
                                                                                                                                                                              

 

  
 

 

 
 

 

 
تبين أن اإلرساليات املبعوثة من طرف    وقدمضطردا  نموا    املنصات الدولية  عبر  لكترونيةاإلالتجارة    عرفت مؤخرا

املبعض   الواقع هذه  في  هي  الدولية  التسهيالت  عمليات    نصات  غطاء  تحت  البضائع  من  كبيرة  لكميات  استيراد 

لفائدةالجمركية   عادة  تمنح  التا  التي  االستثنائية  تجارية    يإلرساليات  صبغة  أية  لها  تخص    وأليست  التي  تلك 

 . زهيدةلبضائع ذات قيمة ا

 

 مليون   2.8من    2021إلى سنة    2018من سنة  عدد االرساليات املوجهة إلى املغرب خالل الفترة املمتدة    وقد انتقل

عن طريق منصات    تتعلق ببضائع مقتناةإرسالية  ماليين    4  ما يفوق   إرسالية من ضمنها  ماليين  6  ر منثأك  إرسالية إلى

 . 2021تم تسجيلها خالل سنة التجارة االلكترونية 

 

التجارة   عبر مواقع  املقتناة  السلع  بيع  إعادة  خالل  ينشط من  مهيكل  غير  ظهور سوق  إلى  الوضع  هذا  أدى  وقد 

على  ة االرساليات  و تجزئأ  )نقص الفوترة(  الغش في قيمة املقتنيات املصرح بها االلكترونية الدولية، معتمدا على  

درهما املعفي   1250بهدف عدم تجاوز سقف    عدة مستفيدين رغم أن املشتري الفعلي هو نفس الشخص، وذلك

من التضريب و من استيفاء باقي االجراءات املسطرية و القانونية املعمول بها في إطار مراقبة التجارة الخارجية،  

و   مام املحلية  للصناعة  شريفة  غير  منافسة  وهدرا يشكل  املستهلك  لصحة  بالنسبة  وخطرا  النظامية  للتجارة 

 ملداخيل الدولة. 

 

الداخليتين التي تشغالن املاليين من املواطنين،  2022سيتم ابتداء من فاتح يوليوز    ولحماية التجارة والصناعة 

عند  الجمركية  الرسوم  عن  اإلعفاء  من  الدولية  االلكترونية  التجارة  منصات  عبر  املنجزة  املشتريات  استثناء 

 .االستيراد بصرف النظر عن قيمتها

 

الذكر أش  ويجدر  من  بها  املتوصل  تجارية  صبغة  لها  ليست  التي  اإلرساليات  يخص  ال  اإلجراء  هذا  أن  خاص إلى 

درهم، حيث ستستمر في االستفادة من اإلعفاء الجمركي طبقا    1250متواجدين خارج الوطن والتي ال تفوق قيمتها  

 . للمرسوم املذكور 

 

على   تداعيات من    هإلى أن إشكالية التجارة االلكترونية هي في الحقيقة إشكالية عاملية نظرا ملا تطرح  وتجدر االشارة 

النوع   ترشيد هذا لاملناسب    اإلطارإلجاد    هذه الوضعية  دارستفي  املنظمة العاملية للجمارك    وقد انكبت   عدة أصعدة

 من التجارة. 

  

تعديل مقتضيات المرسوم  حول  ةعناصر مداخلة السيد الوزير المكلف بالميزاني

 نائية المجردة من كل صبغة تجارية المؤطر لإلرساليات االستث 2-77-862رقم 



                                                                                                                                                                              

 

التسوق عبر   املستهلك من  حرمانشكال  ال ي شكل من  أب  يهدفالتدبير ال  وجب التأكيد على أن هذا  خير،  ال وفي  

   إلى حماية كل من املواطن واالقتصاد املحلي على حد سواء. يرمي، بل على العكس منصات التجارة الدولية

 


