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كلمة املدير العام
الجامرك  إدارة  بارشتها  التي  اإلصالحات  دينامية  يف  مهمة  محطة   2014 سنة  شكلت 

أسس  وتدعيم  االقتصادي  النمو  تحقيق  يف  املساهمة  سبيل  يف  املبارشة  غري  والرضائب 

دولة الحق والقانون يف بلدنا .

 هذا، وانسجاما مع إرادة املرشع ومع توجيهات الحكومة، عملت إدارة الجامرك عىل 

تحسني  خالل  من  وذلك  والتزييف  التهريب  محاربة  مجال  يف  تدخلها  ودعم  تقوية 

امليداين. املستوى  عىل  تدخلها  تقنيات  وتطوير  املخاطر  وتحليل  دراسة  يف  قدراتها 

وتعميم  النفعية  السيارات  مراقبة  إشكالية  معالجة  عىل  السنة  هذه  خالل  أساسا  الرتكيز  اإلطار  هذا  يف  تم  وقد   

الحدودي   املركز  عرب  تتم  التي  الجمريك  االستخالص  عمليات  يف  املعلوميات  طريق  عن  الجمركية  الترصيحات  إلزامية 

» الكركاراتd«3 باملديرية الجهوية للجنوب. 

تحقيق  من  التزييف  محاربة  مجال  الجامرك يف  إدارة  بها  تضطلع  أصبحت  التي  الجديدة  القانونية  الصالحيات  مكنت  كام 

 2013 يف  وحدة  مليون   3,3 مقابل  املزيفة  البضائع  من  وحدة  مليون   7,3 عن  يزيد  ما  حجز  يف  تجسدت  نوعية  قفزة 

و1,2 مليون يف 2012.

إن اإلنجازات املحققة يف مجال املراقبة تتم بالتزامن مع مواصلة اإلصالحات عىل مستوى تبسيط املساطر والتدبري املعلومايت 

ملسالك وإجراءات التعشري وذلك بهدف تقليص آجال االستخالص الجمريك وخفض تكلفته لفائدة الفاعلني االقتصاديني.

التجارة  بخصوص مؤرش  عامليا   31 املرتبة  بلدنا  تبوأ  من  كافة رشكائها  مع جهود  اإلدارة  تضافر مجهودات هذه  مكن  ولقد 

الخارجية بحسب تقرير مامرسة أنشطة األعامل )Doing Business(، وهو ما يشكل تقدما يف ترتيب املغرب ب 50 مرتبة 

يف ظرف خمس سنوات فقط. وميثل هذا الرتتيب أحسن إنجاز محصل عليه من قبل بلدنا بالنسبة للمؤرشات العرش املعتمدة 

يف هذا التصنيف.

إن التقدم الذي حققته هذه اإلدارة بفضل جهود وجودة أداء الجمركيات والجمركيني ومهنيتهم، تجسد عىل املستوى الدويل 

كذلك بتحقيق إنجاز آخر ال يقل أهمية خالل هذه السنة متثل يف انتخاب املدير العام إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة 

عىل رأس مجلس املنظمة العاملية للجامرك.

النرية  القيادة  تحت  الدولية  املجموعة  قبل  من  بالدنا  به  تحظى  أصبحت  الذي  التقدير  عىل  يؤرش  الذي  االنتخاب  هذا    

لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، والذي يشكل أيضا اعرتافا من األرسة الجمركية الدولية بالدور الطالئعي الذي تلعبه 

الحكومية يف  للتوجيهات  الجمركية تبعا  لبلوغ مستوى أفضل للمامرسات  الذي حققته  الجامرك املغربية وبالتقدم امللموس 

هذا اإلطار.  

والثقة  الرهانات  مستوى  يف  لنكون  مجهوداتنا  مضاعفة  علينا  تفرض  اإلدارة  هذه  ترشف  ما  بقدر  اإلنجازات  هذه  إن 

فينا. املوضوعة 

  لذا، فإن جميع الجمركيات والجمركيني لن يدخروا أي جهد ليكونوا يف مستوى االنتظارات ويساهموا بفعالية يف النهوض 

مبختلف املهام املوكولة لهم. 
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بــانورامـا أبـرز أحـداث سـنة 2014

العاملية املنظمة  مجلس   رئاسة 
 للجامرك تسند إىل املغرب

العاملية   املنظمة   مجلس   رشح  
للجامرك  املتكون من املدراء العامني 
الـ  179 إدارة جمركية، السيد زهري 
الجامرك  إلدارة  العام  املدير  الرشيف، 
والرضائب غري املبارشة رئيسا له وذلك 

مبناسبة انعقاد  دورته  الـ 124. 

هذه  تاريخ  يف  سابقة  وباعتباره 
لرئيس  الرتشيح  هذا  فإن  املنظمة، 
وإفريقيا  العريب  العامل  من  منحدر 
واالحرتام  الثقة  عىل  أخرى  مرة  ينم 
اللذين تحظى بهام اململكة املغربية 

داخل املنتظم الدويل.

كام يرتجم اعرتاف املنظمة للمجهودات الجليلة التي تبذلها الجامرك املغربية من أجل الرقي إىل مستوى املعايري املثىل 
وللدور القيادي الذي تلعبه عىل املستوى الجهوي يف ظل التوجيهات الحكومية.

ويعد هذا التميز الجديد تتويجا للعمل الذي يقوم به املدير العام إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة كنائب لرئيس 
املسطرة  التوجيهات  إرساء  إىل  الرامية  للمنظمة يف مهامها  العامة  األمانة  للجامرك من حيث مواكبة  العاملية  املنظمة 

وضامن ظروف تفعيلها وكذا تنسيق العمل الجمريك عىل مستوى الوطن العريب.

 املداخيل الجمركية  تتجاوز عتبة 58 مليار درهم

حصلت الجامرك املغربية 85,6 مليار درهم من الرسوم 
هذا  وببلوغها   .2014 سنة  خالل  الجمركية  واملكوس 
املستوى الغري مسبوق، تكون مساهمة هذه اإليرادات 

يف املداخيل الجبائية للدولة قد بلغت %40,3.

التاريخي،  القيايس  الرقم  هذا  تحقيق  وراء  ويكمن 
الذي يأيت ليؤكد الوترية التصاعدية للمداخيل الجمركية 
املالحظة عىل مدى أكرث من 10 سنوات، مجهود متواصل 
يف مجال محاربة الغش التجاري، مقرون بتقدم املداخيل 
املحصلة من الرسوم الداخلية عىل االستهالك السيام تلك 

املفروضة عىل التبغ املصنع واملواد البرتولية.
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بــانورامـا أبـرز أحـداث سـنة 2014

منطقة دول  لجامرك  العامون   املدراء 
 شامل إفريقيا والرشق األدىن واألوسط يف

 اجتامع مبراكش

بدعوة من إدارة الجامرك املغربية وتحت رئاسة 
املنظمة  مجلس  لرئيس  نائبا  بصفته  املغرب 
هذه  لدى  إقليميا  وممثال  للجامرك  العاملية 
دول  لجامرك  العامون  املدراء  عقد  األخرية، 
منطقة شامل إفريقيا والرشق األدىن و األوسط  
اجتامعهم التاسع والثالثني مبراكش يوم 29 يناير 

.2014

العامني  املدراء  اجتامع  اللقاء،  هذا  تىل  وقد 
لجامرك الدول العربية الواحد والثالثني املنعقد يوم 30 يناير 2014. وهي مناسبة سنوية لدول املنطقة لتباحث قضايا 

جمركية ذات االهتامم املشرتك.

ترتيب تحسني  يف  الجامرك  إسهام   : األعامل   مناخ 
  املغرب عىل املستوى الدويل

بتغطيته  القتصاديات  189  
العامل،   بلدا   عرب  أنحاء   
الدويل   البنك  وضع  تقرير 
مناخ   حول    2015 لسنة  
الرتبة  يف  املغرب  األعامل 
يخص  فيام  عامليا   31 ال  
»التجارة  بـ  املرتبط  املؤرش 

عرب الحدود».

وبتحقيقها لقفزة لألمام أكسبتها )6( ست مقاعد يف السنة 
الواحدة، تكون اململكة قد متوقعت حسب هذا املؤرش يف 

مقدمة أغلبية البلدان ذات االقتصاديات املشابهة.

مختلفة  تدابري  إىل  أساسا  التقدم  هذا  يف  الفضل  ويعود 
يف  منها،  ومببادرة  إرسائها،  عىل  الجامرك  إدارة  حرصت 
عدد  )تقليص  الجمركية  املساطر  وتبسيط  تسهيل  مجال 
الوثائق املطلوبة واآلجال سواء عند التصدير أو االسترياد(.

الـرتــبة البــلد
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  الجامرك املغربية تحرض الجمع العام لألنرتبول

ومديرا  للجامرك  العاملية  املنظمة  ملجلس  رئيسا  بصفته 
عاما لجامرك اململكة املغربية، شارك السيد زهري الرشيف يف 
أشغال الدورة الثالثة والثامنني للجمع العام لألنرتبول التي 
عقدت من الثالث إىل السابع  من نونرب 2014 مبوناكو حول 
التعاون  من  سنة  مائة   : الجرمية  ضد  »العمل   : موضوع 

الدويل للرشطة».

متحورت  كلمة  املناسبة،  بهذه  الرشيف،  السيد  ألقى  وقد 
املنظمة  تقودها  التي  واملستقبلية  اآلنية  األنشطة  حول 
العاملية للجامرك وكذا رضورة تظافر جهود املنظمتني من 

أجل السعي لألمام مبهامهام يف مجال محاربة الجرمية.

غري مكتب  آخر   : كندوز  لبرئ  بالرصف   اآلمرية 
  محوسب يربط بنظام التعشري عرب األنرتنت »بدر«

منذ أبريل 2014، أصبح نظام التعشري عرب األنرتنت »بدر» 
يشمل كل املكاتب الجمركية املتواجدة عرب أنحاء اململكة.

وبحوسبة مكتب »برئ كندوز» املجاور للحدود مع موريتانيا، 
أصبحت عمليات االستخالص الجمريك للسلع ذات الطابع 
التجاري املستوردة أو املصدرة عرب املركز الحدودي للكركارات 
تعالج، وعىل غرار باقي عمليات التجارة الخارجية، عرب النظام 

املعلومايت »بدر».

الدار ميناء  يف  الجمركية  للمصالح  متميز   إنجاز 
  البيضاء

التي تم حجزها  الكمية  16,7 طن من مخدر الشريا هي 
من طرف عنارص زمرة محاربة تهريب املخدرات إثر عملية 

واحدة حققتها يوم 7 يونيو 2014، مبيناء الدار البيضاء.

املخدرات عىل  املهمة من  الكمية  اكتشاف هذه  تم  وقد 
منت حاوية موجهة للتصدير إىل ليبيا. حيث كانت مخبأة يف 
328 لفة من فيلم البالستيك داخل أنابيب من PVC يبلغ 
قطرها 30 سم تقريبا. وتقدر قيمة املخدرات املضبوطة بـ 

167 مليون درهم. 



n التسهيل الجمريك وتجريد املساطر الجمركية من طابعها املادي : ورش دائم يف تحسن مستمر 

n صفة الفاعل االقتصادي املعتمد : خطوة لألمام يف مجال مواكبة املقاولة عىل املستوى الدويل 

n مواكبة األوراش الكربى : عمل جمريك متواصل  

n الرشاكة بني الجامرك والقطاع الخاص : إطار مناسب ملتطلبات تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني  

التسـهـيل الجـمـركـي ومـواكـبة الـمقـاوالت 



15

التسهيل الجمريك وتجريد املساطر الجمركية من طابعها املادي : ورش دائم يف تحسن مستمر

تســـهيالت متنـــح ألجـــل االســـتخالص الجمـــريك للمعـــدات املســـتوردة يف إطـــار القبـــول املؤقـــت واملســـتخدمة يف 
ـــة للتصديـــر   ـــاج ســـلع موجه إنت

مع  الجمركية  للتنظيامت  املتواصل  التكييف  سياق  يف 
تم  الفاعلني،  تطلعات  وكذا  االقتصادي  املحيط  متطلبات 
إحداث تسهيل جديد لفائدة الوحدات الصناعية العاملة 

يف إطار أنظمة املستودع الصناعي الحر والقبول املؤقت.

هذا  اإلجراء  الذي سنه قانون املالية لسنة 2014، يتيح 
مدة  تتجاوز  التي  واملعدات  للسلع  املستوردة  للمقاولة 
بقائها تحت نظام القبول املؤقت ثالثني شهرا واملستخدمة 
يف إنتاج السلع التي ال تقل النسبة املعدة للتصدير منها 
الرسوم  أساس  عىل  لالستهالك  عرضها  إمكانية   ،%75
تسجيل  تاريخ  يف  بهام  املعمول  القيمة  وكذا  والرضائب 
ترصيح العرض لالستهالك، وذلك خالفا ملا كان معمول به 

والرسوم  القيمة  تطبيق  إىل  يعمد  كان  حيث  السابق  يف 
الجمركية وفق تاريخ اكتتاب ترصيح القبول املؤقت.            

تستفيد أيضا من هذه الرشوط الجديدة للعرض لالستهالك، 
املعدات والتجهيزات وأجزاؤها والقطع املنفصلة املوضوعة 

تحت نظام املستودع الصناعي الحر.

ومن خالل العمل بهذا املقتىض، تساهم إدارة الجامرك يف 
تحديث  وتشجيعها عىل  املصدرة  للمقاولة  الدعم  تقديم 
والتجهيزات  للمعدات  النهايئ  االقتناء  عرب  إنتاجها  وسائل 

التي تم تعشريها أو تدويرها عىل شكل متالشيات.

يف إطار مواصلة ورشة التجريد الكيل للمساطر من طابعها 
حيث  الجمريك،  للترصيح  جديد  شكل  تبني  تم  املادي، 
ميكن للفاعلني االقتصاديني طبعه من خالل نظام التعشري 
 A4 عرب األنرتنت »بدر» باستعامل ورقة بيضاء من حجم

عوض املطبوع املسبق املستخدم يف املايض.

النسخ  من  حزمة  شكل  يف  يودع  كان  الذي  األخري،  هذا 
تعود كل واحدة منها إىل أحد األجهزة املتدخلة يف التجارة 

الخارجية، مل يعد مطلوبا.

تجريد  نحو  إضافية  خطوة  الجديد  اإلجراء  هذا  ويعد 
املساطر من طابعها املادي والتخيل عن املطبوعات وإدماج 

التوقيع اإللكرتوين.

الوطنية  االسرتاتيجية  مواكبة  إطار  يف 
الرامية إىل تطوير التنافسية اللوجيستية 
باعتامد  الجامرك  قامت  للمغرب، 
مجموع  رفعت  جديدة  مخازن  ثالث 

 الساحات املعتمدة إىل غاية 2014 إىل 63. 
املتواجدة عامة يف  املخازن،  وتسمح هذه 
احتقان  من  بالتخفيف  لوجيستية  مناطق 
أحجاما تستقبل  التي  واملطارات  املوانئ 

شوط جديد تقطعه الجامرك يف مجال تجريد مساطر التعشري من طابعها املادي

نحـــو تحســـني مهنيـــة اســـتغالل مخـــازن وســـاحات االســـتخالص الجمـــريك مـــن أجـــل إســـهام أمثـــل يف تقويـــة 
ــة ــيتكية الوطنيـ ــية اللوجسـ التنافسـ

التسـهـيل الجـمـركـي ومـواكـبة الـمقـاوالت  
1
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التسـهـيل الجـمـركـي ومـواكـبة الـمقـاوالت  

متزايدة من البضائع كام تخول للفاعل اإلقتصادي القيام بإجراءات التعشري، عند االسترياد كام عند التصدير، وذلك يف 
ظروف جيدة من حيث التكلفة واألمن واآلجال.

ويف نفس السياق، وحتى يتم تحسني مهنية استغالل مخازن وساحات االستخالص الجمريك، رشعت إدارة الجامرك يف 
تفعيل مقتضيات قانون املالية لـ 2014 املتعلقة بـ:

    1--حرص إنشاء مخازن وساحات االستخالص الجمريك عىل الرشكات التي ينصب نشاطها الرئييس يف اللوجستيك أو النقل الدويل

  2--احرتام بنود دفرت التحمالت الذي وضعته إدارة الجامرك بتشاور مع املهنة وذلك خالل استغالل هذه الفضاءات

صفة الفاعل االقتصادي املعتمد : خطوة لألمام يف مجال مواكبة املقاولة عىل املستوى الدويل

والشفافية  واملوثوقية  األمن  فيه رشوط  املتوفرة  منه،  للمستفيد  الوضع  هذا  ويوفر 
والسالمة، امتيازات وإيجابيات مختلفة ليس فقط لدى الجامرك املغربية بل وحتى 
باملغرب  تربطها  التي  االسترياد  أو  التصدير  لبلدان  التابعة  الجمركية  اإلدارات  إزاء 

املعتمد. االقتصادي  الفاعل  بربامج  املتبادل  االعرتاف  اتفاقيات 

عرشة  مع  اختبارية  عمليات  بإطالق   2014 خالل  الورش  هذا  استكامل  متيز  وقد 
وسالمة». أمن  املعتمد  »الفاعل  منحهم صفة  بغرض  »تبسيطات جمركية»  فاعلني 

النشيطة  القطاعات  مختلف  متثيلية  ذلك  يف  تحرتم  أن  عىل  الجامرك  حرصت  وقد 
النقل،  اللوجيستيك،  الغذائية، صناعة الطريان، الصناعة الصيدلية،  )النسيج، الصناعة 

التعشري( وكذا مختلف جهات اململكة.
وعىل مستوى آخر، أجريت مشاورات مع الجامرك األمريكية يف أفق التوصل من الجهتني إىل االعرتاف املتبادل للفاعل 

لربنامجيهام. املعتمد  االقتصادي 

وهو نفس الشاغل الذي شكل محور ورش العمل املنعقد يف شهر أكتوبر2014 بالقاهرة والذي أرشفت عىل تنظيمه 

لتصنيف  نهجها  تطوير  عىل  الجامرك  إدارة  حرصت  الدويل،  املستوى  عىل  املقاولة  تنافسية  مبتطلبات  منها  وعيا 
»الفاعل   : إثنني  صنفني  يف  تتمثل  والتي  املتعمد»  االقتصادي  »الفاعل  الدولية  الصفة  نحو  به  والدفع  املقاوالت 

االقتصادي املعتمد تبسيطات جمركية» قسمي »أ» و»ب» و»الفاعل االقتصادي املعتمد أمن وسالمة».
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الرشاكة بني الجامرك والقطاع الخاص : إطار مناسب ملتطلبات تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني  

مواكبة األوراش الكربى:  عمل جمريك متواصل

الجامرك  موقع  أخرى  مرة  تؤكد  عمل  سنة  هي   2014
املحيط  تطوير  إىل  الهادفة  الدينامية  يف  وفاعل  كرشيك 

االقتصادي املغريب و تحسني جاذبيته.

ويف هذا السياق وبحكم دورها الهام يف جذب االستثامرات، 
تحرص الجامرك عىل مواكبة املشاريع الكربى ذات القيمة 

املضافة للمملكة.

BOMBAR- ملجموعة  قدمته  الذي  الدعم  غرار  »وعىل 
مشاريع  لثالثة  متميزة  مبواكبة  الجامرك  قامت   ،«DIER
كربى يف قطاعي صناعة الطريان والفوالذ تقودها عىل التوايل 
املجموعتني األمريكيتني »AEROLIA» و»EATON» وكذا 
عىل  أرشف  وقد   .«SHANGANG« الصينية  املجموعة 
هذا الدعم بشكل دؤوب من أجل السامح لهؤالء الفاعلني 

ببدء العمل يف مشاريعهم وفق أجندة االستثامر الخاصة بها. 

موازاة مع ذلك، استفادت مجموعة »RENAULT» من 
مواكبة خاصة من طرف مصالح إدارة الجامرك سواء عىل 
أجرأة  تتبع  إطار  يف  وذلك  الجهوي  أو  املركزي  املستوى 

االتفاقية املربمة بني الجامرك واملجموعة املذكورة.

الوحدة التقنية التفاق أكادير. وقد عرف هذا الحدث الذي تم تنشيطه من طرف خرباء من املنظمة العاملية للجامرك 
مشاركة الجامرك املغربية إىل جانب نظرياتها األردنية والتونسية واملرصية.

بعزمها عىل السري قدما يف طريق مأسسة عالقاتها مع القطاع الخاص، عقدت إدارة الجامرك االتفاقية اإلطار السادسة 
مع جمعية مهنية جديدة وهي االتحاد الوطني للكهرباء وااللكرتونيات والطاقات املتجددة. 

وترنو هذه االتفاقية التي تجسد اإلرادة الجامعية لتقوية 
روابط التعاون بني الطرفني، تطوير أنشطة ثنائية مهيكلة 
ومنسقة الغاية منها تحسني املحيط املسطري، التنظيمي 

والقانوين الذي تعمل فيه مقاوالت القطاع.

مهمة املقاوالت الكربى : خدمة متميزة لفائدة 130  فاعال اقتصاديا  

عىل ضوء منهجيات مامثلة لدى جامرك أخرى عرب العامل، تبنت الجامرك مفهوم »مهمة املقاوالت الكربى» الذي أفرز انتقاء 130 مقاولة تحقق 

حيزا هاما من املبادالت التجارية. ويستفيد الفاعلون املعنيون من خدمة مشخصنة )اختيار املساطر املناسبة، املنتوجات والخدمات الجمركية...( 

وذلك بفضل مخاطب وحيد يساعدهم عىل تقليص آجال وتكاليف عبور الجمرك لسلعهم املستوردة أو املصدرة.



n محاربة الغش الجمريك : إحدى أولويات إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة 

     - نظام للمراقبة الجمركية يساير املعايري الدولية

     - مراقبة شاملة تغطي مختلف أشكال الغش الجمريك 

n تحصيل الديون الجمركية : فعالية يف تحسن مستمر

الـمراقـبة، تـدبــري الـمـنازعـات والتـحـصـيل
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2الـمراقـبة، تـدبــري الـمـنازعـات والتـحـصـيل

محـاربة الغـش : إحدى أولويـات إدارة الجـامرك والضـرائب غـري الـمبارشة  

مساهمة منها يف السياسة الوطنية الخاصة برتسيخ مبادئ 
املراقبة  فعالية  بني  التوفيق  وبغية  املرشوعة  املنافسة 
وسالسة تدفق البضائع، واصلت إدارة الجامرك والرضائب 
غري املبارشة خالل سنة 2014 تحسني نظام املراقبة الذي 
يقوم عىل تحليل املخاطر واالنتقائية معتمدة يف ذلك عىل 

أفضل املامرسات الدولية يف هذا املجال. 

ويف هذا الصدد، قامت إدارة الجامرك سنة 2014 بنرش عدة 
كتيبات ومناهج من أجل تعزيز القدرات يف مجال تحليل 
بدالئل  األمر  ويتعلق  التدخل.  تقنيات  وتطوير  املخاطر 
التعليامت  مذكرة  وكذا  القبلية  واملراقبة  املخاطر  تحليل 
تحدد  والتي  التجارية،  العمليات  مبراقبة  الخاصة  العامة 
اعتامدها يف كل مستوى  التي يجب  القواعد واإلجراءات 

من مستويات املراقبة.

وتهدف هذه املنهجية إىل دمج مختلف مستويات املراقبة 
بفضل  للمراقبة  أفضل  وتوجيه  بينها  أكرب  تكامل  لضامن 
تضافر الجهود واستغالل املعطيات وتحليل النتائج وبالتايل 

إثراء معايري االنتقائية.

إدارة  طرف  من  تنفيذها  يتم  التي  القبلية  املراقبة  إن 
واملطارات  املوانئ  بأهم  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك 
الدولية تستجيب كليا للمعايري الدولية وتهدف إىل استباق 
انتقاء العمليات التي يجب إخضاعها للمراقبة. فخالل سنة 
2014، قامت املصالح الجمركية باستهداف 175 2 عملية 
استخالص جمريك عالية املخاطر نتج عنها مراجعات للقيمة 
املرصح بها بلغت 124 مليون درهم. كام تم تسجيل 242 

النتائج املرضية املسجلة خري  قضية منازعات. وتعد هذه 
دليل عىل فعالية وأهمية هذا النوع من املراقبة.

األوتوماتييك  لالنتقائية  كمعدل   %10 نسبة  باعتامدها 
لتفتيش الواردات و 9% بالنسبة للصادرات، تسعى إدارة 
الجامرك والرضائب غري املبارشة للتوفيق بني سالسة املرور 
وفعالية املراقبة. وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد أن اإلدارة 
السلع  إلخضاع  املحليني  للمسؤولني  الصالحية  منحت 
املشكوك يف بياناتها إىل املراقبة إذا مل يتم انتقاؤها بواسطة 

النظام األوتوماتييك.

وقد ساهمت عمليات املراقبة املنجزة يف مجال مراجعة 
تحصيل  يف  والوزن  واملنشأ  بالقيمة  املتعلقة  البيانات 

نـظـام للـمراقـبة الجـمركـية يـسايـر الـمعاييـر الدولـية

الـمراقبة القبلية

الـمراقبة اآلنية

الـمراقـبة، تـدبــري الـمـنازعـات والتـحـصـيل
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الناتجة  الغرامات  جانب  إىل  إضافية  ورضائب  رسوم 

عنها.

برامج  بعدة  االنتقائية  نظام  وظائف  تعزيز  تم  كام 

لعمليات  أفضل  متابعة  وضامن  املراقبة  توجيه  قصد 

للرصد  بنظام  األمر  ويتعلق  الجمريك.  التخليص 
الجمركية  املصالح  إشعار  من  ميكن  الذي  واإلنذار 
اهتامما  تتطلب  التي  بالجوانب  أوتوماتيكية  بطريقة 
إخضاعها  قصد  الحساسة  للعمليات  التنبيه  وكذا  خاصا 

قبة.  للمرا

من أجل تأطري املراقبة البعدية تم اعتامد مخطط وطني 
يرتكز عىل رؤية قطاعية تأخذ بعني االعتبار الخصوصيات 
للمراقبة.  إخضاعها  الواجب  الرشكات  الجهوية الستهداف 
 2014 سنة  املخطط، متت خالل  بهذا  العمل  ومن خالل 
القطاعات،  أكرث من 560 رشكة تعمل يف مختلف  مراقبة 
كرسوم ورضائب  درهم  مليون  إثبات 339  من  مام مكن 
عىل  كغرامات  درهم  مليون   190 وتحصيل  مستحقة 

املخالفات املتعلقة بنظام الرصف.

و غالبا ما تعتمد املراقبة البعدية عىل التحقق من مدى 
صحة الترصيحات التي يديل بها الفاعلون االقتصاديون من 
 )AAMI( خالل آليات املساعدة اإلدارية الدولية املتبادلة

مع الجامرك األجنبية الرشيكة.

الغش  من  للحد 
املرصح  القيمة  يف 
االسترياد،  عند  بها 
إدارة  وضعت 
من  أكرث  الجامرك 

110 2 مرجعا يشمل 768 6 منتج أدمجت يف قاعدة البيانات 
املصالح  جهود  تضافر  مكن  وقد  املجال.  لهذا  املخصصة 
الجمركية مع استخدام هذه األداة من املساهمة يف تحسني 
عائدات املداخبل الجبائية وضامن رشوط املنافسة العادلة. 

البضائع  قيمة  ملراجعة  اإلجاميل  املبلغ  فإن  وهكذا، 
مليار   7,6 من  أكرث  إىل  وصل   ،2014 سنة  بها  املرصح 

واملكوس  الرسوم  من  درهم  مليار   2,6 عنها  نتج  درهم 
سنة  مع  مقارنة   %30 نسبة  تعدت  بزيادة  اإلضافية، 

.2013

الـمراقبة القبلية
اليقظة اإلسرتاتيجية يف خدمة الـمراقبة الجمركية

من أجل استباق تدفق التبادالت التجارية واإلحاطة مبجاالت 

الغش التجاري، تم إحداث خلية مركزية لليقظة االسرتاتيجية 

الخارجية  بالتجارة  البيانات املتعلقة  تعتمد أساسا عىل جمع 

بعني  األخذ  مع  التجارية  املبادالت  لتوجهات  دقيق  وتحليل 

االعتبار التغريات املمكن حدوثها. ويتم تقاسم النتائج املحصل 

عليها مع املسؤولني املعنيني عرب إصدار لوحات قيادة شهرية 

وتقارير محددة تخص بعض القطاعات وكذا تقييم أثر التدابري 

املتعلقة بالتعريفة الجمركية. 

توجيه  من  املراقبة  عن  املسؤولني  املنجزة  التقارير  ومتكن 

عملياتهم نحو القطاعات التي تعرف تغريات غري اعتيادية سواء 

من حيث حجم التداول أو اإليرادات.

مـراقـبة جــمركـية شـامـلـة تـغــطي مـخـتـلـف أشــكال الـــغش الجمركـي

مـحاربة الغش يف الترصيح بالقيمة
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الجامرك  إلدارة  الردعي  الدور  تعزز   ،2014 سنة  خالل 
املقلدة  السلع  محاربة  مجال  يف  املبارشة  غري  والرضائب 
مع بدء العمل مبقتضيات جديدة تتمثل يف إدراج استرياد 
السلع الحاملة لعالمة صناعية أو تجارية أو خدمة مزيفة 
هذه  عىل  بناء   .)285 )املادة  الجمركية  املخالفات  ضمن 
الحق يف  الجمركية  للمصالح  أصبح  الجديدة،  الصالحيات 
وتسوية  ومصادرتها  مزيفة  بضائع  استرياد  مخالفة  إثبات 

النزاعات ذات الصلة بطرق قضائية أو ودية.

من  وحدة  مليون   7,3 من  أكرث  حجز  تم  فقد  وهكذا، 
البضائع املزيفة، مقابل 3,3 مليون وحدة سنة 2013.  وقد 
بلغت القيمة اإلجاملية لهذه السلع 105,6 مليون درهم 

سنة 2014 مقابل 92 مليون درهم سنة 2013.

تعليق  بطلبات  أكرث من 690 ملف متعلق  تم قبول  كام 
التداول الحر لبعض السلع مقابل 549 ملف مسجل خالل 

السنة املاضية.

مـحاربة السلع الـمقلدة

تعـزيز سـيادة القانون ومكافـحة التـجارة غـري الـمهيكلة

حدد قانون املالية لسنة 2014 رشوط االستفادة من النظام املؤقت للمركبات الخاصة. حيث تم تقنني االستفادة من هذا النظام بالنسبة 

للمركبات التي تقل البضائع ذات الطابع التجاري ابتداءا من فاتح  مايو لسنة 2014. وتهدف هذه اإلجراءات الجديدة إىل الحد من تطور 

القطاع غري املهيكل وتحسني ظروف املراقبة باملعابر الحدودية.

ولضامن تنفيذ هذا اإلجراء يف أفضل الظروف، تم اعتامد العديد من التدابري املصاحبة له السيام :

- تنظيم حملة تواصل وتوعية قبل وخالل األشهر األوىل من دخول هذا التدبري حيز التنفيذ؛

- عقد عدة اجتامعات مع الجمعيات املمثلة للمغاربة املقيمني بالخارج لدراسة املوضوع وتحسيسها بالرهانات االقتصادية والبيئية 

لهذه الظاهرة ؛

- اعتامد مسطرة مبسطة للناقلني املتخصصني يف نقل األمتعة غري املصحوبة لصالح للمغاربة املقيمني بالخارج. حيث تم الرتخيص 

لهؤالء الناقلني من طرف املكاتب الجمركية املتواجدة بالحدود.

وقد مكنت هذه التدابري من خفض عدد املركبات الخاصة املستخدمة لنقل البضائع، مام أثر إيجابا عىل ظروف مرور املسافرين عرب 

مختلف نقاط العبور املعنية.
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مـحاربة التهريب

مـحاربة تهريب السجائر واالتجار يف املخدرات

للمقاوالت  التنافسية  القدرة  عىل  للمحافظة  منها  سعيا 
الوطنية، عملت إدارة الجامرك عىل تكثيف عمليات مكافحة 
املراقبة  نقط  تعزيز  عرب  وذلك  املنظم  التهريب  شبكات 
باملكاتب الحدودية )مبا يف ذلك املمرات الحدودية للكركرات، 
باب سبتة وباب مليلية( وأيضا عرب ضامن تواجدها مبختلف 

ربوع الرتاب الوطني )الطرق، نقاط البيع(.

متابعة  عىل  الجامرك  إدارة  حرصت  أخرى،  جهة  ومن 
بالنسبة  االسترياد  عند  الجمركية  الرسوم  تخفيض  سياسة 

للمنتوجات املعنية بالتهريب، باإلضافة إىل تشديد التدابري 
الردعية للحد من التهريب املنظم وكذا تعزيز صالحيات 
ابتداءا  السيارة  الطرق  داخل  للتدخل  الجمركية  املصالح 

من سنة 2015.

املبذولة  الجهود  وتضافر  التدابري  هذه  تفعيل  أسفر  وقد 
مهربة  بضائع  مصادرة  عن  الجمركية،  املصالح  طرف  من 
بقيمة إجاملية تقدر ب  552,6 مليون درهم مقابل 454,6 

مليون درهم يف سنة 2013.

من أجل توفري املعلومات الخاصة بتهريب السجائر لجميع 
املتدخلني يف محاربة هذه الظاهرة، قامت إدارة الجامرك 
مبشاركة املقاوالت املشتغلة بالقطاع بدراسة ميدانية قصد 
وقد  لها.  مدقق  مسح  ووضع  الظاهرة  هذه  تطور  تتبع 
يف  السجائر  تهريب  معدل  االستطالع  هذا  نتائج  قدرت 

السوق الوطنية ب %12,5.

بلغ  املجال،  هذا  يف  املبذولة  الجهود  تضافر  وبفضل 
 ،2014 سنة  خالل  املحجوزة  للسجائر  اإلجاميل  الحجم 
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مـراقبة الـمسافرين

حامية املستهلك

سنة  وحدة  مليون   19,9 مقابل  وحدة  مليون   25,4
2013، أي بزيادة قدرها 21%. وموازاة مع ذلك، ضبطت 
 ،2014 سنة  املخدرات  من  طن   37,8 الجمركية  املصالح 
مقابل 41,4 طن سنة 2013، أي بانخفاض قدره %8,6. 

مادة  كميات  انخفاض  إىل  أساسا  النتائج  هذه  وتعزى 
 2014 سنة  37,4 طن  قدرت ب  والتي  املحجوزة  الشريا 
مقابل 40,1 طن سنة 2013 وذلك نتيجة تعزيز املراقبة 

واستخدام أجهزة السكانري.

أكرث  من  بالعمالت  الترصيح  وعدم  املخدرات  حيازة  تعد 
املخالفات املسجلة عىل مستوى مراقبة املسافرين. ومع تزايد 
عدد املسافرين عرب نقط العبور الربية والبحرية واملطارات 
)حوايل 19 مليون شخص سنة 2014(، تحرص اإلدارة عىل 

تنويع طرق املراقبة واالعتامد عىل استهداف مدروس. 

وقد مكن هذا النهج من حجز ما يعادل 114 مليون درهم 
من العمالت األجنبية سنة 2014 مقابل 75,2 مليون درهم 

سنة 2013 أي بزيادة قدرها %51,6.

إدارة  تعمل  املستهلكني،  حامية  يف  املساهمة  أجل  من 
املتواجدة  األخرى  اإلدارية  املصالح  مع  بالتعاون  الجامرك 
التي ميكن أن  املواد  أو  البضائع  بالحدود عىل منع دخول 

تشكل خطرا عىل صحة وسالمة املواطنني. 

الوطني  املكتب  مع  وبتعاون  هكذا، 
الغذائية،  للمنتجات  الصحية  للسالمة 
قامت إدارة الجامرك بحظر استرياد لحوم 
الطرائد، باعتبارها ناقال محتمال لفريوس 
ايبوال ، كام عملت عىل مصادرة وتدمري 
أي منتج حيواين أو ذا أصل حيواين قادم 
ملرض  حاالت  تسجيل  بعد  تونس  من 

الحمى القالعية بهذا البلد.

فقد  املواطنني،  سالمة  يخص  فيام  أما 
رفعت املصالح الجمركية مستوى اليقظة 
محاوالت  عن  للكشف  الحدود  عىل 

استرياد األسلحة والذخائر أو األدوات التي من شأنها إلحاق 
األذى باألمن العام. ومن بني املنتوجات التي متت حيازتها 
سنة 2014 سيوف وأسلحة نارية وذخرية ومشاعل مجهزة 

بهراوات وأيضا مروحيات ذات تحكم عن بعد.
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تـحـصــيل الـديـون الجــمركــية : فــــــعالـية فـي تحسـن مستمــر

نظرا للكم الهائل للقضايا املعروضة أمام املحاكم، والتي فاق عددها 000 30 ملف سنة 2014 وكذا املبالغ املالية املهمة 
موضوع املنازعات، اتخذت إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة كل السبل القانونية السرتداد املبالغ املستحقة. 

التـسـوية الــودية

التـحصيل الجربي للـديون

لتحسني مردودية التحصيل، تفضل املصالح الجمركية تسوية 
وطبقا  محددة  ملسطرة  وفقا  الصلح  طريق  عن  القضايا 
من   %73 تسوية  متت  وقد  املصالحة.  جدول  ملقتضيات 
مجموع قضايا املنازعات خالل سنة 2014 عن طريق الصلح 
مام مكن من تحصيل غرامات تقدر ب 363 مليون درهم  
مقابل 354 مليون درهم سنة 2013 أي بزيادة قدرها %2,5.

الجديد  باإلجراء  الخاص  امليثاق  بنرش   2014 سنة  متيزت 
املتعلق ب » إشعار لدى الغري ». هذا امليثاق، املربم بني 
وزارة االقتصاد واملالية باعتبارها ممثلة للهياكل املسؤولة 
يقدم  املغربية  للبنوك  املهنية  والجمعية  التحصيل  عن 
الضامنات الالزمة لكل املتعاقدين عرب املوازنة بني حقوق 

دافعي الرضائب ومصلحة خزينة الدولة.

ويف السياق نفسه، وبالتعاون مع وزارة العدل، تم تفعيل 
عمل اللجان اإلقليمية يف محاكم االستئناف املسؤولة عن 
املراقبة والسهر عىل تنفيذ القرارات الصادرة لصالح إدارة 
ميدان  يف  بها  املعمول  اإلجراءات  مكنت  وقد  الجامرك. 
التحصيل الجربي خالل سنة 2014 من اسرتداد ما مجموعه 

314 مليون درهم.

الجــباية الجـمـركــية والتعــاون الـــدولــــي



n تدابري الدفاع التجاري لحامية اإلنتاج الوطني من الـمنافسة غري الـمرشوعة

n قانون الـاملية 2014 : تدابري جمركية وجبائية جديدة لتكييف الترشيعات الجمركية ودعم االقتصاد الوطني

n اعتامد النظام املنسق لسنة 2012 إلتزاما بالـمعايري الدولية

n اتفاقيات التبادل الحر، روافع محفزة للنمو والتشغيل

n التعاون جامرك-جامرك لتعزيز الـمبادالت الثنائية

n إشعاع عىل مستوى الـمنظامت الدولية

الجــباية الجـمـركــية والتعــاون الـــدولــــي
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الجــباية الجـمـركــية والتعــاون الـــدولــــي

 تــــدابري الــــدفاع التجاري لحــــامية اإلنتاج الـمحلــــي من الـمنافسة
  غـري الـمرشوعة

مساهمة منها يف حامية القطاعات اإلنتاجية املغربية من املنافسة غري املرشوعة 
بالتعاون مع  الواردات، تعمل إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة،  لبعض 
الفاعلني املعنيني يف مجال التجارة الخارجية،  عىل دراسة وتطبيق تدابري الدفاع 
التجاري ضد املنتجات املستوردة التي يرجح أن تسبب رضرا لإلنتاج الوطني.

فــي هـذا اإلطــار، هناك نـوعان من التـدابــري الـممكن تطـبيـقها :

• التدابري الحامئية املطبقة عىل واردات منتج ما إذا ثبت 
أنه، بعد تطورات غري متوقعة :

- يشكل هذا املنتج موضوع زيادة كبرية بصفة مطلقة 
أو بالنسبة لإلنتاج الوطني، و

أو تهديد برضر جسيم لفروع  - أن هناك رضر جسيم 
اإلنتاج الوطني ملواد مشابهة أو التي تدخل يف منافسة 

مبارشة مع املنتج املستورد، و

الزيادة  الواردات موضوع  أن هناك عالقة سببية بني   -
املهمة والرضر الجسيم أو التهديد به.

• إجــراءات مـكافــحة اإلغراق تطبق عىل واردات منتج 
ما يف الحاالت التالية :

سعر  أن  يعني  ما  وهو  املنتج،  بهذا  السوق  إغراق   -
تصديره إىل املغرب أقل من قيمته العادية، و

- حدوث رضر مهم بفرع اإلنتاج الوطني للمنتج املشابه 
للمنتج موضوع اإلغراق ، و

- ثبوت وجود صلة سببية بني الواردات املغرقة والرضر 
الذي تسببت فيه.

- األسالك وحديد االسمنت : تم تطبيق تدبري وقايئ عىل 
إضايف  استرياد  رسم  شكل  يف  املنتوجني،  هذين  واردات 
محدد يف  0,55 درهم/كلغ، وذلك اعتبارا من 27 مايو 

.2014

تم   : مل   10 قنينة  يف  الدمنارك  يف  املصنع  األنسولني   -
املنتج  تطبيق إجراء ملكافحة اإلغراق عىل واردات هذا 
بنسبة  اإلغراق  مكافحة  لرضيبة  إخضاعها  خالل  من 

13,89%، ابتدءا من 28 أكتوبر 2014.

إجراء  تطبيق  تم   : برتغايل  أصل  من  أ4  فئة  من  ورق   -
رضيبة  فرض  خالل  من  املنتج  لهذا  اإلغراق  مكافحة 
أكتوبر  منذ 21  بنسبة 10,6%، وذلك  اإلغراق  مكافحة 

.2014

االتحاد  املنشأ  ذات  بالحرارة  املدرفلة  الصلب  صفائح   -
األورويب وتركيا : يف إطار فرض إجراء مكافحة اإلغراق، 
تم  إخضاع هذا املنتج إىل واجب مكافحة اإلغراق يرتاوح 

بني 15,04% و 22,11%، اعتبارا من 26 سبتمرب 2014.

ركـزت تدابـري الـدفاع التـجاري الـمطبقة سنة 2014 عىل الـمنتجات التالـية :

الجــباية الجـمـركــية
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3

مخازن و ساحات االستخالص الجمريك

إضفاء املهنية عىل استغالل مخازن و ساحات االستخالص 
الجمريك )الفصل 1-61(

والرضائب  الجامرك  مدونة  من  الحايل   61 الفصل  يتيح 
واستغالل  إنشاء  من   االستفادة  لألفراد  املبارشة  غري 
مخازن وساحات االستخالص الجمريك إىل جانب األشخاص 
هذه  استغالل  عىل  املهني  الطابع  وإلضفاء  املعنويني. 
يتم  بحيث  الذكر  السالف  الفصل  تعديل  تم  املخازن، 
عىل  والساحات  املخازن  هذه  إحداث  إمكانية   اقتصار 

الرشكات العاملة يف مجال اللوجستيك والنقل الدويل. 

القبول الـمؤقت

إنتاج سلع موجهة للتصدير  الـمؤقت والـمستخدمة يف  القبول  الـمستوردة تحت نظام  العرض لالستهالك للمعدات 
)الفصل 134 مكرر والفصل 151(. 

املؤقت  القبول  نظام  إطار  يف  املستوردة  املعدات  تعد 
عن  تقل  ال  بنسبة  املوجهة  السلع  إنتاج  يف  واملستخدمة 
الفصلية  الرسوم  استيفاء  من  معفاة  للتصدير   %75
املنصوص عليها يف الفصل 148 من مدونة الجامرك.  أما إذا 
تم عرض هذه املعدات لالستهالك، فانه ينبغي، باإلضافة 
إىل الرسوم واملكوس املستحقة عىل أساس قيمة الواردات، 
تحت  استريادها  تاريخ  من  تحتسب  تأخري  فوائد  تسديد 

نظام القبول املؤقت إىل تاريخ عرضها لالستهالك.

الصادرات  تنمية  يف  استخدمت  املعدات  هذه  أن  مبا 
تم  إنتاجهم،  وسائل  تحديث  عىل  املصدرين  وتشجيع 
استكامل الفصل 151 من قانون الجامرك من أجل التمكن 
الرسوم  أساس  عىل  املعدات  لهذه  لالستهالك  العرض  من 

املتعلق  الترصيح  تسجيل  تاريخ  منذ  وقيمتها  والرضائب 
بالعرض لالستهالك.

هذا، ويستفيد أيضا من الرشوط الجديدة للعرض لالستهالك 
املشار  املنفصلة  وقطعها  وأجزاؤها  والتجهيزات  املعدات 

إليها يف الفصل 134 مكرر من مدونة الجامرك.

اإلرشاف عىل تشغيل مخازن وساحات االستخالص الجمريك )الفصل 1-61(

إىل   1-63 الفصل  عىل  أدخل  الذي  التعديل  يهدف 
إضافة رشط جديد اللتزامات مستغيل  مخازن وساحات 

االستخالص الجمريك يقيض باحرتام دفرت التحمالت املوضوع 
من قبل إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة.

التعديالت الرئيسية لـمدونة الجامرك والرضائب غري الـمبارشة

ـــم  ـــة ودع ـــات الجمركي ـــف الترشيع ـــدة لتكيي ـــة جدي ـــة وجبائي ـــري جمركي ـــاملية 2014 : تداب ـــون الـ قان
االقتصـــاد الوطنـــي
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مواءمة مقتضيات مدونة الجامرك الـمتعلقة بالقبول الـمؤقت للبضائع ووسائل النقل )الفصلني 145 و 146(

أفضل  تعريف  إعطاء  الفصلني 145 و146  تعديل  يهدف 
للبضائع املؤهلة لالستفادة من نظام القبول املؤقت وذلك 

وفقا ألفضل املامرسات الدولية يف هذا املجال.

نظام القبول املؤقت سيكون مفتوحا فقط : 

- لألمتعة الشخصية، الجديدة أو املستعملة، املستوردة من 
طرف املسافرين الذين يقيمون بصفة اعتيادية بالخارج 
كل  باستثناء  سفرهم  أثناء  الشخيص  استعاملهم  ألجل 

بضاعة مستوردة ألهداف تجارية.

- لوسائل النقل ذات االستعامل الشخيص وكذا قطع الغيار 
لالستعامل  املستوردة  العادية  والتجهيزات  وأجزاؤها 
إقامة  محل  لهم  الذين  األشخاص  طرف  من  الشخيص 
اعتيادي بالخارج، باستثناء وسائل النقل ذات االستعامل 

الشخيص الحاملة لبضائع ذات صبغة تجارية.

وقد دخلت هذه األحكام الجديدة حيز التنفيذ ابتداءا من 
الثالثة من الفصل 3  فاتح مايو 2014 وذلك وفقا للفقرة 

من قانون املالية لسنة 2014.

يسعى هذا التعديل إىل جعل مقتضيات مدونة الجامرك 
املتعلقة باإلرسال اإللكرتوين للتصاريح الجمركية والوثائق 
الخاص   05-53 رقم  القانون  ملقتضيات  مطابقة  املطلوبة 

بالتبادل اإللكرتوين للمعلومات القانونية.

الجامرك  مدونة  من   281 الفصل  مقتضيات  تعديل  تم 
ليشمل  الثانية  الدرجة  من  الجمركية  باملخالفات  املتعلق 
أو إلكرتونية،  أو مناورة تنجز بطرق معلوماتية  كل عمل 
أو  لإلدارة  املعلومايت  النظام  معلومات  حذف  إىل  ترمي 
تغيريها أو إضافة معلومات إىل هذا النظام، عندما ينجم 
عن هذه األعامل أو املناورات التملص من رسم أو مكس 

أو الحصول بصفة غري قانونية عىل امتياز معني.

التبادل اإللكرتوين للبيانات القانونية

 05-53 رقم  القانون  مع  الجامرك  مدونة  أحكام  تطابق 
)الفصل  القانونية  للبيانات  اإللكرتوين  بالتبادل  املتعلق 

203 الـمكرر(

أمن النظام الـمعلومايت إلدارة الجامرك

زجر األعامل والـمناورات التي تؤثر سلبا عىل بيانات النظام الـمعلومايت إلدارة الجامرك )الفصل281(
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اعتبار  عىل  ينص  جديد  مبقتىض   285 الفصل  تكميل  تم 
التقليد مخالفة جمركية وذلك من أجل جعل تدخل اإلدارة 

يف هذا الشأن زجريا أكرث.

يف إطار سياسة تحرير استرياد وتوزيع التبغ املصنع التي تم 
انتهاجها منذ فاتح يناير 2011، اتضحت رضورة إصالح النظام 
يستند  كان  والذي  املنتجات  املفروض عىل هذه  الرضيبي 
سابقا عىل رشط الحد األدىن للسعر وذلك استجابة لرضورة 
القطاع مع ضامن  الفاعلني  يف هذا  بني  املنافسة   تحفيز 

توطيد وتعزيز مداخيل الدولة وأهداف الصحة العامة.

غري  والرضائب  الجامرك  إدارة  قامت  السياق،  هذا  يف 
املبارشة، يف إطار قانون املالية لسنة 2013، بتبني إصالح 
للنظام الرضيبي معتمدة عىل توجيهات املنظامت الدولية 
الجديد  النظام  ويتميز  الرشيكة.  البلدان  تجارب  وعىل 

بالجمع بني ثالثة عنارص أساسية، وهي :

- استحداث رضيبة محددة؛

- الحفاظ عىل جزء من الرضيبة تتناسب قيمته مع سعر 
البيع املحدد للعموم؛

- تحديد الحد األدىن للتقايض حفاظا عىل إيرادات الدولة؛ و

- تحديد حد أدىن للضغط الرضيبي عىل السجائر.

يـمتد تنفيذ هذا اإلصالح عىل مدى ثالث سنوات، وذلك 
اعتبارا من فاتح يناير2013. هذا، وقد عرفت سنة 2014 

تنفيذ املرحلة الثانية من اإلصالح وفقا للجدول التايل :

تقليد

إحداث ترشيعات جديدة ملكافحة استرياد البضائع الحاملة 
لعالمة صنع أو تجارة أو خدمات مقلدة 

إصالح النظام الرضيبي للتبغ الـمصنع فيام يتعلق بالرضائب الداخلية عىل االستهالك

تعديل بعض حصص الرضائب الداخلية عىل االستهالك

- املرشوبات املقوية املحتوية عىل عنارص الكافيني والطورين 
والكلكوغونولكتون أو املحتوية عىل األقل عىل عنرصين 
منها : تخضع لدفع رضيبة داخلية عىل االستهالك مقدارها 

500 درهم للهكتولرت بدل 150 درهم للهكتولرت؛

- الخمور : حدد مقدار الرضيبة الداخلية عىل االستهالك يف 
700 درهم للهكتولرت بدل 500 درهم.

الحد األدىن الـمتقاىض تاريخ التطبيق
الحصص املتعلقة بسعر البيع للعموم دون احتساب الرضيبة 
عىل القيمة املضافة والرضيبة الداخلية عىل االستهالك الخاصة 

الحد األدىن الـمتقاىض 

533 درهم ل1000 سيجارة40%332 درهم ل1000 سيجارةفاتح يناير 2014

567 درهم ل1000 سيجارة25%462 درهم ل1000 سيجارةفاتح يناير 2015
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يعرف النظام املنسق بكونه تصنيفة دولية للبضائع، يتم وضعه و تحيينه من قبل املنظمة العاملية للجامرك، كام يستعمل 
من قبل 200 دولة يف أنحاء العامل. يساهم هذا النظام يف موامئة األنظمة الجمركية وكذا املساطر التجارية والجمركية كام 

يعمل عىل تسهيل تبادل املعلومات التجارية.

استجابة اللتزامات املغرب باعتباره عضو يف االتفاقية الدولية للنظام املنسق، و عىل غرار باقي الدول املتعاقدة. رشعت 
اإلدارة سنة 2014، يف وضع برنامج عمل يرمي إىل تكييف هيكل التعريفة الجمركية الوطنية من خالل إدماج تعديالت 

النظام املنسق لسنة 2007 و 2012.

وقد ارتكز برنامج عمل اإلدارة بهذا الخصوص عىل محورين أساسيني :

حوايل  و2012   2007 لسنتي  املنسق  النظام  تبني  شمل 
574 سلسلة تعديل موزعة عىل مختلف القطاعات وفق 

الرسم البياين املقابل.

التعريفة  تحيني  املذكورة  التعديالت  همت  وقد  هذا 
الجمركية، وتغيري التبنيدات الجمركية املضمنة يف القوائم 
املرفقة إلتفاقيات التبادل الحر، مبا يف ذلك إتفاق الرشاكة 
بني املغرب واالتحاد األورويب، اإلتفاق الفالحي بني املغرب 
الواليات  مع  الحر  التبادل  وإتفاقيات  األورويب  واإلتحاد 

املتحدة األمريكية وتركيا والدول العربية.

دورات  تنظيم  تم  االنتقالية،  املرحلة  هذه  لنجاح  ضامنا 
تكوينية خاصة بهذه التعديالت لفائدة :

- الفاعلني االقتصاديني : معرشين ومرصحني ؛

املعنية،  الوزارية  القطاعات   : املؤسساتني  الرشكاء   -
الغذائية،  للمواد  الصحية  للسالمة  الوطني  املكتب 

املعهد  الصادرات،  وتنسيق  ملراقبة  املستقلة  املؤسسة 
االتصاالت،  لتقنني  الوطنية  الوكالة  للمعايري،  املغريب 
الوكالة الوطنية لتطوير تربية األحياء البحرية ومكتب 

الرصف ؛

- أطر إدارة الجامرك.

الـمحور الثاين : تنظيم دورات تكوينية خاصة بتعديالت النظام املنسق 2012-2007 

الـمحور األول : تطبيق تعديالت النظام الـمنسق 

اعـتــامد النــظـام الـمنــسق لــسنة 2012 الـتـــزاما بالـمــعايـري الـدولــية

الورق
4%

الكي�ويات
18%

الفالحة
24%

قطاعات أخرى
24%

اآلالت واألجهزة
15%

النسيج
11%

 الـمعادن
4%

تـوزيـع  البـنـود الـتـعريفـية الـمعدلة حـسب القـطاعـات
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يف إطار السياق العاملي املتسم بالتعقيد املتزايد للروابط االقتصادية، التجارية واملالية، يجد املغرب نفسه مطالب، عىل 
نحو متزايد، بإقامة مبادالت ومعامالت مع دول أو مجموعات دول أخرى. إن إعطاء األفضلية إلتفاقيات التبادل الحر 
وضامن ولوج فعال ألسواق الدول الرشيكة يعدان رضورة من أجل خلق فرص تسويق اإلنتاج املحيل وضامن املزيد من 

التنافسية لإلقتصاد املغريب.

أكتوبر 2014، يف  فاتح  إبتداء من  الجامرك،  إدارة  رشعت 
تطبيق املقتضيات الجمركية املنصوص عليها برسم السنة 
الثالثة من التفكيك التعريفي عىل املنتجات الفالحية وفقا 
التحرير  تدابري  بشأن  األورويب  اإلتحاد  املوقع مع  لإلتفاق 
املتبادلة عىل كل من املنتجات الفالحية، املنتجات الفالحية 

املصنعة، األسامك وكذا منتجات الصيد.

قامت إدارة الجامرك، ابتداء من فاتح يناير 2014، بتفعيل املقتضيات الجمركية املتعلقة باتفاق التبادل الحر بني املغرب 
والواليات املتحدة األمريكية يف إطار السنة التاسعة من التفكيك التعريفي.

قامت إدارة الجامرك بتطبيق املقتضيات الجمركية املتفق 
التفكيك  من  التاسعة  السنة  برسم  البلدين  بني  عليها 

التعريفي وذلك إبتداء من فاتح يناير 2014.

اتفاق الرشاكة بني املغرب واالتحاد األوريب

اتفاق التبادل الحر بني املغرب والواليات املتحدة األمريكية

اتفاق التبادل الحر بني املغرب و تركيا

اتـفاقـيات الـتـبادل الحــر، محــرك محـتـمل لتحقــيق التنمـية والشــغل

التعــاون الـــدولــــي
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التعــاون جـامرك-جـامرك لـتعـزيز الـمـبادالت الثــنائــية

يستند التعاون جامرك- جامرك عىل إنشاء تبادل رشيد ومثمر للمامرسات الجيدة والخربات بني اإلدارات الجمركية بهدف 
تعزيز كفاءتها وتحسني أدائها.

من  بالعديد  عالقاتها  توثيق  عىل  الجامرك  إدارة  تعمل 
اإلدارات الجمركية التابعة للدول الرشيكة. يف هذا اإلطار، 
مع  عديدة  لقاءات   ،2014 سنة  اإلدارة،  هذه  عقدت 
اسبانيا، مرص  فرنسا،  من  لكل  التابعة  الجمركية  اإلدارات 
واإلمارات العربية املتحدة. باإلضافة إىل ذلك، وقعت إدارة 
أذربيجان  مع  املتبادلة  املساعدة  بشأن  إتفاقا  الجامرك 
ذات  املجاالت  يخص  فيام  الجمركية  العالقات  لتسيري 
اإلهتامم املشرتك وإعطاء دفعة قوية للمبادالت التجارية 

بني البلدين.

أما فيام يخص التعاون جنوب-جنوب، فقد واصلت إدارة 
الجامرك تعزيز عالقاتها مع الدول اإلفريقية لتكثيف روابط التعاون واملساعدة. وبهذا الخصوص، تم عقد اجتامعات عدة 

مع اإلدارات الجمركية التابعة لبعض الدول اإلفريقية، خاصة  غينيا االستوائية، الغابون، تشاد والكامريون.

التــعاون الـمتعدد الجــوانب

اتفاق أكـادير

من أجل تعزيز املبادالت التجارية بني البلدان األعضاء يف 
اتفاقية أكادير من خالل تنشيط التعاون الجمريك الرباعي، 
للجنة  األوىل  الدورة  أعامل  يف  الجامرك  إدارة  شاركت 
مبقر   2014 مارس   17 يف  عقدت  التي  للجامرك  املشرتكة 

الوحدة التقنية بعامن )األردن(.

أسفر هذا االجتامع عن إنشاء لجنة جمركية وكذا إطالق 
دراسات من أجل إنجاز الربط اإللكرتوين بني األعضاء إىل 
جانب مرشوع إتفاقية املساعدة اإلدارية املتبادلة والعمل 

عىل تنفيذ برنامج تدريبي لسنة 2014.

الـمغرب – بلدان جامعة الدول العربية

يضطلع املغرب ومن خالله إدارة الجامرك بدور ريادي يف 
مرشوع إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة الكربى وإقامة 
هذه  قامت  األساس  هذا  وعىل  العريب.  الجمريك  االتحاد 
األشغال  وكذا  الفعاليات  من  العديد  يف  باملشاركة  اإلدارة 
الرامية إىل تنسيق العمل سواء فيام يتعلق بقواعد املنشأ، 
اإلجراءات  بتوحيد  املوحدة،  العربية  الجمركية  بالتعرفة 
الجمركية أو املعلوماتيات. كام شاركت يف اإلجتامع الثاين 
والثالثون للمدراء العامني لجامرك الدول العربية باإلضافة 
واإلجتامعي  اإلقتصادي  للمجلس   94 و   93 الدورتني  إىل 

التابع للجامعة العربية.

وقد عقدت إدارة الجامرك أيضا االجتامع الحادي والثالثني 
للمدراء العامني لجامرك الدول العربية وذلك يف 30 يناير 

2014 مبراكش.

التــعاون الثــنائــي
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إشــعاع عـلـى مـسـتوى الـمنظــامت الـدولــية

الـمنظمة العالـمية للجـامرك

املدير  انتخاب  2014 حدثا متميزا متثل يف  شهدت سنة 
السيد  املبارشة،  غري  والرضائب  الجامرك  إلدارة  العام 
للجامرك  العاملية  املنظمة  ملجلس  رئيسا  الرشيف،  زهري 
بعد أن شغل منصب نائب رئيس هذا املجلس لواليات 

لية. متتا

مبامرسة  املغربية  الجامرك  إلتزمت  اإلطار،  هذا  ويف 
هذه  مبوجب  إليها  املسندة  واملسؤوليات  الصالحيات 
بهام  يحىض  اللذان  والثقة  التقدير  تعكس  التي  الصفة 
قبل  ومن  للجامرك  العاملية  املنظمة  طرف  من  املغرب 

أعضائها.

اللجنة  أعامل  يف  الجامرك  إدارة  شاركت  ذلك،  مبوجب 
عقدت  التي  للجامرك  العاملية  للمنظمة  الدامئة  التقنية 
حول  العاملية  التجارة  منظمة  اتفاق  ملناقشة  بربوكسل 
واإلندماج  اإلقتصادية،  التنافسية  املبادالت،  تسهيل 
الخاص،  والقطاع  الجامرك  بني  الرشاكة  اإلقليمي، 
وكذا  اإللكرتونية  التجارة  للحدود،  املنسق  والتسيري 

الجمركية. الترشيعات 

ترأس  للجامرك،  العاملية  املنظمة  ملجلس  رئيسا  وبصفته 
السياسة  للجنة  والسبعني  الحادية  الدورة  أعامل  املغرب 

العامة التي تم عقدها بريسيفي بالربازيل.

للجامرك،  العاملية  املنظمة  مجلس  لرئاسة  انتخابها  وقبل 
واصلت إدارة الجامرك أداء دورها كممثل إقليمي إلدارات 
جامرك منطقة شامل أفريقيا والرشق األدىن واألوسط من 
املوضوعات  حول  االجتامعات  من  العديد  ترؤس  خالل 
املبادالت،  تسهيل  بالذكر  ونخص  املشرتك  اإلهتامم  ذات 
القدرة  وكذا  إقليمية  إسرتاتيجية  وضع  القدرات،  تقوية 

التنافسية اإلقتصادية للمنطقة.

مجلس التعاون الجمريك الـمغاربـي

الـمنظمة العالـمية للتـجـارة 

يف إطار األشغال الرامية إىل إنشاء منطقة التبادل الحر بني 
الدول املغاربية، عقد خالل سنة 2014 اجتامع ملجموعة 

العمل املكلفة بقواعد املنشأ. 

هذا، وقد شاركت إدارة الجامرك أيضا يف اجتامعات أخرى 
الخاص وكذا  التعاون بني الجامرك والقطاع  بهدف تعزيز 

املنتدى  أهمها  كان  املغاربية  التجارية  املبادالت  تعزيز 
االقتصادي  املنتدى  املغاربيني،  للمقاولني  الثالث  املغاريب 
تم  الذي  اإلقتصادي  واملنتدى  وليبيا  املغرب  بني  الثاين 
بتنظيم مشرتك من طرف اإلتحاد العام للمقاوالت باملغرب 

واإلتحاد التونيس للصناعة والتجارة والحرف اليدوية.

بتسهيل  املتعلق  اإلتفاق  تنفيذ  عىل  العمل  إطار  يف 
مع  بالتعاون  العاملية،  التجارة  منظمة  قامت  املبادالت، 
وزارة التجارة الخارجية، بتنظيم ورش عمل حول التقييم 
تسهيل  مجال  يف  املغرب  وأولويات  إلحتياجات  الذايت 
أ،  الفئات  مقتضيات  عىل  التعرف  أجل  من  املبادالت 

تم  وهكذا،  االتفاق.  هذا  يف  عليها  املنصوص  ج  و  ب 
للمـصادقة  للمفاوضات  الوطنية  للجنة  اجتامع  عقد 
وقد  أ.  الفـئة  إطار  يف  الـمغرب  التزامـات  الئحة  عىل 
لتسهيل  التحضريية  اللجنة  إىل  القامئة  هذه  إرسال  تم 

املبادالت.
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الجــباية الجـمـركــية والتعــاون الـــدولــــي

تسهيل التجـارة : تطابق مامرسات الجامرك الـمغربية لـمقتضيات اتفاق الـمنظمة العالـمية للتجارة 

الدولية،  باملنظامت  املغرب  تربط  التي  العالقات  إطار  يف 
قامت إدارة الجامرك باملساهمة يف العديد من الفعاليات 

أهمها خالل سنة 2014 :

- تتبع أعامل لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل.

عىل  الجمركية  غري  الحواجز  حول  ندوة  يف  املشاركة   -
املؤمتر  منظمة  يف  األعضاء  األفريقية  الدول  يف  التجارة 

اإلسالمي.

- املساهمة يف أعامل االجتامع السنوي الثالث عرش للشبكة 
الدولية للمنافسة.

- املشاركة يف مؤمتر رشاكة دوفيل لإلستثامر باملغرب.

- استقبال بعثة خرباء تابعة ملنظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة كجزء من برنامج يهدف إىل تطوير أنظمة فعالة 

ملراقبة سالمة وجودة األغذية.

الدويل خاصة إعالن  املدين  الطريان  تتبع أعامل منظمة   -

الرباط الذي اعتمده املؤمتر اإلقليمي الثاين ألمن الحدود.

- املساهمة يف األعامل التحضريية لتنفيذ مرفق أورومتوسطي 

لتسهيل املبادالت واالستثامر.

تــعــزيــز الـــقـدرات



n تحسني تدبري الرأسامل البرشي باعتامد آليات التدبري التوقعي للوظائف والكفاءات  

n تحسني نظام التكوين من أجل تثمني أفضل للموارد البرشية 

n تدعيم أعداد املوظفني لتحمل أمثل للمهام 

n إعادة تنظيم الهياكل ملواكبة منو االقتصاد الوطني 

n تأهيل مستمر للوسائل اللوجستيكية

n متابعة جهود المتركز امليزانية الستقاللية أكرب للمديريات الجهوية 

n مواصلة تنفيذ إسرتاتيجية الجامرك ألفق 2015

n بوابة األنرتنت : أداة يف خدمة زبناء إدارة الجامرك

n نظام  » بدر » : أكرث أمنا وتوافرا وإنفتاحا 

n التدقيق واملراقبة يف خدمة الحكامة الجمركية الجيدة

تــعــزيــز الـــقـدرات
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تـحسـني تدبــري الرأســامل البشــري باعتـامد آلـيات التدبــري التوقـعي للوظـائف والكـفاءات  

تـحسـني منظومة الـتكـويـن مـن أجـل تثمـني أفـضل للمـوارد البشـريـة  

يف إطار سياستها للموارد البرشية املتمحورة حول التدبري 
الكفاءات  تطوير  أجل  من  واملهارات  للوظائف  التوقعي 
قدرات  تثمني  مع  األداء  رفع   عىل  ترتكز  ثقافة  وإرساء 
إبتداءا من سنة  نسائها ورجالها، وضعت إدارة  الجامرك 
سنة  منذ  للتطوير  خضع  الكفاءات  لتقييم  جهازا   2010
2012، باعتامد نظام  مقابلة التقييم السنوية بني الرئيس 

املبارش يف العمل واألعوان املزاولني ملهامهم تحت إرشافه.

الجهاز  هذا  بتعميم   2014 سنة  متيزت  الصدد،  هذا  ويف 
الخارجية عىل  باملصالح  اعتامده يف مرحلة أوىل  الذي تم 

املديريات املركزية. ولتعزيز هذا النهج التطوري، أدمجت 
تحديد  بالخصوص  تهم  السنة،  هذه  جديدة  جوانب 
األهداف الفردية للموظفني وكذلك طرق جديدة لتطوير 

مهاراتهم بغض النظر عن التكوين.

عالوة عىل ذلك، ومن أجل تحديد أفضل لحاجيات أعداد 
املوظفني وضامن أمثل لتوزيع عادل بني الهياكل التنظيمية، 
البداية عىل  العمل، ركزت يف  أجريت دراسة حول حجم 
بعد  لتشمل  الجهوية  باملديريات  البضائع  تعشري  أنشطة 

ذلك ميادين جمركية أخرى.

من  التكوين  عرب  البرشية  املوارد  قدرات  تقوية  تعترب 
األولويات الرئيسية إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة 
حيث أن جهودا بذلت من أجل جعل نظام التكوين أكرث 
مهنية من خالل اعتامد دورة  للتحسني املستمر. يف هذا 
وتوحيد  التكوين  عرض  من  أفضل  متكن  وبهدف  اإلطار، 
نرش  تم  املوظفني،  كافة  عىل  تعميمه  وكذا  تنفيذه  طرق 

هذه السنة كتيب خاص بالتكوين املستمر.

فضال عن ذلك، ومن أجل تحسني دورة التكوين األسايس 
لألطر، تم إجراء تقييم إزاء جميع املتدخلني بهدف تكييف 
مسار التكوين لتمكينه من إدماج سلس للموظفني الجدد 

داخل مناصب عملهم.

باإلضافة إىل ذلك، افتتحت اإلدارة ورشا لتكوين مجموعة 
الخلف  إعداد  لضامن  الداخليني  املؤقتني  املكونني  من 
للمكونني الدامئني وتوسيع نسبة األطر املكونة واالستجابة 

لتعدد برامج التدريب.

ويف مجال تنفيذ برنامج التدريب، عمدت إدارة الجامرك 
خالل هذه السنة إىل إجراء أكرث من 000 37  يوم تكوين 
 4  164 مجموعه  مبا  مستفيد   2  000 من  أكرث  لفائدة 
مشاركة و325 دورة تكوينية، أي ما يعادل 46% كنسبة 
االستفادة من التكوين. وتشمل خدمات التدريب املقدمة 

كال من التكوين األسايس والتكوين املستمر.
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4

تـدعـيم أعـداد الـموظفـني لتحـمل أمـثل للمــهام

إعـادة تـنظـيم الهـياكـل لـمواكـبة نـمو االقتـصاد الوطــنـي

تـأهـيل مستـمر للـوسائـل اللـوجسـتيكـية

يف  إطار مواصلة  املجهودات التي بذلتها إدارة الجامرك لعدة 
سنوات لتدعيم أعداد املوظفني، ومن أجل سد الخصاص 
الناتج عن اإلحالة عىل التقاعد وملواجهة الحاجيات املرتتبة 
املنوطة  الجديدة  املهام  وكذا  العمل  حجم  ارتفاع  عن 

بها، حافظت إدارة الجامرك خالل هذه السنة عىل وترية 
منتظمة لتوظيف معقلن من خالل توظيف 130 مساعد 

إداري من الدرجة الرابعة لتعزيز فئة الفيالق.

املهام  مع  التنظيمي  للهيكل  املستمرة  املالءمة  تشكل 
املنوطة بها و كذا إكراهات التنمية مصدر اهتامم رئييس 
لدى إدارة الجامرك ولهذا، عمدت إىل إعادة تنظيم مصالحها 

املركزية و الجهوية بإحداث قسم للمراقبة مبديرية الوقاية 
واملنازعات و09 مصالح مركزية و11 مصلحة جهوية.

ألنشطة  الرضوري  اللوجيستييك  الدعم  ضامن  أجل  من 
املراقبة والحراسة ومحاربة الغش، عمدت إدارة الجامرك 
املتمركزة  بالراديو  االتصال  شبكة  وتأهيل  توسيع  إىل 
إىل تخصيص  باإلضافة  الجمريك،  التواجد  مبختلف جهات 

معدات لالتصال لفائدة فئة الفيالق.

الغش  ملحاربة  املخصصة  األجهزة  صيانة  حظيت  وقد 
صيانة  السيام  الجامرك  إدارة  طرف  من  خاص  باهتامم 
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أجهزة السكانري املتحرك املتواجد مبينايئ الناظور وطنجة 
املتوسط وكذلك السيارات الرباعية الدفع املجهزة بجهاز 
الصور.  مختلف  ومعالجة  إلتقاط  وبنظام  السكانري 
وكذا  ووضع  باقتناء  جهة،  من  السنة  هذه  ومتيزت 

ومن  النفيسة،  املعادن  لتحليل  التقنية  املعدات  تشغيل 
العقارية   املمتلكات  تأهيل  برنامج  مبواصلة  أخرى،  جهة 
الجمريك  التكوين  معهد  بناء  مرشوع  إطالق  خصوصا 

مبدينة بن سليامن.

مـتابـعة جـهود التـمركز الـميزانـية الستـقاللية أكـرب للـمديـريات الجـهويـة

بـوابـة األنـتـرنيت : أداة فـي خـدمـة زبـناء إدارة الـجمــارك

نـظام » بـدر «  : أكـثـر أمنا وتـوافـرا وإنـفـتـاحا 

مـواصـلة تـنـفـيـذ إسـتـراتـيـجـية الـجـامرك ألفــق 2015    

أجل  من  امليزانية  المتركز  سياسة  الجامرك  إدارة  تابعت 
املديريات  لدى  االستقاللية  من  عال  مستوى  ضامن 

السنة من ميزانيتي  الجهوية، حيث سجلت نسبتها هذه 
التسيري واإلستثامر 41% و 29% عىل التوايل.

املقدمة  الخدمات  لجودة  املستمر  التحسني  إطار  يف 
اإلعالمية،  النتظاراتهم  االستجابة  أجل  ومن  لزبنائها 
بتقديم  األنرتنيت  بوابة  إغناء  إىل  الجامرك  إدارة  عمدت 
تحت  السيارات  وضعية  حول  جديدة  إلكرتونية  خدمة 

نظام القبول املؤقت.

ومتكن هذه الخدمة اإللكرتونية األشخاص املقيمني بالخارج 
)املغاربة املقيمون بالخارج، السياح األجانب، أعضاء السلك 
الدبلومايس أو القنصيل( املستفيدين من نظام القبول املؤقت 
لسياراتهم من التأكد من وضعيتهم  من خالل نظام مراقبة 
املسافرين ومبارشة اإلجراءات عن بعد إذا تطلب األمر ذلك.

بادرت  اإلعالمي،  نظامها  توافر  و  أمن  بأهمية  منها  وعيا 
تهدف  اٍسرتاتيجية  وضع  إىل  سنوات  مند  الجامرك  إدارة 
إىل تحديث وحامية رصيدها املعلومايت بصفة عامة وأمن 

نظامها املعلومايت بصفة خاصة.

- األمــن : عمدت إدارة الجامرك إىل تنفيذ مرشوع الرشاكة 
مع املديرية العامة ألمن نظم املعلومات )DGSSI( لإلرشاف 
عىل أمن نظامها املعلومايت من خالل هيأة مختصة تسمى 
MACERT )املركز الوطني للتنسيق واالستجابة لحوادث 

أمن املعلومات(.                 

و يف هذا السياق، تم توقيع اتفاقية بني الطرفني متكن إدارة 
الجامرك من اإلستفادة من خدمتني :  

الجامرك  إلدارة  املعلومايت  النظام  أمن  عىل  اإلرشاف   •
يف  املحتملة  األمنية  الحوادث  عن  الكشف  أجل  من 
التدابري  إتخاذ  أجل  من  املسؤولني  وإخبار  آن حدوثها 

الالزمة.

• الدعم واالستشارة يف ميدان أمن نظم املعلومات.

أن  ميكن  التي  الحوادث  مواجهة  أجل  من   : التـوافـر   -
املعلومايت،  لإلنتاج  الرئييس  للموقع  العادي  السري  تعرقل 

وضعت إدارة الجامرك برنامجا إلستمرارية الخدمة.

 يف هذا اإلطار، تم إنشاء موقع االحتياط مبنطقة جغرافية 
باملوقع  الخاصة  تلك  عن  تختلف  زلزالية  خصائص  ذات 

الرئييس.

فرق  تعبئة  وبفضل  إنطالقها  من  سنوات  أربع  مرور  بعد 
املشاريع اإلسرتاتيجية، بلغت نسبة اإلنجاز الشامل للمخطط 
هذه  بني  ومن   .2014 سنة  متم  حتى   %65 اإلسرتاتيجي 
املشاريع، خمس تم إنجازها وتسعة أخرى هي يف طور اإلنهاء.

رؤساء  لفائدة  أنشطة  عدة  بتنظيم  السنة  هذه  ومتيزت 
املشاريع  بسط  حول  عمل  ورش  منها  نذكر  املشاريع، 
بتحديد  يتعلق  فيام  مواكبتهم  إىل  باإلضافة  اإلسرتاتيجية 

مؤرشات األهداف واالستعداد لبسط مشاريعهم.
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خالل  أجريت  وقد 
أسبوع،  نهاية  عطلة 
عملية محاكاة لحادث 
يؤدي إىل توقف كامل 
املتواجد  لنظام »بدر» 
يف املوقع الرئييس. وقد 
االنتقال  عملية  متت 
للولوج  األوتوماتييك 
االحتياطي  املوقع  إىل 
تذكر،  حوادث  دون 
حيث تم تشغيل نظام 
عادي  بشكل  »بدر» 
االحتياطي  باملوقع 
تشغيله  إعادة  وكذلك 

باملوقع الرئييس.

- االنـفـتـاح : من أجل 
الولوج  وتأمني  تسهيل 

وعىل  كبرية  تحسينات  »بدر»  نظام   عرف  ملستعمليه، 
وجه الخصوص، إنشاء رابط مخصص ADII-DHL يسمح 
باستمرار توفر نظام »بدر» لفائدة  رشكة DHL، وإعتامد 
املغرب  بريد  مؤسسة  تصدرها  التي  اإللكرتونية  الشهادة 
باإلضافة  الجامرك.  ملوظفي  أو  للمرصحني  بالنسبة  سواء 
إىل ذلك، تم تجريد سند اإلسترياد من طابعه املادي، عىل 

لسند  املعلومايت  التبادل  بتشغيل  »بدر»،  نظام  مستوى 
الخارجية  التجارة  يف  املتدخلني  مختلف  مع  اإلسترياد 
وستمكن   .)Portnet( الوحيد  الشباك  بإستعامل  وذلك 
التنقل من  املعنيني من  الفاعلني  إعفاء  الخدمة من  هذه 
مكننة  من  أيضا  وستمكن  السند.  وتقييد  توطني  أجل 
بعض جوانب املراقبة وتخفيض عبء العمل عىل موظف 

الجامرك وكذا ضامن موثوقية املعطيات.
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تــعــزيــز الـــقـدرات

مجال  يف  املبارشة،  غري  والرضائب  الجامرك  إدارة  واصلت 
التدقيق واملراقبة، تنفيذ ثالثة مشاريع إسرتاتيجية، يف إطار 
الجمركية،  املساطر  هيكلة  إعادة   : 2015 هي  إسرتاتجية 
تعزيز إسرتاتيجية محاربة الغش وتكثيف التدقيق الداخيل.

عىل  باملوافقة  املساطر  دالئل  لجنة  قيادة  قامت  حيث 
وكذلك  الداخليني  املؤقتني  املكونني  تخص  التي  املساطر 
»بدر».  نظام  مستوى  عىل  التجاري  السجل  أرقام  تدبري 
موازاة مع ذلك، تم إصدار 25 تقرير مهمة من بينهم إثنان 
يتعلقان مبهام التدقيق و20 ملخص تم إعداده ونرشه عىل 
املديريات املعنية، تبعا للتقارير املنجزة من طرف املصالح 
الجهوية للتدقيق واملراقبة. وقد همت  ملخصات التقارير 

النفقات  بالجمرك،  عنها  املتخىل  السلع  تدبري  تدقيق 
املرتتبة عن الحجز واملساطر اإلدارية، تسيري األعوان، تدبري 
ومراقبة  السيارات  تعشري  للتسويق،  الحرة  املستودعات 

العمليات التجارية )حالة تعشري الشاي املستورد(.

عالوة عىل ذلك، واصلت إدارة الجامرك تعاونها مع الهيئات 
املزاولة يف ميدان التدقيق ونرش قواعد أخالقيات العمل، وعىل 
وجه الخصوص الهيأة املركزية للوقاية من الرشوة ومؤسسة 
وسيط اململكة. تحقيقا لهذه الغاية، عمدت إدارة الجامرك 
من جهة، إىل املشاركة يف مختلف أشغال وإجتامعات الهيأة 
املركزية للوقاية من الرشوة، ومن جهة أخرى، إىل االستجابة 

ملختلف طلبات مؤسسة وسيط اململكة. 

الـتـدقــيق والـمراقـبة فـي خـدمـة الحـكامـة الجـمركـية الجيـدة 

مـقتـطـف عـن الـمدريـات الجـهـويـة



مـقتـطـف عـن الـمدريـات الجـهـويـة

n الـمديرية الجهوية للشامل الرشقي

n الـمديرية الجهوية لطنجة الـمتوسط

n الـمديرية الجهوية للشامل الغريب

n الـمديرية الجهوية للوسط

n الـمديرية الجهوية للدار البيضاء امليناء 

n الـمديرية الجهوية للدار البيضاء

n الـمديرية الجهوية للوسط الجنويب

n الـمديرية الجهوية ألڭادير

n الـمديرية الجهوية للجنوب
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مهمة  برامج  من  والريف  الرشق  جهتا  مؤخرا  استفادت 
تخص البنية التحتية واإلنعاش اإلقتصادي وذلك من أجل تقليص 
أهمية االقتصاد غري املهيكل يف الجهة وجلب االستثامرات. 
وتلعب املديرية الجهوية للشامل الرشقي، من خالل تغطيتها 
الجمركية لهاته الجهات، دورا مهام يف هذه السياسة، وذلك 
من خالل مساهمتها يف إرساء قواعد املنافسة الرشيفة  السيام 
عرب مكافحة تهريب السلع القادمة من الجزائر ومدينة مليلية 
استقبال  يخص  فيام  الثانية  املرتبة  تحتل  أنها  كام  املحتلة. 

ومراقبة املسافرين خالل موسم االصطياف.

محاربة التهريب واالتجار يف املخدرات

املديرية  فيالق  جهود  تضافر  مكن   ،2014 سنة  خالل 

الوطني من  الرتاب  الرشقي من حامية  للشامل  الجهوية 
تدفق كميات هائلة من السلع املهربة قدرت قيمتها ب 
مليون   1,4 حجز  من  متكنت  كام  درهم.  مليون   135,8
 %  169 ب  يقدر  ارتفاعا  بذلك  مسجلة  مهربة  سيجارة 

مـقتـطـف عـن الـمدريـات الجـهـويـة

1. لـمـيـمـونـي رشـيـد، مدير جهوي – 2. بوجمعاي حسن، رئيس املقاطعة الجمركية للحسيمة – 3. سـعـيـد فـؤاد، رئيس املقاطعة الجمركية للناضور – 4. أزيـرار عزالديـن، 

رئيس مصلحة التدقيق والتفتيش– 5. بنعـبـداللـه عبدالحكيـم، رئيس مصلحة تنسيق فيالق الحراسة – 6. بنقيطـون مصطفـى، رئيس مصلحة تدبري املوارد البرشية و التكوين 

– 7. قلوش فرح، رئيسة مصلحة تدبري العالقة مع الزبناء واملساعدة عىل اتخاذ القرار – 8. قـاسمـي طـه، رئيس مصلحة األبحاث واملراقبة البعدية واملنازعات - 9. الطلحـاوي 

12. صـدري  11. موتشـو عبد العالـي، رئيس شعيبة الحسيمة –  الـدروي سـعـيـد، رئيس شعيبة وجدة –   .10 توفـيـق، رئيس مصلحة اللوجيستيك والنظام املعلومايت – 

بـوشـعـيـب، رئيس شعيبة الناضور – 13. فهد عالبوش، آمر بالرصف ببني انصار – 14. بادي محمديـن، آمر بالرصف بوجدة املدينة – 15. توفيق بوخروف، آمر بالرصف 

بتازة – 16. رضضـور ميمـون، آمر بالرصف مبيناء الناضور– 17. كميـل خـالـد، آمر بالرصف بباب مليلية –18 . سيد عبد العزيز كيان ، آمر بالرصف مكلف بتدبري وبيع البضائع 

املحجوزة أو املتخىل عنها - 19. الـهـامـل يـحـيـى، آمر بالرصف بأحفري – 20. رحويت عالل، آمر بالرصف مبطار وجدة أنجاد – 21. حسن صغريي، آمر بالرصف بالحسيمة 

– 22 . تغجيشـت محمـد، آمر بالرصف مبطار الناضور العروي – 23. عباسـي مصطفـى، قابض مبيناء الناضور – 24. اينـاو فـاتح، قابض بوجدة املدينة - 25. البشيـري عبد 

الكريـم، قابض بالناضور– 26. حمـزاوي نور الديـن، قابض بأحفري– 27. يديحيا الحسن، قابض بتازة - 28. منصف العثامين، قابض بالحسيمة  

املديرية الجهوية للشامل الرشقي
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 جمريك من بينهم 469 من أعوان الفيالق
مقاطعات جمركية

مصالح جهوية
آمرية بالرصف

قباضات
شعيبات

فيلق

مقارنة مع سنة 2013، باإلضافة إىل حجز أزيد من طنني 
من املخدرات.

محاربة الغش 

من   2014 سنة  خالل  القيمة  مراقبة  عملية  مكنت 
مقابل  البضائع  من  درهم  مليون   414,4 قيمة  مراجعة 
تحصيل  من  مكن  مام   .2013 سنة  درهم  مليون   384,6
أي  درهم  مليون   95,5 تقدر ب  إضافية  ومكوس  رسوم 

بزيادة قدرها 39% مقارنة مع سنة 2013. 

ويف إطار املراقبة البعدية، أنجز مفتشو املديرية الجهوية 
للشامل الرشقي 66 تدخال نتج عنهم 35,2 مليون درهم 
بذلك  مسجلني  عنها  املتجانف  والرضائب  الرسوم  من 
زيادة قدرها 39% مقارنة مع السنة املاضية. وقد مكنت 
نتيجة  املستحقة  الديون  لتحصيل  املبذولة  املجهودات 
هذا النوع من املراقبة من تسجيل 3,7 مليون درهم من 

الرسوم الجمركية و6,1 مليون درهم من الغرامات.

املسافرين  مراقبة 

خاصا  اهتامما  الرشقي  للشامل  الجهوية  املديرية  أولت 
 2014 لسنة  املالية  لقانون  الجديدة  املقتضيات  لتنفيذ 
خاصة منها املتعلقة بتحديد رشوط االستفادة من النظام 
تجاري.  طابع  ذات  بضائعا  تقل  التي  للمركبات  املؤقت 
يف  واملتمثلة  املجال  هذا  يف  املتبعة  املسطرة  مكنت  وقد 
الترصيح بالبضائع املنقولة باملركبات الخاصة من تحصيل 

8,5 مليون درهم من الرسوم واملكوس.

نقل  لرشكات  رخصة   95 الجهوية  املديرية  منحت  كام 
األمتعة غري املصحوبة قصد تبسيط مساطر مراقبة األمتعة 

الخاصة باملغاربة املقيمني بالخارج.

محاربة التهريب وحجز املخدرات
حجز :

135,8 مليون درهم من البضائع
2,11 طن من املخدرات

 1,36 مليون وحدة سجائر مهربة
75 ألف لرت من الوقود

مراقبة املسافرين
1,2  مليون مسافر برا وبحرا

1,1 مليون مسافر عرب املطارات
229 ألف مركبة

6,1 مليون درهم من العمالت املحجوزة

5
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أنشطة  عىل  املتوسط  لطنجة  الجهوية  املديرية  ترشف 
الحرة  املتوسطي واملناطق  الجمركية مليناء طنجة  املراقبة 
امليناء. كام  التي يشهدها  التطورات  به وتواكب  املحيطة 
أنها تعمل عىل إرساء مراقبة جمركية أكرث فعالية مع األخذ 

بعني االعتبار الظروف االقتصادية واألمنية للمنطقة. 

تعترب  الحاويات  شحن  إعادة  عملية  كون  إىل  باإلضافة 
املتوسطي، فإن هذا األخري  أنشطة ميناء طنجة  من أهم 
كام  الباخرة.  عرب  املسافرين  لعبور  هاما  مركزا  أيضا  يعد 
يعرف أيضا متركز جل أنشطة التجارة الخارجية عىل صعيد 

املنطقة الشاملية. 

حركة الحاويات واملركبات الطرقية 

النشاط  الشحن  إعادة  ذلك  يف  مبا  الحاويات  حركة  تعد 
الرئييس للميناء حيث بلغت هذه السنة 3 ماليني حاوية. 
وقد بلغ عدد الحاويات املمتلئة املعالجة 25 ألف وحدة 

عند االسترياد و7 ألف عند التصدير، مسجلة بذلك ارتفاعا 
 .2013 سنة  مع  مقارنة  التوايل  عىل  و%32   %14 بنسبة 
املقطورات  بلغ عدد  العربات، فقد  أما فيام يخص حركة 
واملركبات الطرقية 115 ألف وحدة عند االسترياد و99 ألف 

وحدة عند التصدير.

أنشطة املناطق الحرة

وهي  حرة  مناطق  عدة  عىل  اختصاصاتها  المتداد  نظرا 
اللوجيستيكية واملنطقة  املتوسط  لطنجة  الحرة  املنطقة 

1. العـامريني محمـد، مدير جهوي – 2. جنايت إدرييس عبد الحق، نائب املدير الجهوي املكلف بتدبري الحسابات والتصدير – 3 . لزرق عيل، نائب املدير الجهوي املكلف 

باملسافرين – 4. شـابار محمد نجيب، رئيس مصلحة تدبري العالقات مع الزبناء واملساعدة عىل اتخاذ القرار مكلف مبصلحتي تدبري املوارد البرشية والتكوين؛ واللوجيستيك 

والنظام املعلومايت – 5. الـعمري عـبد الـسالم، رئيس مصلحة التدقيق والتفتيش – 6. متبوت عزالدين، رئيس شعيبة – 7. البدري نورالدين، آمر بالرصف مكلف باملسافرين 

باملناطق  بالرصف مكلف  آمر  ميطاحي عصـام،   .  10  - بالتصدير  بالرصف مكلف  آمر  قلوش عبدالرحيم،   .9 بالتصدير–  بالرصف مكلف  آمر  الواحد،  الحلواي عبد   .8  –

الحرة - 11. الراشيـدي ميلود، آمر بالرصف مكلف بتدبريالحسابات – 12. يوسفي محمـد، آمر بالرصف مكلف باملسافرين – 13. زيتون الحـسـيـن، آمر بالرصف مكلف 

باالسترياد - 14. فضـال موالي رشيـد، قابض  

املديرية الجهوية لطنجة املتوسط

االستخالص الجمريك

163,7 ألف ترصيح
32 ألف حاوية ممتلئة

25 ألف مركبة طرقية  
8,75 مليار درهم من املداخيل

434 مركبة معرشة
4,3 ألف حساب مسجل تحت األنظمة

 االقتصادية الجمركية
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 جمريك من بينهم 217 من أعوان الفيالق
نيابات للمديرية

مصالح جهوية
آمريات بالرصف

قباضة
شعيبة
فيالق

• تعزيز مراقبة التيارات املتدفقة إىل املناطق الحرة   
باستعامل املعلومات القامئة عىل تحليل املخاطر،

• مواكبة القطاعات التي تتبنى مشاريع استثامرية   
 RENAULT, ECI, (اسرتاتيجية بالنسبة لالقتصاد الوطني

)..HTT, MAKITA AFRIQUIA, Geodis STVA

عملية العبور »مرحبا 2014«

املقيمني  املغاربة  استقبال  لعملية  الجيد  للسري  ضامنا 
بالخارج يف إطار عملية »مرحبا 2014»، اتخذت املديرية 
و  البرشية  مواردها  تعزيز  تهم  إجراءات  عدة  الجهوية 
املادية والتنظيمية. وقد شهدت هذه العملية عبور أزيد 

عند  سيارة  ألف   175 عن  يقرب  وما  مسافر  مليون  من 
الوصول وأكرث من 145 ألف عند الذهاب. 

تعزيز األمن عرب الحد من التجارة غري املرشوعة 

منذ دخول املقتضيات الجديدة للقانون املايل لسنة 2014 
بتحديد  واملتعلقة   ،2014 مايو  فاتح  يف  التنفيذ،  حيز 
الخاصة،  للمركبات  املؤقت  النظام  من  االستفادة  رشوط 
مراقبة  عملية   50700 بإجراء  الجهوية  املديرية  قامت 

شاملة أسفرت عن تحصيل 70 مليون درهم من الرسوم 
واملكوس. وقد مكن هذا اإلجراء، الذي يرمي إىل ضامن 
واملواطنني  الوطني  االقتصاد  وحامية  الرضيبية  العدالة 
وكذا املحافظة عىل مصالح الخزينة العامة وحامية البيئة،  
وتشجيع   %70 بنسبة  الشاحنات  عدد  من  التقليل  إىل 

التحول التدريجي لهذا القطاع إىل نشاط مهيكل.

نقل األمتعة

التعريف  قصد  مهمة  جهودا  الجهوية  املديرية  بذلت   

غري  األمتعة  نقل  تخص  التي  املبسطة  باملسطرة 
تقنني  إىل  اإلجراء  ويرمي هذا  الغري.  لحساب  املصحوبة 
تخليص  لعملية  جيد  تتبع  ضامن  وكذا  النشاط  هذا 
منحت  وقد  املصحوبة.  غري  واألمتعة  الشخصية  األمتعة 
املشتغلة يف  النقل  ترخيصا لرشكات   665 املديرية  هذه 

املجال.  هذا 

عملية »مرحبا 2014«

1,4 مليون مسافر
320,2 ألف مركبة
 111637حافلة 
21665 مقطورة

الصناعية  واملنطقة  مللوسة  الحرة  واملنطقة  لها  التابعة 
ل »مدينة السيارات طنجة»، فإن املديرية الجهوية تساهم 

بشكل فعال يف تطوير وتنمية املبادالت بهذه املناطق. 

وقد شهدت سنة 2014 عدة إجراءات متثلت يف :  
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بفضل موقعها الجغرايف املتميز عىل أبواب أوروبا،  تتميز 
ولوجستييك  اقتصادي  بنشاط  طنجة-تطوان  منطقة 
وكذا  التجارية  املبادالت  تدفق  حيث  من  سيام  ال  مهم، 
الجهوية  املديرية  مصالح  لتواجد  ونظرا  املسافرين. 

طنجة  ميناء  باستثناء  املنطقة،  بهذه  الغريب  للشامل 
دورا  تلعب  فإنها  له،  التابعة  الحرة  واملناطق  املتوسط  

هاما يف دعم التنمية االقتصادية بالجهة. 

املناطق الحرة ومخازن وساحات االستخالص الجمريك

سجل النشاط التجاري يف املناطق الحرة ومخازن وساحات 
االستخالص الجمريك، خالل سنة 2014، ارتفاعا بنسبة %18 
مقارنة بسنة 2013، حيث بلغ عدد الترصيحات املسجلة 

ما يفوق 95 ألف ترصيح.

وتعزى هذه الزيادة باألساس إىل :

باملناطق  املستقرة  املقاوالت  عدد  ارتفاع   •  
مثل  القطاعات  تنشط يف مختلف  والتي  للتصدير،  الحرة 
أسالك وهياكل السيارات، الطريان، قطاع النسيج، التعبئة 

والتعليب، الصناعات الغذائية، ...

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

رئيسة مصلحة تدبري العالقة مع الزبناء واملساعدة عىل اتخاذ القرار – 5. حـرشـي لـحـسـن، رئيس مصلحة األبحاث واملراقبة البعدية و املنازعات – 6. لعفو احمد، رئيس 

مصلحة تدبري املوارد البرشية و التكوين – 7. صـديـقـي عـبـد الـرحـيـم، رئيس مصلحة التدقيق والتفتيش – 8. يافتـاح زهيـر، رئيس مصلحة اللوجيستيك والنظام املعلومايت 

- 9. ازويـري مـحـمـد، رئيس مصلحة تنسيق فيالق الحراسة –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 بتدبري وبيع البضائع  بتطوان – 14. الـشـرادي عـبـدالـكـريـم، آمر بالرصف مكلف 

بتدبري مخازن وساحات االستخالص الجمريك و املناطق الحرة للتصدير بطنجة – 15. الـبـعـون مـحـمـد، آمر بالرصف بالعرائش – 16. الـوتري حميـد، آمر بالرصف بطنجة 

ابن بطوطة – 17. كاريـم عـبـد الـعـاطـي، آمر بالرصف بتطوان املدينة –18. خامل عادل، آمر بالرصف بطنجة املدينة - 19. خـطـابـي عـبـد الـعـزيـز، آمر بالرصف بطنجة 

امليناء – 20. جامل تحركيت، آمر بالرصف مكلف بتدبري وبيع البضائع بطنجة – 21. بـنـعـمـارة عـبـد اإلله، قابض بطنجة ابن بطوطة – 22. املتقـي فاطمـة، قابضة بطنجة 

املدينة – 23. حكيم اعروشن، قابض بالعرائش – 24. منـاف رشيـد، قابض بباب سبتة - 25. أزاهيم نور الدين، قابض بتطوان

املديرية الجهوية للشامل الغريب

املراقبة
حجز :

25 مليون درهم من العمالت األجنبية
107 مليون درهم من السلع املهربة
37 ألف لرت من املرشوبات الكحولية
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 جمريك من بينهم 355 من أعوان الفيالق
مديريتان بالنيابة

مصالح جهوية
آمريات بالرصف

قباضات 
شعيبتان 

فيلق

مكافحة التهريب

تعترب محاربة التهريب من بني أولويات املديرية الجهوية 
باستمرار عىل إحباط تدفق  الغريب، حيث تعمل  للشامل 
وبفضل  املحتلة.  سبتة  مدينة  من  أساسا  املهربة  السلع 
املديرية  قامت  املنظم،  التهريب  مجال  يف  اسرتاتيجيتها 
الكحولية  املرشوبات  من  لرت  ألف   37 من  أكرث  مبصادرة 
و500 ألف من السجائر املهربة خالل سنة 2014. وعالوة 
عىل ذلك، مكنت التدخالت املختلفة للفيالق املتنقلة من 
قيمتها ب 107,7 مليون درهم وذلك  تقدر  حجز بضائع 

دون احتساب وسائل النقل.

مكافحة الغش التجاري

إجراءات  عدة  الغريب  للشامل  الجهوية  املديرية  اتخذت 
شأنها  من  مهمة  رافعة  البعدية  املراقبة  لجعل  وتدابري 
وكذا  فعالية  أكرث  الجمركية  املراقبة  جعل  يف  املساهمة 

تحسني املداخيل الجمركية. ويف هذا الصدد، قامت املديرية 
ب 85 عملية مراقبة نتج عنها حوايل 24 مليون درهم من 
الرسوم واملكوس املستحقة، حصل منها 1,23 مليون درهم. 

مراقبة املسافرين

كعادتها كل صيف، قامت املديرية الجهوية بتعبئة فرقها، 
والجوية  والبحرية  الربية  الحدودية  املعابر  مختلف  عرب 
أو  العائدين  للمسافرين  الهام  التدفق  ملواجهة  للمنطقة، 
املغادرين ألرض الوطن. ويتم ذلك من خالل توفري جميع 

الظروف املالمئة لالستقبال و ملرور سلس عرب الجمرك، دون 
إغفال دورها يف املراقبة.

وقد بلغ عدد املسافرين سنة 2014 أزيد من 2,5 مليون 
عند الوصول وأكرث من 2,9 مليون عند املغادرة، يتوزعون 
ومغاربة  مغاربة  مقيمني  أجانب،  مقيمني  سياح،  بني 

مقيمني بالخارج. 

لعمالت  قيايس  حجز  من  الجمركيني  يقضة  مكنت  وقد 
أجنبية مهربة بقيمة 25 مليون درهم.

عملية »مرحبا 2014«

492,6 ألف مغريب مقيم بالخارج عند الوصول 
و511,1 ألف عند املغادرة

178,8 ألف مركبة

االقتصاديني   الفاعلني  أجل متكني  من  الجمركيني  تعبئة   •  
يف  الجمريك  االستخالص  بعمليات  القيام  من  باملنطقة 
أحسن اآلجال داخل مخازن وساحات االستخالص الجمريك.
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مساحة  عىل  مهامها  للوسط  الجهوية  املديرية  متارس 
التهريب  مكافحة  مجال  تتموقع يف  واسعة حيث  ترابية 
الشاملية  املناطق  من  املهربة  البضائع  توريد  مصدر  بني 
خلق  مكن  وقد  تقصدها.  التي  والجهات  والرشقية 
الحرة »أطلنتيك  مناطق صناعية جديدة، خاصة املنطقة 
فري زون» بالقنيطرة، من أن تلعب هذه املديرية الدور 
باملنطقة. كام  املتواجدة  املقاوالت  بها يف مواكبة  املنوط 
الدوليني  باملطارين  أنشطتها  املديرية  مصالح  متارس 
اللذان يعرفان توافد  »الرباط - سال» و»فاس - سايس» 

أعداد مهمة من املسافرين.

مراقبة املسافرين

عىل غرار باقي املديريات الجهوية، تكثف املديرية الجهوية 
للوسط مجهوداتها عىل مستوى املطارات يك تأمن للمسافرين 

عبورا سلسا ويف ظروف جيدة دون إغفال مهام املراقبة الالزمة.

 - »الرباط  ملطاري  العابرين  املسافرين  عدد  ارتفاع  مع 
سال» و»فاس - سايس» خالل سنة 2014، مكنت يقظة 
ارتفاع  تحقيق  من  باملراقبة  املكلفة  الجمركية  املصالح 
والرسوم  الغرامات  مداخيل  يخص  فيام   %58 ب  يقدر 
املحجوزة  العمالت  لقيمة  بالنسبة  و%72  واملكوس 

مقارنة مع النتائج املسجلة خالل السنة املاضية.

الرضائب غري املبارشة 

متثل الرضائب غري املبارشة نسبة مهمة من أنشطة املديرية 
مجموع  يف  مساهمتها  نسبة  وصلت  حيث  الجهوية، 
 ،%40 حوايل   2014 سنة  للمديرية  الجبائية  املداخيل 

للرباط  الجمركية  املقاطعة  رئيس  إلـيـاس،  رمـال   .3  – للقنيطرة  الجمركية  املقاطعة  رئيس  مـحـمـد،  أجـدايـنـي   .2  – مدير جهوي  اللـطـيـف،  عـبـد  العـمـرانـي   .1

– 4. صالح الدين عبد العاطي، رئيس املقاطعة الجمركية لفاس – 5. بنجلـول مـحـمـد، رئيس مصلحة التدقيق والتفتيش – 6. فضيل زهري، رئيس مصلحة تدبري العالقة مع 

الزبناء واملساعدة عىل اتخاذ القرار  – 7. لـحـلـو عـبـد اللـه، رئيس مصلحة األبحاث واملراقبة البعدية واملنازعات– 8. ميمـوين ميلـودة، رئيسة مصلحة تدبري املوارد البرشية 

والتكوين - 9. نبيـل عبداملجـيـد، رئيس مصلحة اللوجيستيك والنظام املعلومايت –10. لطفي زكرياء، رئيس شعيبة الرباط – 11. الـنـجـار مـحـمـد كـمـال، رئيس شعيبة فاس 

– 12. بـلـحـاج عـبـد اللـه، آمر بالرصف بالرباط – 13. شـاعــر مـحـمـد، آمر بالرصف مبكناس– 14. الشجاع نور الديـن، آمر بالرصف بفاس سايس – 15. حسنـي حمـيـد، 

املبارشة  بالدمغة والرضائب غري  بالرصف مكلف  آمر  الـرحـيـم،  عـبـد  مـورشـيـد   .17  – بالقنيطرة  بالرصف  آمر  الحي،  الخرييص عبد   .16  – املدينة  بفاس  آمر بالرصف 

بفاس –18. صـرف ابـراهـيـم، آمر بالرصف بالرباط سال - 19. بنمنـة ناديـة، قابضة بالقنيطرة– 20. بوزفـور عبد اللـه، قابض بالرباط سال – 21. الـخـطـيـب عـادل، قابض 

بالرباط – 22 . حامنـي عبدالحـق، قابض مبكناس – 23. العـمـوري عـبـد الـسـالم، قابض مكلف بالدمغة والرضائب غري املبارشة بفاس – 24. رمـال رجـاء، قابضة بفاس املدينة

املديرية الجهوية للوسط

مراقبة املسافرين

1,47 مليون مسافر عرب املطارات
9,6 مليون درهم من العمالت املحجوزة
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 جمريك من بينهم 186 من أعوان الفيالق
مقاطعات جمركية

مصالح جهوية
آمريات بالرصف

قباضات 
شعيبتان 

فيالق

من النشاط، من مراقبة أزيد من 400 ألف قطعة 
 ،2013 سنة  قطعة  ألف   307 مقابل   2014 سنة 

مسجال بذلك ارتفاعا يقدر ب %35.

الرشاكة مع القطاع الخاص

اإلدارة  تعتمدها  التي  التشاركية  للمقاربة  وفقا 
ومن أجل أداء مهامها بشكل فعال، تعتمد مصالح 
املديرية الجهوية منهجية القرب مع القطاع الخاص 
إىل  التي تهدف  الجمركية  الخدمات  قصد تسويق 
تبسيط وترسيع وضامن سالمة املبادالت التجارية. 
العديد  يف  الجهوية  املديرية  شاركت  ذلك،  ألجل 
من التظاهرات املنظمة باملنطقة والتي تهدف إىل 

تطوير املقاوالت املغربية وتشجيع الصادرات.

محاربة التهريب 

يف  إيجابية  جد  نتائج  الجهوية  املديرية  حققت 
منظومة  تحسني  بفضل  التهريب  محاربة  مجال 
االنتقاء واإلخباريات، إضافة إىل إعادة تفعيل فيلق 
القنيطرة الذي مكن من مضاعفة عمليات املراقبة.

وهكذا بلغت قيمة البضائع املحجوزة، خالل سنة 2014، 
 ،2013 سنة  درهم  مليون   27 مقابل  درهم  مليون   28,6
أما فيام يخص قيمة  ارتفاعا قيمته %5,7.  مسجلة بذلك 

وسائل النقل املحجوزة، فقد بلغت 7 ماليني درهم.  

محاربة الغش 

بالرغم من العدد املحدود لعمليات االستخالص الجمريك 
عليها  املحصل  االيجابية  النتائج  فإن  باملنطقة،  املسجلة 
التي  الهامة  املجهودات  عىل  تشهد   2014 سنة  خالل 

قامت بها مصالح املديرية الجهوية.

ويتجىل ذلك يف مراقبة القيمة التي خصت مبلغا إجامليا 
يقدر ب 23,5 مليون درهم نتج عنه تحصيل 7,31 مليون 
درهم من الرسوم واملكوس اإلضافية. أما فيام يخص املراقبة 

البعدية، فقد تم تسجيل 33 عملية مراقبة نتج عنها قرابة 
150 مليون درهم من الرسوم واملكوس املتجانف عنها.

املراقبة وتدبري املنازعات

7,3 مليون درهم من الرسوم  واملكوس املحصلة نتيجة 
عمليات مراقبة القيمة

28,6 مليون درهم من البضائع املهربة املحجوزة
 54 % من قضايا املنازعات سويت عن طريق

الصلح 

 2013 بنسبة 6% مقارنة مع سنة  ارتفاعا  بذلك  مسجلة 
و41% مقارنة مع سنة 2010.

الثمينة، متكن مكتب  املعادن  أنشطة ضامنة  فيام يخص 
»فاس الضامنة»، الذي يعد ثاين مكتب مختص بهذا النوع
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يعترب ميناء الدار البيضاء البوابة الرئيسية للتجارة الخارجية 
التي متر عربها معظم التدفقات الدولية للسلع حيث بلغ 

حجم تداول السلع 164.5 مليار درهم خالل سنة 2014.

الجهوية  املديرية  االقتصادي  النشاط  هذا  مكن  وقد 
من  درهم  مليار   31 تحصيل  من  امليناء  للدارالبيضاء 
االقتصادية  الظرفية  من  بالرغم  الجمركية،  العائدات 
العائدات  من   %37 بنحو  بذلك  مساهمة  الصعبة، 

املسجلة عىل املستوى الوطني.

الشباك الوحيد االفرتايض

تم إطالق الشباك الوحيد االفرتايض  »PORTNET» سنة 
2010 تحت إرشاف الوكالة الوطنية للموانئ بتعاون مع 
الجامرك.  ذلك  يف  مبا  امليناء،  يف  املعنية  الجهات  مختلف 
البوابة خالل  الخدمات املقدمة عرب هذه  وقد تم تعزيز 
سنة 2014 بخدمة جديدة متكن من إمتام إجراءات الرصف 

املرخصني  للمعرشين  الحايل  العدد  ويبلغ  االنرتنت.  عرب 
الستخدام هذه البوابة نحو 550 معرش. 

الرشاكة املؤسساتية

أهدافها  امليناء  البيضاء  للدار  الجهوية  املديرية  واصلت 
سواء  لزبنائها،  املقدمة  الخدمات  جودة  بتطوير  الخاصة 

منهم الفاعلني االقتصاديني أو الخواص أو املؤسساتيني. 

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. الـغـالب سـيـف اإلسـالم، رئيس مصلحة التدقيق والتفتي - 6. الحرييص عبد الرحيم، رئيس مصلحة األبحاث واملراقبة 

البعدية واملنازعات -7 . صـبـران عـبـد اللـه، رئيس مصلحة اللوجيستيك والنظام املعلومايت - 8. وداع عـبـد الـمـطـلـب، رئيس مصلحة تدبري املوارد البرشية و التكوين - 9. زروقـي 

بالرصف  آمر  الـحـق،  عـبـد  ربـيعة  أبـو   .11  - رئيس شعيبة  10. طـريب محمـد،   - القرار  اتخاد  واملساعدة عىل  الزبناء  مع  العالقة  تدبري  رئيس مصلحة  الـحـسيـن، 

مكلف باالسترياد - 12. عـربـان عـبـد الـكـبـيـر، آمر بالرصف مكلف باالسترياد - 13. ضـيـاء الـديـن جـمـال، آمر بالرصف مكلف  بتدبري وبيع البضائع واملحطة البحرية 

16. القباقبي اليعقويب أحمد، آمر بالرصف  15. حـسـونـي عـبـد الـرحـيـم، آمر بالرصف مكلف باالسترياد -  - 14. الـحـبـادي أحـمـد، آمر بالرصف مكلف بالتصدير - 

مكلف مبراقبة القيمة - 17. الـرغـولـي نـجـاة،  آمرة بالرصف مكلفة بتدبري الحسابات – 18. الـتـاغـي عـبـد الـسـالم، آمر بالرصف مكلف باالسترياد

املديرية الجهوية للدار البيضاء امليناء

التبسيط والتعشري
146,5 ألف ترصيح مسجل 

31 مليار درهم من العائدات الجمركية
15 ألف رسالة عرب الشباك الوحيد االفرتايض
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 جمريك من بينهم 237 من أعوان الفيالق
 مديريتان بالنيابة

مصالح جهوية
آمريات بالرصف

قباضة  
شعيبة 

فيالق

تعزيز املراقبة

قامت املديرية الجهوية بتكثيف عمليات املراقبة وتوسيع 
الغش   : التجاري  الغش  نشاطها لتشمل مختلف مجاالت 
عىل مستوى الترصيح بالقيمة، بالصنف التعريفي، باملنشأ 

وبالعدد، وكذا الشطط يف استعامل األنظمة الخاصة...

املراقبة البعدية و القبلية

بعدية  بعدة عمليات مراقبة   بالقيام   2014 متيزت سنة 
أداء  من  متلص  عنها  نتج  مخالفات  إثبات  عن  أسفرت 
بنسبة  ارتفاعا  شكلت  إجاملية  جمركية  ومكوس  رسوم 

7% مقارنة مع سنة 22.2013 

كام مكن نظام املراقبة القبلية، رغم حداثة اعتامده، من 
 3,1 ب  تقدر  إضافية  جمركية  ومكوس  رسوم  تسجيل 

مليون درهم وغرامات  تقدر ب 2,5 مليون درهم.

مراقبة القيمة 

يف إطار مكافحة الغش املتعلق بالترصيح بالقيمة، متكنت 
قيمة  تصحيح  من   2014 سنة  خالل  الجهوية  املديرية 
بضائع تقدر ب 4,5 مليار درهم نتج عنها 1,4 مليار درهم 
بزيادة تقدر  الجمركية اإلضافية أي  الرسوم واملكوس  من 
التوايل مقارنة مع سنة 2013.  بنسبة 23% و 32% عىل 
أمثل  أسلوب  اعتامد  إىل  اإليجابية  النتائج  هذه  وتعزى 

النتقائية القطاعات والبضائع عالية املخاطر.

وتجدر اإلشارة إىل أن الزيادات يف الرسوم واملكوس الجمركية  
الناتجة عن مراجعة القيمة  والتي تم تحقيقها خالل سنة 
2014 من طرف املديرية الجهوية للدارالبيضاء امليناء مثلت 
54% من الزيادات التي تم تحقيقها عىل املستوى الوطني.

محاربة تزييف و تقليد العالمات

متيزت سنة 2014 بارتفاع كميات البضائع املحجوزة املشكوك 

يف تقليدها لعالمات مسجلة بنسبة 126 %. ولقد همت 
عمليات الحجز أساسا األدوات املدرسية، معدات تكنولوجيا 
املطبخ،  أدوات  املياه،  مضخات  األحذية،  املعلومات، 
العجالت، الدراجات النارية، القفازات الطبية، مستحرضات 

التجميل، قطع غيار السيارات والفحم الخشبي. 

املراقبة، تدبري املنازعات

66 طن من مخدر الشريا تم حجزها 
1,4 مليار درهم من الرسوم واملكوس الجمركية نتجت

عن مراقبة الترصيح بالقيمة 

99,8 % من قضايا املنازاعات متت تسويتها
 عن طريق الصلح 

وقد عقدت املديرية الجهوية سنة 2014 ما يناهز ثالثني 
اجتامع عمل، من أجل معالجة املشاكل التي تعرتض سري 
املرتاكمة  الحاويات  تدبري  مثل  بامليناء  الجمريك  العمل 

وتسيري منصات الوزن وآالت املسح )السكانري(.
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من  هامة  نسبة  البيضاء  للدار  الجهوية  املديرية  تدير 
التجارة الخارجية الوطنية تصل إىل 45,6% من الواردات 
القيمة. ويتعلق األمر  الصادرات من حيث  و28,4% من 
املحمدية،  ميناء  عرب  متر  التي  النفطية  باملنتجات  أساسا 
النوارص  مطار  صعيد  عىل  املنجزة  الشحن  بعمليات 
وبالبضائع املعرشة باملخازن وساحات االستخالص الجمريك. 
وقد عرفت سنة 2014 تسجيل أكرث من 350 ألف ترصيح 
مفصل، أي ما يعادل 40% من مجموع التصاريح املسجلة 

عىل املستوى الوطني.

املداخيل الجمركية

للمديرية  الجمركية  املداخيل  بلغت   ،2014 خالل سنة 
درهم،  مليار   32 من  أكرث  البيضاء  للدار  الجهوية 
أي ما يعادل 40% من إجاميل املداخيل الجمركية. وفيام 

الجهوية  املديرية  قامت  املبارشة،  غري  الرضائب  يخص 

للدارالبيضاء بتحصيل حوايل 71% من املداخيل الوطنية 
الخاصة بالرضيبة الداخلية عىل االستهالك)TIC(، أي ما 

1. مـرزوقـي عـبـد الـخـالـق، مدير جهوي – 2. الـمـركـاوي عـبـد الـرزاق، نائب املدير الجهوي للدار البيضاء النواحي – 3. رشيـدي مصطفـى، نائب املدير الجهوي للدار 

البيضاء – املخازن و ساحات االستخالص الجمريك  - 4. الـرحـمـانـي عـزالـعـرب، رئيس املقاطعة الجمركية بالدار البيضاء النوارص – 5. أحـنـكـيـر عـبـد الـعـزيـز، رئيس 

مصلحة تدبري العالقات مع الزبناء واملساعدة عىل اتخاذ القرار – 6. األزهري فاطن سيدي محمد، رئيس مصلحة املنازعات – 7. مـزهار مـحـمـد، رئيس مصلحة األبحاث 

واملراقبة البعدية – 8. نرص الديـن سعيـد، رئيس مصلحة التدقيق والتفتيش – 9. الـرغـاي آمـنـة، رئيسة مصلحة تدبري املوارد البرشية و التكوين – 10. طـيـبـان فـاطـمـة، 

رئيسة مصلحة اللوجيستيك والنظام املعلومايت – 11. الـعـبـونـي مـحـمـد، رئيس شعيبة املخازن وساحات االستخالص الجمريك – 12.  هـاليل تـوفـيـق، رئيس شعيبة النوارص 

– 13. عـسـري عـبـد اللـه، آمر بالرصف مكلف مبراقبة القيمة باملخازن وساحات االستخالص الجمريك – 14. الدرب عبد الرحيم، آمر بالرصف للدمغة بالدار البيضاء 

– 15. الـتـيـجـي نـعـيـمـة، آمرة بالرصف مكلفة بتدبري حسابات األنظمة االقتصادية يف الجمرك –16. فاضل البشيـر، آمر بالرصف بالنوارص املسافرون – 17. جـبـرانـي بـن 

داود، آمر بالرصف بالدار لبيضاء الرشق مخازن وساحات االستخالص الجمريك – 18. قـاسـم عـبـد الـخـالـق، آمر بالرصف مكلف بالتصدير وتدبري الحسابات بالنوارص- 19. مـكـتـفـي 

سـعـيـد، آمر بالرصف بالدارالبيضاء آنفا –20. أعدي عـلـي، آمر بالرصف باملحمدية – 21. غـانـم الـمـصطـفـى، آمر بالرصف للرزم والطرود الربيدية - 22. الصالحي محمد، آمر 

بالرصف بسطات –  23.  الـتـهـراوي الـطـيـب، آمر بالرصف مكلف باالسترياد بالنوارص-  24. زوزحـي أحـمـد، آمر بالرصف بالدار البيضاء الغرب مخازن وساحات االستخالص 

الجمريك –25. برصي نور الدين، قابض باملحمدية –  26. لحجـل حليمـة، قابضة بالدار البيضاء الرشق –27. رشـداوي بـوشـعـيـب، قابض بسطات –28. رضـا مينـة، قابضة 

بالنوارص –29 . يحيـى أمينـة، قابضة بالدار البيضاء للرزم والطرود الربيدية –30 . مـحـمـد زراد سـهـيـل، قابض بالدار البيضاء – املخازن وساحات االستخالص الجمريك.

املديرية الجهوية للدار البيضاء

املداخيـــل  و  الجمـــريك  اإلســـتخالص 
الجمركيـــة

353,1 ألف ترصيح 
32,4 مليار درهم من املداخيل العامة

16,9 مليار درهم من مداخيل الرسوم الداخلية عىل اإلستهالك
4,8 مليون درهم من رسوم الدمغة
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 جمريك من بينهم 338 من أعوان الفيالق
 مديريتان بالنيابة
مقاطعة جمركية

مصالح جهوية
 آمرية بالرصف

قباضات   
شعيبتان

فيالق 

الجمريك  االستخالص  وساحات  مخازن 
 )MEAD(

الجمريك  االستخالص  وساحات  مخازن  تعترب 
الجمريك  التعشري  منظومة  داخل  هامة  حلقة 
للمديرية الجهوية للدار البيضاء، حيث سجلت 
خالل سنة    2014 إيداع حوايل 33% من مجموع 
التصاريح املفصلة املسجلة عىل  املستوى الوطني.

وتضم املديرية الجهوية للدار البيضاء 52 مخزنا 
 63 أصل  من  الجمريك  لالستخالص  وساحة 
املتواجدة حاليا بربوع الرتاب الوطني، مام يؤهلها 
للعب دور أسايس يف بسط االلتزامات اإلسرتاتيجية 
املساطر  تبسيط  إىل  الهادفة  الجامرك  إلدارة 

وتحقيق إنسيابية املبادالت التجارية. 

محاربة الغش التجاري 

مكنت املراجعات الناجمة عن املراقبة اآلنية، دون احتساب 
مراقبة القيمة، من تحصيل 113 مليون درهم إضافية من 
الرسوم واملكوس، و ذلك بفضل عملية إستثنائية قامت بها 
التجاري،  الغش  لزجر  املحمدية  ملدينة  الجمركية  املصالح 

همت 84,4 مليون درهم من الرسوم املتجانف عنها.

 2014 سنة  شهدت  فقد  البعدية،  املراقبة  يخص  فيام  أما 
تسجيل 106 تدخل للمصالح املختصة، من بينها عملية مكنت 
من تفكيك شبكة تنشط يف التهريب املنظم وتزييف األلبسة و 
التي أفضت إىل حجز قيايس يقدر ب 282,6 طن من البضائع. 

مراقبة املسافرين

يعد مطار محمد الخامس أهم ميناء جوي للمملكة، حيث 
بلغ عدد املسافرين عربه 7,9 مليون مسافر سنة 2014. ويف 
ظل هذا التدفق الضخم، تم تكثيف عمليات مراقبة املسافرين 
مام أسفر عن تحصيل 4,5 مليون درهم من الرسوم واملكوس 

وحجز ما قيمته 26,4 مليون درهم من العمالت األجنبية. 

الرابط بني  الجوي  الخط  إفتتاح  باإلضافة إىل ذلك، ساهم 
املرتبطة  املخاطر  من  الرفع  يف  والربازيل  البيضاء  الدار 
باإلتجار غرياملرشوع يف املخدرات. وقد عرفت سنة 2014 
حجز حوايل 30 كلغ من املخدرات الصلبة، من بينها  12 
طرف  من  املبذولة  الجهود  بفضل  واحدة  عملية  يف  كلغ 

فيالق مديرية الدار البيضاء.

الرتايب ملديرية  املجال  أن  إىل  الصدد  اإلشارة يف هذا  وتجدر 
الدارالبيضاء تعزز خالل يوليوز2014 بعد افتتاح املطار الدويل 

الجديد لبني مالل، والذي بدأ يف استقطاب آالف املسافرين. 

مراقبة املسافرين

7,9 مليون مسافر عن طريق الجو
4,5 مليون درهم من الرسوم واملكوس املحصلة 

26,4 مليون درهم من العمالت املحجوزة
29,6 كلغ من الكوكايني املحجوز

يناهز 17 مليار درهم. وتتوزع هذه املداخيل أساسا بني 
مليار   9,7 تبلغ  والتي  املصنع  والتبغ  الطاقية  املنتجات 
التوايلكام ارتفعت املداخيل  درهم و6,5 مليار درهم عىل 
املحصلة عىل الرضيبة الداخلية عىل استهالك املعادن الثمينة مبا 

ناهز 18% مقارنة مع سنة 2013. 
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نظرا المتداد نفوذ املديرية الجهوية للوسط الجنويب عىل 
الجهات اإلدارية لتانسيفت - الحوز وعبدة - دكالة وجزء 
)أقاليم ورزازات وزاكورة  - ماسة درعة  من جهة سوس 
وتنغري(، فإنها  تسهر عىل إدارة مطار مراكش املنارة، ثاين 
إىل  باإلضافة  املسافرين  عدد  حيث  من  باململكة  مطار 

ميناء الجرف األصفر الذي يغلب عليه النشاط املعدين.

امليناء،  املستقرة حول  الصناعية  الوحدات  أنها تدعم  كام 
وتعمل عىل تشجيع االستثامرات، خاصة السياحية منها.

مراقبة املسافرين

النهوض  الذي تلعبه إدارة الجامرك يف  نظرا للدور املهم 
فإنها مدعوة ملضاعفة جهودها قصد  السياحي،  بالقطاع 

تسهيل وضامن االنسيابية يف عملية مرور املسافرين.

عرب  الجهة  عىل  السياح  من  هائلة  أعداد  توافد  وبحكم  
الجهوية عىل  املديرية  املنارة، فقد عملت  مطار مراكش 

1. أمـيـن عـبـد اإللـه، مدير جهوي – 2. العراقي عـبد الفتاح ، رئيس املقاطعة الجمركية ملراكش - 3.زهـيـر خـلـيـل، رئيس املقاطعة الجمركية للجرف األصفر – 4. حمـزاوي 

حسـن، رئيس مصلحة الوجستيك والنظام املعلومايت – 5. موحي الدين عبد القادر، رئيس مصلحة األبحاث واملراقبة البعدية واملنازعات - 6. نـوقـيـري الـبـشـيـر، رئيس 

اتخاذ  عىل  واملساعدة  الزبناء  مع  العالقات  تدبري  مبصلحة  مكلفة  والتكوين،  البرشية  املوارد  تدبري  مصلحة  رئيسة  مريـم،  زيـاتـي   .7  – والتفتيش  التدقيق  مصلحة 

القرار – 8. دنـاوي ابراهيـم، رئيس شعيبة الجرف األصفر – 9. الـهـروي كـمـال، رئيس شعيبة مراكش – 10. عـتـيـق امـحـمـد، آمر بالرصف بالجرف األصفر – 11. بوخساس 

عبداللـه، آمر بالرصف بورزازات – 12. شخامين عبد الحي، آمر بالرصف مبراكش املدينة -  13.املحفوظـي طـه، آمر بالرصف بآسفي – 14.قشقاش نجيم، آمر بالرصف بالصويرة 

– 15. توفيـق محمـد عبـده، آمر بالرصف مبراكش املنارة – 16. املعنـاوي املدانـي، قابض بورزازات - 17. الناجـح عبد الصمـد، قابض بالجرف األصفر – 18. مكيـر حسـن، 

قابض مبراكش – 19. مرابتـي ميلـود، قابض  بآسفي - 20. تهداينـي محمـد، قابض بالصويرة

املديرية الجهوية للوسط الجنويب 

مراقبة املسافرين

4,7 مليون مسافر عن طريق املطارات
0,74 مليون درهم من الرسوم واملكوس املستخلصة

29 مليون درهم من العمالت املحجوزة
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 جمريك من بينهم 155 من أعوان الفيالق
مقاطعتان  جمركيتان

مصالح جهوية
آمريات بالرصف

قباضات  
شعيبتان 

فيالق

استقبال أكرث مهنية من أجل خدمة أفضل

املديرية  قامت  زبنائها  ملتطلبات  االستجابة  أجل  من 
تخص  إجراءات  عدة  باتخاذ  الجنويب  للوسط  الجهوية 
ذات  خدمات  تقديم  أجل  من  تدخلها  وطرق  تنظيمها 
االستقبال  ميثاق  مقتضيات  مع  تتناسب  عالية  جودة 

الذي تعتمده إدارة الجامرك.

خالل سنة 2014، توافد عىل املديرية الجهوية  أزيد من 
31250 زبون )مستثمرون، تجار، صناع، مقاولون صغار، 
لإلقامة  قادمون  وأجانب  املغرب  يف  مقيمون  أجانب 
ومتقاعدون  بالخارج  مقيمون  مغاربة  املغرب،  يف  مؤقتا 
املعلومات  عىل  الحصول  أجل  من  بالخارج...(  مقيمون 
املتعلقة باملساطر الجمركية الخاصة بالسلع التي يودون 
املمنوحة  التسهيالت  ومختلف  تصديرها  أو  استريادها 

من طرف إدارة الجامرك.   

املقاوالت تصنيف 

مرافقة  إطار  املقاوالت، ويف  تصنيف  برنامج  تعميم  بعد 
للوسط  الجهوية  املديرية  أجرت  الوطنية،  الرشكات 

املنتوج  بهذا  للتعريف  إعالمية  حمالت  عدة  الجنويب 
أجل  من  بالجهة،  الجمرك  ومتعاميل  رشكاء  لدى 
تشجيعهم عىل االنخراط يف هذا الربنامج . وفيام يخص 
تجديد تصنيف املقاوالت، قامت هذه املديرية بدراسة 
الربنامج  بهذا  املكلفة  اللجنة  عىل  وإحالتها  ملفات   5

فيها. البث  قصد 

املواكبة وتبسيط اإلجراءات

31326 حساب مسجل تحت األنظمة االقتصادية 
الجمركية

30 فاعل اقتصادي معتمد    
   54 % من القضايا التنازعية التي سويت عن

 طريق الصلح

الظروف.  أحسن  الرضورية الستقبالهم يف  الوسائل  توفري 
و%15   %23 بنسبة  ارتفاعا  املسافرين  عدد  شهد  وقد 
عىل التوايل عند الوصول والذهاب، مام أسفر عن حجز 
 10,5 مقابل  درهم  مليون   29 بقيمة  أجنبية  عمالت 

مليون درهم سنة 2013 . 
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امتداد  عىل  مهامها  ألڭادير  الجهوية  املديرية  متارس 
عىل  مهمة  بحرية  برثوات  يتميز  شاسع  جغرايف  مجال 

فالحية  وأرايض  األطليس  الساحل  طول 
خصبة وكذا منتوج معدين هام من الفضة.     

من  بكل  الجهوية  املديرية  مصالح  تتواجد 
مغريب  مطار  ثالث  املسرية،  أڭادير  مطار 
متارس  كام  املسافرين.  عدد  حيث  من 
الذي  إفني  سيدي  مبيناء  ايضا  مهامها 
ومركب  أنشطته  أهم  البحري  الصيد  يعترب 
التجارة  أنشطة  يضم  الذي  أڭادير  ميناء 
ترفيهي. ميناء  جانب  إىل  البحري  والصيد 

قطاعي  صادرات  من  كبري  جزء  ويرتكز 
مستوى  عىل  والزراعة  البحري  الصيد 

أڭادير.  ميناء 

مواكبة املقاوالت

التجارية  للعمليات  واضحا  تطورا   2014 سنة  شهدت 
باملنطقة نتيجة ارتفاع عدد رخص التنقيب عن املحروقات 
للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  طرف  من  املمنوحة 
ببالدنا،  القطاع  لهذا  االسرتاتيجي  للدور  ونظرا  واملعادن. 

فقد عبأت املديرية الجهوية ألڭادير كافة الفرق من أجل 
يف  املستخدمة  واملواد  للمعدات  الجمريك  املرور  تبسيط 

االسترياد  عند  سواء  الهيدروكربونية  املواد  عن  التنقيب 
أو التصدير.  

من  عددا  الجهوية  املديرية  بارشت  السياق،  نفس  ويف 
واملؤسسات  االقتصاديني  الرشكاء  مع  التواصلية  اللقاءات 
       ADIZI, Logipole, CGEM, CCIS)ZI,باملنطقة املهنية 
التي  املستجدات  f(Haliopole Cluster, APENAVحول  
عرفتها الترشيعات الجمركية واملساطر اإلدارية. كام عززت 
املليك،  الدرك   : لإلدارة  املؤسستيني  الرشكاء  مع  تعاونها 
الغذائية،  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  املكتب 

الوكالة الوطنية للموانئ، جامعة ابن زهر، ...إلخ. 

محاربة التهريب والغش 

الغش  لتيارات  والتصدي  الرقابة  تعزيز  أجل  من 
تعرب  التي  وتلك  املدعمة  السلع  ذلك  يف  مبا  والتهريب، 
الجهوية ألڭادير عىل  املديرية  الجنوبية، عملت  حدودنا 
مختلطة  فيالق  إىل  وطانطان  إفني  سيدي  فيالق  تحويل 
وخلق فيالق متنقلة بأڭادير. هذه التدابري مكنت املديرية 

1. حـديـدان مـحـمـد، مدير جهوي – 2. عبد اللطيف بصوري، رئيس مصلحة تدبري املوارد البرشية والتكوين، مكلف مبصلحتي تدبري العالقات مع الزبناء واملساعدة عىل اتخاذ 

القرار، واللوجيستيك والنظام املعلومايت – 3. وشـانـي نـجـيـب، رئيس مصلحة التدقيق والتفتيش مكلف باألبحاث واملراقبة البعدية واملنازعات – 4. بـن بـوزيـد مـصطـفـى، 

رئيس شعيبة أڭادير – 5. عبد الباسط اإلمام، آمر بالرصف بأڭادير املسرية – 6. الخركـي صالـح، آمر بالرصف بأڭاديرامليناء – 7. عالء لعشوب، آمر بالرصف بطانطان – 8. ايت 

األشقـر أحمـد، قابض بطانطان – 9. بناكسيـم عبد الهـادي، قابض بأڭادير املدينة

املديرية الجهوية ألكادير 

االستخالص الجمريك

f21,6ألف ترصيح
1,6 مليار درهم من املداخيل اإلجاملية 

11124 مركبة معرشة     
1,2  مليون عملية مراقبة للمصوغات الذهبية والفضية
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 جمريك من بينهم 129 من أعوان الفيالق
مقاطعة جمركية

مصالح جهوية
آمريات بالرصف

قباضتان  
شعيبة 

فيالق

املراقبة ومحاربة الغش

137,5 ألف لرت من الوقود املحجوز
12,1 مليون درهم من العمالت األجنبية

 املحجوزة

78 % من القضايا التنازعية عن طريق الصلح

ألول مرة من تنظيم عمليات محاربة التهريب عىل مختلف 
املحاور الطرقية، مام أدى إىل ضبط 5, 137 طن من الغازوال 
املدعم الذي يتم تهريبه من األقاليم الجنوبية إىل جهة أڭادير 

حيث تم تحصيل 2,8 مليون درهم من الرسوم واملكوس.

 أما فيام يخص محاربة الغش فقد متكنت املديرية الجهوية 
ألڭادير من إحباط عملية تحويل وجهة معدات لألشغال 
املتملص عنها ب  الجمركية  الرسوم  العمومية تقدر قيمة 

8,9 مليون درهم. 

من  الحد  من  الجهوية  املديرية  جهود  تضافر  مكن  كام 
املقيمني  بعض  طرف  من  املؤقت  القبول  نظام  استعامل 
بالخارج، من اجل مامرسة نشاط تجاري يعتمد عىل تفويت 

سيارات مستوردة من أوروبا لبيعها يف دول إفريقية. 

وبفضل الجهود املبذولة، فإن عدد عمليات تفويت القبول 
املؤقت تم تقليصه إىل الثلث خالل سنة 2014.

املسافرين مراقبة 

عربوا   الذين  املسافرين  عدد  انخفاض  من  بالرغم 
الجمركية  املراقبة  فإن  ب%0,54،  املسرية  أڭادير  مطار 

درهم  مليون   4,56 تحصيل  من  مكنت  للمسافرين 
درهم  مليون   12,1 حجز  ومن  واملكوس  الرسوم  من 
ب يقدر  ارتفاع  بذلك  مسجلة  األجنبية  العمالت  من 
السنة  مع  مقارنة  التوايل  عىل  é%82,4و%72,29 

املاضية. 
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مساحة  عىل  مهامها  للجنوب  الجهوية  املديرية  متارس 
الوطني.  الرتاب  من   %48 بحوايل  تقدر  شاسعة  جد 
العام  القطاعني  جهود  ومواكبة  دعم  عىل  وتعمل 
الجنوبية.  لألقاليم  االقتصادي  النسيج  لتعزيز  والخاص 

الجمركية املداخيل 

خالل  هاما  تطورا  الجنوب  بجهة  الجمريك  النشاط  عرف 
بنظام  كندوز  بري  مكتب  ربط  بفضل  وذلك   2014 سنة 
الترصيحات  عدد  ارتفع  حيث  املايض.  أبريل  منذ  »بدر» 
 ،2013 بسنة  مقارنة   %115 بنسبة  الجهة  بهذه  املسجلة 
مام ساهم يف رفع قيمة السلع املرصح بها عند االسترياد إىل 
15 مليار درهم، أي بزيادة 97% مقارنة بسنة 2013. وقد 
التي بلغت 344  أثر ذلك إيجابا عىل املداخيل الجمركية 

مليون درهم مقابل 217 مليون درهم يف السنة املاضية. 

الجمريك واملواكبة التسهيل 

بفضل املعالجة املعلوماتية لعمليات االستخالص الجمريك 

1. أوشـن مـحـمـد، مدير جهوي – 2. لـغـريـب الـشـرقـاوي، رئيس املقاطعة الجمركية للداخلة – 3. فـوزي سـعـيـد، رئيس مصلحة التفتيش والتدقيق مكلف مبصلحة 

األبحاث واملراقبة البعدية واملنازعات – 4. اد ياسيـن عبد اللطيـف، رئيس مصلحة تدبري املوارد البرشية والتكوين، مكلف مبصلحتي تدبري العالقة مع الزبناء واملساعدة عىل 

اتخاذ القرار، واللوجيستيك والنظام املعلومايت - 5. الـكـدار عـبـدالـوهـاب، رئيس شعيبة الداخلة - 6. جـالل يـوسـف، رئيس شعيبة العيون 7-. بـوط عبد الرحيـم ، آمر 

بالرصف ببري كندوز –8. البويهي ميلود، آمر بالرصف بالعيون – 9. فـرحـي عـبـد الـمـجـيـد، آمر بالرصف بالداخلة  - 10. أحـمـر الـراس سـعـيـد، قابض بالعيون – 11. مبـوح 

عبد العزيـز، قابض بالداخلة 

املديرية الجهوية للجنوب 

التعشري

23,2 ألف ترصيح
334 مليون درهم من املداخيل املحصلة
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 جمريك من بينهم 89 من أعوان الفيالق
مقاطعتان جمركيتان

مصالح جهوية
آمريات بالرصف

قباضتان  
شعيبتان  

فيالق

مكافحة التهريب وحجز املخدرات

26,5 مليون درهم قيمة السلع ااملهربة املحجوزة
6,6 مليون وحدة سجائر
14,3 ألف لرت من الوقود
3,1 طن من املخدرات

للبضائع ذات الطابع التجاري ببري كندوز، والتي متر عرب 
املركز الحدودي للكركارات، مل يعد الفاعلون االقتصاديون 
إجراء  أجل  من  الداخلة  إىل  للتنقل  بحاجة  املنطقة  يف 
من  ربحا  لهم  وفر  الذي  اليشء  الجمركية.  العمليات 

حيث الوقت وتكاليف االستخالص الجمريك.

رافقت  فقد  الخاص،  القطاع  الرشاكة مع  فيام يخص  أما 
أجل  من   «Siemens« رشكة  للجنوب  الجهوية  املديرية 
الريحية  الطاقة  لتوليد  افريقيا  يف  محطة  أكرب  إنشاء 
بطرفاية، كام شاركت يف 22 لقاء تواصيل مع الجمعيات 

املهنية واالتحادات والغرف التجارية.

املراقبة تعزيز 

يف إطار مكافحة الغش التجاري خالل سنة  2014، فاقت 
القيمة الناتجة عن املراجعة 191 مليون درهم، نتج عنها 
من  أكرث  بلغت  إضافية  جمركية  ومكوس  رسوم  تحصيل 

106 مليون درهم.

 كام تم القيام ب 12 عملية مراقبة بعدية، نتجت عنها 
رسوم ومكوس متجانف عنها بلغت 11 مليون درهم.

من جهة أخرى، مكنت فعالية فيالق املديرية الجهوية للجنوب يف مجال مكافحة التهريب من القيام بعمليات جد 
مهمة، من بينها حجز 251,7 ألف طابع رضيبي، وأكرث من 14 ألف لرت من الوقود وأزيد من 6 ماليني سيجارة. 



الـجــامرك فـــي أرقـــــام

n الـمداخيل الجمركية

n الـمبادالت الخارجية

n عدد التصاريح الـمفصلة املسجلة

n األنظمة االقتصادية الجمركية

n تقييم الخدمات الجديدة إلدارة الجامرك

n الـمنازعات

n حصيلة عملية عبور املغاربة الـمقيمني بالخارج

n تعشري السيارات السياحية 

n العمل االجتامعي إلدارة الجامرك لصالح هيئات و مؤسسات العمل الخريي

n تدبري الشكايات
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6 الــمداخـيل الجـمـركــية

تـوزيع الـمداخـيل الجـمركــية حـسـب الفــئة 
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تطور املداخيل الجمركية حسب الفئة  (�الي� الدرهم)

رسوم االسرتادالرسوم الداخلية عىل االستهالكالرضيبة عىل القيمة املضافةمداخيل أخرى

تطور املداخيل الجمركية حسب الفئات

خالل سنة 2014 ، بلغت املداخيل الجمركية االجاملية 80,7 
مليار درهم أي بارتفاع طفيف بلغ 1,2 مليار درهم ما يعادل 

1,6% باملقارنة مع سنة 2013.

وأخذا بعني االعتبار مداخيل بعض الحسابات الخصوصية، 
بلغت املداخيل االجاملية املعبأة من طرف إدارة الجامرك 
والرضائب غري املبارشة 85,6 مليار درهم، بارتفاع 1,6 مليار 

درهم، أي ما يعادل نسبة 1,9% باملقارنة مع سنة 2013.

و قد سجلت الفئات الرئيسية للميزانية التطورات التالية :

* رسم االسترياد : ارتفاع طفيف بنسبة 0,75%  باملقارنة مع 
سنة 2013، و هذا ما ميكن تفسريه بعاملني :

- ارتفاع الصادرات الخاضعة لهذه الرضيبة بنسبة %2,3،

القيم  مراجعة  مجال  يف  اإلدارة  بها  تقوم  التي  املراقبة   -
املرصح بها يف الجمرك. وقد بلغت املداخيل جراء هذه 
املراجعة 894 مليون درهم مقابل 607,6 مليون درهم 

نهاية 2013 أي بارتفاع عادل %47,2.

وقد تم تسجيل هذا التطور اإليجايب رغم العوامل اآلتية :

- استكامل مسلسل تفكيك التعريفة الجمركية، كام تنص 
عىل ذلك اتفاقيات التبادل الحر املربمة مع بعض البلدان 
املتحدة  والواليات  تركيا  خاصة  البلدان  ومجموعات 

األمريكية؛

)مباليري الدراهم(

(*)2005200620072008200920102011201220132014الفــــئات
12,412,313,413,711,812,210,39.07,77,7رسوم االسترياد

15,215,717,318,719,621,121,922,722,923,8الرسوم الداخلية عىل االستهالك مبا فيها :

9,09,210,210,611,712,312,913,113,313,9     - الرسوم املفروضة عىل منتوجات الطاقة

5,35,66,17,06,97,57,58,28,08,5     - الرسم املفروض عىل التبغ املصنع

0,90,91,01,11,11,31,45,01,51,5غريها

19,822,529,035,432,638,444,146,846,346,4الرضيبة عىل القيمة املضافة مبا فيها:

3,03,64,05,44,37,710,211,410,79,8     - الرضيبة عىل منتوجات الطاقة

16,818,925,030,028,330,733,935,435,736,6     - غريها

1,41,61,41,71,71,42,22,12,32,4أتاوي أنبوب الغاز

1,00,91,00,40,30,50,20,40,20,3مداخيل أخرى

49,853,062,169,966,073,678,781,079,580,7املجموع
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- تنفيذ االتفاق الفالحي للسنة الثانية بني املغرب واالتحاد 
االورويب والذي دخل حيز التنفيذ منذ الفاتح من أكتوبر 

2012 ؛ 

تعشريها  تم  التي  املستعملة  السيارات  عدد  إنخفاض   -
)14,1-%( حيث انتقل من 182 19 وحدة إىل 464 16 
وحدة سنة 2014. وعرفت املداخيل املحصلة من رسوم 
االسترياد انخفاضا بلغ 21,8% لتنتقل من 412,4 مليون 

درهم إىل 322,5 مليون درهم.

سجلت   : االسترياد  عند  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة   *
مداخيل الرضيبة عىل القيمة املضافة استقرارا باملقارنة مع 
سنة 2013. كام سجلت مداخيل هذه الرضيبة دون احتساب 

مداخيل منتوجات الطاقة، ارتفاعا بلغ %2,7.

* الرضيبة الداخلية عىل االستهالك : سجلت هذه الرضيبة 
ارتفاعا بنسبة 4,3% باملقارنة مع سنة 2013، ويرجع ذلك 

إىل العنارص التالية :

حيث   : الطاقة  منتوجات  عىل  املفروضة  الرسوم   -
بلغ  بارتفاع   ،2014 سنة  درهم  مليار   13,9 سجلت 
4,5%  باملقارنة مع سنة 2013 وذلك الرتفاع استهالك 
بالنسبة   %2,3( املحروقات  خاصة  الطاقة  منتوجات 

للغازوال(.

- الرسوم املفروضة عىل التبغ املصنع :حيث عرف ارتفاعا 
بنسبة 5,9% باملقارنة مع سنة 2013.

* أتاوي أنبوب الغاز : ارتفاع بنسبة 4,8% أو زيادة بقيمة  
110,8 مليون درهم.

حسب   %96,5 نسبة  الجمركية  املداخيل  حققت  إجامال 
التوقعات الخاصة بقانون املالية لسنة 2014، و ذلك لرتاجع 
عليها  املعتمد  التوقعات  كانت  الذي  الوقت  يف  الواردات، 
يف إعداد اإلطار املاكرو اقتصادي لقانون املالية تراهن عىل 

نسبة منو  تصل إىل %6,2.

أظهر تحليل األرقام األولية لسنة 2014 أن حصة املداخيل الجمركية متثل 40,3% من املوارد الجبائية مقابل 40,6%  سنة 2013.

أما بالنسبة للمداخيل العادية دون احتساب مداخيل خوصصة الدولة، فقد بلغت هذه الحصة 33,9% سنة 2014.

 وعالوة عىل ذلك، فإن معدل العبء الجبايئ عىل الواردات سجل انخفاضا بشكل ملحوظ حيث انتقل من 6,7% سنة 
2005 إىل 2% سنة 2014، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 70,1% خالل عرش سنوات.

تـطور الـمداخـيل الجـمركـية بالـمـقارنة مـع بعـض الـمؤشــرات
تطور الـمداخــيل الجــمركــية حـسب الفــــئات

(*)2005200620072008200920102011201220132014الفــــئات

49,853,062,169,966,073,678,781,079,580,7املداخيل الجمركية )1(

12,412,313,413,711,812,210,39,07,77,7رسوم االسترياد )2(

110,4125,2150,1185,5169,0173,9185,0198,5195,8200,4املداخيل الجبائية )3( )**( 

45,142,341,437,739,442,342,540,840,640,3النسبة املئوية للمداخيل الجمركية )1(/)3( 

132,2147,0171,7204,5190,5193,8213,7224,1227,1238,1املداخيل العادية )4( 

37,636,136,234,234,938,036,836,235,033,9 النسبة املئوية للمداخيل الجمركية )1(/)4(

522,6575,3616,3688,8736,2764,3802,6827,5872,8908,0الناتج الداخيل الخام النظام الجديد )5( 

9,59,210,110,19,09,69,89,89,18,9النسبة املئوية للمداخيل الجمركية )1(/)5( 

2,42,12,22,01,61,61,31,10,90,9النسبة املئوية لرسوم االسترياد يف الناتج الداخيل الخام )2(/)5(

184,4210,6259,7326,0264,0298,0357,8386,9383,7386,1قيمة الواردات االجاملية )6(

6,75,85,24,24,54,12,92,32,02,0النسبة املئوية للضغط الجبايئ )2(/)6(

)مباليري الدراهم(

 )*( أرقام مؤقتة

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

الــمداخـيل الجـمـركــية
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بلغ العجز التجاري سنة 2014، 186,1 مليار درهم، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 6,2% مقارنة مع سنة 2013، وذلك 
الرتفاع حجم الصادرات )14,6+ مليار درهم( مقارنة بالواردات )2,4+ مليار درهم(.

ارتفع حجم املبادالت بنسبة 3%، أي ما يعادل 586,1 مليار درهم مقابل 569,1 مليار درهم سجلت سنة 2013.

وبلغت الواردات 386,1 مليار درهم )مقابل 383,7 مليار درهم سنة 2013( والصادرات 200 مليار درهم )مقابل 185,4 
مليار درهم سنة 2013(. وقد بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 51,8%، أي بزيادة 3,5 نقطة عن تلك املسجلة 

السنة املاضية.

ويرجع االرتفاع الطفيف الذي عرفته الواردات )0,6+% أو  2,4+مليار درهم( إىل إنخفاض واردات املحروقات )9,5-% أو 
9,7- مليار درهم( وارتفاع واردات املواد الغذائية وخاصة القمح )16,3+% أو 9,4+ مليار درهم( وكذا معدات االستهالك 

)8,8+% أو 5,7+ مليار درهم(. 

نسبة النمو *20132014

383,7386,10,6الواردات

185,42007,9الصادرات

6,2-186,1-198,3-امليزان التجاري 

-48,351,8نسبة التغطية باملائة 

)مباليري الدراهم(

)*( أرقام محينة معدة تبعا للنظام الجديد املعتمد من طرف مكتب الرصف )نظام التجارة العامة(  

الـمـبادالت الـخارجــية
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أظهرت بنية الواردات لسنة 2014 أن أكرث من ثلث مجموعها 
املصنعة  )املنتجات  مصنعة  منتجات  من  يتكون   )%38,8(
لإلستهالك أو التجهيز(، تليها عىل التوايل املواد الطاقية واملواد 
نصف املصنعة ب 24% و 21,2% بينام متثل املواد الغذائية 

واملواد الخامة نسبتي 10,8% و %5,2.

املصنعة  املواد  من  الواردات  قيمة  بلغت  القيمة،  حيث  من 
149,8 مليار درهم، محققة بذلك ارتفاع بنسبة 1,9% أو زيادة 
2,7 مليار درهم مقارنة مع سنة 2013. ويرجع ذلك إىل ارتفاع 
الواردات املتعلقة باألجهزة الكهربائية لقطع أو تقسيم الدوائر 
األسالك  وكذا  درهم(  مليار   +1,2 أو   %+19,7( الكهربائية 

والكابالت واملوصالت الكهربائية )20,7+% أو 1,1+ مليار درهم(.

كام عرفت واردات املواد نصف املصنعة ارتفاعا بنسبة 1,4% مقارنة مع سنة 2013. و شملت أساسا املواد البالستكية ومصنوعاتها، 
املنتجات الكياموية، الورق والورق املقوى، األسالك والقضبان والزوايا املصنوعة من الحديد أو النحاس باإلضافة إىل املنتوجات 

نصف املصنعة من الحديد أو الصلب من غیر الخالئط.

أما يف ما يخص املنتجات الطاقية فقد انخفضت وارداتها بنسبة 9,5%، مقارنة مع السنة الفارطة، حيث بلغت 92,6 مليار 
درهم عوض 102,3 مليار درهم سنة 2013، ويرجع ذلك إىل انخفاض واردات املكونات الرئيسية لهذه املنتوجات : النفط الخام 
)22,9-% أو 8,4 – مليار درهم  نتيجة انخفاض سعر الربميل  $96,5 عوض  $104,1 سنة 2013(، الغازوال و الفيول )11,5-%  

أو4,1-  مليار درهم(. 

بالنسبة لواردات املواد الغذائية،فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 16,3% أو 5,6+ مليار درهم، و ذلك بسبب ارتفاع واردات القمح : 
54,4+% أو 4,5+ مليار درهم.

الـمـبادالت الـخارجــية

التـوزيـع حـسب مـجـموعـة االسـتـخـــدام

الــواردات

التـوزيـع حـسب مـجـموعـة االسـتـخـــدام

الــواردات

10,8% 

24,0% 

5,2% 
21,2% 

38,8% 

املواد الغذائية  منتوجات الطاقة واملحروقات املواد نصف مصنعة املواد الخام  املواد التامة الصنع

بنـية الــواردات لـسنة 2014

التغـييــرات بـ %*20132014الـمنتـــجات

35,941,716,3املواد الغذائية

9,5-102,392,6منتوجات الطاقة و املحروقات

22,9-36,528,1مبا فيها : البرتول الخام

17,820,012,3املواد الخام :

11,311,85,2   - من أصل حيواين و نبايت

6,68,224,3   - من أصل معدين

1,4 80,681,7املواد نصف مصنعة

147,1149,81,9املواد التامة الصنع :

3,6-82,079,1   - معدات التجهيز

65,170,88,8   - معدات االستهالك

383,7386,10,6الــمجمــوع

)مباليري الدراهم(

)*( أرقام مؤقتة
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سجلت الصادرات خالل سنة 2014 ارتفاعا ملحوظا  بنسبة  
7,9% مقارنة مع سنة 2013، أي بزيادة 14,6+ مليار درهم. 
التي تم تحقيقها  الهامة  اإلنجازات  االرتفاع إىل  ويرجع هذا 
عىل مستوى قطاع تصنيع السيارات السياحية، حيت سجلت 
املبيعات زيادة تقدر ب 84,9+% أو 8,4+ مليار درهم. هذه 
الزيادة متت ترجمتها إىل ارتفاع عىل مستوى صادرات األسالك 
مليار   +1,4 أو   %+8,3  : الكهربائية  واملوصالت  والكابالت 
درهم، األسمدة الطبيعية والكيامئية : 6,9+% أو زيادة 1,1 
مليار درهم واملالبس الجاهزة : 5,8+% أو 1,1+ مليار درهم.

إن بنية الصادرات املغربية اىل الخارج تبني هيمنة املنتجات 
املصنعة )أساسا املنتجات االستهالكية( بنسبة 45,7% مقابل 

 )%17,7( الغذائية  واملواد  24,4% سنة 2013،  مقابل   %24,2 بنسبة  املصنعة  املنتجات نصف  تليها  42,7% سنة 2013، 
واملنتوجات الخامة )%8,8(.

و تتكون معظم املنتجات املصنعة من ألبسة جاهزة: 22,1%  )20,2 مليار درهم مقابل19  مليار درهم سنة 2013: 5,8+%(، 
تليها األسالك والكابالت وبعض املوصالت الكهربائية األخرى:  20,3% )18,5 مليار درهم مقابل17,1  مليار درهم يف سنة 2013  
وهو ما ميثل زيادة بنسبة 8,3%( ، السيارات السياحية: 19,5% )17,8  مليار درهم مقابل9,7  مليار درهم : أي بزيادة %84,9( 

و أصناف من مصرنات أو كروشيه : 8% )7,3  مليار درهم(.

وتشتمل صادرات املنتجات نصف املصنعة عىل مشتقات الفوسفاط )30,1 مليار درهم، أو  62,1% مقابل 28,2 مليار درهم 
أو 62,5% سنة 2013 (، واملكونات اإللكرتونية )4,2  مليار درهم أو 8,7%( ومواد النفط املتبقية واملواد ذات الصلة )3,6 مليار 

درهم أو 7,4% : 4,1 مليار درهم أو 9% سنة 2013(.

كام سجلت مبيعات املواد الغذائية ارتفاعا بنسبة  5,4% مقارنة مع سنة 2013، و ذلك راجع إىل النتائج اإليجابية لبعض 
املنتجات )دقيق ومساحيق األسامك : 52,4+% أو 0,5+ مليار درهم، أصناف محفوظة من الخرض 18,8+% أو 0,3+ مليار درهم، 

الطامطم  7,7+% أو 0,3+ مليار درهم  ومحرضات وأصناف محفوظة من االسامك 4,1+% أو 0,2+ مليار درهم(.

الــصادرات

التغـييــرات بـ %*20132014الـمنتـــجات

33,635,55,4املواد الغذائية

30,1-9,16,4منتوجات الطاقة و املحروقات

1,3-17,817,5املواد الخام :

2,83,523,6   - من أصل حيواين و نبايت

6,0-14,914,0   - من أصل معدين

45,248,57,3املواد نصف مصنعة

79,191,315,5املواد التامة الصنع :

31,533,56,5   - معدات التجهيز

47,657,821,4   - معدات االستهالك

0,50,858,5الذهب الصناعي

185,4200,07,9الــمجمــوع

)مباليري الدراهم(

)*( أرقام مؤقتة

17,7%

3,2% 

8,8%

24,2% 

45,7% 

بنـية الــصادرات لـسنة 2014

 املواد التامة الصنعاملواد نصف مصنعة املواد الخاممنتوجات الطاقة واملحروقاتاملواد الغذائية 
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عـدد التـصاريـح الـمفصـلة الـمسجـلة

مـجـمل األنظــمة الجـمركــية

حـسـب األنظــمة الجـمركــية

2005200620072008200920102011201220132014الفــــئات

408 569670 451630 624624 852623 550603 479579 994600 624587 423542 509الواردات

620 156198 194184 301179 565179 706172 877158 110176 741185 580174 169الصادرات

028 725869 645814 925803 417802 256776 356738 104777 365773 003717 679املجموع
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2005200620072008200920102011201220132014األنظـمة الجـمركـيةإتجـــاه
التغيريات 

بـ %
الحصة بـ %

الواردات

القبول املؤقت لتحسني 

الصنع الفعال
112 453117 719121 785113 565100 610106 547104 658102 44099 33798 320-1,014,7

61811,121,7 048145 655131 185129 549130 116123 984109 588111 476107 38994 75أنظمة جمركية أخرى

8176,861,7 340413 631387 335378 090375 554361 728356 497360 958344 797314 296استرياد لالستهالك

1,51,9-653 84412 72512 44613 66613 27012 20213 12414 01014 95514 12غريها

4086,3100,0 569670 451630 624624 852623 550603 479579 994600 163587 594541 497مــجــموع الـــواردات

 الصادرات

تصدير تبعا للقبول املؤقت 

لتحسني الصنع الفعال
97 74599 145105 30499 22384 84891 22591 60889 38987 79690 0232,545,3

8673,817,6 57934 66333 60132 07432 97532 17031 46333 67831 93227 21أنظمة جمركية أخرى

30117,536,4 52472 77461 86155 00953 41448 04640 76343 63346 92344 47تصدير

42913,70,7 2571 3681 2311 2571 4691 4381 5801 4751 5291 1غريها

6207,9100,0 156198 194184 301179 565179 706172 877158 110176 931185 129172 169مــجــموع الصـــادرات

0286,7 725869 645814 925803 417802 256776 356738 104777 094773 723714 666الـمجـــموع العـــام
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حـسـب الـمديـريــات الجــهـويــة

2005200620072008200920102011201220132014الـمديريات الجهـويةإتجـــاه
التغيريات 

بـ %
الحصة بـ %

الواردات

7254,943,4 141290 985277 745272 142276 304272 382258 607263 639251 231235 209الدارالبيضاء

8734,622,4 293149 704143 484151 735154 179150 663157 386173 093179 537166 168الدارالبيضاء امليناء

4478,719,2 137128 765118 898110 887104 02562 68014 2   طنجة املتوسط

7869,39,1 59260 42255 35253 71851 61179 334108 665116 433114 432100 82الشامل الغريب

6999,82,3 29515 31814 78514 72713 47113 19314 87015 13  أكادير

95715,91,0 0026 7716 5225 0076 2418 74910 54210 0339 8699 7الشامل الرشقي

0,61,0-543 5856 6116 1406 1607 0957 9287 7677 3267 3097 7الوسط الجنويب

7,91,0-462 0176 6117 7646 4286 9087 6347 5258 9699 1319 10الوسط

91696,10,7 5074 2642 9342 0481 7162 9161 6321 6701 08512 12الجنوب

4086,3100 569670 451630 624624 852623 550603 479579 994600 163587 594541 497مــجــموع الـــواردات

 الصادرات

75311,122,0 39843 13539 48241 69342 22125 8667 1   طنجة املتوسط

00010,70,5 0449031 1891 3301 6561 8731 1581 0152 1082 2الشامل الرشقي 

7249,65,9 69411 65210 7019 5408 2189 20010 3449 9  اكادير

0779,031,3 97562 00256 27355 77258 57657 58354 32659 21260 66456 54الدارالبيضاء 

0437,45,6 27911 41010 10410 92811 03611 04511 36413 59314 80115 15الوسط الجنويب

3516,011,3 07822 82021 81221 42620 82720 82018 67324 24126 07327 29الدارالبيضاء امليناء

1,912,2-276 75524 28424 76023 58221 80532 56545 64856 39562 84657 53الشامل الغريب

2,62,6-130 2685 9915 6244 7674 5684 0794 3315 7145 0205 5الوسط

26616,68,7 80617 85614 35611 52710 7998 8464 2664 7614 6178 8الجنوب )*(

6207,9100 156198 194184 301179 565179 706172 877158 110176 931185 129172 169مــجــموع الصـــادرات

0286,7 725869 645814 925803 417802 256776 356738 104777 094773 723714 666الـمجـــموع العـــام

مبتم سنة 2014، عرف عدد التصاريح املفصلة واملسجلة يف مكاتب الجمرك ارتفاعا بنسبة 6,7% مقارنة مع تلك املسجلة 
سنة 2013. وقد استقرت حصة البيانات عند االسترياد يف 77,1% مقابل 77,4% سنة 2013.

بلغ عدد البيانات عند االسترياد 408 670 سنة 2014، مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة 6,3% مقارنة مع السنة السابقة. أما 
عدد البيانات عند التصدير فقد ارتفع مبا يناهز %7,9.

عموما، فقد تم تسجيل 19,8% من التصاريح املفصلة عىل مستوى املديرية الجهوية للدار البيضاء-امليناء، مقابل %26,7 
سنة 2007. ويرجع هذا االنخفاض يف النشاط أساسا إىل العوامل التالية : 

ارتفع إىل 19,8% مقابل 19,3% سنة 2013  الذي  الجهوية لطنجة-املتوسط،  املديرية  التدفق نحو  - تحويل هذا 
و18,9% سنة 2012 ؛   

- إحداث مخازن وساحات االستخالص الجمريك تابعة ملكتب الدار البيضاء-الضواحي. والتي رفعت حصة هذا األخري 
إىل %19,5.

كام متثل حصة مكتب النوارص-الشحن هذه السنة 19,1% مقابل 18,8% سنة 2013.
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األنظــمة االقتـصاديـة الجـمركــية
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توزيع البيانات الخاصة بالواردات حسب النظام الجمر�

  ATPA ل �الواردات األخرىالواردات املسجلة تحت األنظمة االقتصادية الجمركية األخرىالواردات املسجلة تحت النظام االقتصادي الجمر
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56,9 57,357,8 56,1 53,5 52,9 51,1 49,9 47,7 45,3 

17,0 16,0 13,0 18,8 20,1 18,6 18,2 18,2 18,2 17,6 

29,2 26,126,7 25,1 26,4 28,5 30,7 31,9 34,1 37,1

توزيع البيانات الخاصة بالصادرات حسب النظام الجمر�

  ATPA ل �الصادرات األخرىالصادرات املسجلة تحت األنظمة االقتصادية الجمركية األخرىالصادرات املسجلة تحت النظام االقتصادي الجمر

األنظــمة االقتـصاديـة الجـمركــية

انخفضت حصة العمليات الجمركية يف إطار األنظمة االقتصادية بنسبة 1,7% خالل سنة 2014 مقارنة مع سنة 2013، 
أي ما يعادل 42,4% عوض 43,2%، موزعة عىل النحو التايل :

- عند االسترياد : 36,4% مقابل 36,5% سنة 2013 ؛

- عند التصدير : 62,9% مقابل 65,9% سنة 2013.
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أهمـية القـبول الـمؤقت لتـحسـني الصـنع الفــعال فـي الـمبادالت الخـارجـية 

تـطـور حـجم الـمـبادالت يف إطـار القـبول الـمؤقت لتحسـني الصـنع الفــعال
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أهمـية نظام القبول لتحس� الصنع الفعال فـي الـمبادالت الخارجية
(القيمة �الي  الدرهم)

الصـــادرات

النظام الجمر� لATPA بدون أداء الـمجموع العاممجموع النظام الجمر� لATPAالنظام الجمر� لATPA باألداء
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أهمـية نظام القبول لتحس	 الصنع الفعال يف الـمبادالت الخارجية
(النسبة املئوية)

النظام الجمر� لATPA باألداءالنظام الجمر� لATPA بدون أداء ATPAمجموع النظام الجمر� ل

الصـــادرات 2014الصـــادرات 2013 الـــواردات 2014الـــواردات 2013

األنـظــــمةإتجـــاه
القيمة مباليري الدراهم1000 طن

نسبة التغيري بـ %
20132014*20132014*

الـــواردات

647,257,759,73,5 825,39 8 القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال مع األداء

189,4203,522,423,34,2القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال بدون أداء

850,780,183,03,7 014,89 9املجموع : نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال

801,0383,7386,10,6 948,248 42الــمجموع العــام

 الـــصادرات

606,093,6106,914,3 312,79 9القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال مع األداء

103,5107,831,432,33,0القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال بدون أداء

713,8124,9139,211,4 416,29 9املجموع: نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال

693,0185,4200,07,9 625,725 24الــمجموع العــام

)*( أرقام مؤقتة
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بلغ حجم العمليات التجارية املنجزة تحت نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال 37,9% من جميع املعامالت التجارية، مسجال 
بذلك 222,3 مليار درهم مقابل 205 مليار درهم سنة 2013، أي بارتفاع قدره %8,4.

كام بلغت الواردات التي تم القيام بها تحت نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال سنة 2014، 83 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا 
طفيفا قدره 3,7% مقارنة مع سنة 2013. يف املقابل، بلغت الصادرات 139,2 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 11,4% مقابل 124,9 مليار 

درهم خالل السنة السابقة. 

عــنـد االستــرياد
القبول  نظام  تحت   2014 سنة  خالل  للواردات  الرئيسية  الفئات 

املؤقت لتحسني الصنع الفعال :

وتشمل   %29,3 إىل  ارتفعت حصتها   : املصنعة  املنتجات نصف   •
بالخصوص األمونياك والرتانزستورات واألسالك  والقضبان والزوايا 
املصنوعة من النحاس ونسيج القطن والخيوط واألسالك الكهربائية.

• معدات التجهيزات الصناعية : متثل 25% من واردات نظام القبول 
املؤقت لتحسني الصنع الفعال مقابل 22,4% سنة 2013. وتشمل 
للكهرباء  العازلة  املوصالت  واألسالك وغريها من  الخيوط  أساسا 
وأجزاء ولوازم السيارات الصناعية وأجهزة كهربائية لقطع وتقسيم 

الدوائر الكهربائية واملقاومات.

نظام  واردات  من   %20,1 متثل   : املصنعة  االستهالكية  املنتجات   •
أساسا  الواردات  الفعال. وتشمل  الصنع  لتحسني  املؤقت  القبول 
أو  مصرنة  وأقمشة  القطن  ونسيج  واصطناعية  تركيبية  ألياف 

كروشيه وألبسة جاهزة ومصنوعات متنوعة  من البالستيك.

• املنتجات الطاقية : متثل حصتها 12,5% مقابل 18,6% سنة 2013، 
وتشمل أساسا النفط الخام )%97,6(.

الكربيت  أساسا  7,2% وتشمل  : متثل  الخام  املعدنية  املنتوجات   •
الخام )%95,4(.

عــنـد التصــدير
تتكون الصادرات تحت نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال 

لسنة 2014 من املنتجات التالية :

• املنتجات االستهالكية املصنعة : متثل 38% من الصادرات الناتجة 
 )%37,8( الجاهزة  األلبسة  أساسا  وتشمل  النظام.  هذا  عن 
والسيارات السياحة )31%(. و أصناف من املصرنات أو الكروشيه 

  .)%13,7(

• املنتوجات نصف املصنعة : متثل 32,6% من الصادرات الناتجة عن 
هذا النظام. وتشمل أساسا األسمدة الطبيعية والكيميائية وحمض 
فوسفوريك ومكونات إلكرتونية )ترانزستورات(، والتي متثل عىل 
من  الفئة  هذه  صادرات  من   %9,2 و  و%28,1   %37,7 التوايل 

البضائع.

: متثل 21% وتشمل أساسا أسالك  الصناعية  التجهيزات  • معدات 
وكابالت عازلة للكهرباء )63%( وأجهزة كهربائية لقطع وتقسيم 
الطائرات  أجزاء  وكذا  واملقاومات)%16,5(.  الكهربائية  الدوائر 

واملركبات الجوية أو الفضائية )%10,3(.

• املنتجات الطاقية : مل متثل هذه الفئة من املواد سوى 5,4% من 
مجموع الصادرات املسجلة تحت هذا النظام الجمريك.  

الرتكـيز عىل نـظام القــبول الـمؤقت لتحسـني الصـنع الفــعال

الـمواد الـمصنعة للقطاع الصناعيالـمواد الـمصنعة لالستهالك

الـمواد الغذائية : املرشوبات والتبغ الطاقـة والـمحروقـات الـمواد الخامة من أصـل معدنـي الـمواد النصف مصنعة
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تركيبة املبادالت التجارية املنجزة يف إطار نظام القبول املؤقت لتحس� الصنع الفعال  حسب مجموعات االستع�ل

الـــوارداتالصـــادرات
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التـصـنـيـف

مــخازن وسـاحـات االستخــالص الجمــركــي 

التصنيف.  خالل سنة 2014، أعربت 61 رشكة تعمل يف مختلف القطاعات عن رغبتها يف االستفادة من مزايا برنامج 
وبذلك يصل العدد اإلجاميل للطلبات املودعة منذ إطالق الربنامج إىل 777 رشكة. 

و ميثل الرسم البياين أدناه التوزيع حسب القطاع ل 326 رشكة مصنفة نهاية سنة 2014 :

47% 

7% 

7% 

5% 

4% 

4% 

3% 

3% 

2% 2% 2% 
1% 13% 

تـوزيع الشـركـات الـمصنـفة حسـب القــطاع
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تعـشـ� البـضائـع يف مخازن وسـاحـات االستـخالص الجـمركــي
 معطـيات مؤقـتة لسنة 2014

عــدد التــصاريــح الــوزن بالــطن القيــمة �لــيون الدرهــم
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توزيع قيمة البضائع املستخلصة يف املخازن و ساحات االستخالص حسب املكاتب

الـمحمـدية
طـنــجة1,3%

16,3%

الـدار البيــضاء النـواحــي
64,9%

الـنــواصــر
17,5%

الناتج عن العوملة وعن إنشاء مناطق للتجارة الحرة ليستدعي مزيدا  إن حجم التطور الذي عرفته التجارة الخارجية 
من السيولة يف حركة البضائع وذلك لتخفيف العبء عن املوانئ واملطارات. ويندرج إنشاء مخازن وساحات االستخالص 
الجمريك خارج حظائر الجامرك واملوانئ يف هذا السياق للتخفيض من تكاليف املعامالت وبالتايل تحسني القدرة التنافسية 

للمقاوالت.

لإلشارة، فقد بلغ عدد التصاريح الجمركية املسجلة عىل مستوى املخازن وساحات االستخالص الجمريك لسنة 2014، 
712 284 مقابل 135 273 سنة 2013.

ومثلت هذه البيانات ما يعادل 32,8% من البيانات الجمركية املسجلة وطنيا سنة 2014، مقابل 33,5% سنة 2013.

وقد بلغت قيمة املبادالت الخارجية التي حققت يف هذا اإلطار سنة 2014، 58,6 مليار درهم مقابل 55,8 مليار درهم 
سنة 2013. يحتل مكتب الدار البيضاء-الضواحي املرتبة األوىل بنسبة 64,9% من حيث قيمة التصاريح الجمركية، يليه 

مكتب طنجة ب 17,5% و مكتب النوارص ب %16,3.

كام بلغ رقم املعامالت عند التصدير 14,5 مليار درهم. و بلغت الواردات تحت نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع 
الفعال 23% من الواردات عرب مخازن وساحات االستخالص الجمريك. وشكلت الصادرات الناتجة عن هذا النظام %22,9 

من إجاميل قيمة املبادالت عرب مخازن وساحات االستخالص الجمريك و 92,5% من صادراتها.

و بلغت هذه السنة حصة واردات هذه الحظائر من أوروبا 67,8% مقابل 70,4% خالل سنة 2013.

2005200620072008200920102011201220132014

34384147545655576162عدد مخازن وساحات االستخالص الجمريك
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الــمـنازعــات 

بلغ عدد قضايا املنازعات املسجلة خالل سنة 2014، ارتفاعا بنسبة 6,5% مقارنة مع سنة 2013. حيث تم تسجيل 329 32 
قضية مقابل 366 30. كام سجل أعوان الجامرك 79,9% من مجموع القضايا املثبتة سنة 2014، مقابل 76,8% سنة 2013.    

ومتثل قضايا التفتيش 51,3% من مجموع هذه القضايا، وذلك بارتفاع نسبته 8,2% مقارنة بسنة 2013. وتتصدر املديرية 
الجهوية للدار البيضاء املرتبة األوىل من حيث عدد القضايا املثبتة وذلك بنسبة 22,6% من مجموع هذه القضايا، متبوعة 
باملديرية الجهوية للدار البيضاء امليناء بنسبة 21,2%، يف حني سجلت املديريتان الجهويتان للشامل الرشقي و طنجة 

املتوسط عىل التوايل نسبتي 16,9% و %12,9. 

حـصة قـضايـا الـمـنازعـات حـسـب اإلدارات الجـهويـة

الجـنـوب
2,0%

أكــاديـر
الوسـط الجـنوبــي3,8%

2,9%
الشـ�ل الشـرقـي

16,6%

طـنـجة الـمـتوسط
12,9%

الشـ�ل الغـربــي
8,8%

الوســط
9,3%

الـدار البيــضاء
22,6%

الـدار البيــضاء-الـميـناء
21,2%

التغـيــرات 13/14 بــ )%( *20132014

3296,5 36632 30القضايا املسجلة بالوحدة

259,7298,915,1الغرامات املحصلة )مبليون درهم(

110138,826,2الرسوم املتجانف عنها املحصلة  )مبليون درهم(

125,2146,216,9قيمة املبيعات املنجزة  )مبليون درهم( )1(

)*(  أرقام مؤقتة

)1( تتضمن أيضا العربات
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الــمـنازعــات
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توزيع قيمة البضائع املحجوزة والغرامات املحصلة خالل سنة 2014 (بـ %) 

الجـنـوب

قــيمة البــضائـع الـمحـجوزة الـغــرامــات

أكــاديـر

الوسـط الجـنوبــي

الشـ�ل الشـرقـي

طـنـجة الـمـتوسط

الشـ�ل الغـربــي

الوســط

الـدار البيــضاء

الـدار البيــضاء-الـميـناء

بلغت قيمة الغرامات املحصلة 298,9 مليون درهم سنة 2014، ومثلت فيها قضايا التفتيش والرصف عىل التوايل %37 
و %25,7.

أما فيام يخص قضايا الحيازة بدون سند فقد بلغت حصتها 15,5% وقضايا املسافرين 4% من هذه القيمة.
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حـصيــلة عملـية عـبور الـمغاربـة الـمقيمــني بالخــارج 

حـركـــة األشـــخـاص

نسبة التغيري 14/13 بـ 2005200620072008200920102011201220132014%

7020,1 366 5712 363 8492 066 9652 066 7392 177 3342 936 3761 466 2791 729 3761 466 8601 468 1الـدخـول

2,6-221 084 8052 138 7042 858 7061 935 3121 867 2741 794 9741 421 4661 625 9741 421 3531 365 1الـخـروج

1,5-923 450 0794 520 5534 925 6713 002 0514 045 6084 730 3503 888 7452 354 3503 888 2132 834 2الـمجموع

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

من 2010 إىل 2014 : املرحلة املعنية تبدأ من 05 يونيو إىل 15 شتنرب، وذلك بحلول رمضان خالل هذه املرحلة.
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دخــول الـمغاربــة الـمقيمــ� بالــخارج خــالل عملـية مرحــبا 2014/2013

طنـجة الـمتوسط النواصـر 
الـمسافـرون

بـاب سبـتة بـاب ملـيلـية طنـجة الـميناء الناضـور الـميناء مراكــش غــ�ها
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خــروج الـمغاربــة الـمقيمــ� بالــخارج خــالل عملـية مرحــبا 2014/2013

طنـجة الـمتوسط النواصـر 
الـمسافـرون

بـاب سبـتة بـاب ملـيلـية طنـجة الـميناء الناضـور الـميناء مراكــش غــ�ها
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حـصيــلة عملـية عـبور الـمغاربـة الـمقيمــني بالخــارج 

خالل الفرتة املمتدة  من 5 يونيو إىل 15 شتنرب 2014 تم تسجيل تدفق املغاربة املقيمني بالخارج عىل النحو التايل :

عــند الــدخول
 بلغ عدد املغاربة املقيمني بالخارج  702 366 2 مقابل 571 363 2 خالل نفس الفرتة من السنة املاضية.

عــند الخــروج
بلغ هذا الرقم 221 084 2 مقابل 805 138 2 خالل السنة املاضية، مسجال انخفاضا بنسبة %2,6. 

نــقاط العــبور الـرئيســية
من بني كل نقط عبور املغاربة املقيمني بالخارج، متثل 7 نقط ¾ من مجموع املغاربة الوافدين إىل أرض الوطن. يتعلق 

األمر بكل من : طنجة-املتوسط والنوارص وباب سبتة وباب مليلية وطنجة-امليناء والناظور-امليناء ومراكش.

وسـائل الـنقل الـمستخدمـة من قـبل الـمغاربة الـمقيمني بالخـارج 
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تـوزيع وسائل النقل الـمستعملة من طرف الـمغاربة الـمقيم
 بالخارج حسب نقط العـبور (بـ %) 

غــ�ها

بـاب ملـيلـية

النـاضـور الـميـناء

طنــجة الـميــناء

بــاب سـبــتة

الخــروج الدخــول

طنــجة الـمتوسـط
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عــند الــدخول
تم إحصاء 911 325 مركبة مقابل 236 333 السنة املاضية، أي ما يعادل تراجع نسبته 2,2%. هذا العدد موزع عىل النحو التايل :

- السيارات السياحية : 95,8% من املجموع

- عربات ذات النوافذ الجانبية : %2

- عربات ذات طابع خاص* : %0,8

- عربات بدون نوافذ : %0,7 

- الحافالت : %0,7.

حققت موانئ طنجة-املتوسط وباب سبتة عىل التوايل 53,5% و 15,7% من العبور عند الدخول، يليهم الناظور-امليناء 
بنسبة %10,2.

عــند الخــروج
تم إحصاء 599 295 مركبة مقابل 465 305 السنة املاضية، أي ما يعادل انخفاض نسبته %3,2. 

عند الخروج، شكلت السيارات 95,4% من جميع وسائل النقل تليها العربات ذات النوافذ الجانبية بنسبة 2,6% و تليها 
العربات بدون نوافذ بنسبة 1,4% تليها الحافالت بنسبة 0,4% ثم العربات ذات الطابع الخاص بنسبة %0,2.

0,7%

0,7%0,8%

2,0%

95,8%

توزيع وسائل النقل الـمستعملة من طرف الـمغاربة الـمقيم� بالخارج 
عند الدخـول خالل سنة 2014

السـيارات السياحـية
العربات ذات طـابع خـاص

العـربـات ذات نـوافـذ
العـربـات بدون نوافـذ

الحـافــالت

0,2%
0,4%

2,6%

1,4%

95,4%

توزيع وسائل النقل الـمستعملة من طرف الـمغاربة الـمقيم� بالخارج 
عند الخــروج خالل سنة 2014

السـيارات السياحـية
العربات ذات طـابع خـاص

العـربـات ذات نـوافـذ
العـربـات بدون نوافـذ

الحـافــالت

)*(  عـربـات تحمل منتــجات تـجاريـة.
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حـصيــلة عملـية عـبور الـمغاربـة الـمقيمــني بالخــارج 

عـدد التـصاريـح الجـمركـية الـمودعة مـن قـبل الـمـغاربة الـمقيمـني بالخـارج 

التغـيــرات بــ )%( 20132014نـــوع التـصـريــح

591188,2 8992الترصيح الـمفصل )1(

8,6-933853التـصاريح الـطارئة )2(

)3( T6 bis 19 3388 225-57,5

 )4( D16 ter 26 42542 76961,9

 )5( D16 Bis307 430283 271-7,9

4,9-355 025337 709الـمجــموع

انخفض عدد التصاريح الجمركية املودعة من قبل املغاربة املقيمني بالخارج بنسبة 4,9% مقارنة مع السنة الفارطة حيث 
بلغت 709 337 مقابل 025 355 سنة 2013.

يبني الجدول أسفله التوزيع حسب نوعية التصاريح :

مداخيل االستخالص الجمريك للبضائع

بلغت مداخيل االستخالص الجمريك للبضائع املستوردة من طرف مغاربة املهجر 53,5 مليون درهم مقابل 78 مليون 
درهم سنة 2013 مسجلة بالتايل انخفاضا بنسبة %31,5.

قضايا املنازعات

عـند الـدخـول
ارتفع عدد قضايا املنازعات املسجلة إىل 189 2 قضية مقابل 126 2 سنة 2013 أي بنسبة %3.

عـند الخــروج
تراجع عدد قضايا املنازعات من 980 3 السنة املاضية اىل 200 2  أي بنسبة %44,7.

)1( : منوذج يرسل بواسطته املرصح املعلومات املطلوبة إلجراء االستخالص الجمريك للبضائع تبعا لنظام جمريك معني.

)2( : يتعلق األمر بترصيح استرياد بضائع مجردة من الطابع التجاري من طرف املسافرين.

)3( : وصل أداء رسوم و مكوس البضائع املستوردة من طرف املسافرين. 

)4( :  ترصيح القبول املؤقت يودع بطريقة معلوماتية بالنسبة للسيارات املستوردة من طرف أشخاص لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج والقادمني إلقامة مؤقتة باملغرب.

)5( : ترصيح القبول املؤقت يودع من طرف الشخص بالنسبة للسيارات املستوردة من طرف أشخاص لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج والقادمني إلقامة مؤقتة باملغرب.
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تـعشــري السـيارات السـياحــية   

الســـنوات

الرسوم و املكوس مباليري الدرهمنوع السيات السياحية السنوات )عدد الوحدات(

الجديدة الـمستوردة 
الـمركبة

الـمستعملةالـمجموع
الجديدة الـمستوردة 

الـمركبة
الـمستعملةالـمجموع

201386 17219 182105 3512,913,9

2014*92 63816 464109 1023,20,84

21,81,4-69,1, 14,23-7,5نسبة التغري 14/13 بـ %

السياحية  السيارات  عدد  انخفض   ،2014 سنة  خالل 

أما   .2013 سنة  مع  مقارنة   %14,2 بنسبة  املستعملة 

السيارات الجديدة فقد سجلت ارتفاعا نسبته 7,5% ما بني 

سنتي 2013 و2014. 

توزيع عدد السيارات املستعملة و التي تم عرضها لالستهالك، 

سنة 2014 حسب املقاطعة الجمركية، بالنسبة املئوية، عىل 

النحو التايل :

•  فـــاس : %14,4

•  الرباط : %11,1

•  الـدار البيـضاء-الضـواحـي : %10,8

•  وجــــدة : %9

•  الـناظـور : %8,7

•  مراكــش : %8,5

•  الـنواصـر : %8,3

•  طنــــجة : %8 

•  مـكاتب أخـرى : %21,1

لالستهالك  عرضها  تم  والتي  املستعملة  السيارات  بني  من 
سنة 2014، 92,1% لها أكرث من ثالث سنوات من االستعامل 
)92,2% يف سنة 2012 و97,2% يف سنة 2010( مام يدل 

عىل تحديث حظرية السيارات.

تعش� السيارات السياحية الـمستعملة حسب الـمقاطعات الجـمركـية خـالل سنة 2014  
تـوزيـع الرسـوم والـمـكوس الـمستخلـصة  

الدار البيضاء النواحي
13,4%

فــــــــاس
13,9%

مــــــراكـش
الـحـسـيــمة8,7%

2,8%
الناضــــور

6,0%

الـنواصـــــر
6,7%

وجــــــدة
5,7%

القنيـــــطرة
3,1%

طنــــــجة
9,9%

تـطـــــوان
2,8% أكــاديـــر

5,2%

الـربــــاط
18,9%

غــيـرهــا
3,0%
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العـمل االجتـامعي إلدارة الجـامرك لصالح هيئات ومـؤسسات 
العـمل الـخـيـري

تـوزيـع التـبـرعـات من السلـع الـمحـجوزة
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 87,6%، 0,1% و0,6% من قيمة  هذه السلع والبضائع. أما الباقي فيتم توزيعه عىل باقي 

الجمعيات واألعامل الخريية.

تـوزيع الـتبـرعات حـسب نـوع البـضائـع 

سـلع أخــرى
7,3%

الـمالبـس الـمستعمـلة
77,7%

الـمواد الـغـذائــية
15,0%

تـوزيـع التـبـرعات من السلع والبـضائع حـسب الـمستفيدين 

الـمؤسسات الخـ�يـة األخــرى
11,8%

اإلنـــعاش الوطــني
87,6%

وزارة العـدل والحـريات
0,1%

الهـالل األحـمر الـمغــر�
0,6%
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خالل سنة 2014، عرف التطبيق املعلومايت الخاص بتدبري الشكايات استخداما كثيفا من قبل زبناء إدارة الجامرك والرضائب غري 
املبارشة، حيث وصل مجموع الشكايات املتوصل بها 658 شكاية، مام يبلور نجاعة اختيار اإلدارة لوضع إطار رسمي وأكرث مهنية 

لتدبري الشكايات الواردة عليها. 

رضا  معدل  بلغ  الجمركيني،  واملسؤولني  املشتكني  بني  املستمر  والتواصل  شكاية  كل  بها  تحىض  التي  الخاصة  العناية  وبفضل 
املستعملني عن الردود نسبة %84.

عــدد الشـكايـات الـمتلــقاة
تزامنا مع بداية » عملية مرحبا » الستقبال املغاربة املقيمني بالخارج و التي عرفت إطالق خدمة اإلطالع عىل وضعية القبول املؤقت 
للسيارات عرب االنرتنت، بلغت نسبة الشكايات الواردة عىل اإلدارة ذروتها، واستمرت عىل نفس الوترية خالل الفرتة الصيفية، ليتم 

تسجيل ارتفاع جديد مع بداية عطل رأس السنة امليالدية والتي تعرف قدوم عدد كبري من املغاربة املقيميني بالخارج والسياح.

الـمـدة الـمتوسطة لـمعالـجة الشـكايـات
سجلت املدة املتوسطة ملعالجة الشكايات انخفاضا مستمرا سنة 2014، وذلك بفضل التعليامت التي أعطيت للمسؤولني من أجل 
ترسيع معالجة الشكايات وتتبعها بدقة. كام يعزى هذا االنخفاض إىل تزايد خربة املوظفني املعنيني و متكنهم من استعامل هذا 

التطبيق الجديد.

تــدبــيـر الشــكايــات

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

تــطـور عــدد الشــكايـات الـمتلـقاة فــي سنــة 2014

جنـبـر
د

ونـبـر
نـ

توبـر
أكـ

نــبـر
شت

غــشـت
لــيوز

ونيــويـو
بـريــلمـــاييـ

أ
ـرايـرمـــارس

ـنايـرفب
ي

0
2

4

6

8

10

12

14

16

18
تـطـور الـمـدة الـمتوسـطة لـمـعالـجة الشـكايـات فــي سـنة 2014

جنـبـر
د

ونـبـر
نـ

ـتوبـر
أك

نــبـر
شت

غــشـت
لــيوز

يـو

باأليــام

ونيــو
بـريــلمـــاييـ

أ
ـرايـرمـــارس

ـنايـرفب
ي



82
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تــوزيـع الشـكايـات حـسب نــوعـية الـمشتكــني
ميثل املغاربة املقيمون بالخارج،  إضافة إىل األجانب، أعىل نسبة للشكايات الواردة عىل إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة، 
باعتبارهم من بني أهم زبناءها، خاصة عند عبورهم للحدود. و يظهر جليا، من خالل مواضيع شكاياتهم أن أهم انشغاالتهم 

تتعلق بوضعية السيارات املستوردة الخاضعة لنظام القبول املؤقت خالل فرتات العطل.
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