

البورش  توفيق  السيد  تطوان  طنجة  جهة  ممثل  الندوة 

نيابة عن رئيس جماعة تطوان،  اللنجري  والسيد ناصر 

مصطفى  السيد  الغرفة  أعضاء  السادة  من  حضر  كما 

بناجي مقرر الغرفة والسيد عبد السالم السليماني ومن 

جانب اإلدارة حضر بعض أطر ملحقة الغرفة.
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الدعم والترويج

طنجة، اجتماع تأطيري بخصوص تنظيم مهرجان طنجة الدولي للتسوق 

الحسيمة: عقد اجتماع إستعدادا لتنظيم يوم درا�سي

الغرفة  بمقر  الشركي  الحفيظ  عبد  السيد  ترأس      
تنظيم  بخصوص  تأطيريا  اجتماعا  ماي   03 الثالثاء  يوم 
اللقاء  هذا  خصص  للتسوق.  الدولي  طنجة  مهرجان 
التظاهرة  لهذه  األولى  النسخة  إخراج  تصور  لتدارس 
الوطني والتي من شأنها  الفريدة من نوعها على املستوى 
السيد  للجهة. وقد حضر هذا اإلجتماع كل من  الترويج 
التظاهرات  كبرى  تنظيم  في  مستشار  زنيفي  سفيان 
باملغرب وندى جيوك إطار بالغرفة. ومن أجل التقدم في 
إنجاز هذا املشروع سيتم تقديم تصور هذه التظاهرة في 

أجل  من  القادم  األسبوع  للغرفة  املسير  املكتب  أجتماع 
مناقشته واعتماده في املرحلة املقبلة.

    ترأس السيد بدر الدين أوخيار عضو املكتب املسير 
لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 
الحسيمة يوم الثالثاء 10 ماي 2022 على الساعة الثالثة 
الغرفة  ملحقة  بمقر  الزوال  بعد   )15:30( والنصف 
بالحسيمة لقاء تشاوريا مع أعضاء وأطر امللحقة السادة: 
الخملي�سي:  مصطفى   - مستشار.  عضو  بلحاج:  -عماد 
محمد   - امللحقة.  مديرة  لهيت:  نبيلة   - مستشار.  عضو 
إطار  أمزيب:  الصديق   - بامللحقة.  إطار  البلحاجي: 
بشأن  اإلقتراحات  وإبداء  اآلراء  لتنسيق  وذلك  بامللحقة. 
اإلقليمي  امللتقى  لتنظيم  الالزمة  والترتيبات  اإلعتمادات 

للمقاولة حول موضوع :«برامج الدعم واليات التمويل« 
بتاريخ 31 ماي 2022 لفائدة املقاوالت والجمعيات املهنية 
من  باإلقليم  مشاريعهم  إحداث  في  الراغبين  والشباب 
في  الحكومية  وبالبرامج  التمويل  بمصادر  التعريف  أجل 
هذا اإلطار، وخلق جو من الثقة بين املهنيين واملؤسسات 
بين املتدخلين في شؤون  التواصل  املالية وتقوية جسور 
اإلستثمار، وكذلك تمكين املشاركين من شروحات وافية 
حول برامج وآليات التمويل املوجودة، والرفع من نسبة 

املشاركة واإلستفادة من برامج التمويل.
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الغرفة تشارك في املؤتمر الدولي للمدن واملوانئ بطنجة

في   ،2022 ماي   11 األربعاء  يوم  الغرفة  شاركت       

واملوانئ«،  للمدن   17 عشر  السابع  الدولي  »املؤتمر 

واملوانئ«  للمدن  الدولية  الجمعية  طرف  من  واملنظم 

املدينة  طنجة  ميناء  تهيئة  شركة  مع  بتنسيق   »AIVP

الدولي  الحدث  هذا  في  الجهوية  الغرفة  مثل   .»SAPT«

والسيد  الغرفة  رئيس  أفيالل  اللطيف  عبد  السيد 

الجلسة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  الرئيس.  نائب  أربعي  أنور 

االفتتاحية لهذه الندوة الدولية عرفت حضور ومشاركة 

والسيد  واملاء  التجهيز  وزير  بركة  نزار  السيد  من  كل 

محمد املهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة والسيد 

الشمال  إقليم  تنمية  لوكالة  العام  واملدير  الجهة  رئيس 

 « والسيد  طنجة  مدينة  عمدة  الليموري  منير  والسيد 

للمدن  الدولية  الجمعية  رئيس   »Édouard Philippe

والسيد  الفرنسية   «  le Havre مدينة«  وعمدة  واملوانئ 

املدينة  طنجة  ميناء  تهيئة  شركة  رئيس  أوعناية  محمد 

واملصالح  املنتخبة  املجالس  ممثلي  من  للعديد  إضافة 

الخارجية. كما يعرف هذا الحدث مشاركة وفود أجنبية 

مهمة تمثل املدن الساحلية على امتداد القارات الخمس. 

شعار  تحت  ينعقد  الذي  الدولي  امللتقى  هذا  ويهدف 

فتح  ألى  ماي،   13 إلى   11 من  ملهم«  أزرق  »مستقبل 

نقاش دولي بين مختلف املتدخلين الحكوميين واملجالس 

املنتخب والهيئات املدنية ومؤسسات البحث حول سبل 

املزاوجة بين إكراهات التنمية والتطور للمدن الساحلية 

وضرورات الحفاظ على املقدرات الطبيعية والبيئية.

مواكبة الدينامية الترابية
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مواكبة الدينامية الترابية

"orange corners" الغرفة تشارك في حفل تقديم جوائز مسابقة

مشاركة الغرفة في القافلة التحسيسية لصندوق الضمان االجتماعي

  شاركت الغرفة يوم الجمعة 13 ماي 2022، في حفل 
املخصصة   orange corners مسابقة  جوائز  تقديم 
هذا  في  الجهوية  الغرفة  مثل  وقد  الناشئة.  للمقاوالت 
االستشارية  اللجنة  رئيس  العرود  ياسين  السيد  الحدث 
لجنة  رئيس  الورديغي  رشيد  والسيد  بطنجة  اإلقليمية 
إضافة  والوطنية،  الجهوية  املؤسسات  مع  الشراكة 
للسيد عزيز اغبالو رئيس قسم االستراتيجية والشراكة. 
 orange corners قافلة«  برنامج  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
باملغرب  املنخفضة  األرا�سي  سفارة  طرف  من  املنظم   «

16 من حاملي املشاريع واملقاوالت الناشئة  يهدف لدعم 
إضافة  أشهر  ستة  ملدة  واملواكبة  التكوين  عبر  بالجهة، 
عبارة  املبلغ  ثلثا  درهم،   500000 ل  يصل  مالي  لدعم 
تتويج  تم  وقد  شرف.  قرض  عن  عبارة  وثلث  منحة  عن 
بجائزة  مقاوالت  ثالث  املسابقة:  هذه  بجواز  مقاوالت   7
500000 درهم لكل مشروع و300000 درهم و250000 
درهم ملشروعين إضافة لدعم مشروعين إضافيين بمبلغ 

100000 درهم و50000 درهم.

  شاركت الغرفة في فعاليات القافلة التحسيسية التي 
تعميم  برنامج  االجتماعي حول  الضمان  نظمها صندوق 
التغطية االجتماعية بسوق كسبرطا بطنجة صباح يوم 
السادة  الفعاليات  هذه  حضر   .2022 ماي   16 االثنين 
أعضاء الغرفة على مستوى مدينة طنجة، ويتعلق األمر 
محمد  السيد  العشيري،  العربي  محمد  السيد  من  بكل 
من  حضره  كما  الزايدي.  نزهة  والسيدة  السطي،  كريم 
قسم  رئيسة  البزراتي  حورية  السيدة  اإلداري  الجانب 
رئيس  العلوي  الرحيم  عبد  والسيد  املنتسبين  خدمات 
تقني  إطار  تيدي  السالم  عبد  والسيد  القرب  مصلحة 
ملباركي  بدرالدين  السيد  القافلة  على  أشرف  بالغرفة.  
بمجموعة  مرفقا  املغرب،  ساحة  طنجة  وكالة  مدير 
للضمان  الوطني  للصندوق  الجهوية  املديرية  اطر  من 
ووفق  ودقيقة  وافية  شروحات  قدموا  الذين  االجتماعي 

كل حالة على حدة لعدد من الوافدين على القافلة من 
إطار  في  يدخل  اللقاء  فان  تجار سوق كسبرطا. لإلشارة 
سلسلة اللقاءات التحسيسية التي تنظمها غرفة التجارة 
الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
املهنيين  مع  التواصل  تعزيز  اجل  من  منتسبيها  لفائدة 
والوقوق على آ خر املستجدات االقتصادية واالجتماعية.
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املشاركة في لقائين مخصصين للذكرى 17 النطالقة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

  شارك السيد عبد اللطيف افيالل رئيس الغرفة في 

النطالقة  عشرة  السابعة  للذكرى  املخصصين  اللقائين 

املرحلة  شعار«  تحت  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة 

الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقاربة متجددة 

اقليم  بمقر  االول  اللقاء  عقد  وقد   « الشباب  إلدماج 

والنصف صباحا  التاسعة  الساعة  انجرة على  الفحص 

اللقاء  اما   ، الفحص-انجرة  اقليم  عامل  السيد  برئاسة 

الثاني فكان بمقر والية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة على 

محمد  السيد  برئاسة  صباحا،  عشرة  الحادية  الساعة 

مهيدية والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وعامل عمالة 

طنجة-اصيلة بحضور العديد من الشخصيات الرسمية 

ورجال  املهنية  والجمعيات  الخارجية  املصالح  وممثلي 

 .2022 ماي   18 االربعاء  يوم  وذلك  والصحافة  االعالم 

املبادرة  انجازات  حصيلة  تقديم  اللقاء  خالل  تم  حيث 

من  شهادات  تقديم  تم  كما  البشرية  للتنمية  الوطنية 

طرف املستفيدين وكذا توزيع الشيكات على املستفيدين 

الجدد من الدعم.
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مواكبة الدينامية الترابية

الغرفة تشارك في لقاء عمل بجماعة املضيق 

مشاركة الغرفة في ورشة عمل وتحسيس وتبادل أفكار مع املقاوالت النسائية 
والتعاونيات والجمعيات بإقليم بتطوان

شاركت  النسائية،  املقاولة  ومواكبة  دعم  إطار  وفي    

بتطوان  املقاولة  املرأة  جمعية  مع  بتعاون  الغرفة 

ورشة  في  فرصتي  وبرنامج  للهجرة  العاملية  واملنظمة 

النسائية  املقاوالت  مع  أفكار  وتبادل  وتحسيس  عمل 

يوم  وذلك  بتطوان.  بإقليم  والجمعيات  والتعاونيات 

الثالثاء 31 ماي 2022 على الساعة الرابعة مساء بقاعة 

الورشة  هدفت  بتطوان.  الغرفة  بملحقة  االجتماعات 

إلى مناقشة وتحديد اإلكراهات والصعوبات التي تواجه 

املشاركين  وانتظارات  األهداف  وتسطير  املقاولة،  املرأة 

الدولية  املنظمة  ممثل  الورشة  أطر  الورشة.  هذه  من 

املقاولة  املرأة  جمعية  رئيسة  نائبة  وحضرت  للهجرة، 

الوزاني  رجاء  والسيدة  الخطيب،  مريم  السيدة  بتطوان 

أفضت  الفا�سي.  مريم  السيدة  حضرت  الغرفة  وعن 

الورشة عن مشاركة الحضور في تطبيقات عملية مفادها 

تحديد أساليب النجاح والتحديات والتوجهات املرتقبة.

لكراطعي  هللا  عبد  بالسيد  ممثلة  الغرفة  شاركت 
املضيق  جماعة  نظمته  عمل  اجتماع  في  الغرفة  عضو 
االستراتيجي  املخطط  بخصوص  مقترحات  تقديم  حول 

لجماعة املضيق مع الجمعيات املهنية وذلك يوم الثالثاء 
31 ماي 2022 بمدرسة السياحة باملضيق.
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التعاون والشراكة

رئيس الغرفة في زيارة للقنصل العام اإلسباني في طنجة

الغرفة تستقبل سفيرة فيتنام باملغرب

الدبلوماسية  التمثيليات  على  االنفتاح  إطار  في     
الغرفة  رئيس  أفيالل  اللطيف  عبد  السيد  قام  بالجهة، 
العام  للقنصل  عمل  بزيارة   2022 ماي   17 الثالثاء  يوم 
 Alfonso Manuel Portabales اإلسباني بطنجة السيد
Vazquez. حضر اللقاء من جانب اإلدارة، السيد عزيز 
والسيدة  والشراكة  االستراتيجية  قسم  رئيس  اغبالو 
كان  وقد  الرئيس.  السيد  مكتب  مديرة  السباح  سعاد 
االجتماع فرصة الستعراض إمكانيات التنسيق والتعاون 
بين املؤسستين لتشجيع الشراكة االقتصادية والتجارية 
بين املقاوالت الجهوية ونظيراتها اإلسبانية. في هذا السياق 
أكد السيد عبد اللطيف أفيالل على قوة العالقات التي 
عن  معبرا  اإلسبانيين  بشركائها  الجهوية  الغرفة  تجمع 
استعداده لدعم كل املبادرات واملشاريع الهادفة لتعزيز 

املقاولة. من جهته  في مجاالت االستثمار ودعم  التعاون 
أكد القنصل العام اإلسباني عن استعداده للتعاون في كل 
ما يحقق التنمية املشتركة وتعزيز الشراكة االقتصادية 

وغيرها بين البلدين.

     استقبل السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة 
 DANG THI السيدة«   ،2022 ماي   13 الجمعة  يومه 
THU HA » سفيرة دولة فيتنام باملغرب.حضر هذا اللقاء 
االستراتيجية  قسم  رئيس  اغبالو  عزيز  السيد  أيضا 
تعزيز  لبحث سبل  والشراكة. وقد كان االجتماع فرصة 
عراقة  على  الطرفان  أكد  حيث  البلدين،  بين  العالقات 
على  اتفقا  كما  وفيتنام  املغرب  بين  التاريخية  العالقات 
تنظيم  عبر  بينهما  االقتصادية  الشراكات  تقوية  ضرورة 
معارض وأنشطة مشتركة إضافة لتنظيم زيارات رسمية 

وتبادل البعثات التجارية.
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التعاون والشراكة

الغرفة تنفتح على تجربة برنامج "PUM " الهولندي

الغرفة تستقبل وفدا استثماريا من كينيا

 في إطار تمتين العالقات الدولية للغرفة، انعقد يومه 
للزيارة  لإلعداد  افترا�سي  لقاء   ،2022 ماي   09 اإلثنين 
العام  املنسق   Ted Krebbeks السيد  بها  سيقوم  التي 
ابتداء  طنجة  ملدينة   PUM الهولندي  الخبراء  لبرنامج 
من 20 يونيو املقبل. مثل الغرفة الجهوية في هذا اللقاء 
السيد عزيز اغبالو رئيس قسم االستراتيجية والشراكة 
والسيدة نوال برهوم عضوة الغرفة. كما عرف االجتماع 
برنامج  ممثل  االدري�سي  جمال  املهندس  السيد  مشاركة 
عن  العلوي  بلبزيوي  الشعيبية  والسيدة  باملغرب   PUM
علوش  وسعاد  الشماع  عمار  والسيد   ،AFEMو  CGEM
عن« AZIT«. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا البرنامج الهولندي 

الصغرى  للمقاوالت  واملواكبة  الدعم  لتقديم  يهدف 
 42 يمثلون  خبير   2500 من  شبكة  بفضل  واملتوسطة 

قطاعا اقتصاديا.

  في إطار تعزيز عالقات التعاون الدولي جنوب-جنوب 
اللطيف  عبد  السيد  استقبل  اإلفريقي،  البعد  وتعزيز 
عبد  بالسيد  مرفوقا  الجهوية،  الغرفة  رئيس  أفيالل 
كينية  بعثة   ،2022 ماي   18 بتاريخ  الحسيسن  الحميد 
القنصل  باجابر  علي  السيد  يتقدمها  املستوى  رفيعة 
 Stephen  « والسيد  باملغرب  كينيا  لجمهورية  الشرفي 
LAP- »الكينية للمؤسسة  العام  املدير   «  Ikua Kariuki

 SET CORRIDOR DEVELOPPEMENT AUTHORITY
» والوفد املرافق له، وتجدر اإلشارة إلى كون هذه الهيئة 
في  الكبرى خاصة  التحتية  البنيات  في مجال  متخصصة 
جانب  من  حضر  كما  السودان.  وجنوب  وإثيوبيا  كينيا 
االستراتيجية  قسم  رئيس  اغبالو  عزيز  السيد  اإلدارة 
والشراكة. وقد عرف هذا اللقاء أيضا مشاركة السيدين 
تنمية  وكالة  عن  لحلو  نبيل  ومحمد  الشهبوني  عزيز 

أقاليم الشمال والسيدتين فدوى أمغوز ونصيرة الحراق 
عن املركز الجهوي لالستثمار. وبعد الكلمات االفتتاحية 
على  والسيد  أفيالل  اللطيف  عبد  السيد  ألقاها  التي 
الحسيسن  الحميد  عبد  السيد  اللقاء  ترأس  باجابر، 
نائب رئيس الغرفة حيث رحب بالوفد الكيني وأكد على 
جنوب  جنوب  التعاون  تشجيع  في  الجهوية  الغرفة  دور 
السياق،  في هذا  الفضاء اإلفريقي.  في  وتعزيز االستثمار 
تم تقديم عرضين حول املشاريع الكبرى ومناخ االستثمار 
بالجهة، حيث عرف اللقاء نقاشا مستفيضا حول سبل 
تبادل  عبر  وكينيا  املغرب  بين  والتجارة  االستثمار  تعزيز 
البعثات الرسمية ووفود رجال األعمال بين البلدين. و في 
بين  الهدايا  و  التذكارات  تبادل  تم  املناسبة،  هذه  ختام 

الطرفين.
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التعاون والشراكة

الغرفة تقود وفدا مؤسساتيا ومن رجال االعمال الى املؤتمر الدولي للمقاوالت بغرناطة

الغرفة  رئيس  أفيالل  اللطيف  عبد  السيد  ترأس      

الدولي  املؤتمر  في  للمشاركة  ومقاوالتيا  مؤسساتيا  وفدا 

ماي  و25   24 يومي  وذلك  غرناطة  بإقليم  للمقاوالت 

2022. ونظمت هذه التظاهرة بشراكة مع غرفة التجارة 

بغرناطة ومؤسسة غرناطة الدولية. وشارك في هذا اللقاء 

من الجانب املغربي : النائب الثالث لرئيس الغرفة ورئيس 

مجلس  عن  عضو  بالجهة،  واالستثمار  االقتصاد  لجنة 

الشراكة  لجنة  ورئيس  الحسيمة  تطوان  طنجة  جهة 

املجلس  ورئيسة  به،  العالم  ومغاربة  الدولي  والتعاون 

ورئيس  الحسيمة،  –تطوان-  طنجة  للسياحة  الجهوي 

برملاني،  ونائب  بتطوان  للسياحة  اإلقليمي  املجلس 

املركز  وممثلة  تطوان،  جماعة  لرئيس  االول  والنائب 

ورئيسة  الحسيمة،   تطوان-  طنجة-  لالستثمار  الجهوي 

من  مقاوالت  على  دة  زيا  بتطوان  املقاولة  املرأة  جمعية 

الجهة تمثل قطاع السياحة، والتجارة والبناء والطاقات 

نائبة  امللتقى  في  شارك  الغرناطي  الجانب  من  املتجددة. 

مؤسسة  ورئيس  بغرناطة،  التجارة  غرفة  رئيس  ونائب 

بغرفة  الخارجية  التجارة  لجنة  ورئيس  الدولية  غرناطة 

للتجارة  املعهداالسباني  عن  وممثلين  بغرناطة،  التجارة 

الدولية، زيادة على ممثلي املقاوالت الغرناطية العاملة في 

مختلف القطاعات.
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التعاون والشراكة

جلسة عمل مع الكاتبة العامة لغرفة التجارة بغرناطة

برنامج مكثف للتعاون املغربي اإلسباني خالل اليوم الثاني من املؤتمر املقاوالتي 
غرناطة- شمال املغرب

للمقاوالت  الدولي  املؤتمر  فعاليات  هامش  وعلى     
بغرناطة، عقد السيد عبد اللطيف افيالل رئيس الغرفة 
يوم الثالثاء 24 ماي 2022 جلسة عمل مع الكاتبة العامة 
لغرفة التجارة بغرناطة تباحث فيها الطرفان سبل التعاون 
التعاون  ومحاور  العمل  برامج  وكذا  املؤسستين،  بين  ما 
السيد  اللقاء  هذا  حضر  كما  املؤسستين.  بين  املمكنة 

ناصر الفقيه اللنجري، نائب رئيس جماعة تطوان.

    وواصلت البعثة التي قادها السيد عبد اللطيف أفيالل 
طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس 
استقبل  حيث  غرناطة  بإقليم  زيارتها  الحسيمة  تطوان 
2022 من طرف رئيس  25 ماي  الوفد صباح يوم االربعاء 
بموتريل  التجارة  غرفة  ورئيس  موتريل  املينانية  السلطة 
ورئيس  الغرناطي  الساحل  جماعات  مجموعة  ورئيسة 
اللقاء  هذا  خالل  تم  كما  غرناطة،  ساحل  مقاولي  جمعية 
تبادل الهدايا ما بين رئيس الغرفة الجهوية لطنجة تطوان 
غرفة  ورئيس  بموتريل  املينائية  السلطة  ورئيس  الحسيمة 

التجارة بموتريل. 
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التعاون والشراكة

الغرفة تشارك في زيارة عمل لبلدية غرناطة

الغرفة تشارك في املعرض الدولي "OLIV TECH" بتركيا

    وفي إطار فعاليات املؤتمر الدولي للمقاوالت بغرناطة 
الغرفة  رئيس  شارك   ،2022 ماي  و25   24 يومي  املنظم 
السياحة  لجنة  ورئيس  افيالل  اللطيف  عبد  السيد 
الفقيه  ناصر  والسيد  الطوب  منصف  السيد  بالغرفة 
بلدية  الى  عمل  زيارة  في  تطوان  جماعة  نائب  اللنجري 
الساعة  2022 على  ماي   25 االربعاء  يوم  غرناطة وذلك 
12 والنصف زواال. شارك في اللقاء كل من السيد عمدة 
اركياداس  انا  السيدة  ونائبيه  كوينكا  السيد  غرناطة 
اللقاء  برنامج  وتضمن  االركون.  اورتاس  خو�سي  والسيد 
بين  االقتصادية  العالقات  تطوير  سبل  حول  الحديث 
جهة طنجة تطوان الحسيمة وبلدية غرناطة في مختلف 
السياحة  ميادين  وخاصة  االقتصادية  القطاعات 

والخدمات والتكوين. وكذا تطوير العالقات بين الفاعلين 
هذا  توصيات  تفعيل  وسيتم  املنطقتين.  في  السياحيين 
اللقاء من خالل برنامج عمل لفعاليات اقتصادية وتقنية 

يحدد الحقا.

مجال  في  الدولية  التجارب  على  االنفتاح  إطار  في      
شاركت  الزيتون.  قطاع  وخصوصا  الغذائية  الصناعات 
الغرفة في املعرض الدولي » OLIV TECH » املنظم بمدينة 
إزمير بتركيا من 26 ل 29 ماي 2022. مثل الغرفة الجهوية 
عادل  لشهب،  فؤاد  األعضاء  السادة  التظاهرة  هذه  في 
العمل  وورشات  املعرض  وشكل  صوفي.  ومحمد  قيقي 
الدوليين  الفاعلين  للقاء  فرصة  معه،  باملوازاة  املنظمة 
في مجال صناعات الزيتون، واالطالع على آخر التطورات 
والتسويق.  والتلفيف  والتحويل  بالتصنيع  الخاصة 

مثل  تنظيم  في  التجربة  لتعميق  مناسبة  شكل  كما 
تجارب  من  أيضا  واالستفادة  الدولية  التظاهرات  هذه 

»متاحف الزيتون« وغيرها من املشاريع.
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التعاون والشراكة

مشاركة الغرفة في لقاء بالقنصلية الفرنسية بطنجة

الغرفة تشارك في معرض" MedaLogistics Summit" ببرشلونة 

رئيس  نائب  الحسيسن  الحميد  عبد  السيد  شارك     
املنظم  اللقاء  في   ،2022 ماي   31 الثالثاء  يوم  الغرفة، 
التي  العمل  زيارة  بمناسبة  الفرنسية بطنجة  بالقنصلية 
تقوم بها وكالة« VIA MARSEILLE-FOS » للترويج مليناء 
مارسيليا و املقاوالت العاملة به.تجدر اإلشارة إلى أن هذه 
مارسيليا  بمرفإ  املينائية  السلطة  من  كال  تمثل  الوكالة 
املنهي  لالتحاد  إضافة  بفرنسا،  ميناء  أول  يعد  الذي  و 
Aix Mar- صناعة« و  تجارة  وغرفة  املينائية   للمقاوالت 

في إطار مداخلته، أشاد السيد عبد   »seille Provence
الحميد الحسيسن بأهمية األنشطة التجارية بين ميناء 
مارسيليا الفرن�سي و موانئ جهة طنجة تطوان الحسيمة 
على  السياق  نفس  في  مؤكدا  ميد«  »طنجة  خصوصا 
الترفيهي  »امليناء  مع  البحرية  السياحة  تشجيع  ضرورة 
Ba-  - طنجة املدينة« خصوصا في مجال السفن العابرة

teaux de Croisières و الرياضات البحرية و قد حضر 
بطنجة،  املينائية  السلطات  عن  ممثلون  اللقاء  هذا 
بعض  ملمثلي  إضافة  الصلة،  ذات  الخارجية  املصالح 
املقاوالت و الهيئات العاملة في مجال التصدير و النقل 

واللوجستيك.

     في إطار األنشطة املنظمة من طرف جمعية الغرفة 
في  الغرفة  شاركت   ،ASCAME املتوسطية  التجارية 
بمدينة  املنعقد   «  MedaLogistics Summit معرض« 
الغرفة  مثل   .2022 يونيو  و01  ماي   31 يومي  برشلونة 
السيد  الغرفة  عضو  الهام  الحدث  هذا  في  الجهوية 
مناسبة  الدولي  املعرض  هذا  ويعد  الرملي.  أمين  محمد 
لالطالع على التجارب الدولية واإلقليمية في مجال النقل 
املحققة  باإلنجازات  أيضا  والتعريف  واللوجيستيك 
بشكل  الحسيمة  تطوان  طنجة  وجهة  عامة  باملغرب 
 MedaLogistics معرض  أن  كما  املجال.  هذا  في  خاص 

Summit يعتبر فرصة سانحة للتشبيك وربط العالقات 
املهتمة  واملؤسسات  االقتصاديين  الفاعلين  مختلف  مع 

بهذا القطاع. 
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غرفة تستقبل وفدا من غرفة التجارة والصناعة "شفيرن" األملانية

مع  الشراكات  وتقوية  الدولية  األنشطة  إطار  في   
الغرفة األجنبية، استقبلت الغرفة يوم الثالثاء 31 ماي 
التجارة والصناعة ملدينة شفيرن  2022 وفدا من غرفة 
اللقاء  إلى أن هذا  »Schwerin » األملانية. تجدر اإلشارة 
سياق  في  املبرمجة  الفعاليات  أحد  يعد  األملاني  املغربي 
إلى  والهادف   »Agribusiness In Morocco« برنامج   
تعزيز عالقات التعاون في مجال الصناعات الغذائية بين 
البلدين. مثل الغرفة الجهوية في هذا اللقاء كل من السيد 
الرئيس عبد اللطيف أفيالل، ونائبا الرئيس السيدان عبد 
الحميد الحسيسن وأنوار أربعي إضافة للسادة األعضاء 
عادل قيقي، محمد كريم السطي، محمد الصوفي وفؤاد 
الفقيه  ناصر  السادة  حضر  اإلدارة  جانب  ومن  لشهب. 
اللنجري، محمد يجو، عبد الرحمن يوالل وعزيز اغبالو. 
كما عرفت الجلسة االفتتاحية حضور السيد زهير مكور 
Schwe- غرفة  أما  بطنجة  ألملانيا  الشرفي  »القنصل 

 Stephanie»بالسيدتان ممثلة  كانت  فقد  األملانية   »rin
الجهوية  االقتصادية  السياسة  قسم  رئيسة   «  Richter
في  مستشارة   »Annett Reimer»و الدولية  والشؤون 
 Food Academy« التجارة الدولية. و من جانب مؤسسة
» فقد شارك كل من السيد عبد املجيد العيادي والسيدة 
السيد  اللقاء مشاركة كل من  الردادي كما عرف  فيروز 
الفالحية  الغرفة  رئيس  نائب  الصماك  الحكيم  عبد 
الزيتون  معاصر  أرباب  جمعية  رئيس  قنطار  رشيد  و 
بوزان والسيد يونس العموري ممثال عن فدرالية منتجي 
ومصدري الفواكه الحمراء بالعرائش والسيدة الشعيبية 
بلبزيوي العلوي رئيسة جمعية النساء املقاوالت باملغرب 
وكالة  عن  الشهبوني  عزيز  والسيد   ،« الشمال  »جهة 
ممثلي  من  ملجموعة  باإلضافة  الشمال  أقاليم  تنمية 
العاملة في قطاع  املصالح الخارجية وأصحاب املقاوالت 

الصناعات الغذائية و املهن املرتبطة بها.
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الغرفة  رئيس  من  لكل  االفتتاحية  الكلمات  وبعد       
الجانب  من  تم  األملاني،  الشرفي  والقنصل  الجهوية 
بجهة  االستثمار  »مناخ  حول  عروض  تقديم  املغربي 
 FOOD مؤسسة  ومشروع  الحسيمة«  تطوان  طنجة 
ACADEMY« ». أما الجانب األملاني فقد تقدم بعرضين 
حول »دور الغرف التجارية في تنشيط االقتصاد األملاني« 
األعمال  رجال  »بعثة  حول  معطيات  لتقديم  باإلضافة 

املغاربة« املرتقب تنظيمها خالل شهر أكتوبر القادم.

املتدخلون  أكد  النقاش حيث  تم فتح  بعد ذلك  ليتم 
األملانية  املغربية  االقتصادية  الشراكة  أهمية  على 
خصوصا في مجال الصناعات الغذائية، و ضرورة تعزيز 

التعاون بين املقاوالت العاملة في هذا املجال بالبلدين.

و في نهاية اللقاء تم تبادل التذكارات و الهدايا الرمزية 
بين الوفدين املغربي واألملاني.

   وفي إطار برنامج زيارة الوفد من غرفة التجارة والصناعة 
ملدينة شفيرن »Schwerin« أملانية للغرفة الجهوية بطنجة 
تم  لطنجة  االقتصادية  املؤهالت  على  االطالع  أجل  ومن 
طنجة  ميناء  زيارة   2022 يونيو   01 الثاني  اليوم  خالل 
السيد  ترأس  كما  بطنجة.  الحرة  املنطقة  وكذا  املتوسط 
اليوم  نفس  مساء  الغرفة  الرئيس  أفيالل  اللطيف  عبد 
لقاء عمل بين الجانبين لتحيين اتفاقية الشراكة التي تربط 
التي يمكن  والبرامج  أهم األنشطة  الغرفتين وملناقشة  بين 

تنظيمها لفائدة منتسبي املؤسستين.
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"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 (
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