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لقد أصبحت التجارة الدولية ،بفضل التطور المتنامي للسلع والخدمات ،محركا أساسيا للتنمية االقتصادية .حيث أصبحت
المهن أكثر تخصصا ،وتلعب دورا أساسيا في تعزيز مكانة الدول اقتصاديا.
ُ
ونظرا للمكانة التي تحتلها التجارة الخارجية في النسيج االقتصادي الوطني ،فقد نهج المغرب سياسة تروم تعزيز
موقع نسيج مقاوالته في االقتصاد العالمي .وقد ترجم هذا التوجه من خالل انضمام بلدنا إلى النظام التجاري متعدد
األطراف لالتفاقية العامة على التعريفة الجمركية /منظمة التجارة العالمية ،التي رأت النور في المغرب بمراكش سنة ،1995
باإلضافة إلى إصداره للقانون رقم  89-13الذي يكرس مبدأ تحرير المبادالت ويؤكد القطيعة مع نموذج التجارة الموجهة.
كما ترجمت العديد من القوانين التي أصدرها بلدنا والرامية أساسا إلى تحسين المناخ القانوني لألعمال واالستثمارات،
سياسة االنفتاح التي نهجها.
لقد تسارعت وتيرة االنخراط في سياق االقتصاد العالمي ،ال سيما في العقد األخير ،من خالل إبرام العديد من اتفاقيات
التبادل الحر التي تتيح ولوجا تفضيليا للصادرات المغربية في اتجاه أوربا والواليات المتحدة األمريكية والدول العربية.
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وسعى المغرب ،من خالل هذه االتفاقيات التي أبرمها ،من جهة ،إلى تعزيز مكتسباته لدى شركائه التجاريين التقليديين
وتحسين أداء صادراته داخل أسواق هذه البلدان .كما سعى من جهة ثانية ،إلى التحول إلى منصة إقليمية لالستثمار
واإلنتاج والتصدير نحو األسواق األوربية ،العربية ،المتوسطية ،اإلفريقية واألمريكية ،معتمدا في ذلك على ترسانة قانونية
تضمن له التحول إلى شريك اقتصادي وتجاري يحظى بالمصداقية على الصعيد الدولي.
وفي هذا الصدد فقد ارتفعت صادراتنا ،التي تعد محورا أساسيا في البرنامج الحكومي ،بشكل ملحوظ خالل السنوات
األخيرة .فباإلضافة إلى التدابير التحفيزية التقليدية [حوافز ضريبية ،تأمين على الصادرات ،إلخ] ،تم وضع آليات وبرامج دعم
مباشرة جديدة لفائدة المصدرين ،مع تعزيز حمالت التواصل والترويج للصادرات المغربية بالخارج.
كما أن تطوير الصادرات يوجد في صلب اهتمام االستراتيجيات القطاعية الرامية إلى تمكين المغرب من تعزيز القدرة
التنافسية لصادراته من خالل ترسيخ مكانته لدى األسواق العالمية الواعدة.
وبالرغم من هذه السياسات العمومية الطموحة ،فإن نجاحها يبقى رهينا بتعبئة كافة الفاعلين المستفيدين منها،
قصد تمكين المقاوالت الفاعلة في مجال التجارة الخارجية ،ال سيما المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،من الولوج إلى
المعلومات المرتبطة باإلجراءات والمؤسسات الفاعلة في مجال التجارة الخارجية ،ومن ثم جاءت فكرة إنجاز هذا الدليل
الذي يقدم إجابات على العديد من األسئلة التي تطرحها هذه المقاوالت الساعية إلى تطوير أنشطتها دوليا.
هذا الدليل ليس شامال وال يمكنه تعويض مصالح الوزارة في تقديم االستشارة والدعم التقني لفائدة المقاوالت ،بل هو
وسيلة توفر معلومات إضافية حول التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لتطوير الصادرات والقوانين واإلجراءات
التي تؤطر عمليات التجارة الخارجية.
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 1مقدمة

أ .الغاية من هذا الدليل؟
تعرف العالقات التجارية بين المغرب وشركائه تطورا بفضل:
-

موقعه الجغرافي المتميز عند ملتقى أسواق الشمال والجنوب.
ُ
المغرب أرضية استثمار وقطب إنتاج.
يجعل
ما
التنافسية،
حيوية وانفتاح االقتصاد الوطني على العالم وتعزيز قدرته
َ
تفعيل جملة من آليات المواكبة والبرامج الرامية إلى دعم الفاعلين االقتصاديين في استراتيجياتهم التنموية.
مؤهالت السوق الداخلية وقدرتها على بث إشعاعها في األسواق المجاورة.

يهدف هذا الدليل إلى تزويد الفاعلين االقتصاديين بكافة المعلومات حول آليات وتدابير المواكبة التي تضعها السلطات
العمومية رهن إشارتهم ،مساهمة منها في دعم أنشطتهم التجارية الخارجية ،وإطالعهم على تطور القوانين المرتبطة
بهذا القطاع .فضال عن ذلك ،يسعى هذا الدليل إلى تشجيع الفاعلين االقتصاديين الحريصين على توضيح رؤيتهم في أفق
االستثمار في قطاع التجارة الخارجية بالمغرب.

 -الشركة المغربية للتأمين على الصادراتwww.smaex.com :

مراقبة عمليات التصدير
 مكتب الصرفwww.oc.gov.ma : -مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرةwww.douane.gov.ma :

 -المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية (لمراقبة استيراد المواد الفالحية والغذائية):

www.onssa.gov.ma
 المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (لمراقبة تصدير المواد الغذائية)www.eacce.org.ma : المعهد المغربي للتقييس (لمراقبة جودة المواد الصناعية المستوردة)www.snima.ma : -المختبر الوطني لمراقبة األدوية (لمراقبة استيراد األدوية)www.sante.gov.ma :

ب .مصادر معلومات أخرى
نظرا لتنوع عمليات التجارة الخارجية وتشعبها فإن اإلطار المرجعي لهذا القطاع في المغرب يتشكل من العديد الفاعلين
المؤسساتيين العموميين والخواص:.

الحكامة
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-

وزارة التجارة الخارجيةwww.mce.gov.ma :
وزارة التجارة والصناعة واالستثمار واالقتصاد الرقميwww.mcinet.gov.ma :
وزارة الشؤون الخارجية والتعاونwww.diplomatie.ma :
وزارة االقتصاد والماليةwww.finances.gov.ma :
وزارة الفالحة والصيد البحريwww.agriculture.gov.ma :
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيكwww.mtpnet.gov.ma :
وزارة الصحةwww.sante.gov.ma :
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئةwww.mem.gov.ma :
وزارة الصناعة التقليديةwww.artisanat.gov.ma :
وزارة السياحةwww.tourisme.gov.ma :

دعم الفاعلين
-

-
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المركز المغربي إلنعاش الصادرات (مغرب تصدير)www.marocexport.gov.ma :
االتحاد العام لمقاوالت المغربwww.cgem.ma :
مكتب معارض الدار البيضاءwww.ofec.ma :
الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطةwww.anpme.ma :
الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدماتwww.fcmcis.ma :
الجمعية المغربية للمصدرينwww.asmex.org :
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 2التجارة الخارجية :السياق و السياسات العمومية

أ .نظرة عامة
يتمتع المغرب بموقع جغرافي متميز ،حيث أنه ال يبعد عن أسواق شركائه الرئيسيين سوى بأقل من ثالث ساعات بالطائرة.
وقد ناهزت نسبة نمو االقتصاد الوطني ،خالل السنوات الخمس األخيرة 5 ،في المائة ،كما تم التحكم في معدل التضخم وإبقاؤه تحت
عتبة  1في المائة ،ويعود الفضل في ذلك إلى الحيوية التي عرفها قطاعا الصناعة والخدمات.
وقد ُقدر الناتج الداخلي الخام عند متم سنة  2013بحوالي  890مليار درهم بالسعر الجاري (أي ما يعادل  80مليار أورو).
كما شهد أيضا حجم المعامالت التجارية الخارجية نموا مضطردا بفضل السياسات الطموحة واالنفتاح على االقتصاد العالمي .حيث
شكلت صادرات المغرب من السلع والخدمات سنة  2013نسبة  0.116في المائة من الصادرات العالمية ،في حين قدرت نسبة الواردات
بـ  0.24في المائة.

وتعتمد هذه السياسات القطاعية على جملة من العقود -البرامج التي وضعت لتحفيز الشركاء عموميين وخواص ،وحثهم على
عصرنة وتطوير القطاعات االقتصادية .كما تسعى هذه السياسات أيضا إلى تعزيز البنيات التحتية واستكشاف األسواق االستهالكية
الرائدة.
وفي نفس الصددُ ،منحت العديد من التسهيالت المتعلقة بإجراءات الصرف والجمارك للمقاوالت المصدرة ،كما ُقدمت لها حوافز أخرى
كثيرة تحت أشكال مختلفة (ضريبية ،برامج دعم ،إلخ) لدعمها في وضع استراتيجياتها الرامية إلى تطوير قطاعي الصناعة والتجارة.
ومن بين الرافعات األساسية في تقوية االقتصاد المغربي نجد خصوصا:

• تفعيل جملة من االتفاقيات التجارية مع أهم الشركاء التجاريين ،ما يمثل سوقا قوامها مليار ونصف من المستهلكين:

ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم وﻧﺴﺒﺔ اﻧﻔﺘﺎح اﻟﻤﻐﺮب )ﻣﻼﻳﻴﺮ اﻟﺪرﻫﻢ(
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• تفعيل برامج تنموية قطاعية طموحة ،ال سيما في مجال الصناعة والصناعات الزراعية والفالحة والصناعة التقليدية والخدمات
ذات القيمة المضافة .وتهدف هذه البرامج أساسا إلى تعزيز قدرات المصدرين في القطاعات التالية:
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تاريخ اإلطالق2008 :
األهداف :
 مضاعفة حجم الصادرات ثالث مرات ،والرفع من قيمة الناتج الداخلي الخام إحداث  380ألف منصب شغل إضافية في أفق العام 2018 -يقوم المخطط على  3محاور استراتيجية:

• تركيز الجهود في مرحلة أولى على القطاعات ذات اإلنتاج الوافر ،وفي مرحلة ثانية على منتجات المخططات القطاعية الحالية
• تعزيز مكانة المغرب داخل األسواق التقليدية واالنفتاح على أسواق جديدة ذات قدرات عالية
• مواكبة المقاوالت وتمكينها من الوسائل الالزمة لتطويرها على المستوى الدولي
دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية

90%

450

مخطط المغرب تصدير زائد

الصناعة :الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي
اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﻴﺰان
اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت

تاريخ اإلطالق2009 :
األهداف (رؤية :)2020
 بلوغ نسبة  23في المائة إضافية في معدل الناتج الداخلي الخام خلق  500ألف منصب شغل -القطاعات الرئيسية :صناعة السيارات وصناعة الطيران واإللكترونيك ،ومراكز االتصال...

وترجع هذه الدينامية االقتصادية التي شهدها المغرب في السنوات األخيرة إلى وضع وتفعيل العديد من السياسات العمومية
القطاعية التي تروم تعزيز القدرة التنافسية ،من جهة ،واالنفتاح على األسواق الخارجية من خالل توقيع اتفاقيات تجارية مع أزيد من 55
بلدا يمثلون سوقا يفوق تعداد المستهلكين بها مليار ونصف نسمة من جهة ثانية.
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الفالحة :مخطط المغرب األخضر

تاريخ اإلطالق2008 :
األهداف:
 تحديث القطاع الفالحي; رفع مساهمة القطاع الفالحي في الناتج الداخلي الخام بـقيمة  10ماليير دوالر أمريكي إضافية; -بلوغ قيمة  15مليار دوالر أمريكي من االستثمارات العمومية والخاصة.

الطاقة :مخطط الطاقة الشمسية

تاريخ اإلطالق( 2009 :الطاقة الشمسية) ،و ( 2010الطاقة الريحية) ،بغالف مالي قدره  15مليار دوالر أمريكي.
األهداف:
 النهوض بالطاقات المتجددة لتحقق  40في المائة من اإلنتاج الوطني بحلول العام 2020 -القدرات 2000 :ميغاواط شمسية  2000 +ميغاواط ريحية

االستراتيجية الوطنية للصناعة التقليدية "رؤية "2015

مخطط المغرب الرقمي 2013

تاريخ اإلطالق2006 :
األهداف:
 مضاعفة رقم معامالت الصناعة التقليدية ذات الطابع الثقافي مضاعفة الصادرات 10مرات رفع مساهمة قطاع الصناعة التقليدية في الناتج الداخلي الخام إلى  10ماليير درهم في أفق  ،2015أي بزيادة  4ماليير درهم; إحداث  117.500منصب شغل بحلول عام 2015 خلق مقاوالت قادرة على اختراق قنوات التوزيع التي تتالءم وحاجيات المستهلكين المستهدفين ،مع إعطاء األولوية لتكوينفاعلين مرجعيين وتطوير نسيج من المقاوالت الصغرى والمتوسطة المهيكلة

تاريخ اإلطالق2008 :
األهداف:
 تعميم الولوج إلى خدمات اإلنترنت ذو الصبيب العالي الحكومة اإللكترونية -تشجيع استعمال تكنولوجيا المعلومات في المقاوالت الصغرى والمتوسطة

سجل المغرب أكبر ارتفاع لعدد مستعملي األنترنت في شمال أفريقيا عام 2011

التجارة :رؤية رواج 2020
الصيد البحري :مخطط هاليوتيس

تاريخ اإلطالق2008 :
األهداف:
 رفع مساهمة قطاع الصيد في الناتج الوطني الخام بـقيمة  1.5مليار دوالر أمريكي إضافية – بلوغ ناتج داخلي خام قدره 21.9مليار درهم
 خلق  75ألف منصب شغل في أفق عام  – 2020وتحقيق  115ألف منصب شغل مباشر رفع قيمة الصادرات من المنتجات البحرية إلى أزيد من  3.1مليار دوالر أمريكي 1.6 -مليار طن من اإلنتاج السمكي

السياحة :رؤية 2020

اللوجستيك

تاريخ اإلطالق2010 :
األهداف:
 تحسين قدرة المغرب التنافسية في مجال اللوجستيك تخفيض كلفة اللوجستيك من  20في المائة إلى  15في المائة من الناتج الداخلي الخام -خلق شبكة وطنية مندمجة تتكون من  70منطقة لوجستيكية متعددة التدفق

18

كما أطلقت وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي برامج أخرى بهدف تشجيع االبتكار وتثمين البحث والتطوير
وخلق الملكية الصناعية والتجارية في المغرب .ومن هذه البرامج" :إنطالق" و"تطوير" و "خدمات التكنولوجيات  -الشبكات"
(( )PTRأنظر الموقع اإللكتروني. http://www.cmi.net.ma/ptr.html:

اإلسكان

تاريخ اإلطالق2009 :
األهداف:
 تقليص العجز ( 800ألف وحدة) بناء  100ألف وحدة سكنية جديدة في السنة -النهوض بالسكن االجتماعي

دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية

تاريخ اإلطالق2010 :
األهداف:
  20استقبال مليون سائح في أفق سنة 2020 خلق طاقة استيعابية تقدر بألف سرير جديد -رفع مساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام من  6ماليير دوالر أمريكي ( )2010إلى  14مليار دوالر أمريكي ()2020

تاريخ اإلطالق2008 :
األهداف:
 رفع مساهمة قطاع التجارة في الناتج الداخلي الخام بـ  98مليار درهم ،أي ما يعادل  12.5في المائة -خلق أزيد من  200ألف منصب شغل

احتل المغرب المرتبة األولى عالميا في محاربة أحياء الصفيح (النسخة السادسة من المنتدى الحضري العالمي في روما)

المالية :مدينة الدار البيضاء المالية

تاريخ اإلطالق2010 :
األهداف:
 -جعل مدينة الدار البيضاء قطبا ماليا إقليميا منفتحا على المنطقة المغاربية وغرب أفريقيا
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ب .السياسات العمومية في مجال التجارة الخارجية
حقق المغرب تقدما ملموسا عبر تحرير المبادالت الدولية للسلع والخدمات واحترام القوانين التنظيمية السارية.
حيث ألغيت رخص االستيراد إال باستثناء بعض المنتجات ألسباب أمنية أو ألسباب تتعلق بفرض قيود على الكميات المستوردة ،وقد
تم إبالغ منظمة التجارة العالمية بذلك .وقد تمت ترجمة تبني قانون التجارة الخارجية عام  1993من خالل رفع القيود الكمية واعتماد
الرسوم الجمركية كوسيلة أساسية لحماية المنتج الوطني.
كما يواصل المغرب تبسيط اإلجراءات الضريبية الجمركية وترشيدها وزيادة درجة شفافيتها .ومن ذلك:
 تقليص عدد رسوم االستيراد التخفيف من الرسوم الجمركية (لمحاربة التهريب تحديدا) تأكيد الدور االقتصادي للتعريفة الجمركية من خالل تقليص وتكثيف الرسوم المفروضة على المواد األولية والمواد الشبهمصنعة
فضال عن احترام التزاماته إزاء منظمة التجارة العالمية ،يسعى المغرب من خالل هذه التدابير المتنوعة إلى تشجيع االستثمار ،وتحسين
القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني ،ومحاربة التهريب.
وتعد رسوم االستيراد المطبقة حاليا في البنية التعريفية رسوما قيمية حسب السعر ،لذلك ال وجود لرسم معين أو مختلط.
عالوة على ذلك فإن اإلصالحات التي طبقت منذ  1997تمت ترجمتها وتفعيلها من خالل تقليص مدة التخليص الجمركي (من أزيد من
 5أيام قبل  1997إلى أقل من ساعة حاليا) ووضع إجراءات جمركية واضحة وشفافة ومعروفة.
كما أن المغرب ما فتئ يعتبر االنفتاح على الخارج خيارا استراتيجيا ال محيد عنه للدفع بعجلة النمو واالستفادة من عائدات االستثمارات
األجنبية فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والخبرات والكفاءات التدبيرية والتنظيمية ،فضال عن إحداث مناصب الشغل.
وقد توج هذا الخيار بالتوقيع على العديد من االتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف التي تخول له االستفادة من تخفيضات تعريفية أو
تفسح له المجال لتوافقات تجارية تفضيلية .وتندرج هذه االتفاقيات في إطار جهود المغرب لتعزيز وضعه في محيط إقليمي ودولي
يشهد تحوالت عميقة.

ت .تطور المقاوالت على المستوى الدولي
وضعت السلطات العمومية ،منذ  ،2008من خالل الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية ،استراتيجية للنهوض بالصادرات تهدف
إلى مضاعفة حجم الصادرات ثالث مرات وخلق  380ألف منصب شغل في أفق عام .2018
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 .1استهداف القطاعات واألسواق :
استهداف  7قطاعات إستراتيجية ،و  30سوقا تحظى باألولوية .وبهذا الصدد ،تم تعزيز إمكانيات المركز المغربي إلنعاش الصادرات في
سبيل تنويع طرق تدخله (بعثات  ،B2Bحمالت تواصلية ،قوافل التصدير نحو أفريقيا ،معارض مهنية ،والتسويق).

 .2مواكبة المقاوالت :
-

مراجعة الترسانة القانونية المنظمة للتجارة الخارجية؛
تجميع العروض الصغرى القابلة للتصدير ،ال سيما من خالل اتحادات التصدير؛
تنظيم دورات تكوينية متخصصة في مهن التجارة الدولية؛
دعم مباشر وفردي للمقاوالت ذات البرامج الطموحة لتطوير الصادرات [عقود تنمية الصادرات].

 .3التنظيم و الحكامة :
 الحضور اإلقليمي للوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية من خالل إحداث مندوبيات إقليمية تسعى إلى تحقيق قرب أكثر من مقاوالتالتصدير الحالية والمستقبلية
 تعزيز موقع المركز المغربي إلنعاش الصادرات في األسواق اإلستراتيجية من خالل إحداث مندوبيات دولية إلنعاش الصادرات إحداث مرصد مغربي للتجارة الخارجية يتولى دور تحليل المعلومات والرصد واليقظة التجارية والتنظيمية والتنافسية ،كما يشكلأيضا قوة اقتراحية في ما يتصل بسياسة التجارة الخارجية
 -إعادة تحديد أدوار المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة.

ج .التنافسية اللوجيستكية
وضع برنامج طموح للبنيات التحتية والخدمات اللوجستيكية بهدف تعزيز قدرة المقاوالت التنافسية ،ويسعى هذا البرنامج أساسا
إلى إحداث  70أرضية لوجستيكية – في أفق سنة  -2020على مساحة تقدر ب  10ماليين مترا مربعا لمواكبة تطور الصناعة والتجارة.
وتتمحور هذه اإلستراتيجية حول عدة محاور أساسية أهمها:

دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية

وقد انضم المغرب إلى منظمة التجارة العالمية في يناير  ،1995كما عقد اتفاقيات تبادل حر مع كل من االتحاد األوربي ( )1996والدول
العربية ( )1997والجمعية األوربية للتبادل الحر ( ،)AELE) (2000وانضم التفاقية أكادير ( ،)2004كما أبرم أيضا اتفاقية مع كل من تركيا
( )2004والواليات المتحدة األمريكية (.)2004
كما أبرم المغرب أيضا اتفاقيات مع بلدان عربية وأفريقية أخرى ،في إطار تعزيز التعاون مع دول الجنوب.

كما تروم أيضا هذه االستراتيجية دعم جهود الفاعلين في مجال التصدير داخل األسواق اإلستراتيجية أو التقليدية أو النامية .حيث
تم إعطاء عناية خاصة للقطاعات "المهن العالمية للمغرب" :صناعة السيارات ،وصناعة الطيران ،وصناعة النسيج واأللبسة والجلد،
ومراكز االتصال ،والصناعات اإللكترونية ،إلخ.
وترتكز هذه اإلستراتيجية على ثالثة أسس هامة:

 خلق وتفعيل شبكة وطنية مندمجة للمناطق اللوجستيكية متعددة التدفقات من خالل صياغة مخطط وطني مندمجيشمل مناطق نشاط لوجستيكي تضم نوعا واحدا من المنصات أو أكثر :
•
•
•
•
•

منصاتا حاويات
منطقة توزيع ومناولة الحاويات
منصة ترويج المنتجات الفالحية
منصة مواد البناء
منصة الحبوب

 الرفع من تدفق البضائع تأهيل الفاعلين في مجال اللوجستيك وتحفيزهم -تطوير الكفاءات من خالل مخطط وطني للتكوين في مجال مهن اللوجستيك
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وتنكب الوكالة الوطنية للموانئ على إعداد شباك افتراضي وحيد إلجراءات التجارة الخارجية .ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق
المخطط الوطني لتبسيط اإلجــراءات وتعميم تبادل المعطيات المعلوماتية على كل الفاعلين في مجال التجارة الخارجية .حيث
سيساهم هذا المشروع في تخفيض التكلفة اللوجستيكية عبر برمجة مثلى للتوقفات في الموانئ قبل بلوغ الوجهة النهائية
وتأمين العبور عبر الموانئ بفضل إلمام أكبر بالمعلومات المتعلقة بالسلع التي تمر عبر الموانئ المغربية.

ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت
3ﺳﺎﻋﺎت
 3أﻳﺎم

للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع الوكالةhttp://www.portnet.ma :

ﺑﺎرﻳﺲ

روﻣﺎ

ﺳﺎﻋﺘﺎن

ﺳﺎﻋﺘﺎن

ﻳﻮﻣﺎن

ﻳﻮﻣﺎن

ﻣﺪرﻳﺪ

ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة
ﻳﻮم واﺣﺪ

ﺑﻜﻴﻦ
 22ﺳﺎﻋﺎت
 30أﻳﺎم

د .االتفاقات التجارية التفضيلية

ﻧﻴﻮﻳﻮرك
 7ﺳﺎﻋﺎت
 10أﻳﺎم

اﻟﻘﺎﻫﺮة
4ﺳﺎﻋﺎت
 4أﻳﺎم

تحسينا لظروف الولوج إلى األسواق ،أبرم المغرب عددا من االتفاقيات التجارية التفضيلية مع عدد من الشركاء التجاريين.

دﻛﺎر
 3ﺳﺎﻋﺎت
 4أﻳﺎم
أﻛﺮا
4ﺳﺎﻋﺎت
 5أﻳﺎم

ﻣﺪة اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮة

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﻛﻨﺪا

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ ﻣﻊ

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اورﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ )(2000

ﺳﺎوﺑﺎوﻟﻮ
 18ﺳﺎﻋﺎت
 25ﻳﻮم

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ

اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ )(1996

اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺔ /اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

 22منصة صناعية
متكا ملة

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺤﺮة ﻟﻄﻨﺠﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻃﻨﺠﺔ – ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات

ﺗﻄﻮاﻧﺸﻮر
ﺑﺮﻛﺎن
وﺟﺪة

وﺟﺪة ﺷﻮر

ﻃﻨﺠﺔ
ﺗﻄﻮان
اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة
ﻓﺎس

اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻮﺟﺪة
)اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ(

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻃﻠﺴﻴﺔ اﻟﺤﺮة

ﺗﻜﻨﻮﺑﻮﻟﻴﺲ

اﻟﺮﺑﺎط
اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء

ﻛﺎزاﻧﻴﺘﺸﻮر

ﻣﻜﻨﺎس

ﻓﺎس ﺷﻮر

ﻣﺮاﻛﺶ

ﻗﻄﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
أﻛﺮوﺑﻮﻟﻴﺲ

ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
 14ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻣﻦ أوروﺑﺎ

اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻨﻮاﺻﺮ
ﻣﻴﺪﺑﺎرك )ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﻴﺮان(

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ ﻣﻊ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ )(2005

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ
ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ )(2003

أﻛﺎدﻳﺮ

دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻛﺎدﻳﺮ )(2004
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ ﻣﻊ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة )(2003
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )(1998

ﻣﺮاﻛﺶ ﺷﻮر

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ
اﻻﺗﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻨﻘﺪي ﻟﺪول ﻏﺮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ و
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻮﺳﻂ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﻌﻴﻮن
اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎع ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة
اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺪاﺧﻠﺔ

اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﻴﺮان
ﻗﻄﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
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اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

_ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
_ ﺗﺮﻛﻴﺎ
_ اردن
_ ﺗﻮﻧﺲ

اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ ا ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

_ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻛﺎدﻳﺮ :اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ
_ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

كما يتيح أيضا هذا النظام الشمولي تبادل االمتيازات التجارية بين دول مجموعة  77لتشجيع وتنظيم المبادالت التجارية بينها وتطوير
التعاون االقتصادي بين الدول النامية.

اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ ﻣﻊ
اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

_ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اورﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻃﺮاف

_ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
_ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻤﻢ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎزات
_ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

وقد قام المشاركون في النظام الشمولي لالمتيازات التجارية بتوسيع وتعميق الولوج إلى األسواق خالل انعقاد دورة ساوباولو عام
( 2010المعروفة ببروتكول ساوباولو) .وتشمل هذه االمتيازات التعريفية المتبادلة تخفيض  20في المائة من الرسوم الجمركية
المفروضة على الئحة منتجات تمثل  70في المائة من التعريفة الجمركية الوطنية.

اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ

_ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
_ ﻏﻴﻨﻴﺎ
_ اﻟﻌﺮاق
_ ﻟﻴﺒﻴﺎ

_ ﻣﺼﺮ
_ ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
_ اﻻﺗﺤﺎد اورﺑﻲ

_ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
_ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
_ اﻟﺴﻴﻨﻐﺎل

وتحدد هذه االتفاقيات باألساس:
 ظروف الولوج إلى األسواق إزالة التعريفة الجمركية القيود الكمية المفروضة على الواردات والصادرات قواعد المنشأ العامة والخاصة التدابير غير المتعلقة بالتعريفة تسهيل اإلجراءات الجمركية تدابير الحماية ،والمنافسة ،وإغراق األسواق ،والمساعدات ،إلخ االلتزامات الخاصة بمجاالت معينة (الفالحة ،والنسيج ،إلخ) التدابير الخاصة باالستثمارات والخدمات والولوج إلى األسواق العمومية والتجارة اإللكترونية وحقوق الملكية الفكرية ،إلخوتجدون في ملحق هذا الدليل جذاذات حول هذه االتفاقيات .كما تجري حاليا مفاوضات إلبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع كل من كندا
واالتحاد األوربي (اتفاق تبادل حر عميق وشامل) واتحاد اقتصادي ونقدي مع مجموعة غرب أفريقيا.

ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺪول
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ
اﻟﻤﻐﺮب
اﻣﺘﻴﺎزات
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 اﻻﺗﺤﺎد اورﺑﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎن أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻛﻨﺪا ﻧﻴﻮزﻟﻴﻨﺪا ﺳﻮﻳﺴﺮا -اﻟﻨﺮوﻳﺞ

فضال عن ذلك ،أبرم المغرب اتفاقيات تجارية أخرى تنص على معاملة تعريفية تفضيلية خصوصا المتعلقة منها باإلعفاء من الرسوم
الجمركية والضرائب المماثلة عن جميع المنتجات المتبادلة أو حسب الئحة منتجات حصرية ملحقة باالتفاقيات المذكورة.

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ
ﻣﻊ اﻟﻤﻐﺮب

 اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻟﻌﺮاق ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ -اﻟﺴﻴﻨﻐﺎل

وتتيح هذه المبادرة التي أطلقها المغرب تجاه الدول األفريقية األقل نموا من استيراد بعض المنتجات دون أداء التعرفة الجمركية.
وقد تم تحديد البلدان المستفيدة من المبادرة ،وعددها  ،34باالسم على ظهر نموذج شهادة المنشأ الذي يمكن تحميله من الموقع
االلكتروني لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويستفيد من اإلجراءات التفضيلية التي تخولها هذه االتفاقيات الفاعلين الذي يتحقق فيهم معيار المنشأ كما هو منصوص عليه.
وتسلم شهادة المنشأ بناء على استمارات معدة سلفا تسلمها مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة.
دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية

تكملة لالتفاقيات التجارية ،يتيح النظام المعمم لالمتيازات استفادة منتجات الدول النامية من معاملة تفضيلية غير متبادلة (تخفيض
الرسوم أو إلغاؤها عند االستيراد) مع الدول المتقدمة .وتحدد الدول المانحة لالمتيازات – بشكل أحادي – الدول والمنتجات المستفيدة.
وتمتد هذه االمتيازات التعريفية لتشمل المنتجات المصنعة والشبه المصنعة والفالحية ومنتجات الصيد والصناعة التقليدية.

للمزيد من المعلومات :يمكنكم االطــاع على شــروط االستفادة من االمتيازات على موقع
مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرةwww.douane.gov.ma :

 روﺳﻴﺎ روﺳﻴﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻚ -ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ
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آليات
تغطية
المخاطر
دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية
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 3أليات تغطية المخاطر

تخضع عمليات التجارة الخارجية لمخاطر ترتبط بتذبذب أسعار الصرف وظروف التمويل من جهة ،ومخاطر عدم تحصيل المستحقات
في حالة عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته من جهة أخرى.
يمكن للفاعل االستفادة من التغطية على ثالث أصناف من مخاطر التذبذب:
 تغطية الصرف على المدى القصيرتتيح تغطية الصرف للمقاولة من إمكانية حماية نفسها من تذبذبات أسعار الصرف .لهذه الغاية ،يتوجب على المقاولة إبرام عقد مع
بنك مغربي يعد بمثابة التزام بالبيع (تصدير) أو شراء (استيراد) بسعر قار ُيحدد بتاريخ إبرام العقد.
 تغطية مخاطر تذبذب أسعار بعض المنتجات األساسيةيسمح للمقولة المصدرة من البقاء في مأمن من مخاطر تذبذب أسعار بعض المنتجات األساسية الفالحية أو المعدنية أو الطاقية التي
يتفاوض – أو قد يتفاوض بشأنها – في سوق ثانوية.
 تغطية مخاطر تذبذب أسعار الفائدةتضع البنوك اآلليات التالية رهن إشارة المقاوالت المصدرة:
 مقايضة األسعار بالعملة :يتيح هذا اإلجراء تحويل قرض بسعر ثابت إلى قرض بسعر متغير أو العكس. السعر األقصى :يضمن للمقاولة الحاصلة على قرض خارجي فائدة قصوى لقرض بسعر متغير ،شريطة أداء قسط. اتفاق السعر في المستقبل :يتيح للمقاولة التحديد المسبق لسعر قرض مستقبلي بتاريخ محدد في المستقبل ،دون أداءأي قسط .إذا تبين أن السعر المرجعي في السوق أعلى من اتفاق السعر في المستقبل فإن البنك يعوضها عن الفرق .مقابل
ذلك ،تؤدي المقاولة الفرق للبنك في حالة وقوع العكس ،وفي جميع األحوال يمكن لهذه المقاولة تحديد سعر قرضها مسبقا.
أما إذا تعلق األمر بتغطية مخاطر الخسارة الناجمة أثناء النقل أو بسبب عدم وفاء الزبون فيمكن اللجوء إلى اآلليات التالية لدى
مؤسسات مالية معتمدة:
 التأمين على النقلمن بين التأمينات على النقل نجد:
 تغطية محدودة للخسائر العامة والجزئية في عرض البحر إذا غرقت السفينة أو احترقت. تغطية للخسائر الجزئية في عرض البحر. -تغطية شاملة لجميع الخسائر أو األضرار المادية الناجمة عن أسباب خارجية.

عند االستيراد ،ينبغي على المستورد التأمين على سلعه في المغرب طبقا لقوانين التأمينات المعمول بها .ومع ذلك فإن شركات
التأمين مخولة لتسوية رسوم االستيراد المسجلة لدى شركة تأمين بالخارج.
تفرض قوانين االستيراد في بعض البلدان ( شمال أفريقيا والشرق األوسط وأمريكا الجنوبية) التأمين على النقل
لدى شركات وطنية.
من الضروري التأكد من مدى الضمانات التي تمنحها هذه البلدان واالطالع على مخاطر عدم التعويض.

28

يضمن هذا التأمين للمصدر ،وفق شروط العقد المبرم مع الجهة المقرضة وفي احترام تام لبنود عقد التأمين ،الحماية من مخاطر
عدم تحصيل المستحقات بسبب خطر سياسي أو طبيعي أو نقدي أو خطر تجاري عادي أو استثنائي .ويشمل هذا التأمين كل
الوجهات ويغطي كل العمليات باستثناء تلك التي تخضع لرسائل قروض مؤكدة وغير قابلة لالسترجاع.

دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية

عند التصدير ،يمكن للمصدر أن يتوجه إلى شركة تأمين في بلده ،أو وكيل شركة تأمين ،أو وسيط ،أو وكيل زبائنه لدى شركات تأمين،
أو الوسيط المكلف بنقل سلعته.

 -التأمين على القروض

للمصدر الخيار في جعل التأمين:
 شامال لمجموع رقم المعامالت عند التصدير جزئيا ،بحيث ال تقل نسبة رقم المعامالت التي تتم تغطيتها عن  50في المائة حالة بحالة ،بحيث يمكن أن يشمل زبونا أجنبيا وحيداال يمكن أن تتجاوز الحصة المضمونة  90في المائة من المستحقات الغير محصلة .وتعتبر الشركة المغربية لتأمين الصادرات الجهة
الوصية على تغطية الصادرات (لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع االلكتروني لهذه الشركة .)www.smaex.com
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 التأمين العمومي اإلضافيفي إطار الدعم الذي تقدمه الدولة للمقاوالت العاملة في مجال التصدير ،ومن أجل تمكين هذه المقاوالت من تعزيز مكانتها داخل
األسواق ،تم في سنة  2010خلق آلية للتأمين العمومي اإلضافي على القروض ،وذلك في إطار االتفاقية المبرمة بين وزارة االقتصاد
والمالية والوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية والشركة المغربية لتأمين الصادرات.
ونزوال عند طلب شركة  ،Euler Hermes ACMARالمتخصصة في التأمين على القروض ،الداعي إلى استفادة زبائنها من التأمين
العمومي اإلضافي كما هو الحال بالنسبة للشركة المغربية لتأمين الصادرات ،وتأكيدا لرغبة السلطات العمومية في مساعدة
المصدرين على تنويع أسواقهم ،تم توسيع مدى التأمين العمومي اإلضافي ليشمل كل المصدرين المقيمين في المغرب باستثناء
الشركات التي تؤمن على قروضهم.
وبمقتضى اتفاقية مبرمة مع الدولة (وزارة االقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية) بتاريخ  30دجنبر  ،2010تم تكليف
الشركة المركزية إلعادة التأمين بتدبير هذه اآللية لحساب الدولة.
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 4االستيراد نحو المغرب

أ .خطاطة موجزة إلجراءات االستيراد

 التسجيل في السجل التجاريتستلزم كل عملية استيراد التسجيل في السجل التجاري .ويتم هذا اإلجراء لدى المحكمة االبتدائية التي يقع في دائرتها مقر المقاولة.

ﺧﻄﺎﻃﺔ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

ا£ﺟﺮاءات

1

اﻟﻤﺮاﺣﻞ
ا¶وﻟﻴﺔ

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ /اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ

اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ
رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

-

التحقق من وضع السلعة

-

وﺿﻊ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ:
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

3

ﺧﻄﻮات
ا£ﺟﺮاءات
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ:
وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ

اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﺮﺳﻢ
اﻻﺳﺘﻴﺮاد

اﻛﺘﺘﺎب اﻻﻟﺘﺰام

وﺳﻴﻂ ﻣﻌﺘﻤﺪ )اﻟﺒﻨﻚ(

ا£ذن ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺮاد
) ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ أو اﻟﺘﺰام
ﻣﺴﺒﻖ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء (

اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻀﺮورﻳﺔ

اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ

رﺳﻢ اﻻﺳﺘﻴﺮاد

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ:
وزارة اﻟﺼﺤﺔ

ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ:
وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ

ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

اﻻﺣﺘﺴﺎب اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ
اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ

اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻠﻒ اﻻﺳﺘﻴﺮاد

اﻟﺒﻨﻚ

 ﻗﻴﻮد ﻛﻤﻴﺔ :وﺗﻬﻢ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات ،واﻃﺎرات ،وﺑﻌﺾ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت. اﺳﺘﻴﺮاد ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺑﻀﺮر ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﻀﻊ ﺟﺮاء ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ) اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦاﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻏﺮاق ا¥ﺳﻮاق( ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن  15-09اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
 اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺑﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ ا¥ﺧﻼق ،وا¥ﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،وﺻﺤﺔ ا¥ﻓﺮاد ،أو ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎت واﻟﻮﺣﻴﺶ ،واﻟﺘﺮاثاﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ وا¥ﺛﺮي واﻟﻔﻨﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﻳﺤﻔﻆ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ.

 -اﻟﻘﺎﻧﻮن  13-89اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺪاﺋﻴﺔ:
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﺒﻨﻚ

ب .تفصيل إجراءات االستيراد

اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات

اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

إزاﻟﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق

اﻟﻤﺒﺪأ

ﺑﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ُ

 اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2-93-415ﺑﺘﺎرﻳﺦ  11ﻣﺤﺮم  1414اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟـ  2ﻳﻮﻟﻴﻮ ْز  1993ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن  13-89اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرةاﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ وﺗﺘﻤﻴﻤﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2-99-1261ﺑﺘﺎرﻳﺦ  4ﻣﺎي 2000
 ﻣﺮﺳﻮم وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ رﻗﻢ  2570-10ﺑﺘﺎرﻳﺦ  8ﺷﺘﻨﺒﺮ  2010اﻟﺬي ﻋﺪل وﺣﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  1518-94ﺑﺘﺎرﻳﺦ 28أﺑﺮﻳﻞ  ،1994اﻟﻤﺤﺪد ﺟﺮاءات اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ رﺳﻮم اﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.
 -ﻣﺮﺳﻮم وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺣﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ رﻗﻢ  1308-94ﺑﺘﺎرﻳﺦ  19أﺑﺮﻳﻞ 1994

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

-

اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﺟﺮاءات اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12-94اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻮب واﻟﻘﻄﺎﻧﻲ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﺤﺒﻮب واﻟﻘﻄﺎﻧﻲ.
اﻟﻈﻬﻴﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  1-72-255ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12-06اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺸﻬﺎدات واﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻈﻬﻴﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  1-75-292ﺑﺘﺎرﻳﺦ  19ﺷﺘﻨﺒﺮ  1977اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ا¥ﻟﻴﻔﺔ
ﻣﻦ ا¥ﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24-89ﺑﺘﺎرﻳﺦ  10ﺷﺘﻨﺒﺮ  1993اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ذات ا¥ﺻﻞ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ
اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2-89-597ﺑﺘﺎرﻳﺦ  12أﻛﺘﻮﺑﺮ  1993اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 24-89
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24-09ﺣﻮل ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

رﺑﻂ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
أو اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ:
وزارة اﻟﺼﺤﺔ

اﻻﺳﺘﻴﺮاد

للقيام بعملية استيراد ال بد من استيفاء المراحل األساسية التالية:

 .1المراحل القبلية

34

35

 .2معلومات عن مختلف عمليات المراقبة

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺗﺤﺪﻳﺪ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد

قبل االستيراد ،من الحكمة أن تكون على علم بمختلف عمليات المراقبة المتعلقة بالمنتوج المراد استيراده.
وتهدف المراقبة التقنية للبضائع إلى التأكد من جودة المنتج ومطابقته للقوانين والمعايير المعمول بها في المغرب .للتأكد من
احترام هذه المعايير ،يمكن لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة أن تطالب المستورد باإلدالء بشهادات محددة (صحية أو تقنية).
ويهدف القانون رقم  24-09المتعلق بسالمة المنتجات والخدمات إلى تحديد معايير السالمة التي يجب أن تحترمها كل المنتجات
والخدمات التي تدخل إلى السوق المغربية أو تستعمل في المغرب .أما بالنسبة للمنتجات الخاضعة لقوانين تقنية خاصة (باستثناء
المنتجات الغذائية واألدوية والمستحضرات الصيدلية) فعلى المستورد:
 تحرير تصريح بالمطابقة تكوين ملف تقني وضع عالمة مطابقة على المنتج عند االقتضاءفضال عن ذلك ،ينبغي على المنتج تزويد المستعمل بالمعلومات التي تخوله تقييم المخاطر التي ينطوي عليها منتج أو خدمة ما.
يطبق في المغرب حوالي  8000معيار 200 ،تقريبا منها إجبارية .وتنطبق جل المعايير اإلجبارية على قطاعات الكهرباء واإللكترونيك
( 41في المائة) والميكانيك ( 14في المائة) والبناء ( 12في المائة) والبالستيك ( 9في المائة) والسيارات ( 7في المائة).

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺷﺎرع ﻛﻤﺎل زﺑﺪي وزﻧﻘﺔ دادي ،اﻟﻘﻄﺎع  ,21ﺣﻲ اﻟﺮﻳﺎض – اﻟﺮﺑﺎط
ﻫﺎﺗﻒ037716214 :
ﻓﺎﻛﺲ037711798 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲsnima@mcinet.gov.ma :
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲhttp://www.snima.ma :

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ذات ا ﺻﻞ اﻟﻔﻼﺣﻲ

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
 اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺮﻧﺖwww.onssa.gov.ma : اﻟﺮﻗﻢ ازرق0801003637 : ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺪودﻳﺔ -ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺠﻮدة

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ -ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺠﻮدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻮق
 اﻟﻌﻨﻮان :ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺷﺎرع ﻛﻤﺎل زﺑﺪي وزﻧﻘﺔ دادي ،اﻟﻘﻄﺎع  ،21ﺣﻲ اﻟﺮﻳﺎض ،ﻣﻮﻻي اﻟﺤﺴﻦ ،اﻟﺮﺑﺎط اﻟﻬﺎﺗﻒ0537716215 : اﻟﻔﺎﻛﺲ0537711798 : -اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺮﻧﺖhttp://www.mcinet.gov.ma :

ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات
اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ

وزارة اﻟﺼﺤﺔ  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ادوﻳﺔ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ
 اﻟﻌﻨﻮان 335 :ﺷﺎرع ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ ،اﻟﺮﺑﺎط اﻟﻬﺎﺗﻒ0537761121 : اﻟﻔﺎﻛﺲ0537763895 : -اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲinformation@sante.gov.ma :

ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  -اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 اﻟﻌﻨﻮان 1 :زﻧﻘﺔ واد ﺳﺒﻮ ،اﻟﺮﺑﺎط اﻟﻬﺎﺗﻒ0537680731 : -اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺮﻧﺖhttp://wwwfr.artisanat.gov.ma :

 .3خطوات اإلجراءات الجمركية

-

تسجيل سند االستيراد

تتطلب كل عملية استيراد تسجيل سند استيراد .ال بد من الحصول على استمارة ( االلتزام باالستيراد) أو ( ترخيص االستيراد) أو
(التصريح القبلي لالستيراد).

المنتجات المعنية بإجراءات المراقبة:

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺳﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﻴﺔ

ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد
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اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ

وزارة اﻟﺼﺤﺔ

دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ذات اﺻﻞ اﻟﻔﻼﺣﻲ

اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﺑﺤﺮﻳﺔ

اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ ذن
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ ﻟﺮﺧﺼﺔ

إﻧﺠﺎز رﺧﺼﺔ اﺳﺘﻴﺮاد ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻔﺎﺗﻮرة أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ  7ﻧﺴﺦ

ﻣﻞء اﻻﺳﺘﻤﺎرة

إﻧﺠﺎز اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻣﺮﻓﻖ ﺑﻔﺎﺗﻮرة أوﻟﻴﺔ
ﻓﻲ  6ﻧﺴﺦ

إﻳﺪاع اﻻﺳﺘﻤﺎرة

اﻟﺒﻨﻚ

ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻳﺪاع ﻫﺪه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن

أﺟﻞ ﻗﺮار اﻟﻤﻨﺢ
أو اﻟﺮﻓﺾ

ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻨﻚ

ﻳﻮم إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ أو  30ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ إذا ﺗﻄﻠﺐ
ا¥ﻣﺮ اﻟﺮأي اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻮزارات أﺧﺮى.

ﻣﺪة اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ

 6أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ
ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻚ

 6أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
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يتيح رسم االستيراد المرور عبر الجمارك ،والتسوية المالية للبضائع ويقوم مقام اإلذن باالستيراد عند االقتضاء.

بيانات االتصال بشبابيك الوسطاء المعتمدين
مكتب الصرف
مديرية الوسطاء المعتمدين أو مديرية الفاعلين :قسم معلومات الفاعلين
 الموقع على األنترنتwww.oc.gov.ma : العنوان 31 :شارع باتريس لومومبا ،ص.ب  – 71الرباط -الهاتف0537277400/01/02 - 0537277525 :

تعفى التسويات المالية للبضائع من اإلذن المسبق لمكتب الصرف إذا تمت عمليات االستيراد في إطار رسم
استيراد مسجل طبقا لقوانين التجارة الخارجية والصرف المعمول بها.

يعفى من االلتزام باالستيراد:
 البضائع المستوردة في إطار األنظمة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند  16من القانون رقم 13-89المتعلق بالتجارة الخارجية.
 البضائع المستوردة دون أداء. البضائع المستوردة عرضا بدون أداء والغير الموجهة لالستعمال التجاري والتي ال تتعدى قيمتها  20ألف درهم ،طبقا للبند 3من المرسوم رقم  2-93-415بتاريخ  2يوليوز  1993تطبيقا للقانون رقم  13-89المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تعديله
وتتميمه.
االلتزام باالستيراد – بيانات االتصال
الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية
مديرية سياسة المبادالت التجارية – قسم تنظيم وتسهيل التجارة
-

-

الموقع على اإلنترنتwww.mce.gov.ma :
العنوان 1 :شارع تادلة ،مابيال ،الرباط
الهاتف0537716216 / 0537716215 :
الفاكس0537735143 :
البريد اإللكترونيMinistere@mce.gov.ma :

وضع سند االستيراد

 تقديم البضاعة إلى الجماركينبغي أن يتم تقديم البضائع إلى الجمارك من طرف المورد أو الشخص الذي يتكفل بنقلها بعد االستيراد .للتأكد من التحمل عند
االستيراد ،ينبغي أن يتم إيداع البضائع أو تحويل تصريح إجمالي ينجزه المكلف بشحن البضائع معلوماتيا.

 التسجيل المعلوماتي للتصريح بالتفصيلقبل تسجيل تصريح لدى مصالح الجمارك ،ال بد من تحديد الخصائص التالية للبضائع:
-

نوع التعريفة
المنشأ
المصدر
القيمة
الوزن
العناصر الكمية األخرى مثل الطول والمساحة والحجم والعدد

كل البضائع المستوردة يجب أن تكون موضوع تصريح مفصل ينجز على استمارة تسمى "التصريح الفريد للبضائع" (اإلعفاء من
الرسوم والضرائب ال يعني اإلعفاء من إلزامية التصريح).

ينبغي أن يسجل سند االستيراد مع األداء – وجوبا – لدى بنك معتمد من طرف مكتب الصرف ويلتزم لديه بالقيام باإلجراءات التي
تنص عليها القوانين المنظمة للتجارة الخارجية والصرف والقيام بالتسويات المالية المتعلقة باالستيراد.

في مرحلة أولى ،ينبغي أن يتم إنجاز التصريح عبر حاسوب مرتبط بنظام التعشير اإللكتروني .BADR

بالنسبة للبضائع الخاضعة لتأشيرة الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية ،يتوجب على المستورد أن يضع االلتزام لدى بنك وسيط معتمد
قبل تقديم طلب التأشيرة ،وبعد تحصيل التأشيرة يمكنه توطين االلتزام.

يجب إيداع التصريح المفصل في أجل  45يوما ابتداء من تاريخ إيداع التصريح اإلجمالي في حالة النقل الجوي أو البحري ،وابتداء من تاريخ
وصول البضائع إلى مكتب الجمارك في حالة النقل البري.
دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية

يمكن إيداع التصريح مسبقا لدى مكتب الجمارك إذا تعلق األمر ببضائع قابلة للتلف أو بضائع خطرة أو بضائع قابلة لالشتعال.
يخضع تسجيل االلتزام باالستيراد لتأشيرة وزارة التجارة الخارجية بالنسبة لألشخاص الماديين والمعنويين غير
المسجلين بالسجل التجاري والذين ال يتوفرون على هوية ضريبية .ويعفى من التأشيرات الجماعات المحلية
والمصالح التابعة لها .وتخضع االلتزامات باالستيراد أيضا لتأشيرة وزارة التجارة الخارجية حين يتعلق األمر
بمنتوجات خاضعة للمراقبة طبقا للقانون  15-09الخاص بتدابير الحماية التجارية
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 تسليم ملف االستيرادقبل التقدم إلى مكتب الجمارك ،على المورد أن يكون ملفا يشمل التصريح الوحيد للبضائع فضال عن الوثائق التالية:
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اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

ﺷﻬﺎدة ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺗﺒﻴﻦ اﺳﻢ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ واﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﻮرة،
وﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ،وﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻮم اﻻﺳﺘﻴﺮاد
_ ﻓﺎﺗﻮرة ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ
_ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ

ﻧﻮع اﻟﻤﻨﺘﺞ
اﻟﺸﻬﺎدة /اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﻨﺸﺄ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
رﺳﻢ اﻻﺳﺘﻴﺮاد :اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺮاد ،رﺧﺼﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ،أو اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮاد
ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
رﺳﻮم اﻟﻨﻘﻞ و رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي ورﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ
اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺸﻬﺎدة
ﺗﺴﻬﻞ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل.

اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ذات اﺻﻞ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ
إﻟﺰاﻣﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

إﻟﺰاﻣﻴﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺧﺎﺿﻌﺎ
ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ إﻟﺰاﻣﻴﺔ

اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺎدات واﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻓﺮ
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان،
وﻫﻲ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺮﻧﺖ.

اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24-09اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت

أﺣﺪث اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺪاء ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ ازرق:
.37 36 100 080

اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲ

وﺛﺎﺋﻖ أﺧﺮى
_ ﻣﺬﻛﺮات ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺗﺒﻴﻦ وزن وﻋﺪد وﻧﻮع اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮردة
_ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

*ينبغي أن تشمل الفاتورة كل المعلومات المتعلقة بالصفقة خصوصا:

-

القيمة اإلجمالية وسعر الوحدات كما هو مبين في القيمة المحددة في المصنع
الكمية ،مبينة بوحدات القياس المالئمة
التسمية التجارية للبضاعة
ظروف التسليم ،وبلدان المنشأ والوجهة
ظروف األداء

بالنسبة للبضائع التي ال تفرض قيود على استيرادها ،يسجل المورد التزاما باالستيراد من خالل استمارة "االلتزام باالستيراد ،رخصة
االستيراد ،التصريح القبلي لالستيراد" ( 6نسخ).
عند االستيراد ،يجب إيداع النسخة المكتوبة من التصريح بمكتب الجمارك المعني ،في أجل أقصاه:

ينبغي تحويل العائدات بعد ذلك إلى بنك التوطين

ال بد من ربط االتصال بمؤسسات المراقبة التقنية أو الصحية المختصة عند وصول البضائع.
فضال عن ذلك ،يوجد حوالي  200معيار إلزامي وضعتها مصلحة التقييس الصناعي بالمغرب (لالطالع على المعايير المغربية يمكنكم
تصفح الموقع االلكتروني:
http//www.snima.ma/index.php/imanor/information/Catalogue
تستوحى المعايير المغربية عموما من المعايير الدولية واألوربية .تفرض وزارة الصناعة والتجارة االستثمار واالقتصاد الرقمي شهادات
مطابقة بالنسبة لبعض أنواع التجهيزات .األمر ذاته ينطبق على الواردات النباتية والحيوانية والمنتجات ذات األصل الحيواني التي
تتطلب مراقبة صحية من قبل المؤسسات المختصة (المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية).
وزارة الصناعة والتجارة االستثمار واالقتصاد الرقميwww.mcinet.gov.ma :
المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةwww.onssa.gov.ma/onssa/index.php :
المنتجات الغذائية ذات األصل الفالحي

ﻧﻮع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

 الحصول على الشهادات الخاصةيحمل القانون رقم  28-07المسؤولية لمنتج ومستورد المنتجات الغذائية ذات األصل الفالحي .والواقع أن كل مستورد مسؤول عما
يستورده من بضائع ،لذلك فالبضائع يجب أن تأتي من مؤسسات معتمدة ،كما يجب إعداد خطة لتسليم البضائع.
كما يجب أيضا على المستورد أن يستعلم عن اإلجراءات وكيفية الحصول على الشهادات المرتبطة بالمنتج الذي ينوي استيراده إن
اقتضى األمر.
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اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية

 يوم العمل الموالي ليوم التسجيل يوم العمل الخامس الموالي ليوم التسجيل بالنسبة للتصريحات في إطار األنظمة االقتصادية في الجمارك -يوم العمل  15الموالي ليوم التسجيل بالنسبة للتصريحات بالبيع في إطار األنظمة االقتصادية في الجمارك

 -المراقبة عند الوصول

ﻳﺒﻨﻲ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﻳﻜﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ واﺧﻄﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻠﺪ
اﻟﻤﻨﺸﺄ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :زﻳﻮت اﻟﻤﺎﺋﺪة وﻣﺒﻴﺪات اﻟﺤﺸﺮات ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم(.

اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ،ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻗﺒﻞ إﻧﺰال اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ،وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﺣﻮال
ﻗﺒﻞ أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق.
ﻳﻨﺼﺢ اﻟﻤﺴﺘﻮردون ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ا¬ﺟﺮاءات ﻟﺪى اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ٌأﻗﺮب ا±ﺟﺎل ،ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ا¬ﺟﺮاءات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ.

اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﺴﻮق

إن دﺧﻮل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق رﻫﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ "إذن ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت".
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أﺣﺪث اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺪاء ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ ا¯زرق:
.37 36 100 080

المنتجات الصناعية

بيانات االتصال للحصول على معلومات حول اإلجراءات الجمركية

ﻧﻮع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

الخلية الجهوية للمساعدة بالمديرية الجهوية:
الدار البيضاء الميناء0522547926 :
الدار البيضاء0522427033 :
الشمال الغربي0539340457 :
الشمال الشرقي0536608806 :
الوسط0537217811 :
الوسط الجنوبي0524395359 :
أكادير0528298480 :
الجنوب0528990419 :

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

اﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

 اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12-06اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺸﻬﺎدات واﻻﻋﺘﻤﺎد واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻨﺼﺐ.
 -اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24-09اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت.

اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﻀﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت إﻟﻰ اﺳﺘﺨﻼص ﻋﻴﻨﺎت وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ
اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﻀﺮورﻳﺔ .وﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ ﻟﻠﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ.

اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﺴﻮق

إن دﺧﻮل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق رﻫﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ "إذن ﺑﺎﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ
اﻟﺴﻮق" ﺗﺴﻠﻤﻪ اﻟﻮزارة اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

مستحضرات التجميل

ﻧﻮع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ

اﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟـ:
 -دورﻳﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ رﻗﻢ 48DMP/20

اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى وزارة اﻟﺼﺤﺔ.

اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﺴﻮق

ﺗﺴﻠﻢ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮرد "ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻞ" إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إدﺧﺎل
اﻟﻤﻨﺘﺞ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق.

التدابير التعريفية ،التي تعرف عادة "بالرسوم الجمركية" ،هي الرسوم المستخلصة عند كل استيراد في بلد ما .من أجل االطالع على
سعر الرسوم المطبقة يمكنكم تصفح موقع مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة على اإلنترنت:
http://www.douane.gov.ma/adil
في حالة اتفاق بلدين ،يمكن تقليص الرسوم الجمركية أو رفعها .ومع ذلك فإن أداء الضريبة على القيمة المضافة إجباري ما لم يتم
اإلعفاء من ذلك.
يتم اإلعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة في حالة:

 عملية استيراد أو شراء على المستوى المحلي يقوم بها المعني باألمر مباشرة أو عن طريق شركة للقرض -كراء للتجهيزات والمعداتباإلضافة إلى قطع الغيار والمرفقات التي يجب تسجيلها في الحساب الغير جاري الذي يعطي الحق في االستفادة من تقليص الرسوم.

ولالستفادة من اإلعفاء من الضريبة على االستيراد ،يتوجب على المستورد تقديم "طلب اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على
االستيراد" في نسختين من خالل ملء االستمارات التي توفرها مديرية الضرائب حيث يلتزم المعني باألمر بتسجيل مواد االستثمار
التي تعطي الحق في االستفادة من تقليص الرسوم في حاسب غير جاري.

 -التسوية المالية للواردات

 -المراقبة الفعلية للبضائع

بيانات االتصال للحصول على معلومات حول اإلجراءات الجمركية
مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة
مديرية التيسير والمعلوميات :مصلحة اإلجراءات والمناهج
 الموقع على اإلنترنتwww.douane.gov.ma : العنوان :شارع النخيل ،مركز األعمال ،حي الرياض  ،10000الرباط الهاتف0537579000 -0537717800/01 : الفاكس0537717814/15 : البريد اإللكترونيadii@douane.gov.ma : -الرقم االقتصادي0801007000 :

يتيح سند استيراد ،تم توطينه بشكل مالئم ومقيد من طرف الجمارك ،لصاحبه التسوية عبر وساطة شباك مقر اإلقامة لقيمة البضاعة
المرتبطة به وأجرة الشحن والتكاليف المترتبة عن ذلك عند استحقاق العقد التجاري.
يمكن تسوية نفقات الواردات بعملة غير تلك التي حددت مسبقا في العقد التجاري ،علما أن هذه التسوية ال يمكن أن تتم إال بإحدى
العمالت التي حدد سعرها في سوق العمالت.

دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية

ال تتم المراقبة الفعلية للبضائع بشكل تلقائي .حيث تتم هذه العملية بطريقة فعلية بحضور المصرح لدى مصالح الجمارك أو من
ينوب عنه وهي تهدف إلى التحقق من مطابقة هذه البضائع (طبيعتها ،ومصدرها ،وحالتها ،وكميتها ،وقيمتها) لما تم التصريح به
بالتفصيل.
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 -أداء الرسوم الجمركية

 تسوية ملفات االستيرادتشمل تصفية ملف االستيراد جمع الوثائق التجارية والمالية والجمركية التي تخول تقييم عملية االستيراد ،بحيث ينبغي أن تتطابق
التسويات والفواتير النهائية وقيود الجمارك .ويطالب المستوردون بإعادة سند االستيراد إلى شبابيك التوطين في أجل أقصاه شهر،
ابتداء من تاريخ إتمام اإلجراءات الجمركية.
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بيانات االتصاال للحصول على معلومات بخصوص تصفية ملفات االستيراد
مكتب الصرف
مديرية الفاعلين :قسم المعلومات حول الفاعلين
 الموقع على األنترنتwww.oc.gov.ma : العنوان 31 :شارع باتريس لومومبا ،ص.ب  – 71الرباط -الهاتف0537277402 ;0537277401;0537277400 ;0537277525 :

 -هيئات الدعم المؤسساتي

ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ

اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

رﺧﺼﺔ ،ﻃﻠﺐ ا ﻋﻔﺎء اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ

وزارة اﻟﺼﺤﺔ

 ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺎدة ا ذن ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻮقﻣﺮة واﺣﺪة

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

ا ﺟﺮاءات ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪود

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮف

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﺮف

www.oc.gov.ma

اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲ

وﺿﻊ وﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

www.snima.ma

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وإﺻﺪار اﻟﺸﻬﺎدات ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ
)اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت(.

http://www.mce.gov.ma

www.sante.gov.ma

www.douane.gov.ma

www.onssa.gov.ma

دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية
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اﻟﺪور ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺮﻧﺖ
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التصدير
من
المغرب
دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية

5

 5التصدير من المغرب

ب .تفصيل إجراءات التصدير

أ .خطاطة موجزة إلجراءات التصدير
ﺧﻄﺎﻃﺔ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ
اﺟﺮاءات
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

اﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ /اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

 -اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

1

اﻟﻤﺮاﺣﻞ
ا³وﻟﻴﺔ

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

 اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻧﻌﺎش اﻟﺼﺎدراتﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺼﺎدرات
رﺑﻂ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أو اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء
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2

اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

3

ﻣﺮاﺣﻞ
إﺟﺮاءات
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﺷﻬﺎدة ﺻﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﻨﻴﺔ )إﺟﺒﺎرﻳﺔ(

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ:
وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ

إﻧﺠﺎز ﺳﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ:
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺼﺮف أو رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

-

ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ:
وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

 التسوية الجمركية ( الوثائق واإلجراءات الضرورية ) المعايير والشهادات الالزمة المتعلقة بالمنتج أو بتغليفه وتعبئته القيود المفروضة على االستيراد في البلد المستهدف ( الرخص ،الحصص ،المنع ،إلخ )كما تجدر اإلشارة إلى أن الوثائق األساسية التي يجب تحضيرها من أجل عملية تصدير (سواء من طرف المصدر نفسه أو وسيط) هي
كالتالي:

 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐاﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ:
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

قصد تصدير المنتجات إلى سوق أجنبية من المهم االستعالم عن الضرائب والرسوم التي يجب أداؤها .وللحصول على هذه المعلومات،
ينبغي على المصدر أن يحدد الرمز الجمركي لبضاعته ويستعلم ،بعد اإلدالء بهذا الرمز ،لدى مصالح الجمارك حول الدولة المستهدفة.
على المصدر أيضا أن يستعلم عن:

ﺳﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

االلتزام بالصرف
رسالة العربة
رسالة النقل الجوي
وثيقة الشحن
شهادة التأمين
شهادة المراقبة  -إدا اقتضى األمر
شهادة المنشأ
رخصة التصدير  -إدا اقتضى األمر
رسم التصدير
الوثيقة التي ينبغي أن تصادق عليها المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات في حالة تصدير منتجات غذائية ذات
أصل فالحي
فاتورة تجارية

لالطالع على االستمارات الخاصة بالدول ،يمكنكم االطالع على الموقع االلكتروني للوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية:
 http://www.mce.gov.maأو موقع الجمعية المغربية للمصدرين http://www.asmex.org :

ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

اﻋﻔﺎء اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ

 .1المراحل األولية

إرﺳﺎل اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

ﺟﻴﺪ ﻟﻠﺸﺤﻦ

 -التسجيل في السجل التجاري

إﻋﺎدة ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮف

ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮف

تستلزم كل عملية تصدير التسجيل في السجل التجاري وتتم هذه العملية لدى المحكمة االبتدائية التي يوجد في دائرتها المقر
الرئيسي للتاجر أو مقر المقاولة.
تمنح مصالح الجمارك للمصدرين ،أشخاصا ماديين كانوا أو معنويين ،الغير المسجلين في السجل التجاري (تعاونيات فالحية،
وجامعات ،وسفارات ،وسياح ،إلخ) رمزا خاصا يحل محل السجل التجاري.
بالنسبة لمنتجات الصناعة التقليدية ،ينبغي قبيل إنجاز أي عملية تصدير أن يكون المصدر مسجال في الئحة مصدري
منتجات الصناعة التقليدية .ويتم هذا التسجيل بناء على طلب يتم تقديمه إلى الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية أو لدى
مندوبياتها في مختلف أقاليم المملكة.
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ا ﺟﺮاءات

 يراقب ويصادق على مبيدات الحشرات وعلى المؤسسات التي تنتجها ،سواء عند التصدير أو االستيراد المراقبة الصحية عند التصدير :تقوم بها المصالح البيطرية في مختلف األقاليم بما في ذلك المصالح المكلفة بمراقبة الجودة فيالنقط الحدودية ،أي الدار البيضاء وطنجة وأكادير.
 تكوين وإيداع الملفات :قبل المراقبة ،ينبغي على المصدر أن يكون ملفا يودع لدى المصالح البيطرية و يتشكل هذا الملف من طلبإذن التصدير و /أو شهادة المنشأ الصحية.

اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
-

اﻟﻤﺒﺪأ

ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

التحقق من وضع البضاعة

اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات

ﻗﺪ ﺗﺨﻀﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﺮﺧﺺ ﺗﺼﺪﻳﺮ :دﻗﻴﻖ اﻟﺤﺒﻮب ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ارز ،اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺨﺸﺒﻲ ،اﻟﺠﻠﻮد ،اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،اﻟﻤﻮاد ذات اﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﺛﺮﻳﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﻠﺤﻴﺔ ،واﻟﻤﻜﺎﺑﺲ واﻟﻤﺒﺮدات،
واﻟﻔﻀﻼت واﻟﺒﻘﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ،وﻣﺒﻴﺪات اﻟﺤﺸﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ،واﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺨﺎﻣﺔ ،واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﺧﺮى اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻓﻖ  2ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﺬﻛﻮر أدﻧﺎه.

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  1308-94ﺑﺘﺎرﻳﺦ  19أﺑﺮﻳﻞ  1994اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﺟﺮاءات اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.

ب .المطابقة التقنية والصحية للمنتجات المصدرة

منتجات الصناعة التقليدية

تهدف المراقبة التقنية للبضائع إلى التأكد من كون جودة المنتج تطابق القوانين والمعايير المعمول بها في المغرب أو في البلد
المستهدف.
المنتجات المعنية بإجراءات المراقبة هي:

اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ

ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ذات اﺻﻞ اﻟﻔﻼﺣﻲ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻨﺴﻴﻖ
اﻟﺼﺎدرات  /اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ و ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ

وزارة اﻟﺼﺤﺔ

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

تحصيل الشهادات الضرورية للتصدير

على المصدر أن يستعلم لدى مؤسسات البلد الوجهة حول المقتضيات القانونية والمعيارية للمنتجات المراد تصديرها.
وتتلخص أنواع الشهادات كما يلي:
المنتجات الفالحية والمنتجات الغذائية

تخضع مراقبة منتجات الصناعة التقليدية للظهير بمثابة قانون رقم  1-73-653بتاريخ  29غشت  1975الذي يخول للسلطة الحكومية
المكلفة بالصناعة التقليدية اختصاصات مكتب التسويق والتصدير فيما يخص المراقبة التقنية لمنتجات الصناعة التقليدية وتعبئتها
وتصديرها.
حيث يجب على المصدر أن يقدم سند التصدير من أجل التأشيرة التقنية لمراقبة جودة خدمات وزارة الصناعة التقليدية وإال فإن المنتج
ال يعتبر منتجا للصناعة التقليدية.
المنتجات الصناعية
يمكن للمصدر أن يتوجه إلى مختبرات المراقبة المعتمدة أو المراكز التقنية والصناعية تحت وصاية وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار
واالقتصاد الرقمي للحصول على شهادات المطابقة لمقتضيات البلد الوجهة.

-

الحصول على شهادة المنشأ
دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية

-

• المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات
 تتولى مهمة ضمان مطابقة المنتجات الغذائية المغربية الموجهة للتصدير للمعايير القانونية المعمول بها في األسواق الدوليةو تنسيق تصدير المنتجات الخاضعة لمراقبته التقنية من خالل تدبير تثمين هذه الصادرات.
 توافق على وحدات تصنيع وتعبئة وتخزين السلع التي توجه منتجاتها نحو التصدير يراقب جودة المنتجات الغذائية خالل مراحل تصنيعها وتعبئتها وتصديرها العنوان 72 :ملتقى شارع محمد سميحة وزنقة محمد الباعمراني ،الدار البيضاء. العنوان 72 :ملتقى شارع محمد سميحة وزنقة محمد الباعمراني ،الدار البيضاء الهاتف0522305104 : الفاكس0522302567 : -الموقع على األنترنتhttp://web2.eacce.org.ma :

لالستفادة من االمتيازات التي تخولها االتفاقيات الثنائية أو المتعددة األطراف ،ينبغي على المصدر أن يحصل على شهادة المنشأ
المالئمة لدى مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 تتمتع المقاوالت التي لها وضع "مصدر معتمد" باالعتراف المتبادل من طرف إدارات الجمارك على المستوى الدولي،حيث يمكن لهذه اإلدارات المصادقة بنفسها على منشأ البضائع التي تصدرها هذه المقاوالت إلى الدول الواقعة
في المنطقة األورومتوسطية.
 -تمنح صفة المصدر المعتمد من طرف المديرية المركزية بناء على طلب المقاولة المعنية.

• المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
 يسهر على الحماية الصحية للموروث النباتي والحيواني الوطني ويراقب المنتجات النباتية والحيوانية أو ذات األصل النباتيأو الحيواني ،بما في ذلك منتجات الصيد ،عند االستيراد نحو السوق الداخلية أو عند التصدير.
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ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ

ﺗﺴﺠﻴﻞ رﺳﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ

اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰم رﺧﺼﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ

اﻛﺘﺘﺎب
ﺳﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

إﻧﺠﺎز اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺼﺮف ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻔﺎﺗﻮرة أوﻟﻴﺔ
ﻓﻲ  3ﻧﺴﺦ

إﻧﺠﺎز رﺧﺼﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻔﺎﺗﻮرة أوﻟﻴﺔ
ﻓﻲ  6ﻧﺴﺦ

إﻳﺪاع اﻻﺳﺘﻤﺎرة

اﻛﺘﺘﺎب اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﺗﻮدع رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ اﺳﺘﻼم

اﻟﻤﺮاﺣﻞ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
 اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺮﻧﺖwww.onssa.gov.ma : اﻟﺮﻗﻢ ازرق080 100 36 37 : ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺠﻮدةاﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺼﺎدرات
 اﻟﻌﻨﻮان 72 :ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺷﺎرع ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﻴﺤﺔ وزﻧﻘﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﻋﻤﺮاﻧﻲ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻬﺎﺗﻒ0522305104 : اﻟﻔﺎﻛﺲ0522302567 : -اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺮﻧﺖhttp://web2.eacce.org.ma :

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺠﻮدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻮق
 اﻟﻌﻨﻮان :ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺷﺎرع ﻛﻤﺎل اﻟﺰﺑﺪي وزﻧﻘﺔ دادي ،اﻟﻘﻄﺎع ،21ﺣﻲ اﻟﺮﻳﺎض ،ﻣﻮﻻي اﻟﺤﺴﻦ ،اﻟﺮﺑﺎط
 اﻟﻬﺎﺗﻒ0537716215 : اﻟﻔﺎﻛﺲ0537711798 : اﻟﺒﺮﻳﺪ ا£ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲleministre@mcinet.gov.ma : -اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺮﻧﺖhttp://www.mcinet.gov.ma :

ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ادوﻳﺔ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ
 اﻟﻌﻨﻮان 335 :ﺷﺎرع ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ ،اﻟﺮﺑﺎط اﻟﻬﺎﺗﻒ0537761121 : اﻟﻔﺎﻛﺲ0537763895 : -اﻟﺒﺮﻳﺪ ا£ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲinformation@sante.gov.ma :

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﺔ ا£ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 اﻟﻌﻨﻮان 1 :زﻧﻘﺔ واد ﺳﺒﻮ ،اﻟﺮﺑﺎط اﻟﻬﺎﺗﻒ0537680731 : -اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺮﻧﺖwwwfr.artisanat.gov.ma :

أﺟﻞ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻤﻨﺢ
أو اﻟﺮﻓﺾ
ﻣﺪة اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ

يقدم سند التصدير مباشرة إلى المكتب الجمركي عند تصدير البضاعة مرفقة بفاتورة أولية في نسختين.
من الضروري الحصول على تأشيرة لرسوم التصدير من طرف مكتب الصرف بالنسبة للعمليات التالية:
 التصدير بدون قيمة تجارية ودون أداء بقيمة أعلى من  3000درهم تصدير عينات بدون أداء بقيمة أعلى من  10000درهم التصدير من أجل البيع على سبيل اإليداع لمنتجات غير المنتجات الفالحية ومنتجات الصناعة التقليدية -التصدير مع أجل أداء يتجاوز  150يوما ال تخضع سندات التصدير لتأشيرة البنوك الوسيطة المعتمدة.

ييتم خالل كل عملية تصدير لتسجيل سند تصدير ،ويتعلق األمر بوثيقة يلتزم بموجبها المصدر باحترام مقتضيات الصرف ،ال سيما
فيما يخص إرجاع عائدات التصدير في اآلجال القانونية.
يمكنكم تحميل استمارة "االلتزام بالصرف ورخصة التصدير" على الموقع االلكتروني للوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية على:
www.mce.gov.ma
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-

 3أﺷﻬﺮ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

* ينبغي أن تشتمل الفاتورة األولية على كل المعلومات المتعلقة بالصفقة ،خصوصا:
 القيمة اإلجمالية وسعر الوحدة بقيمة المصنع الكمية بوحدات القياس المالئمة االسم التجاري للبضاعة ظروف التسليم ،وبلدان المنشأ وبلدان أصل البضائع -ظروف األداء

ت .مراحل إجراءات التصدير
اكتتاب سند التصدير

 30ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ

تعفى عمليات التصدير التالية من تسجيل سندات التصدير:
-

التصدير المؤقت الذي يتم القيام به في إطار أحد األنظمة االقتصادية الجمركية
تصدير بضائع بمبلغ يعادل أو يفوق  3000درهم بدون قيمة تجارية وبدون أداء
تصدير عينات "بدون أداء" يساوي مبلغها أو يفوق  10000درهم
تصدير بضائع ذات أصل مغربي يقل مبلغها أو يساوي  50000درهم لفائدة سائح أجنبي عابر من المغرب.

53

-

تقترح مصالح الجمارك خدمة مساعدة على تعشير البضائع .يمكنكم االطالع على تفاصيلها من خالل الموقع االلكتروني للمديرية:
.http://www.douane.gov.ma/adil/

تسليم ملف التصدير

قبل التقدم نحو مكتب الجمارك ال بد أن يتوفر المصدر على ملف يحتوي على التصريح الفريد للبضاعة والوثائق التالية:

وتتيح هذه الخدمة الحصول على المعلومات المتعلقة بالجوانب الضريبية المتعلقة باالستيراد والوثائق الالزمة الخاصة لكل منتوج.

اﻟﺼﺎدرات
• إرجاع عائدات التصدير

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ

 ﻓﺎﺗﻮرة ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ -ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ وﺣﺪة

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎ°ﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

التزامات المصدر:

ﺳﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ :اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺼﺮف أو رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

إجراءات التسوية

ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﺤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﻒ ،واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل أو اﻳﺪاع أو ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺒﻮر اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎرك ﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻫﺎ

وﺛﺎﺋﻖ أﺧﺮى

-

 ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻮﺿﻴﺐ وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﻠﻊ :ﻣﺬﻛﺮات ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮل وزن ﻛﻞ ﻃﺮد وﻋﺪد وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻮﻳﻬﺎ -ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

التفقد الفعلي للبضاعة

ال يتم التفقد الفعلي للبضاعة بشكل غير منظم ،فهو يتم بحضور المصرح في الجمارك أو من ينوب عنه بشكل قانوني .وتهدف
عملية التفقد هذه إلى التحقق من مطابقة البضاعة (طبيعتها ونوعها وأصلها وحالتها وكميتها وقيمتها) مع منطوق التصريح
المفصل.

-

يجب أن تتم التسوية بإحدى العمالت المسعرة في سوق الصرف طبقا للنظام العام للتسويات بين المغرب والخارج:
 سواء عن طريق تحويل بنكي من الخارج أو خصم من حساب بالعملة أو خصم بالدرهم من حساب أجنبي قابل للتحويل مفتوح باسم وسيط معتمد طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل أو عن طريق شيك باسم المصدر ،وفي هذه الحالة يتوجب على المصدر أن يقدم فورا الشيك من أجل تحصيل رصيده لدىوسيط معتمد
كما يمكن أن تتم التسوية أيضا:
 بأوراق العملة المستوردة نحو المغرب طبقا لمقتضيات الصرف الجاري بها العمل -بعملة مسعرة في السوق غير تلك التي سجلت في الفاتورة في البدء

إرسال البضاعة

ينبغي أن يخضع خروج أي بضاعة من التراب الوطني لمراقبة الجمارك ،وال يتم ذلك إال بعد اإلدالء بالوثائق التالية:

أجل إرجاع عائدات التصدير إلى البالد

اﻟﺸﺤﻦ

للمصدر أجل ال يتعدى  150يوما ابتداء من تاريخ فرض الرسوم الجمركية لتحصيل وإرجاع عائدات المنتج المصدر بعد البيع النهائي
(دورية مكتب الصرف رقم  1606بتاريخ  21شتنبر .)1993

 ا ذن ﺑﺎﻟﺸﺤﻦ ﻳﻤﻨﺤﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺟﻤﺎرك ﻓﺎﺣﺺ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻔﺼﻞ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ،أي اﺳﺘﻤﺎرة "ﺟﻴﺪ ﻟﻠﺸﺤﻦ""
 وﺿﻊ اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎوﻳﺔ أو ﻣﻘﻄﻮرة -ا دﻻء ﺑﻘﺴﻴﻤﺔ ا ﻋﻔﺎء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ اﻟﺬي ﺗﻔﺼﻠﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﺎرك.

كل تأجيل في إرجاع عائدات تصدير المنتج أو تخفيض قيمة هذا المنتج ،ألي سبب من األسباب ،يجب أن يكون موضوع طلب إذن مسبق
يقدم إلى مكتب الصرف قبل استيفاء أجل  150يوما.

بيانات االتصال للحصول على معلومات حول اإلجراءات الجمركية
مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة
مديرية التيسير والمعلوميات :مصلحة اإلجراءات والمناهج
 الموقع على اإلنترنتwww.douane.gov.ma : العنوان :شارع النخيل ،مركز األعمال ،حي الرياض  ،10000الرباط الهاتف0537579000 -0537717800/01 : الفاكس0537717814/15 : البريد اإللكترونيadii@douane.gov.ma : -الرقم االقتصادي0801007000 :

الخلية الجهوية للمساعدة بالمديرية الجهوية:
الدار البيضاء الميناء0522547926 :
الدار البيضاء0522427033 :
الشمال الغربي0539340457 :
الشمال الشرقي0536608806 :
الوسط0537217811 :
الوسط الجنوبي0524395359 :
أكادير0528298480 :
الجنوب0528990419 :
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اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ
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كل مصدر مطالب بتحصيل عائدات المنتوجات التي صدرها وإعادتها إلى الوطن مع إثبات ذلك لدى مكتب الصرف.

يعتبر إعادة العملة واجبا قانونيا يمكن تعليقه في حالة المتابعات القضائية .وبناء على ذلك ،ينبغي إخطار مكتب الصرف بهذا الوضع
من طرف الهيأة القضائية التي تقرر تعليق االلتزام بإعادة العائدات.
في حالة كون المصدر مقدم خدمات ،يتوفر هذا األخير على أجل أقصاه  30يوما ،ابتداء من تاريخ وجوب
أداء مقابل الخدمة ،إلرجاع عائدات المنتج المصدر.
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• تصفية ملفات التصدير
واجبات المصدر
تستلزم عملية تصفية ملفات التصدير التصريح الدوري لدى مكتب الصرف برقم المعامالت الذي تم تحقيقه عند التصدير وإثبات إرجاع
عائداته إلى الوطن بعد اقتطاع الرسوم والعموالت التي أديت في الخارج .كل تقليص في المبلغ ،الذي ينبغي تحويله إلى الوطن ،يجب
أن يتم تبريره والموافقة القبلية عليه من قبل مكتب الصرف في إطار إذن خاص أو عام.
أجل التصفية
يتوجب على المصدر موافاة مكتب الصرف في أجل أقصاه  15يوما بعد نهاية عملية التصدير بكافة الحسابات بما في ذلك الفاتورات
النهائية ومراجع تسوية األداء والتصريح الوحيد للبضائع...،
تسليم هذه الوثائق موقعة وممهورة يعفي المصدر من اإلدالء من بعض الوثائق األخرى (رسوم التصدير والوثائق والوسائل البنكية
السترجاع العائدات) والتي يجب عليه بالرغم من ذلك االحتفاظ بها بعناية حتى نهاية األجل القانوني لالحتفاظ بالوثائق كما هو
منصوص عليه في القانون التجاري وذلك تحسبا ألي مراقبة قد يجريها مكتب الصرف.
بيانات االتصال من أجل الحصول على معلومات بخصوص إرجاع العائدات وتخليص ملفات التصدير
مكتب الصرف
مديرية الفاعلين :قسم المعلومات المتعلقة بالفاعلين
 الموقع على األنترنتwww.oc.gov.ma : العنوان 31 :شارع باتريس لومومبا ،ص.ب  – 71الرباط -الهاتف0537277402 ;0537277401;0537277400 ;0537277525 :

لمعلومات أوفى يرجى مراجعة القوانين المنظمة للصرف وأيضا دورية مكتب الصرف رقم 1606
الصادرة بتاريخ  21شتنبر .1993

 تسهيل اإلجراءات على المقاوالت المصدرة. تزويد المقاوالت المصدرة بالمعلومات التجارية حول األسواق الخارجية )دراسة السوق :برسم كل بلد ،دراسات قطاعية ،اختبار المنتجات ،إلخ(. تنظيم تدريبات وحلقات دراسية للتكوين في مجال تقنيات الترويج والتسويق. مساعدة المصدرين في جهودهم للتسويق بالخارج ومن ذلك تكييف منتجاتهم. المساعدة على خلق اتصاالت تجارية.الموقع االلكترونيhttp://www.marocexport.gov.ma :
 المجلس الوطني للتجارة الخارجية منح الجوائز السنوية للتصدير. إصدار االستشارات واآلراء حول العالقات التجارية الخارجية. إعطاء اقتراحات تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية لقطاعات التصدير سواء على مستوى اإلنتاج أو على مستوى التصدير. إنجاز تقرير سنوي حول التوجهات التي تسجلها الصادرات بصفة عامة وصادرات المغرب من المنتجات والخدمات بصفة خاصة.الموقع االلكترونيwww.cnce.org.ma :
 المغرب تسويقيدعم التصدير من خالل:
 يتولى مهمة تصدير المنتجات الفالحية والمنتجات الغذائية بفضل تجمع المنتجين الصغار والمتوسطين.الموقع االلكترونيwww.maroctaswiq.com :
 مكتب المعارض بالدار البيضاءيدعم التصدير من خالل:
 تنظيم لقاءات ذات طابع دولي من أجل تعزيز موقع المغرب كوجهة دولية في القطاعات اإلستراتيجية ( األلبسة ،السيارات ،ترحيل الخدمات،الصناعات اإللكترونية ،إلخ ).
الموقع االلكترونيwww.ofec.ma :

هيئات عمومية أخرى
 -دار الصانع التقليدي

ج .هيئات الدعم المؤسساتي
-

تسهيل التصدير /إجراءات التصدير.
معطيات كمية حول الصادرات المغربية.
موجز اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب.
وضع أدوات ودليل لمواكبة المصدرين.
الجدول الزمني لتظاهرات الترويج للصادرات المغربية.

الهيئات الواقعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية:
 المركز المغربي إلنعاش الصادراتيدعم التصدير من خالل:
 خلق صندوق لتشجيع الصادرات تنظيم تظاهرات ترويجية في الخارج (معارض ،حمالت تواصلية قطاعية ،إلخ). -السعي لعقد صفقات مع كبار المانحين الدوليين
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 وزارة التجارة الخارجيةتدعم التصدير من خالل:

تدعم التصدير من خالل:
 الترويج التجاري وإنجاز دراسات السوق وتنظيم المعارض داخل المغرب وخارجه. مساعدة مقاوالت الصناعة التقليدية في جهودهم لتسويق منتجاتهم في األسواق التقليدية والجديدة. خلق بنك معلومات حول قطاع الصناعة التقليدية على المستويين الوطني والدولي. تنظيم دورات دراسية للتكوين في مجال التسويق والبحث عن أسواق جديدة والتكيف مع متطلبات المستهلك. تحديد المنتجات واألسواق ذات األولوية.الموقع االلكترونيwww.mda.ma :

هيئات مختلطة
 -الشركة المغربية لتأمين الصادرات

تدعم التصدير من خالل:
 البحث عن صفقات لفائدة المصدرين اقتسام المعلومات حول المخاطر المحتملة مع المصدرين تعزيز ضمانات البنوك تسهيل الولوج إلى التمويلالموقع االلكترونيwww.smaex.com :
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هيئات خاصة

بعض المعايير الختيار األسواق:

 -الجمعية المغربية للمصدرين

تدعم التصدير من خالل:
• الترويج للصادرات
 المشاركة في التفكير في اإلستراتيجية الوطنية للترويج التجاري تنظيم الدراسات ،والبحوث وتطوير قواعد البيانات خلق اتصاالت تنظيم وفود المقاوالت والمعارض التشجيع على خلق اتحادات للتصدير (صندوق لدعم االتحادات)• المعلومات:
 تنظيم لقاءات مع الهيئات العمومية والخاصة نشر تقارير ومجالت إخبارية موجهة للمهنيين تنظيم تحقيقات ومصنفات إخبارية موجهة لألعضاء• التنسيق
 المساعدة في وضع التدابير التي تروم الترويج للصادرات والحرص على تطبيقها األمثل اختيار توجهات أنشطة المصدرينالموقع االلكترونيwww.asmex.org :

 -االتحاد العام لمقاوالت المغرب

تدعم التصدير من خالل:
 مواكبة المقاوالت لفهم السوق مواكبة المقاوالت في أنشطتها من أجل تصدير منتجاتهاالموقع االلكترونيwww.cgem.ma :

 الجمعيات القطاعية ،أعضاء االتحاد العام لمقاوالت المغربتدعم التصدير من خالل:
 المشاركة في حل المشكالت المرتبطة بالصادرات المتعلقة بالقطاع التي تنشط فيه وتوفير المعلومات الخاصة بهذا القطاع. -االستفادة من التجارب التي تراكمها المقاوالت العاملة في مجال التصدير.

 .3تنظيم عملية التصدير
 إنجاز دراسات االختيار المسبق :المؤشرات الجغرافية والديمغرافية والمعطيات االقتصادية والمالية والنقدية ،والبنيات التحتية والمحيطالسياسي .ويجب أن تتم هذه الدراسة بسرعة ،كما يجب أن تكون منخفضة التكلفة ومبنية على تحليل معلومات عامة وسهلة المنال عند
إجراء بحث توثيقي.
 إنجاز الدراسات العامة :المحيط القانوني والبنية التنافسية والعوامل االجتماعية والثقافية وخصائص الطلب ،إلخ .من الضروري اكتسابمعرفة عامة ومعمقة باألسواق المختارة من أجل اختيارها.
 إنجاز الدراسات الدقيقة :بعد اختيار السوق ،تهدف الدراسات الدقيقة إلى تحديد مختلف عناصر خطة التسويق ( المنتوج ،السعر ،التوزيع،والتواصل).
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دراﺳﺔ اﺳﻮاق اﺟﻨﺒﻴﺔ
 ﻗﺪرات اﻟﺴﻮق اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ،ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم،اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻟﻜﻞ ﻧﺴﻤﺔ
 ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق -اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺣﺴﺐ اﻓﺮاد

اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﺴﻮق
 اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺟﻮد اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ

دراﺳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
 ﻣﻦ ﻫﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن؟ )اﻟﻤﺤﻠﻴﻮن واﺟﺎﻧﺐ( اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ )ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ( اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲاﻟﺴﻮق؟

إنجاز دراسة تقنية للسوق لجمع ومعالجة المعلومات التجارية التي ستكون دعامة ثمينة للمصدر في:
-

وضع األهداف ووسائل تحقيقها
مراقبة النتائج
تحديد األسباب الممكنة للفروق بين األهداف والنتائج
مواكبة أنشطة المقاولة خالل مختلف المراحل

ب .وضع إستراتيجية لولوج األسواق المستهدفة
• اختيار طريقة ولوج األسواق
يؤثر اختيار طريقة ولوج السوق في األهمية التي قد تكتسيها إستراتيجية التسويق في صلب إستراتيجية الشاملة للمقاولة .ويمكن
تصنيف طرق الولوج المتاحة للمقاولة ،في سياق التصدير ،إلى ثالث فئات كبرى:
 التصدير المنسق :حين تصدر المقاولة بتعاون مع شريك واحد أو أكثر ،مغاربة كانوا أم أجانب. التصدير المراقب [أو المباشر] :هناك نوعان من التصدير المراقب ،ويتعلق األمر بالبيع عن بعد والتوطين. التصدير بالمناولة :اللجوء إلى وسطاء يتوفرون على الموارد والكفاءات الضرورية في المجال التجاري والثقافي واللغوي وأيضاالخبرة والمعرفة المتعلقتين بالسوق [وسائل النقل ،الزبناء ،المزودون ،شبكات التوزيع ،القوانين ،إلخ] .يتكفل هؤالء الوسطاء
بمجموع أو جزء من عملية تسويق المنتج .تبعا لذلك ،فإن المقاولة يكون لها تأثير ضعيف أو ال يكون لها تأثير بتاتا على
مستوى توزيع منتجها والترويج له.
• الممثلين والشركاء
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أ .اختيار السوق
عادة ما يتم اختيار األسواق التصدير عبر المراحل الثالثة التالية:

دراﺳﺎت اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺴﺒﻖ

اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

 )1الشركاء على مستوى التوزيع
التصدير بالمناولة
 شركات تدبير الصادرات :هي عبارة عن مقاوالت خدماتية مستقلة تقوم بمجموع وظائف الخدمات المتعلقة بالتصدير لفائدة مقاولة ،في إطارعقد.
 شركات التجارة الدولية :هي مقاوالت تصدير واستيراد تشتري لحسابها الخاص منتجات مقاوالت أخرى لتبيعها فيما بعد باسمها الخاص فياألسواق األجنبية باستعمال الهامش الذي تريد.
 مكاتب الشراء :هي مكاتب شراء أجنبية يتم إنشاؤها في بلد المصدر عبارة عن خلية للشراء بالتفويض يعمل لحساب "المقاولة األم" [سالسلالتوزيع ،المقاوالت الصناعية ،إلخ].
 المستوردون والوكالء :تجار أجانب مستقلون يشترون منتجات المصدر بشكل نهائي لبيعها لحسابهم الخاص ،مع ما يصاحبه من مخاطرأو أرباح .ويكافئون بالحصول على هامش من الربح.
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 مركزية الشراء أو مركزيات المراجع ملحق بعنوان واحد أو أكثر .وتتكفل بالتفاوض حول األسعار وكميات البضائع مع المنتجين. السمسار :وسيط غير مالك ينحصر دوره في الربط بين البائع والمشتري.التصدير المراقب

العميل [وكيل تجاري] :يستورد البضائع ويوقع الوثائق نيابة عن المصدرين الذين يمثلهم ،لكنه ال يملك المنتجات .ويقتصر دوره على
الترويج والتفاوض أو تنفيذ العمليات لحساب مقاولة أو أكثر مقابل عمولة ،وذلك في منطقة محددة.
الشركاء على مستوى اللوجستيك:
 وسيط العبور :وسيط ينظم عملية النقل .يمكن أن يعرض أسعارا مناسبة جدا حسب حجم البضاعة المنقولة.يعمل وسيط العبور وفق تعليمات زبونه لكنه مع ذلك يؤدي وظيفة استشارية فيما يتعلق بالتخزين وإعادة اإلرسال أو التعشير للبضاعة.
إذا كان الوسيط وكيل نقل فإنه ينظم بحرية واستقاللية مجموع عملية النقل لحساب المرسل.
 -سمسار الجمارك :يساعد المصدر في القيام بجميع اإلجراءات الجمركية.

 )2الشركاء على مستوى اللوجستيك
عمالء الشحن :أشخاص معنويين يحكمهم القانون الخاص و يتولون بشكل أساسي أو جزئي إتمام إجراءات نقل سلعة من منطقة جمركية إلى أخرى.
ويمكن لهؤالء اتخاذ العديد من الوضعيات القانونية :عميل شحن مفوض (تربطه بالزبون عقد تفويض) وعميل شحن بالعمولة (تربطه بالزبون عقد
عمولة).
كما يمكن التمييز بين عمالء النقل الذين يتمتعون باالستقاللية في تنظيم كافة عملية النقل والمخلصين المقبولين لدى الجمارك (وسيط جمركي)
الذين يتولون مهمة التصريح المفصل بالسلع لدى الجمارك.
إذا كان عميل الشحن مفوضا بالنقل فإنه يطبق تعليمات زبونه مع احتفاظه بوظيفة إسداء النصح لهذا الزبون في مجال تخزين السلع وإعادة شحنها
أو تعشيرها أما إذا كان عميال بالعمولة فإنه ينظم بكل استقاللية وحرية كافة عملية النقل لفائدة زبون الشحن.
الوسيط الجمركي :يساعد هذا الوسيط الفاعل في إتمام كافة اإلجراءات الجمركية.

• المشاركة في التظاهرات التجارية
تعد زيارة تظاهرة أو معرض أولى مراحل تنظيم جهة ما لمعرضها .وتشارك المقاوالت في التظاهرات الدولية في إطار دراساتها لألسواق ،حيث تعمل
على تحيين الئحة معارفها وتحصل على الوثائق والمعلومات الالزمة .ويتلخص الهدف من الزيارة في االستعالم حول التوجهات والتكنولوجيات الجديدة
وما استجد من منتجات وربط االتصاالت األولية.
تتيح المشاركة في التظاهرات التجارية للمقاوالت:

-

ت) وضع خطة تصدير

لوضع خطة تصدير ،على المقاولة أن تتوفر على خطة أعمال تتمحور حول األسواق األجنبية التي تحدد السوق أو األسواق المستهدفة،
وأهداف التصدير ،والموارد الضرورية ،والنتائج المرجوة .يمنح الموقع اإللكتروني التالي www.rcsec.org/paj/doc/intro_ibp.cfm
خطة أعمال تفاعلية.
و ينبغي أن تتطرق خطة التصدير للعناصر التالية:
ﻣﻘﺪﻣﺔ
 ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﻤﻬﺎم ﻫﺪف ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻫﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻓﻲ اﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻫﺪاف اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻴﻦ اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﻘﺮ واﻟﻤﻨﺸﺂتاﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﺑﺎﻗﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺧﺒﺮات اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت
 ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ا¡ﻧﺘﺎجﻧﻈﺮة ﻋﻦ اﻟﺴﻮق
 دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻃﺮق وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺸﺮاء ﺗﻔﺼﻴﻞ أﻓﺮاد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﺗﻤﺜﻠﻪ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﻘﻄﺎع واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﺧﺮى -آﻓﺎق اﻟﺴﻮق

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﺔ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﺴﻮق
 اﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﻌﺮ ﻇﺮوف اﻟﺒﻴﻊ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ا¡ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ا¡ﺷﻬﺎرﻳﺔ /اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻮﺳﻄﺎء واﻟﺸﺮﻛﺎءاﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ
 ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أﺳﺌﻠﺔ أﺧﺮى ﺗﻬﻢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ
 اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮوض واﻟﺼﺮف اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ -ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
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-

إنجاز دراسة للسوق أو تمديدها
متابعة تطور التقنيات الحديثة
إعداد دراسة حول عروض المنافسين من خالل االطالع على وثائقهم التقنية واإلشهارية
اختبار المنتج
تقديم منتجات جديدة
االطالع على العرض العالمي في قطاع ما في نفس المكان وفي ظرف زمني قصير ،ما يتيح ربط اتصاالت مفيدة
التواصل مع الزبائن الحاليين الذين تعد تعليقاتهم مصدر معلومات قيمة وتعزيز وفائهم
التعريف بالمقاولة لدى المشترين المحتملين وإقناعهم بشراء منتجاتها من خالل تبيان خصائصها التقنية ومميزاتها .كما تتيح البيع
وتسجيل الطلبات.
لقاء واختيار وكالء وموزعين وشركاء محتملين من أجل تكوين شبكة توزيع خاصة بكم في الخارج
لقاء الصحافة والشخصيات المحلية.
كما يمكنكم االستفادة من مشاركتكم في معرض ما لتنظيم حملتكم في العالقات العامة

.1
.2
.3
.4
.5
.6

تحديد نقط القوة ونقط الضعف
تسهيل تنفيذ التوجهات
تبليغ األهداف بشكل أفضل
تقييم أمثل للنتائج
تسهيالت في التمويل ،حيث تبين االستراتيجية للمقرضين أن مقاربة المقاولة جادة
فهم أوضح للتدبير

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﻋﺎﺋﺪات وﻣﻮارد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻴﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وا¡ﺷﻬﺎر ﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى -ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

وضع إستراتيجية تصدير واضحة تمكن من الحصول على ست امتيازات فورية:
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ج) تصدير الخدمات

عقد نمو التصدير

يمكن اعتبار خدمة ما مصدرة فقط إذا تم تقديمها وإنجازها في البلد الوجهة .و تعد الخدمات التي تتوفر على قدرات تصدير عالية
				
هي تلك ذات الصلة بالقطاعات التالية:
 السياحة والسفر البيئة [التنمية المستدامة] النقل البنوك ،التمويل والتأمين االتصاالت والتكنولوجيات الحديثة التعليم والتكوين االستشارة التجارية والمهنية والتقنية الترفيه [موسيقى ،سينما ،إلخ] -التجارة االلكترونية

يهدف هذا الدعم إلى مواكبة المقاولة في تحقيق خطة تطوير صادراته .كما تمنح آلية الدعم هاته أيضا التحادات المصدرين.

 .4آليات دعم التصدير الموضوعة رهن إشارة الفاعلين
أ) تدابير التحفيز والتشجيع

وفيما يلي معايير األهلية لالستفادة من البرنامج:

ورﻗﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون

اﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة
ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ

يستفيد المصدرين من مجموعة من تدابير الدعم والتشجيع خصوصا:

يوضع خبراء معتمدون من قبل مركز التجارة العالمية بجنيف رهن إشارة المقاوالت لتقديم الدعم التقني لهم .ويهدف هذا الدعم إلى
تقييم القدرات التصديرية للمقاولة المستفيدة وتكييف خطة تطويرها .وفيما يلي معايير األهلية لالستفادة من البرنامج:

اﺟﺮاءات

 10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﺿﺎﻓﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﺴﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻟﻤﺪة  3ﺳﻨﻮات.
وﻳﺤﺪد ﺳﻘﻒ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ:
  5ﻣﻼﻳﻴﻦ درﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ -ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ) (2درﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﺼﺎﻋﺪﻳﻦ

اﻟﻬﻴﺄة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ورﻗﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻫﻠﻴﺔ
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ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻫﻠﻴﺔ

اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
-

أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ إزاء ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺻﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻗﻞ
ﺣﺼﺔ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

-

أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺻﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻗﻞ
اﻟﻤﻘﺎوﻻت واﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻮن ﻓﻘﻂ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻃﻠﺒﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﺤﺎد أو ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻘﺎوﻻت
اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻦ  500ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
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اﻟﻬﻴﺄة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أو اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ،ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻫﻮ  1000ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺑﻴﻦ  2012و 2015

-

ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
ﻣﻬﺎم اﺳﺘﻄﻼع اﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
دراﺳﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ /اﺷﻬﺎر ﻓﻲ اﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻻ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻧﻌﺎش اﻟﺼﺎدرات
اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﺮاء ﻣﻘﺮات ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
 اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻦ ]اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺠﻠﺪ[ -دﻋﻢ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻓﻲ اﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ]اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ[

• الدعم التقني والمالي لتطوير قدرات الفاعلين
تدقيق قدرات التصدير

 "ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة" اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮاوح رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻴﻦ  50ﻣﻠﻴﻮن و  500ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ) 75ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻓﻲ أﻓﻖ (2017
 "ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺼﺎﻋﺪة" اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻦ  50ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ) 300ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ أﻓﻖ (2017

اتحاد التصدير
يهدف هذا البرنامج إلى تشجيع االتحاد بين الفاعلين في مجال التجارة الخارجية ،وعلى سبيل الخصوص دعم أنشطة المقاوالت في
مجال الترويج والتنمية التجارية على المستوى الدولي .تستفيد االتحادات المعنية من دعم تقني ومالي من الوزارة المكلفة بالتجارة
الخارجية.
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ورﻗﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون

 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ  55اﺗﺤﺎد ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﻴﻦ  2011و 2015 ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺪﻋﻢ  3ﻣﺮاﺣﻞ :اﻻﻧﻄﻼق وﺧﻠﻖ اﻟﺒﻨﻴﺔ ،واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ ،واﻟﺘﻌﺰﻳﺰﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﻄﻼق وﺧﻠﻖ اﻟﺒﻨﻴﺔ
 إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺗﺤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ :اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺮوﻳﺠﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻧﻤﻂ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ -اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد )اﻟﺸﻌﺎر ،وأدوات اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،ﺷﺮاء ﻣﺴﺎﺣﺎت إﺷﻬﺎرﻳﺔ ،إﻟﺦ(

اﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة
ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﻄﻼق وﺧﻠﻖ اﻟﺒﻨﻴﺔ )اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ(
 ﻣﻌﺎرض ذات ﻃﺎﺑﻊ دوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻻ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻧﻌﺎش اﻟﺼﺎدرات إﻋﺪاد وﺗﻬﻴﺌﺔ اﺟﻨﺤﺔ ،وإﻋﺪاد اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻣﻬﺎم اﻻﺳﺘﻄﻼع -دﻋﻮة اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﺟﺎﻧﺐ

اﺟﺮاءات

اﻟﻬﻴﺄة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻫﻠﻴﺔ

المصاريف المعنية هي مصاريف دراسة السوق ،ومصاريف التنقل واإلقامة في الخارج بالنسبة لمندوبي المقاوالت ،ومصاريف المشاركة
في تظاهرات ومعارض ،ومصاريف التمثيلية في الخارج (أجر ،تدبير) ،ومصاريف اإلشهار ،إلخ.

• التدابير التشجيعية ذات الطابع الضريبي
منطقة التصدير الحرة
تتيح مناطق التصدير الحرة للمقاوالت الفاعلة في مجال التجارة الخارجية االشتغال في فضاءات جمركية محددة ال تخضع فيها األنشطة
الصناعية والخدماتية للقوانين المنظمة للمبادالت والجمارك وتستفيد من امتيازات ضريبية معينة.
ونجمل الخصائص الرئيسة كما يلي:

ورﻗﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺸﺮوط

اذن ﺑﺎﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة

اﻻﻣﺘﻴﺎزات
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
إﻋﻔﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود
ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﺗﺤﺎد ﻣﻘﺎوﻻت ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ  5ﻣﻘﺎوﻻت ﻋﻠﻰ اﻗﻞ،
ﻏﻴﺎب ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻋﻀﺎء اﺧﺮى ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ
إﺛﺒﺎت اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي ﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ
أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﺳﻮﻳﺔ إزاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
أن ﻳﻜﻮن رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت أﻋﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎد ﻳﺴﺎوي أو أﻗﻞ ﻣﻦ  175ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ،دون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮاﺋﺐ

ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ

يتيح هذا البرنامج للجمعيات المهنية االستفادة من دعم ألنشطتها الترويجية القطاعية ذات التوجه العالمي.
الموقع االكترونيwww.mce.gov.ma :
• تدابير التشجيع المتعلقة بمنتجات التأمين
تأمين المعارض
يتيح هذا اإلجراء للمصدرين المشاركين في معرض أو تظاهرة تجارية في الخارج االستفادة من تعويض جزء من المصاريف المرتبطة
بهذه المشاركة في حالة ما إذا كانت العائدات التجارية ال تغطي كل المصاريف.

اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت 0 :ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ
اوﻟﻰ ،ﺛﻢ  8.75ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات  20اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ 0 :ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اوﻟﻰ،
ﺛﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ  80ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
 20اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺼﺮف
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة
رؤوس اﻣﻮال وارﺑﺎح إﻟﻰ
اﻟﺒﻠﺪان اًﺻﻠﻴﺔ

اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ :اﻋﻔﺎء ﻃﻴﻠﺔ  15ﺳﻨﺔ

اﺟﺮاءات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ

دعم الجمعيات المهنية
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ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻫﻠﻴﺔ

ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ  85ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ :إﻋﻔﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودﺑﺮﺳﻢ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة

دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية

-

تأمين االستطالع
يتيح هذا اإلجراء للمصدرين الذين يقومون بأنشطة استطالعية االستفادة من تعويض جزء من المصاريف (إلى حدود  50في المائة)
إذا تبين أن نتائج هذه األنشطة عقيمة أو غير كافية.

تتكفل الشركة المغربية لتأمين الصادرات بهذه التأمينات.

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﻄﻼق وﺧﻠﻖ اﻟﺒﻨﻴﺔ )اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ(
 ﺧﻠﻖ وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﻮع دراﺳﺔ ﻇﺮوف ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات ﺗﻜﻮﻳﻦ ذو ﻃﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻬﻦﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون ﻋﻠﻰ دﻋﻢ:
 ﺗﻘﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺤﺪد ﺳﻘﻔﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ 80 :ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اوﻟﻰ 65 ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،و  50ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﺧﻴﺮة ،ﻓﻲ ﺣﺪود  1.5ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.

ال يمكن أن يتجاوز التعويض  50في المائة من المصاريف المذكورة ،وتغطي الضمانة مصاريف كراء وتهيئة الجناح والسفر والنقل
وتغليف وتعبئة المنتجات المعروضة واإلقامة واإلشهار إلخ.

اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت
اﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺤﺮة

يعفي القانون رقم ( 19-94الظهير رقم  1-95-1بتاريخ  26يناير  )1995المتعلق بمناطق التصدير الحرة من:
-

رسوم التسجيل والتنبر
الضريبة الحضرية (طيلة  15سنة األولى)
الضريبة على القيمة المضافة
المساهمة في التكافل الوطني
الضريبة على منتجات األسهم وحصص الشركة والمداخيل المماثلة المحولة إلى حساب غير المقيمين.
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مناطق التصدير الحرة في المغرب:

الضريبة على العائدات

ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺤﺮة
اﻧﺸﻄﺔ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة
ﺑﻄﻨﺠﺔ

ﻛﻞ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ

 345ﻫﻜﺘﺎر

ﻣﻴﻨﺎء ﻃﻨﺠﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ
ﻗﺼﺮ اﻟﻤﺠﺎز
ﻣﻠﻮﺳﺔ
1و2

ﻛﻞ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
و اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ

ﻗﺼﺮ اﻟﻤﺠﺎز 400 :ﻫﻜﺘﺎر
واد ﻧﻴﻐﺮو 205 :ﻫﻜﺘﺎر
ﻣﻠﻮﺳﺔ  300 :1ﻫﻜﺘﺎر
ﻣﻠﻮﺳﺔ  300 :2ﻫﻜﺘﺎر

اﻟﻘﻨﻄﻴﺮة

اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ
واﻟﺒﺴﺔ واﻟﺠﻠﺪ ،واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ
واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات
واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬه
اﻧﺸﻄﺔ.

ﻛﺒﺪاﻧﺔ و
اﻟﻨﺎﻇﻮر

اﻟﻌﻴﻮن و
اﻟﺪاﺧﻠﺔ

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺗﺼﺎل
-

يستفيد المصدرون أيضا من نظام تفضيلي يمنحهم تخفيضات متنوعة أو إعفاءات ضريبية متعلقة بالضرائب على العائدات حسب
رقم المعامالت الناتج عن التصدير أو رقم المعامالت بالعملة الصعبة:

اﻟﻌﻨﻮان :اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة ﺑﻄﻨﺠﺔ ،ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﺑﺎط ،ﻃﻨﺠﺔ
اﻟﻬﺎﺗﻒ0539393405 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ0539393410 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲtfz@iam.net.ma,info@tangerfreezone.com:
اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺮﻧﺖwww.tangerfreezone.com :

ﻧﻮع اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ

:ZFE
 199ﻫﻜﺘﺎر
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ:
 146ﻫﻜﺘﺎر

-

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔEdonia Properties :
اﻟﻬﺎﺗﻒ+34968576601 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ+34968576602 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲinfo@edoniaworld.com :

ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت

داﺧﻞ اﻟﻤﻴﻨﺎء:
 20ﻫﻜﺘﺎر
ﺧﺎرج اﻟﻤﻴﻨﺎء:
ﻣﻦ  50إﻟﻰ  300ﻫﻜﺘﺎر

-

اﻟﻌﻨﻮان 12 :زﻧﻘﺔ اﻟﻤﻜﻲ اﻟﺒﻄﻮري ،اﻟﺴﻮﻳﺴﻲ ،اﻟﺮﺑﺎط
اﻟﻬﺎﺗﻒ0537633580 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ0537753020 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲinfo@oriental.ma :
اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺮﻧﺖwww.oriental.ma :

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺘﺠﻤﻴﺪ
وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺒﺴﺔ
واﻟﺠﻠﺪ  ،واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ
واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ.

اﻟﻌﻴﻮن  34.3 :1ﻫﻜﺘﺎر
اﻟﻌﻴﻮن  109 :2ﻫﻜﺘﺎر
اﻟﺪاﺧﻠﺔ 13.5 :ﻫﻜﺘﺎر

 اﻟﻌﻨﻮان :ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺷﺎرع ﻣﻮﻻي رﺷﻴﺪ وزﻧﻘﺔﺑﺎﺗﺮﻳﺲ ﻟﻮﻣﻮﻣﺒﺎ ،اﻟﺮﺑﺎط
 اﻟﻬﺎﺗﻒ0537219250 : اﻟﻔﺎﻛﺲ0537704938 : اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲlagencedusud@lagencedusud.gov.ma: -اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺮﻧﺖwww.lagencedusud.gov.ma :

إﻋﻔﺎء ﻛﺎﻣﻞ

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ) 17.5ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت،
و  20ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﺧﻞ(

ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

ﺗﺨﻔﻴﺾ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ

ﻻ ﺗﻄﺒﻖ

ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻨﺠﻤﻲ
ﺗﺒﻴﻊ ﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ

ﺗﺨﻔﻴﺾ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ا وﻟﻰ

ﻻ ﺗﻄﺒﻖ

ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣﺼﺪرة ﻟﻠﺴﻠﻊ
واﻟﺨﺪﻣﺎت

 اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ،Twin Center :اﻟﺒﺮج أ ،اﻟﻄﺎﺑﻖ  ،14ﺷﺎرع اﻟﺰرﻗﻄﻮﻧﻲ،اﻟﻤﻌﺎرﻳﻒ  ،20100اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء
 اﻟﻬﺎﺗﻒ0522955500 : اﻟﻔﺎﻛﺲ0522958976 ;0522958975 : اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲtmsa@tmsa.ma : -اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺮﻧﺖwww.tmsa.ma :

ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  5اوﻟﻰ
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﺑﻌﺪ  5ﺳﻨﻮات

الضريبة على القيمة المضافة
تعفى المنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير من الضريبة على القيمة المضافة .حيث يمكن لمقاوالت التصدير ،بناء على طلبها،
وفي حدود رقم المعامالت الذي حققته خالل السنة المنصرمة وبرسم عمليات التصدير التي قامت بها ،االستفادة من تعليق الضريبة
على القيمة المضافة في الداخل على البضائع والمواد األولية والخدمات الضرورية لعمليات التصدير المذكورة والتي تخولها لالستفادة
من التخفيضات والتعويض كما هو منصوص عليهما في البنود من  17إلى  20التي يتضمنها قانون الضريبة على القيمة المضافة.
إال أن امتياز اإلعفاء يبقى مشروطا بتبريره.
كما أن عددا كبيرا من التدابير الضريبية التحفيزية المتعلقة برسوم التسجيل والضريبة الحضرية تعد جزءا ال يتجزأ من المدونة العامة
للضرائب.
ب) األنظمة االقتصادية في الجمارك
دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية

في إطار الدعم المقدم للمصدرين ،وضعت العديد من التدابير الجمركية التحفيزية منها األنظمة االقتصادية للجمارك .وتتيح هذه
األنظمة ،باستثناء نظام " التراجع "  ،Draw Backللمقاولة المصدرة امتيازات هامة من قبيل تعليق الرسوم والضرائب في الجمارك التي
تخضع لها البضائع ورفع المنع والقيود التجارية ،باستثناء القيود المطلقة.
وتشمل هذه األنظمة  4مراحل أساسية من عملية التصدير :التخزين والتحويل واالستعمال والنقل .وبذلك يمكن للمقاولة المصدرة
االستفادة من:
-
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تخزين البضائع في الجمارك
تحويل المواد األولية والمنتجات الشبه مصنعة والتي تدخل في تصنيع المنتجات المصدرة
تصدير البضائع من أجل إصالحها ،أو تحسينها أو استعمالها أو عرضها
استعمال مواد مستوردة من الخارج فوق التراب الوطني من أجل إنتاج سلع موجهة للتصدير أو من أجل إنجاز أشغال كبرى
نقل البضائع من مكتب جمارك إلى آخر أو من مستودع إلى آخر
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وتشمل األنظمة االقتصادية في الجمارك:
 األنظمة الموقفة :اإليــداع في الجمارك ،واإليــداع الصناعي ،واالستيراد المؤقت للتحسين ،والتصدير المؤقت من أجل التحسين ،والتصديرالمؤقت ،والنقل ،والتحويل في الجمارك.
 نظام Draw Backلالطالع على شروط منح األنظمة االقتصادية بالجمارك يمكنكم االطالع على موقع مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة
 ،http:// www.douane.gov.maالركن الخاص بالمقاوالت والمهنيين ،المقاوالت ،األنظمة االقتصادية بالجمارك ،عموميات.

يلخص الجدول التالي التدابير الفعلية لمختلف األنظمة:
أﻧﻮاع أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز

إﻳﺪاع اﻟﺠﻤﺎرك
أو اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺣﺎل
دﺧﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

إﻳﺪاع ﺻﻨﺎﻋﻲ

اﻻﺳﺘﻴﺮاد أو اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻣﻊ اﻋﻔﺎء
ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ

اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﺆﻗﺖ

اﻻﺳﺘﻴﺮاد دون رﺳﻮم وﻻ ﺿﺮاﺋﺐ
ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ
أو اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ

ادﺧﺎل اﻟﻤﺆﻗﺖ

اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﺆﻗﺖ

اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﻗﺖ دون رﺳﻮم
أو ﺿﺮاﺋﺐ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ا¡ًﺻﻞ
ﻣﻦ أﺟﻞ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
أو ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﺎرج أرض اﻟﻮﻃﻦ

ﻣﻐﺎدرة اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ دون
رﺳﻮم أو ﺿﺮاﺋﺐ

اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن

ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻓﺮون
أو ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ
ا¡دوات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ أو
اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أو إﺗﻤﺎم اﻟﻤﻨﺘﺞ
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ﻛﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ،أو اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
أو اﺗﻤﺎم

أﻗﺼﻰ أﺟﻞ ﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬه اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ﺗﺤﺖ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻮ  3ﺳﻨﻮات،
ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﺪد اﻟﻮزارة اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا ا¡ﺟﻞ

ﻣﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة

ﻣﺪة  6أﺷﻬﺮ )ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ
إﻟﻰ  18ﺷﻬﺮا(

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻻت

اﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ
إﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻮدة

ا¡ﺷﺨﺎص اﻟﻤﻘﻴﻤﻮن ﻓﻲ
اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ

اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺸﺨﺼﻲ

ﻣﺪة إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ،
وﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ،ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ
أﺷﻬﺮ دون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻴﻮم اﻟﺬي
دﺧﻠﻮا ﻓﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻻت

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻣﺆﻗﺘﺎ
واﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻮﻳﻞ أو إﺿﺎﻓﺔ
أو ﺗﺘﻤﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺘﺰم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ،دون أن
ﺗﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺪة إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ.

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻻت

ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج )اﻟﺒﻨﺪ  156ﻣﻦ
ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة(

ا¡ﺷﺨﺎص اﻟﻤﻘﻴﻤﻮن ﻓﻲ
اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ

اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺸﺨﺼﻲ

اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎرك

ﻣﺪة إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎرج ،وﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻣﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ،دون اﺣﺘﺴﺎب
ﻳﻮم ﺧﺮوﺟﻬﻢ ﻣﻦ أرض اﻟﻮﻃﻦ،
إﻻ إذا ﻗﻀﻲ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ا¡ﺟﻞ

دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية

اﻟﻨﻘﻞ

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  -اﻟﻤﻮاد ،اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ،وﻗﻄﻊ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪة أو ﻓﻲ ﻏﻴﺎرﻫﺎ
إﻃﺎر اﻣﺘﺪاد ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن  -اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮاد واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
 50ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه

اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﻗﺖ

ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺟﻤﺎرك
إﻟﻰ آﺧﺮ أو ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮدع إﻟﻰ آﺧﺮ
دون رﺳﻮم أو ﺿﺮاﺋﺐ

اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

اﻟﻤﺪة

ا¡ﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﺪده ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺠﻤﺎرك ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق
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اﻟﻨﻈﺎم

يمكن استيراد وتصدير البضائع التي يطبق عليها نظام االستيراد المؤقت في المكاتب الجمركية التالية:

-

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

الدار البيضاء – الدار البيضاء النواصر
المحمدية – الرباط -سال
القنيطرة – طنجة
مكناس – فاس
وجدة – الجديدة
آسفي – أكادير
مراكش

من أجل االستفادة من امتيازات هذه األنظمة ،تشترط مديرية الجمارك أن تتوفر البضائع على ضمان على شكل كفالة بنكية أو أية
كفالة مقبولة لدى الجمارك.
فضال عن ذلك ،فإن نظام  Draw Backيتيح ،بعد تصدير البضائع ،تعويض الرسوم والضرائب المفروضة مبدئيا على المواد والمنتجات
الطاقية المستوردة والتي تدخل في تصنيع البضائع المصدرة.

اﻟﻨﻈﺎم

اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن

Drawback

اﻟﻤﺼﺪرون اﻟﻔﻌﻠﻴﻮن
ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ

اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
-

اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺪ ا ﺑﻴﺾ
اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪﻳﺮ
اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺑﺎ ﻟﻤﻨﻴﻮم
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ أو ﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻟﻮرق اﻟﻤﻘﻮى اﻟﻤﻀﻐﻮط أو اﻟﻮرق
اﻟﻤﻘﻮى اﻟﻤﺘﻤﻮج

اﻟﻤﺪة

ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ
اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻗﺒﻞ
أزﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ

ت) وسائل تمويل التصدير

 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻣﺨﺘﻮﻣﺎ ﺑﺘﺄﺷﻴﺮة اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
 اﺳﺘﻤﺎرة ﺗﺴﻤﻰ "ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾﺑﺮﺳﻢ "Draw Back
 ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﻮادا ﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺒﻠﻲ
ﻟﻠﺼﺎدارت

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﺗﻤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود  10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ .وﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ  15ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ¯ﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ

اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ

ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺪﻳﻮن
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

إﻋﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻞ دﻳﻦ

ﺣﺴﺐ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﻨﺠﺰة

ﺑﻨﻚ ﻣﻐﺮﺑﻲ أو وﺳﻴﻂ ﻟﻬﺬا
اﺧﻴﺮ ،ﻣﺮاﺳﻞ أﺟﻨﺒﻲ

ﻓﺎﺗﻮرة ﺧﺎرﺟﻴﺔ

ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ
إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﺣﺴﺐ ﺻﻔﺔ اﻟﺰﺑﻮن

ﺑﻨﻚ أو ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﺗﺮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ

ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻔﻮﺗﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺼﺪر واﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .ﻳﻮﻗﻊ اﻟﻤﺼﺪر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻘﺪ
ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻳﻔﻮض ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰ
اﻟﻔﻮﺗﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﺎﺋﺪات
اﻟﺼﺎدرات ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ.

اﻻﻗﺘﻄﺎع

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺪﻓﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎق
ﻳﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ 5
ﺳﻨﻮات

ﺣﺴﺐ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ
ﻃﺮف ﺑﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اوﻟﻰ
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮرد

اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ

اﻻﻗﺘﻄﺎع ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ دوﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮم
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻢ اﻟﺪﻓﻌﺎت دون اﺿﺮار
ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺼﺪر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اداء.

ﻣﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﻋﺎم واﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ

ﺣﺴﻢ أو ﺗﺴﺒﻴﻖ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ

يمكن للفاعلين أيضا تقسيط رسوم وضرائب االستيراد لدى مديرية الجمارك من خالل تقديم كفالة لدى مؤسسة بنكية معتمدة (إلى
 120يوما مع كفالة بنكية).

ج) عمليات الضمان
في إطار مخطط اإلصالح االقتصادي الذي أطلقته الحكومة من أجل دعم االستثمار والترويج للمغرب كقبلة لهذه االستثمارات ،يضع
صندوق الضمان المركزي رهن إشارة المقاوالت المصدرة العروض اآلتية:
 عرض "ميزانين تصدير" الذي يهدف إلى تشجيع االستثمار في التصدير من خالل التمويل المشترك بين األبناك وصندوقالضمان المركزي حيث يتدخل هذا األخير عبر قرض تشاركي يمكن من تمويل  40في المائة من برنامج االستثمار بفائدة  2في
المائة.
 عرض "ضمان تصدير" والذي يرمي إلى دعم السيولة المالية للمقاوالت المصدرة من خالل تخفيض نسبة  70في المائة منالمخاطر التي تتحملها األبناك في إطار قروض االستغالل الموجهة لهذه المقاوالت.

دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية

فيما يلي أهم وسائل تمويل التصدير الموجهة للفاعلين في مجال التجارة الخارجية:

ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ

اﻟﺠﺪوى

ﺷﺮوط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﻬﻴﺄة

اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ

 "ضمانات أســواق التصدير" من أجل تعزيز الولوج لألسواق الدولية من خالل تقديم ضمان للتمويالت البنكية في إطارالضمانات التي تقدم للمقاوالت المغربية المشاركة في الصفقات العمومية أو المكلفة بإنجاز صفقات أشغال أو تقديم خدمات
أو تجهيزات بالخارج.
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دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية
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ملحقات

دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية

6

 6ملحقات

 .1جذاذات خاصة باالتفاقات التجارية للتبادل الحر

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ا§ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
01/01/2006

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

أ﴾ االتفاقات التجارية الثنائية

ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

اﻟﺼﺎدرات

اﻻﺗﺤﺎد ا¦ورﺑﻲ
) 01/03/2000اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ( و ) 01/10/2012اﻟﻤﻮاد اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ(

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺼﺎدرات

اﻟﻮاردات

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ  -اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺼﺎدرات

اﻟﻮاردات

اﻟﺼﺎدرات

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﻋﺎم 2012

إﻋﻔﺎء ﻣﻦ
رﺳﻮم
اﻻﺳﺘﻴﺮاد

إﻋﻔﺎء ﻣﻦ
رﺳﻮم
اﻻﺳﺘﻴﺮاد

إﻋﻔﺎء ﻣﻦ
رﺳﻮم
اﻻﺳﺘﻴﺮاد

اﻟﻘﻴﻮد

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

ﺗﻈﻞ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﺮﺳﻮم ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ﺗﻈﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟـﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ
و /أو ﺳﻌﺮ اﻟﺪﺧﻮل

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ

ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ:
 ﺷﻬﺎدة ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ  EUR.1وﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺗﻮرة أو ﺷﻬﺎدة ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ  EURO-MEDوﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺗﻮرة EURO-MED-

اﻟﻮاردات

اﻟﻮاردات

اﻟﺼﺎدرات

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﻋﺎم 2012

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ
ﺑﺄﻓﻀﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ )إﻋﻔﺎء
أو إزاﻟﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮم
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ(

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ
ﺑﺄﻓﻀﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ

اﻟﻘﻴﻮد

اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة
ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺘﺒﺎت
اﻟﻤﺤﺪدة ﺳﻠﻔﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﺞ،
واﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة
ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻌﺘﺒﺎت
اﻟﻤﺤﺪدة ﺳﻠﻔﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﺞ،
واﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ

ﺣﺼﺺ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ
ا§وﻟﻰ ،اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
دﺧﻮل اﻻﺗﻔﺎق ﺣﻴﺰ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ

ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﺠﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ وإﻧﺘﺎج أو ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ ،وﻫﻮ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو ﻣﻨﺘﺠﻬﺎ.

ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺑﺄﺛﺮ ﻓﻮري ﻣﻦ
 55ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

ﻣﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺮﺳﻮم اﻻﺳﺘﻴﺮاد

اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻘﻴﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ :ا¦ﺑﻘﺎر اﻟﻤﺮﺑﺎة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت )ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ( ،ا¦دوﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي،
اﻟﻔﻀﻼت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ أو اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ.
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ :ﺟﺪ ﻣﻘﻴﺪة
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ واﻟﻮﺳﻢ :ﺟﺪ ﻣﻘﻴﺪة
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺆول ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﻳﺮوج داﺧﻞ اﻟﺴﻮق
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ا¸ﻟﺰاﻣﻲ ﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺪﺧﻮل ا¸ﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺠﻤﺎرك ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎرك ﻓﻲ
اﻻﺗﺤﺎدا¦ورﺑﻲ.
ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ )اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ (2018

اﻟﻮاردات

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ
وا§ﻟﺒﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺈﻋﻔﺎء ﻣﻦ رﺳﻮم
اﻻﺳﺘﻴﺮاد

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪ

 ﺗﻨﺎزﻻت ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺑﺄﺛﺮ ﻓﻮري ﻣﻦ 70ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات

اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت واﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ

-

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ
ﺑﺤﺼﺺ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﻴﺔ

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وا±ﺟﺮاءات ا±دارﻳﺔ واﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ا±ﻟﺰاﻣﻲ
ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ا±ﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﻔﻼﺣﻴﻦ ا§ﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ا±ﺟﺒﺎري ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ا±ﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎ§ﻣﺮاض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
Animal and Plant Health Inspection Service
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﻮﺳﻢ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﺪﻳﺪة وﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻛﺜﻴﺮة )ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻻﺳﺘﻌﻼم ﻟﺪى ﻣﺴﺘﻮرد(

يمكن االطالع على النص الكامل التفاق التبادل الحر بين المغرب والواليات المتحدة على الموقع:
http://www.moroccousafta.com/fr/texte_integral.htm

ﺗﺮﻛﻴﺎ
01/01/2006

ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺼﺎدرات

اﻟﻮاردات

اﻟﻮاردات

اﻟﺼﺎدرات

 اﻋﻔﺎء اﻟﺘﺎم :ﺳﻠﻊ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ وﺑﻌﺾ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر،واﻟﻤﻮاد ا وﻟﻴﺔ و؟؟؟ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﻋﺎم 2012

إﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
واﻟﻀﺮاﺋﺐ ذات ا ﺛﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ

اﻟﻘﻴﻮد

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ
اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد ا وﻟﻴﺔ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ

ﺷﻬﺎدة رواج اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ  EUR.1وﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺗﻮرة ،وﺷﻬﺎدة رواج اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ  EUR-MEDوﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺗﻮرة EUR-MED

 إزاﻟﺔ رﺳﻮم اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾاﻟﻌﺮﺑﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

اﻣﺘﻴﺎزات ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ
ﺣﺪود اﻟﺤﺼﺺ

دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية

 إزاﻟﺔ رﺳﻮم اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻛﻞﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ

اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎز
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ

اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات
ﺑﺮﺳﻢ اﻻﺳﺘﻴﺮاد

اﻣﺘﻴﺎزات ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺤﺼﺺ

يمكنكم االطالع على النص الكامل التفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا على الموقع:
http://www.mce.gov.ma/AccordsCommerciaux/Turquie/Maroc-TurquieAnglaise.pdf
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ت) اتفاقيات تجارية مع تكتالت اقتصادية

ب﴾ االتفاقات التجارية اإلقليمية

اتفاق أكادير:

الرابطة األوربية للتبادل الحر

مصر ،األردن ،تونس

ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

27/03/2007

ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ذات اﺻﻞ اﻟﻔﻼﺣﻲ

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﻋﺎم 2012

إﻋﻔﺎء ﺗﺎم ﻣﻦ رﺳﻮم اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ،وﺗﺒﻘﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ

اﻟﻘﻴﻮد

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﺳﺒﺎب ﺻﺤﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ وﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻣﻦ اﻟﻌﺎم وﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ

ﺷﻬﺎدة رواج اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ EUR-MED

اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﻌﺎر واﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ واﻟﺤﺪود اﻟﻜﻤﻴﺔ ،إﻟﺦ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻟﺼﺎدرات

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ
ﻋﺎم 2012

الجامعة العربية:

ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻟﻘﻴﻮد

01/01/1998

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﻋﺎم 2012

إﻋﻔﺎء ﺗﺎم ﻣﻦ رﺳﻮم اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ،وﺗﺒﻘﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ

اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﺳﺒﺎب ﺻﺤﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ وﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻣﻦ اﻟﻌﺎم وﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ

ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﻨﺸﺄ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،وﺗﻀﻢ ﺷﻌﺎر ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺆﺷﺮ وﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ

 اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ :ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪولاﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ :ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄ ﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮاﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 ﺗﺪاﺑﻴﺮ إﺟﺒﺎرﻳﺔ أﺧﺮى :ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞاﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺂﺟﺎل اداء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮاردات وﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻤﻼت.

اﻋﻔﺎء ﻣﻦ
اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
واﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
ذات اﺻﻞ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ

اﻟﻤﻮاد اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻮاردات

اﻟﺼﺎدرات

إزاﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
ﻋﻠﻰ  12ﺳﻨﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اورﺑﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺒﺎدل
اﻟﺤﺮ اﺑﺘﺪاء
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
دﺧﻮل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

أداء رﺳﻢ
ﺛﺎﺑﺖ
ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

اﻟﻮاردات

اﺳﻤﺎك واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺼﺎدرات

إﻋﻔﺎء ﻣﻦ
اﻋﻔﺎء
رﺳﻮم
اﻟﺘﺎم
اﻻﺳﺘﻴﺮاد
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
أو إزاﻟﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ
 10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻣﻦ
اﻟﻤﺼﺪرة
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ
إﻻ  3ﻣﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
 SH 3501و اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
واﻟﻌﺠﻼت
3502
واﻟﻌﺮﺑﺎت

اﻟﻮاردات

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
اﻟﺼﺎدرات

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺪﺧﻞ إﻟﻰ
ﺳﻮﻳﺴﺮا و
ﻟﺸﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ
اﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ
رﺳﻮم
اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺗﺪﺧﻞ إﻟﻰ
 2.5ﻓﻲ اﻟﻨﺮوﻳﺞ ﻣﻊ إﻋﻔﺎء
اﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم

اﻟﻮاردات
اﻣﺘﻴﺎزات
ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺴﻮﻳﺴﺮا و
ﻟﺸﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ

اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺪﺧﻞ إﻟﻰ
إﺳﻠﻨﺪا ﻣﻊ إﻋﻔﺎء
ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻨﺎءات
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺴﻮﻳﺴﺮا
وﻟﺸﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ

ﺷﻬﺎدة رواج اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ EURO.1
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺗﻮرة
ﺷﻬﺎدة رواج اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ EURO-MED
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺗﻮرة EURO-MED

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ

-

اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ

 اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺟﺪ ﻣﻘﻴﺪة ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﻮﺳﻢ ﺟﺪ ﻣﻘﻴﺪة -ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ EURO-MED

يمكن االطالع على النص الكامل التفاقية المغرب – الجمعية األوربية للتبادل الحر على الموقع:
http://www.mce.gov.ma/AccordsCommerciaux/AELE/AccordAELE.pdf

دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية

ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

يمكن االطالع على النص الكامل التفاق أكادير على الموقع:
http://www.mce.gov.ma/AccordsCommerciaux/AccordAgadir.asp

الجزائر ،المملكة العربية السعودية ،البحرين ،مصر ،اإلمارات العربية المتحدة ،العراق ،األردن ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،فلسطين ،قطر ،السودان ،سلطنة عمان ،سوريا ،تونس ،اليمن

) 01/03/2000اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ( و ) 01/10/2012اﻟﻤﻮاد اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ(

يمكن االطالع على النص الكامل التفاق جامعة الدول العربية على الموقع:
http://www.mce.gov.ma/AccordsCommerciaux/PaysArabes/ZLEA-1.pdf
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 اﻟﺪول ا¡ﻋﻀﺎء اﻟﺪول ا¡ﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ا¡ورﺑﻴﺔ ،اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ا¡ورﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدلاﻟﺤﺮ وﺗﺮﻛﻴﺎ

قواعد المنشأ
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﻣﻤﻴﺰات اﻟﻤﻨﺘﻮج اﺻﻠﻴﺔ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺗﻌﺪ أﺻﻠﻴﺔ:
 اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮبأو اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
 اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺸﺮوط )أﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﺠﻤﺎرك( ﻫﻨﺎك ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدﻣﺎج ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ أﺻﻠﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ وا¡ﻟﺒﺴﺔ )أﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﻤﺎرك(

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﻣﺘﻨﻮﻋﺎت

ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ

ﻣﺮاﻛﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ
ﻳﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﻤﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄ دون ﻗﻴﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻐﺮب
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺗﻌﺪ أﺻﻠﻴﺔ:
_ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
أو ﺗﺮﻛﻴﺎ
_ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب أو ﺗﺮﻛﻴﺎ )اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
 3ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺪورﻳﺔ رﻗﻢ  4976/222ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 30دﻳﺴﻤﺒﺮ (2005

ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﻫﻨﺎك ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدﻣﺎج ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ أﺻﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺴﻴﺞ وا¡ﻟﺒﺴﺔ )أﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﻤﺎرك(

_ ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
_ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ
_ ﻗﺎﻋﺪة ""no drawback

ﻣﺮاﻛﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ:
ﻣﺮاﻛﻤﺔ اﻟﻤﻮاد ﻳﻄﺒﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻴﻦ:
 اﻟﻤﻐﺮب وﺗﺮﻛﻴﺎ )ﻣﺮاﻛﻤﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ( اﻟﻤﻐﺮب وﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﺪول ا¡ﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ(

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻛﺎدﻳﺮ

ﺗﻌﺪ أﺻﻠﻴﺔ:
_ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
أو ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺪول ا¡ﻋﻀﺎء
_ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻢ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺸﺮوط

_ ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
_ ﻗﺎﻋﺪة ""no drawback

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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ﺗﻌﺪ أﺻﻠﻴﺔ:
_ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
أو ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺪول ا¡ﻋﻀﺎء
_ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺤﻮﻳﻼ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻣﺤﺪدا ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت )اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  3اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪورﻳﺔرﻗﻢ  5080/233ﺑﺘﺎرﻳﺦ (31/12/2007
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  40ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺗﻌﺪ أﺻﻠﻴﺔ:
_ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
أو ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺪول ا¡ﻋﻀﺎء
_ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ

_ ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ

_ ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ

أﺻﻠﻴﺔ:
ﺗﻌﺪأﺻﻠﻴﺔ:
ﺗﻌﺪ
اﻟﻤﻐﺮب
ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ
ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ أو
ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ
_ -اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻮﻻﻳﺎت
أو
اﻟﻤﺘﺤﺪة ا¡ﻋﻀﺎء
إﺣﺪى اﻟﺪول
أو ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺗﻌﺘﺒﺮﻓﻲ أﺣﺪ
اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
ﻫﺬﻳﻦﻳﻜﻔﻲ
ﻣﺼﻨﻌﺔ ﺑﻤﺎ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ
_ -اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺸﺮوط )أﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﺠﻤﺎرك( ﻫﻨﺎك ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدﻣﺎج ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ أﺻﻠﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻣﻮاد
اﻟﻨﺴﻴﺞﺑﺈدﻣﺎج
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺗﺴﺎﻣﺢ
ﻫﻨﺎك
أﺻﻠﻴﺔاﻟﺠﻤﺎرك(
ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻗﻊ
)أﻧﻈﺮ
وا¡ﻟﺒﺴﺔ
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺴﻴﺞ
ﻣﺮاﻛﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ
اﻟﻤﻮاد:ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﻤﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄ دون ﻗﻴﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻐﺮب
ﻣﺮاﻛﻤﺔاﻻﺗﻔﺎق
ﻳﻨﺺ
ا»ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻐﺮب ودول اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻤﺮاﻛﻤﺔ
ﺗﻄﺒﻖ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﻮﻻﻳﺎت
ا¡ورﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ واﻟﺪول ا¡ﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ا¡ورﺑﻴﺔ
ﺗﻌﺪ أﺻﻠﻴﺔ:
ﺗﻌﺪ أﺻﻠﻴﺔ:
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
_
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
 أو ﺗﺮﻛﻴﺎا¡ﻋﻀﺎء
اﻟﺪول
إﺣﺪى
ﻓﻲ
أو
_ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب أو ﺗﺮﻛﻴﺎ )اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﻣﻦ
)اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ 3
ﻳﻜﻔﻲ
اﻟﺪورﻳﺔﺑﻤﺎ
ﻣﺼﻨﻌﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﺑﺘﺎرﻳﺦ
4976/222
رﻗﻢ
ﺗﻌﺘﺒﺮﻣﻦ
اﻟﺘﻲاﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻤﻠﺤﻖ
  3ﻣﻦدﻳﺴﻤﺒﺮ (2005
30
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اﻟﻤﻠﺤﻖ ا¡ول

_ ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ

ﻣﺘﻨﻮﻋﺎت

_ ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
_ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ
_ ﻗﺎﻋﺪة ""no drawback

_ ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
_ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ
_ ﻗﺎﻋﺪة ""no drawback

ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
أﺻﻠﻴﺔ )؟(
ﻏﻴﺮ أﺻﻠﻴﺔ
ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ
ﺑﺈدﻣﺎج ﻣﻮاد
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدﻣﺎج
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻓﻴﻤﺎ
ﻫﻨﺎك ﺗﺴﺎﻣﺢ
ﻫﻨﺎك
وا¡ﻟﺒﺴﺔ )أﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﻤﺎرك(
اﻟﻨﺴﻴﺞ ﺷﺮﻳﻄﺔ:
ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺴﻴﺞ
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﻴﺮ
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

اﻻﺗﺤﺎد اورﺑﻲ

اﻟﻤﻨﺸﺄ:
ﻣﺮاﻛﻤﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ا»ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻮاد  10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ
ﺗﺘﻌﺪى
 أﻻﺑﻴﻦ:
اﻟﻤﺼﻨﻊﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻦ ﻳﻄﺒﻖ
اﻟﻤﻮاد
ﻣﺮاﻛﻤﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ(
)ﻣﺮاﻛﻤﺔ
وﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﻤﻐﺮب
 -أﻻ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻐﺮب وﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﺪول ا¡ﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔاﻟﻨﺴﻴﺞ(ا¡ﺻﻴﻠﺔ ،اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  3ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻮاد ﻏﻴﺮ
اﻟﻘﺼﻮى
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ

_ ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
_ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ
_ ﻗﺎﻋﺪة ""no drawback

ﻣﺮاﻛﻤﺔ اﻟﻤﻮاد:
ﺗﻌﺪ أﺻﻠﻴﺔ:
ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
أو
ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ
ﺗﻢ
اﻟﺘﻲ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻤﺮاﻛﻤﺔ ا»ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻴﻦ:
_ ﺗﻄﺒﻖ
أو ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺪول ا¡ﻋﻀﺎء
ا¡ﻋﻀﺎء
واﻟﺪول
اﻟﺤﺮ
ﻟﻠﺘﺒﺎدل
ا¡ورﺑﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ودول
اﻟﻤﻐﺮب
_ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻢا¡ورﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻓﻲ
ﻟﻠﺸﺮوط
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
 اﻟﻤﻐﺮب ودول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺗﺮﻛﻴﺎﻣﺮاﻛﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ:
 اﻟﺪول ا¡ﻋﻀﺎء اﻟﺪول ا¡ﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ا¡ورﺑﻴﺔ ،اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ا¡ورﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدلاﻟﺤﺮ وﺗﺮﻛﻴﺎ

_ ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
_ ﻗﺎﻋﺪة ""no drawback

ﺗﻌﺪ أﺻﻠﻴﺔ:
_ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
أو ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺪول ا¡ﻋﻀﺎء
_ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺤﻮﻳﻼ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻣﺤﺪدا ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت )اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  3اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪورﻳﺔرﻗﻢ  5080/233ﺑﺘﺎرﻳﺦ (31/12/2007
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  40ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ

_ ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻛﺎدﻳﺮ

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺗﻌﺪ أﺻﻠﻴﺔ:
_ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
أو ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺪول ا¡ﻋﻀﺎء
_ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ

_ ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
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ﻣﺮاﻛﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ:
 اﻟﺪول ا¡ﻋﻀﺎء اﻟﺪول ا¡ﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ا¡ورﺑﻴﺔ ،اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ا¡ورﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدلاﻟﺤﺮ وﺗﺮﻛﻴﺎ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اورﺑﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ

ﺗﻌﺪ أﺻﻠﻴﺔ:
_ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
أو ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺪول ا¡ﻋﻀﺎء
_ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺤﻮﻳﻼ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻣﺤﺪدا ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت )اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  3اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪورﻳﺔرﻗﻢ  5080/233ﺑﺘﺎرﻳﺦ (31/12/2007
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  40ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﻣﻤﻴﺰات اﻟﻤﻨﺘﻮج اﺻﻠﻴﺔ
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 .2استبيان تقييم المصدر
يتيح لكم التقييم دراسة ما إذا كان التصدير خيارا قابال للحياة بالنسبة لشركتكم وبالنسبة لمنتجاتكم أو خدماتكم.
 منتجكم أو خدمتكم: في طور اإلنتاج أو اإلعداد في مرحلة تطوير النموذج في مرحلة التخطيط هل يتم بيع منتجكم أو خدمتكم في السوق المحلية؟ يباع ويحتل جزءا متناميا في السوق يباع لكنه ال يحتل سوى جزء ضئيل من السوق يباع في مدينة واحدة في البلد هل لديكم القدرة على إنتاج إضافي لالستجابة لطلب حاد متعلق بمنتجكم أو خدمتكم؟ -نعم /ال

 هل أجريتم دراسة للسوق في الخارج؟ نعم ،أجرينا دراسات أولية وثانوية للسوق وقمنا بزيارة للبلد نعم ،أجرينا بعض البحوث األولية والثانوية ال هل تمت ترجمة وسائطكم اإلشهارية إلى لغة البلد المستهدف؟ نعم /ال هل شرعتم في اإلشهار في السوق المستهدفة؟ نعم /ال هل عينتم ممثال أو موزعا أو عونا محليا أو عقدتم شراكة مع مقاولة محلية؟ نعم /ال هل عينتم وسيط نقل أو وسيطا جمركيا؟ -نعم /ال

 هل لديكم الموارد المالية الكافية لتعديل منتجكم أو خدمتكم حسب متطلبات السوق المستهدفة ولترويج هذا المنتجأو الخدمة؟
 نعم /ال هل إدارة مقاولتكم مستعدة لدعم جهودكم للتصدير؟ لدينا الموارد المالية الالزمة نحن بصدد ترتيب التمويل ليس لدينا تمويل هل تحترم مقاولتكم في العادة استحقاقاتها؟ نعم /ال هل إلدارة مقاولتكم الخبرة في مجال التصدير؟ -نعم /ال

 هل قمتم بتعديل التعبئة ) العالمة و /أو اإلشهار) حسب السوق المستهدفة؟ -نعم /ال

إذا أجبتم "أ" أو "نعم" بالنسبة لـ  12سؤاال من :16
هنيئا .فأنتم تدركون أن مشروع التصدير يتطلب عزيمة ووضع استراتيجيات وموارد.
لديكم القاعدة الضرورية الكتساح األسواق الخارجية.
نتائج االختبار
بين  7و  11جوابا:
ليس سيئا .لكن استراتيجية التصدير الخاصة بكم تتخللها بعض الثغرات.
تحتاجون إلى طلب مشورة مختصين ،ومستشارين في التصدير ،وخدمات تجارية لبنككم أو إلى
هيئات دعم التصدير المذكورة في هذا الدليل.
دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية

 هل لمنتجكم أو خدمتكم امتياز تنافسي واضح (جودة ،سعر ،ندرة ،ابتكار) مقارنة بمنتج أو خدمة منافسيكم؟ -نعم /ال

نتائج االختبار

أقل من  7إجابات جيدة:
أكيد أنكم مستعدون للسفر إلى بلدان بعيدة ،لكن أمامكم طريقا طويلة قبل االنطالق على درب
التصدير .للحصول على المساعدة ،اتصلوا بهيئات دعم التصدير التي أنشأتها الدولة لهذا الغرض.
المرجعwww.asmex.org :

 هل لديكم القدرة والموارد الالزمة لتقديم خدمة ودعم بعد البيع في السوق المستهدفة؟ نعم /ال هل لديكم الئحة أسعار لمنتجكم ،أو الئحة أسعار لخدمتكم؟ -نعم /ال
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www.mce.gov.ma

