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 عالنإ

 

منافسة ضمان جات الصناعية ووحماية المستهلك وتحقيق انسيابية أكبر لعمليات استيراد المنت زإطار تعزيفي 

نظام مراقبة  مراجعةب والرقمي األخضر واالقتصاد والتجارة الصناعة قامت وزارة ،نزيهة بين الفاعلين

  :كما يلي 2020سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير  االستيراد، والذي عند المنتوجات الصناعية

المراقبة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة بالنسبة لمنتوجات محددة تشمل قطع غيار  -

الحديدية وحديد الخرسانة، منتجات السيارات، مواد البناء، األلواح الخشبية، أجهزة غازية، األسالك 

 األلبسة باستثناء مالبس العمل، منتجات كهربائية، بعض منتوجات النسيج، حفّاظات األطفال.

 المراقبة في بلدان اإلرسال بالنسبة لباقي المنتجات الصناعية. -

مطابقة المسلَّمة العلى مستوردي المنتجات الصناعية الخاضعة للمراقبة في بلد المنشأ تقديم شهادة  وسيتعين

ح بها عند االستيراد والخاضعة للمراقبة القانونية، وذلك  من طرف هذه الهيئات بالنسبة للمنتجات المصرَّ

. وستستمر كافة مساطر االستيراد انطالقا من منصة نظام الشباك الوحيد لمساطر 2020منذ فاتح فبراير 

وبذلك، فإنه يتعين على مستوردي المنتجات  التجارة الخارجية المعروف اختصارا بـ "بورت نيت".

الخاضعة للمراقبة في بلد المنشأ تحديد الهيئة التي سلمتهم شهادة المطابقة عند إيداع ملف استيرادهم على 

  ."مستوى منصة "بورت نيت

، سيكون بوسع المستوردين االستمرار في إخضاع 2020أبريل  20وخالل فترة انتقالية ستمتد حتى تاريخ 

 ارداتهم للمراقبة بالمغرب بالنسبة للمنتجات الخاضعة للمراقبة في بلد المنشأ.و

وألجل إخبار وتحسيس جميع الفاعلين المعنيين واإلجابة عن تساؤالتهم حول هذا الموضوع، تعتزم هذه 

 التالي:حسب البرنامج  ةجهوي اتالوزارة تنظيم لقاء

 

 صباًحا 10الساعة  على 2020 يناير 7الثالثاء  يوم ،البيضاء دارال -
  .البيضاء ، الدار98شارع محمد الخامس رقم  ،سطات-الدار البيضاء  جهةلوالخدمات والصناعة التجارة  ةغرف قربم

 

 صباًحا 10على الساعة  2020يناير  9الخميس  طنجة، يوم -
  .فندق موفنبيكب

 

  عصراً  3على الساعة  2020يناير  14الثالثاء أكادير، يوم  -
 الحسن الثاني بأكادير.شارع ماسة، الكائن في -سوس لجهةمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات ب

 

  عصراً  3، على الساعة 2020يناير  16الرباط، يوم الخميس  -
 .القنيطرة، الكائن في شارع غاندي بالرباط-سال -الرباط  لجهةمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات ب

 

  عصراً  3، على الساعة 2020يناير  17الناظور، يوم الجمعة  -
 .بالناظور ريفياإلداري، شارع أحمد  بالحي ،الشرقية للجهةملحق غرفة التجارة والصناعة والخدمات ب
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  صباًحا 11الساعة على  ،2020يناير  27االثنين يوم  الداخلة، -
حي  سماللي،الكائن في شارع محمد فاضل  هب،ذال يواد-الداخلة  لجهةمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات ب

 .الداخلةب رحمة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


