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للتجارة   الجهوية  الغرف  مكاتب  انتخاب  استكمال  بعد 
عرفتها  التي  االستحقاقات  إطار  في  والخدمات،  والصناعة 

الجارية،   السنة  خالل  المغربية بالدنا  الغرف  جامعة  عقدت 
اإلثنين   يوم  والخدمات  والصناعة   2021أكتوبر    25للتجارة 

رئيس  النتخاب  خصص  استثنائيا  عاما  جمعا  بالرباط  بمقرها 
  وأعضاء مكتب الجامعة.

بعض  على  االجتماع  بداية  في  العام  الجمع  صادق  وقد 
للنظام   مطابقته  قصد  للجامعة  األساسي  النظام  في  التعديالت 
أعضاء  عدد  تقليص  الخصوص  على  ومنها  للغرف  األساسي 
ست  في  االنتدابية  الفترة  مدة  وتحديد  ثمانية،  إلى  المكتب 

 سنوات.  

  

التصويت   عملية  اسفرت  السيد    عنوقد  الحسين انتخاب 
لجهة    ،عليوى والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس 
باإلجماع    -كلميم   المغربية وادنون  الغرف  لجامعة  رئيسا 

 .2027-2021للتجارة والصناعة والخدمات للفترة االنتدابية 

كما تمت الموافقة باإلجماع على تشكيلة المكتب المقترحة من   
 كالتالي :  على الشكلوالتي كانت طرف الرئيس المنتخب 

    رئيس غرفة التجارة والصناعة   عبد الحفيظ الجرودي،السيد
 النائب األول للرئيس؛ والخدمات لجهة الشرق:  

   بركاني، السيد والصناعة   حسان  التجارة  غرفة  رئيس 
الدارالبيضاءوالخدم لجهة  :  -ات  الثاني سطات  النائب 

 للرئيس؛ 
   صاخي، السيد والصناعة   حسن  التجارة  غرفة  رئيس 

الرباط   لجهة  :    -سال    - والخدمات  الثالث القنيطرة  النائب 
 للرئيس؛ 

 
 

   األنصاري،  السيد والصناعة محمد  التجارة  غرفة  رئيس 
درعة   لجهة  :    -والخدمات  أمين  تافياللت  الرئيس،  نائب 

 المال؛ 
   بوسيف،السيد والصناعة   جمال  التجارة  غرفة  رئيس 

نائب الرئيس، نائب وادي الذهب:    -والخدمات لجهة الداخلة  
 أمين المال؛ 

   الرشيد، السيد ولد  خليل  التجارة    سيدي  غرفة  رئيس 
العيون   لجهة  والخدمات  :    -والصناعة  الحمراء  الساقية 

 نائب الرئيس، المقرر؛ 
   المنصوري،السيد والصن  خالد  التجارة  غرفة  اعة رئيس 

نائب الرئيس، نائب  خنيفرة :    -والخدمات لجهة  بني مالل  
 المقرر. 

 

الغرف   رؤساء  السادة  رفع  العام،  الجمع  هذا  إثر  وعلى 
الملك   الجاللة  صاحب  إلى  وإخالص  والء  برقية  الجهوية 

المشاريع المهيكلة محمد السادس نصره هللا، ثمنوا من خاللها  
القيادة   تحت  بالدنا  تشهدها  التي  الهامة  التنموية  واألوراش 

وي الجديد،  الملكية السامية، وعلى رأسها ورش النموذج التنم
سيشكل   البالد،  الذي  ونهضة  تطور  مسار  في  هامة  محطة 

وتوجه حاسم لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية 
والرفع من مستوى االستثمار وخلق  واالجتماعية  االقتصادية 

  فرص الشغل بالمملكة الشريفة.

وأكد السادة الرؤساء على انخراطهم الفاعل والتلقائي في هذه  
ملتزمين األ وإنجازها،  تنزيلها  في  مساهمتهم  وتفعيل  وراش 

المسؤولة المواطنة  الشاملة  بروح  تعبئتهم  على  ومؤكدين 
الحرة   المبادرة  ودعم  االستثمار  لتشجيع  الموصول  والعمل 

  والنهوض بالقطاعات اإلنتاجية تحت القيادة الرشيدة لجاللته. 

 

  رئيسا لجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات  انتخاب السيد الحسين عليوى
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  السيد عبد الحفيظ الجرودي
 النائب األول للرئيس 

 

  حسان بركاني السيد 
 النائب الثاني للرئيس  

 

  حسن صاخي السيد 
  للرئيس   ثالثالنائب ال

  السيد محمد األنصاري 
 أمين المال ، لرئيسا نائب 

  جمال بوسيف السيد 
 نائب أمين المال  ،ائب الرئيسن

 

  الرشيدخليل ولد  سيدي السيد
 ، المقرر لرئيسا  نائب

  السيد خالد المنصوري 
 نائب الرئيس، نائب المقرر 

لجامعة الغرف المغربية  لة المكتب الجديدـكيـتش
  2027- 2021للتجارة والصناعة والخدمات 

 

  السيد الحسين عليوى 
جامعة الغرف المغربية   رئيس

 للتجارة والصناعة والخدمات 
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الحسين عليوى  عمر مورو الرئيس السابق للجامعة والسيد السيد حفل تسليط السلط بين 
  جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات حالي لال  رئيسال

 

فاتح نو الغرف   2021مبر  نجرت يوم االثنين  بمقر جامعة 
الخدمات بالرباط عملية تسليم  والمغربية للتجارة والصناعة  

مورو عمر  السيد  بين  الغرف  رئيس    ،السلط  جامعة 
والخدمات والصناعة  للتجارة  واليته   المغربية  المنتهية 

وقد حضر  ة.  والسيد الحسين عليوى الرئيس الجديد للجامع
السادة  اللقاء  التجارة    :  هذا  غرفة  رئيس  البركاني  حسان 

الدارالبيضاء   لجهة  والخدمات  محمد    ،سطات   -والصناعة 
والصناع  ،نصاري األ التجارة  غرفة  والخدمات  رئيس  ة 

درعة   صاخي  ، تافياللت  -لجهة  غرفة   ،حسن  رئيس 
  .القنيطرة -سال   -التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط 

   

الجامعة  كما حضرته   المسؤولة عن و  السيدة مديرة  السيدة 
 ة.الوصي الوزارة  ممثل  والسيد  و المالي   اإلداري القسم 

  

الرؤساء السادة  عبر  المراسيم  ،وقد  هذه  تهنئتهم   ،خالل  عن 
الجديد   الرئيس  ا و  للجامعةللسيد  المنتخب باقي أعضاء  لمكتب 

في   بالتوفيق  له  خالل  متمنين  المقبلةمهامه  وتحقيق   المرحلة 
والخدمات  والصناعة  التجارة  غرف  لها  تتطلع  التي  األهداف 

المؤسسات لهذه  لصاحب   القيادة تحت    ، والمنتسبون  السديدة 
هللا نصره  السادس  محمد  الملك  بعمل الجاللة  التنويه  تم  كما   .

أجهزة وهياكل   حققتهاإلنجازات التي  االمكتب المنتهية واليته و
التي تمكنت من مواكبة مجموعة   ة خالل الفترة السابقةالجامع

وعلى رأسها   جامعتها، لتطوير الغرف و  الراميةمن األوراش  
التنموية   المؤسساتالمخططات  القطاعات   لهذه  وتمثيل 

واللجن  المناسبات  من  مجموعة  في  والصناعية  التجارية 
 على رأسها لجنة اليقظة االقتصادية. والوطنية 
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  غرفة التجارة رئيسا ل الحسين عليوىانتخاب السيد   تجديد
 وادنون -كلميم جهة والخدمات لوالصناعة  

بمدينة كلميم    والندوات   االستقبال  بمركز    2021  غشت   
الرئيس   النتخاب  للغرفة  االستثنائية  العامة  الجمعية 

السيد   انتخاب  تم  المسير، حيث    ى الحسين عليووالمكتب 
رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد  

 .نون للمرة الثانية على التوالي
كما تم التصويت على باقي أعضاء مكتب الغرفة على  

  الشكل التالي : 
  د الحسين عليوىالسي   الرئيس :

 السيد البشير اندار   :للرئيس  النائب األول
 : السيد ناصر اكنش  للرئيس   النائب الثاني
 : السيد البشير الشرقاوي  للرئيس  النائب الثالث
 : السيد سالم افقير  للرئيس  النائب الرابع

 : السيد احمد بوشعاب أمين المال
 نعمة جداد  السيد ال : نائب أمين المال

 : السيد زكرياء محي الدين الروحي المقرر
 : السيد مبارك ارباع نائب المقرر

 

االنتخابات   بالدنا  بعد  عرفتها  الغرف ،  المملكةات  جه  مختلففي    2021غشت    6بتاريخ  التي  أعضاء  النتخاب 
الجهوية  المهنية الغرف  نظمت  العامة  لل،  جموعها  والخدمات  والصناعة  غشت  خالل  تجارة  النتخاب    2021شهر 

  38.12القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم    08.19القانون رقم   كما ينص على ذلك  المؤسسات،المكاتب المسيرة لهذه  
  1.20.84التجارة والصناعة والخدمات الصادر في شأن تنفيذ الظهير الشريف رقم  المتعلق بالنظام األساسي لغرف  

   .2020ديسمبر  11الموافق لـ  1442من ربيع اآلخر   25  بتاريخ

  لغرف.  مكتبا مسيرا لهذه ا 12وتشكيل  عشر رئيسا  يأسفرت هذه االستحقاقات عن انتخاب اثن وقد 

  انتخاب رؤساء ومكاتب الغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات

رقم   القانون  لمقتضيات  القاضي    08.19طبقا 
المتعلق بالنظام    38.12بتغيير وتتميم القانون رقم  

والخدمات   والصناعة  التجارة  لغرف  األساسي 
رقم   الشريف  الظهير  تنفيذه  شأن  في  الصادر 

اآلخر    25  بتاريخ  1.20.84 ربيع    1442من 
وعمال  2020ديسمبر    11( من   29بالمادة  )، 

   23اإلثنين   يوم   ، انعقدت 08.19رقم   القانون
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التجارة والصناعة  خليل ولد الرشيد رئيسا لغرفةسيدي السيد   انتخاب تجديد
 .الساقية الحمراء -جهة العيون لوالخدمات 

القاضي بتغيير وتتميم    08.19طبقا لمقتضيات القانون رقم  

رقم   لغرف    38.12القانون  األساسي  بالنظام  المتعلق 
والخدمات والصناعة  الجهوية  ،  التجارة  الغرفة  عقدت 

عاما يوم   الحمراء جمعا  الساقية  غشت    16اإلثنين  للعيون 
  النتخاب المكتب الجديد للغرفة.بمدينة العيون  2021

 

خليل  سيديانتخاب السيد    عنالتصويت    ةعملي  أسفرتوقد  
الرشيد والصناعة   ولد  التجارة  لغرفة  رئيسا  باإلجماع، 
  .الساقية الحمراء -جهة العيون لوالخدمات 

على  الغرفة  مكتب  أعضاء  باقي  على  التصويت  تم  كما 
  الشكل التالي : 

  

 خليل ولد الرشيد سيدي السيد   :  الرئيس 

 الباي الخريف السيد  :  للرئيس  نائب األولال 

 اإلدريسي التوبالي سيدي السيد   : للرئيس  نائب الثانيال 
 د هللا بع 

 الموساوي محمد مولود السيد :   للرئيس نائب الثالثال 

 الموساوي أحمد السيد :   للرئيس نائب الرابعال 

 المحفوظ الخريف السيد   : أمين المال 

 أحمد البوساتي السيد  :  نائب أمين المال 

 محمد األغظف دادةالسيد  : المقرر 

 مفيدة وداد السيدة :  نائب المقرر 
 

  غرفة التجارة رئيسا لالجرودي انتخاب السيد عبد الحفيظ  تجديد
 جهة الشرق لوالخدمات والصناعة  

 
لمقتضيات والصناعة   طبقا  التجارة  لغرف  األساسي  القانون 

والصناعة  التجارة  غرفة  عقدت  بالمغرب،  والخدمات 
الشرق   لجهة  االثنين  والخدمات  جمعا   2021غشت    16يوم 

  عاما النتخاب مكتب جديد للغرفة.
 

.  

يد  ـالس     خاب ـانت     ويت عنـ التص   ائج  ـنت    رتـف ـأس   وقد  
   .، رئيسا للغرفة عبد الحفيظ الجرودي

الشكل    علىمكتب  باقي أعضاء الكما تمت الموافقة على  
  :  التالي

 : عبد الحفيظ الجرودي السيد   الرئيس 

 مين خيري  أ السيد  :  للرئيس النائب األول 

 محمد الغافقي  السيد  :  للرئيس  النائب الثاني  

 براهيم فاتشات  السيد إ:   للرئيس النائب الثالث 

 عبد الرحيم لزعر  السيد  :   للرئيس النائب الرابع 

 براهيم عزيزي  السيد إ : أمين المال 

 محمد بودي  السيد  : نائب أمين المال 

 أحمد العامري السيد   : المقرر 

 مصطفى الجدايني  السيد  : نائب المقرر 
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غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء عقد بمقر  
االثنين    سطات   - استثنائي    2021غشت    16يوم  عام  جمع 

والصناعة   التجارة  غرفة  مكتب  وأعضاء  رئيس  النتخاب 
ا والخدمات   البيضاء  لجهة  نتائج  ،  سطات  -لدار  أسفرت  حيث 

السيد   انتخاب  عن  بركاني التصويت  كما   حسان  للغرفة.  رئيسا 
  :تمت الموافقة على باقي أعضاء المكتب على الشكل التالي 

  

  
  

  لغرفة التجارة والصناعة والخدمات  االسيد حسان بركاني رئيسانتخاب 
 .سطات -لدار البيضاء  ا لجهة

 
  حسان بركانيالسيد :  الرئيس. 

 بناصر  السيد رفيق : للرئيس  النائب األول 

 حسن الراعي السيد :  للرئيس  النائب الثاني 

 مروان راشدي السيد :  للرئيس النائب الثالث 

 حياة بركةالسيدة  :  للرئيس النائب الرابع 

 عبد اللطيف سوجود السيد :  أمين المال 

 الطيب مساويالسيد  المال :   نائب أمين 

  عبد القادر معليالسيد : المقرر 
 محمد قاموسالسيد :  نائب المقرر 

 

بركاني   حسان  الرئيس  السيد  قدم  انتخابه،  بعد  مباشرة 

تشكراته للسادة أعضاء الغرفة على الثقة التي منحوه إياها  

استعداده  عن  معبرا  الدستورية،  المؤسسة  هذه  لترأس 

إلشراك مختلف مكونات الغرفة، لجعلها مؤسسة نموذجية 

المستثم وجلب  االقتصادية  للتنمية  وإنعاش  وقاطرة  رين 

  . اإلستثمار المحلي والجهوي

المتعلق بالنظام األساسي لغرف التجارة    38.12القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم    08.19طبقا لمقتضيات القانون رقم  
درعة   لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  عقدت  والخدمات،  عاما    -والصناعة  جمعا  غشت   16يوم  تافياللت 

  .النتخاب مكتب جديد للغرفةبورزازات  2021
رئيسا لغرفة التجارة والصناعة   محمد األنصاريانتخاب السيد    عنالتصويت خالل هذا الجمع العام    أسفرت عمليةوقد  

 .والخدمات لجهة درعة تافياللت
 

  محمد األنصاري رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدماتانتخاب السيد  تجديد 
 تافياللت -لجهة درعة  
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جهة  لجمال بوسيف رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات السيد انتخاب 
 وادي الذهب -الداخلة 

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الداخلة وادي 
االثنين  الدهب   استثنائيا    2021غشت    16يوم  عاما  جمعا 

   النتخاب رئيس ومكتب جديد للغرفة.

،  جمال بوسيفالسيد  وقد أسفرت عملية التصويت عن انتخاب  
والخدمات   والصناعة  التجارة  لغرفة  تم  كما  بالجهة،  رئيسا 

  انتخاب باقي أعضاء مكتب الغرفة على الشكل التالي : 

  

 

   : بوسيفجمال لسيد االرئيس   

 ميشان محمد حبات السيد  : للرئيس  ولاألنائب ال 

  عبد العزيز الكرماويالسيد    :للرئيس   ثانيال ائب الن 

  الشريف الخطاطالسيد   :مال ال أمين 

  السالكة عمر أوبال السيد   :المقرر  

  لعروصي لمرسيالسيد   :نائبا للمقرر. 
 

  

 غرفة التجارة والصناعة والخدمات ل  االسيد حسن صاخي رئيسانتخاب 
 القنيطرة  -  سال  -لجهة الرباط  

والصناعة   القانون  لمقتضياتطبقا   التجارة  لغرف  األساسي 
غرفة التجارة والصناعة والخدمات   والخدمات بالمغرب، عقدت

سال   الرباط  جمعهالجهة  النتخاب    القنيطرة  االستثنائي  العام 
ومكتبها   يوم    المسير،رئيسها  بمقر  2021غشت  23وذلك   ،

  .المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط
السيد    انتخاب  تم  صاخي وقد  للغرفةر  ،حسن  للفترة    ئيسا 

 ، كما تم تشكيل بقية أعضاء مكتب  2027-2021االنتدابية 
  

  الشكل التالي : الغرفة على 
  حسن صاخي   الرئيس :

 السيد حسين تالموست  :للرئيس األول النائب 
 رالسيد ياسر صبا  :للرئيس   النائب الثاني
 السيد رشيد سامي  :للرئيس  النائب الثالث
 السيد محمد المزالي   :للرئيس  النائب الرابع
 السيد علي بنعلي أمين المال:

 السيد عبد السالم الداغري  نائب أمين المال: 
 السيد مصطفى احرارتي  المقرر:

 .: السيد احمد البوكيلينائب المقرر
  
ألقاها السيد حسن صاخي    المنتخب،  وفي كلمة  ، الرئيس 

أعضاء    عبر لدن  من  بها  حظي  التي  بالثقة  اعتزازه  عن 
م العامة،  لمضاعفة    ة راد اإلعن    ؤكداالجمعية  القوية 

أجل من  المؤسسة    الجهود  بهذه  التام    ستعداد واال الرقي 
لجعلها   الرامية  الجهودإلشراك مختلف مكونات الغرفة في 

كفيلة   االقتصادية،  للتنمية  وقاطرة  نموذجية  مؤسسة 
   .بالنهوض باالستثمار المحلي والجهوي
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بمقر  ان ل عقد  والخدمات  والصناعة  التجارة  ماسةجهة  غرفة  االثنين  .  سوس  النتخاب    2021غشت    16يوم  استثنائي  عام  جمع 
  .للغرفةرئيسا سعيد ضور نتخاب السيد ا عنأسفرت نتائج التصويت  الغرفة. وقد رئيس وأعضاء مكتب

 كما تم التصويت على باقي أعضاء مكتب الغرفة على الشكل التالي : 

التجارة والصناعة والخدمات  انتخاب السيد سعيد ضور رئيسا لغرفة
 ماسة. -سوس لجهة 

  على كما تم التصويت على باقي أعضاء مكتب الغرفة 
 : الشكل التالي

 السيد كمال بن خالد  الرئيس : 

 السيد عبد المولى البلوتي   : للرئيس  النائب األول 

 السيد محمد بن عمر    : للرئيس  النائب الثاني 

 السيد عبد المجيد سدون    : للرئيس النائب الثالث 

 عمارة  االسيد حاتم    : للرئيس النائب الرابع 

 السيد السعيد أثنان  : أمين المال 

 السيد محمد أسوس   :  نائب أمين المال 

  السيد حسن أمكرود   :المقرر 

 السيد السعيد أزكوحة  : نائب المقرر 
 

السيد كمال بن خالد رئيسا لغرفة التجارة والصناعة  انتخاب 
 سفي آ -والخدمات لجهة مراكش 

  سعيد ضور السيد:  الرئيس   

 للرئيس األول  البشير  :    النائب  السيد 
  أحشموض  

 السيد يحيى زكرياء  : النائب الثاني للرئيس  

  السيدة نزهة أكثير   :النائبة الثالثة للرئيس  

 السيد محمد خود  : النائب الرابع للرئيس    

 السيد بن فقيه زكرياء : أمين المال  

 جمال أبا حمانالسيد  :  نائب أمين المال    

 بدر الدين الخليفي الدريسيالسيد   : المقرر    

 نور الدين إعيش : نائب المقرر.  
 

انتخاب السيد   2021غشت  16االثنين   طبقا لمقتضيات القانون المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات، تم  يوم 
 .سفيآ -مراكش  لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهةرئيسا كمال بن خالد 
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  بدر طاهري رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدماتالسيد  انتخاب  تجديد
 مكناس -لجهة فاس  

القانون األساسي لغرف التجارة والصناعة   طبقا لمقتضيات
التجارة   غرفة  عقدت  بالمغرب،  والصناعة  والخدمات 

فاس   لجهة  االستثنائي    -والخدمات  العام  جمعها  مكناس 
  .النتخاب رئيسها ومكتبها المسير

 

كما تمت الموافقة على تشكيلة المكتب المسير للغرفة و التي  
  :كانت كالتالي

 خالد المنصوريالسيد :   الرئيس 

  عيسى عقاوي السيد  :  النائب األول للرئيس 

 عبد الغاني الشرقاوي السيد  :   النائب الثاني للرئيس 

 عبد العزيز ركوبي السيد  :   النائب الثالث للرئيس 

 زينب الزيتوني السيدة :   النائبة الرابعة للرئيس 

 المصطفى المطرالسيد   :أمين المال 

 عبد القادر ازلمادن السيد :   نائب أمين المال 

 المصطفى نور الزين السيد   : المقرر 

  لال الشريفة الحمدوالسيدة  :نائبة المقرر 
 

 

  السيد خالد المنصوري رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدماتانتخاب  تجديد
 خنيفرة   -لجهة بني مالل  

السيد    أسفرت وقد   انتخاب  عن  التصويت  بدر  نتائج 
تشكيلة  طاهري   على  الموافقة  تمت  كما  للغرفة.  رئيسا 

  المكتب المسير على الشكل التالي : 

 محمد طاهري : الرئيس 

  المهدي العراقي الحسيني : النائب األول للرئيس  

 حمزة بنعبد هللا   : النائب الثاني للرئيس  

 محمد األعرج : النائب الثالث للرئيس  

 السليماني هشام   : النائب الرابع للرئيس  

  سفيان الدريسي : لمالا أمين  

  محمد أمين عمور  :المال    أميننائب  

 نوفل المرس  : مقررال  

 محمد أمغار  : نائب المقرر 

خالل خنيفرة لوالية ثانية، وذلك   - ، رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني مالل خالد المنصوري السيد انتخب 
  بمقر الغرفة.   2021غشت   16يوم االثنين الجمع العام االستثنائي للغرفة المنعقد  
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Adresse : 6, rue Erfoud, Hassan - Rabat 

Tél : +212 5 37 76 66 21 / Fax : +212 5 37 76 78 96 

Email : fcmcis@menara.ma/ fcmcisdirecteur@gmail.com 

Site web : www.fcmcis.ma 
 

  لغرفة التجارة والصناعة والخدماتا السيد عبد اللطيف أفيالل رئيس انتخاب 
 الحسيمة -تطوان  -لجهة طنجة 

طنجة   لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  لغرفة  رئيسا 
  .الحسيمة -تطوان 

للسادة    شكره  المنتخب بهذه المناسبةوقد قدم السيد الرئيس  
هذه   لترأس  إياها  منحوه  التي  الثقة  على  الغرفة  أعضاء 

الدستورية إلى    .المؤسسة  بالشكر    الرئيس السيد  كما توجه 
 .للغرفةوالسادة أعضاء المكتب السابق 

بعدها تم استكمال تشكيلة المكتب المسير على الشكل 
  التالي:

 السيد عبد اللطيف أفيالل  : الرئيس 

 السيد الحسين بن الطيب  : للرئيس  النائب األول 

 السيد محمد سعيد أهروش،   :للرئيس  النائب الثاني 

 السيد عبد الحميد احسيسن،    :للرئيس النائب الثالث 

 السيد أنوار أربعي،   :للرئيس  النائب الرابع 

 السيد عبدالحفيظ الشركي،  : أمين المال 

 السيد أشرف بوجير،  :  نائب أمين المال 

 السيد بناجي مصطفى،  :  المقرر 

 السيد بدرالدين أوخيار:  نائب المقرر. 
 

  

  

القاضي بتغيير وتتميم القانون   08.19طبقا لمقتضيات القانون رقم  

والصناعة    38.12رقم   التجارة  لغرف  األساسي  بالنظام  المتعلق 

الشريف رقم   الظهير  تنفيذه  في شأن  الصادر   1.20.84والخدمات 

في  ال اآلخر    25صادر  ربيع  )، 2020ديسمبر    11(  1442من 

 16، انعقدت يوم اإلثنين  08.19القانون رقم  من    29وعمال بالمادة  

الرئيس   2021غشت   النتخاب  للغرفة  االستثنائية  العامة  الجمعية 
  .والمكتب المسير

   عبد اللطيف أفيالل  انتخاب السيد وقد أسفرت نتائج التصويت عن

 

 


