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األخ العنصر يؤكد خالل جلسة حول موضوع «التقائية ضرائب الدولة والضرائب المحلية» ضمن أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات

يتعني تعزيز النظام الضريبي إلعطاء مزيد من اإلستقاللية للجهات
ضرورة تعبئة الموارد المالية الكافية من أجل تجسيد المشاريع المندرجة
في إطار برنامج التنمية الجهوية لتلبية مطالب المواطنين

فوق ترابها.
ودع��ا كذلك املصالح املختصة إلى
م��س��اع��دة وم��راف��ق��ة اجل��ه��ات ف��ي ما
يتعلق بتعبئة امل���وارد ،واالقتراض
وإبرام اتفاقات في إطار الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص.
وأك����د األخ العنصر أن «اجلهات
أصبحت شريكا أساسيا للقطاعات
ال����وزاري����ة وامل���ؤس���س���ات العمومية
والقطاع اخل���اص» ،مضيفا أن��ه تقع
ع��ل��ى عاتقها م��ه��ام ت��ع��زي��ز التنمية
امل��ن��دم��ج��ة وامل��س��ت��دام��ة ،الس��ي��م��ا من
خالل حتسني جاذبية املجال الترابي
ل��ل��ج��ه��ة ،واع���ت���م���اد ت��داب��ي��ر محفزة
ل��ل��م��ق��اوالت وتيسير ت��وط�ين أنشطة
مدرة للثروة ولفرص الشغل.
وأش��ار إل��ى ض��رورة «تعبئة املوارد
املالية الكافية من أجل جتسيد املشاريع
املندرجة ف��ي إط��ار برنامج التنمية
اجل��ه��وي��ة لتلبية مطالب املواطنني
وال���وف���اء ب��ال��وع��ود ال��ت��ي تضمنتها
البرامج االنتخابية للمنتخبني».

ق��ال رئ��ي��س جمعية ج��ه��ات املغرب،
األخ م��ح��ن��د ال��ع��ن��ص��ر ،أول أمس،
بالصخيرات ،إن��ه من املتعني تعزيز
ال��ن��ظ��ام الضريبي إلع��ط��اء م��زي��د من
االستقاللية للجهات.
وأوضح األخ العنصر خالل جلسة
ح���ول م��وض��وع «ال��ت��ق��ائ��ي��ة ضرائب
ال��دول��ة وال��ض��رائ��ب احمل��ل��ي��ة» ،ضمن
أش��غ��ال امل��ن��اظ��رة ال��وط��ن��ي��ة الثالثة
ح��ول اجل��ب��اي��ات ،أن��ه يتعني إصالح
النظام الضريبي للجماعات الترابية
بغية إرساء نظام ضريبي ديناميكي،
مرتبط بالنشاط االقتصادي ويأخذ
بعني اإلعتبار البعد اإليكولوجي.
كما دعا األخ العنصر إلى مراجعة
ت��ق��اس��م ع���ائ���دات ض���رائ���ب ال���دول���ة،
وذل����ك تطبيقا ل��ت��وص��ي��ات املناظرة
ال��وط��ن��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ح���ول اجلبايات
سنة  ،2013وك��ذا تلك ال��ص��ادرة عن
اللجنة االستشارية للجهوية من أجل
متكني اجلماعات الترابية من تلبية
االح��ت��ي��اج��ات االس��ت��ث��م��اري��ة الكبيرة

إعطاء اإلنطالقة لـ « الشباك الوحيد املتنقل خلدمة مغاربة العالم » بإسبانيا

أع �ط �ي��ت أول أم� ��س ،مب��دري��د انطالقة
املرحلة األول��ى مل�ب��ادرة « الشباك الوحيد
امل�ت�ن�ق��ل خل��دم��ة م �غ��ارب��ة ال �ع��ال��م « التي
ت ��روم ت�ق��وي��ة وت �ع��زي��ز امل��واك �ب��ة اإلداري� ��ة
ألفراد اجلالية املغربية املقيمني بإسبانيا
وتوجيههم والنهوض بأوضاعهم والتي
من املقرر أن تشمل كل املدن التي حتتضن
القنصليات العامة للمملكة بإسبانيا .
وق��د أطلقت ه��ذه امل �ب��ادرة ال�ت��ي تنظمها
ال��وزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمني
باخلارج وشؤون الهجرة بحضور سفيرة
املغرب بإسبانيا السيدة كرمية بنيعيش
والعديد من املسؤولني إلى جانب مجموعة
من أف��راد اجلالية املغربية املقيمني بجهة
مدريد .
وإضافة إلى العاصمة مدريد فقد أعطيت
انطالقة مبادرة « الشباك الوحيد املتنقل
خلدمة مغاربة العالم « خالل نفس اليوم

ب�ك��ل م��ن م��دن ت��اراغ��ون��ا ( ش�م��ال ش��رق )
وأمليريا ( جنوب ) ثم فالنسيا ( شرق ) .
وم��ن امل �ق��رر أن تنظم ه��ذه امل��ب��ادرة أول
أمس ببرشلونة ( شمال شرق ) وإشبيلية
( ج�ن��وب ) ب��اإلض��اف��ة إل��ى ج��زر مايوركا
والس ب��امل��اس قبل أن حت��ط ال��رح��ال بعد
غد األح��د مبدن بلباو ( شمال ) وخيرونا
( ش �م��ال ش ��رق ) ث��م م��ال�ق��ة ( ج �ن��وب ) .
وي� �ن ��درج ه ��ذا ال �ب��رن��ام��ج االستراتيجي
ف ��ي إط � ��ار ال �ع �ن��اي��ة امل �ل �ك �ي��ة والرعاية
املوصولة التي يوليهما صاحب اجلاللة
امل �ل��ك محمد ال �س��ادس لقضايا وشؤون
مغاربة العالم خاصة ما يتعلق بتحسني
مختلف اخل��دم��ات اإلداري ��ة املقدمة لهم .
وي��روم « الشباك الوحيد املتنقل خلدمة
م �غ��ارب��ة ال �ع��ال��م « ال� ��ذي ي�ت�م�ي��ز بتنظيم
مجموعة من اللقاءات إلى تقريب اخلدمات
اإلداري � ��ة م��ن م�غ��ارب��ة إس�ب��ان�ي��ا وتسهيل

احلصول عليها وكذا اإلنصات والتوجيه
وت�ق��دمي االس�ت�ش��ارة والتعريف باملساطر
القانونية والقضائية املتصلة مبختلف
اإلشكاالت والقضايا املثارة من قبلهم إلى
جانب التداول معهم حول مختلف البرامج
املوجهة لفائدتهم وكذا املستجدات اإلدارية
والقانونية التي تهمهم .
كما يشكل ه��ذا البرنامج ال��ذي يتزامن
انطالقه مع اقتراب ع��ودة مغاربة العالم
لقضاء عطلتهم الصيفية ب��أرض الوطن
م�ن��اس�ب��ة ل�ل�ت�ف��اع��ل م�ع�ه��م ح ��ول مختلف
اخلدمات التي تخصهم كخدمات الشباك
اخلاص باملغاربة املقيمني باخلارج الذي
مت إحداثه مبختلف اإلدارات واملؤسسات
العمومية واجلماعات الترابية التي تعرف
توافدا كبيرا على خدماتها من طرف مغاربة
العالم وكذا خاليا املداومة وبرامج املواكبة
الصيفية خالل مقامهم باملغرب .

باستثمار يصل إلى  130مليون أورو

املجموعة الفرنسية «فاليو» تفتتح بطنجة مركزا لصناعة أجزاء السيارات

اف��ت��ت��ح��ت امل��ج��م��وع��ة الفرنسية
«فاليو» ،نهاية األسبوع املاضي
مبنطقة صناعة معدات السيارات
«أوت��وم��وت��ي��ف س��ي��ت��ي» بطنجة،

الـمــديـــر
علي اشبان

رئيس التحرير

ويندرج املركز الصناعي اجلديد،
ال��ذي أش��رف على افتتاحه وزير
الصناعة واالستثمار والتجارة
واالقتصاد الرقمي ،موالي حفيظ
ال��ع��ل��م��ي ،ورئ��ي��س مجلس رقابة
الوكالة اخلاصة طنجة املتوسط،
ف���ؤاد ال��ب��ري��ن��ي ،وال��رئ��ي��س املدير
ال���ع���ام مل��ج��م��وع��ة «ف���ال���ي���و» ،جاك
أشانبروا ،ضمن إقامة املنظومة
الصناعية ملجموعة فاليو ،والتي
شكلت موضوع اتفاقية وقعت أمام
أنظار جاللة امللك في دجنبر .2017
وي��ض��م امل���رك���ز ،ال����ذي مي��ت��د على
مساحة إجمالية تصل إل��ى 137
رسميا ،مركزا صناعيا متخصصا أل����ف م��ت��ر م���رب���ع وي��ج��م��ع كافة
ف���ي ص��ن��اع��ة أج�����زاء السيارات األن��ش��ط��ة اإلن��ت��اج��ي��ة للمجموعة
باستثمار يصل إلى  130مليون ب��امل��غ��رب ،وح���دة ص��ن��اع��ي��ة أولى
أورو.
دخلت حيز العمل منذ عام ،2017

سكرتير التحرير

محمد مشهوري المصطفى الصوفي

رقم اللجنة الثنائية

الفوترة والتحصيل:

اإلعالنات واإلشهار:

للصحافة المكتوبة:

05.37.76.86.20
05.37.76.86.77
فاكس:

05.37.72.73.50 / 05.37.76.86.67

ي.ح.ع 008/ـ 05

05.37.76.63.83

Chamsannonces@yahoo.fr

وهي متخصصة في إنتاج أنظمة
اإلض������اءة وم���اس���ح���ات ال���زج���اج،
بينما ينتظر أن تفتتح الوحدة
الصناعية الثانية قبل متم ماي
اجل��اري إلنتاج األنظمة احلرارية
(امل���ش���ع���ات ،وال��ت��ه��وي��ة ،وتبريد
احمل����رك����ات  ...إل�����خ) واألنظمة
املساعدة على القيادة.
وم���ن امل��ن��ت��ظ��ر أن ي��وف��ر املركز
اجل���دي���د مل��ج��م��وع��ة ف��ال��ي��و ،التي
افتتحت أول مواقعها الصناعية
باملغرب عام  ،2012حوالي 1000
منصب عمل مباشر قبل متم السنة
اجل���اري���ة ،خ��اص��ة م���ن التقنيني
واملهندسني واألطر اإلدارية ،علما
أن هذا املركز يضم وحدة للبحث
والتطوير.
وأب������رز ال��ع��ل��م��ي ،ف���ي تصريح

العنوان ،2 :شارع طارق بن زياد ،حسان ـ الرباط
الموقع اإللكتروني
http: //www.harakamp.ma
harakapress@gmail.com

صحافي باملناسبة ،أن مجموعة
«فاليو» بصدد رسم «قصة جناح
رائ���ع���ة» ب��امل��غ��رب ،إذ مت افتتاح
وحدتها الصناعية األولى أشهرا
قليال بعد التوقيع على اتفاقية
إقامة منظومتها الصناعية أواخر
عام  ،2017وسيجري تدشني وحدة
ثانية خ�لال م��اي اجل���اري ،بينما
جت��ري امل��ف��اوض��ات إلق��ام��ة وحدة
ثالثة ،موضحا أن منظومة «فاليو»
متكنت من جلب  5مصانع أخرى،
ال تنتمي للمجموعة ،لتموينها
ببعض األج����زاء ال��ت��ي ت��دخ��ل في
أنظمة السيارات التي تصنعها.
وأش��ار الوزير إلى أن املجموعة،
التي حتقق حاليا رق��م معامالت
يصل إلى  76مليون أورو ،ستعمل
ع��ل��ى إدخ����ال تخصصات جديدة

التحرير:
05.37.76.86.20
05.37.76.86.77
فاكس:
05.37.76.63.83

السحب مطابع
الهاتف:
الهاتف:
05.37.70.65.57
05.37.70.65.57

ف��ي صناعة ال��س��ي��ارات باملغرب،
وإغناء سلسلة القيمة في القطاع
وصناعة أج��زاء ذات تكنولوجيا
دقيقة ،موضحا أن معدل االندماج
احمللي للمنظومة يصل حاليا إلى
 64في املائة.
م��ن جانبه ،ق��ال الرئيس املدير
ال����ع����ام مل��ج��م��وع��ة ف���ال���ي���و ،جاك
أشانبروا ،إن افتتاح مصنع طنجة
يعتبر «ح��دث��ا ك��ب��ي��را» بالنسبة
ملجموعة ،إذ يتعلق األمر مبنظومة
صناعية التزمنا من خاللها بجلب
عدد من شركات املناولة املتعاملة
مع املجموعة ،موضحا أن املصنع
األول الذي دخل حيز العمل ينتج
«جتهيزات دقيقة وحديثة ،خاصة
أنظمة اإلض���اءة ،لفائدة ع��دد من
مصنعي السيارات».
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