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• تهــدف غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة
 تطــوان  -الحســيمة مــن خــال إصــدار هــذا الدليــل إلــىتمتيــن أواصــر التواصــل مــع منخرطيهــا ومنتســبيها علــى
الصعيــد الجهــوي وتقديــم خدمــات ذات جــودة عالية وتحقيق
الرضــا لديهــم .
• يضــع هــذا الدليــل رهــن إشــارتكم المعلومــات المتعلقــة
بالغرفــة وكيفيــة االنخــراط بهــا والخدمــات التــي تقدمهــا
لفائدتكــم.
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فهرس:
 نبــذة عــن غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــاتلجهــة طنجــة – تطــوان – الحســيمة .
 الخدمات التي تقدمها الغرفة. من يمكنه االنخراط بالغرفة ؟ كيــف تتــم عمليــات االنخــراط بالغرفــة والحصــولعلــى البطاقــة؟
 الوثائق المطلوبة وواجبات االنخراط• امتيازات االنتساب للغرفة
• امتيازات بطاقة االنخراط
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مقدمــة:
غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة – تطــوان –
الحســيمة هــي مؤسســة عموميــة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة
واالســتقالل المالــي وتخضــع لوصايــة الدولــة ممثلــة فــي وزارة
الصناعــة والتجــارة واالقتصــاد االخضــر والرقمــي  ،وتســير مــن
طــرف منتخبيــن يمثلــون الصناعييــن والتجــار والخدماتييــن علــى
مســتوى جهــة طنجــة – تطــوان – الحســيمة  .وتعتبــر غرفــة التجــارة
والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة – تطــوان – الحســيمة المخاطــب
المؤهــل لهــؤالء المهنييــن  .وبهــذا تدافــع عــن مصالــح هــذه الفئــة
المتواجــدة ضمــن مجالهــا الترابــي لــدى الســلطات العموميــة علــى
الصعيــد المحلــي واالقليمــي والجهــوي والوطنــي الــى جانــب
المنظمــات والهيئــات الدوليــة التــي تشــتغل فــي مجــاالت مماثلــة
الختصاصهــا عبــر شــراكات مــع غــرف دوليــة  .مــن جهــة اخــرى
تضطلــع الغرفــة بــادوار المواكبــة والمصاحبــة للمقــاوالت مــن اجــل
تطورهــا .

من يمكنه االنخراط بالغرفة ؟
كل تاجــر  ،صناعــي ومقــدم خدمــات خاضــع للضريبــة المهنيــة
وينتمــي للمجــال الترابــي لغرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات
لجهــة طنجــة – تطــوان – الحســيمة .

كيــف تتــم عمليــة االنخــراط بالغرفــة والحصــول علــى
البطاقــة المهنيــة ؟
تتــم عمليــة االنخــراط بالغرفــة عــن طريــق تقديــم وثائــق التســجيل
الالزمــة للمصالــح االداريــة المكلفــة بشــباك المنتســبين واداء
واجبــات االنخــراط .
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الوثائق المطلوبة
• األشخاص الذاتيون :

 نســخة مطابقــة لألصــل مــن بطاقــة التعريــف الوطنيــة مصــادقعليهــا .
 نســخة مطابقــة لألصــل مــن شــهادة التســجيل فــي الضريبــةمصــادق عليهــا
 صورتان شمسيتان واجبات االنخراط  100درهم• األشخاص المعنويون :

 نســخة مطابقــة لألصــل مــن بطاقــة التعريــف الوطنيــة مصــادقعليهــا .
 نسخة مطابقة لألصل من السجل التجاري مصادق عليها . نســخة مطابقــة لألصــل مــن شــهادة التســجيل فــي الضريبــةمصــادق عليهــا
 نســخة مطابقــة لألصــل مــن القانونــي االساســي للشــركةمصــادق عليهــا
 صورتان شمسيتان واجبات االنخراط  200درهم . ملحوظة :• المصادقة على الوثائق تتم بالمصالح االدارية للغرفة .
• مدة صالحية بطائق االنخراط  :سنة واحدة.
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امتيازات االنتساب للغرفة
 التوصل بالمعلومات االقتصادية الدقيقة والمحينة االستفادة من الدورات التكوينية التي تنظمها الغرفة المشاركة في مختلف التظاهرات المنظمة من طرف الغرفة االستفادة من برامج الدعم والمواكبة توســيع شــبكة العالقــات مــع رجــال االعمــال علــى المســتوىالجهــوي  ،الوطنــي والدولــي
 المشاركة في مهمات رجال االعمال بالخارج انعــاش انشــطة المقــاوالت مــن خــال تنظيــم لقــاءات وربــطعالقــات B to B
 -تلقي االرشاد والتوجيه والتاطير

امتيازات بطاقة االنخراط
فــي اطــار ســعي غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات الــى تقديــم
خدمــات ذات جــودة عاليــة وتحقيــق الرضــا لــدى منتســبيها تمكنــت
مــن جلــب امتيــازات هامــة للمنخرطيــن علــى المســتوى الصحــي
والخدماتــي.
• على المستوى الصحي :

عملــت الغرفــة علــى ايجــاد ســبل تســهيل ولــوج المنخرطيــن
وافــراد اســرهم الــى بعــض الخدمــات الصحيــة بشــراكة مــع
مختبــرات التحاليــل الطبيــة ومصحــات وعيــادات طبيــة فــي
تخصصــات متعــددة وعيــادات الترويــض الطبــي وبصريــات ومراكــز
تصفيــة الــدم ..
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الشركــــاء
مختبرات التحاليل

العنوان

الهاتف

مختبر بيولوجيكا للتحليالت
الطبية و البيولوجية

شارع محمد بن عبد هللا .العرائش 1

0539912346

مختبر السعادة للتحليالت الطبية
و البيولوجية

شارع  20غشت القصر الكبير 103 101

0539905841

مختبر الدردابي للتحليالت الطبية
و االنجاب البيولوجي

زاوية شارع عبد الرحمان اليوسفي و
شارع موالي يوسف طنجة

0539343814
0539343816

مختبر التحليالت الطبية
LABONORD

شارع فاس رقم  67طنجة

0539942587
0539942782

مختبر ميدي-الب للتحليالت
الطبية

رقم  60شارع عمر الخطاب 90000
طنجة

0539322290
0673687386

مختبر التحليالت الطبية بنحمان

شارع باستور  35الطابق االول رقم
 2طنجة

0539330022

مختبر الشمال للتحاليل الطبية
واالنجاب البيولوجي

الطابق االر�ضي ,شارع الجيش امللكي,
اقامة هانية ( 1اسو) تطوان

0539724559
0666873793

مختبر الفا�سي الفهري

شارع شكيب ارسالن رقم  6تطوان

0539703898

مختبر الدردابي رندة للتحليالت
الطبية

الحي املدر�سي ,شارع محمد الخامس ˅
اقامة الصفاء ,الطابق رقم  3تطوان.
زنقة حجرة نكور ص.ب 156 74
الحسيمة

مختبر االندلس للتحاليل الطبية
مختبر الحسيمة للتحليالت الطبية
االحيائية

شارع الحسن الثاني الحسيمة 94

0539711748
0539985233
0539841347

مراكزاالشعة

العنوان

عيادة الفحص باألشعة
للدكتور ملتمس عبد الكريم

اقامة تيسير  17زنقة معتمد ابن عباد طنجة

0661398138
0539341000

الهاتف

املركز الدولي لألشعة

رقم  1زنقة احمد التادلي حي السوريين طنجة
90060

0539320049
0656130130
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العيادات الطبية

العنوان

الهاتف

عيادة طب االسنان
للدكتور العسالي عبد االله

رقم  13شارع محمد بن عبد هللا
العرائش  D2قلب املدينة بلوك

0539910304

عيادة الطب العام
للدكتورة هدى املجدقي

رقم  218تجزئة شعبان  1العرائش

0675985231

عيادة امراض و جراحة العيون
للدكتور محمد الخمال

شارع عالل بن عبد هللا الطابق 45
االول (قرب رحبة الزرع) العرائش

0539916523
0620066711

عيادة امراض القلب و الشرايين
للدكتور محمد العسالي

رقم  98شارع محمد الخامس
العرائش

0539916660

عيادة امراض القلب والشرايين
الدكتور عبد السالم البوشعيبي

رقم  135طابق  1شارع طريق الرباط
القصر الكبير

039919100
061080709

عيادة الطب العام وامراض السكري
للدكتور عبد الحميد بنونة

رقم  41شارع البلدية القصر الكبير

0539906900

عيادة طب النساء و التوليد للدكتورة
سهام الدمناتي

رقم  109شارع الرباط القصر
الكبير

0539919765

عيادة الطب العام
الدكتور الهرنافي عبد املجيد

شارع موالي سليمان ساحة 222
تافياللت ابني مكادة طنجة

0661691297

عيادة طب و جراحة العيون
الدكتور حسن محسن

رقم  51شارع محمد الخامس
الطابق األول رقم  14قرب ساحة
االمم –طنجة-

0539341030

عيادة جراجة العظام و املفاصل
الدكتور عادل العثماني

رقم  27شارع محمد الخامس-طنجة

053946979

عيادة أمراض الجهاز الهضمي و
البواسير و الكبد
الدكتور محمد الشرادي

إقامة أمل رقم  5شارع املستشفى
.االسباني-طنجة

0539371680

عيادة امراض الدماغ واالعصاب
للدكتور عبد الناصر اليوسفي

 112اقامة رضوان الطابق الثالث
رقم  35شارع محمد الخامس طنجة

0539946363
0661378191

عيادة امراض النساء والتوليد
الدكتورة ليلى لحياوي

شقة ،31الطابق الثاني ،إقامة
رضوان ،زاوية شارع محمد الخامس
ويوسف بن تاشفين ( فوق مقهى
سيزار بالزا) طنجة

0539942220
0666144748

دليــل المنخــرط

8

املصحات

العنوان

الهاتف

مصحة الشفاء

حي بني ورياغل زنقة بنديبان رقم  132تجزئة
حمزة  -طنجة

0539313605
0539313607

مصحة العرائش

شارع عمر بن عبد العزيز ,تجزئة شعبان
العرائش

0539520513

مراكزتصفية الدم

العنوان

الهاتف

مركز تصفية الدم العرائش

رقم  42تجزئة شعبان  1طريق الرباط
العرائش

0539521708

مركز الكلية االصطناعية بتطوان

رقم  450شارع الجيش امللكي تطوان

0539973970

مركز الحياة ألمراض الكلي و
تصفية الدم بطنجة

رقم  28شارع الطاهر بن عبد الكريم،
حي البوغاز -طنجة

0539959838

عيادات الترويض الطبي

العنوان

الهاتف

عيادة الترويض الطبي SAAEB
SAOUD

شارع عالل بن عبر هللا اقامة
اسماعيل الطابق االول رقم 14طنجة

0539521708

عيادة الترويض الطبيA.R

رقم  2الطابق االول  498شارع الجيش
امللكي العرائش

0539973970

البصريات

العنوان

الهاتف

بصريات السالم

رقم  14شارع محمد الخامس القصر
الكبير

0539906739

بصريات سكيرج

شارع محمد الخامس رقم  40تطوان

0661964015

بصريات كوطيط

شارع املغرب العربي رقم  5تطوان

0639961643

بصريات امروس

زنقة عبد الكريم الخطابي الحسيمة 28

0539982244
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• على مستوى الخدمــات :

جلبــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة – تطــوان
 الحســيمة للمنخرطيــن امتيــازات فــي مجــال االيــواء الســياحيبشــراكة مــع مجموعــة مــن الفنــادق والمطاعــم علــى صعيــد الجهــة
و فــي مجــال النقــل بشــراكة مــع شــركة النقــل نجــم الشــمال.

الفندق

العنوان

الهاتف

ليكسوس بيتش ريزورت

املحطة السياحية ليكسوس العرائش

0539916440
0539916437

فنذق اسبانيا

رقم  06شارع الحسن الثاني العرائش

0539913195

إقامة سياحية نزهة

شارع املقاومة طنجة 58،

0539942824

املطعم

العنوان

الهاتف

ليكسوس بيتش ريزورت

املحطة السياحية ليكسوس العرائش

0539916440
0539916438

خاي احمد

رقم  1-2شارع صالح الدين االيوبي
العرائش

0661379362

شركات النقل

العنوان

الهاتف

شركة نجم الشمال

إقامة رميساء زنقة ابن جروم رقم 13
طنجة.

0539946942
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وعـــاوة علـــى االمتيـــازات التـــي تحملها بطاقـــة االنخـــراط فان
غرفـــة التجـــارة والصناعـــة والخدمـــات لجهـــة طنجـــة – تطـــوان -
الحســـيمة تضـــع بين ايديكـــم بطاقة متجـــددة من الخدمـــات التي
ترقـــى الـــى تطلعاتكم.
إذا كنتـــم ترغبـــون فـــي تطويـــر قدراتكـــم المعرفيـــة فـــي مجال
عملكـــم ،غرفـــة التجارة والصناعـــة والخدمات لجهـــة طنجة  -تطوان
 الحســـيمة توفـــر لكـــم مراكز للتكوين متجســـدة فـــي مركز تكوينالتاجـــر ،ومركز مواكبة المقاولـــة الصغيرة،حيث يبرمج كال المركزين
حصـــص تكوينيـــة علـــى مدار الســـنة تهـــم مســـتجدات القطاعات
الممثلـــة مـــن طرف الغرفـــة وكذا كل مـــا يهم المقاولـــة الصغيرة
والمتوســـطة لتجـــاوز االزمـــة والتموقع جهويا ووطنيـــا .كما تنظم
الغرفـــة الجهويـــة دوريـــا نـــدوات ،أيـــام دراســـية إرشـــادية وموائد
مســـتديرة تهم كل المســـتجدات.
مواكبـــة المنتســـبين ال تنحصـــر فـــي التكويـــن بـــل تتعـــدى ذلك
إلـــى إمكانيـــة توفيـــر المســـاعدة فـــي إعـــداد ملفـــات إحـــداث
المقاولـــة واحتضانها عبر حاضنة تطـــوان المتواجدة في المنطقة
ا لصنا عية .
هـــذا مـــن جهـــة ،ومـــن جهـــة أخـــرى بزيارتكـــم لمقـــرات الغرفـــة
يمكنكـــم الحصـــول علـــى معلومـــة متجـــددة حـــول برامـــج تمويل
المشـــاريع وفرص االســـتثمار أو التوجيه نحو المصـــادر الموثوقة
للمعلومـــات.
كمـــا أن إعطـــاء المســـتندات اإلدارية هـــو جزء ال يتجـــزأ من عمل
الغرفـــة الجهويـــة حيـــث انـــه بانضمامكـــم إليهـــا عبر اقتنـــاء بطاقة
االنخـــراط يمكنكـــم الحصـــول علـــى شـــهادة المنشـــأ ،الشـــهادة
المهنيـــة ،شـــهادة التســـويق الحـــر باإلضافة إلى االســـتفادة من
المصادقـــة علـــى الوثائـــق التجاريـــة ومن خدمـــة شـــبابيك الغرفة
.Maroc PME، Amex،OMPIC
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