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افتتاحية العدد: 
الوطني  اليوم  "تخليد  بمناسبة  الغرفة  رئيس  أفيالل،  اللطيف  عبد  السيد  كلمة 

للتاجر".

املكتب االداري:
- االجتماعات الدورية لشهري يونيو ويوليوز 2022 للمكتب املسير. 

التجارة  لغرفة  املسير  املكتب  وأعضاء  رئيس  يستقبل  الحسيمة  اقليم  عامل   -
والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

أقطاب ولجان الغرفة:
- انعقاد اجتماعات اللجان واألقطاب بالغرفة.

التكوين:
- التجارة االلكترونية والتجارة الخارجية: تنظيم ورشات تكوينية على مستوى 

ملحقة تطوان.
- التوقيع على اتفاقية شراكة بين الغرفة ومجموعة البنك الشعبي ومؤسسة 

انشاء املقاوالت.

اللقاءات التواصلية:
- الغرفة تنظم امللتقى األول للمقاولة بالحسبمة تحت شعار:"برامج الدعم 

وآليات التمويل".
- تنظيم يوم تحسي�سي حول العقود التجارية الدولية وأمن املبادالت التجارية.

- الغرفة تنظم مائدة مستديرة حول قطاع السياحة بمدينة طنجة
- تخليد الغرفة لذكرى اليوم الوطني للتاجر على مستوى اقليم العرائش

- الغرفة تنظم ندوة حول تطوير املقاولة الصحفية بتطوان 
املبادالت  وأمن  الدولية  التجارية  العقود   " حول  تحسي�سي  يوم  تنظيم   -

التجارية 
بمدينة  املستخدمين  بنقل  املعنية  األطراف  بين  اتفاق  الغرفة تشرف على   -

طنجة

أنشطة جهوية:
- رئيس الغرفة يشارك في املنتدى الدولي حول اآلفاق الترابية لتعزيز "ترابط 

املاء-الطاقة-األمن الغذائي
- مشاركة الغرفة في اليوم الدرا�سي حول موضوع التكوين املستمر

- الغرفة تشارك في اليوم الدرا�سي حول الرقمنة بتطوان
- رئيس الغرفة يشارك في حفل تدشين وحدة إنتاجية أملانية جديدة باملنصة 

الصناعية طنجة املتوسط

التعاون والشراكة: 

- الغرفة تستقبل رئيسة املركز العالمي للتجارة لوالية ديالوير األمريكية

- الغرفة تستقبل وفدا هولنديا

- استقبال املدير الجهوي للصناعة والتجارة بطنجة

- مشاركة الغرفة في الحفل الذي نظمته القنصلية العامة لفرنسا بطنجة

فريق التحرير:

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

الحسيمة

محتويات العدد
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السنوية  الذكرى   2022 يونيو   21 الثالثاء  اليوم  يصادف 

إقرارها  تم  التي  الذكرى  وهي  للتاجر،  الوطني  باليوم  لالحتفال 

بمراكش  نظمت  التي  للتجارة  الوطنية  املناظرة  توصيات  ضمن 

خالل أبريل 2019، والتي كان لغرفة التجارة والصناعة والخدمات 

لجهة طنجة تطوان الحسيمة، الدور األبرز فيها.

واستمرارا على نهجها السابق في تمثيل هذه الفئة من منتسبيها 

)فئة التجار(، والترافع والدفاع عن مصالحها، وإدراكا منا كغرفة، 

أجل  من  كفاحها  من  عقود  رغم  حقها،  تنل  لم  الفئة  هذه  بأن 

العيش الكريم، وتحقيق طموحاتها في النهوض بالقطاع وتطويره.

لتأكيد  أوال  نحتفل  للتاجر،  الوطني  اليوم  بهذا  نحتفل  ونحن 

رغبتنا كمؤسسة في ضرورة توفير الشروط الالزمة لدعم القطاع 

وحمايته وتحصينه من كل املعيقات التي تحول دون نموه وتطوره.

مهمة،  خطوات  خطا  قد  بلدنا  أن  على  للتأكيد  ثانيا  ونحتفل 

على طريق تمكين التجار واملهنيين من حقهم في حماية اجتماعية 

برامج  إلى حد ما، وكذلك عبر  الئقة بشروط مناسبة ومقبولة، 

الدعم املالي البنكي، وإن كانت لم ترقى بعد لطموحاتنا، وانتظارات 

التجار.

ونحتفل معا إيمانا منا بحق التجار علينا في تمثيلهم، بجميع 

تاجر  وحتى  الجملة  بتاجر  مرورا  القرب،  تاجر  من  أصنافهم 

التجارة االلكترونية

كافة  من  تمكينه  عبر  للقطاع  االعتبار  لرد  معا  ونحتفل 

 رئيس غرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة-تطوان –

الحسيمة

االفتتاحية

السيد عبد اللطيف أفيالل

كلمة السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة 
بمناسبة "تخليد اليوم الوطني للتاجر"
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االفتتاحية

الوسائل الكفيلة بإنعاشه وإخراجه من األزمات 

التي يعيش في ظلها، وكذلك لتمكينه من اآلليات 

املالية ملواكبة التطورات املتالحقة.

التي  األزمات  وجه  في  للوقوف  معا  ونحتفل 

التي  الطارئة  والتقلبات  القطاع،  هذا  تواجه 

تواجهه. كالظواهر العابرة للقارات، من حروب، 

أو  تؤثر بشكل  التي  الظواهر  وأوبئة وغيرها من 

بآخر على هذا القطاع الحيوي.

ومعا نحتفل باليوم الوطني للتاجر حتى نرتقي 

بتجارتنا، ونساهم كل يوم في تنمية بلدنا.

لصاحب  والوالء  الطاعة  فروض  تقديم  بعد 

الجاللة واملهابة امللك محمد السادس، وبمناسبة 

الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش املجيد، 

يتشرف  الجديدة،  الهجرية  السنة  وحلول 

السيد عبداللطيف أفيالل رئيس غرفة التجارة 

طنجة-تطوان- لجهة  والخدمات  والصناعة 

كافة  عن  ونيابة  نفسه  عن  أصالة  الحسيمة 

األعضاء واملوظفين، بتقديم أطيب األماني وأغلى 

املولى  من  راجيا  والتمكين  بالنصر  املتمنيات 

املناسبات  هذه  أمثال  يعيد  أن  القدير  العلي 

املجيدة على موالنا أمير املؤمنين صاحب الجاللة 

امللك محمد السادس، وأن يحفـظ جـاللتـه، بمــا 

حفــظ بــه الذكــر الحكيم، ويســدد خطــاه، ويقــر 

عينــه بصاحــب الســمو امللكــي ولــي العهــد األمير 

األميرة  امللكي  السمو  وبصاحبة  الحسن  موالي 

السعيد  بصنوه  أزره  يشد  وأن  خديجة،  اللة 

صاحب السمو امللكي األمير موالي رشيد وبكافة 

أفراد األسرة امللكية الشريفة، إنه سميع مجيب.

تهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرون لعيد العرش املجيد
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» ندعو لتعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات 

والتالعب باألسعار.

ورغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، علينا أن نبقى متفائلين، ونركز على نقط 

قوتنا.

وال بد أن نعمل على االستفادة من الفرص واآلفاق، التي تفتحها هذه التحوالت، 

السيما في مجال جلب االستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض باملنتوج الوطني.

وهنا، ندعو الحكومة واألوساط السياسية واالقتصادية، للعمل على تسهيل جلب 

االستثمارات األجنبية، التي تختار بالدنا في هذه الظروف العاملية، وإزالة العراقيل 

أمامها.

ألن أخطر ما يواجه تنمية البالد، والنهوض باالستثمارات، هي العراقيل املقصودة، 

التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب 

محاربته«.

مقتطف من الخطاب امللكي بمناسبة عيد العرش 2022 
حول النهوض باالستثمار وتعزيزه

االفتتاحية
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املكتب اإلداري للغرفة

االجتماعات الدورية لشهري يونيو ويوليوز 2022 للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة 

     في إطار االجتماعات الدورية ألجهزة عمل الغرفة، 
على   2022 يونيو   15 االربعاء  يوم  اإلداري  املكتب  عقد 
الساعة العاشرة صباحا بمقر ملحقة الغرفة بالحسيمة 
رئيس  أفيالل،  اللطيف  عبد  السيد  ترأسه  اجتماعا 
الغرفة وحضره كل من السادة أعضاء املكتب: الحسين 
بن الطيب، النائب األول للرئيس ومحمد سعيد أهروش، 
النائب  الحسيسن،  الحميد  للرئيس وعبد  الثاني  النائب 
للرئيس،  الرابع  النائب  أربعي،  وأنوار  للرئيس  الثالث 
وأشرف بوجير، نائب امين املال ومصطفى بناجي، مقرر 
اإلدارة  وعن  املقرر.  نائب  أوخيار،  الدين  وبدر  الغرفة 
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،

اللجان  اجتماعات  مسطرة  تحيين  على  -3املصادقة 
واألقطاب،

األولى وفق  أشهر  الثالثة  الغرفة خالل  -4تقييم عمل 
االجتماع  من  مؤجلة  )نقطة   2022 سنة  عمل  برنامج 

السابق(،

-5تقديم عرض حول األنشطة املقترحة ألشهر أبريل، 
ماي، ويونيو 2022،

-6تقديم التصور املقترح حول مقر جمعية املستثمرين 
باملنطقة الصناعية اكزناية،

-7مناقشة مشروع الحاضنة بمدينة الحسيمة،

التخصصات-ايت  املتعدد  املركز  مشروع  -8مناقشة 
قمرة،

-9وضع مقترحات حول تنظيم معرض تجاري بمدينة 
الحسيمة، 

-10استكمال هياكل مركز الوساطة والتحكيم،

-11دراسة ملحق االتفاقية املتعلق بالبرنامج التعاقدي 
قصد املصادقة،

-12مختلفات.

هذا  في  املدرجة  النقاط  جميع  مناقشة  تمت  وقد     
البرنامج. حيث تم تبني مجموعة من املقترحات والخروج 

بالعديد من التوصيات.

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        
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املكتب اإلداري للغرفة

عامل إقليم الحسيمة يستقبل أعضاء املكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات 
لجهة طنجة تطوان الحسيمة

التجارة  املسير لغرفة  املكتب  السادة أعضاء      عقد 
الحسيمة،  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
اليوم 15 يونيو 2022، اجتماعا مع السيد فريد شوراق 
اللطيف  عبد  السيد  بحضور  الحسيمة.  إقليم  عامل 
أعضاء  السادة  من  كل  وحضره  الغرفة  رئيس  أفيالل، 
املكتب: الحسين بن الطيب، النائب األول للرئيس، وعبد 
الحميد الحسيسن، النائب الثالث للرئيس وأنوار أربعي، 
املال  امين  نائب  بوجير،  وأشرف  للرئيس،  الرابع  النائب 
ومصطفى بناجي، مقرر الغرفة وبدر الدين أوخيار، نائب 

الرايس،  السيد اسماعيل  اللقاء  املقرر. كما حضر هذا 
السيد  أبرز  وقد  للحسيمة.  اإلقليمي  املجلس  رئيس 
جميع  في  الغرفة  اشراك  على  الشديد  حرصه  العامل. 
البرامج التي تهم التنمية االقتصادية باالقليم، واستعداده 
الكامل على استقبال جميع املستثمرين الراغبين بالعمل 
في منطقة الحسيمة. كما تناول االجتماع قضايا املهنيين 
مساهمة  وكيفية  لصالحهم  املسطرة  والبرامج  باالقليم، 
املنطقة  خاصة  باالقليم،  الكبرى  األوراش  في  الغرفة 

الصناعية ايت-قمرة.
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أقطاب ولجان الغرفة

اجتماع اللجنة االستشارية اإلقليمية الخاصة باقليم العرائش

لجنة العالقات الدولية -املنطقة األمريكية- تعقد اجتماعها

الغرفة،  عمل  للجان  الدورية  االجتماعات  إطار  في     
 03 الجمعة  يوم  بالعرائش  الغرفة  فرعية  بمقر  انعقد 
يونيو 2022 على الساعة الخامسة مساء، اجتماع عمل 
العرائش.  باقليم  الخاصة  اللجنة االستشارية اإلقليمية 
رئيس  الحسناوي،  حسن  السيد  االجتماع  هذا  ترأس 
النائب  الحسين،  الحميد  عبد  السيد  بحضور  اللجنة، 
الثالث لرئيس الغرفة، والسيدان سمير الكموني وحسن 
مصباح،  بن  عزيز  والسيد  اللجنة،  رئيس  نائبا  املودن، 
أعضاء  السادة  االجتماع  هذا  حضر  كما  اللجنة.  مقرر 
الغرفة بالعرائش: السيد انوار البدوي والسيد محمد بن 
العدوي. ومن جانب اإلدارة حضر  حمو والسيد محمد 
فرعية  مسؤولة  اعجيول،  فاطمة  السيدة  االجتماع 
تمحور  وقد  الدعيكر.  عالل  والسيد  بالعرائش  الغرفة 

جدول أعمال االجتماع حول النقط التالية:

-1مناقشة برنامج عمل فرعية الغرفة بالعرائش لشهر 
يونيو 2022

-2مناقشة الوضعية االقتصادية والتجارية باإلقليم؛ 

الذهب  تجار  وخاصة  املهنيين  شؤون  -3مناقشة 
واملجوهرات. 

بالعرائش  التجارية  األيام  تنظيم  كيفية  -5مناقشة 
والقصر الكبير.

-6مختلفات. 

اعمال  جدول  لنقط  مستفيضة  مناقشة  وبعد 
االيام  لتنظيم  التحضير  تهم  توصيات  رفع  تم  االجتماع 

التجارية.

األمريكية-  املنطقة   - الدولية  العالقات  لجنة  عقدت 
بمدينة   2022 يونيو   22 األربعاء  يومه  األول  اجتماعها 
طنجة. وترأس االجتماع السيد محمد أمين الرملي رئيس 
الغرفة  رئيس  نائب  أربعي  أنور  السيد  بحضور  اللجنة 
السادة  إلى  إضافة  والشراكات،  التعاون  قطت  ومنسق 
األعضاء: محمد حماني، مصطفى البوجدقي، كما حضر 
عن اإلدارة السيد عزيز اغبالو رئيس قسم االستراتيجية 
والشراكة. وقد أكد السادة األعضاء على ضرورة تعزيز 
مشاركة  ثمنوا  حيث  املتحدة  الواليات  مع  العالقات 
 »SELECT USA االستثمار  ب«قمة  الجهوية  الغرفة 
تمت  كما   .2022 يونيو   29 ل   26 من  تنظيمها  املقرر 
باألمريكيتين  الدول  باقي  مع  الشراكة  أهمية  إلى  اإلشارة 
والالتينية.  الوسطى  بأمريكا  أو  بكندا  األمر  تعلق  سواء 
اختيار  أهمية  اللجنة على  من جهة أخرى شدد أعضاء 

الدولية  التظاهرات  في  للغرفة  املمثلة  الوفود  أعضاء 
التكوين  ومستوى  املعنية  االقتصادية  القطاعات  وفق 
املطلوب وذلك لتقديم القيمة املضافة وجلب االستثمار 
وعقد الشراكات. من جهة أخرى، تمت اإلشارة إلى أهمية 
اللغات في دعم الشراكات الدولية خصوصا اإلنجليزية، 

حيث أكدوا على ضرورة التسريع بتنزيل التكوينات 
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عقد اجتماع لجنة السياحة

الغرفة،  عمل  للجان  الدورية  االجتماعات  إطار  في     
يونيو   09 الخميس  يوم  بطنجة  الجهوي  باملقر  انعقد 
اجتماع  صباحا،  عشرة  الحادية  الساعة  على   2022
عمل لجنة السياحة. ترأس هذا االجتماع السيد منصف 
عمر  موالي  السيدين  بحضور  اللجنة  رئيس  الطوب، 
اللجنة،  السيخت وعبد االله جرجور مستشارين بذات 
الشركي  الحفيظ  عبد  السيد  االجتماع  هذا  حضر  كما 
من  كل  حضر  اإلدارة  جانب  ومن  الغرفة.  مال  أمين 
الرحمان  عبد  يجو،  محمد  الخملي�سي،  نبيل  السادة 
يوالل والسيدة امغاس حنان. وانكب السادة األعضاء في 

هذا االجتماع على مناقشة نقط جدول األعمال التالي:

-1تذكير بمسطرة تدبير اللجان الحهوية

-2إعداد لقاء تواصلي تحت شعار » معا من أجل تعزيز 
الجاذبية السياحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

خصوصية  الى  اللقاء  هذا  خالل  التطرق  تم  وقد 
مشاكل القطاع السياحي التي يعرفها كل إقليم على حدة 
مع التأكيد على ضرورة برمجة تنظيم يوم درا�سي جهوي 
وذلك  املتدخلين  جميع  بحضور  السياحة  قطاع  يخص 
في أقرب وقت ممكن تزامنا مع انطالق املوسم السياحي 
جائحة  جراء  القطاع  عرفه  الذي  الركود  بعد  خاصة 

كوفيد 19.

أقطاب ولجان الغرفة
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قطب  اجتمع  املتواصل،  الغرفة  أجهزة  عمل  إطار  في     
املناطق  ولجنة  الصناعة  لجنة  من  )املكون  الصناعة 
الساعة  على   2022 يوليوز   13 األربعاء  يوم  الصناعية(، 
لتدارس  وذلك  بطنجة،  الجهوي  باملقر  زواال  عشرة  الثانية 

نقط جدول األعمال التالي: 

-1 عرض مسطرة تدبير القطب للمناقشة.

-2 اإلعداد مللتقى املناطق الصناعية املزمع عقده في الفترة 
15 17- نونبر 2022 بطنجة.

ترأس هذا االجتماع السيد النائب األول للرئيس، الحسين 
بن الطيب منسق قطب الصناعة، كما حضر هذا اللقاء كل 
من السادة أعضاء لجنة املناطق الصناعية بالغرفة، السيد 
نجيب والعالي مقرر اللجنة، والسيد الحسين زيون مستشار 
باللجنة، والسيد عبد السالم السليماني مستشار باللجنة، 
وحضرت عن لجنة الصناعة السيدة رندة الحنفي مستشارة 
رئيس  يجو  محمد  السيد  حضر  اإلدارة  جانب  من  باللجنة. 
بالغرفة  إطار  الزكاف  مريم  والسيدة  والترويج  الدعم  قسم 
نبيل  والسيد  مصلحة  رئيس  أشرقي  الرحيم  عبد  والسيد 

الخملي�سي رئيس قسم العالقات املؤسساتية بالغرفة.

وقد تطرق االجتماع ملناقشة نقط جدول األعمال، حيث 
عرض السيد الحسين بن الطيب املسطرة التي تم التوصل 
اليها داخل املكتب املسير للغرفة. موضحا أسباب اعتمادها، 
انسجاما مع القوانين املنظمة للغرفة وطلبا للفعالية املرجوة 

في عمل أجهزتها.

والبرامج  تمت  التي  الخطوات  حول  شامل  عرض  تم  كما 
التي تم تسطيرها، لعقد ملتقى املناطق الصناعية في الفترة 

15 17- نونبر 2022 بطنجة.

وبعد مناقشة مستفيضة للنقاط املدرجة خالل االجتماع، 
اقترح قطب الصناعة الخروج بالتوصيات التالية:

الصلة  ذات  القوانين  مشاريع  تتبع  عامة:  توصيات 
حولها  املالحظات  وابداء  الصناعية،  واملناطق  بالصناعة 
االمريكية- القمة  خالل  بمراكش  الغرفة  يمثل  من  حضور 

االفريقية حول االستثمار املزمع عقدها خالل الفترة 19-22 
يوليوز 2022. 

االقتصادي  بالشأن  االرتباط  ذات  املشاريع  جميع  تتبع   -
االستراتيجي  املخطط  خالل  من  سواء  اعتمادها،  تم  والتي 
 .2022 السنوي  برنامجها  أو   ،  )2021-2027( للغرفة 

توصيات حول امللتقى:

والصناعة  التجارة  غرف  لجامعة  الدعوة  توجيه   -
للمناطق  الثالث  امللتقى  أشغال  لحضور  والخدمات 

الصناعية.

بالجهة،  الصناعية  للمناطق  القطب  أعضاء  زيارة   -
واالطالع على أوضاعها.

األخرى،  املؤسسات  باقي  وكذا  لالبناك  الدعوة  توجيه   -
التي لديها شراكات مع الغرفة، من أجل املساهمة، وحضور 

أشغال امللتقى. 

وتخصيص  الثالث،  امللتقى  أشغال  خالل  النوع  مقاربة   -
مواضيع حول املرأة املقاولة، خاصة خالل امللتقيات القادمة.

لتتبع  الغرفة  وأطر  األعضاء  السادة  من  لجنة  إحداث   -
أشغال امللتقى.

اجتماع قطب الصناعة

أقطاب ولجان الغرفة
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انطالق التكوين حول التجارة الخارجية والتجارة االلكترونية بتطوان

ملنتسبيها من  تنظمها غرفة  التي  التكوينات  إطار  في     
املؤسسة  مع  بشراكة  الغرفة  نظمت  ومهنين،  تجار 
الجهوية للتكوين والتنمية يوم الخميس 02 يونيو 2022 
أول  للتجارة  العليا  باملدرسة  مساء  الرابعة  الساعة  على 
التجارة  حول  واملهنين،  التجار  لفائدة  تكوينية  حصة 
التجارة  في  استاذ  عمراني  جواد  السيد  اطرها  الخارجية 

الخارجية ومستشار في خلق املشاريع 

املجال  في هذا  املعتمدة  املحاور  أهم  الحصة  وتناولت 

منها: 

-استراتيجية التصدير 

-إجراءات عملية الشراء الدولية 

-إدارة وتسير املشتريات الخارجية 

-مصطلحات البيع الدولية

-عملية تغليف البضائع في النقل الدولي

   كما شهدت املدرسة العليا للتجارة Esc انطالق الدورة 
تنظمها  التي  اإللكترونية،  التجارة  حول  األولى  التكوينية 
والتنمية،  للتكوين  الجهوية  املؤسسة  مع  بشراكة  غرفة 
وذلك يوم الجمعة 03 يونيو 2022 على الساعة العاشرة 
صباحا بالنسبة للفوج األول وعلى الساعة الرابعة مساء 
مبارش  السيدة  اللقاء  هذا  واطر  الثاني  للفوج  بالنسبة 
ابتسام أستاذة في االقتصاد ومستشار ة في تدبير املقاولة 

الرقمية وتطرقت في حصتها األولى:

-1كيفية انشاء صفحات التواصل االجتماعي 

-2اساسيات التسويق الرقمي

للمستفيدين  مكثفا  حضورا  الحصة  هذه  وعرفت 
الذين أبدوا اهتمامهم ورغبتهم فعي املشاركة خالل جميع 
الحصص من هذه الدور التكوينية، وذلك من أجل تطوير 
وتقليل  الزبناء  وصول  نطاق  توسيع  خالل  من  تجارتهم 
تكلفة الخدمة وإنشاء تجارب شراء متميزة، ملا تحققه من 

ارباح ونمو النشطتهم.

التكوين
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التكوين

الخارجية،  للتجارة  التكوينية  الدورة  برنامج  وضمن 
أجريت يوم االثنين 06 يونيو 2022 على الساعة العاشرة 
صباحا باملدرسة العليا للتجارة بتطوان، الحصة الثانية 
هادي،  جمال  السيد  اطرها  التكوينية،  الدورة  هذه  من 
للبضائع، حيث  الدولي  النقل  الدولى ومنهي  النقل  استاذ 
النقل  وسائل  التالية:  النقاط  فيه  تناول  عرضا  قدم 
الدولي )مقدمة في وسائل النقل الدولي- اهم املعايير التي 
الدولي  النقل  الدولي-مستندات  النقل  وسائل  في  تؤثر 
البحري  -النقل  الصادرات  والتأمين-تغليف  التكلفة 

والتأمين  -التكلفة  الدولي  النقل  -مستندات  والدولي 
البري-النقل  النقل  العالم  في  الرئيسية  -التشريع-املوانئ 
متعدد الوسائط(. وعرفت الحصة تجاوبا كبيرا من طرف 
حيث  كبرى  أهمية  من  املجال  هذا  يمثله  ملا  املستفدين 
والنقل  غاية  فالتجارة  نقل،  بال  تجارة  تكون  أن  اليمكن 
الدولي أسقط  النقل  ان  إذ  الغاية.  لتحقيق هذه  وسيلة 
كل الفواصل والحواجز الطبيعية بين دول العالم واتاح 

التحرك االقتصادي السلس بينها.

الساعة  2022 على  يونيو   09 الخميس  يوم  وأجريت   
الثالثة  الحصة  للتجارة،  العليا  باملدرسة  مساء،  الرابعة 
من هذه الدورة، قام بتنشيطها االستاذ احمد العاصمي، 
مسؤول بإدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة، حيث 
بالنظام  املتعلقة  النقاط  أبرز  الحصة  تناول خالل هذه 

الجمركي:

-هيكلة املديرية العامة للجمارك 

-الدوائر الجمركية باملطارات 

الجمركية  الدوائر  بها  تقوم  التي  الفحص  -إجراءات 
باملطارات

طنجة  )ميناء  املوانى،  في  التجاري  املجال  -مراقبة 
املتوسط(.

-املخالفات الجمركية
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املواكبة والتحسيس/ التكوين

تنظيم يوم تحسي�سي حول " العقود التجارية الدولية وأمن املبادالت التجارية "

يوم  مساء  املركزي،  بمقرها  الغرفة  احتضنت      
الخميس 09 يونيو 2022، يوما تحسيسيا حول » العقود 
ترأس  التجارية.«   املبادالت  وأمن  الدولية  التجارية 
الغرفة  رئيس  أفيالل  اللطيف  عبد  السيد  اللقاء  هذا 
بن  الحسين  الغرفة:  أعضاء  السادة  من  كل  بحضور 
الطيب النائب األول لرئيس الغرفة، أنوار أربعي النائب 
االله  عبد  السطي،  كريم  محمد  الغرفة،  لرئيس  الرابع 
السلماني ، نوال برهوم، أحمد الغرابي ، عبد هللا بوشتا، 
عبد هللا كراطعي، منير الحدوثي بوزملات، معاذ ابضالس، 
جرجور،  االله  عبد  الورديغي،  رشيد  الطاهير  حنان 
الحسناوي،  حسن  ديرى،  املصطفى  مصباح،  بن  عزيز 
العشيري،  العربي  محمد  صوفي،  محمد  والعالي،  نجيب 
ازغينو  عامر  زينون،  الحسين  السليماني،  السالم  عبد 

والسادة  السيدات  الغرفة  إدارة  وعن  الزايدي  ونزهة 
الحراق و  العلوي، شرين  الرحيم  ، عبد  البزراتي  حورية 
أطر  التمسماني  الريفي  ابتسام  و  التيدي  السالم  عبد 
هو  اللقاء  هذا  أن  بالذكر  والجدير  الجهوية.   بالغرفة 
للمصدرين  املغربية  والجمعية  الغرفة  بين  شراكة  ثمرة 
والجمعية املغربية للقانون البحري وقانون املوانئ والذي 
يهدف الى التعريف ب ميكانيزمات توثيق العقود الخاصة 
باالستيراد والتصدير ويركز على دور املصاحبة الدائمة 
على  ويشدد  بالجهة،  واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت 
القطاع  ودعم  الدولية  التجارية  املبادالت  أمن  أهمية 
وغرس  الدولية  التجارية  العقود  وميكانيزمات  بآليات 
التصدير  عملية  عند  املبرمة  العقود  توثيق  ثقافة 

واالستيراد. 
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املواكبة والتحسيس/ التكوين

لقاءات مع تجار سوق "فندق الزرع" باملدينة العتيقة بطنجة
    أطر اللقاء كل من السيد زهير بن جلون رئيس الفرع 
الجهوي للجمعية املغربية للمصدرين والسيد السيد عبد 
البحري  للقانون  املغربية  الجمعية  رئيس  كريش  الكريم 
محام  بورواين  السالم  عبد  والسيد  املوانئ  وقانون 
بطنجة واألستاذة أسماء عبيد قاضية باملحكمة التجارية 
املقاوالت  من  مجموعة  اللقاء،  هذا  حضر  كما  بطنجة. 
قدمها  التي  العروض  بعد  بالجهة.  واملتوسطة  الصغيرة 
القانون البحري وقانون املوانئ، تم فتح  خبراء في مجال 
والقضايا  مشاكلهم  بطرح  الحضور  ليتقدم  الحوار  باب 
الخاصة  العقود  توثيق  إشكالية  خاصة  تؤرقهم،  التي 
وكيفية  القطاع  فيها  يتخبط  التي  والتصدير  باالستيراد 
معالجة اشكالية أمن املبادالت التجارية. وقد كلل اليوم 

بالنجاح وأسفر هذا اللقاء عن التوصيات التالية:

مع  بشراكة  الغرفة  طرف  من  عمل  ورشات  تنظيم   •
الجمعية املغربية للمصديرين لفائدة مقاوالت والجمعية 

املغربية للقانون البحري وقانون املوانئ،

التجارية  العقود  مجال  في  تكوينية  ورشات  تنظيم   •
الدولية،

• تنظيم ورشات تكوينية حول أمن املبادالت التجارية.

مع  بشراكة  الغرفة  طرف  من  عمل  ورشات  تنظيم   •
الجمعية املغربية للمصديرين لفائدة مقاوالت والجمعية 

املغربية للقانون البحري وقانون املوانئ.
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امللتقى األول للمقاولة بالحسيمة تحت شعار "برامج الدعم وآليات التمويل"

   نظمت الغرفة  يوم  الثالثاء 14 يونيو 2022 على الساعة الحادية عشرة والنصف، أشغال امللتقى األول للمقاولة 
أفيالل  اللطيف  عبد  السيد  امللتقى  هذا  أشغال  ترأس  التمويل«.  آليات  و  الدعم  شعار:«برامج  تحت  بالحسبمة  
رئيس الغرفة، وذلك بحضور أعضاء الغرفة، والعديد من ممثلي املؤسسات العمومية والخاصة، واملؤسسات املالية 
الجهوية والوطنية، وعرف أيضا حضور وازن للفاعلين االقتصاديين واملهنيين. وتضمن برنامج هذا امللتقى الجلسة 

االفتتاحية وأربع ورشات:

- الورشة األولى: برامج دعم القطاع الصناعي

- الورشة الثانية: برامج التمويل البنكي »انطالقة«

-الورشة الثالثة: برنامج التمويل-قرض شرف

- الورشة الرابعة: برنامج التمويل املباشر - املنح

املواكبة والتحسيس/ التكوين
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تنظيم لقاء تحسي�سي حول "فتح مكتب املنصة الرقمية للرخص التجارية" بمقر الغرفة. 

   استكماال ملخرجات اللقاءات التواصلية مع التجار 
والصناعة  التجارة  غرفة  عليها  اشرفت  التي  واملهنيين 
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة باملقر الجهوي 
بطنجة، وتنزيال لتوصيات اللقاءات السابقة التي جمعت 
عملية  إطار  وفي  لطنجة  الجماعي  باملجلس  الغرفة 
اللجان  بها  تقوم  التي  التحسيسية  الحملة  استكمال 
من  األربع  واملقاطعات  الجماعة  مصالح  بين  املشتركة 
الرقمية  البوابة  بأهمية  واملهنيين  التجار  تحسيس  أجل 
التجارية  الرخص  بتدبير  الخاصة   )Rokhas.ma(
واستغالل األمالك الجماعية العامة بتراب جماعة طنجة، 
تنهجها  التي  القبلي  والتشاور  التعاون  سياسة  إطار  وفي 
الغرفة مع مختلف شركائها ومنتسبيها، واستعدادا لفتح 
نظمت   ، الجهوي  مقرها  داخل  الرقمية  املنصة  مكتب 
تطوان  لجهة طنجة  والخدمات  والصناعة  التجار  غرفة 

املنصة  »ماهية  موضوع  حول  تحسيسيا  لقاء  الحسيمة 
الرقمية للرخص التجارية«.، وذلك يوم االربعاء 01 يونيو 
الجهوي  باملقر  مساء،  الخامسة  الساعة  على   2022
أفيالل  اللطيف  عبد  السيد  اللقاء  هذا  س  ترأ  بطنجة. 
املسير،  املكتب  أعضاء  السادة  بحضور  الغرفة  رئيس 
السيد الحسين بن الطيب النائب األول للرئيس، السيد 
السيد  للرئيس،  الثاني  النائب  أهروش،  سعيد  محمد 
الحفيظ  السيد عبد  للرئيس،  الرابع  النائب  أربعي  أنوار 
املتميز  اللقاء  الغرفة. كما حضر هذا  مال  أمين  الشركي 
السادة رؤساء املقاطعات األربع بطنجة ويتعلق االمر بكل 
بنعزوز، رئيس مقاطعة مغوغة،  العزيز  السيد عبد  من 
السيد محمد الحمامي رئيس مقاطعة بني مكادة، السيد 
السيد  السواني،  مقاطعة  رئيس  أهروش،  سعيد  محمد 

محمد الشرقاوي رئيس مقاطعة طنجة املدينة. 
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كما حضر هذا اللقاء عدد هام من السيدات العضوات 
والسادة أعضاء الغرفة، وعدد من السادة رؤساء مصالح 
الرخص التجارية باملقاطعات األربع، والعديد من رؤساء 
الجمعيات املهنية والفاعلين االقتصاديين بطنجة، وكذا 
عدد من املنابر اإلعالمية بالجهة، وأطر الغرفة. وقد قدم 
تنمية  قسم  رئيس  ايناو  اليزيد  السيد  اللقاء  هذا  خالل 
املوارد املالية بجماعة طنجة، عرضا مفصال حول املنصة 
واستغالل  التجارية  الرخص  بتدبير  الخاصة  الرقمية 
االمالك الجماعية العمومية التابعة لجماعة طنجة. والتي 
تقوم بمعالجة ملفات الحصول على الرخص الكترونية، 
دون  بعد  عن  الطلب  وتقديم  اليها  الولوج  يمكن  كما 
الحاجة الى التنقل. كما أكد على أهمية الرخص التجارية 
في حماية التاجر في حالة املخاطر. واكد ان لجنة خاصة 
تابعة ملصالح تقوم بجولة ميدانية للتعريف بهذه الخدمة 
الترخيص  على  متوفرين  الغير  التجار  وحث  الجديدة 
للتسجيل وبالتالي الحصول على  الفرصة  استغالل هذه 
الترخيص من قبل الجماعة.كما تميز هذا اللقاء بتفاعل 
أعضاء  والسادة  املقاطعات  رؤساء  السادة  بين  كبير 
املكتب املسير للغرفة من جهة، والفاعلين الحاضرين من 
أعضاء الغرفة وممثلي الجمعيات املهنية من جهة ثانية، 
من خالل نقاشات هادفة توخت االطالع أكثر على ماهية 
مختلف  انفتاح  يعكس  والذي  الطموح،  املشروع  هذا 

وقد  باملدينة.  التنموية  العملية  في  واملتدخلين  الشركاء 
وانتظام  الجهود،  تكثيف  ضرورة  على  اللقاء  خلص 
اللقاءات بين كافة األطراف ملتابعة امللفات املشتركة والتي 

تتقاطع فيها اختصاصات الغرفة الجهوية والجماعة.
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الغرفة تنظم ورشة عمل حول النجاعة الطاقية واملقاولة

   نظمت الغرفة يوم الخميس 16 يونيو 2022 حضوريا 
اإلقليمي  املركز  مع  بتنسيق  تكوينية  ورشة  بعد،  وعن 
للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة حول موضوع »النجاعة 
الطاقية واملقاولة« ترأس هذا اللقاء السيد عبد الحميد 
أكد على  الجهوية، حيث  الغرفة  نائب رئيس  الحسيسن 
إطالقها  عبر  املستدامة  التنمية  بأهداف  الغرفة  التزام 
على  املناخ«  أجل  من  التجارية  الغرف  »ائتالف  ملبادرة 
هامش قمة كوب 26 املنعقدة في كالسكو األسكوتالندية 
اغبالو  السيد عزيز  اللقاء كل من  2021. كما حضر  في 
محمد  والسيد  والشراكة  االستراتيجية  قسم  رئيس 
الرحيم  عبد  والسيد  والترويج  الدعم  قسم  رئيس  يجو 

العلوي رئيس مصلحة خدمات املنتسبين والسيدة ندى 
جيواك مكلفة بمهمة لدى الرئاسة والسيد البشير داداح 
للمقاوالت  الورشة فرصة  كانت هذه  بالغرفة. وقد  إطار 
على  لالطالع  زووم،  منصة  عبر  أو  حضوريا  املشاركة 
الطاقية  النجاعة  مجاالت  في  والدولية  العربية  التجارب 
والطاقات النظيفة، إضافة للتعرف على مختلف البرامج 
الحكومية وخطوط التمويل املصاحبة لتحول املقاوالت 
هذه  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  املتجددة.  الطاقات  نحو 
محطات  ثالث  ضمن  من  األولى  تعد  التكوينية  الورشة 

مبرمجة، سيتم اإلعالن عن مواضيعها وتاريخها الحقا.
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تخليد الغرفة لذكرى اليوم الوطني للتاجر على مستوى اقليم العرائش

 21 يصادف  الذي  للتاجر  الوطني  اليوم  بمناسبة     
الذي  الحيوي  الدور  على  كداللة  سنة،  كل  من  يونيو 
يضطلع به التاجر املغربي في تنمية النسيج االقتصادي، 
مواكبتها  وضمان  بالغرفة  املنوطة  للمهام  وتفعيال 
لقطاع التجارة، نظمت ملحقة غرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بالعرائش يوم 
ممثلي  لفائدة  احتفاليا  يوما   2022 يونيو   21 الثالثاء 
الجمعيات املهنية وقدماء التجار باقليم العرائش.  ترأس 
رئيس  نائب  الحسيسن  الحميد  عبد  السيد  الحفل  هذا 
الغرفة وحضره السادة اعضاء الغرفة بالعرائش: السيد 
حسن الحسناوي، السيد سمير الكموني، السيد محمد 
بن حمو، السيد حسن املودن والسيد انوار البدوي الى 
جانب حضور السيدين محمد بن قلة وعبد االله بن تهرة 
من قدماء اعضاء الغرفة صنف التجارة بالعرائش. كما 
عزوز  محمد  السيد  بحضور  االحتفالي  اللقاء  هذا  تميز 
السيدان  بالعرائش،  الجمارك  بادارة  بالصرف  اآلمر 
التجاري  مجموعة  عن  الوالي  وسهيل  البزار  نورالدين 

وفابنك والدكتور احمد وزاني، استاذ االقتصاد والتدبير 
تضمن  وقد  بالعرائش.  التخصصات  املتعددة  بالكلية 
عبد  السيد  قدمها  الغرفة  كلمة   - الحفل:  هذا  برنامج 
الحميد الحسيسن - مداخالت ممثلي الجمعيات املهنية 
مناقشة   - بالعرائش  الغرفة  اعضاء  السادة  -مداخالت 
الدكتور  بتنشيطها  تأطيرية قام  - ورشة  التجار  تطلعات 
التاجر  دور  على  الضوء  تسليط  خاللها  تم  وزاني  احمد 
االجتماعي واالقتصادي والخدمات التي يقدمها للمستهلك 
وعلى أهمية تخليق العالقة التجارية بين التاجر وشركائه 
اضافة  الزبناء.  مع  التواصل  وتجويد  التسويق  وتقنيات 
الى مناقشة اآلليات األساسية لعصرنة القطاع التجاري 
وتطويره وتأهيليه من خالل اعتماد ادوات رقمية مبتكرة  

- تسليم هدايا تذكارية لقدماء التجار وقدماء اعضاء 
الغرفة بالعرائش - حفل شاي على شرف املدعوين. كما 
كان هذا الحفل التكريمي لقدماء التجار مناسبة لتكريم 

قدماء اطر ملحقة الغرفة بالعرائش املتقاعدين.
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لقاء مع أعضاء جمعيات مرتبطة بالشأن السياحي بطنجة

الجمع العام العادي لجمعية التضامن املنهي

استقبل أمين مال الغرفة السيد عبد الحفيظ الشركي، 
يوم الثالثاء 07 يونيو 2022، على الساعة الثانية عشرة 
زواال، باملقر الجهوي للغرفة، ممثلين عن جمعيات تجار 
البازارات، وجمعية املرشدين السياحيين، وجمعية بائعي 
اللقاء  هذا  في  شارك  كما  بطنجة.  التقليدية  املنتوجات 
السيد أنوار أربعي، النائب الرابع للسيد الرئيس. وحضر 
من جانب اإلدارة السادة، نبيل الخملي�سي، وعبد الرحيم 

أشرقي، ومحمد يجو. وقد خصص هذا االجتماع ملناقشة 
الذاتية  واملشاكل  طنجة،  بمدينة  السياحة  وضعية 
السياحي.وبعد  املوسم  بداية  مع  القطاع،  يعانيها  التي 
مناقشات مستفيضة، خلص اللقاء في األخير إلى ضرورة 
من  للخروج  املعنية،  األطراف  جميع  بين  اتفاق  عقد 
الوضعية العشوائية وتحديد الحقوق والواجبات ملا فيه 

خير لجميع أعضاء الجمعيات العاملة في هذا القطاع.

غرفة  بمقر  7يونيو2022  الثالثاء  مساء  وانعقد      
العام  الجمع  بطنحة  والخدمات  والصناعة  التجارة 

خالله  تم  املنهي  التضامن  لجمعية  العادي 
األدبي  التقريرين  على  واملصادقة  مناقشة 
األسا�سي  القانوني  مواد  بعض  وتعديل  واملالي 
للجمعية بما يواكب الظرفية الحالية وتجديد 
تم  مستفيض  نقاش  وبعد  الجمعية،  مكتب 
التصويت باإلجماع علي التقريرين والتعديالت 
وقد  جديد  مكتب  اختيار  تم  بعدها  املقترحة 
تم التوافق علي فريق عمل يتكون من السادة 
نزهة  الغفور  عبد  بن  مصطفي  والسيدات 
زيدي دعاء احيدار حسن زيون جوهرة الشركي 

البشير الطويل عبد االه جرجور انور اربعي عبد الحفيظ 
الشركي محمد كريم السطي ومحمد امين االدري�سي .

الجهوي،  الصعيد  على  املهنيين  لقضايا  ومواكبتها  الغرفة  به  تقوم  الذي  والتحسي�سي  االستشاري  الدور  إطار  في 
عقدت الغرفة خالل شهر شهري يونيو ويوليوز 2022 اجتماعات مع الجمعيات املهنية على املستوى املقر وامللحقات:
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استقبال أعضاء املكتب اإلقليمي للمنظمة الوطنية للتجار االحرار بطنجة

استقبال أعضاء مكتب جمعية التضامن املنهي-طنجة

    استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات 
اللطيف  عبد  السيد  الحسيمة،  تطوان  طنجة  لجهة 
الجهوي  باملقر   ،2022 يونيو   16 الخميس  يوم  أفيالل، 
الوطنية  للمنظمة  اإلقليمي  املكتب  للغرفة، أعضاء عن 
التجار  عن  ممثلين  صحبة  بطنجة،  االحرار  للتجار 
نبيل  السيد،  اإلدارة  جانب  من  وحضر  أصيلة.  بمدينة 
وقد  املؤسساتية.  العالقات  قسم  رئيس  الخملي�سي 
داخل  التجار  وضعية  ملناقشة  االجتماع  هذا  خصص 
بالدنا  عرفتها  التي  الطارئة  الظروف  بعد  أصيلة،  مدينة 
تحقيق  سبل  عن  البحث  وكذا  كورونا.  جائحة  بسبب 
بعض املكاسب لفئة التجار، مع بداية املوسم الصيفي. 

النهوض  دون  تحول  التي  والعوائق  االكراهات  وتخطي 
بالقطاع التجاري داخل مدينة أصيلة.

أفيالل،  اللطيف  عبد  السيد  الغرفة  رئيس  استقبل 
للغرفة،  الجهوي  باملقر   ،2022 يونيو   22 االربعاء  يوم 
أعضاء عن مكتب جمعية التضامن املنهي-طنجة. ويتعلق 
االمر بالسادة: مصطفى بن عبد الغفور رئيس الجمعية، 
السيد  الجمعية  ومقرر  الزيدي،  نزهة  السيدة  ونائبته 
البشير الطويل، ونائبه السيد عبد االله جرجور، وأمين 
هذا  حضر  كما  زيون،  الحسين  السيد  الجمعية  مال 
االجتماع السيد محمد كريم السطي مستشار بالجمعية، 
والسيد النائب الرابع لرئيس الغرفة انوار أربعي مستشار 
بالجمعية. وحضر من جانب اإلدارة كل من السيد عبد 
الرحمن يوالل، رئيس القسم االقتصادي واملالي، والسيد 
نبيل الخملي�سي، رئيس قسم العالقات املؤسساتية.  وقد 
قطعتها  التي  الخطوات  ملناقشة  االجتماع  هذا  خصص 
وبين  بينها  التعاون  وآفاق  هياكلها،  تجديد  في  الجمعية 

ألعضائها،  واملميزة  الخاصة  الطبيعة  بحكم  الغرفة، 
والصناعة  التجارة  وغرفة  للجمعية  النتمائهم  بالنظر 
اآلن.  نفس  في  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 
جمعية  تجربة  نقل  في  املثلى  الكيفية  تداول  تم  كما 
بالجهة،  الغرفة  أعضاء  لباقي  املنهي-طنجة،  التضامن 
وفتح  الجمعية،  على  الجهوي  الطابع  بإضفاء  سواء 
جمعيات  تأسيس  أو  األقاليم،  مستوى  على  لها  فروع 
اتفق على فتحه  الذي  النقاش  بناء على  إقليمية، وذلك 
بالجهة.  األخرى  لألقاليم  املنتمون  الغرفة  أعضاء  مع 
وقد أكد رئيس الغرفة السيد عبد اللطيف أفيالل، على 
استعداده التعاون والتنسيق مع الجمعية في األمور ذات 
البعد التضامني واإلنساني، خاصة خالل مواجهة األمور 
الطارئة واملستعجلة، التي تطلب مد يد املساعدة والعون 

لكل منهي تضرر من حادث عابر، أوغير متوقع.
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املواكبة والتحسيس

استقبال أعضاء مكتب جمعية االتحاد الوطني للمقاولين الذاتيين- فرع جهة طنجة 
-تطوان -الحسيمة

لقاء مع أعضاء املكتب الجهوي للجمعية الوطنية ألرباب املقاهي واملطاعم باملغرب

أفيالل،  اللطيف  عبد  السيد  الغرفة  رئيس  استقبل 
للغرفة،  الجهوي  باملقر   ،2022 يونيو   22 االربعاء  يوم 
للمقاولين  الوطني  االتحاد  جمعية  مكتب  عن  أعضاء 
وحضر  الحسيمة.  تطوان  طنجة  جهة  فرع  الذاتيين- 
قسم  رئيس  الخملي�سي،  نبيل  السيد  اإلدارة  جانب  من 
العالقات املؤسساتية.  وقد قدم خالل هذا اللقاء رئيس 
اليها.  تصبو  التي  واالهداف  تأسيسها  أسباب  الجمعية، 
االقتصاد  نسيج  في  الذاتي  املقاول  وضعية  قدم  كما 
املصالح  خاصة  األخرى،  باملؤسسات  وعالقته  الوطني، 
االجتماعي.  للضمان  الوطني  الصندوق  ومصلحة  املالية 
الرئيس على متابعته لقضايا  السيد  أكد  وخالل كلمته، 

املقاول الذاتي، والوضعية القانونية امللتبسة التي تحول 
دون تطوره، وتحد من انتمائه الكامل ملؤسسة الغرفة. 

عن  ودفاعا  منتسبيها  مع  الدائم  تواصلها  إطار  في 
قضاياهم استقبلت غرفة التجارة والصناعة والخدمات 
لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بمقرها الجهوي، ممثلين 
املقاهي  ألرباب  الوطنية  للجمعية  الجهوي  املكتب  عن 
نائب  اللقاء  هذا  خالل  مثلها  وقد  باملغرب.  واملطاعم 
كان  الذي  الحسيسن،  الحميد  عبد  السيد  الرئيس، 
الغرفة، وذلك  االله جرجور عضو  بالسيد عبد  مرفوقا 
يوم األربعاء 06 يوليوز 2022، على الساعة الثانية عشرة 
نبيل  السيد  اللقاء  هذا  حضر  اإلدارة  جانب  ومن  زواال. 
الخملي�سي عن قسم العالقات املؤسساتية. وقد خصص 
هذا االجتماع ملناقشة، قرار جماعة طنجة بفرض »أتاوة 
متعلقة بتدبير النفايات املنزلية«. دون أخذ بعين االعتبار، 
بالجهة،  واملطاعم  املقاهي  أرباب  يعيشعا  التي  الوضعية 
املمثل  بصفتها  اليها  والرجوع  الغرفة  رأي  أخذ  ودون 

القانوني لهؤالء املهنيين. وقد تطرق االجتماع الى ضرورة 
واملطاعم.  املقاهي  مهنيي  مصالح  االعتبار  بعين  أخذ 
وبحكم العالقة املميزة التي تجمع جماعة طنجة بالغرفة 
الجهوية، خلص اللقاء في األخير إلى ضرورة عقد اجتماع 
االمر  ملناقشة  اآلجال،  أقرب  في  طنجة،  جماعة  مع 

والوقوف على حيثيات هذا القرار.
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املواكبة والتحسيس

افتتاح مكتب املنصة الرقمية للرخص التجارية بالغرفة

الجهوي  باملقر   2022 يونيو   16 الخميس  يوم  تم 
لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 
الحسيمة، االفتتاح الرسمي ملكتب املنصة الرقمية، وهي 
الرخص  بتدبير  الخاصة   )Rokhas.ma( الرقمية  البوابة 
بتراب  العامة  الجماعية  األمالك  واستغالل  التجارية 
بناء  املنصة،  ملكتب  التدشين  هذا  ويأتي  طنجة.  جماعة 
على سلسلة من اللقاءات التواصلية مع التجار واملهنيين 
التي اشرفت عليها الغرفة وكذا التوصيات واللقاءات التي 
واملقاطعات  لطنجة  الجماعي  باملجلس  الغرفة  جمعت 
السيد  بحضور  الحفل  هذا  تميز  وقد  باملدينة.  األربع 
عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة وكذا السادة أعضاء 
النائب األول  الطيب  السيد الحسين بن  املكتب املسير، 

الثاني  النائب  أهروش،  سعيد  محمد  السيد  للرئيس، 
للرئيس، السيد عبد الحفيظ الشركي أمين مال الغرفة. 
كما حضر هذا اللقاء السيد منير ليموري، رئيس جماعة 
مقاطعة  رئيس  بنعزوز،  العزيز  عبد  والسيد  طنجة، 
مقاطعة  رئيس  أهروش،  سعيد  محمد  والسيد  مغوغة، 
عضوات  من  العديد  اللقاء،  هذا  حضر  كما  السواني. 
وأعضاء الغرفة. باإلضافة الى من أطر الغرفة، والجماعة 
املناسبة،  هذه  خالل  التأكيد  وتم  املقاطعات.  وباقي 
بسائر  الغرفة  تجمع  التي  والشراكة  التعاون  روح  على 
الجماعات الترابية عامة، وجماعة طنجة خاصة، وذلك 

خدمة للمنتسبين واملهنيين داخل مدينة طنجة.
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زيارة السيد الرئيس وعدد من أعضاء الغرفة لسوق "كساباراطا"

اجتماع حول االعداد لتنظيم امللتقى الثالث للمناطق الصناعية

   قام السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس غرفة التجارة 
الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
صباح اليوم االثنين 20 يونيو 2022، مرفوقا بنائبه الرابع 
الذي  »كساباراطا«  سوق  الى  بزيارة  أربعي،  أنوار  السيد 
يونيو   18 السبت  التجارية، يوم  تعرضت بعض محالته 
2022 ألضرار كبيرة وذلك إثر اندالع حريق مفاجئ بأحد 
تلك املحالت. كما كان حاضرا خالل هذه الزيارة. السيدة 
نزهة الزايدي، وكل من السادة أعضاء الغرفة: عبد هللا 
العشيري؛  العربي  محمد  جرجور؛  اإلله  عبد  بوشتا؛ 
محمد كريم السطي؛ البشير الطويل. وبعد وقوفهم على 

بعض  الى  واالستماع  املحالت،  تلك  لحقت  التي  االضرار 
الذي  للمستشفى  بزيارة  قاموا  الحادث،  من  املتضررين 
يعالج فيه أحد العاملين في السوق، ويتعلق االمر بالسيد 

أسامة الديمو�سي الذي أصيب في هذا الحادث.

الزيارة،  هذه  خالل  الغرفة  رئيس  السيد  عبر  وقد 
»كساباراطا«  سوق  تجار  مع  الالمشروط  تضامنه  عن 
املتدخلين، خاصة  كافة  تكاثف جهود  إلى ضرورة  منوها 
العام املحلي، للوقوف على  التي تدبر الشأن  املؤسسات 
وإخضاعه  طنجة  بمدينة  العريق  السوق  هذا  أحوال 

للصيانة الضرورية.

   شارك السيد الحسين بن الطيب النائب االول لرئيس 
الدعم  قسم  رئيس  يجو  محمد  بالسيد  مرفوقا  الغرفة 
 23 الخميس  يوم  التاسع  التحضيري  اللقاء  في  والترويج 
يونيو 2022 عبر تقنية االتصال عن بعد وذلك ملناقشة 
الترتيبات التنظيمية للملتقى الثالث للمناطق الصناعية 

وبذل  الصادرات  وتنمية  االستثمارات  جذب  في  ودورها 
املزيد من الجهود النجاحه وعقده بمستوى يليق بالرعاية 
سينعقد  الذي  الثالث  امللتقى  بها  ح�سي  التي  امللكية 

بمدينة طنجة خالل الفترة 17-15 نونبر 2022.
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الدعم واملواكبة

الغرفة تنظم ندوة حول تطوير املقاولة الصحفية بتطوان

لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  نظمت    
الوطنية  النقابة  مع  بشراكة  الحسيمة  تطوان  طنجة 
 2022 يونيو   24 الجمعة  يوم  االعالم  ومهن  للصحافة 
تطوير  سبل  حول  ندوة  بتطوان  الغرفة  بملحقة  مساء 
املقاولة الصحفية. وترأس هذا اللقاء السيد عبد اللطيف 
التجارة والصناعة والخدمات لجهة  افيالل رئيس غرفة 
رئيسة  العلوي  فنة  والسيدة  الحسيمة  تطوان  طنجة 
املكتب االقليمي بتطوان للنقابة الوطنية للصحافة ومهن 
الكراطعي  هللا  عبد  السيد  الغرفة  عن  وحضره  االعالم 
وعبد السالم السليماني عضوي الغرفة وساهم في تأطيره 
كل من الدكتور عبد هللا ابو عوض والسيد ناصر الفقيه 

مريم  والسيدة  بتطوان  الغرفة  ملحقة  مدير  اللنجري 
اللقاء  وعرف  للصحافة  الوطنية  النقابة  عن  كرودي 
املقاوالت الصحفية  لتجربة مجموعة من  شهادات حية 
من  وواضح  صريح  نقاش  وكذا  وتطوان  بطنجة  املحلية 
الجسم  لتطوير  واقتراحات  الحاضرين  الصحفيين  لدن 
الندوة  هذه  كانت  كما  الصحفية.  واملقاولة  الصحفي 
مناسبة للتوقيع باالحرف االولى على اتفاقية شراكة بين 
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 
الوطنية  للنقابة  لتطوان  االقليمي  واملكتب  الحسيمة 

للصحافة ومهن االعالم.
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الدعم واملواكبة

الغرفة تحتفي بتالميذ طنجة الذين ابتكروا عصا إلكترونية للمكفوفين

الغرفة تنظم مائدة مستديرة حول: "تنظيم شروط استغالل رخص سيارات االجرة" بتطوان

    استقبل رئيس الغرفة السيد عبد اللطيف أفيالل 
يوم الخميس 30 يونيو 2022، رفقة نائبه الثاني السيد 
التأهيلية  بالثانوية  االبتكار  فريق  أهروش  سعيد  محمد 
عصا  ابتكروا  والذين  بطنجة،  السبتي  العباس  أبي 
مشاكل،  بدون  امل�سي  على  املكفوفين  تساعد  إلكترونية 
على  مخاطر  وجود  حالة  في  صوت  بإصدار  وتنبههم 
يصدر  إلكتروني  جهاز  عن  عبارة  هو  االبتكار  الطريق. 
إلكترونية  ذبذبات  عبر  ويعمل  لحامله،  تنبيهًيا  صوتا 
باكالوريا  أولى  بسنة  يدرسون  تالميذ   6 ابتكرها  فعالة، 
مهدي  أستاذهم  إشراف  تحت  التجريبية  العلوم  شعبة 

العباس السبتي.  بالثانوية  نادي اإلبداع  الخمال، منسق 
الغرفة:  أعضاء  السادة  من  كل  االجتماع  هذا  حضر 
السطي؛  بوشتا؛ محمد كريم  الزيتوني؛ عبد هللا  عثمان 
البشير  السطي؛  كريم  محمد  العشيري؛  العربي  محمد 
الغرفة  رئيس  َه  ونوَّ الطاهير.   حنان  والسيدة  الطويل 
باالختراع وأكدا على دعم مثل هذه املبادرات التي ترتقي 
دعا  كما  عامة.  العمومية  واملؤسسة  خاصة،  باملتعلم 
فريق االبتكار الى مواصلة االشغال على املشروع بتوافق 
مع دراستهم مؤكدا دعم الغرفة وانفتاحها على الطاقات 

الشابة الواعدة باعتبارها عماد املستقبل.

مساء   2022 يوليوز   1 الجمعة  يوم  الغرفة  نظمت    
»تنظيم  حول:  مستديرة  مائدة  بتطوان  الغرفة  بملحقة 
هذا  وترأس  االجرة«.  سيارات  رخص  استغالل  شروط 
مكتب  عضو  بناجي  مصطفى  السيد  من  كل  اللقاء 
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 
الحسيمة والسيد عبد هللا الكراطعي رئيس لجنة النقل 
محمد  السيد  الغرفة  عن  وحضره  بالغرفة  الحضري 
املضيق  لتطوان  االقليمية  اللجنة  رئيس  العسري  طه 

الفنيدق بالغرفة وساهم في تأطيره كل من السيد الحبيب 
ازرياح رئيس القسم االقتصادي بعمالة املضيق الفنيدق 
نقابي والسيد محمد سياف محام  والسيد احمد صابر 
نقاشا صريحا وواضحا  اللقاء  لدى هيئة تطوان. وعرف 
الدورية  مضامين  لتنزيل  واقتراحات  الحاضرين  لدن  من 
رقم 444 واخرى لتطوير تنظيم استغالل سيارات االجرة 

محليا ووطنيا.
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الدعم واملواكبة

الغرفة تشرف على اتفاق بين األطراف املعنية بنقل املستخدمين بمدينة طنجةبتطوان

بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعت بين العديد من 
وممثلين  الصناعية  واملناطق  املهنية  الجمعيات  ممثلي 
غرفة  احتضنتها  التي  املستخدمين،  نقل  مهنيي  عن 
تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
مسألة  بخصوص  كانت  والتي  عليها.  وأشرفت  الحسيمة 
الدعم املقدم لشركات نقل املستخدمين. وبعد الزيادات 
إثرها  على  أعلنت  والتي  املحروقات،  أسعار  في  املتتالية 
عن  التوقف  املستخدمين  نقل  شركات  من  مجموعة 
 .2022 يوليوز   04 صبيحة  االحد  ليلة  من  بداية  العمل 
وبعد لقاءات ماراطونية ونقاشات صريحة وبناءة، وأخذا 
للمرحلة  وإدراكها  األطراف،  كافة  مصالح  االعتبار  بعين 

هذه  اختتمت  الوطني.  االقتصاد  بها  يمر  التي  الدقيقة 
االجتماعات يوم السبت 02 يوليوز 2022. برئاسة السيد 
واللوجيستيك  الدولي  النقل  لجنة  رئيس  الغرابي،  أحمد 
النائب  الطيب،  بن  الحسين  السيد  وبحضور  بالغرفة. 
األول لرئيس الغرفة. والسيد ياسين العرود، رئيس اللجنة 
والسيد  بطنجة،  للغرفة  املهنيين  لشؤون  االستشارية 
واللوجستيك  الدولي  النقل  لجنة  مقرر  ازغينو  عامر 
قسم  رئيس  الخملي�سي،  نبيل  السيد  وبحضور  بالغرفة. 
خالل  التوصل  تم  اإلدارة.  عن  املؤسساتية،  العالقات 
هذا االجتماع الى اتفاق كافة األطراف على النقط التالية:
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1 - تتبع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ملخرجات هذا االجتماع، والوقوف على 
التزامات األطراف املوقعة على هذا املحضر.

2 - التزام الغرفة بفتح تكوين لصالح السائقين العاملين في مجال نقل املستخدمين.

3 - مراسلة الغرفة للجهات املعنية بقطاع نقل املستخدمين، حول ضرورة الزيادة في قيمة الدعم املقدم لهذه الفئة 
من املهنيين.

4 - التزام االتحاد العام ملقاوالت املغرب-جهة الشمال، بفتح حوار جاد مع الجهات الحكومية املعنية بالنقل وكذا 
املالية، من أجل إعادة النظر في قيمة الدعم املخصص ملهنيي نقل املستخدمين، حتى يواجه االرتفاع املتزايد في أسعار 

املحروقات.

بإعادة  الشمال،  وااللبسة-فرع  النسيج  لصناعات  املغربية  والجمعية  الصناعة  املناطق  رؤساء  ممثلي  التزام   -  5
النظر في العقود املبرمة بينها وبين شركات نقل املستخدمين، في أفق تحسين مداخيل تلك الشركات، وذلك بداية من 

شهر يونيو 2022.

6 - التزام شركات نقل املستخدمين بطنجة، إلغاء القرار بالتوقف عن العمل الذي كان مقررا، بداية من ليلة االحد 
صبيحة 04 يوليوز 2022.

7 - خلق لجنة دائمة من األطراف املوقعة، لتتبع التطورات املتعلقة بقضايا نقل املستخدمين، وفتح النقاش مع 
السلطات املحلية واإلدارات الخارجية وجماعة طنجة.

8 - تتكفل اللجنة الدائمة بمراسلة الجهات املسؤولة، وفتح باب الحوار معها حول قضية الزيادة في قيمة الدعم 
املقدم ملهنيي نقل املستخدمين.
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الدعم واملواكبة

تتبع مخرجات اجتماع األطراف املعنية بنقل املستخدمين بمدينة طنجة طنجةبتطوان

يوم  طنجة،  بمدينة  للغرفة  الجهوي  املقر  احتضن    
الخميس 14 يوليوز 2022، اجتماعا موسعا بين الغرفة 
وممثلين عن مهنيي نقل املستخدمين بمدينة طنجة. وهو 
االجتماع الذي تراسه السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس 
الغرفة، الذي كان مرفوقا بنائبه األول السيد الحسين بن 
الدولي  النقل  لجنة  مقرر  ازغينو  عامر  والسيد  الطيب، 
السيد  اإلدارة  عن  حضر  كما  بالغرفة.  واللوجستيك 
نبيل الخملي�سي رئيس قسم العالقات املؤسساتية. وبعد 
بالنسبة  اللقاءات،  الرئيس على أهمية مثل هاته  وقوف 
للغرفة كمؤسسة محتضنة لكافة املهنيين الذين ينتمون 
للقطاعات التي تمثلها. تناول االجتماع الخطوات التي تم 
اتخاذها بعد االجتماع املوسع الذي أشرفت عليه الغرفة 
بتاريخ يوم السبت 02 يوليوز 2022، والذي جمع العديد 
من املؤسسات والجمعيات، ذات االرتباط بخدمات نقل 
الى كافة مخرجات ذلك  التطرق  املستخدمين.  حيث تم 

اللقاء واالتفاق املنبثق عنه. وما تم االلتزام به، وما يجب 
نقل  ملف  تشعب  وبحكم  املقبلة.  املرحلة  خالل  تنزيله 
تحتاج  التي  القضايا  من  للعديد  وشموله  املستخدمين، 
وغيرها،  اقتصادية  وأخرى  تشريعية  أمور  من  املعالجة، 
السنوات  خالل  املشاكل  من  العديد  تراكم  ظل  وفي 
بشكل  امللف  هذا  مع  التعامل  الى  التوصل  تم  السابقة، 
تدريجي وتحقيق مكتسبات، وفق األولويات اآلنية، والتي 
الدعم  قيمة  في  النظر  إعادة  معالجة مسألة  رأسها  على 
املتغيرات  ضوء  على  املهنيين،  من  الفئة  لهذه  املقدم 
الذي  الكبير  والضغط  الوقود،  أسعار  في  الحاصلة 
يشكله على أصحاب هذه املهنة. وفي ختام هذا االجتماع، 
بنود  كافة  تنزيل  على  تعمل  للمتابعة،  لجنة  تشكيل  تم 
باقي  مع  الجهود  كافة  وتنسيق  اليه.  املتوصل  االتفاق 
القضايا  كافة  حول  والترافع  الشأن،  هذا  في  املتدخلين 

التي تهم مهنيي خدمات نقل املستخدمين.



32
العدد الخامس والثالثون-يونيو/يوليوز 2022 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

الدعم واملواكبة

مراسيم حفل التوقيع على اتفاقية شراكة بين الغرفة ومجموعة البنك الشعبي ومؤسسة 
انشاء املقاوالت 

ترأس السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس غرفة التجارة 
الحسيمة  تطوان  طنجة  بجهة  والخدمات  والصناعة 
املركزي  باملقر   ،2022 يوليوز   4 االثنين  يوم  صباح 
شراكة  اتفاقية  على  التوقيع  حفل  مراسيم  بطنجة 
إنشاء  ومؤسسة  الشعبي  البنك  ومجموعة  الغرفة  بين 
أيضا من جانب  الحفل  الشعبي. حضر  للبنك  املقاوالت 
النائب  الحسيسن  الحميد  عبد  السيد  من  كل  الغرفة 
ياسين  الغرفة:  أعضاء  والسادة  الغرفة  لرئيس  الثالث 
ومحمد  السطي  كريم  ومحمد  الزيتوني  وعثمان  العرود 
جانب  ومن  الطاهير.  حنان  والسيدة  العشيري  العربي 
مجموعة البنك الشعبي كل من السيد عزيز اخراز رئيس 

والسيد  طنجة-تطوان  الشعبي  للبنك  اإلداري  املجلس 
املقاوالت  انشاء  ملؤسسة  العام  الكاتب  جنحة  او  يونس 
والسيد عبد االله حريز مدير أسواق الخواص واملهنيين 
واملقاوالت الصغرى. وتهدف االتفاقية الى تمكين املقاوالت 
املشاريع  وحاملي  الذاتيين  واملقاولين  جدا  الصغيرة 
الى  والبعدية  القبلية  املواكبة  من  االستفادة  من  بالجهة 
جانب دورات تدريبية تخص ريادة األعمال واعداد ملف 
التمويل وإجراءات إنشاء املقاولة وبناء املهارات الخاصة 
تم خاللها  الحفل مناسبة  املقاوالتي. كما شكل  بالتدبير 
اإلعالن عن إطالق طلب عروض مشاريع لتطوير املبادرة 

املقاوالتية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
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الدعم واملواكبة

تطوير املبادرة املقاوالتية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
التسجيل مفتوح إلى غاية 26 غشت 2022 من خالل الرابط اإللكتروني:

https://bit.ly/FCE_Candidature_Tanger-Tetouan 
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الدعم واملواكبة

 "TFZ"زيارة ميدانية ملنطقة التسريع الصناعي

في إطار دعمها الدائم ملنتسبيها وسعيها لتكريس دورها 
طنجة  لجهة  اإلقتصادية  التنمية  في  أسا�سي  كفاعل 
تطوان الحسيمة، نظمت الغرفة يوم الخميس 07 يوليوز 
 .TFZ الصناعي  التسريع  ملنطقة  ميدانية  زيارة   ،2022
حيث ترأس هذا الوفد السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس 
محمد  املكتب:  أعضاء  السادة  من  كل  رفقة  الغرفة، 
أربعي،  أنور  الحسيسن،  الحميد  عبد  أهروش،  سعيد 
إلى أطر  ، باإلضافة  الغرفة السيد كريم السطي  وعضو 
الرحمان  عبد  محمد،  يجو  السادة،  من  كل   ، الغرفة 
الزيارة،  هذه  تضمنت  وقد  جيوك.  ندى  والسيدة  يوالل 

JOY-و SEBN  جولة داخل أروقة الوحدتين الصناعيتين
التسريع  بمنطقة  املتواجدتان   SON Systems Safety
الشركتين، من  التعرف على  تم  » حيث   TFZ الصناعي« 
املسؤولين  قبل  من  تقديمها،  تم  التي  العروض  خالل 
الزيارة،  هذه  شملت  كما  االنتاجية.  الوحدات  تلك  على 
الوقوف على أهم مراحل عملية اإلنتاج داخل الوحدتين 
االنتاجيتين. باإلضافة إلى مناقشة التحديات واإلكراهات 
للتعاون  مقترحات  تقديم  مع  الوحدتين  تواجهها  التي 

والشراكة.



35
العدد الخامس والثالثون-يونيو/يوليوز 2022 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

الدعم واملواكبة

الغرفة تنظم ورشة عمل حول ملف الترخيص الستيراد وتصدير النفايات

ورشة   ،2022 يوليوز   06 األربعاء  يوم  الغرفة  نظمت 
غير  النفايات  استيراد  رخص  موضوع  لتدارس  عمل 
الجمارك  إدارة  نشر  سياق  في  اللقاء  هذا  يأتي  الخطرة. 
بتاريخ   311/6337 للدورية رقم  املباشرة  والضرائب غير 
2022، والتي تنص على ضرورة الحصول على  13 يونيو 
ترخيص مسبق الستيراد وتصدير النفايات. مثل الغرفة 
الجهوية في هذا اللقاء كل من السيد ياسين العرود رئيس 
افتتاحية  كلمة  ألقى  الذي  بطنجة  اإلقليمية  اللجنة 
الغرفة  عضو  اإلبراهيمي  خالد  والسيد  املناسبة  بهذه 
والسيد عزيز اغبالو رئيس قسم االستراتيجية والشراكة 
نائب  الحسيسن  الحميد  عبد  السيد  اللتحاق  إضافة 
الرئيس. وقد عرف هذا االجتماع حضور كل من السيد 
املتوسط  طنجة  بميناء  الجمارك  مدير  بوشعرة  مراد 
بن  سكينة  السيدة  هللا،  عبد  فراجي  بالسيد  مرفوقا 
الطاقي  االنتقال  لوزارة  الجهوية  املديرية  ممثلة  األحمر 
ممثلة  شكوح  ياسمين  السيدة  املستدامة،  والتنمية 
املديرية الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة، السيد حسن 
لصناعات  املغربية  للجمعية  الجهوي  املدير  الحاتمي 
االجتماع  هذا  أشغال  في  شارك  كما  واأللبسة.  النسيج 
مجموعة من ممثلي الشركات املشتغلة في مجال استيراد 
وتثمين النفايات املتحصلة من األثواب. و بعد االستماع 
لتدخل ممثلة وزارة االنتقال الطاقي و التنمية املستدامة 

رقم  القانون  مقتضيات  تطبيق  مراحل  و  حيثيات  حول 
بخصوص  به  املرتبطة  التطبيقية  النصوص  و   28.00
الدولية  االتفاقيات  و  منها  التخلص  و  النفايات  تدبير 
املوقعة من طرف املغرب، أعطيت الكلمة ملمثلي املهنيين 
إلبداء املالحظات حول الشروط املفروضة للحصول على 
حيث  صناعية،  ألغراض  النفايات  الستيراد  الترخيص 
أكدوا على عدم وضوح بعضها و صعوبة الحصول على 
املدرجة  النقط  مراجعة  يستوجب  مما  اآلخر  البعض 
الترخيص،  على  للحصول  الضرورية  الوثائق  الئحة  في 
كما طالبوا بإعطاء الوقت الكافي للشركات بدل الفرض 
املفاجئ لإلجراءات. في نفس السياق، أكد ممثلو الجمارك 
على الليونة وعدم تفعيل الدورية سالفة الذكر في انتظار 
املعنية.  الوزارية  القطاعات  مع  املشاورات  استكمال 
الحسيسن  الحميد  عبد  السيد  ثمن  اللقاء  نهاية  في  و 
الشراكة  و  التعاون  روح  الجهوية  الغرفة  رئيس  نائب 
التي طبعت اللقاء مؤكدا على ضرورة تنظيم يوم إعالمي 
و  الطاقي  االنتقال  لوزارة  املركزية  املصالح  مع  بتنسيق 
القانونية  النصوص  مضامين  لشرح  املستدامة  التنمية 
عملية  مقترحات  تقديم  و  املجال  هذا  في  بها  املعمول 
لتعديل الئحة الوثائق املطلوبة للحصول على الترخيص 
باستيراد و تصدير النفايات، إضافة العتماد الجهوية في 

تدبير طلبات الترخيص و تعزيز رقمنة املساطر.
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الدعم واملواكبة

لقاء تواصلي مع املديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير املباشرة لفائدة تجار الذهب 
والحلي بالعرائش

    في إطار مواكبة غرفة التجارة والصناعة والخدمات 
منها  وسعيا  ملنتسبيها،  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة 
نظمت  القانونية.  املستجدات  على  الضوء  لتسليط 
الجهوية  املديرية  مع  بشراكة  بالعرائش  الغرفة  ملحقة 
جهويا  تواصليا  لقاء  املباشرة  غير  والضرائب  للجمارك 
يوم 08 يوليوز 2022 لفائدة تجار الذهب والحلي بالجهة. 
تقوية  في  الغرفة  من  مساهمة  اللقاء  هذا  تنظيم  ويأتي 
االقتصاديين  والفاعلين  االدارة  بين  التواصل  جسور 
الذي  اللقاء  عرف  وقد  بينهما.  املتبادلة  للثقة  وتعزيزا 
ترأسه السيد عبد الحميد الحسيسن نائب رئيس الغرفة 
املدير  اليون�سي،  طارق  السادة:  من  كل  أشغاله  ونشط 
رئيس  فرج،  أناس  محمد  بتطوان،  للجمارك  االقليمي 
مصلحة األبحاث واملراقبة البعدية، محمد عزوز، اآلمر 
بالصرف بالعرائش، عبد الغني الصغيري، اآلمر بالصرف 
الجمارك  مفتش  بناني،  القادر  عبد  املدينة،  بطنجة 
مفتش  السعيدي،  وياسين  بتطوان  االقليمية  باملديرية 
بطنجة  بالصرف  باآلمرية  الضمانة  بمكتب  الجمارك 
املدينة. حضور السادة رؤساء وممثلي الجمعيات املهنية 
والعرائش  بطنجة  والصاغة  والحلي  الذهب  لقطاع 

تجاوز  القطاع  تجار  من  عدد  جانب  الى  الكبير  والقصر 
السيد  اللقاء  حضر  الغرفة  جانب  ومن  مشاركا.   50
الغرفة  حسن الحسناوي والسيد سمير الكموني عضوا 
برنامج  تضمن  وقد  العرائش.  ملحقة  وأطر  بالعرائش 

اللقاء: 

الحميد  عبد  السيد  قدمها  االفتتاحية  الكلمة   -
الحسيسن نائب رئيس الغرفة. 

غير  والضرائب  للجمارك  الجهوية  املديرية  عروض   -
املباشرة حول:

تجارة  نشاط  خصوصيات  على  الضوء  تسليط   *
الذهب واملجوهرات 

ادارة  تجاه  املعنيين  للتجار  القانونية  االلتزامات   *
الجمارك والضرائب غير املباشرة. 

املشاركين  ملداخالت  االستماع  خاللها  تم  مناقشة،   *
والتفاعل مع تساؤالتهم وتقديم مجموعة من املقترحات 

والتوصيات.
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كاؤنا شر
ي خدمة منتسبين

اف 

مختبر الحسيمةمختبر لكموشيمختبر السعادة الواليمختبر 
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حكامة وتواصل

الغرفة تشارك في اجتماع اللجنة اإلقليمية للتنمية االقتصادية لعمالة طنجة أصيلة

املشاركة في ندوة حول "االقتصاد األزرق املستدام وذلك بشأن التخطيط املكاني 
البحري في املغرب"

لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  شاركت 
طنجة تطوان الحسيمة يومه الخميس 02 يونيو 2022 
اجتماع  في  الحسيمة  تطوان  طنجة  جهة  والية  بمقر 
طنجة  لعمالة  االقتصادية  للتنمية  اإلقليمية  اللجنة 
أصيلة. كان االجتماع مناسبة لدراسة ومناقشة املشاريع 
واإلدماج  الدخل  تحسين  برنامج  إطار  في  املقترحة 
االقتصادي للشباب ال سيما منها املشاريع التي تندرج في 

إطار محوري دعم الحس املقاوالتي لدى الشباب ودعم 
االقتصاد االجتماعي والتضامني. وقد ترأس هذا االجتماع 
السيد الكاتب العام لوالية جهة طنجة تطوان الحسيمة. 
ومثل الغرفة الجهوية في هذا الحدث السيد أنوار أربعي 
النائب الرابع لرئيس الغرفة، والسيد عبد الرحيم أشرقي 

رئيس مصلحة الترويج والبحث عن مصادر التمويل.

األزرق  االقتصاد  لتطوير   Westmed مبادرة  إطار  في 
يوم  ندوة  تنظيم  تم  املتوسط،  األبيض  البحر  غرب  في 
الجمعة 17 يونيو 2022 بطنجة، من طرف إدارة الصيد 
البحري  الصيد  في  للبحث  الوطني  املعهد  وكذا  البحري 
بطنجة، حول »االقتصاد األزرق املستدام وذلك بشأن 
شاركت  وقد   « املغرب  في  البحري  املكاني  التخطيط 
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 
يتعلق  تقديمي  بعرض  اللقاء  هذا  أشغال  في  الحسيمة، 

في  األزرق  االقتصاد  مبادئ  إلرساء  الصناعيين  بدعم 
منطقة البحر االبيض املتوسط. كما وقد قدمت الغرفة 
للبحر األبيض  التجارة والصناعة  كل من جمعية غرف 
املتوسط وكذا مبادرةWestmed، باإلضافة الى املشاريع 
املختلفة التي تشارك فيها والتي تتمحور حول االقتصاد 
األزرق. وتزخر منطقة طنجة تطوان الحسيمة بواجهتيها 
باالقتصاد  يتعلق  فيما  االستثمار  بفرص  البحريتين 

األزرق.
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مشاركة الغرفة في لقاء تشاوري بالعرائش حول " تجويد املدرسة املغربية "

   احتضنت قاعة عمالة اقليم العرائش يوم االثنين 06 

املشاورات  ببرنامج  املتعلق  اللقاء  فعاليات   2022 يونيه 

الوطنية لتجويد املدرسة املغربية تحت شعار » تعليم ذو 

جودة للجميع » ويروم هذا اللقاء التشاوري الذي تراسه 

، وحضره  العرائش  اقليم  السيد عامل عمالة  وافتتحه 

واطر  سياسيين  وفاعلين  الخارجية  املصالح  مختلف 

باقليم  السلطة  ورجال  املدني  املجتمع  وممثلي  تربوية 

العرائش ، إرساء خارطة طريق تجويد املدرسة العمومية 

تنزيل  في  املتمثلة  االستراتيجية  واهدافها   2026  -  2022

التدابير  وتعديل  وتعزيز  االولوية  ذات  االوراش  وتفعيل 

التي تم وضعها لبناء مدرسة عمومية ذات جودة ودامجة 

اللقاء  هذا  في  الغرفة  مثل  للجميع.  ومنصفة  ومنفتحة 

السيدان حسن املودن وعزيز بن مصباح عضوا الغرفة 

ملحقة  مسؤولة  اعجيول  فاطمة  والسيدة  بالعرائش 

اللقاء  اعمال  جدول  تضمن  وقد  بالعرائش.  الغرفة 

التشاوري ما يلي: 

-1كلمة افتتاحية للسيد عامل االقليم حول التشاور 

واملمارسة االقليمية من أجل مدرسة الجودة

-2عرض السيد مدير األكاديمية حول مشروع خارطة 

الطريق 2022 2026-. 

املشاورات  حول  اإلقليمي  املدير  السيد  -3عرض 

الوطنية. 

-4عقد ثالث ورشات لفسح املجال ملختلف املتدخلين 

واقتراحاتهم  وتصوراتهم  آرائهم  عن  للتعبير  والشركاء 

بهدف ارساء اآلمال املنشودة للمدرسة العمومية.

 -5تقديم تقارير الورشات.
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الغرفة تشارك في ندوة دولية حول التشغيل واملقاوالت.

مشاركة الغرفة في "برنامج التنمية الجهوية" لجهة طنجة- تطوان -الحسيمة

  شارك السيد الحسين بن الطيب النائب األول لرئيس 

إلى  2022، بمقر الجهة.  17 يونيو  الغرفة، يوم الجمعة 

الصناعة  )غرفة  االخرى،  الجهوية  الغرف  ممثلي  جانب 

في  الفالحة(،  وغرفة  البحري  الصيد  غرفة  التقليدية، 

اللقاء الذي ترأسه السيد عمر مورو، رئيس مجلس جهة 

طنجة -تطوان -الحسيمة. والذي تم خالله عرض برنامج 

تطوان  طنجة  لجهة   2022-2027 الجهوية  التنمية 

الحسيمة، وذلك بقصد اإلطالع وإبداء الراي، وقد شكل 

ومخرجات  تصورها،  لعرض  للغرفة  فرصة  اللقاء  هذا 

مخططها االستراتيجي الذي توصلت اليه، وذلك من أجل 

أجل  من  الشركاء  باقي  مع  والتكامل  االلتقائية  تحقيق 

تحقيق التنمية املستدامة بالجهة.

     شاركت الغرفة يوم الثالثاء 7 يونيو 2022 بالرباط، 
في الندوة الجهوية الخاصة بشمال إفريقيا حول موضوع: 
»مستقبل التشغيل ودور املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
في عالم ما بعد كوفيد 19«. مثل الغرفة الجهوية في هذا 
اللقاء السيد معاذ أبضالس عضو الغرفة ورئيس لجنة 
عزيز  اإلفريقية-والسيد  -املنطقة  الدولية  العالقات 
اغبالو رئيس قسم االستراتيجية والشراكة. وقد عرفت 
الجلسة االفتتاحية لهذا امللتقى مشاركة كل من السيد 
واملقاولة  االقتصادي  االدماج  وزير  السكوري  يونس 
فتاح  نادية  والسيدة  والكفاءات،  والشغل  الصغرى 
العلوي وزيرة االقتصاد واملالية ومن تونس السيد نصر 
والدكتور  املنهي  والتكوين  التسغيل  وزير  نصيبي  الدين 
العالم  ملنظمة  العام  املدير  املالك  محمد  بن  سالم 

اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة »اإلسيسكو«، إضافة 
حكومية  وهيئات  للتنمية،  اإلفريقي  البنك  عن  ملمثلين 
كان هذا  وخاصة أخرى من مصر ونيجريا وتونس. وقد 
والدولية  اإلقليمية  التجارب  على  لالطالع  فرصة  اللقاء 
في مجاالت دعم املقاوالت وخلق فرص الشغل. كما كان 
مناسبة للبحث عن فرص الشراكة والتعاون مع الهيئات 
على  اإلسيسكو  مدير  مع  االتفاق  تم  حيث  املشاركة، 
التنسيق لتنظيم نشاط مشترك حول »املقاوالت الثقافية 
في االقتصاد وخلق فرص الشغل«. كما  والفنية ودورها 
السيد أشرف  للتنمية  اإلفريقي  البنك  بممثل  اللقاء  تم 
املقرر  املقاولة«  »ملتقى  في  للمشاركة  ودعوته  ترسيم 

تنظيمه بمدينة الحسيمة.

حكامة وتواصل
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رئيس الغرفة يشارك في حفل تدشين املنصة اللوجستية بمنطقة ملوسة 
"أوتوموتيف سيتى2"

بمنطقة  اللوجستية«  تدشين«املنصة  بمناسبة       
ملوسة »أوتوموتيف سيتى2«، حضر السيد عبد اللطيف 
أفيالل رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 
 ،2022 يونيو   10 الجمعة  يوم  الحسيمة  تطوان  طنجة 
أشرفت  التي  املنصة،  بهذه  املتعلق  الهام،  الحفل  هذا 
لوجيستيك”،  اوتوموتيب  “إيميريتس  مجموعة  عليها 
“شرف”  العاملية  اإلماراتية  للمجموعة  فرعا  تعد  التي 
اللوجستيك  قطاعات  في  بلد   40 من  بأكثر  الناشطة 
لوجستيا  مركزا  املنصة  هذه  وتعد  والشحن.  والتموين 
فضال  يقدمها،  سوف  التي  الخدمات  حيث  من  نوعيا، 
عن مناصب الشغل التي سوف يحدثها، وهو ما عكسته 
املبالغ الهامة التي رصدت لهكذا مشروع، واملساحة التي 
عرف  وقد  مربع.  متر   14.500 بلغت  والتي  له  خصصت 
حفل التدشين حضورا متنوعا للعديد من الشخصيات 
املحلية والوطنية والدولية. حيث شارك فيه معالي عبد 
العربية  اإلمارات  لدولة  االقتصاد  وزير  طوق  بن  هللا 
املتحدة. وكل من السيدة فتاح نادية، وزيرة االقتصادية 

النقل  وزير  الجليل،  عبد  محمد  والسيد  واملالية. 
جهة  والية  والي  مهيدية،  محمد  والسيد  واللوجيستيك. 
املرزوقي،  الخاق  عبد  والسيد  الحسيمة.  تطوان  طنجة 
جهة  رئيس  إلى  باإلضافة  أنجرة.  الفحص  عمالة  عامل 
طنجة تطوان الحسيمة. واملدير العام ملجموعة الوكالة 
الخاصة طنجة املتوسط )TEMSA( واملدير العام للوكالة 
 )ANAPEC( والكفاءات  التشغيل  إلنعاش  الوطنية 
والوطنية.  املحلية  العمومية  الشخصيات  من  وغيرهم 
أفيالل،  اللطيف  عبد  السيد  التقى  املناسبة،  وبهذه 
بالسيد حميد بن سالم، األمين العام للغر ف اإلماراتية. 
واتفقا  املهنية،  األمور  حول  النظر  وجهات  تبادال  حيث 
على تعزيز التواصل واسس التعاون بين الغرفة الجهوية 
والتفكير  الزيارات،  تبادل  خالل  من  اإلماراتية،  والغرف 
في وضع برامج مشتركة. كما التقى السيد الرئيس خالل 
نفس النشاط، بالسيد جمال سيف جروان، األمين العام 
لوزارة الصناعة بأبو ضبي، حيث تطرقا لقضايا املهنيين، 

بكل من االمارات العربية املتحدة واململكة املغربية. 

حكامة وتواصل
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رئيس الغرفة يشارك في حفل تدشين وحدة إنتاجية أملانية جديدة باملنصة 
الصناعية طنجة املتوسط

    بمناسبة افتتاح وحدة إنتاجية أملانية جديدة لصناعة 
تابعة  بالسيارات  خاصة  ميكانيكية  وأجهزة  أنظمة 
ملجموعة »شتالشميت إنتيرناسيونال هولدينغ« باملنصة 
الصناعية طنجة املتوسط، حضر السيد عبد اللطيف 
أفيالل رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 
 2022 يونيو   22 االربعاء  يوم  الحسيمة  تطوان  طنجة 
الحفل الهام، الى جانب العديد من الشخصيات العامة، 
املنتمية لعالم االقتصاد والسياسة واإلدارة. وقد أشرف 
رياض  السيد  والتجارة،  الصناعة  وزير  الحفل  هذا  على 
الجديدة  األملانية  الوحدة  هذه  بإقامة  نوه  الذي  مزور، 
بامتياز،  صناعية  كوجهة  طنجة  مدينة  موقع  تعزز  التي 
األملاني  املغربي  االقتصادي  التعاون  دعم  في  وتساهم 
الذي يعرف، بفضل حكمة صاحب الجاللة امللك محمد 
أن  مبرزا  وواعدا،  ومتوازنا  ملموسا  تطورا  السادس، 
االستقرار  إلى  املغرب مرده  في  النوعي  األجنبي  االستثمار 
وجاذبيتها  اململكة  به  تنعم  الذي  واالنفتاح  واألمن 
االقتصادية. ويعد تدشين هذا املصنع الخاص بصناعة 
األملانية  للمجموعة  التابع  بالسيارات،  خاصة  اجهزة 

»شتالشميت إنتيرناسيونال هولدينغ«، التي لها وحدات 
وقد  وأملانيا.  والصين  وبولونيا  وهنغاريا  بكندا  صناعية 
 21400 الى  تصل  مساحة  ببالدنا  املصنع  لهذا  خصص 
متر مربع، منها 9400 متر مربع شيدت حتى اآلن، على أن 
يتم االنتهاء من إنشاء باقي مرافق املصنع في يناير 2023، 
ما  درهم  مليون   107 الى  الصناعي  االستثمار  وسيصل 
حوالي  مقابل  شغل،  منصب   1075 خلق  من  سيمكن 
150 حاليا، وتحقيق رقم معامالت سنوي يزيد عن 400 
مليون درهم. وبهذه املناسبة، التقى السيد عبد اللطيف 
روبير  باملغرب  االتحادية  أملانيا  سفير  بالسيد  أفيالل، 
عبر  أن  التدشين،  حفل  خالل  له  سبق  الذي  دولغير، 
الصناعية  باملنطقة  الجديد  األملاني  االستثمار  أن  على 
التابعة لطنجة املتوسط يأتي ليواكب الزخم الذي تعرفه 
العالقات املغربية األملانية على كل املستويات. كما التقى 
السيد الرئيس عبد اللطيف أفيالل، السيد املدير العام 
تبادال  حيث  وينزيل،  أندرياس  األملانية-املغربية،  للغرفة 
بين  التعاون  وآفاق  املهنية  األمور  حول  النظر  وجهات 

الغرفتين.
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مشاركة الغرفة في حفل تنصيب رؤساء مؤسسات تابعة لجامعة عبد املالك 
السعدي

مشاركة الغرفة في فعاليات مواكبة طالبات جامعة عبد املالك السعدي

األول  النائب  الطيب،  بن  الحسين  السيد  شارك 
لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  لرئيس 
طنجة تطوان الحسيمة، يوم الجمعة 17 يونيو 2022، 
حفل  في  بطنجة،  والتسيير  للتجارة  الوطنية  باملدرسة 
املالك  عبد  لجامعة  التابعة  املؤسسات  رؤساء  تنصيب 
باألستاذ محمد خرشيش مدير  األمر  ويتعلق  السعدي، 
مدرسة امللك فهد العليا للترجمة بطنجة، واألستاذ عبد 
واألستاذ  بتطوان،  العلوم  كلية  عميد  مكرم  اللطيف 

محمد العربي كركب عميد الكلية املتعددة التخصصات 
اللطيف  عبد  السيد  الحفل  هذا  ترأس  وقد  بالعرائش. 
والبحث واالبتكار. وبحضور  العالي  التعليم  ميراوي وزير 
كل من: السيد الحبيب العلمي الكاتب العام لوالية جهة 
املومني رئيس  الدكتور بوشتى  الحسيمة،  طنجة تطوان 
رئيس  أحميدي  أمحمد  السعدي،  املالك  عبد  جامعة 
وعمداء  مدراء  عن  فضال  أصيلة،  طنجة  عمالة  مجلس 

مؤسسات جامعة عبد املالك السعدي.

النوع،  مقاربة  في  الدائمة  الغرفة  رؤية  مع  تماشيا 
الجنسين،  بين  واملساواة  املناصفة  مبدئ  واعتمادها 
والتسيير  للتجارة  الوطنية  باملدرسة  الغرفة،  شاركت 
بالسيد  ممثلة   .2022 يونيو   17 الجمعة  يوم  بطنجة، 
الغرفة.  لرئيس  الثالث  النائب  احسيسن،  الحميد  عبد 
في فعاليات اللقاء املتعلق بمواكبة طالبات جامعة عبد 
املالك السعدي، ملسايرة التطور الذي تعرفه جهة طنجة 
تطوان الحسيمة. وقد أكد السيد عبد اللطيف ميراوي 
وزير التعليم العالي والبحث واالبتكار، خالل هذا اللقاء 
الحضور  لها  يتسنى  لكي  املرأة،  مكانة  تقوية  أهمية  على 
بشكل فعال وقوي، في الجامعة، وفي املحيط السوسيو 
املومني  بوشتى  الدكتور  اعتبر  جهته  ومن  اقتصادي. 
يتوخى  اللقاء  بكون  السعدي،  املالك  جامعة عبد  رئيس 
في جوهره االحتفاء بنساء جامعة عبد املالك السعدي، 

وجهة طنجة تطوان الحسيمة، خاصة وصاحب الجاللة 
امللك محمد السادس نصرره هللا، يحث على املساواة بين 
الجنسين. كما ألح الدكتور بوشتى املومني رئيس جامعة 
عبد املالك السعدي، على وجوب إعطاء املرأة املغربية، 
الحسيمة،  تطوان  طنجة  بجهة  تستحقها،  التي  املكانة 
كثاني قطب اقتصادي في املغرب، محتاجة إلى تكوينات في 
مجال صناعة السيارات، وصناعة الطيران، اإلعالميات، 
املوارد  عن  فضال  واللوجستيك،  النقل  البحري  الصيد 
العلوم اإلنسانية. وقد تميز هذا  في  الطبيعية وتكوينات 
الشعيبية  األعمال  سيدة  مداخلة  عرف  الذي  اللقاء 
بجهة  املقاوالت  النساء  جمعية  رئيسة  علوي  بالبزيوي 
الشمال، بحضور كل من: السيد الحبيب العلمي الكاتب 
العام لوالية جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد شكري 

بربرة الكاتب العام لجامعة عبد املالك السعدي.
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الغرفة تشارك في تخليد اليوم الوطني للتاجر

مشاركة الغرفة في االجتماع املتعلق بمنطقة األنشطة االقتصادية بالفنيدق- الشطر األول

   بمناسبة اليوم الوطني للتاجر الذي يصادف 21 يونيو 
التجارة  غرفة  نظمت  اليوم  لهذا  وتخليدا  سنة،  كل  من 
والصناعة والخدمات لجهة الرباط سال القنيطرة وبإشراف 
 ،2022 21 يونيو  من وزارة الصناعة والتجارة، يوم الثالثاء 
إلنعاش  أساسية  رافعة  »الرقمنة،  شعار:  تحت  لقاء 
لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  مثل  التجارة«. 
بن  السيد الحسين  اللقاء،  في هذا  طنجة تطوان الحسيمة 
اللقاء  الغرفة. كما عرف هذا  لرئيس  النائب األول  الطيب، 
حضور، كل من السيد وزير االقتصاد والتجارة، والسيد والي 
وممثلين  القنيطرة،  سال  الرباط  جهة  على  الجاللة  صاحب 

ورئيس  باملغرب،  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرف  عن 
جامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة والخدمات. وكان 
يلعبه  الذي  الدور  الضوء على  لتسليط  اليوم مناسبة  هذا 
التأكيد  التاجر املغربي في تقوية االقتصاد الوطني، كما تم 
انخراطها  تقوية هذه االدوار، وتأكيد  في  الغرف  على أهمية 
ومواكبتها لجميع املخططات والبرامج املهيكلة التي يعتمدها 
قطاع  ليشمل  الرقمنة،  مشروع  مواكبة  رأسها  وعلى  بلدنا، 
التجارة بكل ما يشكله هذا القطاع من حيوية، وأفاق واعدة، 
السنوات  خالل  تحققت  التي  اإليجابية  التراكمات  بفعل 

األخيرة.

 11 الساعة  على   2022 يونيو   23 الخميس  يوم  انعقد 
املتعلق  االجتماع  الفنيدق،  املضيق  عمالة  بمقر  صباحا 
بتتبع ومواكبة عمل منطقة األنشطة االقتصادية بالفنيدق- 
عامل  وبحضور  الجهة،  والي  السيد  برئاسة  األول  الشطر 
وعامل  الفنيدق  املضيق  عمالة  وعامل  تطوان  اقيم  عمالة 
الجهوية  املصالح  ومدراء  انجرة،  الفحص  اقليم  عمالة 
إلى  باإلضافة  املنطقة  هذه  من  املستفدين  واملستثمرين 
االقتصادية  األنشطة  بمنطقة  املستثمرين  جمعية  رئيس 
بالفنيدق. مثل الغرفة في هذا اللقاء، السيد مصطفى بناجي 
عضو  الكراطعي  هللا  عبد  بالسيد  مرفوقا  الغرفة  مقرر 
خصص  وقد  بالغرفة.  إطار  املالح  ياسين  والسيد  بالغرفة 
املخازن  من  املستفدين  كل  وضعية  لدراسة  االجتماع  هذا 

التحمالت،  لدفتر  احترامهم  ومدى  للمنطقة  األول  الشطر 
التراخيص لكل من لم يقم  وبدء أنشطتهم من أجل سحب 
وتحريك  البضائع،  استيراد  بعمليات  املتعلقة  باإلجراءات 
العجلة االقتصادية باملنطقة.  وقد تطرق السيد والي الجهة 
األنشطة  ببدء  املستفيدين  إلزام  الى  اللقاء،  هذا  خالل 
أو  كانت  إدارية  آنية،  حلول  بإيجاد  التعليمات  وإعطائه 
والتصدير،  االستيراد  أنشطة  بتفعيل  يسمح  بما  قانونية 
وفي نفس الوقت أعطى السيد والي الجهة أوامره بسحب أي 
ترخيص لكل من لم يقم بأي إجراءات عملية في هذا املجال. 
وانتظام  الجهود،  تكاثف  ضرورة  الى  االجتماع  خلص  وقد 
لكافة  عملية،  بحلول  للخروج  األطراف  كافة  بين  اللقاءات 

املشاكل التي تعرفها املدينة العتيقة.
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الغرفة تشارك في اليوم الدرا�سي حول الرقمنة بتطوان

مشاركة الغرفة في "ندوة التمرين"

شارك السيد عبد اللطيف افيالل رئيس الغرفة يوم 
بتطوان  الغرفة  ملحقة  بمقر   2022 يونيو   24 الجمعة 
من  املنظم  الرقمنة  حول  الدرا�سي  اليوم  فعاليات  في 
الى  الجلسة  تأطير  في  العلوم بتطوان. شارك  طرف كلية 
عبد  جامعة  رئيس  نائب  السيد  الغرفة،  رئيس  جانب 
بتطوان،  العلوم  كلية  عميد  والسيد  السعدي،  املالك 
ونائب املدير الجهوي للمركز الجهوي لالستثمار، واملدير 
اساتذة  جلساته  تأطير  في  ساهم  كما  للصحة.  الجهوي 
مختصين في مجال الرقمنة على املستوى الوطني. وحضره 

الغرفة  بناجي عضو مكتب  السيد مصطفى  الغرفة  من 
وعبد هللا الكراطعي عضو الغرفة الى جانب اطر الغرفة.

النائب األول  الطيب،  بن  الحسين  السيد        شارك 
حفل  في   ،2022 يونيو   24 الجمعة  يوم  الغرفة  لرئيس 
 ،2022 سنة  برسم  التمرين  لندوة  الرسمي  االفتتاح 
عرفت  كما  بطنجة.  املحامين  هيئة  طرف  من  املنظمة 
هذه الندوة حضورا لسيد الحبيب العلمي الكاتب العام 
منير  والسيد  الحسيمة،  تطوان  طنجة  جهة  لوالية 

رجال  من  العديد  حضرها  كما  طنجة.  عمدة  ليموري 
القضاء وسلك املحامين واملهتمين بالشأن العام املحلي.  
وخالل كلمة االفتتاح أكد األستاذ هشام الوهابي، نقيب 
التكوين  التأهيل عبر  هيئة املحامين بطنجة على أهمية 
والتفاعل مع باقي املؤسسات الوطنية على اختالف مهامها 

واختصاصاتها، واالنفتاح على كل التجارب والخبرات.
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مشاركة الغرفة في اليوم الدرا�سي حول موضوع التكوين املستمر

رئيس الغرفة يشارك في املنتدى الدولي حول اآلفاق الترابية لتعزيز "ترابط املاء-
الطاقة-األمن الغذائي"

شارك السيد الحسين بن الطيب، النائب األول لرئيس 
الغرفة بكلية الطب بطنجة صباح يوم السبت 25 يونيو 
اليوم الدرا�سي الذي نظمته جامعة  2022، في فعاليات 
وذلك  املستمر.  التكوين  حول  السعدي  املالك  عبد 
بمشاركة العديد من الفاعلين على مستوى جهة طنجة 
ومسؤولين  جامعيين،  أساتذة  من  الحسيمة،  تطوان 
االقتصادي  القطاع  وممثلي  ومنتخبين،  إداريين، 
والصناعي. وقد كان هذا اليوم الدرا�سي حافل بتدخالت 
التي  التكوينات  أهمية  على  أكدوا  الذين  املشاركين 
أصبحت ضرورة بفعل املتغيرات املتسارعة التي يشهدها 

كافة  تنسيق  يستدعي  مما  والعالمي،  الوطني  االقتصاد 
جهود املؤسسات الجهوية، حتى تتمكن من مسايرة تلك 
التطورات وخلق بيئة جهوية حاضنة للمقاولة ومساهمة 
الغرفة  رئيس  السيد  عبر  الشغل.وقد  سوق  تطوير  في 
تجار  مع  الالمشروط  تضامنه  عن  الزيارة،  هذه  خالل 
سوق »كساباراطا« منوها إلى ضرورة تكاثف جهود كافة 
العام  الشأن  تدبر  التي  املؤسسات  خاصة  املتدخلين، 
املحلي، للوقوف على أحوال هذا السوق العريق بمدينة 

طنجة وإخضاعه للصيانة الضرورية.

   شارك السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة يوم 
اإلثنين 27 يونيو 2022، في الجلسة االفتتاحية للمنتدى 
الدولي حول اآلفاق الترابية لتعزيز »ترابط املاء-الطاقة-

طنجة  جهة  مجلس  طرف  من  املنظم  الغذائي،  األمن 
هذا  ويهدف  املناخ.  دار  مع  بشراكة  الحسيمة  تطوان 
الفعلية للسيد نزار  امللتقى الدولي الذي عرف املشاركة 
املؤسسات  من  للعديد  إضافة  املاء  التجهيز  وزير  بركة 
واألمن  التنمية  موضوع  مالمسة  إلى  الدولية  والهيئات 

الغذائي في ارتباطه مع السياسات املائية واملوارد الطاقية 
املتاحة.
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الغرفة تشارك في ورشة عمل حول تحديد فرص االستثمار بإقليم العرائش

املشاركة في الندوة املجالية لجهة طنجة تطوان الحسيمة

     شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 
طنجة تطوان الحسيمة في ورشة عمل من أجل تحديد 
الجهوي  املركز  نظمها  العرائش  بإقليم  االستثمار  فرص 
الساعة  على   2022 يونيو   28 الثالثاء  يومه  لالسثتمار 
العرائش وترأسها السيد عامل  إقليم  11صباحا بعمالة 
صاحب الجاللة على إقليم العرائش. مثل الغرفة في هذا 
ورئيس  الغرفة  عضو  الحسناوي  حسن  السيد  اللقاء 

حضرها  كما  بالعرائش  اإلقليمية  االستشارية  اللجنة 
باإلقليم.  املستثمرين  وبعض  الخارجية  املصالح  ممثلو 
خالل هذا اللقاء قدم مكتب الدراسات املكلف باملشروع 
عرضا حول استراتيجية لتعزيز مكانة الجهة فيما يخص 
قطاع التجارة الخارجية ومواكبتها من أجل تحديد فرص 
خاصيات  مع  تتما�سى  مشاريع  أفكار  وانتقاء  االستثمار 

كل إقليم.

   في إطار التحوالت اإلستراتيجية التي يعرفها املغرب 
تقدم  من  خاصة  الحسيمة  تطوان  طنجة  وجهة  عامة 
لدعم  املتواصل  والسعي  بارز،  واجتماعي  اقتصادي 
الالمركزية، وكذا مواكبة ورش الجهوية املتقدمة وتفعيل 
الجديد،  التنموي  للنموذج  اإلستراتيجية  الخيارات 
واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزارة  نظمت 
تطوان  طنجة  جهة  والية  مع  بشراكة  املدينة،  وسياسة 
الحسيمة و جهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم األربعاء 6 
يوليوز 2022 بفندق رويال توليب بطنجة ، ندوة جهوية 
بلورة  أفق  في  املجالي  الحوار  تعزيز  بغية  موضوعاتية 
التوجهات السياسية العامة إلعداد التراب الوطني.  وقد 

مثل الغرفة في هذه الندوة السيد عبد الحميد الحسيسن 
ومنتخبين  ترابيين  مسؤولين  بحضور  الرئيس،  نائب 
هذه  وتعتبر  الخاص.  والقطاع  املدني  املجتمع  وممثلي 
إلنجاز  املشترك  للبناء  أساسية  محطة  املجالية  الندوة 
التوجهات السياسة العامة إلعداد التراب، وكذا التفكير 
واملسارات  للمجاالت  املستقبلية  اآلفاق  في  الجماعي 
التي  الجهوية  الخصوصيات  استحضار  مع  التنموية، 
والثقافية  االقتصادية  للرهانات  االستجابة  شأنها  من 
واالجتماعية والبيئية، مما سيسهم إيجابا في إعطاء دفعة 
العمومية  املجالية  التدخالت  وتناغم  إللتقائية  قوية 

ومواكبة نمو املجاالت الترابية بمختلف خصوصياتها
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اجتماع حول إحداث وتنصيب مجلس الحوض املائي اللوكوس بملحقة الغرفة 
بتطوان

     احتضنت قاعة االجتماعات بملحقة الغرفة بتطوان 
يوم الثالثاء 19 يوليوز 2022 على الساعة الثالثة زواال، 
فعاليات تنصيب رئيس مجلس الحوض املائي اللوكوس 
خالل  له  ونائبين  املجلس  رئيس  انتخاب  بعد  مرة  ألول 
عهد  التي  االستشارية،  الهيئة  لهذه  التأسي�سي  االجتماع 
بتدبير  املتعلقة  القضايا  في  الرأي  وإبداء  دراسة  إليها 
التأسي�سي،  الجمع  هذا  خالل  تم  وقد  املاء.  وتخطيط 
وتدبير  البيئة  قسم  رئيس  بوجمعة  محمد  ترأسه  الذي 
املخاطر بوالية طنجة، نيابة عن والي جهة طنجة تطوان 
الحسيمة، بحضور مدير الحوض املائي اللوكوس بالنيابة 
احمامد  محمد  السيد  انتخاب  الدهبي،  الدين  صالح 
نائبة  35 صوتا، وأسية بوزكري  رئيسا للمجلس بأغلبية 
ثانيا لرئيس مجلس  نائبا  أولى والسيد محمد الصمودي 

املائي  الحوض  مجلس  ويضم  اللوكوس.  املائي  الحوض 
اللوكوس ممثلين عن السلطات الحكومية املعنية ووكالة 
أو  بإنتاج  املكلفة  العمومية  واملؤسسات  املائي  الحوض 
وتدبير  الكهرومائية  والطاقة  للشرب  الصالح  املاء  توزيع 
واملجالس  الجهة  مجالس  عن  وممثلين  السقي،  مياه 
اإلقليمية والغرف املهنية والتعاونيات والجمعيات. وقد 
التجارة  غرفة  مقرر  بناجي  مصطفى  السيد  انتخاب  تم 
الحسيمة،  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
عضوا باللجنة التقنية والتي تتكون من ممثلي السلطات 
ممثلين  وخمسة  املائي  الحوض  وكالة  وممثلي  الحكومية 
وخمسة  واألقاليم،  والعماالت  الجهات  مجالس  عن 

ممثلين عن باقي مكونات الهيئة الثانية ألعضاء املجلس.
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حكامة وتواصل

مشاركة الغرفة في اللقاء االفتتاحي العداد برنامج عمل جماعة مرتيل

مشاركة الغرفة في النسخة األولى من التحدي الدولي لتعزيز االبتكار واالستثمار 
"TDC2022"

لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  شاركت 
طه  محمد  السيد  في  ممثلة  الحسيمة  تطوان  طنجة 
املضيق  لتطوان  االستشارية  اللجنة  رئيس  العسري 
الفنيدق في فعاليات اللقاء االفتتاحي العطاء االنطالقة 
 29 الجمعة  يوم  وذلك  مرتيل  جماعة  عمل  لبرنامج 
2022 بقاعة دار الثقافة بمرتيل. وخصص هذا  يوليوز 
العداد  والعملية  القانونية  باملضامين  للتعريف  اللقاء 
برنامج عمل جماعة مرتيل الذي يجب ان تنخرط في كل 

مؤسسات املنطقة وخاصة الغرفة.

   شارك السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة رفقة 
نائبه األول السيد الحسين بن الطيب وبحضور السيدان 
أشرقي  الرحيم  وعبد  بالغرفة  عضو  والعالي  نجيب 
التمويل،  مصادر  عن  والبحث  الترويج  مصلحة  رئيس 
من  األولى  النسخة  في   2022 يوليوز   29 الجمعة  يومه 
 TDC2022« التحدي الدولي لتعزيز االبتكار واالستثمار
ووكالة  لالستثمار  الجهوي  املجلس  بين  بشراكة  املنظم 
طنجة  الخاصة  والوكالة  الشمال  أقاليم  وتنمية  إنعاش 
حسب  تتمركز  التي  املسابقة  هذه  وعرفت  -املتوسط. 
9 رهانات تشمل كافة قطاعات األنشطة  املنظمين على 
الواعدة بالجهة مشاركة 20 مشروعا عرضت على لجنة 

ينتمي   ، مشروع   232 ضمن  من  اختيارها  بعد  التحكيم 
إليها  التي أسندت  العلمية  اللجنة  ، وعرفت  دولة   20 ل 
مهمة اختيار املشاريع الفائزة مشاركة السيد الحسين بن 
الطيب عضوا ضمن مجموعة من الخبراء واملختصين في 
التي قدمت   20 4 مشاريع ضمن  املقاولة الختيار  مجال 
أو  بعد  عن  التناظر  تقنية  طريق  عن  سواء  مشاريعها 
باإللقاء املباشر والحضوري أمام اللجنة العلمية، وذلك 
اإلشارة  .وتجدر  مشاريعهم  إطالق  من  املتوجين  لتمكين 
املنطقة  إمكانات  تعزيز  إلى  تهدف  املسابقة  هذه  أن  إلى 
على املستوى العالمي، وتعزيز فرص االستثمار واألعمال 

في القطاعات الواعدة .
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حكامة وتواصل

حفل االستماع للخطاب امللكي السامي

الذكرى  يصادف  الذي  املجيد  العرش  عيد  بمناسبة 
أسالفه  عرش  على  جاللته  لتربع  والعشرين  الثالثة 
املنعمين، والذي وجه فيه صاحب الجاللة امللك محمد 
يوليوز   30 السبت  يوم  مساء  هللا،  نصره  السادس، 
السيد  حضر  املناسبة  وبهذه  األمة.  إلى  خطابا   ،2022
جهة  والية  بمقر  الغرفة  رئيس  أفيالل  اللطيف  عبد 
طنجة تطوان الحسيمة حفل االستماع للخطاب امللكي 
السامي، وكان مرفوقا بنائبه األول وعضو البرملان السيد 

سعيد  محمد  السيد  الثاني  ونائبه  الطيب،  بن  الحسين 
أهروش ورئيس مجلس مقاطعة السواني بطنجة، والسيد 
العضو ياسين العرود رئيس اللجنة االستشارية لشؤون 
بالغرفة  أنجرة  -الفحص  باقليمي طنجة أصيلة  املهنيين 
وااللبسة  النسيج  لصناعات  املغربية  الجمعية  ورئيس 
–فرع الشمال. وبنفس هذه املناسبة حضر السيد عبد 
هللا لكراطعي عضو الغرفة ورئيس لجنة النقل الحضري 

هذا الحفل بمقر عمالة املضيق الفنيدق.
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الغرفة تنظم زيارة ميدانية للوفد األملاني ملدينة العرائش

الغرفة تشارك في انطالقة الفوج الثاني الكاديمية الصناعات الغذائية بوزان

املمثل  الوفد  لفائدة  املسطر  للبرنامج  استكماال     
الجمعة  يوم  الغرفة  نظمت  األملانية،  شفيرن  لغرفة 
همت  العرائش  ملدينة  ميدانية  زيارة   ،2022 يونيو   03
الغذائية.  الصناعات  في  مختصتين  صناعيتين  وحدتين 
ترأس الوفد السيد عبد الحميد الحسيسن نائب رئيس 
العيادي  املجيد  عبد  السيد  بمشاركة  الجهوية  الغرفة 
هذا  حضر  كما   .»food academy مؤسسة«  عن 
رئيس  اغبالو  عزيز  السيد  اإلدارة،  جانب  من  النشاط 
قسم االستراتيجية والشراكة. وقد تضمن برنامج الوفد 

وتجميد  معالجة  في  متخصص  معمل  زيارة  األملاني، 
الهيايضة،  بمنطقة  للتصدير  املوجهة  الحمراء  الفواكه 
باإلضافة لوحدة ثانية تهم تثمين الحليب ومشتقاته. وقد 
كان في استقبال الوفد املمثل للغرفة، السيد عزيز أحجا 
رئيس جمعية املنطقة الصناعية األوسطال، حيث كانت 
في  املغربية  الشركات  تجارب  على  لالطالع  فرصة  الزيارة 
هذا القطاع والبحث عن إمكانات التنسيق والشراكة مع 

نظيراتها األملانية.

   وفي إطار البرنامج املسطر لفائدة الوفد املمثل لغرفة 
التجارة  غرفة  يجمع  الذي  واملشروع  األملانية  شفيرن 
الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
والجمعية العربية االورومتوسطية للتنمية االقتصادية 
االنطالقة  اعطيت  االملان،  والشركاء  وزان  وجماعة 
لتكوين الفوج الثاني بعد النجاح الذي عرفه الفوج االول 
وتأطيرا  تكوينا  بوزان  الغذائية  الصناعات  اكاديمية  في 
وتسويقا، وذلك يوم الجمعة 3 يونيو 2022 مساء بمقر 
اكاديمية الصناعات الغذائية بوزان. وقد شارك في تأطير 

التجارة  غرفة  املشروع  هذا  شركاء  ممثلو  اللقاء  هذا 
الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
والجمعية العربية االورومتوسطية للتنمية االقتصادية 
غرفة  ممثلي  شخص  في  االملان  والشركاء  وزان  وجماعة 
الغرفة  مثل  وقد  االملانية.  بشفرين  والصناعة  التجارة 
االقليمية  اللجنة  رئيس  قيقي  عادل  السيد  من  كل 
مدير  اللنجري  الفقيه  ناصر  والسيد  بوزان  االستشارية 
لدى  طيبا  صدى  اللقاء  هذا  لقي  كما  تطوان  ملحقة 

املؤطرين الجدد والشركاء االملان.

تعاون وشراكة
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استقبال وفد من رجال االعمال البلجيكيين

الغرفة تستقبل وفدا استثماريا أمريكيا -إسبانيا

   استقبل السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة 
بمقر الغرفة يوم األربعاء 08 يونيو 2022 وفدا من رجال 
يهم  استثماري  مشروع  ملناقشة  البلجيكيين  األعمال 
املركز  عن  ممثلين  بحضور  املتجددة.  الطاقات  مجال 
هدا  خالل  الوقوف  تم  الغرفة.  أطر  لالستثمار  الجهوي 
والتي  طنجة  مدينة  بها  تتميز  التي  املؤهالت  عن  اللقاء 
وقبلة  املتجددة  الطاقات  إنتاج  مجال  في  رائدة  تجعلها 

احتضانها  بفضل  البلدان  مختلف  من  للمستثمرين 
الريحية بطاقة إجمالية تصل  للطاقات  لخمسة حقول 
إلى 360 ميغاواط، كما تمت مناقشة تطلعات وتخوفات 
الجهات  مختلف  استعداد  مدى  حول  البلجيكي  الوفد 
تم  كما  النجاح.  شروط  وتوفير  املشروع  لدعم  الفاعلة 
استقبال الوفد من طرف مدير املركز الجهوي لالستثمار 

»TAC « وتنظيم زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية

املستثمرين  لجذب  املبذولة  املجهودات  إطار  وفي    
األجانب وتطوير القطاعات اإلنتاجية بالجهة، استقبلت 
استثماريا  وفدا   ،2022 يونيو   14 الثالثاء  يوم  الغرفة 
أمريكيا-إسبانيا في مجال صناعة الخياطة والنسيج. مثل 
الغرفة الجهوية في هذا اللقاء السيد ياسين العرود رئيس 
عضو  ولعالي  نجيب  والسيد  بطنجة  اإلقليمية  اللجنة 
لجنة العالقات الدولية-املنطقة األمريكية، والسيد عزيز 
حضر  كما  والشراكة.  االستراتيجية  قسم  رئيس  اغبالو 
املغربي  الشريك  الحموتي  خالد  السيد  من  كل  اللقاء 

والسيد  اإلسبانية،  األمريكية  االستثمارية  للمجموعة 
عادل عالش عن املركز الجهوي لالستثمار والسيد حسن 
وقد  واأللبسة.   للنسيج  املغربية  الجمعية  عن  الحاتمي 
البنيات  بخصوص  معطيات  تقديم  حول  اللقاء  تمحور 
التحتية ومناخ األعمال الذي توفره الجهة للمستثمرين 
تطوير  سبل  عن  للبحث  مناسبة  كان  كما  األجانب، 
وشركائها  األمريكية  االستثمارية  املجموعة  بين  التعاون 
في قطاع  العاملة  اإلسبان من جهة، واملقاوالت الجهوية 

الخياطة من جهة ثانية.

تعاون وشراكة
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وفد أمريكي-إسباني يزور املركب املينائي طنجة املتوسط

الغرفة تشارك في احتفاالت يوم استقالل الواليات املتحدة األمريكية

األمريكي-اإلسباني  الوفد  زيارة  لبرنامج  استكماال    
 15 األربعاء  اليوم  تم  واأللبسة،  النسيج  لقطاع  املمثل 
يونيو 2022 تنظيم زيارة ميدانية للمركز املينائي طنجة 
املتوسط. مثل الغرفة الجهوبة في هذا اللقاء السيد رشيد 
الجهوية  املؤسسات  مع  العالقات  لجنة  رئيس  الورديغي 
قسم  رئيس  اغبالو  عزيز  للسيد  إضافة  والوطنية، 
االستراتيجية والشراكة. كما شارك في هذه الزيارة السيد 

االستثمارية  للمجموعة  املغربي  الشريك  الحموتي  خالد 
مستثمر  الفليوي  محمد  والسيد  املغربية  األمريكية 
فرصة  الزيارة  كانت  وقد  والنسيج.  الخياطة  قطاع  في 
للمجموعة االستثمارية أألمريكية-اإلسبانية للتعرف على 
املينائي  التي يوفرها املركب  التحتية والخدمات  البنيات 
طنجة-املتوسط للمقاوالت الوطنية واألجنبية في مجاالت 

التصدير واالستيراد.

 16 الخميس  يوم  الغرفة  شاركت 
الرسمية  االحتفاالت  في   ،2022 يونيو 
املتحدة  الواليات  »استقالل  بيوم 
إقامة  في  أقيمت  التي  األمريكية«، 
القنصل العام األمريكي بالدار البيضاء. 
الحدث  هذا  في  الجهوية  الغرفة  مثل 
السيد أنوار أربعي نائب الرئيس والسيد 
الغرفة.  عضو  السطي  كريم  محمد 
من  جمع  االحتفاالت  هذه  حضر  وقد 
الدبلوماسية والهيئات  البعثات  ممثلي 
املنتخبة واملؤسسات العمومية ورجال 
األعمال. وقد كانت هذه املناسبة فرصة 
بمسؤولي  للقاء  الجهوية  الغرفة  ملمثلي 
تعزيز  سبل  حول  والتباحث  السفارة 
اململكة  بين  االقتصادية  العالقات 

املغربية والواليات املتحدة األمريكية.

تعاون وشراكة
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الغرفة تشارك في املعرض التجاري ال 17 للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
املنعقد بالسنغال

على  واالنفتاح  الدولية  العالقات  تعزيز  سياق  في    

األسواق األجنبية خصوصا األفريقية، شاركت غرفة في 

فعاليات املعرض التجاري ال 17 للدول األعضاء في منظمة 

التعاون اإلسالمي املنعقد بمدينة داكار بالسنغال من 13 

2022. مثل الغرفة الجهوية في هذا امللتقى  19 يونيو  ل 

الشؤون  لجنة  رئيس  الحدوتي  منير  السيد  الهام  الدولي 

االفتتاحي  الحفل  عرف  وقد  واالجتماعية.  االقتصادية 

الدبلوماسية  الوفود  من  العديد  مشاركة  للمعرض 

والهيئات واملؤسسات، حيث تم استقبال عضو الغرفة 

من طرف سعادة سفير اململكة املغربية بالسنغال السيد 

الغرفة  مشاركة  أهمية  على  أكد  الذي  الناصري  حسن 

الجهوية في مثل هذه املواعيد االقتصادية الدولية، كما 

عبر عن استعداده لدعم كل املبادرات التي تهدف لتعزيز 

السنغالية.   املغربية  التجارية  واملبادرات  االستثمارات 

وفي سياق فعاليات املعرض، تم تخصيص اليوم الثاني 

إقامة  املنظمة على  الجهة  للمغرب« حيث سهرت  »يوما 

وفود  جانب  إلى  الجهوية  الغرفة  حضرته  رسمي  حفل 

قص  تم  حيث  املستوى،  رفيعة  واقتصادية  سياسية 

الشريط ورفع العلم املغربي وترديد النشيد الوطني. ويعد 

والبحث  العالقات  لتشبيك  هامة  فرصة  املعرض  هذا 

والخاصة.  العمومية  املؤسسات  مع  التعاون  فرص  عن 

الحدوثي ممثل  السيد منير  وعلى هامش املعرض، عقد 

املؤسسات  مع  اللقاءات  من  العديد  الجهوية  الغرفة 

الوفود  بدعوة  قام  كما  والدولية،  السنغالية  والهيئات 

الحسيمة  تطوان  طنجة  وجهة  املغرب  لزيارة  الحاضرة 

بالخصوص كما اغتنم الفرصة للترويج للملتقى العربي 

نهاية  طنجة  بمدينة  تنظيمه  املقرر  الصناعية  للمناطق 

السنة الجارية.

تعاون وشراكة
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وتعزيز  الدولية  التجارب  على  االنفتاح  إطار  في     

األرا�سي  ومملكة  املغربية  اململكة  بين  التعاون  عالقات 

يونيو   20 اإلثنين  يوم  الغرفة  استقبلت  املنخفضة، 

وذلك   PUM الخبراء  برنامج  يمثل  هولنديا  وفدا   2022

واتحاد  املغرب  للمقاوالت  العام  االتحاد  مع  بشراكة 

الصناعية  املنطقة  وجمعية  باملغرب  املقاوالت  النساء 

 Ted Krebbeks السيد  الهولندي  الوفد  ضم  طنجة. 

 Vera السيدة  باملغرب،   PUM لبرنامج  الدولي  املنسق 

Huisman مسؤولة املشاريع، واملهندس جمال اإلدري�سي 

مسؤول برنامج PUM باملغرب. وبعد الكلمات االفتتاحية 

من طرف السيد أنوار أربعي نائب رئيس الغرفة الجهوية 

 AFEMو CGEM والسيدة الشعيبية بلزيوي العلوي عن

والسيد ياسين بوهريز عن AZIT، أعطيت الكلمة ملمثلي 

منه.  االستفادة  وطرق  مضامينه  لعرض   PUM برنامج 

املشاركة  املقاوالت  ممثلي  أمام  املجال  فتح  ذلك  بعد 

لطرح األسئلة والتعبير عن انتظاراتهم بخصوص الحاجة 

للخبراء الهوالنديين. وتجدر اإلشارة أن هذا النشاط عرف 

حضور السيدات والسادة أعضاء الغرفة: نوال برهوم، 

محمد  ولعالي،  نجيب  الورديغي،  رشيد  طاهير،  حنان 

بعد  جرجور.  اإلله  عبد  زيون،  حسن  السطي،  كريم 

في  مقاولة  همت  ميدانية  بزيارات  الوفد  قام  اللقاء  هذا 

الخياطة إضافة ملنصة مختصة في اللوجستيك والنقل 

الدولي، حيث تم الوقوف عمليا على ما تنتظره املقاوالت 

 .»PUM »الجهوية من برنامج الخبراء

الغرفة تستقبل وفدا هولنديا

تعاون وشراكة
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اختتام قافلة شبكة PUM الهولندية بملحقة الغرفة بتطوان

" Select usa"الغرفة تشارك في اللقاء اإلعدادي للمشاركة في بعثة

   اسدل الستار اليوم الثالثاء 21 يونيو 2022 مساء 
بالشبكة  التعريف  قافلة  عن  بتطوان  الغرفة  بملحقة 
بناجي  مصطفى  السيد  ترأسه  بلقاء  للخبراء  الهولندية 
الحي  جمعية  رئيس  البوزيدي  حسن  السيد  وحضره 
الصناعي بتطوان ورئيس فرع تطوان للكونفدرالية العامة 
الكونفدرالية  رئيس  نائبة  الشعيبية  والسيدة  ملقاوالت 
وشبكة  برنامج  وممثلي  بالجهة  املغرب  ملقاوالت  العامة 
الغرفة  اعضاء  حضره  كما  وهولندة  باملغرب   PUM
طه  محمد  والسيد  الحنفي،  رندة  السيدة  بتطوان 

السيد  وبشفشاون  الحدوتي  منير  والسيد  العسري، 
هللا  عبد  السيد  الفنيدق  وباملضيق  الرملي  أمين  محمد 
بتطوان  املقاولة  املرأة  الكراطعي. وحضره كذلك رئيسة 
واطر الغرفة واملركز الجهوي لالستثمار وبعض املهتمين 
عروض  القاء  اللقاء  برنامج  وعرف  املحلية.  املقاولة  من 
بعض  وعرض   PUM برنامج  واهداف  خدمات  حول 
مختلف  على  االجابة  تمت  كما  النموذجية  التجارب 

اسئلة املتدخلين وكذا الراغبين لالستفادة من البرنامج.

بالدار  األمريكية  العامة  القنصلية  من  بدعوة     
والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  شاركت  البيضاء، 
يونيو   21 الثالثاء  يوم  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة 
2022 في اللقاء اإلعدادي للمشاركة في البعثة الرسمية 
INVEST- األمريكية املتحدة  بالواليات  االستثمار   مللتقى 

MENT SUMMIT SELECT USA« املقرر عقده بمدينة 
ميريالند األمريكية من 26 ل 29 يونيو 2022. مثل الغرفة 
الرئيس  نائب  أربعي  أنور  السيد  اللقاء  هذا  في  الجهوية 
الدولية  العالقات  لجنة  عضو  ولعالي  نجيب  والسيد 
-املنطقة األمريكية. وقد كان هذا االجتماع فرصة لالطالع 
 «  SELECT USA« على التفاصيل الخاصة باملشاركة في

إضافة للتنسيق مع باقي املؤسسات واملقاوالت املشاركة 
في هذا الحدث الدولي.

تعاون وشراكة
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" SELECT USA INVESTMENT SUMMIT "الغرفة تشارك في القمة الدولية لالستثمار

على  والتشجيع  الدولية  العالقات  تعزيز  إطار  في       
ضمن  الغرفة  شاركت  األجنبية،  االستثمارات  جذب 
 SELECT لالستثمار  الدولية  القمة  في  املغربية  البعثة 
USA INVESTMENT SUMMIT املقامة بمدينة ميريالند 
بالواليات املتحدة األمريكية في الفترة املمتدة بين 26 و29 
يونيو 2022. يمثل الغرفة الجهوية في هذا امللتقى الدولي 
بالعالقات  مكلف   - الرئيس  نائب  أربعي  أنوار  السيد 
العالقات  لجنة  عضو  ولعالي  نجيب  والسيد  الدولية 

 SELECT الدولية -املنطقة األمريكية-وتعد قمة االستثمار
والفرص  األعمال  بمناخ  للتعريف  مهمة  فرصة   USA
االستثمارية باملغرب عامة وجهة طنجة تطوان الحسيمة 
على وجه الخصوص. كما يعد هذا الحدث الدولي الذي 
يناهز  مما  اقتصاديين  وفاعلين  هيئات  مشاركة  يعرف 
املؤسسات  مع  العالقات  لتشبيك  مناسبة  دولة،   80

االقتصادية األمريكية والدولية.

SE-     وعرفت أشغال اليوم الثاني من قمة االستثمار
إعطاء  األمريكية  ميريالند  بوالية  املنعقدة   LECT USA
امللتقى عبر تقديم مداخالت  لبرنامج  الفعلية  االنطالقة 
في  الدولة  وزيرة  من  لكل  حضوري  وبشكل  رسمية 
 Tom والسيد   Gina M. Raimondo السيدة  التجارة، 
Vilsack وزير الدولة في الفالحة، كما عرف امللتقى عرض 
 Joe األمريكية  املتحدة  الواليات  لرئيس  مسجلة  رسالة 
الدولي  املنتدى  هذا  في  املشاركة  للوفود  موجهة   Biden
وعلى  مقاولة.    3800 يناهز  ما  مشاركة  يعرف  الذي 
هامش الجلسة االفتتاحية الرسمية، عقد ممثال الغرفة 

ولعالي  نجيب  والسيد  الرئيس  نائب  أربعي  أنوار  السيد 
 – األمريكية  املنطقة   - الدولية  العالقات  لجنة  عضو 
عدة لقاءات وجلسات عمل مع ممثلي الغرف األمريكية 
فرصة  كانت  حيث  واملقاوالت،  الدبلوماسية  والبعثات 
والشراكات  االستثمار  فرص  واستعراض  اآلراء  لتبادل 
في  املغربية.  واململكة  األمريكية  املتحدة  الواليات  بين 
نفس السياق، قام ممثال الغرفة الجهوية بدعوة الوفود 
في  للمشاركة  الدولي،  الحدث  هذا  في  الحاضرة  العربية 
امللتقى العربي للمناطق الصناعية املقرر تنظيمه بمدينة 

طنجة أيام 17-16-15 نونبر 2022

تعاون وشراكة
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غرفة تستقبل وفدا من غرفة التجارة والصناعة "شفيرن" األملانية

أنوار  السيد  شخص  في  ممثلة  الغرفة  واختتمت       
لجنة  عضو  ولعالي  نجيب  والسيد  الرئيس  نائب  أربعي 
في  مشاركتها  اإلفريقية-،  -املنطقة  الدولية  العالقات 
مسؤولين  عدة  مع  بلقاء   SELECT USA االستثمار  قمة 
أمريكيين يمثلون الجهات الحكومية و القطاع الخاص، 
حيث تم عقد لقاء مهم يوم الثالثاء 28 يونيو مع السيدة 
املكلفة  األمريكية  التجارة  وزيرة  نائبة   ،Marisa Lago
 Camille Richardson السيدة  و  الدولية،  بالتجارة 
و  إفريقيا  و  األوسط  بالشرق  املكلفة  الوزيرة  مساعدة 
بوالية  الدولية  التجارة  مدير   Andrés Hayes السيد 
كولومبيا األمريكية الذي أقترح عقد لقاء تعارف مع نائب 
رئيس الغرفة التجارية لواشنطن دي �سي. كما تم اللقاء 
مع السيدة Florie Liser رئيسة مجلس الشركات املهتمة 

بإفريقيا، حيث تمت دعوة الغرفة الجهوية للمشاركة في 
القمة األمريكية اإلفريقية لألعمال التي ستنعقد بمدينة 
مراكش في 17 يوليوز 2022. وفي يوم األربعاء 29 يونيو، 
بواشنطن  املغربية  بالسفارة  رسمي  استقبال  تنظيم  تم 
SE-  على شرف الوفد املغربي املشارك في قمة االستثمار

LECT USA، حيث كان اللقاء فرصة لتقديم درع الغرفة 
من  بالسفارة  البعثة  رئيس  نائبة  بنتاهلة  زينب  للسيدة 

طرف نائب رئيس الغرفة الجهوية السيد أنوار أربعي.

الشخصيات  العديد من  و قد حضر هذا االستقبال 
املؤسسات  و  الهيئات  ممثلي  و  األمريكية  الحكومية 
أهمية  على  مجددا  التأكيد  تم  حيث  االقتصادية، 
املشاركة في قمة األعمال املغربية األفريقية املقرر عقدها 

بمدينة مراكش.

تعاون وشراكة
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مشاركة الغرفة في الحفل الذي نظمته القنصلية العامة لفرنسا بطنجة

استقبال املدير الجهوي للصناعة والتجارة بطنجة

 14 املوافق  لفرنسا،  الوطني  اليوم  ذكرى  بمناسبة     
يوليوز، وبدعوة من قنصلها العام بطنجة السيد فيليب 
تروكيت. حضر السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس غرفة 
تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
الحسيمة، مرفوقا بنائبه السيد عبد الحميد الحسيسن، 
حفل االستقبال الذي نظمته القنصلية العامة لفرنسا 
 .2022 يوليوز   14 الخميس  يوم  مساء  وذلك  بطنجة، 
مهيدية  محمد  السيد  حضور  الحفل،  هذا  عرف  وقد 
والي صاحب الجاللة على جهة طنجة تطوان الحسيمة، 

والسيد عبد الخالق املرزوقي عامل صاحب الجاللة على 
إقليم الفحص أنجرة، والسيد عمر مورو رئيس مجلس 
من  العديد  الى  باإلضافة  الحسيمة.  تطوان  طنجة  جهة 
الشخصيات السياسية واالقتصادية باملدينة.  وقد شكل 
هذا الحفل مناسبة، للقاء السيد رئيس الغرفة بالسيد 
في  الحديث  أطراف  معه  تجاذب  حيث  العام،  القنصل 
شتى املواضيع، خاصة تلك التي تهم املهنيين، حسب ما 
سمحت به ظروف املناسبة، مع تأكيدهما على استئناف 

املحادثات والتواصل في املستقبل.

أفيالل، رئيس غرفة  اللطيف  السيد عبد     استقبل 
تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
الغرفة  بمقر   2022 يوليوز   19 الثالثاء  يوم  الحسيمة، 
الجديد  الجهوي  املدير  خياض،  أحمد  السيد  بطنجة، 
الجانبان،  استعرض  حيث  بطنجة.  والتجارة  للصناعة 
عالقة التعاون القائمة بين املؤسستين، وآليات تدعيمها، 
الجهة  صالح  فيه  ملا  املشتركة،  املشاريع  تنزيل  وسبل 
لخصوص.  وجه  على  والتجارة  الصناعة  ومهنيي  عامة، 
كما تتطرقا خالل هذا اللقاء، للقضايا األساسية وذات 
االهتمام املشترك، والتي تهم قطاعات الصناعة والتجارة 
تنسيق  تستدعي  والتي  الحسيمة،  تطوان  طنجة  بجهة 

الجهود بين الطرفين، وإيجاد الحلول املناسبة والناجعة 
لكل املشاكل الطارئة، في القادم من األيام.

تعاون وشراكة
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تعاون وشراكة

مشاركة الغرفة في قمة األعمال اإلفريقية األمريكية

األعمال  لقمة   14 ال  النسخة  في  الغرفة  شاركت    
اإلفريقية األمريكية املنعقدة بمدينة مراكش من 19ل22 
يوليوز 2022 تحت الرعاية السامية لجاللة امللك محمد 
»مجلس  من  بمبادرة  املنظمة  القمة  هذه  السادس، 
Corporate Council on Afri- «الشركات املعني بأفريقيا«

تعرف مشاركة  املغربية،  الدولة  مع  ca«CCA، وبشراكة 
وفد حكومي أمريكي كبير ووزراء أفارقة وصناع القرار من 
أكبر الشركات األمريكية متعددة الجنسيات ومجتمعات 
إلقامة  فرصة  القمة  هذه  توفر  كما  األفريقية.  األعمال 
بين  املستقبل  نحو  موجهة  ثالثية  تجارية  شراكات 
أيًضا فرصة  املتحدة واملغرب وأفريقيا، وتمثل  الواليات 
األفريقي  البلد  للمغرب،  االستراتيجي  الوضع  لتعزيز 
الوحيد الذي أبرم اتفاقية تجارة حرة مع يونايتد، كبوابة 
املتحدة  للواليات  رئي�سي  اقتصادي  وشريك  ألفريقيا 
الدولي  امللتقى  هذا  في  الجهوية  الغرفة  مثل  األمريكية. 
 – الدولية  العالقات  لجنة  عضو  ولعالي،  نجيب  السيد 
إلقاء  األولى  الجلسة  عرفت  وقد   – األمريكية  املنطقة 

كلمة افتتاحية من طرف السيدة Florie Liser الرئيسة 
بإفريقيا،  املعنية  الشركات  ملجلس  التنفيذية  واملديرة 
طرف  من  رسمية  كلمة  إلقاء  الجلسة  هذه  عرفت  كما 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  بوريطة  ناصر  السيد 
ولعالي  نجيب  السيد  عقد  امللتقى  هامش  وعلى  الدولي. 
البعثات  وباقي  األمريكي  الوفد  أعضاء  مع  لقاءات  عدة 
رئيسة   Carla STONE بالسيدة  التقى  حيث  املشاركة، 
املركز العالمي للتجارة بوالية ديالوير األمريكية التي عبرت 
عن رغبتها في زيارة جهة طنجة تطوان الحسيمة للوقوف 
يقدمه  ما  على  واالطالع  بالجهة  االستثمار  إمكانات  على 
هذا  في  خدمات  من  املتوسط  طنجة  املينائي  املركب 
املجال، حيث تم االتفاق على تنظيم زيارة ملدينة طنجة 
االفتتاحية  الجلسة  كانت  كما  املقبل.  األسبوع  مطلع 
مع  للقاء  ولعالي  نجيب  للسيد  مناسبة  القمة،  لهذه 
األمريكي  التجارة  وزير  مساعد   Arun Venkataramann

وشخصيات أمريكية وإفريقية أخرى.
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تعاون وشراكة

الغرفة تستقبل رئيسة املركز العالمي للتجارة لوالية ديالوير األمريكية

  استقبل السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس الغرفة يوم 
 Carla Sidney Stone اإلثنين 25 يوليوز 2022، السيدة
األمريكية.  ديالوير  لوالية  للتجارة  العالمي  املركز  رئيسة 
عضو  ولعالي  نجيب  السيد  أيضا  اللقاء  هذا  حضر 
الغرفة عن لجنة العالقات الدولية -املنطقة األمريكية-

عزيز  والسادة  السيدات  اإلدارة  جانب  من  حضر  كما 
محمد  البزراتي،  حورية  يوالل،  الرحمن  عبد  اغبالو، 
السيدة  اللقاء  هذا  في  شارك  كما  جيواك.  وندى  يجو 
باملركز  والشراكة  التعاون  مصلحة  رئيسة  أمغوز  فدوى 
الجهوي لالستثمار. بعد الكلمة االفتتاحية للسيد رئيس 
البنية  حول  وأفالم  عروض  تقديم  تم  الجهوية،  الغرفة 

التحتية ومناخ االستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة. 
ثم أعطيت الكلمة للسيدة Carla Sidney Stone لتقديم 
وميناء  األمريكية  ديالور  بوالية  العالمي  التجارة  مركز 
تباحث  التقديمية  العروض  هذه  بعد   .Wilmington
االستثمارات  تعزيز  أجل  من  التعاون  سبل  الطرفان 
األجنبية وتقوية التبادالت التجارية بين املغرب والواليات 
املتحدة األمريكية، حيث تم االتفاق على تبادل الزيارات 
واملستثمرين  األعمال  لرجال  بعثات  وتنظيم  الرسمية 
دعم  مجاالت  في  والتجارب  الخبرات  لتبادل  إضافة 

وتطوير املقاوالت.

 Carla السيدة  بها  قامت  التي  الزيارة  هامش  وعلى      
Sidney Stone رئيسة املركز العالمي للتجارة لوالية ديال 
وير األمريكية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 
الثالثاء  يوم  الغرفة  نظمت  الحسيمة،  تطوان  طنجة 
26 يوليوز 2022 زيارة مليناء طنجة املتوسط شارك فيها 
Carla Sid-  السيد نجيب والعالي عضو بالغرفة، السيدة

هده  خالل  تم  بالغرفة.  إطار  جيوك  وندى   ney Stone
والتي  املينائي  املركب  مؤهالت  أهم  عند  الوقوف  الزيارة 
تجعل منه قطبا لوجستيا موصول بأكثر من 186 ميناء 

عالمي وقطبا صناعيا ألكثر من 900 شركة عاملية ناشطة 
والطائرات  السيارات  صناعات  من  مختلفة  مجاالت  في 
كدلك  الزيارة  مثلت  والخدمات.  واللوجستيك  والنسيج 
إمكانيات  مختلف  وتباحث  الخبرات  لتبادل  فرصة 

التعاون والشراكة مستقبال. 
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لقاء عمل بين الغرفة وفيدرالية مقاوالت الصناعات الغذائية االملانية

غرفة  شاركت  الملانيا  عمل  زيارة  فعاليات  اطار  في 
تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
نائب  اهروش  سعيد  محمد  السيد  في  ممثلة  الحسيمة 
الغرفة  عضو  الحميدي  حاتم  والسيد  الغرفة  رئيس 
الغرفة  ملحقة  مدير  اللنجري  الفقيه  ناصر  والسيد 
بتطوان والسيدة نورة العساوي إطار بالغرفة يوم االثنين 
18 يوليوز 2022 الى جانب شركاء برنامج التعاون املغربي 
تطوان  طنجة  بجهة  الغذائية  الصناعات  حول  االملاني 
األملانية  الفيدرالية  لدى  الفخري  والقنصل  الحسيمة 

السيد زهير مگور في لقاء عمل مع املدير العام للفيدرالية 
اولفيي  السيد  الغذائية  الصناعات  ملقاوالت  االملانية 
هذا  خصص  بأملانيا.  ببرلين  االخيرة  هذه  بمقر  كولش 
املرتبطة  القضايا  مختلف  على  لالطالع  للتعريف  اللقاء 
االشكاالت  وكذا  وانشطة  اختصاصات  من  بالفيدرالية 
التي تعرفها بالوقت الحاضر. كما تم التباحث حول سبل 
التعاون املشرك وكذا االجراءات التي يمكن ان تساهم بها 
املغربي األملاني حول  التعاون  برنامج  في دعم  الفيدرالية 

الصناعات الغذائية.
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لقاء عمل مع مسؤولي املنظمة العربية االورومتوسطية للتعاون االقتصادي ببرلين

في إطار بروتوكول التعاون بين غرفة التجارة والصناعة 
واملنظمة  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 
العربية االورومتوسطية للتعاون االقتصادي تم تنظيم 
غذاء عمل جمع كل من ممثلي غرفة التجارة والصناعة 
السيد  وهم  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 
الغرفة والسيد حاتم  نائب رئيس  محمد سعيد اهروش 
اللنجري  الفقيه  ناصر  والسيد  الغرفة  عضو  الحميدي 
العيساوي  نورة  والسيدة  بتطوان  الغرفة  ملحقة  مدير 

إطار بالغرفة والقنصل الفخري لدى الفيدرالية األملانية 
السيد زهير مگور والسيدة كالرا كروتروي واطر املنظمة 
كان  اللقاء  ببرلين.   2022 يوليوز   18 االثنين  يوم  وذلك 
املغربي  التعاون  برنامج  منجزات  حول  للحديث  فرصة 
بالجهة وسبل دعمه  الغذائية  الصناعات  االملاني لدعم 
وتنزيله في املرحلة املقبلة. وخالل هذا اللقاء كرم السيد 
محمد سعيد اهروش نائب رئيس الغرفة السيدة مسؤولة 

املنظمة بدرع الغرفة.



64
العدد الخامس والثالثون-يونيو/يوليوز 2022 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

تعاون وشراكة

زيارة رسمية ولقاء عمل بمقر غرفة التجارة والصناعة بشفيرين-أملانيا

العربية  املنظمة  نظمتها  التي  البعثة  واصلت 
غرفة  مع  بتعاون  االقتصادي  للتعاون  االورومتوسطية 
طنجة-تطوان- لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 

الثالثاء  اليوم  صباح  استقبل  حيث  لقاءاتها،  الحسيمة 
19 يوليوز 2022 رئيس غرفة التجارة والصناعة بشفيرين 
التجارة  غرفة  وفد    Mathias BELKE السيد    األملانية 
طنجة-تطوان-الحسيمة  لجهة  والخدمات  والصناعة 
الغرفة  نائب رئيس  بالسيد محمد سعيد اهروش  ممثال 
ناصر  والسيد  الغرفة  عضو  الحميدي  حاتم  والسيد 
والسيدة  بتطوان  الغرفة  ملحقة  مدير  اللنجري  الفقيه 
اللقاء  هذا  حضر  كما  بالغرفة.  إطار  العساوي  نورة 
زهير  السيد  األملانية  الفيدرالية  لدى  الفخري  القنصل 
الزراعة  بوزارة  مسؤولة   Kati FISCHER والسيدة  مگور 
بشفيرين األملانية وأطر غرفة التجارة والصناعة بشفيرين 
األملانية.  وخالل اللقاء ثمن السيد محمد سعيد اهروش 
نائب رئيس الغرفة الجهوية في كلمة ألقاها بهذه املناسبة 
املغربية  الغرفتين  يجمع  الذي  والشراكة  التعاون  روح 
واالملانيةو كذا كافة الشركاء بأملانيا، وعرج على مختلف 

التي  واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت  املقدمة  الخدمات 
املؤسستين.  بين  وشراكة  تعاون  محط  تكون  ان  يمكن 
وتم خالل هذا اللقاء إلقاء مجموعة من العروض حول 
فرص االستثمار بجتهي طنجة تطوان الحسيمة ومنطقة 
التجارة  غرفة  واختصاصات  مهام  وحول  اشفيرين 
الهدايا  تبادل  اللقاء  بهذا  تم  كما  الشفرين.  والصناعة 
بشفيرين-أملانيا  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  بين  ما 
طنجة- لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  وغرفة 

تطوان-الحسيمة وتم التوقيع على الدفتر الذهبي لغرفة 
اشفرين.
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زيارة عمل لجامعة فيسمار"Wismar "األملانية

"Wismar" زيارة ممثلي الغرفة ألكبر معمل للخشب بأملانيا وللمدينة العتيقة لفيسمار

في إطار البرنامج العام لزيارة املؤسسات االملانية، قام 
ممثلو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 
نائب  اهروش  سعيد  محمد  السيد  الحسيمة  تطوان 
الغرفة  عضو  الحميدي  حاتم  والسيد  الغرفة  رئيس 
الغرفة  ملحقة  مدير  اللنجري  الفقيه  ناصر  والسيد 
وباقي  بالغرفة  إطار  العساوي  نورة  والسيدة  بتطوان 
جامعة  الى  عمل  بزيارة  يوليوز   19 الثالثاء  يوم  الشركاء 
الى  االستماع  تم  البداية  في  االملانية.   Wismar فيسمار 

بالجامعة  املوجودة  التخصصات  مختلف  حول  عرض 
كما تمت زيارة معهد روبيرت شميت واالطالع على مختلف 
حول  مشاريع  ومنها  عليها  يشتغل  التي  االوربية  البرامج 
الري بشراكة مع املعهد العالي للزراعة والبيطرة بالرباط 
وجامعة موالي سليمان بمكناس.  وفي الختام تمت زيارة 
املبتكرة  واالفكار   start up الناشئة  للمقاوالت  مركز 

بجامعة فيسمار.

شارك ممثلو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 
اهروش  سعيد  محمد  السيد  الحسيمة  تطوان  طنجة 
نائب رئيس الغرفة والسيد حاتم الحميدي عضو الغرفة 
الغرفة  ملحقة  مدير  اللنجري  الفقيه  ناصر  والسيد 
بتطوان والسيدة نورة العيساوي إطار بالغرفة الى جانب 
باقي الشركاء يوم الثالثاء 19 يوليوز في زيارة ألكبر شبكة 

للشركات Cluster تعمل في مجال صناعة الخشب بمدينة 
فيسمار Wismar و التي تعتبر اكبر وحدة النتاج الخشب 
على مستوى املانيا. كما قام الوفد بزيارة املدينة العتيقة 
لفيسمار واملصنفة من طرف مؤسسة اليونسكو كتراث 

عالمي.
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زيارة عمل ملدينة روستوك "Rostok" األملانية

زيارة مليناء مدينة روستوك "Rostok" األملانية 

العربية  املنظمة  نظمتها  التي  البعثة  اطار  في       
مع  بتعاون  االقتصادي  للتعاون  االورومتوسطية 
طنجة- لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة 

والصناعة  التجارة  غرفة  ممثلو  قام  تطوان-الحسيمة، 
السيد  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 
الغرفة والسيد حاتم  نائب رئيس  محمد سعيد اهروش 
اللنجري  الفقيه  ناصر  والسيد  الغرفة  عضو  الحميدي 
العيساوي  نورة  والسيدة  بتطوان  الغرفة  ملحقة  مدير 

اطار بالغرفة وباقي الشركاء يوم األربعاء 20 يوليوز بزيارة 
بيرلين وهي مزرعة  بعد مزرعة  للفراولة  أكبر مزرعة  ثاني 
Karl’s Adventure Village« Roevershagen«  بمدينة 
روستوك األملانية التي تم انشاؤها في عام 1921 ميالدي، 
وتضم هذه املزرعة ما يقارب 74 حديقة لزراعة الفراولة 
لتسويق  محطات  من  كبير  وعدد  ترفيهية  ومنتزهات 
املنتوجات املستخدمة من الفراولة كالصابون والحلوى 

واملربى وغير ذلك من املنتوجات.

اهروش  سعيد  محمد  السيد  الغرفة  ممثلو  شارك 
نائب رئيس الغرفة والسيد حاتم الحميدي عضو الغرفة 
الغرفة  ملحقة  مدير  اللنجري  الفقيه  ناصر  والسيد 
بتطوان والسيدة نورة العيساوي إطار بالغرفة الى جانب 

باقي الشركاء يوم األربعاء 20 يوليوز في زيارة مليناء روستوك 
Warnemün- األملانية الواقع على مصب نهر « Rostok«

de ويعد هذا امليناء رابع أكبر موانئ بأملانيا، بحيث تصل 
انتاجيته اإلجمالية 40 مليون طن.
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عشاء عمل بين غرفة التجارة والصناعة بمدينة روستوك األملانية وغرفة التجارة 
والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

ممثلو الغرفة يقومون بزيارة لوحدة انتاج االجبان والبروتينات النباتية

   وعلى هامش الزيارة التي قام بها الوفد الى ميناء مدينة 
في  ممثلة  الحسيمة  الغرفة  شاركت  األملانية،  روستوك 
السيد محمد سعيد اهروش نائب رئيس الغرفة والسيد 
الفقيه  ناصر  والسيد  الغرفة  عضو  الحميدي  حاتم 
نورة  والسيدة  بتطوان  الغرفة  ملحقة  مدير  اللنجري 
 2022 يوليوز   20 األربعاء  يوم  بالغرفة  إطار  العيساوي 
حول  االملاني  املغربي  التعاون  برنامج  شركاء  جانب  الى 
تم  الحسيمة،  الغذائية بجهة طنجة تطوان  الصناعات 
والصناعة  التجارة  غرفة  بين  جمع  عمل  عشاء  تنظيم 
جمعية  و  روستوك  مدينة  وجامعة  األملانية  بروستوك 
Agramarketing املتخصصة في قطاع الزراعي والفالحي. 
التعاون  سبل  حول  للتباحث  اللقاء  هذا  خصص 

في مختلف املجاالت كاملجال  الشراكات  وامكانيات خلق 
الغذائية  الصناعات  ومجال  التكوين  ومجال  البيئي 

ومجاالت أخرى.

مدينة  الوفد  زار  املانيا،  زيارة  برنامج  ضمن     
تم  حيث  األملانية،   »Ludwigslust« لودويجسلوست   
استقبال وفد غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 
سعيد  محمد  السيد  في  ممثلة  الحسيمة  تطوان  طنجة 
الحميدي  حاتم  والسيد  الغرفة  رئيس  نائب  اهروش 
مدير  اللنجري  الفقيه  ناصر  والسيد  الغرفة  عضو 
إطار  العيساوي  نورة  والسيدة  بتطوان  الغرفة  ملحقة 
بالغرفة يوم الخميس 21 يوليوز 2022 الى جانب شركاء 

برنامج التعاون املغربي االملاني حول الصناعات الغذائية 
االجبان  انتاج  بوحدة  الحسيمة،  تطوان  طنجة  بجهة 
وحدات  مختلف  زيارة  تمت  وقد  النباتية.  والبروتينات 
وطريقة  وعمالئها  الشركة  تاريخ  الى  واالستماع  االنتاج 
آفاق  فتح  على  الشركة  مسؤولو  عبر  وقد  تسويقها. 
التعاون والشراكة مع الشركات املغربية العاملة في نفس 

املجال.
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زيارة عمل لبلدية مدينة لودويجسلوست "Ludwigslust" األملانية

زيارة ممثلو الغرفة ملقر البرملان بشفيرين األملانية

الى مدينة  الوفد  بها  قام  التي  الزيارة        على هامش 
لودويجسلوست   »Ludwigslust« األملانية، تم استقبال 
طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  وفد 
تطوان الحسيمة ممثلة في السيد محمد سعيد اهروش 
عضو  الحميدي  حاتم  والسيد  الغرفة  رئيس  نائب 
ملحقة  مدير  اللنجري  الفقيه  ناصر  والسيد  الغرفة 
بالغرفة  إطار  العيساوي  نورة  والسيدة  بتطوان  الغرفة 
الى جانب شركاء برنامج   2022 21 يوليوز  يوم الخميس 
التعاون املغربي االملاني حول الصناعات الغذائية بجهة 
طنجة تطوان الحسيمة، في بلدية مدينة لودويجسلوست 

الوفد  استقبال  في  وكان  األملانية.   »Ludwigslust«
السادة: Fram Joachim محافظ بلدية لودويجسلوست 
»Ludwigslust« األملانية وMathias BELKE رئيس غرفة 
 Rinhard Mach»التجارة والصناعة بشفيرين األملانية و
He-رئيس رابطة املستثمرين باملدينة و « Búrgemisher

الغدائية  الصناعة  بأكاديمية  مسؤولة   mik Wegener
خصص    .Ludwigslust بمدينة   »Food Academy«
هذا اللقاء للتباحث حول سبل التعاون وامكانيات خلق 
ومجال  التكوين  كمجال  املجاالت  مختلف  في  الشراكات 

الصناعات الغذائية ومجاالت أخرى.

والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  ممثلو  شارك    
سعيد  محمد  السيد  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة 
اهروش نائب رئيس الغرفة والسيد حاتم الحميدي عضو 
ملحقة  مدير  اللنجري  الفقيه  ناصر  والسيد  الغرفة 
بالغرفة  إطار  العيساوي  نورة  والسيدة  بتطوان  الغرفة 
21 يوليوز في زيارة  باقي الشركاء يوم الخميس  الى جانب 
استقبال  في  وكان  األملانية.  بشفيرين  البرملان  مقر  الى 
عن  بالبرملان  عضو   Philipp Da Cunha السادة  الوفد 
القوانين  لجنة  ورئيس  االشتراكي،  الديمقراطي  الحزب 
التعريف  تم  اللقاء  وخالل  البرملان.  بإدارة  والتشريعات 
كرم  اللقاء  هذا  وخالل  البرملان.  اشتغال  وكيفية  بمهام 
السيد  الغرفة  نائب رئيس  السيد محمد سعيد اهروش 

مبنى  زيارة  تمت  الختام  وفي  الغرفة.  بدرع  البرملان  عضو 
البرملان املتكون من 11 طابقا وهو عبارة عن قصر للدوق 

في العصور القديمة.
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تعاون وشراكة

زيارة ممثلو الغرفة ملؤسسة البحث العلمي "Titus" للرقمنة والتكنولوجيات الحديثة 
بمدينة هامبورك "Hambourg" األملانية

زيارة مليناء مدينة هامبورك "Hambourg" األملانية

      ختاما لبرنامج البعثة التي نظمتها املنظمة العربية 
املغربي-األملاني  االقتصادي  للتعاون  االورومتوسطية 
التجارة والصناعة والخدمات لجهة  شارك ممثلو غرفة 
اهروش  سعيد  محمد  السيد  الحسيمة  تطوان  طنجة 
نائب رئيس الغرفة والسيد حاتم الحميدي عضو الغرفة 
الغرفة  ملحقة  مدير  اللنجري  الفقيه  ناصر  والسيد 
بتطوان والسيدة نورة العساوي إطار بالغرفة الى جانب 
زيارة  في   2022 يوليوز   22 الجمعة  يوم  الشركاء  باقي 
ملؤسسة البحث العلمي »Titus« للرقمنة والتكنولوجيات 
األملانية.   »Hambourg« هامبورك  بمدينة  الحديثة 

املدير   Ernest Kreppenhofer السيد  الوفد  واستقبل 
العام للمؤسسة. وخالل اللقاء تم التعريف باختصاصات 
وأنشطة املؤسسة وبرامج الدعم التي تقدمها لدول البحر 
والتكنولوجيات  الرقمنة  مجال  في  املتوسط  األبيض 
الغذائية  الزراعي والفالحي والصناعات  لقطاع  الحديثة 
والتنمية املستدامة. كما تم التباحث حول سبل التعاون 
وكذا  والغرفة  املؤسسة  بين  الشراكة  خلق  وامكانيات 
دعم  في  املؤسسة  بها  تساهم  ان  يمكن  التي  االجراءات 
القطاع  تطوير  حول  االملاني  املغربي  التعاون  برنامج 

الزراعي والصناعات الغذائية بالجهة.

       شارك ممثلو الغرفة السيد محمد سعيد اهروش 
نائب رئيس الغرفة والسيد حاتم الحميدي عضو الغرفة 
الغرفة  ملحقة  مدير  اللنجري  الفقيه  ناصر  والسيد 
بتطوان والسيدة نورة العيساوي إطار بالغرفة الى جانب 
باقي الشركاء يوم الجمعة 22 يوليوز في زيارة أخيرة لبرنامج 
ويعد  األملانية.   «  Hambourg« هامبورك  مليناء  البعثة 

هذا امليناء أكبر ميناء في أملانيا وثالث أكبر ميناء في أوروبا 
بعد ميناء Rotterdam الهولندي وميناء Evere البلجيكي 
ويحتل املرتبة 18 في قائمة أكبر موانئ الحاويات في العالم. 
في  10 ماليين حاوية  يقارب  ما  إفراغ وتحميل  يتم  حيث 

السنة.
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اإلدارة والحكامة

اجتماع عمل لقديم نتائج الدراسة حول اعتماد الطاقة املتجددة بمقرات الغرفة

والصناعة  التجارة  غرفة  عمل  برنامج  إطار  في        
سنة  برسم  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 
ترأس  املستدامة  الغرفة  مشروع  وبخصوص   ،2022
يوم  مساء  أفيالل  اللطيف  عبد  الغرفة  رئيس  السيد 
لتقديم  خصص  اجتماعا   2022 يوليوز   20 االربعاء 
نتائج الدراسة التي تم اعدادها من اجل انجاز محطات 
حضر  وملحقاتها.  الغرفة  بمقر  فوطوفولطية  شمسية 
هذا اللقاء كل من السيد محمد يجو رئيس قسم الدعم 

القسم  رئيس  الرحمان  عبد  يوالل  والسيد  والترويج 
بالغرفة  إطار  الحرشني  حسنى  والسيدة  واالداري  املالي 
والسيدة ندى اجيوك مسؤولة الجودة. خالل هذا اللقاء 
مهن  في  التكوين  معهد  عن  القرش  حمزة  السيد  قدم 
الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية عرض حول سبل 
تقليص االستهالكات الكهرباء املستقبلية للغرفة وتقديم 
للمحطات  والبيئية  واالقتصادية  التقنية  الدراسة 

فوطوفولطية املزمع انجازها بالغرفة.
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اإلعالم والتواصل

دليل املعارض واملؤتمرات ادولية في الفترة املمتدة من يونيو الى دجنبر 

في إطار سياستها التواصلية مع عموم منتسبيها ومن أجل نشر املعلومة االقتصادية ولكل غاية مفيدة، تتشرف 
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بان تضع بين ايديكم دليل املعارض واملؤتمرات 

الدولية في الفترة املمتدة من يونيو الى دجنبر 2022. والذي ستجدونه عبر الرابط التالي:

https://bit.ly/3R97mQvhttps://ccistta.ma/.../uploads/2021/12/Version-Ar_2021.pdf 
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بالغات الغرفة
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بالغات الغرفة
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بالغات الغرفة
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بالغات الغرفة
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بالغات الغرفة
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مستجدات اقتصادية

برنامج دعم اإلستثمار 
نسخة 2022

أنتم مقاولة صناعية صغيرة جدا في طور انطالق األنشطة أو في مرحلة النمو وتتوفرون على مشروع استثماري.

برنامج استثمار يوفر لكم دعما ماليا إلنجاز مشروعكم.

ضعوا ترشيحكم عبر الرابط التالي:

http://www.marocpme.gov.ma/jisr-lmokawala-istitmar

#مغرب_املقاوالت #املقاوالت_الصغرى #املقاوالت_املتوسطة
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