


إدارة الجـمــارك

والرضائــب

غيــر املباشــرة



مقتطف من خطاب صاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله، 
املوجه لألمة مبناسبة عيد العرش 
الدار البيضاء، يف 30 يوليوز 2013







كلمة املدير العام

للتوازنات  التدريجية  الرامية إىل االستعادة  التقويم  ميكن اعتبار 2013 سنة انطالق دينامية 

املاكرو اقتصادية ببالدنا مبا يوفر ظروف منو أقوى من شأنه خلق فرص أكرب للشغل. 

عىل املطروحة  الرهانات  مستوى  يف  السنة  هذه  خالل  الجمريك  األداء  كان   وقد 

عجز  بخفض  مرتبطة  والثانية  العمومية  املالية  وضعية  بتصحيح  تتعلق  األوىل   : واجهتني 

الحساب الجاري مليزان األداءات.

املالية املحصلة يف حدود 80  املداخيل  وقد تأىت ذلك أوال من خالل املحافظة عىل مستوى 

مليار درهم رغم تراجع حجم الواردات بنسبة %2  ورغم مواصلة التفكيك التعريفي مع تركيا 

والواليات املتحدة وكذا فيام يخص املواد الفالحية. وقد كان تحقيق هذا اإلنجاز ممكنا بفضل عمل الجامرك الدؤوب يف مجال 

محاربة ترصيحات القيمة املنقوصة، وأيضا من خالل اإلنخراط يف مجهود خاص تعلق بتسوية حسابات التصفية املؤقتة وتنظيم 

ووضع آلية تتبع ناجعة ملواكبة اإلجراء الجبايئ املدرج يف املادة 8 من قانون املالية لسنة 2013.

ثم ثانيا، من خالل املشاركة الفعالة يف صياغة وتفعيل العديد من اإلجراءات االحرتازية الهادفة إىل حرص بعض الواردات بغية 

توفري حامية أفضل للقطاعات املترضرة من املنافسة غري املرشوعة.

 موازاة مع ذلك، تم ضخ دينامية جديدة يف مجال محاربة التهريب، عرب القيام بعمليات نوعية ترتكز عىل استهداف أمثل وتعتمد 

أكرث عىل وسائل االستعالم وتحليل املخاطر.

جهة  من  الوطنيني  املؤسساتيني  والرشكاء  الخاص  القطاع  مع  الديناميكية  الرشاكة  شعار  أطرها  سنة  أيضا   2013 كانت  وقد   

والجامرك األجنبية واملنظامت الدولية الرشيكة من جهة أخرى، وذلك يف إطار إسرتاتيجية هذه اإلدارة ألفق 2015. ويف هذا 

السياق، تم توقيع عدة معاهدات واتفاقيات إطار مع الرشكاء امللتزمني مع الجامرك حول عدة أهداف مشرتكة.

وعىل مستوى أخر، ومن أجل مواكبة النمو الذي تعرفه بعض جهات اململكة، تم القيام برتتيبات تنظيمية همت هياكل املصالح 

الجمركية عىل املستوى الجهوي، خاصة عرب إنشاء املديرية الجهوية مليناء طنجة املتوسط وتفعيل الهيكل التنظيمي لجهتي أكادير 

والجنوب بتعيني مديرين جهويني عىل رأسهام.

وسريا عىل نفس املنوال، فقد تم تجسيد حرصنا الدائم عىل اإلصغاء ملرتفقي اإلدارة والتحسني املستمر لجودة الخدمات املقدمة 

لزبنائنا بإنشاء خدمة جديدة عىل االنرتنيت سخرت لتلقي الشكايات وتتبعها  ومعالجتها بشكل فوري.

إن ما تم إحرازه من نتائج خالل سنة 2013 لهو باألمر املشجع، لكن ومع ذلك، فإن الرهانات والتحديات املطروحة تفرض علينا 

مضاعفة جهودنا لنكون يف املوعد مع التوجيهات السامية لجاللة امللك نرصه الله واإلسهام الفاعل يف االسرتاتيجيات واألوراش 

الحكومية. 

وإنني لعىل ثقة يف قدرة نساء ورجال هذه اإلدارة عىل إعطاء أفضل ما لديهم من أجل خدمة املجتمع.
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املغرب يف  الثقة  تجدد  للجامرك  العاملية   املنظمة 
 بإعادة انتخابه نائبا لرئيس مجلس التعاون الجمريك
 وممثال إقليميا ملنطقة  شامل إفريقيا والرشق األدىن

واألوسط

يف يونيو 2013 ،أعيد انتخاب املغرب للمرة السادسة عىل 
للمنظمة  الجمريك  التعاون  مجلس  لرئيس  نائبا  التوايل 
العاملية للجامرك وتنصيبه عىل رأس منطقة شامل إفريقيا 
والرشق األدىن واألوسط MENA، وذلك بالنظر إىل النتائج 
املحصل عليها يف إطار صياغة وتفعيل إسرتاتيجية املنطقة 

وكذا تعزيز موقعها داخل املنظمة. 

املناسبة  بهذه  للمنطقة  األعضاء  الدول  أشادت  وقد 
غري  والرضائب  الجامرك  إدارة  بذلتها   التي  باملجهودات 
وتبادل  التواصل  لتحسني  واليتها  فرتات  مر  عىل  املبارشة 
املعلومات والرقي مبستوى التعاون بني اإلدارات الجمركية 

من جهة، ومع املنظمة العاملية للجامرك من جهة أخرى.

 إتفاقيات إطار جديدة تربم بني الجامرك وجمعيات
مهنية إلعطاء دفعة جديدة لعالقات التعاون بينهام

وبفضل   ،  2012 سنة  خالل  املربمة  االتفاقيات  غرار  عىل 
إرادة الطرفني القوية للدفع بنشاط قطاع الطريان و الفضاء 
املغربية  الصناعات  وتجمع  الجامرك  عقدت  باملغرب، 

للطريان والفضاء )GIMAS( اتفاقية إطار للتعاون بينهام.

الرشاكة  عالقات  ودعم  لتقوية  األخرية  هذه  جاءت  وقد 
تسخريه  والسيام  التبادل  ومأسسة  الطرفني  بني  املنسوجة 

لتحسني وتطوير اإلطار التنظيمي واملسطري الجمريك.

سنة2013،  يف  الخاص  القطاع  مع  للرشاكة  مبادرة  وكثاين 
جاءت االتفاقية اإلطار املربمة مع الجمعية املهنية للوكالء 
إطار  لتأسس   )APRAM(البواخر مستأجري  و  البحريني 
رشاكة مناسب لتحفيز التبادل املثمر وتنمية أنشطة مهنيي 

قطاع النقل البحري.

بانوراما أبرز أحداث سنة 2013
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مديرية بإحداث  التنظيمي  هيكلها  تعزز   الجامرك 
البنية لتطور  مواكبة  املتوسط«  »طنجة   جهوية 

املينائية الوطنية

نشاط  لتنامي  وبالنظر  مصالحها  مواصلة المتركز  إطار  يف 
خلق  إىل  الجامرك  إدارة  عمدت  املتوسط،  طنجة  ميناء 
تواجدها  بذلك  املتوسط، مدعمة  لطنجة  مديرية جهوية 

الرتايب يف شامل اململكة.

املتواصلة  املالءمة  عىل  املؤسسة  هذه  حرص  يجسد  مام 
لهيكلها التنظيمي وذلك استجابة ملتطلبات القرب و مرونة 

العمليات التجارية.

 االحتفاء مبئوية ميناء الدار البيضاء : الجامرك تعرض
تراثها التاريخي الغني

بحكم دورها الطالئعي داخل ميناء الدار البيضاء ولكونها 
جزء اليتجزأ من املجتمع املينايئ الذي صنع تاريخ وحارض 
األخرى  املصالح  إىل  الجامرك  إدارة  انضمت  األخري،  هذا 
هذه  مبناسبة  أنشئت  التي  املينائية  القرية  يف  املمثلة 
؛ وذلك عرب  والتقدم  املنجزات  لتخليد قرن من  التظاهرة 
و  التاريخي  الحدث  هذا  مستوى  إعالمي يف  رواق  إقامة 
لجامرك  تكرميا  متميزة  و  قيمة  متحفية  مجموعة  عرض 

اليوم واألمس.

االلكرتونية بإطالق  الجامرك توسع دائرة  خدماتها 
 خدمة »شكاية عرب اإلنرتنيت«

وضعت الجامرك عىل بوابتها املؤسساتية يف اإلنرتنت خدمة 
شكاياتهم  إيداع  إمكانية  لزبنائها  تتيح  جديدة  تفاعلية 

وتتبع مستوى معالجتها و تحديد مسلكها اإلداري.

املسرتسل  التطوير  سياق  يف  الخدمة  هذه  تندرج  و   
ومعالجة  ومقاوالت(  )خواص  لزبنائها   الجامرك  ملنظومة 
مبهنية  يتسم  الزبون  مع  للعالقة  تدبري  بغرض  شكاياتهم 

أكرب و بشفافية و مرونة أمثل.

فباعتامدها عىل مسطرة المادية رصفة، متكن هذه الخدمة 
معالجتها   مراحل  تتبع  وكذا  للشكايات  أفضل  توجيه  من 

كام تضمن إجابة رسيعة ومصداقية أكرب.

بانوراما أبرز أحداث سنة 2013
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عملية حجز استثنائية لوقود مهرب بالجهة الرشقية

أكرث من 33  بوجدة يف حجز  الجمركية  املقاطعة  نجحت 
طن من الوقود املهرب القادم من الجزائر. 

وقد حقق هذا اإلنجاز يف إطار عملية نظمتها عنارص الزمرة 
الجمركية للسعيدية حيث متكنت من حجز 3200 لرت من 
مالحقتها  متت  »فوركون«  عربة  منت  عىل  محملة  الوقود 

عرب الحقول املجاورة لدوار يقع يف بلدية إسيل.

حجز  إىل  التكميلية  التحقيقات  ذلك  بعد  أفضت  وقد 
متواجد  مستودع  يف  املخزن  البنزين  من  هامة  كميات 

بالضواحي.

 املغرب والعربية السعودية يوثقان تعاونهام الجمريك
بالتوقيع عىل اتفاق يف هذا املجال

بني  إقامة رشاكة جديدة  أكتوبر 2013  نهاية شهر  تم يف 
إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة ومثيلتها السعودية 
من خالل التوقيع عىل اتفاق للتعاون الجمريك بني الجانبني، 
حيث مينح هذا االتفاق لكال الطرفني فرصا لتوطيد روابط 
التعاون الجمريك القائم بينهام وتكثيف املساعدة اإلدارية 
وكذا تبادل الخربات والتجارب يف امليادين الجمركية سواء 

منها التقنية أو املهنية.  

القانونية  الرتسانة  تعزيز  املربم  االتفاق  هذا  شأن  من  و 
البلدين  بني  التجارية  املبادالت  تحكم  التي  التنظيمية  و 

ودمجها يف دينامية مستمرة للتيسري و التنمية.



n الفسح يف محل إقامة املقاولة : تسهيل يعمم عىل جميع املكاتب الجمركية

n األنظمة االقتصادية يف الجمرك : ورشة يف تحسني مستمر

n صفة الفاعل االقتصادي املعتمد : إطار تحفيزي يدعم تنافسية املقاوالت 

n الجامرك : تعبئة و دعم متواصالن للمشاريع ذات القيمة املضافة للمملكة 

n الرشاكة بني الجامرك والقطاع الخاص : إطار دينامييك يف إغناء متواصل

الـتـسـهـيــل الجمــركـي

                             و املـواكــبـــة
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 n الفسح يف محل إقامة املقاولة : تسهيل يعمم عىل
جميع املكاتب الجمركية

ورشتان  الجمركية  املساطر  وتجريد  التبسيط  يعترب   
بني  متميزة  ومكانة  خاصة  بعناية  تحظيان  متواصلتان 
من  تسعى  حيث  الجامرك  إلدارة  اإلسرتاتيجية  األولويات 
أكرث  زبنائها  مع  العالقة  جعل  إىل  األخرية  هذه  خاللهام 

مرونة وشفافية.

وقد خضعت مسطرة التعشري يف هذا السياق إىل تبسيط 
لخدمة  التجريبية  املرحلة  إطالق  عرب   2011 سنة  أكرب 
عىل  ذلك  و  املقاولة  مقر  عند  اليد  رفع  عىل  الحصول 

مستوى املكتب الجمريك للدار البيضاء امليناء.

وبثبوت إسهام هذه الخدمة يف تيسري و ترسيع إجراءات 
عىل  تعميمها  إىل  الجامرك  إدارة  عمدت  السلع،  سحب 

مجموع املكاتب الجمركية بالرتاب الوطني .

الحصول عىل رفع اليد لدى الفاعل خطوة خطوة

1 - يشعر املرصح يف الحال بتسليمه رفع اليد بواسطة 
رسالة إلكرتونية

2 - تحدد عىل النظام املعلومايت الدائرة الجمركية التي 
سيتم إيداع ملف التعشري بها

3 - يقوم بطباعة وثيقة رفع اليد ويتوجه مبارشة لسحب 
سلعته

4 - يودع ملف التعشري يف أجل 8 أيام.

n األنظمة االقتصادية يف الجمرك : ورشة يف تحسني مستمر

للمقاولة  التنافسية  القدرات  تعزيز  يف  دورها  بحكم 
املصدرة، ومن أجل تحسني موقعها يف محيط دويل تطبعه 
حدة املنافسة، فإن األنظمة االقتصادية يف الجمرك كانت 

والتزال موضوع تبسيط وتحسني دامئني.

ولهذا الغرض، خضعت مجموعة من اإلجراءات للتكييف 
سنة 2013 وذلك من أجل مالءمتها مع انتظارات الفاعلني 

االقتصاديني ومتطلبات تقليص اآلجال وخفض التكاليف.

املؤقت التصدير   : جديد  جمريك  اقتصادي  نظام   إنشاء 

ألجل تحسني الصنع السلبي مع اعتامد املبادلة باملثيل
ليتيح  النظام  بهذا   2013 لسنة  املالية  قانون  جاء  لقد 
قصد  معيبة  بضائع  تصدير  إمكانية  منه  للمستفيدين 
تعويضها مع اإلعفاء التام من الرسوم و املكوس املستحقة.

ويشمل هذا النظام حالتني اثنتني :
n املبادلة باملثيل مع تصدير البضائع املعيبة قبل استرياد 

بضائع التعويض؛ 
التعويض  لبضائع  املسبق  االسترياد  مع  باملثيل  املبادلة   n

قبل تصدير البضائع املعيبة.
وقد تم إنجاز 23 عملية يف هذا اإلطار.

ألجل املؤقت  والتصدير  املؤقت  التصدير  أنظمة   تسوية 
تحسني الصنع السلبي

وضعت إدارة الجامرك خالل سنة 2013 نظامني جديدين 
يسمحان للفاعلني االقتصاديني، عربإيداع ترصيح التصدير 
النهايئ، بتسوية وضعية السلع املصدرة مؤقتا تحت نظامي 
الصنع  تحسني  ألجل  املؤقت  والتصدير  املؤقت  التصدير 

السلبي والتي اليتم إعادة استريادها.
ويتعلق األمر بالنظامني املسميني :

n التصدير النهايئ بعد تسوية التصدير املؤقت والتصدير 
املؤقت ألجل تحسني الصنع السلبي

n التصدير النهايئ بعد تسوية التصدير املؤقت والتصدير 
املؤقت ألجل تحسني الصنع السلبي نحو املناطق الحرة.
ويف نفس السياق وبتشاور مع مكتب الرصف، فتحت خالل 
املؤقت  التصدير  تسوية حسابات  تهم  ورشة   2013 سنة 
والتصدير املؤقت ألجل تحسني الصنع السلبي بدون القيام 

بأية إجراءات.

21الـتـسـهـيــل الجمــركـي و املـواكــبـــة

منو الفسح يف محل اإلقامة خالل سنة 2013
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تحفيزي إطار  املعتمد:  االقتصادي  الفاعل  صفة   n 
يدعم تنافسية املقاوالت

بعزمها عىل االستجابة أكرث ملتطلبات و حاجيات املقاوالت، 
لتصنيف  نهجها  تطوير  عىل  الجامرك  إدارة  حرصت 
صفة  إىل  التصنيف  برنامج  مرحلة  من  لينتقل  املقاوالت 

الفاعل االقتصادي املعتمد دوليا.

والتي  مصداقية  ذات  املقاوالت  الربنامج  هذا  ويستهدف 
مستوى  عىل  ضامنات  وتقدم  األمن  معايري  فيها  تتوفر 

الشفافية و السالمة وصالبة وضعيتها املالية.

امتيازات  عدة  من  االستفادة  من  الصفة  هذه  متكن  و 
جمركية وتنمية األنشطة املرتبطة بالتجارة العاملية.

قطاعات  يف  تنشط  إضافية  مقاولة   45 اعتامد  تم  وقد 
بلغ  بحيث  ناقلني.   04 و  07 معرشين  بينها  من  مختلفة 

بذلك مجموع املقاوالت املعتمدة 305 مقاولة.

موازاة مع ذلك، عربت 86 مقاولة من مختلف القطاعات 
ليصل  التصنيف  برنامج  من  االستفادة  يف  رغبتها  عن 

مجموع عدد الطلبات املودعة إىل 721 طلبا.

أشغال  عن  املنبثقة  للتوصيات  وتبعا  آخر  صعيد  عىل 
 ،2013 سنة  املنعقدة  الجبايات  حول  الوطنية  املناظرة 
أنشئت لجنة ثنائية تضم إدارة الجامرك واملديرية العامة 
للرضائب من أجل البحث يف سبل تبني منهجية مشرتكة 

لتصنيف عام للفاعلني االقتصاديني.

 n الجامرك: تعبئة و دعم متواصالن للمشاريع ذات
 القيمة املضافة للمملكة

يف إطار عملها الهادف إىل دعم األوراش الوطنية الكربى، 
املجموعة  ملواكبة  خاصا  مخططا  الجامرك  إدارة  قادت 
عاملي  مصنع  ثالث   ، أيرونوتيك«  »بومباردي  الكندية 
للطائرات. وهو املخطط الذي ساعد هذه املجموعة عىل 
املستودع  نظام  تحت   2013 يناير  يف  أنشطتها  انطالق 

الصناعي الحر وذلك بغرض :

أو  املواد  واملكوس،  الرسوم  استيفاء  وقف  مع  إدخال،   n
البضائع املراد تحويلها واملعدات والتجهيزات الرضورية؛

n القيام بعمليات التصدير أثناء االستغالل؛

n تصدير املخزون املتبقى واملعدات املستوردة نحو املنطقة 
الحرة للنوارص عند إنهاء أشغال البناء.

الـتـسـهـيــل الجمــركـي و املـواكــبـــة

منو عدد املقاوالت املصنفة
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إطار  : الخاص  والقطاع  الجامرك  بني  الرشاكة   n 
دينامييك يف إغناء متواصل

لبنة جديدة أضافتها إدارة الجامرك خالل سنة 2013 إىل 
بنيان الرشاكة التي تجمعها مع القطاع الخاص.

اتفاقيتني إطار مع جمعيتني مهنيتني هام  حيث تم إبرام 
»تجمع الصناعات املغربية للطريان والفضاء« و»الجمعية 

املهنية للوكالء البحريني و مستأجري البواخر«.

مهمة املقاوالت الكربى : يف التسهيل أيضا إنصات وإرشاد متميزان

بحكم مسؤولياتها ذات البعد االقتصادي، عملت إدارة الجامرك عىل تكريس دورها كإدارة يف 

خدمة املقاولة بالتزامها يف خلق ووضع تنظيم أمثل مينح للمقاولة الكربى الفاعلة يف التجارة 

الدولية مزيدا من اإلنصات واإلرشاد.

ويف هذا السياق، تبنت إدارة الجامرك سنة 2013 مفهوم »مهمة املقاوالت الكربى« حيث انبثقت 

املستهدفة  للمقاوالت  وحيد  جمريك  مخاطب  تخصيص  إىل  تهدف  منهجية  التوجه  هذا  عن 

يساعدها بشكل مشخصن عىل تقليص آجال وخفض تكاليف عبور الجمرك بالنسبة للسلع التي 

تستوردها أو تصدرها )اختيار املساطر املناسبة، املنتوجات والخدمات الجمركية...(.

وعىل غرار سابقاتها، فإن هاتني االتفاقيتني تنصان عىل خلق أجهزة مكلفة بالحكامة )لجنة القيادة ولجنة التتبع( وإقامة 
تبادل متواصل من خالل سلسلة من اللقاءات تخصص لدراسة املشاكل املعرتضة والحلول املناسبة لها.

ويف هذا السياق، نظمت خالل سنة 2013 موائد مستديرة للتواصل حول التحسينات التي ستضفى عىل اإلطار التحفيزي 
لفائدة  تكوينية  دورات  خصصت  كام  واملسطرية.  والقانونية  التنظيمية  املستويات  عىل  الجامرك  إدارة  تضعه  الذي 

مقاوالت بعض القطاعات.



n االنتقائية يف املراقبة لضامن نجاعة أفضل

n طرق استباقية من أجل مراقبة فعالة للقيمة

n املراقبة البعدية : آخر حلقة يف سلسلة املراقبة 

n تشديد محاربة التهريب واالتجار غري املرشوع للبضائع 

n محاربة السلع املقلدة من أجل حامية املستهلك

n مراقبة انتقائية للمسافرين

n التسوية الودية لحل املنازعات حبيا

n ضبط املنازعات من أجل تحصيل أفضل للمداخيل

n اإلعفاءات الجمركية املتعلقة باملادة 8 من قانون املالية لسنة 2013

n تدبري أمثل للبضائع املحجوزة أو املتخىل عنها بالجمرك

املراقــبــة، تــدبيــر املنازعــات

                              والـتحــصــيــل
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املراقبة، تدبري املنازعات والتحصيل

n االنتقائية يف املراقبة لضامن نجاعة أفضل

غري  والرضائب  الجامرك  إدارة  عملت   ،2013 سنة  خالل 
املعتمدة عىل  املراقبة  طرق  تعزيز  مواصلة  عىل  املبارشة 
يف  أساسيا  عنرصا  باعتبارها  واالنتقائية  املخاطر  تحليل 
منظومة املراقبة. ويهدف ذلك إىل توجيه أحسن لعمليات 
بتدخالت  والقيام  االستهداف  قواعد  وإغناء  املراقبة 

مدروسة. 

 يف هذا الصدد، تم وضع نظام املراقبة القبلية عرب إحداث 5
 خاليا للتتبع واليقظة باملكاتب الجمركية التي تعرف حركة
النوارص، مقاطعة  من  بكل  األمر  يتعلق  مهمة.   تجارية 
 مقاطعة أكادير، مقاطعة الناظور، نيابة املديرية الجهوية
 لطنجة املتوسط ونيابة املديرية الجهوية املكلفة بالواردات

بالدار البيضاء امليناء.

مبجموعة االنتقائية  نظام  تكميل  تم  ذلك،  إىل   باإلضافة 
 من آليات املراقبة واإلنذار التي متكن أعوان الجامرك من
كل عن  وفورية  أوتوماتيكية  بطريقة  واالستعالم   التحري 
املناسب الوقت  يف  والتدخل  الجمريك  االستخالص   مراحل 

 لتعميق املراقبة إذا اقتىض الحال.

عند   13% البضائع  فحص  معدل   2013 سنة  بلغ  وقد 
االسترياد و%9 عند التصدير.

n طرق استباقية من أجل مراقبة فعالة للقيمة

 يف إطار محاربتها للغش يف الترصيح بالقيمة، حرصت إدارة
ونرش تطوير  عرب  االستباقي  نهجها  تحسني  عىل   الجامرك 
تشمل والتي  الصلة  ذات  التقييم  مؤرشات  من   مجموعة 
 أكرث من ثالثني قطاعا مهنيا معرضني للغش وكذا مجموعة

من املعايري التي تخص بعض البضائع والسلع املحددة.

املعلومات يف السياق، ومن أجل تطوير مصادر   يف نفس 
تابعة مختصة  بيانات  قاعدة  إحداث  تم  القيمة،   مجال 
 لنظام بدر )BADR( مام يتيح للمفتشني الجمركيني معرفة
التقييم أسس  توحيد  وبالتايل  بسهولة،  املرجعية   القيمة 

  عىل الصعيد الوطني.
مراجعة  من   2013 سنة  خالل  التدابري  هذه  مكنت  وقد 
بزيادة  أي  بها،  املرصح  القيمة  من  درهم  مليون   6361
قدرها 9,7 % مقارنة مع سنة 2012، نتجت عنها مدا خيل 

جبائية إضافية تقدر ب 2021 مليون درهم.

2املراقــبــة، تــدبيــر املنازعــات والـتحــصــيــل

تطور القيم املراجعة وكذا املداخيل املالية املرتتبة عنها بني 
سنة 2010 و 2013

مبلغ تعديالت الرضائب واملكوس )مبليون درهم(
مبلغ القيم املعدلة )مبليون درهم(
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n املراقبة البعدية : آخر حلقة يف سلسلة املراقبة

 استنادا إىل مقاربة قطاعية تأخذ بعني االعتبار الخصائص
اعتامد خالل  من  البعدية  املراقبة  تعزيز  تم   الجهوية، 
برنامج وطني يهدف تأطري عمليات املراقبة لدى الرشكات.

تعزيز عىل  الجامرك  إدارة  عملت  ذلك،  مع   ومبوازاة 
مجال يف  املتبادلة  الدولية  املساعدة  آلية  من   االستفادة 
الرشيكة األجنبية  بالجامرك  االستعانة  الغش عرب   محاربة 
طرف من  املسجلة  الترصيحات  بعض  صحة  من   للتأكد 

بعض الفاعلني بالتجارة الخارجية.

 وقد مكنت مختلف التدابري املتخذة من كشف تجاوزات
 تهم خاصة القيمة، املنشأ وكذا الصنف.

 

 املراقبة البعدية خالل سنة 2013

n خضعت أكرث من 700 مقاولة تزاول يف قطاعات مختلفة للمراقبة الجمركية    

n تم تحصيل أكرث من 200 مليون درهم من الرسوم الجمركية والرضائب 

n تم استخالص ما يقارب 140 مليون درهم من املخالفات املرتبطة بأنظمة الرصف

n متت مراقبة العديد من القطاعات : التبغ، اآلالت واملعدات، األشغال العمومية، املنتجات واملعدات الكهربائية، اإللكرتونية   واملعلوماتية.    

n تشديد محاربة التهريب واالتجار غري املرشوع للبضائع

يف  تزاول  التي  باملخاطر  املحفوفة  الظروف  من  بالرغم 
إطارها عنارص الجامرك املكلفة مبحاربة الغش مهامها، إال 
أن هذه األخرية تواصل عملها دون كلل من أجل الحفاظ 

عىل القدرة التنافسية للمقاولة الوطنية.

فخالل سنة 2013، تم إحباط 7895 عملية تهريب مقابل 
6689 خالل سنة 2012، أي بزيادة %18 .

وكام تم حجز 19 مليون وحدة من السجائر املهربة، أي 
بانخفاض طفيف يقدر ب 4% مقارنة مع سنة 2012 التي 

عرفت حجز 19.7 مليون وحدة.

الجامرك،  مصالح  عملت  املخدرات  ملحاربة  وبالنسبة 
وخصوصا تلك املتمركزة بالحدود، عىل حجز 41 طن من 

املخدرات مقابل 42 طن خالل سنة 2012.

املراقبة، تدبري املنازعات والتحصيل



21

n محاربة السلع املقلدة من أجل حامية املستهلك

خالل سنة 2013، قامت إدارة الجامرك مبعالجة 549 طلب 
مزيفة  تجارية  عالمات  ذات  بضائع  تداول  مبنع  متعلق 

مقابل 562 طلب سنة 2012. 

من  املراقبة  تحت  التجارية  العالمات  هذه  وضعت  وقد 
أجل دعم عمل املصالح امليدانية، مام مكن من اتخاذ 198 
إجراء مبنع استرياد وتداول بضائع تحمل عالمات تجارية 

مزيفة مقابل 128 سنة 2012، أي بزيادة %54,7.

اإلجراءات املتخذة سنة 2013 مكنت من حجز 3,3 مليون 
منتوج مقلد مقابل 1,2 مليون سنة 2012 بقيمة إجاملية 
تبلغ 92 مليون درهم سنة 2013 مقابل 33,5 سنة 2012.

n مراقبة انتقائية للمسافرين
الحمالت  من  الرغم  وعىل  الرصف،  مراقبة  يخص  ما  يف 
املواطنني  لتوعية  الجامرك  إدارة  نفذتها  التي  التواصلية 
عند  بالعمالت  للترصيح  اتباعها  الواجب  الخطوات  بشأن 
قيمة    2013 سنة  بلغت  الوطني،  الرتاب  وخروج  دخول 

العمالت التي تم حجزها 75 مليون درهم.

هذه  املسافرين  مراقبة  عمليات  متيزت  ذلك،  عىل  عالوة 
السنة باعرتاض مجموعة من البضائع من شأنها أن تشكل 
)األسلحة  واملواطنني  الدولة  وسالمة  أمن  عىل  خطرا 
والذخرية واملتفجرات، األدوات الحادة، كامريا محلقة ذات 

تحكم عن بعد،...(   

إىل  باإلضافة  الحدود،  مستوى  عىل  املتخذة  واإلجراءات  للتدابري  الحق  أصحاب  يوليه  الذي  املتزايد  لالهتامم  ونظرا 
إدارة  إلتزام  األمامية، تم تكريس  الخطوط  باملراقبة عىل  املكلفني  الجامرك  أعوان  أبان عنها  التي  املجهودات واليقظة 
الجامرك يف محاربة السلع املقلدة بتوسيع اختصاصاتها عرب تعديل مدونة الجامرك، حيث أصبحت مداولة السلع املقلدة 

جنحة جمركية ابتداءا من سنة 2014.   

n التسوية الودية لحل املنازعات حبيا

عملت  العمومية،  املالية  مصلحة  منها عىل ضامن  حرصا 
املنازعات عن طريق  معالجة  ترجيح  الجامرك عىل  إدارة 
الودية حيث سجلت سنة 2013 حل 74% من  التسوية 

مجموع القضايا التنازعية عن طريق الصلح.

الشاملة  التعبئة  بفضل  االيجابية  النتائج  هذه  سجلت 
للمسؤولني عن املنازعات عىل املستويني املركزي والجهوي 
وكذا نظرا لتحريك املقتضيات الزجرية ومساطر التحصيل 

اإلجباري للمستحقات الجمركية.    
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 n ضبط املنازعات من أجل تحصيل أفضل للمداخيل

واصلت إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة مجهوداتها 
يف مجال تحصيل الديون الجمركية من جهة وكذا تفعيل 

التدابري الرامية إىل منع تراكمها.

لتحقيق هذا الغرض، وبفضل التدابري واإلجراءات املتخذة 
يف مجال التحصيل الجربي، متكنت هذه اإلدارة من تحصيل 
6786 مليون درهم سنة 2013، منها مبلغ 6579 مليون 

درهم برسم الغرامات املالية.

 n اإلعفاءات الجمركية املتعلقة باملادة 8 من قانون املالية لسنة 2013

يف إطار تفعيل مقتضيات املادة 8 من قانون املالية لسنة 2013، اتخذت إدارة الجامرك مجموعة من التدابري بهدف 
تشجيع امللزمني بأداء الديون املستحقة لإلدارة عىل التوجه ملكاتب التحصيل قبل انتهاء اآلجال القانونية. ومن بني هذه 

التدابري، نخص بالذكر :

- إطالق حمالت تحسيسية وتواصلية؛

- إحداث خاليا مختصة عىل مستوى الجهات وتعيني مراسلني محليني؛

- تفعيل التحصيل الجربي؛

- تحسيس األبناك ومتابعة الكفالء من أجل أداء املبالغ املكفولة.

وقد بلغت الرسوم واملكوس املحصلة يف إطار هذه العملية 421 مليون درهم.

باإلضافة إىل ذلك، وحيث أن حسابات التصفية املؤقتة متثل مصدرا مهام لتحصيل الديون، بارشت إدارة الجامرك سنة 
2013 حملة واسعة النطاق لتسوية هذه الحسابات، أسفرت عن استخالص أكرث من مليار درهم تم تحويله للميزانية 

العامة للدولة.

 n تدبري أمثل للبضائع املحجوزة أو املتخىل عنها بالجمرك

عرفت سنة 2013 انخفاضا طفيفا يعادل 1,8% من حصيلة 
بالجمرك مسجلة  عنها  املتخىل  أو  املحجوزة  البضائع  بيع 
بذلك حوايل  125,1 مليون درهم خالل سنة 2013 مقابل 

127,4 مليون درهم خالل سنة 2012.

اإلدارة  هذه  تفضيل  إىل  باألساس  االنخفاض  هذا  ويرجع 
لصالح  البضائع  من  األنواع  لبعض  املجاين  التفويت 

املؤسسات الخريية وذلك يف إطار العمل االجتامعي.

املراقبة، تدبري املنازعات والتحصيل



تقـــويـــة القــــدرات

n ترسيخ التدبري التوقعي للمهن والوظائف والكفاءات كأسلوب إلدارة املوارد البرشية

n تدعيم أعداد املوظفني لتغطية أفضل للمناطق الخاضعة للجمرك عرب الرتاب الوطني

n تثمني متواصل للموارد البرشية عرب التكوين

n مالءمة تنظيم املصالح الالممركزة بصفة مستمرة مع اإلكراهات واملهام الجديدة للجامرك

n بلوغ مدى جديد يف اسرتاتيجية الجامرك ألفق 2015

n ضامن ظروف استقبال مهنية لتحسني جودة الخدمات  

n تدبري امليزانية : منح استقاللية أكرب للمديريات الجهوية عرب تبني سياسة الالمتركز  

n نظام بدر»BADR« : وظائف جديدة لخدمة أفضل للفاعلني االقتصاديني

n بوابة األنرتنت : أداة مهمة يف خدمة زبناء إدارة الجامرك
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والوظائف للمهن  التوقعي  التدبري  ترسيخ   n 

  والكفاءات كأسلوب إلدارة املوارد البرشية

إن عزم إدارة الجامرك عىل تطبيق املعايري الدولية يف مجال 
تدبري املوارد البرشية جعلها تطور أسلوب تقييم الكفاءات 
باعتامد نظام املقابلة بني الرئيس املبارش يف العمل واألعوان 

الذين يزاولون مهامهم تحت إرشافه. 

لكل  الفردية  األهداف  تحديد  من  متكن  املقابلة  هذه 
لتطوير  تطلعاته  عىل  التعرف  وكذا  السنة  خالل  موظف 
الرفع من  إىل  أساسا  يهدف  األسلوب  املهني. هذا  مساره 
أداء املوظفني وإرشاكهم يف تحقيق األهداف العامة لإلدارة 
التكوين  وبرامج  الحركية  لعمليات  أفضل  استهداف  وكذا 

والتدريب. وبصفة عامة تدبري أمثل للمسار الوظيفي.

تقــويــة القــدرات

للمناطق أفضل  لتغطية  املوظفني  أعداد  تدعيم   n 

   الخاضعة  للجمرك عرب الرتاب الوطني

من أجل القيام مبهامها التي ما فتئت تتوسع عىل املستويني 
جعل  عىل  الجامرك  إدارة  عملت  والجغرايف،  الوظيفي 

تدعيم أعداد املوظفني من بني أولوياتها.

يف هذا اإلطار، تسهر اإلدارة عىل القيام بعمليات التوظيف 
الكمية والنوعية  التقييامت  بناء عىل  وفق وترية منتظمة 
للتدبري التوقعي للموارد البرشية. حيث اتسمت السنوات 
الثالث املاضية بتوظيف 511 إطار مع إعطاء األولوية ملجال 
الجمركيني  املفتشني  عدد  تدعيم  عرب  الجمركية  املراقبة 

لتعزيز قدرات املصالح امليدانية.

 

   n تثمني متواصل للموارد البرشية عرب التكوين

إدارة  البرشي، حرصت  تثمني رأساملها  بأهمية  منها  وعيا 
الجامرك سنة 2013 عىل تحقيق أكرث من 000 100 يوم 
التكوين  شملت  مستفيد،   2700 لفائدة   )JHF( تكوين 
املستمر والتكوين األسايس. هذا األخري يتضمن تكوينا يف 
املهن الجمركية وكذا تدريبا عسكريا تساعد يف انجازه كل 

من القوات املسلحة امللكية والقوات املساعدة.

باإلضافة إىل ذلك، افتتحت اإلدارة خالل نفس السنة ورشا 
مناصب  لشغل  الخلف  إعداد  بهدف  للتكوين  جديدا 
»وظيفة  األوىل  التدريبية  الدورة  همت  حيث  املسؤولية 

اآلمرين بالرصف«.
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مع الالممركزة  املصالح  لتنظيم  مستمرة   n مالءمة 

  اإلكراهات و املهام الجديدة للجامرك

بنياتها  تنظيم  مالءمة  عىل  جاهدة  الجامرك  إدارة  تعمل 
ومصالحها مع إكراهات محيطها واملهام الجديدة املنوطة 

بها حيث عمدت سنة 2013 إىل خلق :

n مديرية جهوية جديدة مبيناء طنجة املتوسط ؛

n إعادة هيكلة مصالح املديرية الجهوية للدار البيضاء ؛

n وضع خاليا مكلفة باملراقبة القبلية عىل مستوى خمس 

مديريات جهوية.

ألفق  الجامرك  إسرتاتيجية  يف  جديد  مدى  بلوغ   n
  2015

مرضية  نتائج   2015 ألفق  الجامرك  إسرتاتيجية  حققت 
تقارب  إنجاز  نسبة  مسارها  منتصف  يف  سجلت  حيث 
%52. فقد تم إنجاز مرشوعني بنسبة %100  هام »تدعيم 
عدة  هناك  بينام  بعد«  عن  و»التكوين  الفيالق«  قدرات 
ب»وضع  خصوصا  األمر  يتعلق  اإلنهاء،  طور  يف  مشاريع 
خلية  لليقظة االسرتاتيجية«، »األداء اإللكرتوين«، »مأسسة 
العالقات مع الجمعيات املهنية«، »تدعيم التسيري التوقعي 

للمهن والكفاءات«،...

املشاريع  سري  تتبع  عىل  املشاريع«  إدارة  »خلية  وتسهر 
من  متكن  املشاريع  رؤساء  مع  منتظمة  لقاءات  بتنظيم 
تقييم تقدم كل مرشوع عىل حدة وتحديد الصعوبات التي 
يواجهها، بينام تهتم »لجنة القيادة« بتتبع تحقيق األهداف 
األداء  تقييم منتظم مبني عىل مؤرشات  اإلسرتاتيجية عرب 

والتأثري.

جودة  لتحسني  مهنية  استقبال  ظروف  ضامن   n
الخدمات 

استقبال  نظام  زبنائها  إشارة  رهن  الجامرك  إدارة  تضع 
وكذا  مساعدة رضورية  أي  تقديم  يشمل  متنوع  وإرشاد 
عىل  والرد  املعلومات  عىل  الحصول  لطلبات  االستجابة 
الشكاوي املتوصل بها، وذلك عرب مختلف القنوات املتوفرة :

-  مصالح االستقبال والتوجيه املتواجدة باملديريات الجهوية 
التسع ؛

- الرقم االقتصادي 0801007000 والخط املوسمي الخاص 
باملغاربة املقيمني بالخارج )0537565757( املفتوح طيلة 

فرتة العبور ؛

املعلومات  بكل  اإللكرتوين  الربيد  عرب  اإلخباري  اإلرسال   -
الجمعيات  أو  الخواص  أو  العموميني  للرشكاء  املفيدة 
املهنية وكذا ممثيل زبناء اإلدارة مبا فيهم املغاربة املقيمني 

بالخارج ؛

إلطالع  أنواعها  مبختلف  الصحافة  مع  العالقات  تفعيل    -
قرائها عىل املستجدات الجمركية.

3
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وفيام يخص الجانب اللوجستييك، سهرت إدارة الجامرك عىل 
مالءمة ظروف االستقبال مع املرجع املعتمد يف هذا املجال، 
مبتابعة برنامجها الرامي إىل تطوير فضاءات  االستقبال يف 

املناطق الخاضعة ملراقبة الجامرك واملباين اإلدارية.

إضافة إىل ذلك، عرفت سنة 2013 إعادة تأهيل باب سبتة، 
الذي شمل الرفع من عدد املمرات وتجهيز كل ممر بنقط 
أماكن مظللة ملزيد من  والتسجيل، وكذا  للمراقبة  شفافة 

الراحة للعابرين، مبا فيهم املغاربة املقيمني يف الخارج.

كام تم أيضا تجديد وصيانة العديد من املباين الجمركية يف 
جميع أنحاء اململكة يف إطار خطة شاملة مع الحرص عىل 
تهيئة مساحات االستقبال وتجهيزها بنظم قوائم إدارة االنتظار.

للمديريات أكرب  استقاللية  : منح  امليزانية  تدبري   n 
    الجهوية عرب تبني سياسة الالمتركز

تدبري  مجال  يف  الجهوية  املديريات  قدرات  دعم  أجل  من 
النفقات، تابعت إدارة الجامرك سياسة المتركز امليزانية حيث 
سجل معدل الالمتركز من ميزانية التسيري واالستثامر يف عام 
2013 أرقاما قياسية بلغت عىل التوايل 41% و42%. ويرجع 

ذلك إىل التدبري الالمركزي ملشاريع البناء والتأهيل.

2013  2012  2011 ميزانية 

% 41  % 38  % 35 التسيري 

% 42  % 23  % 26 االستثامر 

تعزيز أخالقيات العمل

حرصت إدارة الجامرك عىل تكثيف مهام التدقيق واملراقبة 
مطابقة  من  التأكد  عرب  التسيري  ثغرات  تفادي  بهدف 
يف  التنظيمية.  املساطر  مع  العمل  بها  الجاري  املامرسات 
بإعادة  الخاص  اإلسرتاتيجي  املرشوع  مكن  الصدد،  نفس 
هيكلة مساطر االستخالص الجمريك من جرد مجموعة من 
مخاطر  من  والتقليص  املساطر  تبسيط  ترمي  التحسينات 

الغش والرشوة يف هذا امليدان.

باإلضافة إىل ذلك، ترجم التعاون مع الهيئة املركزية للوقاية 
إعداد  اإلدارة يف  الرشوة يف سنة 2013 مبساهمة هذه  من 

التقرير املتعلق ب»تعزيز الحكامة الجيدة ومكافحة الرشوة   
وتبييض األموال«. 

لتقديم  جديدة  وظائف   :»BADR« بدر  نظام   n

خدمة أفضل للفاعلني االقتصاديني    

منذ انطالق العمل بنظام »بدر« سنة 2009، واصلت إدارة 
الجامرك تحسني الوظائف التكنولوجية والخدمات املقدمة 

إىل مستعميل هذا النظام.

للتوقيعات  اإلثباتية  الشهادات  استعامل  نحو  التوجه 
االلكرتونية الصادرة عن بريد املغرب

االلكرتونية  للتوقيعات  اإلثباتية  القانونية  القيمة  لضامن 
التي يدىل بها اليوم عىل نظام »بدر«، رشعت إدارة الجامرك 
 PKI يف تعويض الشهادات الصادرة سابقا بواسطة املنصة
التي تم تنفيذها وإدارتها من قبل املوارد الداخلية، بتلك 
أن  للمستعملني  يسمح  وبهذا  املغرب.  بريد  الصادرة عن 
احتفاظه  مع  إلكرتوين  تبادل  أي  عىل  تواقيعهم  يضعوا 

بنفس القيمة اإلثباتية كالتواقيع بخط اليد.

تقوية القـدرات

تطور معدل المتركز امليزانية
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طبع الشهادات االلكرتونية لالستخالص الجمريك للعربات 
املستوردة 

يف إطار تبسيط وترسيع اإلجراءات الجمركية، يوفر نظام 
واملعرشين  للوكالء  اإلمكانية  تتيح  جديدة  وحدة  »بدر« 
من إدخال معلومات التعريفية للعربات املستوردة ومتكن 
النظام،  املعلومات عىل  من  التحقق  من  الجامرك  مفتش 
بها يف  الخاصة  الذمة  إبراء  تحرير شهادة  وكذا  وتأكيدها 
آجال وجيزة. وقد صدرت، منذ إطالق هذا املنتج يف أكتوبر 

2013، أكرث من 000 14 شهادة تخليص من قبل النظام.

االشرتاك يف خدمة الترصيح الوحيد »االحتياطي« للبضائع

من أجل ضامن تحكم أفضل يف عمليات الترصيح الوحيد 
للبضائع أدخل نظام »بدر« وظيفة جديدة متنح مستعميل 
النظام إمكانية طلب االستفادة من االشرتاك يف هذا النوع 

من التصاريح.

 n بوابة األنرتنت : أداة مهمة يف خدمة زبناء إدارة
    الجامرك

من  املطلوبة  املعلومات  مختلف  اإلنرتنت  بوابة  توفر 
طرف زبناء اإلدارة حيث تم تقسيمها إىل ثالث أجزاء وفقا 
لفئات الزبناء املعتمدة يف بلورة إسرتاتيجيتها ألفق 2015 

)املهنيون والفاعلون االقتصاديني وكذا الخواص(.

حيث تقدم لكل فئة جميع املعلومات املفيدة والخطوات 
من  متكن  كام  الجمريك  للتخليص  إتباعها  يجب  التي 
املتاحة  التفاعلية  الخدمات  من  العديد  من  االستفادة 
السلع  تعرفة  عىل  االطالع  مثل  معينة  إجراءات  لتنفيذ 
الرسـوم  علــى  االطــالع   ،)www.douane.gov.ma/adil(
طلب  املستعملة،  للسيارات  الجمريك  للتخليص  واملكوس 

... D16ter الترصيح املؤقت

الشكايات عرب األنرتنت

إدارة  أطلقت  الشكايات،  ومعالجة  تدبري  يف  النجاعة  من  ملزيد 

الجامرك والرضائب غري املبارشة يف أكتوبر 2013، تطبيقا جديدا يتيح 

للمستعملني تقديم شكاياتهم وتتبع مسارها مبختلف املصالح وذلك 

عرب بوابة اإلنرتنت. كام تم إنشاء خاليا عىل املستويني املركزي والجهوي 

أسندت إليها مهمة تسيري واستغالل النظام  الجديد.



التجارية  املبادالت  دينامية مؤكدة من أجل تطوير  الحر:  التبادل  اتفاقيات   n

وإنعاش االستثامرات.

الخربات  إغناء  أجل  من  مستمر  تقدم  يف  أوراش   : جامرك-جامرك  n  التعاون 

وتبادل التجارب.

n  التعاون مع املنظامت الدولية : تعاون مستمر يف مجاالت الخربة املشرتكة.

التعــاون الـــدولــــي
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 n اتفاقيات التبادل الحر: دينامية مؤكدة من أجل تطوير املبادالت التجارية وإنعاش االستثامرات

اتفاق الرشاكة بني املغرب والواليات املتحدة األمريكية

اتفاقية حول إدارة الجامرك وتسهيل التجارة 

املتحدة  والواليات  املغرب  بني  التعاون  إنعاش  إطار  يف 
األمريكية يف مجال تسهيل التجارة واملساطر الجمركية، أقدم 
وتسهيل  الجامرك  إدارة  اتفاقية حول  توقيع  الطرفان عىل 
جاللة   بها  قام  التي  امللكية  الزيارة  مبناسبة  وذلك  التجارة 
امللك محمد السادس نرصه الله للواليات املتحدة يف 21 نونرب 

.2013

اتفاق حول املساعدة املتبادلة يف املجال الجمريك

الحر  التبادل  اتفاقية  من   6.5 الفصل  مقتضيات  مبوجب   
التي تجمع بني املغرب والواليات املتحدة األمريكية، اتفق 
يف  املتبادلة  اإلدارية  املساعدة  اتفاق  توقيع  عىل  الطرفان 

اتفاق الرشاكة بني املغرب واالتحاد األورويب

مرشوع اتفاق التبادل الحر الشامل واملعمق 

انطلقت خالل سنة 2013 سلسلة املفاوضات املتعلقة باتفاق 
التبادل الحر الشامل واملعمق بني املغرب واإلتحاد األورويب. وقد 
متت أول حلقة من هذه املفاوضات مبدينة الرباط من 22 إىل 26 
أبريل2013  بينام شهدت مدينة بروكسيل انعقاد الحلقة الثانية 
وذلك من 24 إىل 27 يونيو من نفس السنة. وتجدر اإلشارة إىل 
أن مشاركة إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة تدخل يف إطار 

رئاستها لفريق التفاوض »الجامرك وتسهيل املبادالت« .

الجمركية. وقع هذا االتفاق يف 21 نونرب  مجال املخالفات 
2013 بواشنطن من قبل وزير االقتصاد واملالية السيد محمد 
بوسعيد والسكرتري األمرييك املكلف باألمن الداخيل بالنيابة.

التعــاون الـــدولــــي
4
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االتفاق الفالحي

قامت إدارة الجامرك املغربية ابتداء من فاتح أكتوبر 2013 
بتطبيق املقتضيات الجمركية املتفق عليها برسم السنة الثانية 
من التفكيك التعريفي املتعلق باملواد الفالحية وذلك طبقا 
لالتفاق الجديد املوقع بني املغرب واالتحاد األورويب والذي 
يهم إجراءات التحرير املتبادل الخاصة باملواد الفالحية، املواد 

الفالحية املصنعة، األسامك وكذا مواد الصيد.

تطبيق اتفاقيات الرشاكة : أهم التواريخ

اتفاق املغرب-الواليات املتحدة األمريكيةفاتح يناير 2013 

تطبيق السنة الثامنة من التفكيك الجمريك 

فاتح يناير 2013 
اتفاق املغرب- تركيا

هم  الذي  التعريفي  التفكيك  من  الثامنة  السنة   تطبيق 
   الئحتي مواد ذات املنشأ الرتيك واملستوردة باملغرب

فاتح يوليوز 2013 
رشاكة املغرب-االتحاد األورويب

إدارة األورويب، قامت  االتحاد  إىل  كرواتيا  انضامم   مبناسبة 
 الجامرك والرضائب غري املبارشة بتطبيق مقتضيات الفصل
 94 من اتفاق الرشاكة مع االتحاد األورويب عىل املبادالت

  التجارية مع هذا البلد

n التعاون جامرك-جامرك : أوراش يف تقدم مستمر 

من أجل إغناء الخربات و تبادل التجارب

التعاون الثنايئ      

املغرب-بلدان إفريقيا

تكريس  املبارشة عىل  الجامرك والرضائب غري  إدارة  تعمل 
التجارية مع  الرامية إىل تعزيز العالقات  السياسة الوطنية 
البلدان اإلفريقية من خالل إرساء روابط التعاون واملساعدة.
الجمريك  التعاون  لجنة  اجتامع  عقد  تم  الصدد،  هذا  يف 
والذي  مارس 2013  و26   25 بالرباط يف  التونيس  املغريب 
خصص لتبادل الخربات والتجارب يف مجاالت تدبري املوارد 
البرشية، أنظمة املعلومات، الربمجة اإلسرتاتجية، التكوين 

الجمريك ومساطر املراقبة.

ويف نفس اإلطار، قامت إدارة الجامرك بالتعاون مع إدارة 
الجامرك البنينية وذلك خالل شهر مايو 2013، بغية تبادل 

الخربة يف املجاالت التقنية.

املشرتكة  العليا  للجنة  السادسة  الدورة  خالل  تم  كام 
 2013 شتنرب   05 يف  بالرباط  املنعقدة  املغربية-الغابونية 
التوقيع بني البلدين عىل اتفاق املساعدة اإلدارية املتبادلة 

يف املجال الجمريك.

املغرب-فرنسا

موانئ  بني  للمعلومات  اإللكرتوين  التبادل  تسهيل  بغية 
الحوض املتوسطي الخاصة ببلدان فرنسا، املغرب، الجزائر 
وتونس، تم عقد اجتامعات رباعية بني هذه الدول وذلك 
بتسهيل  املكلفتني  وج2  ج1  املجموعتني  أنشطة  إطار  يف 

املبادالت املعلوماتية ومكافحة التهريب.

شاركت إدارة الجامرك يف أعامل هاتني املجموعتني اللتني 
أبريل وانصبتا  بالرباط ومونطروي يف 7 مايو و3  انعقدتا 
مجاالت  يف  التعاون  بتعزيز  الكفيلة  الوسائل  دراسة  عىل 

تبسيط املساطر الجمركية وتأمني الطرق البحرية.

املغرب-سويرسا

يرتكز  البلدين  جامرك  بني  مهم  تعاون  برنامج  وضع  تم 
بالخصوص عىل التكوين وتبادل التجارب والخربات.

التعــاون الـــدولــــي
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املغرب-الربتغال

اململكة  حكومة  بني  املوقع  الربوتوكول  تعديل  دخل 
بالنقل  واملتعلق  الربتغالية  الجمهورية  وحكومة  املغربية 
الطرقي الدويل للمسافرين والبضائع حيز التنفيذ كام تم 
إعداد الدورية املتعلقة بتطبيق تعديل الربوتوكول امللحق 

باالتفاق.

املغرب-األرجنتني

متيز التعاون مع األرجنتني بتوقيع اتفاقية املساعدة اإلدارية 
املتبادلة بني جامرك البلدين. وقد أقيم حفل توقيع هذه 
اجتامعات  يونيو 2013 عىل هامش  االتفاقية خالل شهر 
العامة  السياسة  ولجنة  للجامرك  العاملية  املنظمة  مجلس 

التابعة لها.

املغرب-العربية السعودية

يف إطار تعزيز العالقات االقتصادية بني املغرب والسعودية، تم 
بتاريخ 29 أكتوبر 2013 بالرباط التوقيع عىل اتفاقية التعاون 

الجمريك بني جامرك البلدين.

املغرب-اإلمارات العربية املتحدة

تم التوقيع باألحرف األوىل عىل اتفاق التعاون اإلداري املتبادل 
بني جامرك املغرب ودولة اإلمارات من طرف جامرك البلدين.

املغرب-الكويت

شاركت إدارة الجامرك املغربية يف أشغال الدورة السابعة 
بالكويت  املنعقدة  املغربية-الكويتية  املشرتكة  للجنة 
قام وزراء  االجتامع،  يونيو 2013. خالل هذا  يف 18 و19 
خارجية البلدين بتوقيع الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية بشأن 
املساعدة والتعاون املتبادل يف الشؤون الجمركية، املوقعة 

بني حكومتي البلدين بتاريخ 25 أبريل 2007.

التعاون املتعدد الجوانب 

»التحديات السياسية، االقتصادية واالجتامعية التي يواجهها العامل 

العريب تحتم علينا أن نكثف وننسق جهودنا وأن نتعاون جميعا من 

أجل تعزيز عملنا املشرتك«.
مقتطف من خطاب جاللة امللك محمد السادس، نرصه الله، الذي ألقاه خالل القمة 

العربية التي انعقدت بالدوحة يف 26 مارس 2013.    

املغرب-بلدان جامعة الدول العربية 

تعترب الجامرك املغربية فاعال ناشطا يف لجان جامرك جامعة 
املغرب الحتضان  اختيار  ذلك  يشهد عىل  العربية.  الدول 
االجتامع الواحد والثالثني للمدراء العامني للجامرك العربية 

املزمع عقده يف يناير 2014.  

خالل سنة 2013، كانت إدارة الجامرك حارضة يف املناسبات التالية: 

- االجتامع الثالثون للمدراء العامني لجامرك الدول العربية 
املنعقد بالرياض يف 3 مارس 2013. 

االقتصادي  للمجلس  الثانية والتسعني  الدورة  - محادثات 
 8 من  بالقاهرة  املنظم  العربية  للجامعة  واالجتامعي 
إقامة  مبتابعة  أساسا  واملتعلقة   2013 شتنرب   12 إىل 
منطقة التجارة الحرة العربية الكربى واالتحاد الجمريك 
األشغال  يف  بكثافة  املغربية  الجامرك  ساهمت  العريب. 
الجامرك  قانون  مرشوع  بصياغة  املتعلقة  واملحادثات 

والتعريفة الجمركية العربيني املوحدين.    

بني  املشرتك  العمل  برنامج  بدراسة  الخاصة  االجتامعات   -
سنة   بني  ما  للفرتة  الخليجي  التعاون  ومجلس  املغرب 

2013 و2018 بالرباط يف أكتوبر ونونرب 2013.   

إنشاء مجلس تعاون جمريك مغاريب 

يف إطار ترسيخ االندماج الجهوي بني بلدان اتحاد املغرب 
الثامنة  الدورة  العريب، شاركت إدارة الجامرك املغربية يف 
والنقد  باملالية  املكلفني  العريب  املغرب  وزراء  ملجلس 
املنعقد مبراكش يف 28 و29 مايو 2013. وقد تم خالل هذا 
االجتامع اعتامد االتفاقية املتعلقة بتكوين مجلس تعاون 
طرف  من  األوىل  باألحرف  عليها  املوقع  مغاريب  جمريك 
املدراء العامني لجامرك دول االتحاد املغاريب وذلك خالل 

اجتامعهم املنعقد بالرباط يف27 و28 أبريل2010.
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n التعاون مع املنظامت الدولية : تعاون مستمر يف 

مجاالت الخربة املشرتكة

املنظمة العاملية للجامرك      

اعرتافا باملجهودات التي تقوم بها إدارة الجامرك املغربية 
للمرة  انتخابها  تم  للجامرك،  العاملية  املنظمة  داخل 
السادسة عىل التوايل ملنصب نائب رئيس مجلس املنظمة 
وممثال إقليميا إلدارات جامرك بلدان منطقة شامل إفريقيا 

والرشق األدىن واألوسط وذلك منذ سنة 2008.
عدة  أشغال  املغربية  الجامرك  ترأست  الصفة،  وبهذه 
واالسرتاتيجيات  الرؤى  توحيد  إىل  ترمي  اجتامعات 
مستوى  من  الرفع  بهدف  املنطقة  هذه  داخل  الجمركية 
التقنية  للجنة  دورتني  يف  شاركت  كام  الجمريك.  العمل 
دجنرب دورة  يف  وكذا  للجامرك  العاملية  للمنظمة  الدامئة 

التي  للجامرك  العاملية  للمنظمة  العامة  السياسة  للجنة 
اتفاق  بتنفيذ  املتعلق  دبلن«  »قرار  تبني  عنها  متخض 

املنظمة العاملية للتجارة حول تسهيل املبادالت التجارية.

املنظمة العاملية للتجارة      

باالتفاق  املتعلقة  املفاوضات  يف  الجامرك  إدارة  ساهمت 
للتجارة  العاملية  باملنظمة  الخاصة  املبادالت  حول تسهيل 
الوطني  الصعيد  عىل  التحضريية  األشغال  إطار  يف  وذلك 
ملشاركة املغرب يف املؤمتر الوزاري التاسع الذي انعقد ببايل 

بأندونيسيا من 6 إىل 9 دجنرب 2013.

منظمة األمم املتحدة

شاركت إدارة الجامرك يف الدورة الثامنة والعرشين للجنة 
املتحدة  باألمم  إفريقيا  شامل  لخرباء  الدولية  الحكومية 
املنظمة بالرباط من 26 فرباير إىل فاتح مارس 2013 تحت 
شعار »تشجيع التنوع والتميز من أجل خلق تحول بنيوي 

القتصاديات شامل إفريقيا«.

املنظمة العاملية للصحة 

العاملية  املنظمة  مؤمتر  يف  املغربية  الجامرك  شاركت 
وذلك  الصحة  وزارة  رئاسة  تحت  بالرباط  املنظم  للصحة 
املصادقة  إىل  »الدعوة  شعار  تحت   2013 نونرب   13 يف 
عىل االتفاقية اإلطار للمنظمة العاملية للصحة الرامية إىل 

مكافحة التدخني باملغرب«. 

التعــاون الـــدولــــي
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تواجد عرب كامل الرتاب الوطني من خالل تسع مديريات جهوية 

مقتطــف عن املديريــات الجهــوية 



3434

الجهوية  رئيس املصلحة  رئيس املقاطعة الجمركية للحسيمة – 3. بنعـبـداللـه عبد الحكيـم،  مدير جهوي – 2. بوجمعاي حسن،  1. لـمـيـمـونـي رشـيـد، 

لتنسيق فيالق الحراسة – 4. قلوش فرح، رئيسة املصلحة الجهوية لالستقبال والتوجيه والنظام اإلعالمي – 5. قـاسمـي طـه، رئيس املصلحة الجهوية لألبحاث 

البرشية  املوارد  لتدبري  الجهوية  املصلحة  رئيس  توفـيـق،  الطلحـاوي   .7  – والتفتيش  للتدقيق  الجهوية  املصلحة  رئيس  فـؤاد،  6-. سـعـيـد  البعدية  واملراقبة 

والعتاد – 8. بنقيطـون مصطفـى، مكون دائم – 9. الـدروي سـعـيـد، رئيس شعيبة وجدة – 10. موتشـو عبد العالـي، رئيس شعيبة الحسيمة – 11. صـدري 

بـوشـعـيـب، رئيس شعيبة الناضور – 12. فهد عالبوش، آمر بالرصف ببني انصار – 13. بادي محمديـن، آمر بالرصف بوجدة املدينة – 14. توفيق بوخروف، 

آمر بالرصف بتازة – 15. رضضـور ميمـون، آمر بالرصف بالناضور امليناء – 16 كميـل خـالـد، آمر بالرصف بباب مليلية – 17. سيد عبد العزيز كيان، آمر بالرصف 

مكلف بتدبري وبيع البضائع - 18. الـهـامـل يـحـيـى، آمر بالرصف بأحفري – 19. رحويت عالل، آمر بالرصف مبطار وجدة أنجاد – 20. حسن صغريي، آمر بالرصف 

 بالحسيمة – 21. تغجيشـت محمـد، آمر بالرصف مبطار العروي – 22. عباسـي مصطفـى، قابض مبيناء الناضور – 23. اينـاو فـاتح، قابض بوجدة املدينة –

24. البشيـري عبد الكريـم، قابض بالناضور – 25. حمـزاوي نور الديـن، قابض بأحفري – 26. يديحيا الحسن، قابض بتازة – 27. منصف العثامين، قابض بالحسيمة 

املديرية الجهوية للشامل الرشقي

  n n      مصالح جهوية  
n n   شعيبات 

n n       خلية التكوين 

n n       مقاطعات جمركية  

 n n     آمريات بالرصف          
 n n     قباضات                   
n n     فيلق               

         3

10

6

 23

5

3

1

  
n n         جمريك من بينهم 497 أعوان الفيالق

n n موقع اسرتاتيجي ملحاربة التهريب واإلتجار يف املخدرات

n n تواجد بثالث مطارات دولية ومينائني تجاريني ومركز حدودي بري

     656

بطاقة تعريفية

مقتطف عن املديريات الجهوية 
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محاربة اإلتجار يف املخدرات
 إن محاربة االتجار يف املخدرات واملواد املهلوسة تقع عىل عاتق
 جميع املصالح الجمركية املتواجدة بالجهة. كام تختص الفيالق
 املتحركة و املختلطة بهذه املهمة عىل غرار محاربة التهريب.
 ومتيزت هذه السنة بتحقيق 32 عملية و ضبط 10.5 طن من
 مخدر الشريا، علام أن 81 % من مجموع الكمية التي تم حجزها

 سجلت فقط يف ثالث عمليات متفرقة .

مراقبة املسافرين
 خالل سنة 2013، تجاوز عدد املسافرين عرب مختلف نقط
فرتة منهم خالل  وافد، %88  مليون   1,1 والخروج   الدخول 
زيادة قدرها الوافدة  املركبات   اإلصطياف. و قد شهد عدد 
 11%  مقارنة مع سنة 2012. و عموما، تعترب نقطة العبور باب

مليلية األكرث ولوجا  بالجهة عىل مدار السنة. ب
 ونظرا ملوقعها الجغرايف تتلقى املديرية عددا كبريا من شكاوى
أو بالخارج  املقيمني  باملغاربة  األمر  تعلق   املسافرين، سواء 
 السياح. لذا فإنها تقوم يوميا بتتبع ظروف عبورهم بالنقاط

الحدودية من أجل انسيابية أكرث.2

تدبري البضائع املحجوزة
 بلغت عائدات بيع البضائع املحجوزة سنة 2013 ما يناهز 11.27
 مليون درهم بالنسبة للسلع املهربة، بينام بلغت عائدات بيع
النقل 26.22 مليون درهم. ومن جهة أخرى، فوتت  وسائل 
 املديرية الجهوية للشامل الرشقي لفائدة الجمعيات الخريية ما
n?.يفوق قيمته 13.83 مليون درهم من املواد الغذائية واأللبسة

محاربة التهريب
 تتبنى املديرية الجهوية للشامل الرشقي يف مكافحة التهريب
التي املنطقة،  خصوصيات  اإلعتبار  بعني  تأخذ   اسرتاتيجية 
 تتميز بوجود مصدرين للتهريب، يتعلق األول مبدينة مليلية
 املحتلة والتي تعترب نقطة إلدخال كميات هامة من البضائع
 املهربة، ويهم الثاين الحدود املغربية الجزائرية عىل طول 500
   كلم، منبينها 160كلم تعترب األكرث خطورة يف مجال التهريب.2
 وقد مكن تظافر جهود مختلف الفيالق من تحقيق  6256

عملية حجز للبضائع خالل سنة  13 2.20

  
للشامل الجهوية  للمديرية  الجمركية  املداخيل   بلغت 
درهم، مليار   1.1 يناهز  ما   2013 سنة  خالل    الرشقي 
ارتفاع نتيجة  الناظور  مقاطعة  يف  سجلت  منها   %87 
ميناء مستوى  عىل  للبضائع  الجمريك  اإلستخالص   عمليات 
%78 املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  ومثلت  انصار.  بني 
 من املداخيل املحصلة من طرف هذه املديرية. كام اسفرت
56.2 تحصيل  عن  الصلح  طريق  عن  التسوية   عمليات 
 مليون درهم من الغرامات التصالحية، واملتعلقة خصوصا

.d.مبحاربة الغش  

املداخيل الجمركية

املديرية الجهوية للشامل الرشقي : مجال ترايب واسع
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1 . العـامريني محمـد، مدير جهوي – 2. جنايت إدرييس عبد الحق، نائب املدير الجهوي املكلف بتدبري الحسابات والتصدير – 3. العراقي عـبد الفتاح، نائب 

املدير الجهوي املكلف باالسترياد – 4. لزرق عيل، نائب املدير الجهوي مكلف باملسافرين – 5. شـابار محمد نجيب، رئيس املصلحة الجهوية لالستقبال والتوجيه 

والنظام اإلعالمي – 6. الـعمري عـبد الـسالم، رئيس املصلحة الجهوية للتدقيق والتفتيش – 7. متبوت عزالدين، رئيس شعيبة – 8. فضـال موالي رشيـد، قابض 

– 9. الحلواي عبد الواحد، آمر بالرصف مكلف باملسافرين – 10. قلوش عبدالرحيم، آمر بالرصف مكلف بالتصديرر– 11. ميطاحي عصـام، آمر بالرصف مكلف 

باملناطق الحرة – 12. الراشيـدي ميلود، آمر بالرصف مكلف بتدبريالحسابات – 13. يوسفي محمـد، آمر بالرصف مكلف باملسافرين – 14. زيتون الحـسـيـن، 

آمر بالرصف مكلف بالتصدير 

املديرية الجهوية لطنجة املتوسط

  n n      مصالح جهوية  
n n   شعيبة 

n n       خلية التكوين 

n n        نيابات للمديرية  

 n n      آمريات بالرصف          
 n n      قباضة                   
n n      فيالق               

3

7

1

 7

4

1

1

n n       جمريك من بينهم 228 أعوان الفيالق

n n  ميناء طنجة عىل البحر املتوسط حيث ترتكز معظم أنشطة التجارة الخارجية يف املنطقة

n n  عدة مناطق حرة

348

بطاقة تعريفية
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             تبادالت تجارية يف تزايد مستمر
 ترشف املديرية الجهوية لطنجة املتوسط، فيام يخص املراقبة
 الجمركية، عىل ميناء مصنف عامليا حيث ترتكز به أهم أنشطة

التجارة الخارجية عىل صعيد الجهة الشاملية للمملكة.ها
 وقد سجلت سنة 2013 حجم ترصيحات يناهز 152000 جوازا،
 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6.3% مقارنة مع السنة املاضية.
 وتصل حصة املديرية من الحجم اإلجاميل للمبادالت عىل الصعيد
 الوطني إىل 20% من حيث عدد التصاريح املفصلة للبضائع و

 23.5% من حيث القيمة املرصح بها. ة
مراقبة املسافرين

 تعمل املديرية الجهوية لطنجة املتوسط عىل تسخري جميع
 مواردها من أجل تدبري ميناء طنجة املتوسط عىل املستوى
 الجمريك، وذلك عرب نسج عالقات تسودها الثقة مع مرتفقيها
 وتحسني ظروف العبور بالجمرك. حيث أصبح هذا امليناء يفرض
 نفسه سنة بعد سنة كمركز مفضل للعبور بالنسبة للمسافرين
 املقلني للبواخر مسجال بذلك أكرث من مليوين مسافر ونصف و
 ما يفوق 700000 سيارة سنة 2013. كام تعمل يف هذا االطار
 عىل تحسني فعالية املراقبة مع ضامن انسيابية يف مرور العربات

وتدبري أحسن للترصيح املؤقت لها.ه

 مراقبة العمليات التجارية بالوسائل غري التدخلية
 تأمن املديرية الجهوية لطنجة املتوسط مراقبة العمليات التجارية
 مبساعدة جهازي السكانري اللذان يقومان بهذا الدور عىل النحو
 األمثل، دون عرقلة االنسيابية املطلوبة يف املرور، وخصوصا عىل

مستوى التصدير..ه

يف التجارية  املبادالت  تنمية  يف  نشيطة   مساهمة 
  املناطق الحرة

 تساهم هذه املديرية بكيفية فعالة يف تنمية املبادالت يف
 املناطق الحرة حيث تنضوي تحت صالحيتها عدة مناطق حرة
 وهي ميناء طنجة املتوسط واملنطقة اللوجيستيكية التابعة
 لها  املنطقة الحرة مللوسة )مصنع رونو( وكذا املنطقة الحرة
..)Tanger Automotive City( ff» ل»مدينة السيارات طنجة
 فخالل سنة 2013، بلغ الحجم اإلجاميل للمبادالت التجارية ما 
 يقارب 20000 ترصيح مفصل للبضائع أي بزيادة تبلغ %10
القيمة، مثلت هذه املاضية. ومن حيث  السنة   مقارنة مع 
 املبادالت 31.25 مليون درهم مسجلة تقدما بنسبة %38.6

 مقارنة مع السنة املاضية..ه

     املديرية الجهوية لطنجة  املتوسط :  موقع جغرايف اسرتاتيجي
الجامرك إدارة  ارتأت  الالمركزية،  سياسة  وإرساء  الخارجية  مصالحها  هيكلة  إلعادة  املبذولة  الجهود  متابعة  إطار   يف 
 والرضائب غري املبارشة إحداث املديرية الجهوية لطنجة املتوسط. وقد مكن إحداث هذه املديرية من مواكبة التغريات
 الناتجة عن إنشاء ميناء طنجة املتوسط والتزايد املستمر لنشاطه وكذا االستجابة أيضا إىل اإلرادة الرامية إىل إرساء مراقبة

جمركية أكرث فعالية تأخذ بعني االعتبار الظروف الحارضة واملستقبلية االقتصادية منها واألمنية. ة

 وتستيجب هذه املراقبة، الشبه كاملة، إىل الرغبة يف السيطرة عىل املخاطر املحتملة املرتبطة بتجارة املمنوعات واملخدرات 
وكذا الهجرة الرسية. وقد همت هذه املراقبة 126227 عربة سنة 2013. س

 و بفضل جهاز السكانري وكذلك حيطة الجمركيني متكنت املديرية الجهوية طنجة املتوسط من مصادرة 10.21 طن من 
.N.القنب الهندي

،
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1. الـصـلـوح شـفـيـق، مدير جهوي – 2. بنـيعـيـش عـبـد الـجـلـيـل، نائب املدير الجهوي بتطوان – 3. الـخـمـسـي مـحـمـد، نائب املدير الجهوي بطنجة – 4. السهلـي 

ناديـة، رئيسة املصلحة الجهوية لالستقبال والتوجيه والنظام اإلعالمي – 5. حـرشـي لـحـسـن، رئيس املصلحة الجهوية لألبحاث واملراقبة البعدية – 6. صـديـقـي 

عـبـد الـرحـيـم، رئيس املصلحة الجهوية للتدقيق والتفتيش – 7. يافتـاح زهيـر، رئيس املصلحة الجهوية لتدبري املوارد البرشية والعتاد – 8. ازويـري مـحـمـد، 

رئيس مصلحة تنسيق فيالق الحراسة – 9. لعفو احمد، مكون دائم – 10. بكـار محجـوب، رئيس شعيبة طنجة – 11. البطـانـي عبدالقـادر، رئيس شعيبة تطوان 

– 12. بـن داوود الـمـهـدي، آمر بالرصف بباب سبتة – 13. بندريس عبد الحكيم، آمر بالرصف مكلف باملبيعات و تدبري البضائع  بتطوان – 14. الـشـرادي 

آمر بالرصف  الـبـعـون مـحـمـد،  آمر بالرصف مكلف بتدبري مخازن وساحات االستخالص الجمريك و املنطقة الحرة للتصدير بطنجة – 15.  عـبـدالـكـريـم، 

بالعرائش – 16. الـوتري حميـد، آمر بالرصف بطنجة ابن بطوطة – 17. كاريـم عـبـد الـعـاطـي، آمر بالرصف بتطوان – 18. خـطـابـي عـبـد الـعـزيـز، آمر 

بالرصف بطنجة امليناء – 19. الطهري احمد، آمر بالرصف بطنجة املدينة – 20. بـنـعـمـارة عـبـد اإلله، قابض بطنجة ابن بطوطة – 21. املتقـي فاطمـة، قابضة 

بطنجة املدينة – 22. حكيم اعروشن، قابض بالعرائش – 23. منـاف رشيـد، قابض بباب سبتة - 24. أزاهيم نور الدين، قابض بتطوان

املديرية الجهوية للشامل الغريب

  n n      مصالح جهوية  
n n   شعيبتان 

n n       خلية التكوين 

n n       نيابتان للمديرية  

 n n     آمريات بالرصف          
 n n     قباضات                   
n n     فيلق               

2

9

5

 12

5

2

1

n n       جمريك من بينهم 367 أعوان الفيالق

n n موقع اسرتاتيجي ملحاربة التهريب واإلتجار يف املخدرات

n n تواجد مبطار دويل وميناء تجاري ومركز حدودي

581

بطاقة تعريفية
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محاربة التهريب
 واصلت املديرية الجهوية للشامل الغريب جهودها للتصدي
 لعمليات الغش والتهريب. حيث إن تدفق البضائع املهربة من
 تغور سبتة املحتلة يحتم تدخل مصالح الجامرك عىل مستوى
التهريب، تم عرب املسالك واملحاور  الخطوط األمامية لنقط 

الطرقية املؤدية من وإىل املنطقة.ة
اعتمدت للتهريب،  املنظمة  التيارات  محاربة  أجل   ومن 
 املديرية الجهوية للشامل الغريب اسرتاتيجية تهدف بالخصوص
 إىل تطوير االستخبار من أجل تحسني وضامن نجاعة مختلف

التدخالت والعمليات امليدانية .ة
 فخالل سنة 2013، وبفضل تضافر جهود أعوان الفيالق التابعة
 للمديرية الجهوية للشامل الغريب، تم حجز بضائع بقيمة 110

مليون درهم وأكرث من 8 أطنان من املخدرات .ت

مراقبة املسافرين وأمتعتهم
 تعمل املديرية الجهوية للشامل الغريب كل سنة عىل تعبئة
 مواردها البرشية واملادية من أجل توفري ظروف مرور جيدة
 وسلسة للمسافرين وخاصة املغاربة املقيمني بالخارج، وذلك
 دون إغفال دور اإلدارة يف املراقبة وحامية املواطنني. حيث تسهر
 املديرية عىل تحسني ظروف استقبال املسافرين بنقط العبور
 البحرية والجوية بكل من ميناء طنجة وباب سبتة ومطار ابن
 بطوطة، كام بدأت العمل مؤخرا يف مطار سانية الرمل. وقد عرفت
 عملية مرحبا لسنة 2013 تزايدا مهام يف أعداد املسافرين فاق
 مليون وافد بنسبة زيادة تصل إىل 32,36% مقارنة مع 2012. كام
 سجلت نفس الوترية يف حركة عبور السيارات حيث تزايدت بنسبة
 32%  ليبلغ عددها ما مجموعه 194888 سيارة ما بني الخروج

والدخو ل. ل

املناطق الحرة
املناطق من  عدد  إحداث  عىل  املغربية  السلطات   عملت 
الجغرايف املوقع  من  ذلك  يف  مستفيدة  باملنطقة   الحرة 
 واالسرتاتيجي املتميز لجهة طنجة، وذلك من أجل توفري مناخ
للمستثمرين مناسبة  وظروف  صحيح  إطار  وتقديم   مالئم 
التنافسية.ة وتحسني  اإلنتاج  لتطوير  واملغاربة  األجانب 
متابعة بهدف  مكتب جمريك  إحداث  تم  اإلطار،  نفس   ويف 
 العمليات التجارية عىل مستوى هذه املناطق وتعبئة أعوان
االستخالص بعمليات  القيام  من  الرشكات  لتمكني   الجامرك 

الجمريك للبضائع داخل اآلجال املطلوبة.ب
 ولقد عرف املعدل العام لألنشطة التجارية داخل املناطق الحرة
 تطورا ملموسا ناهز 11% مقارنة مع السنة املاضية، حيث ارتفع
 عدد التصاريح الجمركية من 192 42   ترصيح خالل سنة 2012

إىل 751 46 سنة 2.2013

محاربة الغش التجاري
 وفقا للمخطط الوطني للمراقبة، قامت املديرية الجهوية للشامل الغريب ب141 عملية مراقبة مقابل 97 عملية سنة 2012. وقد
 شملت هذه العمليات مختلف املجاالت، خصوصا تلك التي تهم األملنيوم والرخام ومواد البناء والخشب ومنتوجات النسيج

واملالبس واألثاث. حيث أدت هذه العمليات إىل تحصيل 4,5 مليون درهم من الغرامات والرسوم والرضائب اإلضافية.ة

نظرة شمولية
 تغطي املديرية الجهوية للشامل الغريب الجهة اإلدارية طنجة-تطوان باستثناء ميناء طنجة املتوسط واملناطق الحرة يف
 ملوسة. وقد شهدت هذه الجهة عىل مدى العقد املايض منوا اقتصاديا كبريا نظرا ألهمية نسيجها الصناعي والتجاري،

باإلضافة إىل تنوع إمكانياتها الفالحية والسياحية.. ة
 وقد ساهم قربها الجغرايف من أوروبا وأهمية البنيات التحتية املينائية واألساسية من فتح آفاق جديدة واحتالل مرتبة

رائدة يف املبادالت التجارية وتنمية األنشطة االقتصادية للبلد. د
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الدين عبد العاطي، رئيس املقاطعة الجمركية بفاس – 5. بنجلـول مـحـمـد، رئيس املصلحة الجهوية للتدقيق والتفتيش – 6. لـحـلـو عـبـد اللـه، رئيس املصلحة الجهوية 

لألبحاث واملراقبة البعدية – 7. ميمـوين ميلـودة، رئيسة املصلحة الجهوية لالستقبال والتوجيه والنظام اإلعالمي – 8. النجار محمد كامل، رئيس شعيبة – 9. برسيـر أحمـد، 

آمر بالرصف بالقنيطرة – 10. الشجاع نور الديـن، آمر بالرصف بفاس سايس – 11. حسنـي حمـيـد، آمر بالرصف بفاس املدينة – 12. الخرييص عبد الحي، آمر بالرصف 

مبكناس – 13. مـورشـيـد عـبـد الـرحـيـم، آمر بالرصف للدمغة – 14. صـرف ابـراهـيـم، آمر بالرصف بالرباط سال – 15. بنمنـة ناديـة، قابضة بالقنيطرة – 16. بوزفـور 

عبد اللـه، قابض بالرباط-سال – 17. الخطيب عادل، قابض بالرباط – 18. حامنـي عبد الحـق، قابض مبكناس – 19. العـمـوري عـبـد الـسـالم، قابض الدمغة بفاس – 20. 

رمـال رجـاء، قابضة بفاس

املديرية الجهوية للوسط

  n n     مصالح جهوية  
n n  شعيبتان 

n n      خلية التكوين 

n n       مقاطعات جمركية  

 n n     آمريات بالرصف          
 n n     قباضات                   
n n     فيالق               

3

7

6

 6

4

2

1

n n        جمريك من بينهم 187 أعوان الفيالق

n n  تواجد مبطاري الرباط-سال و فاس-سايس

n n  تواجد باملنطقة الحرة »أطلنتيك فري زون« بالقنيطرة
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املديرية الجهوية للوسط : إدارة جمركية تغطي نطاق إقليمي واسع
للرباط-سال-زمور-زعري، اإلدارية  الجهات  تغطي  واسعة  ترابية  مساحة  عىل  مهامها  للوسط  الجهوية  املديرية   متارس 
 الغرب-رشاردة-بني حسن، مكناس-تافياللت، فاس-بوملان و تاونات. هذه املديرية ممثلة أيضا يف مطاري الرباط-سال و

فاس-سايس، مارينا سال و كذلك املنطقة الحرة  »أطلنتيك فري زون« بالقنيطرة.1
  املداخيل الجمركية

 شهد النشاط الجمريك مبنطقة الوسط تطورا إيجابيا سنة 2013
  مقارنة مع السنة الفارطة، حيث ارتفع عدد الترصيحات
 املسجلة بنسبة 8،9%  و قيمة السلع املرصح بها بنسبة  %10،8
حوايل املحصلة  الجمركية  املداخيل  بلغت   وقد 
الرضائب إىل  راجعة    %71،6 منها  درهم   مليار 
املضافة.1 القيمة  عىل  والرضيبة  املبارشة  غري 

   مكافحة التهريب
دورا تلعب  بأن  املديرية  لهذه  الجغرايف  املوقع   يسمح 
 جد هام يف مكافحة التهريب، بحيث أنها تقع بني مصدر
 توريد البضائع املهربة من مناطق الشامل والجهات التي

تقصدها هذه البضائع.1
 خالل سنة 2013، بلغت القيمة التقديرية للسلع املحجوزة
 27 مليون درهم، من بينها حجز قيايس من املحروقات بلغ

 59045 لرت.1

 تصنيف املقاوالت
اليدوية، الحرف  الزراعية،  الصناعات  الصناعات مبا يف ذلك  يغطي مختلف  اقتصاديا مهام  نشاطا  الوسط   تعرف جهة 

املنسوجات، املالبس ،الجلود وااللكرتونيات الدقيقة.1
 و تضاعف املديرية الجهوية للوسط، من سنة إىل أخرى، مجهوداتها من أجل تأمني الدعم املقرب للمقاوالت املشتغلة يف

هذه القطاعات.  هكذا، و عند متم سنة 2013، بلغ عدد املقاوالت املصنفة يف هذه الجهة 61 مقاولة.1

 األنظمة االقتصادية بالجامرك
 عرف النشاط الجمريك يف إطار األنظمة االقتصادية بالجمرك بجهة الوسط منوا ملحوظا خالل 2013، حيث ارتفع عدد
 الحسابات املسجلة تحت هاته األنظمة بنسبة 20% مقارنة مع السنة الفارطة. كام تطورت عدد حسابات ‘‘العبور’’  ر

)TRANSIT( بشكل c ملحوظ يف عام 2013، و ذلك تزامنا مع النمو املطرد الذي يعرفه نشاط املنطقة الحرة القنيطرة.1

 تطور الحركة الجوية بالجهة  :
 شهدت الحركة الجوية يف منطقة الوسط زيادة كبرية سنة
 2013 من حيث عدد الرحالت بنسبة تفوق 19% مقارنة مع
  2012، مام أثر إيجابيا عىل عدد املسافرين الذي عرف  زيادة

 بنسبة%24.%24
 ويعود هذا النمو أساسا إىل استقرار رشكات طريان جديدة
 ذات تكلفة منخفضة يف مطارات فاس والرباط، مام يتطلب
من عنارص الجامرك املزيد من اليقظة  يف مراقبة املسافرين.1
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1. مـرابـط بـرنـوصـي مـحـمـد، مدير جهوي – 2. بـتـبـرتيـن حـسـن، نائب املدير الجهوي املكلف باالسترياد - 3. دريـش عـبـد اللـه، نائب املدير الجهوي املكلف بتدبري 

الحسابات والتصدير- 4. بن عبدالوي سناء، قابضة – 5. أحـنـكـيـر عـبـد الـعـزيـز، رئيس املصلحة الجهوية لالستقبال والتوجيه والنظام اإلعالمي -6 الرحيوي حسن، رئيس  

املصلحة الجهوية للتدقيق والتفتيش – 7. صـبـران عـبـد اللـه، رئيس املصلحة الجهوية لتدبري املوارد البرشية والعتاد – 8. زروقـي الـحـسيـن، رئيس املصلحة الجهوية لألبحاث 

واملراقبة البعدية واملنازعات – 9. فضيل زهري، مكون دائم – 10. طـريب محمـد، رئيس شعيبة – 11. أبـو ربـيعة عـبـد الـحـق،  آمر بالرصف مكلف باالسترياد – 12. ضـيـاء 
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املديرية الجهوية للدارالبيضاء امليناء

  n n      مصالح جهوية  
n n  شعيبة 

n n       خلية التكوين 

n n      مديريتان بالنيابة  

 n n     آمريات بالرصف          
 n n     قباضة                   
n n     فيالق               

2

8

1

 7

4

1

1

n n        جمريك من بينهم 242 أعوان الفيالق

n n  املرتبة الثانية وطنيا من حيث املداخيل الجمركية مبساهمة تصل إىل%37

n n  فاعل أسايس يف منطقة امليناء الذي ميثل واحدة من البوابات الرئيسية للواردات باململكة، كام تلعب دورا هاما يف دينامية الصادرات
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املديرية الجهوية للدارالبيضاء امليناء : بنية جمركية ذات مهارات وظيفية
 متارس املديرية الجهوية للدار البيضاء امليناء مهامها عىل مساحة تبلغ 450 هكتار، منها 256 هكتار من األرض الصلبة
 و أكرث من 8 كلومرتات طولية من الرصيف، ميكن فيها استقبال و معالجة أكرث من 40 سفينة يف وقت واحد. و يشمل
 ميناء الدارالبيضاء ميناء تجاريا، ميناء للصيد وكذلك املرافق والبنى التحتية بأحواض بناء السفن. وقد شهد ميناء الدار
البيضاء منوا متسارعا لنشاطه نتيجة التطورات االقتصادية التي يعرفها املغرب، مام أثر إيجابيا عىل نتائج هذه املديرية.ة

 املديرية الجهوية للدارالبيضاء امليناء، من أهم محصيل
املداخيل الجمركية

 باعتباره كأول بوابة لدخول الواردات يف املغرب، يحتل ميناء
 الدار البيضاء املرتبة األوىل من حيث تحصيل الرسوم الجمركية
 والرضيبة عىل القيمة املضافة عىل الواردات. كام أنه يعرف أكرب
 حركة للحاويات حيث تعربه أكرث من 800000 حاوية سنويا عىل

مستوى االسترياد  والتصدير.ر
الظروف من  بالرغم  هامة  نتائج   2013 سنة  سجلت   وقد 
  االقتصادية الصعبة واستمرار تفكيك التعريفة الجمركية.  وبحجم
 ترصيحات  يفوق 20% من الترصيحات املسجلة عىل الصعيد
 الوطني، بلغت املداخيل الجمركية املحصلة من طرف هذه
 املديرية 29,4 مليار درهم، مساهمة بذلك بنسبة 37% من
 املداخيل عىل املستوى الوطني. ويعزى هذا األداء إىل املجهودات

املبذولة يف مجال املراقبة والتحصيل.ل
مكافحة تقليد العالمات التجارية

تقليد مبكافحة  املعنية  الفرق  مختلف  جهود  تظافر   مكن 
 العالمات التجارية، ومن تم حامية  املستهلك، من تسجيل
 زيادة بنسبة 19% مقارنة مع السنة الفارطة من حيث القيمة

التقديرية للسلع التي تم اعرتاضها نظرا لالشتباه فيها.ها

مراقبة القيمة
 حرصا منها عىل حامية االقتصاد الوطني، ما فتأت املديرية
 الجهوية عن مضاعفة جهودها ملكافحة الغش يف الترصيح
 بالقيمة بفعالية أكرث. ففي خالل سنة 2013، مكنت مراقبة
بلغت بها  املرصح  القيم  عىل  تعديالت  إجراء  من   القيمة 
 3731.10 مليون درهم، نتج عنها ما مجموعه 1081.58 مليون
 درهم من الرسوم و املكوس اإلضافية، أي بزيادة 12% مقارنة

مع السنة املاضية.ة

 األنظمة اإلقتصادية بالجمرك
 متثل األنظمة االقتصادية بالجمرك رافعة لتعزيز الصادرات
 وعنرصا رئيسيا يف اإلطار التحفيزي عىل االستثامر. وقد مكن
 لجوء الفاعلني االقتصاديني لهاته األنظمة من تسجيل 19934
 حساب جديد خالل سنة 2013، بقيمة إجاملية تناهز 16233

مليون درهم.م

العالقات مع رشكاء القطاع الخاص
 إتخذت املديرية الجهوية للدارالبيضاء امليناء من بني أولوياتها الرقي بجودة العالقات والخدمات املقدمة لزبنائها سواء
 منهم الخواص أو املؤسساتيون أو الفاعلون االقتصاديون. ففي سنة 2013، عقدت حوايل ثالثني اجتامعا مع الجمعيات

املهنية، املعرشين، النقالني، مهنيي املعادن، مهنيي النسيج...ج
وبعض الجامرك  إدارة  بني  املوقعة  اإلتفاقيات  بتتبع  املكلفة  اإلقليمية  اللجان  إطار  يف  أخرى  اجتامعات  عقدت   كام 

الجمعيات املهنية.ة
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الجمريك – 22. برصي نور الدين، قابض باملحمدية –231. لحجـل حليمـة، قابضة بالدار البيضاء الرشق – 24. رشـداوي بـوشـعـيـب، قابض بسطات – 25. رضـا مينـة، 

قابضة بالنوارص – 26. يحيـى أمينـة، قابضة بالدار البيضاء للرزم والطرود الربيدية – 27. مـحـمـد زراد سـهـيـل، قابض بالدار البيضاء – املخازن وساحات االستخالص الجمريك

املديرية الجهوية للدارالبيضاء

  n n      مصالح جهوية  
n n   شعيبتان 

n n       خلية التكوين 

n n       مديريتان بالنيابة  
 n n     مقاطعة          
 n n     آمرية بالرصف                   
n n     قباضات               
n n     فيالق              

2
1

12
6
 7

5

2

1

n n        جمريك من بينهم 341 أعوان الفيالق

n n  املرتبة األوىل وطنيا من حيث املداخيل الجمركية

n n  تختص هذه املديرية بتواجدها ب :
أكرب مطار باململكة  

أهم ميناء نفطي باملغرب  
أكرب عدد من مخازن وساحات االستخالص الجمريك  

أكرب مكتب لدمغ املعادن الثمينة  

757

بطاقة تعريفية
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املديرية الجهوية للدارالبيضاء، موقع إسرتاتيجي
 نظرا ملوقعها واملساحة الجغرافية التي تغطيها، تحتل املديرية الجهوية للدار البيضاء موقعا اسرتاتيجيا بقلب منطقة
 حيوية لالقتصاد املغريب. بإستثناء ميناء املدينة الذي تديره املديرية الجهوية للدار البيضاء امليناء، تغطي هذه املديرية

ثالث جهات إدارية تتمثل يف الدارالبيضاء الكربى، الشاوية-ودغرية و تادلة-أزيالل.ل
املديرية الجهوية للدارالبيضاء تحصل أكرث من 40% من املداخيل الجمركية عىل املستوى الوطني

 مكن تنوع املهام املوكولة ملختلف مصالح هذه املديرية، إضافة إىل الحجم الكبري لألنشطة التي تغطيها، من وضع هذه املديرية
 يف مرتبة رائدة يف مختلف املجاالت، خصوصا الرضائب غري املبارشة، مراقبة املسافرين ودمغة املعادن الثمينة. ةمنذ عدة سنوات،
 تأيت هذه املديرية يف املرتبة األوىل من حيث الدخل الخاضع للرضيبة. ففي خالل سنة 2013، بلغت املداخيل الجمركية 32.1

مليار درهم، بنسبة 40% من إجاميل املداخيل الجمركية. ة
 و تتصدر مديرية الدارالبيضاء املرتبة األوىل يف تسيري العمليات الخاضعة لرضائب اإلستهالك الداخيل مع عائدات بلغت 16.44
مليار درهم خالل سنة 2013، مساهمة بذلك بنسبة 72% من مجموع مداخيل هذه الرضائب عىل املستوى الوطني. ي

املرتية األوىل من حيث مداخيل الرضائب غري املبارشة
هذه حصلت  باملغرب،  الوحيد  النفطي  للميناء   بتغطيتها 
 املديرية 9 ماليري درهم من الرضائب عىل االستهالك الداخيل
 عىل منتجات الطاقة. وتحتل هذه املنتجات مكانة بارزة يف
هذا النوع من العائدات، يليها التبغ واملرشوبات الكحولية. ة

 عالوة عىل ذلك، تتوفر هذه املديرية عىل أول مكتب عىل
 املستوى الوطني من حيث نشاط دمغة املعادن الثمينة. وقد
 سجلت سنة 2013، منوا ملحوظا يف هذا النشاط يرجع باألساس
الرتفاع وزن املنتجات املقدمة من مجوهرات صناعة املحلية. ة

تواجد بأكرب مطار باململكة
 تسري مديرية الدار البيضاء، عىل املستوى الجمريك، مطار
 محمد الخامس الذي يعد أكرب مطار باململكة.حيث يراوح
 معدل حركة النقل الجوي التجاري، منذ سنة 2006، %47

من تلك املسجلة عىل الصعيد الوطني.ي
 من جهة أخرى، عرف مرور املسافرين يف عام 2013 زيادة
 7.4% مقارنة مع السنة املاضية، بتسجيل أكرث من 5.4 مليون
 مسافر. هذا التدفق الضخم يحتم عىل عنارص الجامرك املزيد
 من االنضباط واليقظة حيث متكنت من حجز عمالت أجنبية

بقيمة 13 مليون درهم.م

مخازن وساحات االستخالص الجمريك
املوانئ )أو  الجمريك  االستخالص  وساحات   املخازن 
 الجافة( هي عبارة عن ساحات تم إنشاؤها خارج امليناء
مديرية تسري  و  الجمريك.  للتخليص  مخصصة  املطار   أو 
املتواجدة البيضاء 50 مخزنا وساحة من أصل 61    الدار 
اإلجاميل.ع العدد  من   %82 أي  املغرب،  يف  حاليا 
 وبخصوص حجم التجارة الخارجية التي متر عرب هذه املخازن
 والساحات، عالجت هذه املديرية سنة 2013، 75.7% من

حجم البضائع عىل الصعيد الوطني من حيث القيمة.ة
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1. أمـيـن عـبـد اإللـه، مدير جهوي – 2. زهـيـر خـلـيـل، رئيس املقاطعة الجمركية للجرف األصفر – 3. حمـزاوي حسـن، رئيس املصلحة الجهوية لالستقبال 

والتوجيه والنظام اإلعالمي – 4. نـوقـيـري الـبـشـيـر، رئيس املصلحة الجهوية للتدقيق والتفتيش – 5. زيـاتـي مريـم، رئيسة املصلحة الجهوية لتدبري املوارد 

البرشية والعتاد – 6. دنـاوي ابراهيـم، رئيس شعيبة الجرف األصفر – 7. الـحـروي كـمـال، رئيس شعيبة مراكش – 8. عـتـيـق امـحـمـد، آمر بالرصف بالجرف 

األصفر – 9. بوخساس عبداللـه، آمر بالرصف بورزازات – 10. املحفوظـي طـه، آمر بالرصف بآسفي – 11. مـكـسـي مـحـمـد، آمر بالرصف بالصويرة – 

14. املعنـاوي املدانـي، قابض  12. مـوحـديـن عـبـد الـقـادر، آمر بالرصف مبراكش املدينة – 13. توفيـق محمـد عبـده، آمر بالرصف مبراكش املنارة – 

بورزازات  - 15. الناجـح عبد الصمـد، قابض بالجرف األصفر – 16. مكيـر حسـن، قابض مبراكش – 17. مرابتـي ميلـود، قابض  بآسفي - 18. تهداينـي محمـد، 

قابض بالصويرة 

املديرية الجهوية للوسط الجنويب

  n n      مصالح جهوية  
n n   شعيبتان 

n n       خلية التكوين 

n n        مقاطعتان جمركيتان  

 n n      آمريات بالرصف          
 n n      قباضات                   
n n      فيالق               

2

6

5

 6

4

2

1

n n        جمريك من بينهم 162 أعوان الفيالق

n n  تواجد بثالث مطارات دولية وميناءين تجاريني

n n  أهم معرب ملنتوجات الفوسفاط املغريب 

n n  ثاين معرب السترياد املنتوجات الطاقية باململكة

303

بطاقة تعريفية
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املديرية الجهوية للوسط الجنويب : اختصاصات جمركية واسعة
متارس املديرية الجهوية للوسط الجنويب مهامها عىل مساحة واسعة تغطي الجهات اإلدارية لتانسيفت-الحوز وعبدة-
مطار عىل أكرب  ثاين  تدبري  عىل  تسهر  وتنغري(.كام  وزاكورة  ورزازات  )إقليم  جهة سوس-ماسة-درعة  من  وجزء   دكالة 
 املستوى الوطني )مراكش املنارة( من حيث حركة املسافرين، وكذا ميناء الجرف األصفر الذي يعترب ثاين ميناء للنفط يف

اململكة وأول منصة لتصدير منتجات الفوسفاط يف العامل.,؛م
محاربة الغش التجاري

مراجعة من   2013 سنة  القيمة  مراقبة  عمليات   مكنت 
القيم املرصح بها، مام ساهم  مبلغ 65 مليون درهم من 
 يف تحصيل مبلغ 18 مليون درهم إضافية، مسجلة بذلك

ارتفاع بنسبة 63% مقارنة مع سنة 2.2012

ميناء الجرف األصفر : تطور متسارع
ميناء عرف  ومشتقاته،  الفوسفاط  لتجارة  عاملي   كمركز 
جد رسيع. تطورا  األخرية  السنوات  األصفر خالل   الجرف 
 وقد عملت املديرية الجهوية للوسط الجنويب عىل مواكبة
العمل عىل الجمريك من خالل  الصعيد  التطور عىل   هذا 
 تسهيل املساطر وتبسيط اإلجراءات الجمركية، وذلك بأداء

دورها يف دعم صادرات الفوسفاط ومشتقاته.ه
القيمة عىل  الرضيبة  من  الجمركية  املداخيل  متثل   كام 
الطاقة الداخيل عىل منتجات   املضافة ورضيبة االستهالك 
 املحصلة من قبل املديرية 22% من مجموع تلك املحصلة

عىل الصعيد الوطني.ي

تصنيف املقاوالت
 بعد تعميم برنامج تصنيف املقاوالت عىل كل أنواع املقاوالت
 العاملة مبختلف القطاعات، أجرت املديرية الجهوية للوسط
 الجنويب عدة حمالت لإلعالم ولرتويج هذا املنتج لصالح املقاوالت
 والرشكاء العاملني باملنطقة. وقد وصل عدد املقاوالت املصنفة

بالجهة حتى أواخر سنة 2013،  24 مقاولة.ة

 مراقبة املسافرين
 تنضوي تحت إدارة هاته املديرية الجهوية ثالث مطارات
ومطار الصويرة  ومطار  املنارة  مراكش-  مطار   دولية هي 
 ورزازات والتي عرفت تزايدا مهام لعدد املسافرين خالل
 السنوات األخرية. حيث بلغ سنة 2013 أكرث من 3.9 مليون
 مسافر، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2012. ويستلزم
املطارات يف  الجمركية  للمصالح  أكرب  يقظة  التطور   هذا 
الغش واالتجار غري املرشوع. وقد  ملكافحة جميع أشكال 
اإلطار من ضبط كميات املبذولة يف هذا  الجهود   مكنت 
1.20 إدخال  إحباط   عملية  أهمها  املخدرات  من   مهمة 

كيلوغراما من الكوكايني يف أكتوبر 2.2013

املداخيل الجمركية
 بلغ مجموع املداخيل املحصلة من طرف املديرية الجهوية
الجنويب سنة 2013 ما يقرب 6 مليار درهم، %95  للوسط 
 منها تم تحصيلها باملقاطعة الجمركية للجرف األصفر. ومتثل
 الرضائب غري املبارشة والرضيبة عىل القيمة املضافة 88% من
 مجموع هذه املداخيل، ويرجع ذلك إىل أن غالبية عمليات
 االسترياد تخص املنتجات النفطية ومشتقاتها وهي خاضعة

لهذه الرضائب.ب
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رئيس  3. بـن بـوزيـد مـصطـفـى،  البعدية –  الجهوية لألبحاث واملراقبة  رئيس املصلحة  2. وشـانـي نـجـيـب،  مدير جهوي –  1. حـديـدان مـحـمـد، 

بالرصف  آمر  لعشوب،  عالء   .6  – املسرية  بأكادير  بالرصف  آمر  صالـح،  الخركـي   .5  – املسرية  بأكادير  بالرصف  آمر  الرحيـم،  عبد  بـوط   .4  – شعيبة 

املدينة بأكادير  قابض  الهـادي،  عبد  بناكسيـم   .8  – بطانطان  قابض  أحمـد،  األشقـر  ايت   .7  – بطانطان 

املديرية الجهوية ألڭادير

  n n      مصلحتان جهويتان  
n n   شعيبة 

n n       خلية التكوين 

n n       مقاطعة جمركية  

 n n     آمريات بالرصف          
 n n     قباضتان                   
n n     فيالق               

1

4

2

 5

2

1

1

 
n n         جمريك  من بينهم 122 أعوان الفيالق

n 2  n n مطاران دوليان، 2 موانئ تجارية  يف أڭادير وطانطان و1 مارينا يف أڭادير 

n 1  n n ميناء للصيد يف سيدي إفني و4 نقاط لرسو وتفريغ قوارب الصيد التقليدي 

بطاقة تعريفية

تاريخ اإلحداث : 08 ماي 2009
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املديرية الجهوية ألڭادير: منطقة للتصدير بامتياز
 ميتد املجال الرتايب للمديرية الجهوية ألڭادير عىل مجموعة من العامالت : أڭادير إدوتنان، إنزڭان-أيت ملول، شتوكة أيت باها،
 تارودانت، تزنيت، سيدي إفني، ڭلميم، أسا الزاڭ، طاطا و طانطان. ميتاز هذا املجال بكونه مختص باألساس يف مجال التصدير، السيام
تصدير الحوامض و البواكر و تصدير منتوجات الصيد، حيث ميثل حجم الصادرات 70% و 84% من الصادرت الوطنية عىل التوايل.ي

 حركة املالحة البحرية
V V   حاوية          n n  

  n n       باخرة تجارية     

V قارب للرتفيه       n n  

  n n     رحلة بحرية  

املداخيل الجمركية    
املديرية طرف  من  املحققة  املداخيل  نسبة   إرتفعت 
 الجهوية ألڭادير برسم سنة 2013 بحوايل 10.4% مقارنة
إرتفاع إىل  أساسا  الزيادة  هذه  وتعزى   .2012 سنة   مع 
الداخلية والرضيبة  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة   نسبة 
عن املستوردة  الطاقية  للمواد  بالنسبة  اإلستهالك   عىل 

أڭادير. ر طريق ميناء 

األنشطة الجمركية يف مطار املسرية
 مل تتواىن املديرية الجهوية ألڭادير عن مضاعفة مجهوداتها
 لتحسيني مراقبة املسافرين يف مطار املسرية، وذلك مع ضامن
 إنسيابية أفضل ملرور املسافرين اللذين بلغ عددهم برسم سنة

2013 أكرث من مليون و 400 ألف مسافر. ر
 أما فيام يتعلق مبراقبة الرصف، فقد تم تسجيل 74 قضية بقيمة
 إجاملية بلغت 7 ماليني درهم من العمالت األجنبية املحجوزة،

مسجلة بذلك إرتفاع  بنسبة 95% باملقارنة مع سنة 2.2012

الغش و  التهريب  محاربة 
 يف إطار مخططها ملحاربة التهريب والغش يف جميع صوره، متكنت املديرية الجهوية ألڭادير سنة 2013 من حجز 7455
 لرت من الڭازوال املهرب وذلك أثناء عمليات تفتيش تم القيام بها ملحالت مجهزة مسبقا بخزانات ثابتة أو عىل منت وسائل

النقل. ويتعلق األمر بالڭازوال املدعم الذي يتم تهريبه رسا من األقاليم الجنوبية إىل جهة  أڭادير.ر
 فيام يخص مراقبة نشاط بيع املصوغات من املعادن الثمينة، فقد متكنت مصالح املديرية من حجز كميات هامة من

املجوهرات )سواء من الذهب أو الفضة( ال تحتوي عىل دمغات الضامنة أو بها دمغات مزورة. ة

اإلجراءات املواكبة يف خدمة زبناء إدارة الجامرك
 تتنخرط املديرية الجهوية ألڭادير كليا يف اسرتاتجية إدارة الجامرك الطامحة إىل تقوية وتعزيز جودة الخدمات املقدمة
 لزبناءها، أوال عن طريق تحسيني منظومة إستقبال الزبناء الخواص؛  ثم من خالل وضع آليات للتواصل املستمر
 والواسع حول التسهيالت والتحفيزات التي تقدمها إدارة الجامرك عىل املستويني الترشيعي واإلجرايئ، أو من خالل

 تعزيز الرشاكة الجهوية مع املنظامت املهنية
التجارة. غرف  إىل  إضافة  وفدراليات،  مهنية  جمعيات  مع  لقاءات   10 تنظيم   2013 سنة  عرفت  الصدد،  هذا  ويف 
زهر، إبن  جامعة  املليك،  الدرك  املؤسستيني:  الرشكاء  بعض  مع  التعاون  خالل  من  محيطها  عىل  اإلنفتاح  تواصل   كام 
خ خ.  إلخ.  للصيد،  الوطني  املكتب  للموانئ،  الوطنية  الوكالة  الغذائية،  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  املكتب 

76900
810
239
55

.(APENAV, Haliopole Cluster,CCIS, CGEM Logipole, ADIZIA)
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للتفتيش  الجهوية  رئيس املصلحة  بالداخلة – 3. فـوزي سـعـيـد،  الجمركية  املقاطعة  رئيس  الـشـرقـاوي،  لـغـريـب  مدير جهوي – 2.  1. أوشـن مـحـمـد، 

والتدقيق املكلفة باألبحاث واملراقبة البعدية واملنازعات – 4. جـالل يـوسـف، رئيس شعيبة بالعيون – 5. الـكـدار عـبـدالـوهـاب، رئيس شعيبة بالداخلة – 6. 

البويهي ميلود، آمر بالرصف بالعيون – 7. فـرحـي عـبـد الـمـجـيـد، آمر بالرصف بالداخلة  - 8. قشقاش نجيم، آمر بالرصف ببري كندوز – 9. أحـمـر الـراس 

سـعـيـد، قابض بالعيون – 10. مبـوح عبد العزيـز، قابض بالداخلة 

  n n       مصلحتان جهويتان  
n n   شعيبتان 

n n       خلية التكوين 

n n       مقاطعتان جمركيتان  

 n n     آمريات بالرصف          
 n n     قباضتان                   
n n     فيالق وملحقة ببوجدور               

         2

3

2

 4

2

2

1

  
n n        جمريك من بينهم 93 أعوان الفيالق

n n تواجد مبطارين دوليني، 4 موانئ ومركز حدودي   
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املديرية الجهوية للجنوب : سلطة جمركية ترابية واسعة
 تبارش املديرية الجهوية للجنوب اختصاصاتها عىل مساحة إجاملية تصل إىل 105 344 كم2 ، متثل 48% من الرتاب الوطني
 وتغطي جهتني إداريتني وهام جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء )أقاليم طرفاية والعيون وبوجدور( وجهة وادي

الذهب الكويرة )أقاليم اورسد ووادي الذهب(، وكذلك جزء من جهة كلميم السامرة )اقليم السامرة(.ج

مكافحة الغش والتهريب
التهريب مكافحة  فإن  الجنوبية،  املنطقة  لخصوصية   نظرا 
 عىل مستوى الجهة تتطلب اتخاذ إجراءات منسقة مع جميع
 األجهزة األمنية. إن يقظة وكفاءة أعوان الجامرك واألجهزة
 األمنية األخرى املعبأة من أجل محاربة جميع أشكال الغش
 والتهريب، أفضت إىل حجز كمية هائلة من البضائع املهربة
 خصوصا منها السجائر، باإلضافة إىل إحباط محاوالت الهجرة
الصحراء جنوب  بلدان  إىل  ينتمون  ألشخاص  الرشعية   غري 
وذلك بفضل مراقبة وسائل النقل بواسطة جهاز السكانري.ج
 وعىل سبيل املثال، متت خالل سنة 2013 مصادرة ما يقارب
نارية أسلحة  وكذلك  املهربة  السجائر  من  وحدة   مليوين 

وأسلحة بيضاء وسيارات مبلغ عنها بأنها مرسوقة.ج
 أما فيام يخص الغش التجاري فإن مراجعة القيمة وكذا الرسوم
 والرضائب بلغتا عىل التوايل 159.5 و21.3 مليون درهم، أي

ارتفاع بنسبة 474% و 136% مقارنة بسنة 2.2012

املداخيل الجمركية
 بلغت املداخيل املحصلة من قبل املديرية الجهوية سنة 2013 ما مجموعه 217 مليون درهم مقابل 117 مليون درهم سنة
 2012. ويعزى هذا االرتفاع  إىل األهمية التي أصبح يكتسبها معرب گرگرات من حيث تدفق ومرور السلع عربه. كام عرفت
 عائدات الرضيبة عىل القيمة املضافة والرضائب غري املبارشة ارتفاعا ملحوظا بنسبتي 132% و223% عىل التوايل وذلك نتيجة

الرتفاع واردات املواد الخاضعة للرضيبة واملنتجات الطاقية. ة

التعاون مع الرشكاء املؤسساتيني
 يف إطار الرشاكة املؤسساتية، شاركت املديرية الجهوية للجنوب
 يف عدة لقاءات مع مختلف القطاعات الوزارية الجهوية )غرفة
 التجارة والصناعة والخدمات، املراكز الجهوية لالستثامر، الوكالة
 الوطنية للموانئ، مرىس املغرب، املكتب الوطني للمطارات...(

كام تتعاون بشكل يومي مع األجهزة األمنية األخرى.ج
 خالل شهر دجنرب2013، بادرت املديرية الجهوية للجنوب إىل
 تنظيم دورات تكوينية لفائدة وحدات القيادة اإلقليمية للدرك

املليك بالعيون والداخلة وذلك مبقرات عملها.ج

 نظرة موجزة عىل املركز الحدودي الگرگرات
 يحىض املركز الحدودي الگرگرات بأهمية خاصة باعتباره بوابة
ملرور املتزايدة  للوترية  ونظرا  اإلفريقية.  القارة  عىل   املغرب 
للجنوب الجهوية  املديرية  أصبحت  والبضائع،   املسافرين 
 مطالبة مبضاعفة مجهوداتها من أجل مراقبة فعالة لعملية

املرور عرب هذا املركز.ج
للمركز العابرين  املسافرين  عدد  بلغ   ،2013 سنة   فخالل 
 الحدودي الگرگرات961 171 مسافر. وقد مكنت يقظة أعوان
 الجامرك بالتنسيق مع األجهزة األمنية من تحصيل أكرث من
الناتجة عن مراقبة الرسوم والرضائب   76 مليون درهم من 
املسافرين، أي بارتفاع بنسبة 90% مقارنة مع السنة الفارطة.ة
 وقد بلغ عدد السيارات الخفيفة والشاحنات التي عربت هذا
للمسح إخضاعها  تم  منها   %92 ،77 359 الحدودي   املركز 

بالسكانري عند الدخول و24% عند الخروج.ج
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n  املبادالت الخارجية
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الجامرك يف أرقام
4

توزيع املداخيل الجمركية حسب الفئة 

يف سنة 2013 ، انخفضت املداخيل الجمركية بنسبة 2% مقارنة مع سنة 2012، حيث بلغت79,44  مليار درهم مقابل 81 
مليار درهم سنة 2012. وقد سجلت الفئات الرئيسية التطورات التالية:

* رسم االسترياد : تراجع مداخيل رسم االسترياد بنسبة14,7% ، ويرجع ذلك أساسا إىل انخفاض الواردات الخاضعة للرسوم 
الجمركية و اآلثار الناتجة عن إصالح التعريفة الجمركية املطبقة عىل املنتجات الفالحية وعن االتفاقية الفالحية بني املغرب 

واالتحاد االورويب وكذا التفكيك املستمر للرسوم الجمركية مبوجب اتفاقيات التبادل الحر مع تركيا والواليات املتحدة. 

* الرضيبة عىل القيمة املضافة عند االسترياد : تراجع بنسبة 1%، ويرجع ذلك أساسا إىل انخفاض املداخيل عىل منتجات 
الطاقة. وقد ساعدت، الجهود يف تحصيل الديون و مكافحة التخفيض يف الفواتري، يف التخفيف من حدة انخفاض الرضيبة املذكورة.

* الرضيبة الداخلية عىل االستهالك : ارتفاع طفيف بنسبة 0,6% ، نتيجة ارتفاع مداخيل هذه الرضيبة عىل منتجات الطاقة 
)%1,5( ومنتجات الخمور والكحول )%17,6(

* أتاوي أنبوب الغاز : ارتفاع بنسبة 8,5% أو زيادة بقيمة181,7  مليون درهم.

تطور املداخيل الجمركية حسب الفئات

تطور املداخيل الجمركية حسب الفئة  ) مباليري الدرهم (

(مباليري الدراهم)

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 الفئات
7,7 9 10,3 12,2 11,8 13,7 13,4 12,3 12,4 11,4 10,6 رسوم االسترياد
22,9 22,7 21,9 21,1 19,6 18,7 17,3 15,7 15,2 14,5 15,1 الرسوم الداخلية على االستهالك مبا فيها:
13,3 13,1 12,9 12,3 11,7 10,6 10,2 9,2 9 8,5 9,4 - الرسوم املفروضة على منتوجات الطاقة
8,0 8,2 7,5 7,5 6,9 7 6,1 5,6 5,3 5,1 4,8 - الرسم املفروض على التبغ املصنع
1,5 5 1,4 1,3 1,1 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,8 - غريها 
46,3 46,8 44,1 38,4 32,6 35,4 29 22,5 19,8 16,8 14,5 الضريبة على القيمة املضافة مبا فيها:
10,7 11,4 10,2 7,7 4,3 5,4 4 3,6 3 2,3 2,1 - الضريبة على منتوجات الطاقة 
35,7 35,4 33,9 30,7 28,3 30 25 18,9 16,8 14,5 12,4 - غريها
2,3 2,1 2,2 1,4 1,7 1,7 1,4 1,6 1,4 0,8 0,7 أتاوي أنبوب الغاز
0,2 0,4 0,2 0,5 0,3 0,4 1 0,9 1 0,9 0,9 مداخيل أخرى
79,4 81 78,7 73,6 66 69,9 62,1 53 49,8 44,4 41,8 اجملموع
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إجامال بلغ معدل إنجاز املداخيل الجمركية%95,7% من التوقعات الخاصة بقانون املالية لسنة 2013 و ذلك نظرا لرتاجع 
الواردات املسجلة مقارنة بالتي تم االعتامد عليها يف مجال اإلعداد لإلطار املاكرو اقتصادي و التي كانت تراهن عىل نسبة 

منو %%4.

أظهر تحليل األرقام األولية لسنة 2013 أن حصة املداخيل الجمركية متثل 40,6% من املوارد الجبائية مقابل %40,8  
سنة 2012.

و بالنسبة للمداخيل العادية دون احتساب مداخيل خوصصة الدولة، فقد بلغت هذه الحصة 35% سنة 2013.

الواردات سجل انخفاضا بشكل ملحوظ من 7,8% سنة 2003 إىل   وعالوة عىل ذلك، فإن معدل الضغط الجبايئ عىل 
2%سنة 2013، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة  74,4% خالل إحدى عرش سنة.

 )*( يتعلق األمر بأرقام مؤقتة
)**( مبلغ املداخيل الجبائية يشمل ثلث قيمة الرضيبة عىل القيمة املضافة املخصصة للجامعات املحلية.

تطور املداخيل الجمركية حسب الفئات
(مباليري الدراهم)

الجامرك يف أرقام

تطور املداخيل الجمركية باملقارنة مع بعض املؤرشات

2013* 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 الفئات
79,5 81,0 78,7 73,6 66,0 69,9 62,1 53,0 49,8 44,4 41,8 املداخيل اجلمركية )1(
7,7 9,0 10,3 12,2 11,8 13,7 13,4 12,3 12,4 11,4 10,6 رسوم االسترياد )2(

195,8 198,5 184,9 173,9 169,0 185,5 150,1 125,2 110,4 97,0 91,2 املداخيل اجلبائية )3( )**( 
40,6 40,8 42,6 42,3 39,0 37,7 41,4 42,3 45,1 45,8 45,9 النسبة املئوية للمداخيل اجلمركية )1(/)3( 
227,1 224,1 213,7 193,8 190,5 204,5 171,7 147,0 132,2 116,6 105,6 املداخيل العادية )4( 
35,0 36,2 36,9 38,0 34,6 34,2 36,2 36,1 37,6 38,1 39,6  النسبة املئوية للمداخيل اجلمركية )1(/)4(
952,2 849,2 802,6 764,3 732,4 688,8 616,3 575,3 52,6 50,1 477,0 الناتج الداخلي اخلام النظام اجلديد )5( 
8,3 9,5 9,8 9,6 9,0 10,1 10,1 9,2 9,5 8,9 8,8 النسبة املئوية للمداخيل اجلمركية )1(/)5( 
0,8 1,1 1,3 1,6 1,6 2,0 2,2 2,1 2,4 2,3 2,2 النسبة املئوية لرسوم االسترياد يف الناتج الداخلي اخلام )2(/)5(

379,1 386,9 357,8 298,0 264,0 326,0 259,7 210,6 184,4 157,9 136,1 قيمة الواردات االمجالية )6(
2,0 2,3 2,9 4,1 4,5 4,2 5,2 5,8 6,7 7,2 7,8 النسبة املئوية للضغط اجلبائي )2(/)6(
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n امليزان التجاري

املبادالت الخارجية

 بلغ العجز التجاري سنة 2013، 196,5 مليار درهم، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 3,3% مقارنة مع سنة 2012، وذلك
لرتاجع الواردات ب 7 ماليري درهم و شبه ركود الصادرات

انخفض حجم املبادالت التجارية بنسبة 1,3%، أي ما يعادل 563,5  مليار درهم مقابل 570,8 مليار درهم سجلت سنة 2012
 و بلغت الواردات 380 مليار درهم )386,9  مليار درهم سنة 2012( والصادرات 183,5  مليار درهم )183,9مليار درهم
 سنة 2012(. وقد بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات48,3% ، أي0,8  نقطة أعىل من تلك التي سجلت يف السنة السابقة.
 وقد انخفضت الواردات بنسبة 1,8% نتيجة انخفاض يف رشاء املواد الغذائية )14,6%- أو 6,1-  مليار درهم( واملنتوجات

الخام )22,6%- أو 5,2- مليار درهم( واملواد الطاقية )4,2-% أو4,5-  مليار درهم(.م

تطور نسبة تغطية الصادرات للواردات

(مباليري الدراهم)

 * أرقام مؤقتة 

الواردات

العجز التجاري 

الصادرات

تطور امليزان التجاري من سنة 2000 إىل 2013 مباليري الدرهم

التغريات ب% 2013* 2012

-1,8 380 386,9 الواردات 

-0,2 183,5 183,9 الصادرات

-3,3 -196,5 -203,1 امليزان التجاري  

48,3 47,5 نسبة التغطية باملائة
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 امليزان التجاري

التوزيع حسب مجموعة االستخدام

 الواردات 

أظهرت بنية الواردات لسنة 2013 أن أكرث من ثلث  مجموعها )38%( يتكون من منتجات مصنعة )املنتجات املصنعة لإلستهالك أو التجهيز(، 

تليها عىل التوايل املواد الطاقية واملواد نصف املصنعة ب 26,9% و 21,1%. بينام متثل املواد الغذائية و املواد الخامة نسبتي 9,4% و %4,7.

و قد بلغت قيمة الواردات من املواد املصنعة 144,3  مليار درهم، محققة ارتفاع بنسبة 4,2% أو زيادة 5,8  مليار درهم مقارنة مع سنة 

2012. ويرجع ذلك إىل ارتفاع الواردات املتعلقة ب :

- أجزاء وقطع الغيار للسيارات الصناعية بنسبة 103% أو زيادة 2,3 مليار درهم،  

-  أجهزة كهربائية لقطع و تقسيم الدوائر الكهربائية : ارتفاع بنسبة 43,4% أو زيادة 1,9    مليار درهم   

- ومحركات ذات مكابس وأجزاؤها : ارتفاع بنسبة 48,1% أو زيادة 1,6  مليار درهم.  

و ارتفعت أيضا، واردات املواد نصف املصنعة بنسبة 3,9% مقارنة مع سنة 2012. و شملت أساسا املواد البالستكية ومصنوعاتها، املنتجات 

الكياموية، الورق والورق املقوى، األسالك والقضبان والزوايا املصنوعة من الحديد أو النحاس و املنتوجات نصف املصنعة من الحديد.

أما يف ما يخص املنتجات الطاقية فقد انخفضت وارداتها بنسبة 4,2%، مقارنة مع السنة الفارطة، حيث بلغت 102,1 مليار درهم عوض106,6  

مليار درهم سنة 2012، و ذلك راجع إىل انخفاض واردات املكونات الرئيسية لهذه املنتوجات:  النفط الخام )3,4%- أو 1,3 – مليار درهم(، 

غازوال وفيول )3,6%- أو 1,3-  مليار درهم(، فحم حجري و فحم مجمر )كوك( واملحروقات األخرى املامثلة )19,6%- أو 1,2- مليار درهم( 

وغاز البرتول والهيدروكاربورات األخرى )  5,1%- أو  1- مليار درهم(.

وعرفت أيضا واردات املواد الغذائية تراجعا بنسبة 14,6% أو 6,1-  مليار درهم، و ذلك بعد انخفاض واردات القمح والشعري والذرة ) %33- 

أو  6,3- مليار درهم(.

(مباليري الدراهم)

 * أرقام مؤقتة 

املواد الغذائية 

منتوجات الطاقة واملحروقات

 املواد الخام

املواد نصف مصنعة

 املواد التامة الصنع

%9,4

%26,9

%38,0

%21,1
%4,7

بنية الواردات لسنة 2013 

التغريات ب% 2013* 2012 املنتجات
-14,6 35,7 41,8 املواد الغذائية
-4,2 102,1 1,6,6 منتوجات الطاقة و احملروقات
-3,4 36,3 37,6 مبا فيها : البرتول اخلام

-22,6 17,8 23,0 املواد اخلام : 
-11,8 11,2 12,7 - من أصل حيواين و نبايت
-35,9 6,6 10,3 - من أصل معدين
3,9 80,1 77,1 املواد نصف مصنعة
4,2 144,3 138,4 املواد التامة الصنع :
9,9 80,5 73,2 - معدات التجهيز
-2,2 63,8 65,3 - معدات االستهالك
-1,8 380,0 386,9 اجملموع
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التعــاون الـــدولــــي

الصادرات

سجلت الصادرات سنة 2013 انخفاضا طفيفا نسبته 0.2 % )0,3-  مليار درهم( مقارنة مع السنة السابقة. ويرجع هذا االنخفاض إىل تراجع 

مبيعات الفوسفاط ومشتقاته - 22,9 % أو 11,1- مليار درهم. و من ناحية أخرى، حقق قطاع السيارات، وخاصة التصنيع ارتفاعا بنسبة  

60,9 % ,أو زيادة 3,4 مليار درهم، مام ساعد عىل التخفيف من حدة تراجع الصادرات اإلجاملية.

إن بنية الصادرات املغربية اىل الخارج تبني هيمنة املنتجات املصنعة )أساسا املنتجات االستهالكية( بنسبة 42,9 % ,مقابل 39,2 %,سنة 

2012، تليها املنتجات نصف املصنعة بنسبة 24,6% مقابل 28,7% سنة 2012، و املواد الغذائية )18%( واملنتوجات الخام )%9,6(.

وتتكون معظم املنتجات املصنعة من ألبسة جاهزة: 24,2%  )19 مليار درهم مقابل19,5  مليار درهم سنة 2012: انخفاض نسبته 

2,5%(، تليها الخيوط و األسالك وبعض املوصالت األخرى: 21,7% )17 مليار درهم مقابل15,2  مليار درهم: زيادة بنسبة %12,2( 

والسيارات السياحية: 11,5% )9,1  مليار درهم مقابل 5,6 مليار درهم: زيادة بنسبة 60,9%( وأصناف من مصرنات أو كروشيه : 

9,2% )7,3 مليار درهم مقابل 8,1  مليار درهم: نقص بنسبة  %10,8(.

وتشتمل صادرات املنتجات نصف املصنعة عىل مشتقات الفوسفاط )28,1 مليار درهم، أو 67,2%(، واملكونات اإللكرتونية )4,1  مليار درهم 

أو 9,9%( و مواد النفط املتبقية و املواد ذات الصلة )4,1  مليار درهم أو %9,2(.

كام سجلت أيضا مبيعات املواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 8,7% مقارنة مع سنة 2012، و ذلك راجع إىل النتائج اإليجابية لبعض املنتجات 

)القرشيات والرخويات و املحارات: 2,6% واألسامك املحرضة أو املحفوظة: 3,1% والبواكر: 14,0% والطامطم الطازجة: %1,9(.

%24,6

%42,9

%18,0

%9,6

%5,0

(مباليري الدراهم)

 * أرقام محينة 

منتوجات الطاقة واملحروقات
املواد الغذائية 

 املواد التامة الصنع

املواد نصف مصنعة
 املواد الخام

بنية الصادرات لسنة 2013 

التغريات ب% 2013* 2012 املنتجات

12,9 33,0 29,2 املواد الغذائية
22,5 9,1 7,4 منتوجات الطاقة و احملروقات
-20,0 17,7 22,1 املواد اخلام :
-14,3 2,8 3,3 - من أصل حيواين و نبايت
-21,0 14,9 18,8 - من أصل معدين
-14,7 45,0 52,8 نصف مصنعة
9,0 78,6 72,1 التامة الصنع:

16,6 32,0 27,4 - معدات التجهيز
4,3 46,6 44,7 - معدات االستهالك
-0,2 183,5 183,9 اجملموع
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مجمل األنظمة الجمركية

حسب األنظمة الجمركية

عدد التصاريح املفصلة املسجلة
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Importations Exportations Total

تطور عدد التصا ريح املوحدة للبضائع من 2003 اىل 2013

املجموعالواردات  الصادرات

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 الفئات
630 569 624 451 623 624 603 852 579 50 60 479 587 994 542 624 509 423 495 395 475 372 الواردات
184 156 179 194 179 301 172 565 158 706 176 877 185 110 174 741 169 580 178 261 175 409 الصادرات
814 725 803 645 802 925 776 417 738 256 777 356 773 104 717 365 679 003 673 656 650 781 اجملموع

احلصة ب % التغريات 
ب%

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 األنظمة اجلمركية الفئات

15,8 -3,0 99 337 102 440 104 658 106 547 100 610 113 565 121 785 117 750 القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال الواردات
20,8 1,1 131 048 129 655 130 185 123 549 109 116 111 984 107 588 94 834 أنظمة مجركية أخرى
61,4 2,3 387 340 378 631 375 335 361 090 356 554 360 728 344 497 315 654 استرياد لالستهالك
2,0 -6,4 12 844 13 725 13 446 12 666 13 270 14 202 14 124 14 386 غريها

100,0 1,0 630 569 624 451 623 624 603 852 579 550 600 479 587 994 542 624 جمموع الواردات

47,7 -1,8 87 796 89 389 91 608 91 225 84 848 99 223 105 304 99 308 تصدير تبعا للقبول املؤقت لتحسني
الصنع الفعال

الصادرات

18,2 2,8 3 579 32 663 32 601 32 074 31 975 33 170 31 463 28 502 أنظمة مجركية أخرى
33,4 10,3 61 524 55 774 53 861 48 009 40 414 43 046 46 763 45 451 تصدير
0,7 -8,1 1 257 1 368 1 231 1 257 1 469 1 438 1 580 1 480 غريها

100,0 2,8 184 156 179 194 179 301 172 565 158 706 176 877 185 110 174 741 جمموع الصادرات
1,4 814 725 803 645 802 925 776 417 738 256 777 356 773 104 717 365 المجموع العام
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حسب املديريات الجهوية

عدد التصاريح املفصلة املسجلة

 ارتفع عدد التصاريح املفصلة و املسجلة سنة 2013 يف مكاتب الجمرك بنسبة 1,4% مقارنة مع تلك املسجلة سنة

2012. وقد استقرت حصة البيانات عند االسترياد يف 77,4% مقابل 77,7% سنة 2.2012

 حيث بلغ عدد البيانات عند االسترياد 569 630  سنة 2013، مسجال ارتفاعا بنسبة 1% مقارنة مع السنة السابقة. أما

عدد البيانات عند التصدير فقد ارتفع مبا يناهز %2,8 .2,8

 عموما، سجلت 20,2% من التصاريح املفصلة يف الدار البيضاء-امليناء مقابل 21,6% سنة 2012. ويرجع هذا االنخفاض

 يف النشاط أساسا إىل إنشاء مخازن وساحات االستخالص الجمريك تابعة ملكتب الدار البيضاء-الضواحي. ومتثل حصة

هذا األخري 2.2%20,0

كام متثل حصة مكاتب طنجة-املتوسط و النوارص عىل التوايل هذه السنة 19,3 % و 18,8 1.1%

احلصة 
ب %

التغريات 
ب%

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 املديريات اجلهوية اجتاه

22,7 -5,5 143 293 151 704 154 484 150 735 157 179 173 663 179 386 166 093 الدار البيضاء امليناء

الواردات

44,0 1,5 277 141 272 985 276 745 272 142 258 304 263 382 251 607 235 639 الدار البيضاء
1,1 6,1 7 017 6 611 6 764 7 428 7 908 8 634 9 525 9 969 الوسط

1,0 -0,4 6 585 6 611 7 140 7 160 7 095 7 928 7 767 7 357 الوسط اجلنويب
2,3 -0,2 14 295 14 318 13 785 13 727 14 471 15 193 13 870 12 686 أكادير
0,4 10,7 2 507 2 264 1 934 2 048 1 716 1 916 1 632 1 149 العيون
1,0 4,0 6 002 5 771 6 522 8 007 10 241 10 749 9 542 9 083 الشمال الشرقي
18,7 118 137 طنجة املتوسط
8,8 -66,1 5 592 164 187 156 250 142 605 122 636 119 014 114 665 100 648 الشمال الغريب

100,0 1,0 630 569 624 451 623 624 603 852 579 550 600 479 587 994 542 624 جمموع الواردات
11,4 -3,4 21 078 21 820 20 812 20 426 18 827 254 820 26 673 27 241 الدار البيضاء امليناء

الصادرات

30,9 3,6 56 975 55 002 58 273 57 772 54 576 59 583 60 326 56 212 الدار البيضاء
2,9 5,5 5 268 4 991 4 624 4 767 4 568 5 079 5 331 5 714 الوسط
5,6 -1,3 10 279 10 410 11 104 11 928 11 036 13 045 14 364 15 640 الوسط اجلنويب
5,8 10,8 10 694 9 652 8 701 9 540 10 218 9 20 9 344 8 775 أكادير
8,0 24,9 14 806 11 856 10 356 8 527 4 799 4 846 4 266 1 550 العيون
0,5 -13,5 903 1 044 1 189 1 330 1 656 1 873 2 158 2 021 الشمال الشرقي
21,4 39 398 طنجة املتوسط
13,4 -61,6 24 755 64 419 64 242 58 275 53 026 58 431 62 648 57 588 الشمال الغريب
100,0 2,8 184 156 179 194 179 301 172 565 158 706 176 877 185 110 174 741 جمموع الصادرات

1,4 814 725 803 645 802 925 776 417 738 256 777 356 773 104 717 365 المجموع العام
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األنظمة االقتصادية الجمركية

األنظمة االقتصادية الجمركية

 انخفضت حصة العمليات الجمركية يف إطار األنظمة االقتصادية بنسبة 2%% سنة 2013 مقارنة مع سنة 2012، أي
jv vvvما يعادل 43,2% عوض 44,1%، موزعة عىل النحو التايل:ي

---   - عند االسترياد: 36,5% مقابل 37,2% سنة 2.2012  

---   - عند التصدير: 65,9% مقابل 68,1% سنة 2.2012 

 توزيع البيانات الخاصة بالواردات حسب النظام الجمريك

 توزيع البيانات الخاصة بالصادرات حسب النظام الجمريك

  ATPA الواردات املسجلة تحت النظام االقتصادي الجمريك ل

ATPA الصادرات األخرىالصادرات املسجلة تحت األنظمة االقتصادية الجمركية األخرىالصادرات املسجلة تحت النظام االقتصادي الجمريك ل

الواردات األخرى الواردات املسجلة تحت األنظمة االقتصادية الجمركية األخرى
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 أهمية القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال يف التجارة الخارجية

 األنظمة االقتصادية الجمركية 

تطور حجم املبادالت يف إطار القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال

 * أرقام مؤقتة 

gأهمية القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال يف التجارة الخارجية

gأهمية القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال يف التجارة الخارجية(بالنسبة املئوية) أ

الوارداتالصادرات

نسبة التغيري ب %
القيمة مباليري الدراهم  طن  1000

األنظمة اجتاه
2013* 2012 2013* 2012

22,6 57,7 47,1 8 825,8 8 386,4 القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال مع األداء

الواردات
-5,5 22,4 23,7 189,4 216,7 القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال بدون أداء

13,2 80,1 70,7 9 015,2 8 648,1 اجملموع : نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال

-1,8 380,0 386,9 42 984,0 45 622,2 اجملموع العام

2,7 94,1 91,6 8 844,9 8 668,7 القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال مع األداء

الصادرات
-17,2 31,4 37,9 1 303,9 1 184,0 القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال بدون أداء

-3,1 125,5 129,5 1 408,4 622,2 اجملموع: نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال

-0,7 182,5 183,9 11 595,0 10 491,1 اجملموع العام

النظام الجمريك لATPA باألداءالنظام الجمريك لATPA بدون أداء

النظام الجمريك لATPA باألداء النظام الجمريك لATPA بدون أداء ATPAمجموع النظام الجمريك ل

ATPAمجموع النظام الجمريك ل

الواردات 2012 الواردات 2013 الصادرات 2012 الصادرات 2013

املجموع العام
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 األنظمة االقتصادية الجمركية 

توزيع املبادالت يف إطار نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال مباليري الدرهم

االسترياد التصدير

الرتكيز عىل نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال

 بلغ حجم العمليات التجارية املنجزة تحت نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال 36,5% من جميع املعامالت التجارية، مسجال
205,5 مليار درهم مقابل 200,3 مليار درهم سنة 2012، أي ارتفاعا طفيفا قدره 2,6%. ك

كام بلغت الواردات اإلجاملية يف نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال سنة 2013 ما يناهز 80,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا قدره 
13,2% مقارنة مع سنة 2012. يف املقابل، بلغت الصادرات 125,5 درهم، مسجلة انخفاضا قدره 1,3% مقارنة مع السنة السابقة.السابق

عند التصديرعند االسترياد
املؤقت  القبول  نظام  تحت  لسنة 2013  للواردات  الرئيسية  الفئات 

لتحسني الصنع الفعال

• املنتجات نصف املصنعة: ارتفعت حصتها إىل %29,2.   
والزوايا  والقضبان  والألسالك   الرتانزستورات  و  األمونياك  وتشمل 

املصنوعة من النحاس ونسيج القطن والخيوط واألسالك الكهربائية.

• معدات التجهيزات الصناعية: متثل 22,4% من واردات   
نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال مقابل 16,4% سنة 2012. 
وتشمل أساسا الخيوط واألسالك وغريها من املوصالت العازلة للكهرباء 
وتقسيم  لقطع  كهربائية  وأجهزة  الصناعية  السيارات  ولوازم  وأجزاء 

الدوائر الكهربائية  واملقاومات.

•   املنتجات االستهالكية املصنعة: متثل 18,8% من واردات   
نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال. وتشمل الواردات أساسا 
ألياف تركيبية واصطناعية ونسيج القطن وأقمشة مصرنة أو كروشيه 

وألبسة جاهزة ومصنوعات متنوعة من البالستيك.

سنة  مقابل %12,6  الطاقية: حصتها %18,6  املنتجات   •  
2012، و تشمل أساسا النفط الخام )%98,5(.

أساسا  وتشمل   %5,5 متثل  الخام:  املعدنية  املنتوجات   •  
الكربيت الخام.

تتكون الصادرات تحت نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال لسنة 
2013 من املنتجات التالية:

الصادرات  من   %34 متثل  املصنعة:  نصف  املنتوجات   •  
الناتجة عن هذا النظام. وتشمل أساسا األسمدة الطبيعية والكيميائية 
وحمض فوسفوريك ومكونات إلكرتونية )ترانزستورات(، والتي متثل 

عىل التوايل 12,8% و 9,6% و 3,3% من هذه الصادرات.

• املنتجات االستهالكية املصنعة: متثل 34% من الصادرات   
 )%15,1( جاهزة  ألبسة  أساسا  تشمل  و  النظام.  هذا  عن  الناتجة 
وأصناف من املصرنات أو الكروشيه )5,7% (  و السيارات السياحة 

.)%6,3(

وتشمل   %21,1 متثل  الصناعية:  التجهيزات  معدات   •  
للكهرباء )13,5% ( وأجهزة كهربائية  أساسا أسالك وكابالت عازلة 

لقطع وتقسيم الدوائر الكهربائية واملقاومات)%2,5 (.

القرشيات  أساسا  وتشمل   %3,5 متثل  الغدائية:  املواد   •  
والسميد وكريات  والجريش  والدقيق  والجنب  واملحارات  والرخويات 

الحبوب.
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التصنيف

 مخازن و ساحات االستخالص الجمريك

تقييم خدمات إدارة الجامرك

 خالل سنة 2013 أعربت 86 رشكة، تعمل يف مختلف القطاعات، عن رغبتها لالستفادة من مزايا برنامج التصنيف،
 وبذلك يصل العدد اإلجاميل للطلبات املودعة منذ إطالق الربنامج إىل 721 رشكة.ة

وميثل الرسم البياين أدناه التوزيع حسب القطاع ل 305 رشكة مصنفة نهاية سنة 2013 : 2013

توزيع الرشكات املصنفة حسب القطاع

 مخازن و ساحات االستخالص الجمريك

القيمة مبليون الدرهم الوزن بالطن عدد التصاريح
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تقييم خدمات إدارة الجامرك

 تستدعي ضخامة تطور التجارة الخارجية الناتجة عن العوملة و عن إنشاء مناطق التجارة الحرة مزيدا من السيولة
 يف حركة البضائع وذلك لتخفيف العبء عىل املوانئ واملطارات. ويندرج إنشاء مخازن وساحات االستخالص الجمريك
 خارج حظائر الجامرك و املوانئ يف هذا السياق للتخفيض من تكاليف املعامالت وبالتايل تحسني القدرة التنافسية

للمقاوالت.ت

 لإلشارة، فقد بلغ عدد البيانات الجمركية املسجلة سنة 2013 يف املخازن وساحات االستخالص الجمريك 947 263
مقابل 302 257 سنة 2012. 1.2

%32,0 مقابل  وطنيا،  املسجلة  الجمركية  البيانات  من   %32,3 يعادل  ما   2013 سنة  البيانات  هذه   ومثلت 
سنة 2012. 1

 وقد بلغت سنة 2013 قيمة التجارة الخارجية التي حققت يف هذا اإلطار 56 مليار درهم مقابل 56,4 مليار درهم
  سنة 2012. يحتل مكتب الدار البيضاء-الضواحي املرتبة األوىل بتحقيق 57,5% من حيث قيمة التصاريح الجمركية،

يليه مكتب طنجة ب 24,3% و مكتب النوارص ب 18,2%.ب

 كام بلغ رقم املعامالت عند التصدير 12,5 مليار درهم. و بلغت الواردات تحت نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع
 الفعال %19,1% من واردات مخازن و ساحات االستخالص الجمريك. وشكلت الصادرات الناتجة عن هذا النظام

19,1% من إجاميل قيمة املبادالت عرب مخازن و ساحات االستخالص الجمريك و 85,8% من صادراتها.ها

وبلغت هذه السنة حصة واردات هذه الحظائر من أوروبا 81,9% مقابل 82,8% سنة 2012. 1

تطور عدد مخازن و ساحات االستخالص الجمريك

توزيع قيمة البضائع املستخلصة يف املخازن و ساحات االستخالص حسب املكاتب )النسبة املئوية ( 

طنجة
%24,3

النوارص
  %24

الدارالبيضاء
النواحي
  %57,5

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
61 57 55 56 54 47 41 38 34 28 31 29 عدد مخازن و ساحات االستخالص الجمركي
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املنازعات 

f(1)تتضمن أيضا العربات 

بلغ عدد قضايا املنازعات املسجلة خالل سنة 2013 ما يقارب 30366 قضية، مسجال تراجعا طفيفا مقارنة بسنة 2.2012
     كام سجل أعوان الجامرك 76,8% من مجموع القضايا املثبتة سنة 2013، مقابل 80,7% سنة 22.2012

ومتثل قضايا التفتيش 50,5% من مجموع هذه القضايا، وذلك بارتفاع نسبته 5,9% مقارنة بسنة2.2012
  وتحتل اإلدارة الجهوية للدار البيضاء املرتبة األوىل من حيث عدد القضايا املثبتة وذلك بنسبة 22,1% من مجموع هذه
 القضايا، متبوعة باإلدارة الجهوية للدار البيضاء امليناء بنسبة 21,6%، يف حني سجلت اإلدارتان الجهويتان للشامل الرشقي

 والشامل الغريب عىل التوايل نسبتي 20,6% و%12,6,.6

حصة قضايا املنازعات حسب اإلدارات الجهوية )ب%( 

الدار البيضاء
%22,1

الوسط
%22,1

الشامل الغريب
%22,1

طنجة املتوسط
%6,9

 الدار البيضاء-امليناء
21,6%

 الشامل الرشقي
%20,6

الوسط الجنويب
%2,3

الجنوب
%1,8

أكادير
%3,9

التغريات ب% 2013* 2012

-0,1 30 366 30 405 القضايا املسجلة بالوحدة
-18,9 259,7 320,2 الغرامات احملصلة )مبليون درهم(
-31,3 110 160,1 الرسوم املتجانف عنها احملصلة  )مبليون درهم(
-1,8 125,2 127,4 قيمة املبيعات املنجزة  )مبليون درهم( )1(
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املنازعات 

 بلغت قيمة الغرامات املحصلة سنة 2013، 259,7 مليون درهم، ومثلت فيها قضايا التفتيش والرصف عىل التوايل %34
n.%24,4 و

أما قضايا الحيازة بدون سند فقد بلغت حصتها 22,1% وقضايا املسافرين 3% من هذه القيمة.,

 توزيع قيمة البضائع املحجوزة والغرامات املحصلة خالل سنة 2013 (ب%)
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حصيلة عملية عبور املغاربة املقيمني بالخارج
 )من 05 يونيو إىل 15 شتنرب 2013(

من 2005 اىل 2009: املرحلة  املعنية تبدأ من 16 يونيو إىل 15 شتنرب

.من 2010 إىل 2013: املرحلة املعنية تبدأ من 05 يونيو إىل 15 شتنرب، وذلك لحلول رمضان خالل هذه املرحلة

خروج املغاربة املقيمني بالخارج حسب نقط العبور خالل  2013/2012

حركة األشخاص

 دخول املغاربة املقيمني بالخارج حسب نقط العبور خالل 2013/2012

نسبة التغري 

13/12 ب %
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

14,8 2 372 280 2 066 849 2 066 965 2 177 739 1 936 334 1 871 139 1 729 279 1 466 376 الدخول
15,6 2 147 799 1 858 704 1 935 706 1 867 312 1 794 274 1 789 920 1 625 466 1 421 974 الخروج
15,1 4 520 079 3 925 553 4 002 671 4 045 051 3 730 608 3 661 059 3 354 745 2 888 350 المجموع
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حصيلة عملية عبور املغاربة املقيمني بالخارج

 )من 05 يونيو إىل 15 شتنرب 2013(

خالل الفرتة املمتدة من 50 يونيو إىل 51 شتنرب 2013، تم 
تسجيل تدفق املغاربة املقيمني بالخارج عىل النحو التايل:

عند الدخول

بلغ عدد املغاربة املقيمني بالخارج  280 372 2  مقابل 
849 066 2  خالل نفس الفرتة من السنة املاضية.

عند الخروج

 بلغ هذا الرقم 799 147 2  مقابل 704 858 1  السنة 
املاضية، أي ما يعادل ارتفاع بنسبة %15,6.

نقاط العبور الرئيسية

متثل سبعة نقاط عبور املغاربة املقيمني بالخارج ¾ من 
سبتة  وباب  والنوارص  طنجة-املتوسط   : وهي  التدفق، 
ومراكش. والناظور-امليناء  وطنجة-امليناء  مليلية  وباب 

وسائل النقل املستخدمة من قبل املغاربة املقيمني بالخارج

f(النسبة املئوية) توزيع وسا ئل النقل املستعملة من طرف املغاربة املقيمني بالخارج حسب نقط العبور

الخروج الدخول
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عند الدخول

تم إحصاء 855 333 مركبة مقابل 186 309 السنة املاضية، 
عىل  موزع  العدد  هذا   .%8 نسبته  ارتفاع  يعادل  ما  أي 

النحو التايل:

 - السيارات السياحية: 91,7 % من املجموع

- عربات ذات النوافذ الجانبية: %4,3

 - عربات بدون نوافذ %3,3 

- الحافالت: %0,7.

التوايل  عىل  سبتة  وباب  طنجة-املتوسط  ميناء  حققا   
55,6% و 14,2% من العبور عند الدخول، يليهم الناظور-

امليناء بنسبة %10,5.

عند الخروج

تم إحصاء 257 308 مركبة مقابل 273 274 السنة املاضية، 
أي بارتفاع نسبته %12,4. 

كام شكلت السيارات عند الخروج 92% من جميع وسائل 
بنسبة %4,4  الجانبية  النوافذ  العربات ذات  تليها  النقل، 
والعربات بدون نوافذ بنسبة 3,1%،  ثم الحافالت بنسبة 

.%0,5

 توزيع وسا ئل النقل املستعملة من طرف املغاربة املقيمني بالخارج 

عند الدخول سنة  2013

 توزيع وسا ئل النقل املستعملة من طرف املغاربة املقيمني بالخارج 

عند الخروج سنة  2013

   السيارات السياحية
 العربات ذات النوافذ

   السيارات السياحية
 العربات ذات النوافذ

 العربات بدون نوافذ
الحافالت

 العربات بدون نوافذ
الحافالت
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حصيلة عملية عبور املغاربة املقيمني بالخارج

 )من 05 يونيو إىل 15 شتنرب 2013(

 عدد التصاريح الجمركية املودعة من قبل املغاربة املقيمني بالخارج

 ارتفع عدد التصاريح الجمركية املودعة من قبل املغاربة املقيمني بالخارج بنسبة 5,6% مقارنة مع السنة الفارطة حيث
بلغت 025 355 مقابل 310 336 سنة 2.2012

V/: يبني الجدول أسفله التوزيع حسب نوعية التصاريح

 

منوذج يرسل بواسطته املرصح املعلومات املطلوبة إلجراء االستخالص الجمريك للبضائع تبعا لنظام جمريك معني.ن

يتعلق األمر بترصيح استرياد بضائع ذات طابع غريتجاري من طرف املسافرين.ن 

وصل أداء رسوم ومكوس البضائع املستوردة من طرف املسافرين.ن 

ترصيح القبول املؤقت يودع بطريقة معلوماتية بالنسبة للسيارات املستوردة من طرف أشخاص لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج  

والقادمني إلقامة مؤقتة باملغرب.ب 

اعتيادي  إقامة  محل  لهم  أشخاص  من طرف  املستوردة  للسيارات  بالنسبة  الشخص  من طرف  يودع  املؤقت  القبول   ترصيح 
باملغرب.ب مؤقتة  إلقامة  والقادمني  بالخارج 

 : (1)  

: (2)   

 (3)

  : (4) 

: (5) 

مداخيل االستخالص الجمريك للبضائع

تجاوزت مداخيل االستخالص الجمريك للبضائع املستوردة 
مقابل  درهم  مليون   78 نسبة  املهجر  مغاربة  طرف  من 
انخفاضا  بالتايل  مسجلة   2012 سنة  درهم  مليون   86,6

بنسبة %10.

قضايا املنازعات

عند الدخول

املسجلة من 128 2  قضية  املنازعات  تراجع عدد قضايا 
مقابل 149 2  سنة 2012 أي بانخفاض يعادل %1.

عند الخروج

ارتفع عدد قضايا املنازعات من 392 3  السنة املاضية إىل 
978 3  أي بارتفاع تعادل نسبته %17,3. 

التغريات ب% 2013 2012 نوع الترصيح

45,5 899 618      الترصيح املفصل )1(

5,3 933 886      التصاريح الطارئة )2(

-24,5 19 338 25 620  )3( T6 bis          

9,7 26 425 24 084  )4( D16 ter 

7,8 307 430 285 102  )5( D16 Bis

5,6 355 025 336 310 املجموع
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تعشري السيارات السياحية 

السياحية  السيارات  عدد  انخفض   ،2013 سنة  خالل 
كام   .2012 سنة  مع  مقارنة   %36,6 بنسبة  املستعملة 
للسيارات  الجمريك  االستخالص  عند  املنحى  نفس  لوحظ 

الجديدة، أي ما يعادل انخفاضا نسبته  %9,4.

من بني السيارات املستعملة و التي تم عرضها لالستهالك 
من  سنوات  ثالث  من  أكرث  لها    %89,9  ،2013 سنة 
االستعامل )92,2% يف سنة 2012 و 97,2% يف سنة 2010( 

مام يدل عىل تحديث حظرية السيارات.

توزيع عدد السيارات املستعملة والتي تم عرضها لالستهالك،

املئوية،  بالنسبة  الجمركية،  املقاطعة  حسب   2013 سنة 
عىل النحو التايل :

 %14,2  : • الرباط     

%14,1  : • فاس     

%11  : • الدار البيضاء-الضواحي   

%9,3  : • الناظور    

%9   : • وجدة     

 %8,6  : • مراكش    

 %8,3  : • طنجة     

 %25,5  : • مكاتب أخرى    

الجرف األصفر
%1,2

فاس
%13,5

الدار البيضاء النواحي
%14,1

غريها
تطوان%3,2

%2,8

القنيطرة
%2,6

الرباط
%22,9

وجدة
%5,7

النوارص
%5,4

الناضور
%6,0

أكادير
%4,1

فاس
%13,5

طنجة
%10,6

  تعشري السيارات السياحية املستعملة حسب املقاطعات الجمركية خالل سنة 22013)%(  

توزيع الرسوم واملكوس املستخلصة )%(

الرسوم و املكوس مباليري الدرهم نوع السيات السياحية  )عدد الوحدات( السنوات

اجملموع املستعملة اجلديدة املستوردة املركبة اجملموع املستعملة اجلديدة املستوردة املركبة

4,3 1 3,3 90 683 20 758 69 925 2011

4,7 1,3 3,4 125 362 30 246 95 116 2012

3,9 1 2,9 105 351 19 182 86 169 2013*

16 -24,1 -12,9 -16 -9,4
نسبة التغري 

13/12 ب %

 * أرقام مؤقتة 
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العمل االجتامعي إلدارة الجامرك لصالح

هيئات ومؤسسات العمل الخريي

التوزيع حسب مجموعة االستخدام
يف إطار عملها االجتامعي، تقوم إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة بتوزيع تربعات من السلع املحجوزة لصالح بعض الهيئات ومؤسسات 

العمل الخريي باإلضافة إىل بعض األقسام الوزارية. وتهم هذه السلع بالخصوص املالبس املستعملة، املواد الغذائية واملواد واألجهزة املنزلية. 

يستفيد من هذه التربعات عىل وجه الخصوص اإلنعاش الوطني، وزارة العدل والحريات والهالل األحمر املغريب والذين استفادوا عىل 

التوايل من 74,2% ،0,7% و5,5%,,من قيمة هذه السلع والبضائع. أما الباقي فيتم توزيعه عىل باقي الجمعيات واألعامل الخريية.

توزيع تربعات إدارة الجامرك )مبليون درهم(

املالبس املستعملة
%72,5

املالبس املستعملة

املواد الغذائية
%18,2

سلع أخرى
%9,3

سلع أخرى
 املجموع

توزيع التربعات من السلع والبضائع حسب املستفيدين)ب %(

توزيع تربعات إدارة الجامرك )مبليون درهم(

املواد الغذائية

اإلنعاش الوطني
%74,2

مؤسسات الخريية األخرى
%19,7

الهالل األحمر املغريب
%5,5

وزارة العدل والحريات
%0,7




