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للمزيــد مـــن المعلومـــات

يمكنكم الإطالع على موقع الجمارك على الأنترنت

www.douane.gov.ma
ف�ساء : الخوا�ص

 ركــــن : المغاربــة المقيميــن بالخــــارج

لالإجابة على كل ت�ساوؤلتكم، ت�سع اإدارة الجمارك وال�سرائب غير 

المبا�ســرة رهــن اإ�سـارتكــم اأي�ســــا :

 adii@douane.gov.ma : البريد الإلكتروني

خــط هاتفــي طيلـــة العطلـــة ال�سيفيــــة :

+ 212 5 37 56 57 57
رقم هاتفي اإقت�ســادي :

N° Eco 080100 7000
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ت�ضريــــح القبــــــول 

المــوؤقـــت الإلكترونــــــي
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اإدارة الجمـــــــارك

وال�شرائـــب غيـــر المبـــا�شــــرة

ترحـــب بكـــم فـــي بلدكــــم

وتدعوكــــم لالإطـــالع علـــى الدليـــل المت�شمـــن

للتنظيمــــات المخولـــة لفائدتكـــم مـــن اأجـــل

مروركـــم عبـــر الجمـــرك

فـــي اأح�شـــن الظــــروف.
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النظــام اخلـــا�ص

بالأمتعــة ال�صخ�صيـــة

الدخــول لق�صــاء عطلـة

الإعفـــاءات والت�سهيـــالت الممنوحـــــة

القبول املـوؤقت 

)يهم جميع المغاربة المقيمين بالخارج(

 يمكنكم ال�صتيراد م�ؤقتا، من اأجل متطلبات �صفركم اإلى المغرب، بع�ض الأمتعة ال�صخ�صية 

الم�صتعملة، مثل :

ـ مجوهرات �سخ�سية؛

ـ اآلة ت�ص�ير عادية واحدة؛

ـ اآلة ت�ص�ير فيدي� واحدة؛

ـ اآلة م��صيقية محم�لة واحدة؛

ـ جهاز رادي� كا�صيت محم�ل واحد اأو جهاز محم�ل لقراءة الأ�صط�انات، الأ�صرطة اأو 

الأقرا�ض المدمجة ؛ 

ـ حا�ص�ب �صخ�صي محم�ل واحد؛

ـ كر�صي متحرك واحد )بالن�صبة للأ�صخا�ض ذوي اإعاقة فقط(؛

ـ اأدوات ريا�صية )م�صرب كرة، ل�حة التزلج على الأم�اج، ل�ازم لعبة الك�لف اأو الكرة 

الحديديـــة، الخ(؛

ـ لعـــــب الأطفال.  

هـذه االأ�شياء ذات اال�شتعمال ال�شخ�شي اأو العائلي، يتم ا�شتيرادها على 

اكتتــاب  بــدون  الموؤقـت  القبــول  نظــام  تحــت  م�شحـوبــة  اأمتعة  �شكـل 

انتهــاء  عنــد  ت�شديـرهـا  اإعـادة  عليكـم  ويتـوجــب  جمـركــي،  ت�شريـح 

اأداء الر�شــوم والمكــو�س الجمركـيــة  اأو  اإقامتكــم بـاأر�س الوطـــن  مـــدة 

الم�شتحقــة عليـهــا.

الإعفــاء التــام 

تجار،  )ماأج�رين،  مربح  مهني  لن�صاط  ممار�صين  بالخارج  مقيمين  مغاربة  ب�صفتكم 

اأ�صحاب مهن حرة، عمال م��صمي�ن، اإلخ(، يمكنكم اأن ت�شتفيدوا من االإعفاء التام 

من المكو�س والر�شوم الجمركية فيما يخ�س الهدايا العائلية الم�شتوردة بكميات 

مبلـغ  االإجمالية  قيمتها  التتعدى  اأن  على  تجارية،  غير  �شبغة  وذات  محدودة 

20.000 درهم واأن ال تخ�ش�س ال�شتيراد متاع واحد )مثل، ليمكنكم اأن ت�صت�ردوا ما 
يعادل قيمة 20.000 درهم من رابطات العنق اأو اأحذية فقط(.

ي�شتثنى من هذا االإعفاء :

ـ الدراجــات النارية ؛

ـ الأثــاث المنزلــي )غــرف النــ�م، خزانــات زجاجيــة، غــرف الطعــام، الــــخ( ؛
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ـ الدراجات اله�ائية )غير تلك الم�صممة للأطفال( ؛

ـ الزرابي )ليمنح الإعفاء اإل لزربية واحدة( ؛

ـ  الآلت المنـزلية جديدة كانت اأو م�صتعملة )ثلجـات، اآلت الطبخ، اآلت الغ�صيل، اإلخ(؛

ـ اأجهزة التلفاز وما �صابه ذلك.

�صروط منح هذه الإعفاءات والت�صهيالت 

 تمنح الإعفاءات والت�صهيلت مــرة

واحـدة كل �صنة مدنية.

 وتهـم الأمتعة والأ�صيــاء ال�صخ�صية

طرفــكـــم  مــن  فعليــا  المحم�لـــة 

عنـــد دخ�لكــــم اإلى اأر�ض ال�طــن 

ذات  العائليــــة  الهدايـــا  وكذلـــك 

مــــــن  تجــاريـــة  غيــر  �شبــغــة 

حيـــث طبيعتهــــا اأو عددهــــا اأو 

كميتهــــــا.

العـودة النهــائيــة

الإعفــاءات والت�صهيــالت املمنوحـــة 

اإلخ... يمكنكم اال�شتفادة من   ، اأ�شــحاب مهـن حــرة  اإذا كنتـم ماأجــورين، تجـــارا،   

االإعفاء التام بالن�شبة لــ :

ال�صخ�صية  واألب�صتكم  ال�صخ�صية  اأمتــعتكــم  الم�صتـــعمــل،  المنــــزلي  ـ  اأثاثكــم 

الم�صتعملة؛

ـ  اآلتـكـم المنزليـــة الجديدة اأو الم�صتعملـــة )اآلة واحدة من كل نوع : ثلجة واحدة، 

اآلة ت�صبين واحدة، اآلة طبخ واحدة، اإلــــخ(؛

ـ  هداياكــم العائليــــة الم�صتــ�ردة بكميــات محـــدودة ذات �صبغة غــــير تجــــارية، على 

اأن التتــــعدى قيمتـــها 30.000 درهم واأن لتخ�ص�ض ل�صتيـراد متاع واحد )مثل، 

ليمكنكم ا�صتيــراد مايعادل مبلغ 30.000 درهم من رابطات العنق اأو اأحذية فقط(؛

درهــم.   150.000 التتعـــدى  قيــمـــة  حــــدود  في  م�صـــــتعــملة  واأدوات  ـ  معــــدات 

ويت�جب اأداء الر�ص�م والمك��ض الجمركية على اأ�صا�ض التعرفة الجمركية المعم�ل بها 

بالن�صبة للجزء الذي يتجاوز هذا المبلغ.

اإذا كنتم طلبة اأو باعة متجولين اأو عاملين في جبل طارق )يجــب اأن التقـــل مـــدة 

االإعفاء  اال�شتفـادة من  يمكنكـم  �شنــوات(،   )05( بجــبل طارق عن خمـــ�س  االإقامة 

التام بالن�شبة لــ :

ـ اأثاثكم المنزلي الم�صتعمل واأمتعتكم ال�صخ�صية وكذا األب�صتكم ال�صخ�صية الم�صتعملة ؛

ـ اآلتكم المنزلية الم�صتعملة على اأن ليتعدى عددها اآلة واحدة من كل نوع.

االإعــفــــــــاءات  والأجـــــل اال�شــتــفــــــادة مــــن 

والت�شهيالت المخولة ل�شالحكم، يتعين 

عليكم االإدالء بالوثائق التالية :

تثـبـت  وثيقة  اأيــة  اأو  الإقامة  1.  بطــاقــة 
الإقـامـة العادية بالخـارج؛

بطاقة  عمل،  عقد  عمـل،  2.  بطاقة 
�صتة  من  لأكثر  اإقامة  تاأ�صيرة  تاجر، 

اأية وثيقة اأخرى تثبت  اأو  اأ�صهر   )06(

و�صعيتكم المهنية الجتماعية.

 الـوثـائــق...
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�صـروط منـح هذه الإعفاءات والت�صهيـالت 

 فـــي حالـــة العـــ�دة النهائيــة، تمنـــــح

المخولــــة  والت�سهيــالت  الإعفـــاءات 

لكــل  فقــط  واحــدة  مــرة  ل�صالحكــم 

اأ�صـــــرة.

 ا�صتيـراد هـــذه الأمتعة يجــب اأن يتــم

مرة واحدة واأن يتزامن مع تغيير محل 

الإقامة في اآن واحد.

 فــي حــالـــة تنـقــيـــــل الأثــــــاث عــلــــى

التق�صيـــم  بهذا  يـرخــ�ض  مرحلتيــن، 

جرد  لئحة  تت�صمن  اأن  �صريطة 

المحت�يات مجم�ع الأغرا�ض المزمع 

اللئحة  هذه  وتقدم  اإدخالها، 

ا�صتيراد  عند  الجمركية  للم�صالح 

الجزء الأول.

ا�صتيراد  عمليتي  تتم  اأن  يجب  كما 

المكتـــب  نف�ض  عبر  الجزئين 

  ) 06( �صتة  اأجـــل  في  الجمــركي 

ت�صليم  تاريخ  من  اعتبارا  اأ�صهـــر 

�صهادة تح�يل الإقامة.

مقــتـ�صـيــات عــامــــة 

البـ�صـائع املحـ�صـورة 

يح�صـر ا�صتيـراد الب�صائع التاليـة :

 االأ�شلحة والذخائر الحربية؛

 المخدرات؛

وكذا  والمرئية  الم�شموعة   الم�شجلة  االأ�شرطة  المطبوعات،    المخطوطات، 

جميع االأ�شياء المخلة باالآداب اأو التي تم�س النظام العام.

الب�صـائع اخلا�صعـة لإجــراءات خا�صــة 

يـخـ�صـع ا�صتيـراد الب�صائع التاليــة ل�صتكمــال بعـ�ض الإجراءات الخا�صة :

  الحيوانات والمنتوجات الحيوانية : �صهادة بيطرية م�صلمة من طرف الم�صالح البيطرية ؛

  المواد النباتية : �صهادة المراقبة ال�صحية النباتية م�صلمة من طرف م�صالح مراقبة النباتات ؛

والأجـــــل اال�شــتــفــــــادة مــــن االإعــفــــــــاءات 

والت�شهيالت الممنـوحـــــة، يتعين عليكم 

االإدالء بالوثائق التالية :

الإقــــامة  محـــل  لتغيير  اأ�صلية  1.  �صهادة 
ال�صلطــة  طــــــرف  من  اإما  م�صلمة  

البلــدية لمقر الإقامة ال�صابق واإما من 

المغربية  القن�صلية  ال�صلطات  طرف 

بدائرة النف�ذ مع الإ�صارة اإلى �صفتكم 

)ماأج�ر، تاجر، طالب، اإلخ (؛

ومم�صــــــــاة  م�ؤرخة  مف�صلة  2.  قائــمة 
ال�صخ�صية  الأمتعة  تبين  من طرفكــم 

والأثاث المنزلي المنق�ل؛

والأدوات  للمعــــدات  مف�صلــة  3.  قائمة 
مـــن  ومــ�ؤرخة  مم�صــاة  الم�صتعملة 

المغاربة  اإل  )لتخ�ض  طرفكم 

مار�ص�ا  الذين  بالخارج  المقيمين 

ن�صاطا مربحا ب�صفة دائمة والعائدين 

ب�صفة نهائية اإلى اأر�ض ال�طن(.

 الـوثـائــق...
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  اأ�شنــاف الحيوانـــات المتوح�شــة والنباتـــات البريــة المهــددة باالنقـرا�س وكـذا 

طـــرف  مــن  م�صلمـة    »CITES« �صيتـــ�ض  رخ�صـــة   : وا�صنطــــن(  )معاهــدة  نماذجهــــا 

القطــاع المكلــف بالميــاه والغابـــات ؛

  بنادق ال�شيد وذخيرتها : رخ�صة م�صلمـة من طـرف م�صالـح الأمــن ال�طنـي؛

  بعـ�س المنتجـات ال�شناعية الخا�شعة لمراقبة المعايير من قبيل الألب�صة والأحذيـة 

فــي حالة جديدة، معدات الطبخ، اآلت الغ�صيل، اإلخ. الم�صت�ردة بكميات تجارية : �صهادة 

المطابقة للمعايير المغربية م�صلمة من طرف وزارة ال�صناعة والتجارة ؛

  معــدات االت�شــال الأكثــر من وحـدة : م�صـادقــة ال�كالة ال�طنية لتقنين الم�ا�صلت.

اإ�صتيـراد اأدويــة لالإ�صتعمــال ال�صخ�صـي 

باإمكانكم ا�صتيراد اأدوية م�جهة ل�صتعمالكم ال�صخ�صي خلل اإقامتكم بالمغرب  مع الإعفاء 

من الر�ص�م والمك��ض الجمركية. ولهذه الغاية، يلزمكم عند الدخ�ل :

-   الإدلء بال�ثائق الطبية المتعلقة بهذه الأدوية )�صهادة طبية، و�صفة الطبيب، اإلخ (؛

ال�صخ�صي  الم�صت�ردة ل�صتعمالكم  الأدوية  با�صتخدام  فيه  تلتزم�ن  ت�صريح  -  اإكتتاب 

فقط واإعادة ت�صدير ما تبقى منها عند نهاية مقامكم )ي�جد نظير من مطب�ع هذا 

اللتزام بم�قع اإدارة الجمارك على �صبكة النترنيت.

الهبـات املخ�ص�صـة لبعـ�ص اجلهـات 

الدولة،   م�ؤ�ص�صات  لإحدى  مجانا  اإهداءها  لأجل  ومنتجات  ب�صائع  ا�صتيراد  باإمكانكم 

لجمعية  اأو  العامة  المنفعة  ب�صفة  لها  معترف  لجمعية  عم�مية،  لم�ؤ�ص�صة  محلية،  لجماعة 

خيرية.  وحتى يت�صنى لهذه الهدايا ال�صتفادة من الإعفاء الجمركي، يت�جب اإلزاميا  اإتمام 

الإجراءات المتعلقة بها من طرف الجهة الم�صتفيدة من الهبة.

@
www.douane.gov.ma

Particuliers : ف�شـاء 
Marocains Résidant à l’Etranger : ركـــــــن

Voir aussi / Formulaires : خانــــة
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اأداء الـر�صـوم اجلمركـيـة 

اإن ا�صتيراد كل ب�صاعة لتدخل في اإطار الإعفاءات اأو لت�صتفيد من نظام القب�ل الم�ؤقت 

دون اإجراءات اأو ذات طابع تجاري، ي�صت�جب اكتتاب ت�صريح جمركي بالمكتب الجمركي 

المتعلقة  الإجراءات  ا�صتكمال  مع  الم�صتحقة  الجمركية  والمك��ض  الر�ص�م  واأداء  للدخ�ل 

بالتنظيمات الغير الجمركية عند القت�صاء )انظر الب�صـائع الخا�صعـة لإجــراءات خا�صــة 

اأعله(.

اإذا تعـذر ذلـك، باإمكــان و�صـع هــذه الب�صائــع رهـن الإيــداع لـدى الم�صالــح الجمركيــة في 

ا�صتخل�ض  ي�مـــا على م�ص�ؤوليــة مالكهــا مع   45 لمــدة  وذلــك  ت�ص�يــة و�صعيتهــا،  انتظــار 

ر�صم التخزين، واإل فاإنها �صتعتبر متروكة للجمرك.
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النظــــام اجلمــركــي

اخلـــا�ص بال�صيــــارات

الدخــول لق�صــاء عطـلـة

قبــول موؤقــت

تاجــــر،  متقاعـــد،  مربـــح،  لن�صــــاط  )ممـــار�ض  بالخــــارج  مقيـــم  مغربـــي  ب�صفتكـــم 

�صاحــــب مهنـــة حــــرة، طالـــب، عامـــل م��صمـــي، بائــــع متجــــ�ل، اإلــــــخ(

يمكنكـــم ا�صتيـــــراد :

-  �شيارة �شياحية اأو دراجة نارية )ت�صجيل عادي اأو م�ؤقت( تحت نظام القب�ل الم�ؤقت 

لمدة �صتة )06( اأ�صهر، مت�صلة اأو متفرقة، عن كل �صنة مدنية، غير قابلة للتمديد؛ ي�صمح 

لكم كذلك با�صتيراد، تحت نف�ض النظام لل�صتعمال ال�صخ�صي فقط، دراجة نارية مائية 

 .)bateau de plaisance( اأو زورق نزهة  )quad( اأو ك�اد )jet ski(

اأو ف�رك�نيت( الكاملة  -  بالن�شبـة لل�شيارات النفعية )�صنف �صاحنات �صغيرة، ف�رك�ن 

ا�صتيرادها في  بن�افذ جانبية( والمجردة من مقاعد خلفية، يتم  الهيكل )غير مجهزة 

اإطار نظام القب�ل الم�ؤقت لمدة ثلثة )03( اأ�صهر في كل �صنة مدنية، مت�صلة اأو متفرقة، 

غير قابلة للتمديد.

-  بالن�شبة للعربات النفعية  �شنف ال�شاحنات )هيكل �صندوق، عربة م�صطحة، عربة 

مغطاة ب�قاء( والحافالت : يلزم اكتتاب ت�صريح مف�صل للقب�ل الم�ؤقت )تحت غطاء 

غير  وال�صرائب  الجمارك  اإدارة  طرف  من  معتمدة  اأخرى  كفالة  اأية  اأو  بنكية  كفالة 

المبا�صرة( مع اأداء اإتاوة على راأ�ض كل ثلثة  )03( اأ�صهر، زيادة على الدلء بترخي�ض 

القطاع المكلف بالنقل.

-  يجب على العمال الم��صميين اإثبات اإقامتهم بالخارج لمدة ل تقل عن �صتة )06( اأ�سهر 

للإ�صتفادة من نظام القب�ل الم�ؤقت )عقد العمل، تاأ�صيرة الإقامة(.

وفي اأ�شهر(   03 اأو   06( الممنوحة  الموؤقت  القبول  مدة  انتهاء   عند 

الر�شوم اأداء  التع�شيرمع  عليكم  يتوجب  الت�شدير،  اإعادة  عدم   حالة 

.والمكو�س الجمركية الم�شتحقة
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لــدى  المت�فــر  »التقــادم«،  مــن  بال�صتفــادة  المتعلــق  النـمــ�ذج  ح�صـــب  1.  طـلــب 
الم�صالــح الجمركيــة والمتـــاح اأي�صــا بب�ابة الجمــارك علــى الأنترنيــت ؛

2.  �صهادة تغيير محل الإقامة م�صلمة من طرف �صلطات اآخر مكان للإقامة ؛
3.  بيانات الأداء التي تغطي فترة �صنتين )02( من العمل بالن�صبة للماأج�رين )اأو اأية 
وثيقة تق�م مقامها( اأو بيانات الت�صريح ال�صريبي ل�صنتين )02( بالن�صبة للتجار 

واأ�سحاب المهن الحرة ؛

ال�صيارات  ت�صجيل  ن�صختين من طرف مركز  م�صلمة في  ال�صيارة،  معاينة  4.  �صهادة 
الكائن بدائرة مكتب التع�صير؛

عند  المكتتب   »D16 bis« اأو   »D16ter« الم�ؤقت   القبـ�ل  ت�صـريــح  مـن  5.  ن�صخـة 
ا�صتيراد ال�صيارة ؛

6.  ن�صخة من بطاقة التعريف ال�طنية ؛
7.  الفات�رة الأ�صلية بالن�صبة لل�صيارة ذات ثلثة )03( اأ�صهر من العمر اأو اأقل.

 الـوثـائــق...

العــودة النهـائـيــة

ب�صفتكم مغاربة مقيمين بالخارج مار�صتم ن�صاطا مربحا ب�صفة دائمة )ماأجــ�رين، تجـــارا، 

اأ�ســحــاب مـهـن حـرة، اإلخ(:

 يمكنكم ال�صتفادة، عند ا�صتيراد �صيارتكم ال�صخ�صية، من المتيازات التالية :

قبــول موؤقــت ملـــدة �صتة )06( اأ�صـــهــــر

يجب على اإثرها اإما تعـــ�صـيـــر ال�صيــارة باأداء الر�ص�م والمك��ض الجمركية الم�صتحقة قان�نيا 

اأو اإعادة ت�صديرها؛

اإمكانية ال�صتفادة من تقادم مدة ثالث )03( �صنوات من �صن ال�صيارة ال�صياحية

يمنح هذا التقادم لفائدة �صيارة واحدة يقل عمرها عن ثلث )03( �صن�ات بمنا�صبة الع�دة 

ال�صيارة لل�صتهلك  % عند و�صع هذه  للمغرب. ويتمثل في تطبيق تخفي�ض 25  النهائية 

)التع�صير( على اأ�صا�ض قيمتها في حالة جديدة.

بدائرة  الجمركية  المقاطعة  لدى  �صن�ات  تقادم ثلث )03(  ال�صتفادة من  وت�دع طلبات 

)انظر  ال�صيارة  ا�صتيراد  عند  الممن�حة  القان�نية  الم�ؤقت  القب�ل  مدة  انتهاء  قبل  النف�ذ 

اأ�صفله(.

www.douane.gov.ma
Dédouanement d’un véhicule avec MCV : ركــــــن 
Formulaires : خانــــة
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اإمكانية ال�صتفـادة من خ�صـم 85 %

لفائدة الأ�صخا�ص املتقدمني يف ال�صن )60 �صنة وما ف�ق( 

يمنح خ�صم 85 % لفائدة  المغاربة المقيمين بالخارج، ذك�را واإناثا البالغين من العمر 

�صتين )60( �صنة وما ف�ق، الم�صتكملين لمدة اإقامة فعلية بالخارج تزيد عن ع�صر )10( 

�صن�ات، ب�صرف النظر عن و�صعيتهم المهنية، وذلك لتع�شير �شيارة �شياحية واحدة يقل 

عمرها عن ع�شر )10( �شنوات يطبق على قيمة ال�صيارة في حالة جديدة.

يقل عمرها عن خم�س  ل�شيارة  بالن�شبة  فقط  لكن  المتياز،  اأي�صا من هذا  وي�صتفيد 

)05( �شنوات ؛ المغاربة المقيم�ن بالخارج البالغ�ن من العمر اأقل من �صتين )60( �صنة 

ببلد  المعتمدة  الخا�صة«  التقاعد  »اأنظمة  اإحدى  اإطار  في  معا�ض  على  يتح�صل�ن  الذين 

الإقامة التي تن�ض بالإحالة القان�نية على التقاعد قبل �صتين )60( �صنة.

ويت�قف منح هذا المتياز، المح�ص�ر في ال�صيارات ال�صياحية التي ليتجاوز عدد مقاعدها 

ال�صبعة )07(، على ا�صتفاء ال�صروط التالية :

ـ  ح�شــر هــذا االمتيــاز وتحديــده في �شيـارة واحدة فقـــط ؛

 )05( خمـــ�ض  مــدة  للتنـــازل  االمتيــاز  بهــذا  المع�شــرة  ال�شيـــارة  قابلية  ـ  عـــدم 

�صنــــ�ات ؛

للأ�صخـــا�ض  ويمكـــن  فاأكثـــر.  �شنـــة  �شتيـــن )60(  في  الم�شتفيــد  �شـــن  ـ  تحديــد 

60 �صنـــة الم�صتفيديـــن مـــن معـــا�ض فـــي اإطــار اإحـــدى  الذيــن يقـــل عمرهــم عـــن 

»اأنظمــة التقاعـــد الخا�صـــة« المعتمــدة ببلــد الإقامــة، الح�صــ�ل علـــى هـــذا المتيـــاز 

بدائـــرة  القن�صليـــة  الم�صالـــح  طــــرف  مـــن  م�صلمـــة  ب�صهـــادة  الدلء  �صريطــــة 

النفـــ�ذ تفيـــد بالت�قـــف القان�نـــي قبــــل 60 �صنـــة عـــن الخدمـــة فــي هــذا الإطــار ؛

 )07( �شبعــــة  علــــى  المتوفـــرة  ال�شياحيــــة  ال�شيــــارات  فـــي  االمتيــــاز  ـ  ح�شـــر 

هـــذا  مـــن  م�صتثنـــاة  فهي  الخـــرى  ال�صيــارات  اأمـــا  اأكثـــــر.  ال  للجلــــو�س  مقاعـــد 

كانــت  �صــ�اء  وف�رك�نيـــت  )ف�ركـــ�ن  النفعيــــة  ال�صيـــارات  فيهـــا  بما  الجـــراء 

مجهـزة بن�افــذ جانبيـــة اأو مــن دونهــــا(، �صيـــارة التخييـــم، ال�صاحنـــات، �صيـــارات 

بمق�صـــ�رات مزدوجـــة والدراجـــات الناريـــة ؛

حالــة  فــي  لل�شيـــارة  المقــدرة  القيمـــة  اأ�شـــا�س  على  الخ�شـــم  هـــذا  ـ  تطبيــــق 

جديـــدة ح�صـــب النـــ�ع والنمــــ�ذج والم�ا�صفـــات، وذلـــك في حــدود مبلــغ اأق�صـــاه 

يبقــى  المبلـــغ،  هــذا  ال�صيــارة  قيمــة  تعـــدت  اإذا  ما  حالـــة  في  درهـــم.   300.000
الجـــزء المتجـــاوز خا�صعــــا لأداء الم�صتحقـــات الجمركيـــة كاملــــة ؛

ـ  اإثبــــات اإقامـــة فعليـــة بالخـــارج لمـــدة التقـــل عــــن ع�شـــر )10( �شنـــوات. هــــذا 

لــــدى  المنتدبـــ�ن  اأو  بمهمـــة  المكلفـــ�ن  الأ�صخـــا�ض  علـــى  اأي�صـــا  ي�صـــري  ال�صـــرط 

هيئــــات اأجنبيــــة بغـــ�ض النظــــر عن طبيعـــة م�ؤ�ص�صــــات اإنتمائهـــم )عم�ميــة، �صبـــه 

عم�ميـــة، خ�ص��صيـــة، اإلــــخ( ؛

التقـــادم  ونظـــام   %  85 خ�شـــم  امتيـــاز  مــن  اال�شتفـــادة  بيـــن  الجمـــع  ـ  عـــدم 

الم�صـــار اإليــــه بال�صفحة 10.
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�صخ�صيا  طلبــه  اإيـــداع  بالمر  المعنـــي  عــن  يتعيـــن  المتيـــاز،  هــذا  مـــن  ولل�صتفـــادة 

لـــدى  الم�ؤقـــت  للقبـــ�ل  القان�نيــة  المــدة  انتهـــاء  قبـــل  للتع�صير(  مقب�لة  غير  )ال�كالــة 

المقاطعـــة الجمركيـــة بدائـــرة النفـــ�ذ، معــــززة بال�ثائــــق التاليـــــة :

باإمكانكـم م�صبقـا معرفـة مبلـغ الر�صـ�م والمكـ��ض ال�اجـب ا�صتخل�صهـا لتع�سيـر �صيارتكـم 

ال�صياحية في اإطـار نظام  »خ�صم 85 %« وذلـك بالنقـر على الأيق�نــة المتاحـة بم�قـع اإدارة 

الجمـارك وال�صـرائب غيـر المبا�صــرة عـلى �صـبكــة الأنتـرنيــــت :

ال ي�شري امتياز الخ�شم باأثر رجعي على المغاربة المقيمين بالخارج 

�شابقا الذين ا�شتقروا ب�شفة نهائية بالمغرب، وكذلك على االأ�شخا�س 

متعلقة  لدواعي  �شنة   )60( �شتين  �شن  قبل  التقاعد  على  المحالين 

بالعجز اأوالعاهة اأواالإعاقة.

الم�صالح  لدى  المت�فر  الغاية،  لهذه  المخ�ص�ض  النـم�ذج  على  محرر  1.  طـلب 
الجمركية والمتاح اأي�صا بب�ابة الجمارك على الأنترنيت ؛ 

طرف  من  م�صلم  �صن�ات،   )10( ع�صر  عن  لتقل  لمدة  بالخارج  الإقامة  2.  اإثبات 
ال�صلطة القن�صلية بدائرة النف�ذ اأو اأية وثيقة تق�م مقامها ؛

ب�صهادة م�صلمة  �صنة  �صتين )60(  اأقل من  البالغين  للأ�صخا�ض  بالن�صبة  3.  الدلء، 
من طرف الم�صالح القن�صلية بدائرة النف�ذ، تثبت ال�صتفادة من معا�ض في اإطار 

»نظام خا�ض للتقاعد« معتمد ببلد الإقامة ؛

4.  ن�صخة من بطاقة الإقامة اأو رخ�صة الإقامة، �صلحيتها �صارية المفع�ل. وي�صري 
امتياز خ�صم 85 % اأي�صا على المغاربة المقيمين بالخارج لمدة تزيد عن ع�صر 

ت�صتكمل  اأن  على  بالمغرب،  لل�صتقرار  نهائية  ب�صفة  والعائدين  �صن�ات   )10(

ت�صليم �صهادة  تاريخ  اأ�صهر اعتبارا من  اأجل �صتة )06(  التع�صير داخل  اإجراءات 

تح�يل القامة التي تق�م، في هذه الحالة، مقام بطاقة الإقامة ورخ�صة الإقامة ؛ 

5.  ن�صخة من بطاقة التعريف ال�طنية اأو ج�از ال�صفر، �صلحيتهما �صارية المفع�ل ؛
ال�صيارات  ت�صجيل  مركز  ن�صختين من طرف  في  م�صلمة  ال�صيارة،  معاينة  6.  �صهادة 

الكائن بدائرة مكتب التع�صير؛

عند  المكتتب   »D16 bis« اأو   »D16 ter« الم�ؤقت   القبـ�ل  ت�صـريــح  مـن  7.  ن�صخـة 
ا�صتيراد ال�صيارة ؛

8.  البطاقة الرمادية، محررة با�صم مالك ال�صيارة )الم�صتفيد( المقدمة للتع�صير ؛
9.  الفات�رة الأ�صلية بالن�صبة لل�صيارة ذات ثلثة )03( اأ�صهر من العمر اأو اأقل.

 الـوثـائــق...

www.douane.gov.ma
Dédouanement d’un véhicule avec MCV : ركــــــن 
Formulaires : خـانــــة

www.douane.gov.ma
Dédouanement d’un véhicule avec MCV : ركــــــن 
calcul des droits et taxes : خـانــــة

�شع عــالمة داخل خانة: «MRE âgé de 60 ans et plus« لتحديد فئة الم�شتفيد  



13

مقت�صـيــات عامــة متعلقـة بال�صيــارات

القبـول املـوؤقـت لل�صيــارات 

  يمنح نظام القب�ل الم�ؤقت لل�صيارات )�صيارات �صياحية، دراجات نارية، عربات نفعية 

م�صجلة تحت ترقيم عادي اأو م�ؤقــت( بعــد الإدلء ببطاقـة الإقامـة )اأو اأيــة وثيقة تثبــت 

الإقامـة الإعتياديـة بالخارج( وكــذا ال�ثائــق الأ�صليــة المتعلقــة بتلــك ال�صيــارات خا�صـة 

البطاقــة الرماديـــة.

  كل �صيارة ا�صت�فت المدة القان�نية للقب�ل الم�ؤقت بر�صم �صنة مدنية ل يمكن لها ال�صتفادة 

من هذا النظام خلل نف�ض ال�صنة اإل بعد الدلء ب�صند ملكيتها )ال�رقة الرمادية( با�صم 

مالكها الجديد )�صندات الملكية الم�ؤقتة غير مقب�لة(.

  الدراجات النارية الغير الخا�صعة للترقيم ليمكن ا�صتيرادها تحت نظام القب�ل الم�ؤقت 

رقم  يثبت  الذي  الملكية  ب�صند  الإدلء  بعد  الم�صتحقة  والمك��ض  الر�ص�م  عنها  وت�ؤدى 

الإطار الحديدي وعدد الأ�صاطين وتاريخ ال�صروع في الإ�صتخدام.

  اإن و�صـع �صيــارة م�صتــ�ردة تحــت نظــام القبــ�ل الم�ؤقــت رهــن اإ�صـارة الغيـر اأو اإعارتهـــا 

اأو ا�صتعمالهــا لأغــرا�ض تك�صبيــة، دون ترخيـ�ض مــن الإدارة، يعتبــر  اأو التنــازل عنهــا 

مخالفــة جمركيــة تتـرتــب عنـهــا متابعــة قان�نيــة.

الت�صـريح بالقبـول املـوؤقـت 

  عنــد دخ�لكـم اإلى المغرب، يتــم الت�صريح ب�صيارتكم ال�صخ�صية وت�صجيلها في الحا�ص�ب. 

ومــن اأجـل ذلك يتعين عليكم اإما :

-  اكتتـــاب وطبـــع، مــن محـــل اإقامتكـــم بالخــارج وقبـــل ع�دتكــم، ت�صريـــح القبـــ�ل 

المــ�ؤقـــت »D16 ter« ب�لـــ�ج بـــ�ابــة اإدارة الجمـــارك علــى �صبكـــة الأنترنيـت: 

 .
)*(

- اكتتاب ت�صريح القب�ل الم�ؤقت »D16 bis« يدويا 

*  بحل�ل فاتح يناير 2012، �صيتم التخلي عن الت�صريح الجمركي اليدوي »D16 bis« ليحل 
محله ت�صريح القب�ل الم�ؤقت على الخط »D16 ter«  عبر الأنترنيت.

www.douane.gov.ma
Service en lignes : ف�شــاء 
Déclaration d’un véhicule (D16ter)  : خـانــــة

 اأو

http://www.douane.gov.ma/web/guest/D16ter
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وتق�م الم�صالح الجمركية بالتاأ�صير على هذا الت�صريح وتحديد تاريخ انتهاء �صلحية مدة 

مك�ث �صيارتكم باأر�ض ال�طن.

في حالة �صياع ت�صريح القب�ل الم�ؤقت، يمكنكم طلب ن�صخة طبق الأ�صل لهذه ال�ثيقة لدى 

الم�صلم من طرف  ال�صياع  باإقرار  المكتب الجمركي لدخ�ل �صيارتكم، مع �صرورة الدلء 

م�صالح ال�صرطة اأو الدرك.

ت�صـويـة القبـول املوؤقـت 

والمك��ض  الر�ص�م  باأداء  القيام  اأو  ت�صديرها  اإعادة  يت�جب  م�ؤقتا  قب�لها  تم  �صيارة  كل 

الجمركية الم�صتحقة عليها قان�نيا وذلك قبل انق�صاء الآجال القان�نية. ويمكن تع�صير هذه 

ال�صيارات لدى كل المكـــاتـــب الجمركيـــة )اأنظر قــائمــة المكاتب الجمركية طيه(.

الأنتــرنيـــت اإمكانية  ب�صبكـــة  ب�ابــتــهـــا  عبـــر  اإ�صارتكــم  رهـــن  الجـــمـــارك  اإدارة  وت�صــع 

مرقمة  �صيارة  لتع�صير  اأداءها  يت�جب  التي  الجمركية  والمك��ض  الر�ص�م  مبلغ  احت�صاب 

بالخارج.

»الم�شــرح«  يــدلــى عـنـد الطلــب بمكتــب الخروج بن�شختي  هـــام جــــدا : 

وي�شتح�شـــــن  الموؤقــــــت.  القبـــول  لت�شــريـــح  »الت�شفيــــة«  و 

لتاأ�شيــــرة  المت�شمنـــــة  »الت�شفيــــة«  بن�شخــــة   االحتفـــــاظ 

الجمــــارك بعـــد مغـــادرة الوطـــن لتبريــــر ت�شديــر ال�شيــــارة 

عــنـــد الحاجـــــة.

تـجـاوز مــدة �صالحيـة القبـول املـوؤقت 

ذعيرة  باأداء  مطالبين  ت�صبح�ن  ل�صيارتكم،  الم�ؤقت  القب�ل  �صلحية  مدة  تجاوزتم  اإذا 

يحدد قدرها ح�صب مدة التجاوز.

ول يرخ�ض بخروج ال�صيارة اإل بعد ت�صديد مبلغ الذعيرة.

التـاأميـن عنـد احلــدود 

التراب  ليغطي  الخ�صراء(  )البطاقة  ل�صـيارتكم  الدولي   التاأمـين  كان  اإذا  ما  حــالة  في 

المغربي، يت�جب عليكم اكتتاب تاأمين عند الحدود من اأجل ا�صتيراد �صيارتكم ال�صخ�صية 

لدى ال�صبابيك المفت�حة لهذا الغر�ض بمكاتب ونقط العب�ر.

www.douane.gov.ma 
Dédouanement d’un véhicule avec MCV : ركـــن 
Calcul des droits et taxes : خـانــــة
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اإ�صتـرياد �صيــارة بالـوكــالــة 

يمكنكـم اأن ت�صت�ردوا تحت نظـام القب�ل الم�ؤقت �صيارة في ملك �صخ�ض غير مقيم بالمغرب 

�صريطة الإدلء بت�كيل م�صادق عليه من طرف ال�صلطات المحلية بمكان الإقامة بالخارج 

لمالك ال�صيارة اأو من طرف القن�صلية المغربية بدائرة النف�ذ.

كل �صيارة ا�صتفادت من نظام القب�ل الم�ؤقت مدة �صتة )06(  اأ�صهر ل يمكنها الإ�صتفادة 

من هذا النظام لفترة اإ�صافية اأخرى خلل نف�ض ال�صنة المدنية حتى في حالة قيام �صخ�ض 

اآخر با�صتيرادها تحت غطاء ال�كالة. 

اإ�صتـرياد �صيــارات الإ�صتـئـجــار 

متن  على  المغرب  اإلى  قدمتم  اإذا 

ت�صتفيد  اأن  يمكن  م�صتاأجرة،  �صيارة 

الم�ؤقت  القب�ل  نظام  من  الأخيرة  هذه 

للم�صالح  التالية  بال�ثائق  الإدلء  بعد 

الجمركية بنقطة الدخ�ل :

تفـويت ال�صيــارات 

بين  فقط  يتم  اأن  يمكن  الم�ؤقت   القب�ل  نظام  تحت  الم�صت�ردة  ال�صـيــارات  تفــ�يــت  اإن 

الأ�صخا�ض غير القاطنين بالمغرب الذين تربطهم علقة عائلية اأو القاطنين بنف�ض العن�ان 

بالخارج، على اأن لتك�ن بذمة ال�صخ�ض الم�صتفيد �صيارة اأخرى ذات و�صعية غير م�ص�اة.

اأداء  اإل بعد  بالمغرب  اإلى �صخ�ض يقطن  �صيــارة مقبـ�لــة م�ؤقتا  ل يمكنكــم تف�يت ملكيـة 

الر�ص�م والمك��ض الجمركية الم�صتحقة.

العـودة امل�صتعـجـلـة 

الم�صتعجلــة  العــ�دة  فـــي حالــة  الم�ؤقـــت،  القبــ�ل  مــدة  مــرة واحــدة خـــلل  لكــم  ي�صمــح 

اختياركم  من  محل  في  �صيارتكم  اإيداع   �صحية،   اأو  عائلية  مهنية،  لأ�صباب  الخارج  اإلى 

)م�صت�دع خا�ض اأو عم�مي( بدون و�صع اأختام جمركية عليها. ويتعين عليكم لهذه الغاية اأن 

تكتتب�ا التزاما، بدون اأن يك�ن م�صادقا عليه من طرف ال�صلطات المحلية، وفق النم�ذج 

المخ�ص�ض لهذه الغاية الذي ت�فره لكم الم�صالح الجمركية بمكتب الخروج  والمتاح اأي�صا 

بب�ابة الجمارك ب�صبكــة النترنيـــت.

هذا اللتزام يجب اأن يك�ن مدعما بن�صــخ مــن وثائــق ال�صيــارة المعنيــــة.

1.   وثائق ال�صيارة ؛
2.  �صند الإقامة ؛

3.  عقد ال�صتئجار مت�صمنا، عند القت�صاء، 
الم�صتاأجرة  ال�صركة  م�افقة  اإلى  اإ�صارة 

لل�صيارة با�صتعمال هذه الأخيرة من اأجل 

ال�صفر اإلى المغرب.

 الـوثـائــق...
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ويجب اأن تتم عملية اإعادة ت�صدير ال�صيارة قبل ان�صرام الأجل الممن�ح، وفي حالة انق�صائه 

ت�ص�ية  لأجل  بيعها  في  الت�صرف  حق  المبا�صرة  غير  وال�صرائب  الجمارك  لإدارة  ي�صبح 

و�صعيتها.

باإعادة  رهين  الم�ؤقت  القب�ل  نظام  تحت  اأخرى  �صيارة  ا�صتيراد  اأن  اإلى  الإ�صارة  وتجدر 

ت�صدير ال�صيارة الأولى اأو ب��صعها لل�صتهلك )التع�صير( في اإطار ال�صروط القان�نية.

تع�صري ال�صيـارات املوجهـة للمتال�صيـات 

اأتلفت  التي  اأو  مت�صررة  جد  حريق،  )حادثة،  اأ�صــرار  بها  لحقت  م�ؤقتا  مقب�لة  �صيارة  كل 

بالكامل، اإلخ( يتعذر على اإثرها ت�صديرها، يمكن تع�صيرها من اأجل بيعها لتجار المتل�صيات 

وفق ال�صروط القان�نية.

من  القريب  الجمركي  المكتب  اإلى  للمتل�صيات  الم�جهة  ال�صيارات  تع�صير  طلبات  وتقدم 

وج�د ال�صيارات المت�صررة، مدع�مة بال�ثائق التالية  :

بالع�دة  المتعلقة  النقط  في  اإليها  الم�صار  لل�صيارات  الجمـركية  ال��صعية  ت�صـ�يـة  يمــكن   

الم�صتعجلة وال�سيارات الم�جهة للمتل�صيات بنف�صكم اأو لفائدتكم من قبل �صركات التاأمين 

والإنجاد المرخ�ض لها اأو من قبل الممثلين المحليين ل�صركات التاأمين والإ�صعاف الأجنبية 

الماأذون لهم بذلك.

1.   ال�رقة الرمادية الأ�صلية لل�صيارة اأو نظير لها؛ 
2.   اأربع )04( �ص�ر لل�صيارة ماأخ�ذة من زوايا متعددة؛

3.   ال�صهادة الأ�صلية المقرة بعدم �صلحية ال�صيارة للفح�ض التقني م�صلمة من طرف 
وزارة النقل اأو اإثبات معاينة ودية بالن�صبة لل�صيارة الم�صابة بحادث؛

4.   مح�صر المعاينة م�صلم من طرف ال�صلطات المخت�صة؛  
5.   تقرير الخبرة منجز من طرف خبير مقب�ل.

 الـوثـائــق...

www.douane.gov.ma
Particuliers : ف�شــاء 
Marocains Résidant à l’Etranger : ركـــن 
 Voir aussi / Formulaires : خـانــــة
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اإ�صتيـراد قطـع الغيــار 

في حالة تعر�ض �صيارتكم لحادثة اأو وقع بها عطب، باإمكانكم ا�صتيراد الأجزاء وقطع الغيار 

الم�جه لإ�صلحها تحت نظام القب�ل الم�ؤقت. اإل اأنه ليمكنكم الإ�صتفادة من هذا النظام 

اإل عندما يك�ن طلب الإ�صتيــراد مقدما عــن طريق اإحــدى �صــركات الإنجاد المرخ�ض لها 

من اأجل ذلك من طرف اإدارة الجمارك وال�صرائب غير المبا�صرة )اأنظر بالملحق، قائمة 

ب�صركات الإنجاد المرخ�ض لها(.

 »D16 bis« اأو »D16 ter« وي�ؤ�صر بالقب�ل الم�ؤقت لكل قطعة غيار م�صت�ردة على الت�صريح

المتعلق بال�صيارة المعطلة. وعند نهاية مقامكم بالمغرب، يت�جب  عليكم اإما اإعادة ت�صدير 

القطع الم�صتبدلة اأو تع�صيرها با�صتخل�ض الر�ص�م والمك��ض الجمركية.

ال�صيـارات امل�صـرح ب�صـرقتـهـا 

الجمـركيـــة  والمكـــ��ض  الر�صـــ�م  باأداء  مدينيـــن  تبقـــ�ن  �صيارتكـــم،  �صرقــة  حالـــة  فـــي 

�صريطـــة  ال�طنــي  التـــراب  مغــــادرة  ويمكنكـــم  ا�صتيرادهـــا.  عن  قان�نيـــا  الم�صتحقـــة 

عر�صهـــا على ال�صتهـــلك )التع�صيـــر( اأو الإدلء بالتـــزام من طـــرف �صركـــة تاأمينكـــم اأو 

اكتتـــاب التـــزام بت�ص�يـــة و�صعيتهـــا فـــي اأجـــل ليتعــدى �صنـــة واحــدة. )نمــ�ذج مــن هــذا 

اللتــزام الأخيــر ي�جــد بمتناولكــــم على م�قـــع اإدارة الجمــارك ب�صبكــة الأنترنيت. 

ت�ص�ية  بعد  اإل  اأخرى  �صيارة  ا�صتيراد  يمكنكم  ل  الذكر،  الآنف  اللتزام  اكتتاب  حالة  في 

و�صعية �صيارتكم الأولى، كما اأن  مدة �صلحية هذا اللتزام هي �صنة )01( واحدة  وتفر�ض 

ذعائر في حالة عدم احترامه.

هــــــــــــام :للحتراز من حالت �صرقة ال�صيارات، يج�ز لكم اكتتاب عقد تاأمين بنقط الحدود 

لدى �صركات التاأمين المعتمدة من طرف الجمارك.

هــذا العـقـد يحـرركم كليا مـن اأداء الر�صـ�م والمكـ��ض  الم�صتحقة على �صيارتكم، 

اإكراه. ويبقى ت�صديد  اأو  اأي ازعاج  التراب ال�طني من دون  نكم من مغادرة  ويمكِّ

ن.  المبالغ الم�صت�جبة على عاتق الم�ؤمِّ

www.douane.gov.ma
Particuliers : ف�شــاء 
Marocains Résidant à l’Etranger : ركـــن 
 Voir aussi / Formulaires : خـانــــة
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نـظــــام 

الــ�صــــرف

 

 اإ�صتيــــراد و�صائــــل الأداء

املحـــررة بعمـــالت 

باإمكانكم اأن ت�صت�ردوا بحرية اإلى المغرب و�صائل الأداء المحررة بعملت دون تحديد ل�صقف 

�صيكات  �صفر،  �صيكات  بنكية،  اأوراق  �صكل  على  العملت   ا�صتيراد  ويتم  الم�صت�رد.  المبلغ 

بنكية اأو بريدية، خطابات اعتماد، بطائق اعتماد و كذا اأية و�صيلة اأداء محررة بعملت.

تبقى خا�صعة لإكتتاب  »�صندات لحامله«  اأو  بنكية«  »اأوراق  الم�صت�ردة على �صكل  العملت   

ال�طني عندما  للتراب  المكاتب الجمركية الحدودية بنقط الدخ�ل  اإجباري لدى  ت�صريح 

يعادل المبلغ الم�صت�رد اأو يف�ق 100.000 درهم مقابله بالعملة ال�طنية.

الم�صالح الجمركية بمكتب  اإ�صارتكم عند الطلب لدى  الت�صريح رهن  وي�جد نم�ذج هذا 

الدخ�ل. وعليكم الحتفاظ بهذه ال�ثيقة من اأجل تقديمها للم�صالح الجمركية عند الخروج 

لتبرير الم�صدر الأجنبي للعملت المحررة باأوراق بنكية. وهذا الت�صريح �صالح مرة واحدة 

)اإقامة واحدة( خلل مدة ل تتعدى �صتة )06( اأ�سهر.

ت�صـديــر و�صـائــل 

الأداء املحــررة بعمــالت 

عند مغادرتكم للمغرب، باإمكانكم ت�صدير و�صائل الأداء المحررة بعملت التي �صبق لكم 

ا�صتيرادها، وذلك وفق ال�صروط التالية  :

اأية  اأو البريدية، خطابات العتماد وكذا  -   ت�صدير �صيكات ال�صفر، ال�صيكات البنكية 

و�صيلة اأداء اخرى محررة بعملت �صادرة بالخارج، ما عدا الأوراق البنكية، حر ول 

يخ�صع لأي اإثبات لدى الم�صالح الجمركية الحدودية.

-   ت�صدير العملت على �صكل اأوراق بنكية يخ�صع لت�صريح لدى الم�صالح الجمركية 

الحدودية على اأن يك�ن مبررا،  خ�ص��صا، بت�صريح ال�صتيراد المكتتب م�صبقا عندما 

وبطبيعة  ال�طنية.  بالعملة  مقابله  درهم   100.000 يف�ق  اأو  المح�ل  المبلغ  يعادل 

الحال، اإذا تعلق الأمر بمبلغ اأقل من 100.000 درهم مقابله بالعملة ال�طنية، فاإن 

ت�صديره لي�صتلزم اأي اإثبات لدى الم�صالح الجمركية اإل في حالة مراقبة من اأجل 

�صبهة معينة.

-   يمكنكم  �صراء واإعادة ت�صدير 50٪ من مبلغ العملت الم�صت�ردة اإلى اأر�ض ال�طن 

والمتنازل عنها في �ص�ق ال�صرف خلل الإثنا ع�صــر )12( �صهــرا الأخيـــرة، وذلك 

ح�صابكم  بمدينية  المدرجة  العملت  با�صتثناء  درهم،   100.000 مبلغ  حدود  في 

بالدرهم القابل لل�صرف والتح�يل.
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 ويتعين تبرير ت�صدير العملت على �صكل اأوراق بنكية للم�صالح الجمركية الحدودية 

طرف  من  لكم  الم�صلمة  المطابقة  ال�صرف  ببيانات  بالإدلء  وذلك  مراقبة  كل  عند 

ال��صيط المعتمد الذي اأتممتم لديه عملية ال�صرف .

ا�صتيـراد وت�صـديـر الـدرهــم 

ل  مبلـــغ  حـــدود  فـــي  المغربيـــة  البنكيـــة  الأوراق  ت�صديــــر  اأو  ا�صتيـــراد  لكـــم  يرخـــ�ض 

يتعــــدى 1.000 درهــــــم.

الـمـخـ�ص�ص ال�صيـاحــي 

  

القابل  بالدرهم  مدينية ح�صابكم  العملت عن طريق  على  الح�ص�ل  ت�صتطيع�ا  لم    اإذا 

من  الإ�صتفادة   يمكنكم  اأعله،  المذك�رة  ال�صروط  وفق  ال�صراء  طريق  عن  اأو  للتح�يل 

المخ�ص�ض ال�صياحي في نف�ض الظروف بالن�صبة للأ�صخا�ض المقيمين لمبلغ بالعم�لت 

اأق�صاه  20.000 درهم في كل �صفرية وفي حدود  40.000 درهم عن كل �صنة مدنية، 

ي�صاف اإليها مبلغ 10.000 درهم عن كل طفل قا�صر م�صجل بج�از �صفركم ويرافقكم 

اأثناء ال�صفر.

اأو  عامة  رخ�صة  بم�جب  مخ�ل  اآخر  مخ�ص�ض  اأي  مع  جمعه  يمكن  المخ�ص�ض  وهذا 

خا�صة لمكتب ال�صرف.

�صن�ي  ي�صلمكم مخ�ص�ض  اأن  للبنك  يمكن  العمرة،  منا�صك  اأداء  في  ترغب�ن  كنتم    اإذا 

لهذا الغر�ض في حدود مبلغ 15.000 درهم. ويجب ا�صتعمال هذا المخ�ص�ض في اأجل 

عدم  حالة  في  للبنك  اإرجاعه  اأو  عليه  الح�ص�ل  تاريخ  من  محت�صبة  ي�ما   )60( �صتين 

ا�صتعماله.

املنيـحـة املخ�ص�صـة للطــلبــة

يمكــن للأبنـاك الــ��صيطــة المقـــبــ�لة اأن ت�صلم للطلبة المغــاربة الذين يتــابع�ن درا�صتهم 

العليا اأو الثان�ية اأو التقنيــة بالخارج، منيحة »الذهاب« بالعملت لما يعادل 20.000 درهم 

عن كل �صنة درا�صية. ويمكن اأن ت�صلم هذه المنيحة دفعة واحدة اأو على اأق�صاط.

باأن الطالب م�صجل  اأن يك�ن معززا ب�ثيقة تثبت   كل طلب مقدم، في هذا ال�صدد، يجب 

بانتظام لدى م�ؤ�ص�صة تعليمية بالخارج.

بطـاقة الإعتمــاد الــدوليــة

اإذا كنتم تت�فرون على ح�صاب بالعملت اأو ح�صاب بالدرهم القابل للتح�يل، يمكن للبنك 

الذي تتعامل�ن معه اأن ي�صلمكم بطاقة اعتماد دولية ل�صتعمالها، داخل المغرب اأو خارجه، 

في حدود �صي�لة الح�صابات الآنف ذكرها.



الفـاكـ�س الهاتــف العــنــوان الم�شالح الجهوية

05 37 73 73 88 05 37 73 75 21 
05 37 73 74 29

عمارة �صافت،

�صارع الح�صن الثاني -  الربـــــاط

المديرية الجهوية 

للو�شط

05 37 73 00 39 05 37 21 78 70 �صــارع الح�صن الثاني، باب الملح  

الرباط

المقاطعة الجمركية 

بالرباط

05 35 61 63 89 05 35 94 73 00 طـريق �صفـــرو - فـــــا�ض المقاطعة الجمركية 

بفا�س

05 22 30 37 85 05 22 54 79 21
05 22 54 78 00

مينـــاء الدار البي�صـــــاء المديرية الجهوية

الدار البي�شاء ـــــ الميناء

05 22 20 00 36 05 22 42 70 00 ملتقى �صارع الرا�صدي وعبد

الرحمان ال�صحراوي، 1، �صاحة 

محمد الخام�س، الدار البي�صاء

المديرية الجهوية 

للدار البي�شاء 

05 22 53 90 35 05 22 53 90 32 
05 22 33 90 01

منطقة ال�سحن – النوا�سر المقاطعة الجمركية 

بالنوا�شر

05 22 20 00 36
05 22 35 53 84

05 22 42 71 16/35
05 22 34 96 21

مقر المديرية الجه�ية 

للدار البي�صاء طريق زناتة،

عين ال�صبع - الدار البي�صاء

المقاطعة الجمركية 

بالدار البي�شاء 

ال�شواحي

05 24 39 53 86 05 24 39 36 00 م�سيرة 3، تاركة )قرب المديرية 

الجه�ية لل�صرائب( مراك�ض

المديرية الجهوية 

للو�شط الجنوبي

05 24 39 53 86 05 24 39 36 00 م�سيرة 3، تاركة )قرب المديرية 

الجه�ية لل�صرائب( مراك�ض

المقاطعة الجمركية 

بمراك�س

05 23 34 51 52 05 23 34 51 62 مينــاء الجــرف الأ�سفـــر المقاطعة الجمركية 

بالجرف االأ�شفر

05 39 34 04 55 05 39 34 04 57 �صارع ابن ت�مرت، زنقة الكيندي

طنجة

المديرية الجهوية 

لل�شمال الغربي

05 39 93 33 75 ميناء طنجة  75 33 93 39 05 نيابة المديرية 

الجهوية طنجة

05 39 93 11 90 05 39 33 00 12 نيابة المديرية الجه�ية طنجة 

المت��صط، ميناء طنجة المت��صط، 

عمالة فح�ض الأنجرة - طنجة

نيابة المديرية 

الجهوية طنجة 

المتو�شط

05 39 99 15 95 05 39 99 91 00
05 39 99 15 92

�صارع الم�صيرة الخ�صراء - تط�ان المقاطعة الجمركية 

بتطوان

05 36 60 87 45 05 36 60 85 39/90 بني اأن�صار المركز – الناظور المديرية الجهوية 

لل�شمال ال�شرقي

05 36 60 87 45 05 36 60 88 05 بني اأن�صار المركز – الناظور المقاطعة الجمركية 

بالناظور

05 36 68 25 34 05 36 68 21 48
05 36 68 33 96

حي الحدائق، ملتقى زنقة المهدي

ابن ت�مرت و عمر المختار،

�صارع علل بن عبد اهلل -  وجدة

المقاطعة الجمركية 

بوجدة

05 28 82 80 53/54 
05 28 84 38 07

05 28 82 80 52 الميناء الجديد لأنزا – اأكـــادير المديرية الجهوية  

الأكادير - المقاطعة 

الجمركية باأكادير

05 28 89 49 03 05 28 99 67 59 �صارع م�لي عبد اهلل -  العـي�ن المديرية الجهوية 

للجنوب المقاطعة 

الجمركية بالعيون

عنـاويـن واأرقـام الهاتـف للم�صالـح اجلـمركـيـة اجلـهـويـة



قـائمــة �صـركـــات الإجنـــاد املعتـمــــدة

العــنــوان اإ�شم ال�شركة

 زنقة ال�صلم،Racine( 7( - الدار البي�صاء

الهاتف : 36 44 36 22 05 - الفاك�ض : 44 54 39 22 05

اأمل اأ�صي�صتان�ض

ملتقى زنقة الحرية و�صارع محمد الخام�ض - مراك�ض اأمي اأ�صي�صتان�ض ماروك

27، زنقة كندي - طنجة اأن�ال اأ�صي�صتان�ض

10 مكرر، زنقة فاطمة الزهراء، رميلة - مراك�ض
 الهاتف : 21 58 44 24 05 / 24 37 44 24 05 

اأ�صي�صتان�ض م�لتي �صيرفي�ض مراك�ض

حي الب�غاز، زنقة رحال بن اأحمد، رقم 21 مكرر - طنجة

 الهاتف : 30 31 31 39 05 - الفاك�ض : 01 46 31 39 05  

الإنجاد والإ�صعاف ال�صريع

23، �صارع الإمام علي، �س. ب : 2207 - فا�ض
 الهاتف : 25 25 65 35 05 - الفاك�ض : 56 24 65 35 05 

اأطل�ض اأ�صي�صتان�ض

زنقة 208، رقم 5، مجموعة الفايز - اأكادير

 الفاك�ض : 54 51 82 28 05

اداك

28، �صارع لح�سن اأويدر، مر�ض ال�صلطان ال�صمالي - الدار البي�صاء
 الهاتف : 23 23 54 22 05 - الفاك�ض :21 21 54 22 05 

اأك�صا اأ�صي�صتان�ض المغرب

4، زنقة تط�ان - مكنا�ض 
 الهاتف :  70 58 52 35 05 / 76 03 52 35 05  

مكتب �صفيق للتاأمينات

زنقة �صيدي طلحة، عمارة �صم�ل دور، الطابق 3 - تط�ان

 الهاتف : 43 03 70 39 05  - الفاك�ض : 23 41 96 39 05

 مركز الخبرة التقنية والإنجاد

المركزي

�صارع الح�سن الأول - طنجة �صمال اأ�صي�صتان�ض

50، زنقة م�صت�صفى الح�صني - الناظور 
 الهاتف والفاك�ض : 03 30 33 36 05

�صن�ف اأ�صي�صتان�ض

300، زنقة م�صطفي المعاني - الدار البي�صاء
الهاتف : 96 46 20 22 05

 الفاك�ض : 09 46 20 22 05 / 06 47 20 22 05  

ك�ري�ض ماروك

C2، باب اأكناو - مراك�ض مقاولة العلمي م�لي عبد ال�صلم

35، زنقة اأ�صني درب الطليان - الدار البي�صاء
  الهاتف :  99 17 48 22 05 / 55 29 26 22 05

 الفاك�ض : 26 07 49 22 05

مراأب �صليم

�س. ب : 9179 - الدار البي�صاء

 الهاتف : 27 27 27 22 05  - الفاك�ض : 25 10 27 22 05 

اأنتير �صك�ر اأ�صي�صتان�ض

تجزئة �صيڤيم، مجموعة 131، طريق المطار، الحي ال�صناعي �صيدي 

معروف - الدار البي�صاء

 الهاتف : 47 47 97 22 05 - الفاك�ض : 10 45 97 22 05 

اإ�صعاف م�نديال اأ�صي�صتان�ض

�صكتـــور 12، الــرقـــم 1520، حـــي ال�ســلم - �صــــال ليلى اأ�صي�صتان�ض

41، محج الح�سن الثاني - فا�ض
الهاتف :91 01 65 35 05 - الفاك�ض :41 44 65 35 05

مغرب �ص�ك�ر اأوربا اأ�صي�صتان�ض

25، �صارع الح�سن الثاني - الناظور
 الهاتف : 33 52 60 36 05 - الفاك�ض : 32 33 60 36 05 

ميديتيراني اأ�صي�صتان�ض

المركز التجاري �صيدي بلي�ط، زنقة كمال محمد الدار  البي�صاء 

 الهاتف : 77 77 44 22 05 -  الفاك�ض : 40 16 44 22 05 

�صفاء اأ�صي�صتان�ض

37، �صارع الحن�صالي، عمارة األتيد، الطابق الأول، ال�صقة رقم 4 - وجدة
 الهاتف: 22 22 71 36 05 /11 11 71 36 05 / 88 88 68 36 05

 الفاك�ض : 70 00 70 36 05

�صيم� اأ�صي�صتان�ض

زنقة اأ�صيلة، الرقم 72، حي حجري - العيون

 الهاتف : 77 38 89 28 05 - الفاك�ض :   64 13 89 28 05 

كراج ال�صلم المذك�ر

95، �صارع الملزم بلح��صين، اإقامة العلمي، �صقة 4 - وجدة
  الهاتف : 07 07 70 36 05/05 78 68 36 05 الفاك�ض :  16 27 68 36 05

ال�صركة ال�صرقية للإنجاد

زنقة التعاون ال�طني، تلبروجت - اأكادير �صركة �ص��ض اأ�صي�صتان�ض

34، محج الح�سن ال�صغير - الدار البي�صاء
 الهاتف : 00 00 45 22 05 -  الفاك�ض : 88 37 30 22 05

التحاد المغربي للإنجاد 

)اأوما�صي�صت(

14، زنقة الحديقة - الدار البي�صاء 2، زنقة اأنتي�سيراب - مكنا�ض وفا اأ�صي�صتان�ض



قـائمــة �صـركـــات الإجنـــاد املعتـمــــدة

زنقة ابن ه�صام، رقم 48، براني�س 1 - طنجة

 الهاتف : 67 67 31 39 05 / 27 27 31 39 05  الفاك�ض : 97 05 31 39 05

وورلد اأ�صي�صتان�ض

تجزئة كريمة 2، الرقم 74 - طنجة

الهاتف : 00 31 31 39 05 - الفاك�ض :  48 03 31 39 05 

واريت اأ�صي�صتان�ض

�صارع الح�سن الثاني، عمارة 221، �صقة 33- الرباط

 الهاتف : 36 46 73 37 05

اأ�صي�صتان�ض حمداني

زنقة 24، الرقم 68، الحي ال�صناعي، كراج علل - القنيطرة

 الهاتف : 14 37 36 37 05  الفاك�ض : 60 72 37 37 05

ديباناج بريطا ر�ص�ان

59، �صارع الم�صت�صفى الح�صني -  الناظور
 الهاتف : 33 33 33 36 05 - الفاك�ض : 43 11 33 36 05 

�صركة الإنجاد المتحدة

4، �صارع القا�صي التازي، العالية - المحمدية
 الهاتف : 46 26 30 23 05 - الفاك�ض :57 26 32 23 05 

ديباناج ال�صعادة كراج كبير

�صارع الح�سن الثاني، مجموعة مبارك،

العمارة B ، ال�صقة 2 - بني ملل 

 الهاتف : 24 00 42 23 05 - الفاك�ض :92 00 42 23 05 

بني ملل اإنجاد

62، زنقة فا�ض - بركان
الهاتف : 58 29 61 36 05 - الفاك�ض : 44 44 61 36 05 

حامليلي اأ�صي�صتان�ض

171، �صارع العربي ال�ادي - �صطات
 الهاتف : 82 82 72 65 06 / 50 60 17 61 06

ر�صاد اأ�صي�صتان�ض

اإقامة ال�صلم، عمارة 18 - بني ملل

 الهاتف : 00 42 42 23 05 - الفاك�ض : 25 30 42 23 05

بني ملل اأ�صي�صتان�ض

رقم 111، الأمان الد�سيرة الجهادية، �س.ب :567 – اإنزكان

 الهاتف  والفاك�ض :24 42 33 28 05 

�صيفا اأ�صي�صتان�ض

رقم 5، المركز التجاري القاري، �صارع الجي�س الملكي - مكنا�ض

 الهاتف : 16 02 52 35 05 / 40 70 52 35 05  الفاك�ض :63 24 40 35 05

الباهية اأ�صي�صتان�ض

حي المطار، زنقة الركيبات، رقم 10-75   الداخلة

 الهاتف : 40 00 93 28 05 / 25 76 89 28 05  الفاك�ض :85 82 89 28 05

الداخلة اأ�صي�صتان�ض

تجزئة عين العاطي 2، الرقم 7 ، الرا�صيدية - الهاتف:  85 56 17 61 06 اأ�صي�صتان�ض الرا�صيدية

353، ملتقى �صارع محمد الخام�س و�صارع المقاومة - الدار البي�صاء
 الهاتف : 51 51 40 22 05 الفاك�ض : 07 74 40 22 05

مغرب �ص�ك�ر اأنترنا�صي�نال اأ�صي�صتان�ض

اإقامة النجد، عمارة 5، �صقة 44 - الدار البي�صاء

 الهاتف : 89 82 98 22 05 / 33 80 98 22 05 الفاك�ض : 89 82 98 22 05

تميري اأ�صي�صتان�ض

مقر القد�ض 3، بل�ك 7، الرقم 18 - تازة

 الهاتف : 38 12 21 35 05 الفاك�ض : 78 94 21 35 05

تازة اأ�صي�صتان�ض

34، �صارع الحاج لحبيب، ليزاميكال - اأكادير
 الهاتف : 23 23 23 28 05 الفاك�ض : 99 97 23 28 05

اإ�صعاف واإنجاد

212، ملتقى �صارع محمد الخام�س وزنقة 41، الرقم 3 - القنيطرة
 الهاتف : 40 43 37 37 05 الفاك�ض : 38 46 36 37 05

خدمات اأ�صي�صتان�ض ال�صلم

353، ملتقى �صارع محمد الخام�س و�صارع المقاومة - الدار البي�صاء
 الهاتف : 75 75 40 22 05 الفاك�ض : 07 74 40 22 05 

اأوط� �صك�ر اأ�صي�صتان�ض

140، �صارع 2 مار�ض - ال�ص�يرة
 الهاتف : 30 30 78 24 05 الفاك�ض : 77 49 78 24 05

م�كادور اأ�صي�صتان�ض

25، زنقة م�رتانيا - وجدة
 الهاتف : 85 85 70 36 05 الفاك�ض : 66 96 68 36 05

اأنكاد اأ�صي�صتان�ض

رقم 61، كلم 7، طريق اآ�صفي، الحي ال�صناعي �صيدي غانم - مراك�ض

 الهاتف : 32 36 17 61 06 / 01 58 39 24 05 الفاك�ض : 01 58 39 24 05

ديباناج الأطل�ض الكبير

مجموعة H، زنقة 861، الرقم 5-7 الحي الح�صني - الألفة - الدار البي�صاء 

 الهاتف : 85 75 83 62 06 / 83 93 06 64 06  الفاك�ض : 35 88 93 22 05

 اإنجاد الخير

196، �صارع مر�ض ال�صلطان - الدار البي�صاء 20006
 الهاتف : 88 51 20 22 05 / 66 53 20 22 05 الفاك�ض : 85 20 27 22 05

اورو ماكريب اأ�صي�صتان�ض

14، ممر كلي�ل، عين ال�صبع - الدار البي�صاء 20006
 الهاتف : 41/42 21 66 22 05 الفاك�ض : 43 21 66 22 05

اأوط�م�ف

17، طريق اأكن�ل، حي ال�سفاء - تازة
 الهاتف : 24 03 21 35 05 / 63 03 21 35 05

كاج�اع اأ�صي�صتان�ض
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