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إدارة الجامرك
والرضائب
غري املبارشة

الهاتف +212 (0)5 37 71 78 00 / +212 (0)5 37 57 90 00 :

شارع النخيل ،حي الرياض  -الرباط  -املغرب
بوابة اإلنرتنت  www.douane.gov.ma :الرقم اإلقتصادي 080100 7000 :

مـقـتـطـف
مـن خـطـاب
صـاحـب الـجـاللـة
[…]

شعبي العزيز،
إن تجديد النموذج التنموي الوطني ،ليس غاية في حد ذاته .وإنما هو مدخل للمرحلة
الجديدة ،التي نريد ،بعون اهلل وتوفيقه ،أن نقود المغرب لدخولها.
مرحلة جديدة قوامها  :المسؤولية واإلقالع الشامل.
[…]

ويظل طموحنا األسمى ،هو أن يلتحق المغرب بركب الدول المتقدمة.
غير أن المرحلة الجديدة ،التي نحن مقبلون عليها ،حافلة أيضا بالعديد من التحديات
والرهانات الداخلية والخارجية ،التي يتعين كسبها؛ وفي مقدمتها :
◂ أوال  :رهان تو طيد الثقة والمكتسبات  :لكونها أساس النجاح ،وشرط تحقيق الطموح :
ثقة المواطنين فيما بينهم ،وفي المؤسسات الوطنية ،التي تجمعهم ،واإليمان في مستقبل
أفضل.
◂ ثانيا  :رهان عدم االنغالق على الذات ،خاصة في بعض الميادين ،التي تحتاج لالنفتاح على
الخبرات والتجارب العالمية ،باعتبار ذلك عماد التقدم االقتصادي والتنموي ،بما يتيحه من
استفادة من فرص الرفع من تنافسية المقاوالت والفاعلين المغاربة.
[…]

◂ ثالثا  :رهان التسريع االقتصادي والنجاعة المؤسسية  :لبناء اقتصاد قوي وتنافسي ،من
خالل مواصلة تحفيز المبادرة الخاصة ،وإطالق برامج جديدة من االستثمار المنتج ،وخلق
المزيد من فرص الشغل.
كما يتطلب الرفع من نجاعة المؤسسات ،وتغيير العقليات لدى المسؤولين.
فالقطاع العام يحتاج ،دون تأخير ،إلى ثورة حقيقية ثالثية األبعاد  :ثورة في التبسيط ،وثورة
في النجاعة ،وثورة في التخليق.
وقد سبق أن دعوت إلى ضرورة تغيير وتحديث أساليب العمل ،والتحلي باالجتهاد واالبتكار
في التدبير العمومي.
[…]

لذا ،يجب إجراء قطيعة نهائية مع هذه التصرفات والمظاهر السلبية ،وإشاعة قيم العمل
والمسؤولية ،واالستحقاق وتكافؤ الفرص.
[…]
مقتطف من الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجاللة الملك محمد السادس ،نصره اهلل ،بمناسبة عيد
العرش المجيد الذي يصادف الذكرى العشرين لتربع جاللته على عرش أسالفه المنعمين

تطوان ،في  29يوليوز 2019

كلمة
نـبـيـل
لـخـضـر
املدير العام

ستظل سنة  2019راسخة يف ذاكرة الجامرك املغربية باعتبارها سنة نزع
الطابﻊ املادي حيﺚ تم خاللها اعتامد قاعدة صفر ورق.
هذا التحول الجدري غير من شكل العالقة التي تربط بين الجمركي والفاعل االقتصادي أو من يمثله،
حيث أصبحت أكثر افتراﺿية بعد ما كانت مبنية باألساس على الحضور الفعلي.
هذه المسطرة الجديدة أعفت الﻔاﻋل االقتﺼادي من التنقالت المكلفة وغير الضرورية ،كما مكنت
ﻋون الجمارك من العمل في ظروف مواتية.
خالل هذه السنة أيضا عرفت مﺆشرات ﻧجاﻋة اﻷداء تحسنا ملحوظا بفضل تعبئة مجهودات كافة
الجمركيات والجمركيين الذين ال يفوتني بهذه المناسبة تقديم الشكر لهم.

فقد سجلت المداﺧيل الجمركية المحصلة رقما قياسيا جديدا بما قدره  103,7مليار درهم.
وساهم االﺻالح الضريبي الخاص بالتبﻎ من الرفع من قيمة المداخيل بنسبة  ،%6والتقليص من
استهالك السجائر ببالدنا بنسبة .%12
كما مكنت مختلف أنواع عمليات المراقبة التي تم إجراؤها من تحصيل رسوم إﺿافية تجاوزت
 3مليار درهم.
وعرفت عمليات مكافحة التهريب تحوال مهما نتيجة إغالق مركز تارخال  2وهو ممر كان يسلكه ناقلو
السلع المهربة بباب سبتة.
وفيما يخص مجال تدبير الﻘبول المﺆقﺖ للعربات المسجلة بالخارج ،فقد عرف بدوره إصالحا جدريا
بعد أن تم ادراجه بالنظام المعلوماتي بدر ،األمر الذي مكن من تحسين مستوى المراقبة من جهة
وتبسيط المساطر لفائدة المسافرين سواء تعلق األمر بالمغاربة المقيمين بالخارج أو السياح األجانب
من جهة أخرى.
وحيث أن تعزيز الﻘدرات الجمركية المعول عليها لتحسين خدمة المواطن والمقاولة ،كانت وال تزال
على رأس أولويات هذه االدارة ،تم سنة  2019إنجاز وبنجاح مجموعة من العمليات التي تهدف إلى
تعزيز القدرات.
وفي هذا اإلطار ،تجدر اإلشارة إلى فتح أبواب معهد التكوين الجمركي بابن سليمان في أكتوبر
 2019أمام األفواج الجديدة من المتدربين المغاربة واألجانب ،وذلك بعد أقل من  30شهرا على انطالق
األشغال به ،ليؤسس بذلك لبنة أساسية لتحديث الجمارك المغربية وتثمين رأسمالها البشري.
ومن جهة أخرى ،فقد تحسنت قدرتنا على التدبير السريع والناجع لملفات المﻨازﻋات الجمركية ،السيما
بفضل إدراج مختلف مراحل معالجة الملف التنازعي ضمن نظامنا المعلوماتي.
كما أضحى تبسيﻂ المساطر واإلجراءات الجمركية سعيا دائما إلدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،
وقد تجلى ذلك في سنة  2019من خالل إتاحة إمكانية تفريغ البضائع بساحات االستخالص الجمركي
دونما حاجة إلى تواجد جمركي ،والتدبير اآللي لمسطرة استرجاع المبالغ المحصلة ،ونزع الطابع المادي
من تصاريح القبول المؤقت للحاويات ووسائل النقل التجارية ،وتعميم الطابع الالمادي بالنسبة لطلبات
شهادة المنشأ.
إضافة إلى ذلك عملنا كثيرا مع شركائنا الرئيسين من أجل تحسين المساطر المشتركة وتبسيطها
وتجريدها من طابعها المادي وفي بعض األحيان حذف هذه المساطر عندما يتبين أال طائل من بقائها.
فالتقرير الذي بين أيديكم ،يتناول بالتفصيل مختلف هذه االنجازات مع تسليط الضوء على تلك
المحققة على صعيد الجهات ،كما يضم أيضا ملحقا خاصا باإلحصائيات يمكن من اإلحاطة بأهم
المؤشرات المتعلقة بالتجارة الخارجية ،وتلك المتعلقة بالمداخيل ،والمنازعات وغيرها.
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مﺪاﺧيﻞ قياسيﺔ

103,7
ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ

الجمارك تحطم كل
أرقامها القياسية من
حيﺚ المداخيل .فقد
حصلت  103,7مليار
درهم برسم 2019
متجاوزة بذلك الرقم
القياسي السابق
المسجل عام 2018
والذي بلﻎ  100,8مليار
درهم.

تﺠرﻳﺪ املساطر مﻦ الطابﻊ املادي
التﺨليﺺ الجمركي

ﹸرفع التحدي وتحقق الهدف  :بات التجريد
الكلي لدائرة التخليﺺ الجمركي للسلع
من طابعها المادي في المغرب واقعﴼ
ملموسﴼ منذ فاتﺢ يناير  .2019فقد تم
التخلي عن الورق ﹸ
وفسﺢ المجال للرقمنة
خدمة للفاعل االقتصادي كما للعون
الجمركي .وهو التقدم الذي يسمﺢ
باالرتقاء بالمصالﺢ الجمركية المغربية إلى
مستوى أعلى من التحديﺚ والفعالية.

القبول املؤقت للﻌربات ذات االستﻌﺎﻤل الﺨاص
يشهد يوم فاتﺢ يناير  2019على بداية حقبة جديدة
بالجمارك بعد تخليها عن تصاريﺢ القبول المؤقت
لوسائل النقل ذات االستعمال الخاص ( D16مكرر وD16
المكرر مرتين) .إذ لم يعد إجباريا على المسافرين الذين
يزورون المغرب (مغاربة العالم والسياح األجانب) اكتتاب
تصاريﺢ جمركية لسياراتهم السياحية المسجلة في
الخارج .الرقمنة حلت أيضا في هذا المجال  :فقد تم
وضع نظام جديد يعمل على التسجيل اآللي للعربات
ﹸس ﱠل ﹸم للمسافرين
في نظام "بدر" وإصدار بطاقة ت ﹶ
لغرض التنقل عبر التراب الوطني.

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
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النقﻞ الﺪوﱄ عﲆ الطرق
في سياق هذا الزخم ،تم
استكمال مشروع آخر في مجال
التجريد المادي سنة .2019
ويتعلق األمر بالتصاريﺢ
االلكترونية المبسطة (""D17
و" ) "D20للدخول والتصدير
المؤقتين لوسائل النقل الدولي
على الطرق ذات االستعمال
التجاري .وهو تدبير اتخذ خدمة
لمهنيي قطاع النقل
واللوجيسيك.

مﻌهﺪ التﺪرﻳﺐ الﺠﻤرﻲﻛ الﺠﺪﻳﺪ
ﹸنق ﹶل معهد التدريب الجمركي إلى مقره الجديد بمدينة
غداة الذكرى الخامسة واألربعين على تأسيسه ،ﹺ
بنسليمان ليستقر في مبنى شيد حديثا على مساحة تمتد على  10هكتارات.
على أرضية هذه المنشأة الجديدة التي تتوفر على بنى تحتية للتكوين النظري والتطبيقي فضال عن
فضاءات تربوية ورياضية ،فتﺢ معهد التدريب الجمركي أبوابه خالل شهر أكتوبر  ،2019حيﺚ يقدم
للطالب المتدربين الوطنيين والدوليين بيﺌة مواتية للتعلم وممارسة الحياة الطالبية.

تبادل وجهات النظر حول املقاوالت
تلتزم الجمارك بواجب السعي للقاء المقاوالت.
في ظل خيارها للتبادل والشراكة هذا ،كان لها موعد معهم أو مع ممثليهم في سلسلة من
اللقاءات بمناسبات مختلفة خالل سنة .2019
سلسلة لقاءات لفائدة المستشارين
االقتصاديين لدى السفارات المعتمدة بالمغرب.
 14و  15فبراير 2019

مناقشة على هامش الغذاء مع أعضاء غرفة
التجارة البلجيكية اللوكسمبورجية
 19مارس 2019

منتدى أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية
بالمغرب
 28مارس 2019

لقاء مع االتحاد العام للمقاوالت بالمغرب،
فرع طنجة -تطوان -الحسيمة
 03أبريل 2019

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
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شـراكات شاملة
 5اتفاقيات واتفاقات إطار
أبرمت يف عام 2019
 03يونيو 2019

توقيع اتفاقية تعاون بين
الجمارك و الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي.
غشت 2019

إبرام اتفاقية شراكة بين إدارة
الجمارك والضرائب غير
المباشرة والمؤسسة
المستقلة لمراقبة وتنسيق
الصادرات ( )FOODEXوالمكتب
الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ( )ONSSAوالشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر
التجارة الخارجية ( )PORTNETوالوكالة الوطنية للموانئ ( )ANPبشأن تعميم خدمات الشباك الوطني
الوحيد لتشمل عمليات مراقبة الصادرات.
 10شتنبر 2019

توقيع اتفاق إطار بين الجمارك وفدرالية مهن توزيع المنتجات الواسعة االستهالك "تجارة ."2020
 22أكتوبر 2019

توقيع اتفاقية جديدة بشأن نظام وضع العالمات الجبائية لمراقبة بعض السلع الخاضعة للضريبة
الداخلية على االستهالك.
 22نونبر 2019

توقيع اتفاق إطار لتطويرالمنطقة الحرة للتصدير سوس ماسة (.)Haliopolis Park

استطالعات للرأي
الجمارك تستقصي اآلراء.
شعارها في ذلك  :التعرف أكثر على
زبنائها ومرتفقيها وعلى انتظاراتهم
ألجل خدمتهم على نحو أفضل.
دراستان استقصائيتان أجريتا سنة
 : 2019تتعلق األولى بنظام االستقبال
اإللكتروني الذي أرسته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتناولت الثانية الخدمات اإللكترونية
الموضوعة رهن إشارة الفاعلين االقتصاديين.

فيلم مؤسسايت
استهلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سنة  2019بإصدار ونشر فيلم مؤسساتي يعكس تفردها
وتنوع أنشطتها ومجاالت تدخلها.
هذه الوصلة الرقمية عن الجمارك التي بثت على اإلنترنت وطرحت على شبكات التواصل االجتماعي هي
متوفرة باللغتين الفرنسية والعربية مع الترجمة على الشاشة باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية.

الجمارك المغربية
تدعوكم الكتشاف
فيلمها المؤسساتي

النسخة
الفرنسية
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العربية
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النسخة
اإلنجليزية

النسخة
اإلسبانية

ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ
اﳌﺪاﺧﻴــﻞ
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴــﺔ

واﺻﻠﺖ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﳌﴤ ﰲ ﻣﻨﺤﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪي ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﳌﺤﺼﻠﺔ)*(  101.1ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
 .2019أﻣﺎ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻹﺟامﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ  103.7ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ،ﻣﺘﺠﺎوزة ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻋﺎم  2018ﺑﻨﺴﺒﺔ  .%3وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺪاﺧﻴﻞ
اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺤﺼﻠﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %3,1ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﰲ ﺣﺪود  94.6ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ .وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺗﺎوى أﻧﺒﻮب اﻟﻐﺎز ،ﺳﺠﻠﺖ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﴬاﺋﺐ اﳌﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﺠامرك واﻟﴬاﺋﺐ ﻏري اﳌﺒﺎﴍة ﺗﻄﻮرا ً إﻳﺠﺎﺑﻴﺎً.
ﻣﺜﻠﺖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم %58 ،2019

ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%31ﺛﻢ رﺳﻮم اﻻﺳﺘﻴﺮاد .%10

ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ %57 ،ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ
ارﺗﻔﺎﻋ ﺑﻤﻌﺪل ﻳﻨﺎﻫﺰ  .%4ﻛﻤﺎ واﺻﻠﺖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻬﻼك وﺗﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﺑﻤﻌﺪل زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻎ %4,6
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ .%31

ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
أﺗﺎوى أﻧﺒﻮب
رﺳﻮم
اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻐﺎز
1%
10%
31%

اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك

58%

ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ) -%5,2ﻓﻲ ﻋﺎم 2017
و +%10,8ﻓﻲ  ،(2018ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻋﺎﺋﺪات رﺳﻮم اﻻﺳﺘﻴﺮاد
ﻣﻌﺪل زﻳﺎدة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻠﻎ  %4,7ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ

اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

)*( اﻋﺘﺒﺎ ًرا ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2019ﻗﺎﻣﺖ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ وﻓﻘً ﺎ ﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  32ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

إدارة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

I

2019

14

ارﺗﻔﺎع اﳌﺪاﺧﻴﻞ
ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %3
ﻣﺴﺠﻠﺔ  56.1ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ  54.7ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم
 .2018وﺗُﻌﺰى ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻌﺎﺋﺪات

اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%3أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  1.5ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ.

ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻨﻒ )(2019/2018
ا¸ﺻﻨﺎف )ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪراﻫﻢ(

اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
2018

*2019

اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ
ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ

**2019

9 501

9 575

1%

9 365

28 318

29 900

6%

29 381

◂ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ

15 736

16 616

6%

16 266

◂ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻎ اﻟﻤﺼﻨّﻊ

10 820

11 335

5%

11 210

◂ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

1 763

1 949

11%

1 905

اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ :

54 654

56 079

3%

54 366

9 879

9 822

-1%

9 589

44 775

46 257

3%

44 777

أﺗﺎوى أﻧﺒﻮب اﻟﻐﺎز

1 538

1 011

-34%

1 011

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

94 521

97 069

3%

94 625

اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ

5 646

5 875

4%

5 746

672

715

6%

682

100 839

103 658

3%

101 053

رﺳﻮم اﻻﺳﺘﻴﺮاد
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ :

◂ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ
◂ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

* ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺮﺳﻢ  2019ﺣﺼﺮ ًﻳﺎ ﻏﺮاض اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﺔ .2018
** اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2019ﻗﺎﻣﺖ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ وﻓﻘً ﺎ ﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  32ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺗﺎوى أﻧﺒﻮب اﻟﻐﺎز
ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ،ﻣﺴﺠﻠﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %34,2ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺴﻨﺔ  .2018و ُﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﻟﺬي ﻳﻌﺒﺮ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%45,7ﻏﻴﺮ أن ارﺗﻔﺎع
ا¸ﺳﻌﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ  %6,4ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬا
اﻻﻧﺨﻔﺎض.
ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ %6
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ أﺳﺎﺳ إﻟﻰ ا¸داء اﻟﺠﻴﺪ
ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺑﻨﻮد ﻫﺬه اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻎ اﻟﻤﺼﻨﱠﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،%5
أي ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  +515.3ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ا¾ﺻﻼح اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻎ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %6ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  2018وذﻟﻚ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﻴﺺ
اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ.

ﻣﺪاﺧﻴﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎدل
ا¾ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ¾دارة اﻟﺠﻤﺎرك
واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ا¾ﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ
ﺳﻨﺔ  3.6 ،2019ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ .وﺗﺠﺪر ا¾ﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت

اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ إﺛﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%82
ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اÉﻧﻴﺔ ،دون
اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ %5,5 ،ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ا¾ﺿﺎﻓﻴﺔ.

ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ )(2019-2017

ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﻜﻮس
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ )ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ(
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﻜﻮس اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻧﻴﺔ دون اﺣﺘﺴﺎب
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ )اﻟﻤﻨﺸﺄ ،اﻟﻨﻮع ،اﻟﻮزن(...،
17

ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﻜﻮس اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ

18

19

20

20

20

ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﻜﻮس
اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﻒ ﻋﻨﻬﺎ )اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻌﺪﻳﺔ(

وﺗﻌﺰى ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻬﻤﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺨﺮاط اﻟﺠﺪي واﻟﻔﻌﺎل
ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﻤﺎرك ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ،
وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ :
◂ اﺳﺘﺮداد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ا¾ﺗﺎوات ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ
ﺗﺤﺼﻴﻞ  450ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ  2019واﻟﺴﻨﻮات
ا¸رﺑﻊ ا¸ﺧﻴﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ؛

إدارة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
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◂ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻌﺎل ﺑﻴﻦ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺬي ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ
ﻋﻠﻰ  155ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ؛
◂ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﻂ اﻟﺤﺪودﻳﺔ واﻟﺬي
أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺣﺠﺰ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  129.9ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  92.6ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم .2018
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الـتـسـهـيـل
وتجريد املساطر
من طابعها املادي

بعدما يناهز الثالثين سنة من االنفتاح على الفاعلين
االقتصاديين وكذا العمل المتواصل للتحسين والرقمنة
دخل النظام ألمعلوماتي الجمركي سنة  2019مرحلة جديدة
تخص التجريد الكلي للمساطر من طابعها المادي.
كانت  2019سنة استكمال ورش تجريد مسار التخليص
الجمركي من طابعه المادي في المغرب .فمنذ فاتح يناير
 ،2019أصبح بإمكان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن
تعتز بإشراكها معظم الفاعلين في المحيط البيئي للتجارة
الخارجية في مسار التحول الرقمي.
وقد تم االستيفاء التدريجي للمتطلبات القانونية واإلجرائية
وكذا التقنية إلطالق التخليص الجمركي " دون ورق" ،بالنظر
للمزايا العديدة التي ينطوي عليها هذا التحول ال سيما تلك
المتعلقة بالتسهيل.

ﻣﺴار اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ اﻟﺘاﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼارﻳﺢ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

I

2019

18

تجريد التخليﺺ الجمرﻲﻛ من طابعه املادي عند االسترياد والتصدير

االستغناء عن اإليداع املادي بالنسبة لكافة األنﻈمة الجمركية

سيظل فاتح يناير  2019يوما تاريخيا في سجالت الجمارك المغربية .أفضت عملية التجريد المادي الكلي لمسار التخليص
الجمركي إلى تعميم التخلي عن اإليداع المادي للتصريح المفصل وكذا الوثائق الملحقة به ،بالنسبة لجميع األنظمة الجمركية و
ذلك بعد أن كان التجريد المادي سنة  2018مقتصرًا فقط على إجراءات التفويت.
إجراء هام سيسمح بتحسين شروط المرور بالجمرك والمساهمة في خفض التكاليف وتقليص اآلجال المتعلقة بعمليات التجارة
الخارجية وكذا تعزيز الشفافية في معالجة العمليات الجمركية.

الجامرك املتنقلة  :لوحات إلكرتونية لتﴪيﻊ اإلجراءات
بهدف تسريع عمليات التخليص الجمركي للبضائع ،عملت
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في يناير  2019على
إنشاء صيغة محمولة من نظام التخليص الجمركي "بدر".
بفضل تزويدهم بلوحات إلكترونية  ،أصبح بإمكان موظفي
الجمارك في الميدان ،أن يلجوا و بطريقة آمنة إلى الخصائص

اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻋﺒﺮ اللوﺣات
اﻹلكتروﻧية

الوظيفية للنظام المعلوماتي "بدر" حتى وإن كانوا خارج
مكاتبهم ،األمر الذي سيمكن من معالجة التصاريح (المراقبة،
التصفية ،رفع اليد )...،بشكل آني  ،وبالتالي تسريع وتيرة
المرور بالجمرك.

◂ االطالع على التصريح
◂ تصفية التصريح
◂ المراقبة الفورية
◂ معالجة القيمة
◂ الجعل عند اإلستيراد (الوزن ،رفع اليد
عن البضائع الجعل المضادة)
◂ الجعل عند التصدير ( إصدار مالحظة
"تم شحنه ") "Vu embarquer
◂ تحرير المعاينة المادية
◂ التصفية
◂ تسليم رفع اليد

األداء بواسطة االقتطاع املبارش  :قناة جديدة متاحة للفاعلني
قامت الجمارك بتوسيع نطاق طرق األداء اإللكترونية المقدمة
للمقاوالت كما الخواص .فبعد األداء عن طريق التبادل
اإللكتروني للبيانات ،أو البطاقة البنكية ،أو بواسطة الدفع
عبرموقع االنترنيت الخاص بالبنك ،أو الدفع عبر الهاتف
المحمول ،أو في الوكالة البنكية ،عن طريق شبابيك أجهزة
الصراف اآللي  ،أو لدى نقاط الخدمة عن القرب ،تم إبتداءا من
سنة  2019وضع قناة إلكترونية جديدة ألداء المستحقات
الجمركية أطلق عليها إسم"االقتطاع المباشر ".

تم إنشاء هذا النظام الجديد بمقتضى إتفاقية ثالثية
بين كل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والخزينة
العامة للمملكة والشركة المغربية لمعالجة المعلومات.
وسيلة األداء ستسمح بتسوية المستحقات الجمركية عن
طريق اقتطاع المبلغ اإلجمالي المستحق مباشرة من
الحساب البنكي للفاعل االقتصادي في أي وقت ،في
حينه ،وبشكل آمن.

توسيع نطاق التجريد املادي لطلبات الحصول عىل شواهد املنشﺄ
التجريد المادي لشواهد المنشأ التي تغطي صادرات
المنتجات المغربية ذات المنشأ المغربي والتي بدأت سنة
 2018تعد تجربة رائدة وناجحة مع جمارك االتحاد الروسي،
ثم توسيع نطاقها تدريجيا سنة  2019لتشمل بلدان أخرى
تربطها اتفاقات تفضيلية مع المغرب.
منتصف شهر أبريل  2019تم الشروع في اإليداع اإللكتروني
لطلبات شهادة المنشأ وذلك بالنسبة للشواهد الممنوحة

بموجب نظام األفضليات المعمم واالتفاقيات المبرمة مع
الدول العربية واالتحاد األوروبي والرابطة األوروبية للتجارة
الحرة وتركيا وكذا الدول األطراف في اتفاقية أكادير.
يعد مطلب رقمنة طلب شهادة المنشأ تطورا جديدًا غايته
المصدر من ربح الوقت ،وتقليص هامش الخطأ أو
تمكين ُ
الرفض وكذا التقليل من التنقالت إلى مكاتب الجمارك.

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄاق اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤادي ﻟﻄﻠﺒات ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ
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إغناء التصاريح لدى الجمرك
الترصيح املوجز
في إطار وضع نظام شامل للمراقبة يهدف إلى استباق
التخليص الجمركي للبضائع وبالتالي تسريع خروجها من
حضيرة الجمرك ،فإن الناقلين مدعوون إبتداءا من فاتح
أكتوبر  2019إلى اإلشارة و بشكل إلزامي على مستوى
التصاريح الموجزة التي يسجلونها إلى بعض البيانات ،خاصة
التصنيف التعريفي للسلع المكون من أربعة أرقام.

ترصيح التصدير
بغية تسهيل المبادالت التجارية فيما بينها ،قامت الدول
الموقعة على اتفاقية أكادير (مصر ،األردن تونس والمغرب)

سنة  2016بالتوقيع على مذكرة تفاهم من أجل الربط
اإللكتروني وتبادل المعطيات فيما بينها.
وعمال بهذه المذكرة ،وبالنسبة لجميع تصاريح االستيراد
المصرح ملزمًا ،منذ فاتح
القادمة من إحدى هذه الدول  ،أصبح ُ
يناير  ،2019بإدخال البيانات المرجعية في نظام " بدر " للتصريح
المستخدم عند تصدير بضاعته .تمكن مقارنة المعطيات
الواردة في التصريحين من تسهيل المراقبة الجمركية و كذا
تسريع عبور المنتجات المستوردة.

تجريد الدخول املؤقت للعربات من طابعه املادي

الدخول املؤقت للعربات ذات االستعامل الخاص :تجريد اإلجراء من طابعه املادي
حرصًا منها على تقليص المدة الزمنية لمرور المسافرون بالجمرك  ،وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إبتداءا من
جديدا للدخول المؤقت للعربات ذات االستعمال الخاص المسجلة في الخارج.
فاتح يناير  ،2019إجراءا محوسبًا
ً
وهكذا تم االستغناء عن التصاريح الورقية ( D16مكرر و D16المكرر مرتين) واالستعاضة عنها بتصريح شفهي للمسافر .تتم
عملية تحديد هوية وسائل النقل عن طريق األجهزة المتوفرة على متن السفن أو في المرفأ أو في الحدود البرية عند الوصول
إلى المغرب ،يتم تلقائيا إدراج المعطيات في النظام المعلوماتي "بدر " ،ويتولى عون الجمارك في النهاية ،عملية طباعة
البطاقة وتسليمها للمسافر لإلدالء بها عند الحاجة ،سواء أثناء السير عبر التراب الوطني ،أو بمناسبة تصفية التصريح عند
عبور الحدود في اتجاه الخارج.

االنقل الطرقي  :االستغناء عن الترصيح الورقي
بعد أزيد من سنة على تنفيذ إجراء حوسبة التصاريح المبسطة للدخول المؤقت
والتصدير المؤقت للعربات النفعية(ما ُيعرف بالتصاريح الثالثية "  "D17و")"D20
و كذا اإلمكانية الممنوحة للناقلين الدوليين باالستمرار في استخدام "اإلجراءات
الورقية" ،تقرر التخلي عن هذه األخيرة بشكل كامل ،وإقرار إلزامية استخدام
اإلجراء المحوسب اعتبارًا من فاتح أكتوبر  .2019خالل هذه الفترة االنتقالية،
يمكن للناقلين الدوليين اللذين لم يستعدوا بعد الستخدام اإلجراءات الجديدة
االستمرار في إستعمال اإلجراء اليدوي .
بغية تنفيذ هذه العملية على أكمل وجه وتشجيع انخراط الناقلين فيها ،قامت
الجمارك بحملة توعية تضمنت ما يلي:
◂ تكوين  260عامل لدى شركات النقل
◂ دعم ومساعدة  150شركة للنقل

أزيد من

أزيد من

أزيد من

تصريح ثالثي
تم تسجيله
الكترونيا

مقاولة
رجعت إلى
هذا اإلجراء

عربة نفعية
دخلت النظام
المعلوماتي

90.000
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800

21.000

الخدمات والتسهيالت الجديدة املقدمة للمقاوالت والخواص

طلبات السداد ثم حوسبتها وإشعارات الديون أصبحت آلية

يعد تجريد طلبات السداد وإشعارات الديون من طابعها المادي من بين الحلول الرقمية
المستحدثة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
بالفعل ،قامت الجمارك بإثراء نظامها الخاص بالتخليص الجمركي " بدر " بإضافت
وظيفة جديدة تسمح للفاعل أو من يمثله بإيداع طلب السداد عبر اإلنترنت( ،بدالً من
تقديمه إلى المصالح الجمركية المختصة) ،وإلغاء الطلبات غير المعالجة وكذا اإلطالع
على تلك التي سبق تقديمها .
وقد تم كذلك توفير وظائف للبحث عبر اإلنترنيت للفاعلين تمكنهم من متابعة
وبشكل منتظم لطلباتهم المعالجة التي تقدموا بها.
باإلضافة إلى ذلك ،ومن أجل استكمال عملية المعالجة اآللية لطلبات السداد ،تم
تخصيص حيز إلكتروني إلشعارات الديون عبر اإلنترنت في دجنبر  ،2019مما مكن من
التبادل اآللي لإلشعارات مع الخزينة العامة للمملكة  :كل إشعار بدين يتم إستصادره
(كافة النفقات مجتمعة) وإرساله بشكل تلقائي إلى الخزينة العامة للمملكة ألجل
الحواالت الخاصة بحساب المعني باألمر.

شهادة الرشوع يف العمل املرسلة من التبادل اإللكرتوين للبيانات
في إطار مواصلة إجراءات تجريد الوثائق المطلوبة لالستيراد من طابعها المادي ،شرعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
سنة  ،2019بالتشاور مع المديرية العامة للضرائب ،باستبدال شهادة الشروع في العمل التي تمنح الحق في اإلعفاء من
الضريبة على القيمة المضافة وتعويضها الرقمي للمعطيات المتعلقة بأحقية المستوردين لالستفادة من اإلعفاء المذكور.
من الناحية العملية ،عند تسجيل التصاريح التي تغطي استيراد المعدات المصحوبة بطلب اإلعفاء ،يتحقق نظام " بدر "تلقائيًا
من أحقية الفاعل المعني باألمر في الحصول على اإلعفاء المذكور قبل الترخيص بتسجيل التصريح من عدمه.

الترصيح العريض غري املادي لفائدة الدبلوماسيني األجانب
سبق أن وضعت إدارة الجمارك سنة  2007نظامًا ضريبيًا تفضيليا لتعشير سيارات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وسيارات
أعضائها المعتمدين في المغرب.
أصبحت هذه العملية تتم بشكل آلي باستخدام نظام " بدر " بعدما كان تدبيرها يتم يدويًا ،وبالتالي ،بات تعشير السيارات
المعنية يتم بعد تقديم تصريح عرضي مع تطبيق تخفيض على قيمة السيارة في حالة جديدة بنسبة  %75للعربات التي
لبثت في المغرب لمدة أربع سنوات على األقل ،و %50للسيارات التي مكثت لمدة سنة على األقل.
هذا التصريح الجديد ،الذي دخل حيز التنفيذ خالل شهر دجنبر  ،2019متمركز في مكتب الرباط.

مـــواكـــبـــة
الـــمـــقـــاوالت
رغبة منها يف املساهمة يف دينامية التنمية التي تشهدها اململكة ،تواصل إدارة الجامرك دعمها للنسيج االقتصادي الوطني من خالل
تبسيط اإلجراءات الجمركية وتعزيز روح اإلصغاء وكذا الرشاكة.
ويف هذا السياق ،تم تنفيذ العديد من اإلجراءات والربامج والتدابري املبتكرة بالتشاور الوثيق مع القطاعات وكذا الفاعلني يف
القطاعني العام والخاص.

التفريغ دون حضور الجامرك لفائدة
الفاعلني املصنفني يف مجال "السالمة
واألمن"
في إطار تقوية عالقات الشراكة بين الجمارك
والمقاوالت ،وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير
برنامجا لتصنيف
المباشرة منذ عدة سنوات
ً
المقاوالت ،لفائدة الفاعلين االقتصاديين الذين
يستوفون معايير جد محددة تسمح لهم باالستفادة
من العديد من التسهيالت.
وبغية تقوية عالقات الثقة المتبادلة ،منحت إدارة
الجمارك سنة  2019تسهيالت جديدة لمستغلي
مستودعات ومناطق التخليص الجمركي ()MEAD
المعتمدة في مجالي "السالمة واألمن" تتيح لهم
إمكانية تفريغ البضائع المستوردة دونما الحاجة إلى
تواجد عناصرالجمارك ،وكذا توجيهها تحت نظام
العبور باتجاه مخازنهم خارج أوقات العمل الرسمية.
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
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تدويل املقاوالت الصغرية جدا ،الصغرى و املتوسطة بفضل برنامج "تصدير ساهل" ()EASY EXPORT
"تصدير ساهل" هو برنامج حكومي تم إبرامه مع االتحاد البريدي
العالمي .وقد ساهمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ،على غرار
باقي الهيئات  ،في تنفيذ أهداف هذا البرنامج الذي يروم دعم المقاوالت
جدا ،الصغرى والمتوسطة ( ،)TPMEمن خالل تمكينها من
الصغيرة ً
التصدير بكل ُيسر ،وبأقل تكلفة ،وكذا الولوج إلى األسواق الدولية
بفضل شبكة بريد المغرب.
فبعد المرحلة األولى من البرنامج الذي أطلق سنة  2015لفائدة حرفيي
الخياطة ،وتبني إجراء مبسط سنة  2016لفائدة المقاولين الذاتيين
الذين يعملون على الصعيد الدولي ،تم تنزيل إجراء جديد سنة 2019
بمنطقة مراكش لفائدة أزيد من ثالتين فاعل مستهدف ،مما مكن من تنفيذ أكثر من  300عملية للتصدير.

تدابري من أجل تعزيز جاذبية مناطق الترسيع الصناعي
لفترة اختبار مدتها عام واحد ،تم سنة  2018الترخيص للشركات العاملة في مناطق التسريع الصناعي (المناطق الحرة سابقا)
ببيع منتجاتها النهائية في السوق المحلية و ذلك في حدود  %15من رقم معامالتها المحقق في مجال التصدير.
على ضوء النتائج المشجعة المسجلة ،تم تمديد العمل بهذا اإلجراء سنة .2019

مﺄسسة العالقات مع الجمعيات املهنية داﻤﺋا عند املوعد
وعيا منها بأن التقدم يقوم على أساس اإلنصات وتبادل
وجهات النظر ،تواصل إدارة الجمارك والضرائب المباشرة
جهودها الرامية إلى توطيد الروابط التي تجمعها بشركائها.
من أجل تحقيق مقاربتها التشاركية ،تقوم بﺈبرام عقود
واتفاقيات إطار مع الجمعيات المهنية مقسمة إلى خرائط
طريق قطاعية ،آخدين بعين االعتبار االنشغاالت المحددة من
قبل الجمارك.
وفي هذا السياق ،تم إبرام اتفاق إطار جديد سنة  2019مع
فدرالية مهن توزيع المنتجات الواسعة االستهالك "تجارة
 ."2020هذا اإلتفاق الذي ثم التوقيع عليه في دجنبر يهدف

أساسا إلى تكوين أعضاء الجمعية على التجريد من الطابع
المادي وكذا برنامج الفاعل االقتصادي المعتمد .هذا االتفاق
يسعى في النهاية إلى المساهمة في تطوير التشغيل في
هذا الفرع وتحسين القدرة التنافسية للمنتجين في هذا
القطاع ،وكذا إقامة بيئة جمركية مواتية لتنمية االستثمار في
هذا األخير.
نفﺲ السياق ،تميزت سنة  2019بتنظيم الجمارك أو
لقاء مع ممثلي عالم المهن،
مشاركتها في أزيد من أربعين
ً
وذلك من أجل تنزيل تدابير التبسيط المتخذة لصالح محيط
األعمال.

الرشاكة بني املﺆسسات العمومية تعزيزا ً للمراقبة والتسهيل
إدارة الجمارك تبرم إتفاقيات جديدة مع شركائها
المﺆسسيين.

ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀامن اﻻﺟﺘامﻋﻲ
شراكة جديدة نشأت سنة  ،2019يتعلق األمر باتفاقية
تعاون مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي التي
أبرمتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتاريﺦ 3
يونيو .هذه االتفاقية تﺆسﺲ لتعاون واسع النطاق خاصة
فيما يتعلق بتنمية تبادل المعلومات والبيانات وكذا
المعطيات والتصنيف الموحد للفاعلين االقتصاديين
وتبسيط المساطر اإلدارية والتنسيق في مجال المراقبة
واستخالص الديون العمومية.

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
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ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ مبﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات
من جهة أخرى ،الجمارك ومختلف السلطات الفاعلة بالموانﺊ (الوكالة الوطنية للموانﺊ ( ،)ANPالمﺆسسة المستقلة لمراقبة
وتنسيق الصادرات  -فودكﺲ المغرب ( ،)FOODEXوالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ( )ONSSAوالشباك
الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية ( ،)PORTNETإتفقوا من خالل التوقيع شهر غشت  2019على إتفاقية من
أجل تعميم خدمات الشباك الوحيد المينائي (بورتنيت) لتبسيط مساطر التجارة الخارجية ليشمل عمليات مراقبة الصادرات.

دراسة استقصائية لتقييم رﺿا الفاعلني االقتصاديني
على اعتبار أن رضا زبنائها يندرج في صميم نهج الجودة ،أجرت
الجمارك في دجنبر  2019دراسة استقصائية لفائدة الفاعلين
االقتصاديين ،عن طريق إستمارة مباشرة إنطالقا من البريد
االلكتروني وعبر اإلنترنت .الهدف من هذه الدراسة هو تقييم
مستوى رضا الفاعلين االقتصاديين عن الخدمات المتاحة لهم
عبر اإلنترنت .يتعلق األمر بالخدمات التالية :
◂ نظام » بدر « اإللكتروني للتخليص الجمركي ؛
◂ تطبيق » عادل « للمساعدة على التخليص الجمركي
للبضائع عند االستيراد ؛

◂ التطبيق الذي يسمح بتتبع الحسابات المكتتبة بموجب
األنظمة االقتصادية للجمارك ( )RED؛
◂ قنوات الدفع اإللكتروني للمستحقات الجمركية ؛
◂ منصة األنترنيت.
تتمثل األهداف الرئيسية التي يستند إليها هذا االستقصاء
في تحديد طبيعة وخصائص الزبناء الذين يستخدمون
خدمات الجمارك عبر اإلنترنت ،وقياس كفاءة الخدمات المعنية
ومالءمتها ،ورصد أسباب الرضا وعدم الرضا لدى الزبناء ،وتحديد
إجراءات تحسين الخدمات اإللكترونية التي تم تقييمها ،وجرد
التطلعات الجديدة التي لم تﺆخذ بعد في االعتبار.

دراﺳﺔ أﻧﺠﺰت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ  28ﻧﻮﻧﺒﺮ إﻟﻰ دﺟﻨﺒﺮ  2019ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  2302ﻓﺎﻋﻞ إﻗﺘﺼﺎدي

81%
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ راﺿﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻢ

RED
%69
وﻗﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻤﻨﺼﺔ
اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ

%82

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟداء
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﺎت
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

%86

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﺘﺒﻊ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ RED

%85

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﻮﻗﻊ
" ﻋﺎدل "

%82

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻨﻈﺎم
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
" ﺑﺪر"

مراقبة تستند
عىل التكنولوجيا
من أجل مواجهة ارتفاع حجم املبادالت التجارية بني املغرب ورشكائه ،وسعيا منها ملكافحة
مختلف مظاهر الغش ،واصلت الجامرك سنة  2019تطوير آليات املراقبة الذكية ،من
خالل التزود بـالتجهيزات واألدوات التكنولوجية الكفيلة باالستجابة لحجم ووترية املبادالت
التجارية ،و كذا تعزيز قدرات تحليل البيانات ومعالجتها.

املراقبة عن بعد
يعتبر تجريد عمليات التخليص الجمركي من طابعها
جديدا فيما يتعلق بمراقبة العمليات التجارية.
المادي تحد ًيا
ً
فباستثناء التفتيش المادي للبضائع ،باتت كافة إجراءات
المراقبة تستند إلى وثائق إلكترونية ،يطلع عليها المفتشون
وأعوان الجمارك ويتأكدون من صحتها دون اتصال مادي مع
المصرحين .وهكذا ظهر مفهوم "المراقبة عن بعد" الذي
تتضح تجلياته في التصاريح المفصلة للسلع ( )DUMالموقعة
إلكترونيا والتي تعتبر مطابقة وال تتطلب التفتيش المادي.

باإلضافة إلى ذلك ،تم خلق مركز لإلشراف الميداني على
مستوى اإلدارة العامة ،مما مكن من توفير مراقبة على
مدار الساعة وطوال أيام األسبوع عن طريق الكاميرات التي
ُوضعت في المناطق الحساسة أو المناطق المعرضة لمخاطر
الغش واالحتيال .و بفضل تجهيز المركز بأحدث المعدات،
يتدخل المشرفون العاملون به عن بعد ،لتوجيه المسؤولين
المحليين للعمل باإلجراءات الكفيلة بضبط المحتالين ،عالوة
على تأمين وتسهيل مرور األشخاص والبضائع ووسائل
النقل.

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
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استغالل البيانات للكﺸف عن محاوالت الغش
مواصلة منها في المعالجة والتحليل اليومي للمعطيات
المستمدة من نﻈام المعلومات الجمركي ،وكذا من قواعد
بيانات الهيﺌات الشريكة ،تعمل وحدة االستهداف الوطنية
على بذل المزيد من الجهود لتحديد التدفقات المشبوهة
واستهدافها.

تحليل البيانات لتعزيز املراقبة البعدية
تسعى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة باستمرار ،إلى
التوفيق بين المرونة والمراقبة عن طريق تسهيل المرور
عبر الجمارك مع تفضيل المراقبة البعدية .وتستهدف هذه
بناء على معالجة
األخيرة ،القطاعات المعرضة لمخاطر الغشً ،
البيانات وتحليلها.

وقد شمل تدخل هذه الوحدة خالل سنة  ،2019العديد من
المجاالت القطاعية ،منها األدوية ،والصيد البحري ،والمنسوجات
والمالبﺲ ،والقطاع الفالحي ،والسيارات ،والوقود ،والصناعات
الغذائية.
كما تم إجهاض العديد من محاوالت الغش التجاري ،بما في
ذلك التصاريح الخاطﺌة المتعلقة بالصنﻒ أو بالمنشأ أوالقيمة،
باإلضافة إلى رصد بعﺾ االنتهاكات لﻸنﻈمة االقتصادية
الجمركية أو محاوالت االستفادة ،دون استحقاق ،من بعﺾ
المزايا التي تمنحها أنﻈمة اإلعفاء.

وهكذا ،ففي  ،2019تم تنفيذ  800مهمة مراقبة بعدية،
مكنت من رصد رسوم ومكوس متجانﻒ عنها بلغت حوالي
 430مليون درهم .كما أسفرت المراقبة المتعلقة بخروقات
الصرف عن مبلﻎ إجمالي موضوع المخالفة قدره  325.4مليون
درهم.
وحري بالذكر أن سنة  2019شهدت إنشاء المخطط الوطني
للمراقبة ،الذي جرى تنفيذه بانخراط كافة المصالح الجهوية
المختصة في األبحاث ،والذي استهدف قطاعين.
باإلضافة إلى ذلك ،تم إدراج تطبيق جديد في نﻈام بدر BADR
أطلق عليه اسم " :تدبيراألبحاث " .ويمكن هذا التطبيق من
تجميع كافة البيانات المتعلقة بمهام التحقيق وعمليات
المراقبة البعدية منذ فتح ملﻒ التحقيق حتى إغالقه.

الـمـراقـبـة الــبــعــديــة

325,4
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ﻣﻠﻴﻮن
درﻫﻢ

800

ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ

ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ

ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺮف

430

ﻣﻠﻴﻮن
درﻫﻢ

ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﻜﻮس اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﻒ ﻋﻨﻬﺎ

استخدام التكنولوجيا ملحاربة إصدار الفواتري بﺄقل من الﻘيﻤة الحﻘيﻘية
تندرج مكافحة إصدار الفواتير بأقل من القيمة الحقيقية في
سلسلة اإلجراءات الجمركية الرامية إلى دعم االقتصاد الوطني
ومكافحة المنافسة الغيرالعادلة ،من خالل تبني منهﺞ يرتكز
على التوقع والوقاية.

المؤشرات وتحديثها بانتﻈام بالتشاور مع الجمعيات المهنية
والفاعلين الممثلين لمختلﻒ القطاعات االقتصادية .وهكذا
ففي سنة  ،2019تم تحديﺚ  345مؤشرﴽ ووضع  309مؤشرﴽ
جديدﴽ.

ولرصد هذا النوع من الغش ،تستخدم إدارة الجمارك
والضرائب غير المباشرة مؤشرات تقييم القيمة تكشﻒ
تلقائيﴼ حاالت التخفيﺾ المفتعل لﻸسعار .ويتم إثراء هذه

وقد مكن استخدام البيانات ،إلى جانب يقﻈة عناصر الجمارك،
من مراجعة ما يعادل  10.7مليار درهم من القيم المصرح بها،
وبالتالي تحقيق مداخيل إضافية بلغت  2.9مليار درهم.

كﺸف الغش من خالل التبادل الرقﻤﻲ للﻤعطيات
عملت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على مد جسور
التنسيق مع الهيﺌات األخرى المسؤولة عن مكافحة الغش
ودعم آليات تبادل المعلومات مع شركائها .ويهدف هذا
التعاون بشكل خاص إلى زيادة فعالية آليات المراقبة
المشتركة وتحسين تحصيل المداخيل المستحقة للدولة.

وهكذا ،ففي سنة  ،2019أسفر تفعيل التبادل الرقمي
للمعطيات مع المديرية العامة للضرائب ،عن تسوية أكثر من
 196ملﻒ و تحصيل  155مليون درهم مقابل  128مليون
درهم في .2018

تدبري املخاﻃر املتعلﻘة باملسافرين بفﻀل االستهداف
يتم استهداف المسافرين المعنيين بالمراقبة على أساس
تحليل مسبق للبيانات .وقد بلﻎ عدد المسافرين الذين عبروا
مختلﻒ نقط العبور سنة  29 ،2019مليون مسافر مقابل
 33.1مليون مسافر سنة  ،2018حيﺚ كشفت عمليات مراقبة

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
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الركاب عن  11.421قضية تنازعية ،مما أسفر عن تحصيل
 135.8مليون درهم من الرسوم والمكوس و  56.9مليون
درهم من الغرامات.

استخدام املاسحات الﻀوئية من أجل املزيد من الفعالية
ما فتﺌت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تلجأ بشكل
متزايد إلى المراقبة اﻵلية عن طريق استخدام الماسحات
االضوئية ،حيﺚ تمكنت ،بفضل  31ماسحة ضوئية خاصة
بمراقبة األمتعة و  20ماسحة ضوئية مخصصة لتفتيش
الحاويات والعربات ،من تسهيل العبور وتحسين اإلجراءات
الجمركية وتقليص مدة المراقبة.

ولضمان استخدام أمثل لهذه األجهزة ،استفاد  537جمركيﴼ
يعملون في نقاط التفتيش المجهزة بالماسحات الضوئية،
من دورات تكوين بلﻎ عددها  52في سنة .2019

ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻻﺗﺠﺎر
ﻏري اﳌﴩوع
ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎر ﰲ اﳌﺨﺪرات أو ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ
واﻟﻌﻤﻼت واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ أو ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال ،ﺗﺴﺎﻫﻢ
اﻟﺠامرك ﺑﻜﻞ ﺣﺰم ﰲ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ﺑﺸﺘﻰ
أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﳌﻤﻠﻜﺔ .وﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﺗﻌﻤﻞ
اﻟﺠامرك ﻋﲆ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺒﴩﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ وﺗﺤﺴني
ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ
ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟﺘﺎم واﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ رﺑﻮع اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺗﻤﻜﻨﺖ
اﻟﻔﻴﺎﻟﻖ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2019ﻣﻦ ﺣﺠﺰ ﺳﻠﻊ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  585ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ )دون
اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺨﺪرات ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ(.
ﺑﺎ®ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﺳﻔﺮت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺮﺗﻬﺎ اﻟﻔﺮﻗﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت وﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮق ،ﻋﻦ ﺣﺠﺰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻬﺮﺑﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ اﻗﻤﺸﺔ واﻟﺒﺴﺔ
واﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ
 100ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﳌﺨﺪرات واﻟﺴﺠﺎﺋﺮ
ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ
اﻟﻤﻬﺮﺑﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2019ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻠﻎ  %5,23ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  %3.73ﻓﻲ  2018و  %5,64ﻓﻲ
 2017و  %7,46ﻓﻲ .2016

ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ اﻟﻤﻬﺮﺑﺔ
%14,02

%7,46

و ُﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻮاﻗﻊ ﻧﻘﻄﺔ وﻧﺼﻒ ) (1.5ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2019
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  ،2018إﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎدة اﺧﻴﺮة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻋﻠﺐ

اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ رﺳﻤﻴ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ .وﻣﻊ
ذﻟﻚ ،ﻻ ﻳﺰال ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺒﺎﻟﻎ  %5,23ﻣﻨﺨﻔﻀ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان.

إدارة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
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ﺣﺠﺰ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﺴﺠﺎﺋﺮ

ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2019

اﻟﻘﻨﺐ اﻟﻬﻨﺪي

 119ﻃﻦ

ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺸﻴﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 19,2ﻃﻦ ﺳﻨﺔ 2018

 13,5ﻣﻠﻴﻮن

اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ

ﺳﻴﺠﺎرة ﻣﻘﺎﺑﻞ  36ﻣﻠﻴﻮن
ﺳﻴﺠﺎرة ﺳﻨﺔ 2018

اﻟﻤﺨﺪرات
اﻟﺼﻠﺒﺔ

 63ﻏﺮام

اﻗﺮاص
اﻟﻤﻬﻠﻮﺳﺔ

 680 000ﻗﺮص

ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 132ﻏﺮام ﺳﻨﺔ 2018

)إﻛﺴﺘﺎزي ،اﻣﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت ،رﻳﻔﻮﺗﺮﻳﻞ(...
ﻣﻘﺎﺑﻞ  836 808ﺳﻨﺔ 2018

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻌﻤﻼت وﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال
ﺷﻬﺪت ﺳﻨﺔ  2019ﺗﺴﺠﻴﻞ  10.056ﺗﺼﺮﻳﺤ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ
اﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  8.040ﺗﺼﺮﻳﺤ
ﺳﻨﺔ  ،2018ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﻌﺎدل  1.6ﻣﻠﻴﺎر
درﻫﻢ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺮوﻗﺎت اﻟﺼﺮف ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼت
اﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﺠﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﻂ اﻟﻌﺒﻮر 129.9
ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ  92.6ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻓﻲ .2018

8573

ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﺎرك ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره آﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﺗﻀﺮ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ وﻛﺬا ﺑﺎﻟﻘﺪرة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ .وﻓﻲ ﻫﺬا
ا®ﻃﺎر ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﻤﺎرك ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2019ﺑﻀﺒﻂ ﺣﻮاﻟﻲ 700
أﻟﻒ ﻣﻨﺘﻮج ﻣﻘﻠﺪ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﺖ وﻋﺎﻟﺠﺖ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
 689ﻃﻠﺒ ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﺪاول اﻟﺤﺮ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ
ﻣﺰﻳﻔﺔ ﺳﻨﺔ  2019ﻣﻘﺎﺑﻞ  619ﻃﻠﺒ ﺳﻨﺔ .2018

ﻣﻨﻊ ﺗﺪاول اﻷﻛﻴﺎس اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
أﺳﻔﺮ اﻻﻧﺨﺮاط اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  15-77ﻋﻦ ﻣﺼﺎدرة  95.66ﻃﻨًﺎ ﻣﻦ اﻛﻴﺎس اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
اﻟﻤﻬﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،2019أي ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ أزﻳﺪ ﻣﻦ  %150ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـﺴﻨﺔ  37.2) 2018ﻃﻦ( .وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻜﻤﻴﺔ ا®ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟÄﻛﻴﺎس
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدرة ﻣﻨﺬ دﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  207.2ﻃﻦ.

الـﺠـﺒـاﻳـة
الـﺠـمـرﻛـيـة

ﻣﻦ أﺟﻞ تعﺰﻳﺰ العرض املﻐرﻲﺑ املﻮﺟﻪ للتﺼدﻳر وﻛﺬا الﺤﻔاظ
عﲆ ﺣيﻮﻳة اﻹنتاج الﻮطنﻲ ،انﻜﺒﺖ إدارة الﺠامرك والﴬاﺋﺐ
ﻏري املﺒاﴍة ﺳنة  2019عﲆ تﺤدﻳﺚ الﺠﺒاﻳة الﺠمرﻛية ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻗﱰاح العدﻳد ﻣﻦ التعدﻳﻼت املقدﻣة ﰲ إطار ﻣﴩوع
ﻗانﻮن املالية لﺴنة .2020

دعﻢ العدالة الﴬﻳﺒية وتعﺰﻳﺰ ﻗﻮاعد املناﻓﺴة العادلة
تعد مكافحة جميع أشكال الغﺶ التجاري إﺣدى أهم أولويات
الجمارك .في هذا اإلطار وجريًا على عادتها خالل السنوات
السابقة ،قامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتطبيﻖ
تدابير الدفاع التجاري سنة  ،2019من خالل تفعيل اﻵليات التي

وضعتها منﻈمة التجارة العالمية بهدف التصدي للممارسات
التجارية غير المشروعة الناجمة عن اإلغراق وكذا اإلستيراد
المكثف للمنتجات التي تؤثر سلبا على اإلنتاج الوطني.

أرﺑﻌﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺘﺠﺎري
اﻟﻮاح اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻴﺔ

ﻟﻔﺎﺋﻒ اﻟﺼﻠﺐ
اﻟﻤﺪرﻓﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺧﻦ

أﻧﺎﺑﻴﺐ و ﺧﺮاﻃﻴﻢ
ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪ
أو اﻟﺼﻠﺐ

 %15,69و %27,71
اﻟﻤﺼﺪر
ﺣﺴﺐ ُ

رﺳﻢ
إﺿﺎﻓﻲ

رﺳﻢ
إﺿﺎﻓﻲ ﻣﺆﻗﺖ

رﺳﻢ
إﺿﺎﻓﻲ ﻣﺆﻗﺖ

 1,6درﻫﻢ/ﻛﻠﻎ

%25

%25

إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  3ﻳﻨﺎﻳﺮ 2024

إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  19ﺷﺘﻨﺒﺮ 2022

 200ﻳﻮم
إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  9ﺷﺘﻨﺒﺮ 2020

 200ﻳﻮم
إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020

اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ

ذات اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ

رﺳﻢ ﻗﺎر ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻏﺮاق
اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﺣﺪود

ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻏـﺮاق اﻟـﺘـﺠـﺎري
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ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ ﺣـﻤـﺎﺋـﻴـﺔ

املراﻗﺒة الﺒعدﻳة ﻷدلة إﺛﺒات املنﺸﺄ
مكن نﻈام المراقبة البعدية إلثبات المنشأ الذي تم تنفيذه في إطار التعاون اإلداري مع الدول الشريكة من التحقﻖ من  1415دليل
إثبات للمنشأ سنة  2019مقابل  1201سنة .2018

مراقبة أدلة إثبات المنشأ
 1445إثباتًا للمنشأ تم
التحقﻖ منهم سنة
 2019مقابل  1201سنة
2018

ﺗﺼﺪﻳﺮ

 380إثباتًا للمنشأ
تمت مراقبتهم عند
التصدير سنة 2019
مقابل  234في ،2018
أي بزيادة قدرها %7

اﺳﺘﺮاد

 1035إثباتًا للمنشأ
تمت مراقبتهم عند
االستيراد سنة 2019
مقابل  967في ،2018
أي بزيادة قدرها %38

ترﺷيد التعرﻳﻔة الﺠمرﻛية
عزمًا منها على مواصلة جهودها الرامية لدعم القدرة
التنافسية لالقتصاد الوطني ،سنت الجمارك مقتضيات
جديدة على مستوى تعريفة الرسوم الجمركية ،تستهدف

أساسا تخفيﺾ رسوم االستيراد المطبقة على بعﺾ
المدخالت وتصحيﺢ أوجه الخلل التعريفي بين المواد األولية
والمنتجات المصنعة.

ﺗﺨﻔيﺾ رسوم االستﺮﻴاد املﻄبقة عىل البيﺾ املعقم
من أجل التشجيع على خلﻖ وﺣدات إنتاج محلية للقاح ضد
مرض أنفلونزا الطيور ،وبالتالي ،دعم تطوير قطاع الدواجن،
تم تطبيﻖ رسم استيراد أدنى بنسبة  %2,5على البيﺾ
المعقم.
وجدير بالذكر أن البيﺾ المعقم الذي ﹸيطلﻖ عليه اسم
" "SPFأو " ،"EMPSوالذي يستخدم في إنتاج لقاح ضد
إنفلونزا الطيور في المغرب كان خاضعًا في السابﻖ لرسوم
استيراد بنسبة  ،%40وهو ما يمثل  %40من تكلفة إنتاج
اللقاح المذكور .وتأثر سلبا رسوم هاته على أسعار البيﺾ
المستورد وتع ّرض مشروع تصنيع اللقاح المذكور في
المغرب للخطر.

ﺗﺨﻔيﺾ رسوم االستﺮﻴاد املﻄبقة عىل اﻹينوﻛسابارين

)(ENOXAPARIN

قامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سنة 2019
بتصحيﺢ الخلل التعريفي المطبﻖ على اإلينوكسابارين
وذلك بفرض رسم استيراد أدنى بنسبة  %2,5بغﺾ النﻈر
عن طبيعتها (مادة أولية أو منتﺞ ﹸمصنع).

في السابﻖ ،كانت المادة األولية لﻺينوكسابارين المستخدمة
في إنتاج مضادات التخثرالقابلة للحقن خاضعة لرسم
استيراد بنسبة  ،%17,5بينما كان المنتﺞ النهائي المصنع
منها خاضع لرسم استيراد بنسبة .%2,5

ﺗﺨﻔيﺾ رسوم االستﺮﻴاد املﻄبقة عىل العﺪادات الﻜﻬرباﺋية غﺮﻴ املﺠمعة وبﺪون ﺻناديﻖ
من أجل الرفع من قيمة اإلنتاج المحلي ،تم تطبيﻖ رسم استيراد أدنى بنسبة  %2,5على العدادات الكهربائية غير المركبة
وبدون صناديﻖ.
كانت عدادات الكهرباء على شكل قطع منفصلة بدون صناديﻖ ،خاضعة بموجب القوانين العادية لرسم استيراد أدنى بنسبة
 %2,5على غرار العدادات المستوردة المركبة ،األمر الذي يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية في مجال تركيب عدادات الكهرباء.

تﺤدﻳﺚ الﴬاﺋﺐ الداﺧلية لﻺﺳتﻬﻼك
ﺣﺬف ﺗعريﻒ السﺠاﺋر املصنوعة من التبﻎ الﺪاﻛن
تعرف السجائر المصنوعة من التبغ الداكن على أنها السجائر
التي تحتوي على األقل على  %80من التبغ الداكن .وقد تم
وضع هذا التعريف لضمان التطبيﻖ الشفاف لمقدارالضريبة
الداخلية على االستهالك التي تختلف بالنﻈر إذا ما كانت
السجائر مصنوعة من التبغ الداكن أو من أنواع أخرى من التبغ.
نصت أﺣكام قانون المالية لعام  2017على المواءمة
التدريجية (على مدى  3سنوات) لمقدار الضريبة الداخلية

على االستهالك المطبقة على السجائر المصنوعة من التبغ
الداكن والمقدار المطبﻖ على السجائر المصنوعة من أنواع
أخرى من التبغ.
وبانتهاء مدة هذه المواءمة في فاتﺢ يناير  ،2019قامت
الجمارك بحذف التمييز بين السجائر المصنعة من التبغ
الداكن والسجائر المصنعة من األنواع األخرى من التبغ وتوﺣيد
مقدار الضريبة المطبقة عليهما.

زيادة الﴬاﺋﺐ عىل التبﻎ املص ّنﻊ
في إطار تعبﺌة مداخيل إضافية للميزانية العامة للدولة ،نﺺ قانون
المالية لسنة  2019على الرفع من :
◂ الحد األدنى للتحصيل من  567إلى  630درهم لكل  1000سيجارة
برسم الضريبة الداخلية على االستهالك المطبقة على السجائر ؛
◂ الحد األدنى للضغﻂ الجبائي من  %53,6إلى  %58من سعر البيع
بما في ذلك جميع الضرائب وباستثناء تكلفة العالمة الضريبية
المطبقة على السجائر ؛
◂ الحد األدنى للتحصيل من  350إلى  450درهم لكل 1000

جرام برسم الضريبة الداخلية على االستهالك المطبقة على تبغ
الشيشة أو األركيله (معسل).

مراﺟعة الﴬيبة املﻄبقة عىل املﴩوبات غﺮﻴ الﻜﺤولية املﺤتوية عىل السﻜر
في إطار محاربة االثار السلبية لالستهالك المفرط لمادة السكر على الصحة ،نﺺ قانون المالية لسنة  2019على زيادة بنسبة
 %50في مقدار الضريبة الداخلية المطبقة على المشروبات التي تحتوي على مستخلصات الشعير والمشروبات غير الكحولية
ّ
المنكهة والمحتوية على سكر ،الواردة في الجدول أ -الفصل  9من الﻈهير الخاص بذلك.
اﻟﻤﺮﺟﻊ

اﻟﻤﻨﺘﺞ

ﻣﻘﺪار اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك

ّ
اﻟﻤﻨﻜﻬﺔ واﻟﻠﻴﻤﻮﻧﺎدا اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ
اﻟﻤﻴﺎه
ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺮ

 1أو  1د

ﻣﻦ  30إﻟﻰ  45درﻫﻢ ﻟﻜﻞ ﻫﻴﻜﺘﻮﻟﺘﺮ

ّ
اﻟﻤﻨﻜﻬﺔ واﻟﻠﻴﻤﻮﻧﺎدا اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ
اﻟﻤﻴﺎه
ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺮ

1بو1ه

ﻣﻦ  10إﻟﻰ  15درﻫﻢ ﻟﻜﻞ ﻫﻴﻜﺘﻮﻟﺘﺮ

اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت
اﻟﺸﻌﻴﺮ

1وج

ﻣﻦ  83إﻟﻰ  124.5درﻫﻢ ﻟﻜﻞ ﻫﻴﻜﺘﻮﻟﺘﺮ

باإلضافة إلى ذلك ،تم رفع مقدار الضريبة الداخلية على االستهالك المطبقة على المشروبات الطاقية من  500إلى  600درهم
لكل هيكتولتر.
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عرصنة طرق تدبري الضامنة املتعلقة باملعادن الثمينة
التنصيص عىل طريقة رابعة الختبار املصوغات من املعادن الثمينة
بما أن مراقبة المعادن الثمينة جزء ال يتجزأ من المهام المنوطة
بالجمارك ،فإن مصوغات البالتين والذهب والفضة المستوردة أو
المصنعة محليًا يجب أن تقدم إلى مكاتب الضمانة الجمركية لكي
تقوم باختبارها والتأكد من مطابقتها للعيار المعمول به في
المملكة.
في هذا اإلطار ،و بالنسبة لهذه المعادن ،ثالث اختبارات كانت مقررة :
اختبار بالبوتقة و اختبار بالمحك واختبار الرطب .هذه الطرق التقليدية
الثالث ،تتطلب وقتا طويال وال تخلو من مخاطر على األعوان المكلفين
باالختبار لذلك أقدمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على
إعتماد اختبار جديد يرتكز على مقياس الطيف (.)spectromètre

السامح باستعامل دمغة املعلّم من طرف الصاغة
رغبة منها في عصرنة قطاع المعادن الثمينة ،سمحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة باستخدام دمغة المع ّلم .فبعد
التشاور مع المهنيين في هذا القطاع ،مكنت الجمارك الصاغة التقليديين من اقتراح دمغة المع ّلم التي تميز المصوغات التي
ينتجونها من المعادن الثمينة.
وتعتبر دمغة المع ّلم بمثابة الخاتم الشخصي للصائغ الذي صنع المصوغات من المعادن النفيسة .و تكمن أهميتها في أنها
تمكن من تتبع أصل المصوغات وكذا ضمان جودتها وأصالتها ،مع تحميل الصاغة كامل المسؤولية تجاه مصدر منتجاتهم
ومحتواها من المعادن الثمينة.

الـتـﻌـاون
الـــــدولــــﻲ
ﺑﻐيﺔ التﺄقﻠﻢ مﻊ املﻌطﻰ االقتصادي الجدﻳد والﻨاﺗﺞ ﻋﻦ ﺑروز ﺧرﻳطﺔ ﺟدﻳدة لﻠتجارة الدوليﺔ وﻛﺬا ﺗﺰاﻳد ﺗراﺑﻂ اقتصادات ﺟهات
ومﻨاﻃﻖ مﺨتﻠﻔﺔ مﻦ الﻌاﻢﻟ انﻜبﺖ الجامرك ﻋﲆ ﺗﻨﻮﻳﻊ أنﺸطﺔ التﻌاون الدويل.
ﻫﺬه الدﻳﻨاميﺔ الجدﻳدة لﻠﴩاﻛﺔ ﺗدﻋمها وﺗحرﻛها ﺣتميات ﻋدﻳدة أﺑرزﻫا :
◂ ﺗﻌﺰﻳﺰ التﻌاون الﺜﻨاﻲﺋ مﻊ ﺟميﻊ البﻠدان املدرﺟﺔ يف اﻷﺟﻨدة الدﺑﻠﻮماﺳيﺔ لﻠمﻐرب ؛
◂ املساﻫمﺔ يف ﺗﻨﻔيﺬ مﺸارﻳﻊ االندماج اﻹقﻠيمﻲ لﻠدﻓاع ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻋﻦ املصالﺢ االقتصادﻳﺔ لﻠبﻼد وﺗﻨﻮﻳﻊ رشاﻛاﺗﻪ وﻓرص االﺳتﺜامر
املتاﺣﺔ لﻪ )مﻨطﻘﺔ التجارة الحرة الﻘارﻳﺔ اﻹﻓرﻳﻘيﺔ واالﺗحاد الجمرﻲﻛ الﻌرﻲﺑ واملﺸارﻳﻊ املﻨبﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﺗﻔاقيﺔ أﻛادﻳر(.
◂ االنﺨراط يف مﴩوع الﺸبﻜﺔ الدوليﺔ لﻠجامرك الﺬي وﺿﻌتﻪ املﻨﻈمﺔ الﻌامليﺔ لﻠجامرك والﺬي ﻳسﻌﻰ إﱃ إقامﺔ ﺗبادل آمﻦ وﻓﻌال
لﻠمﻌﻠﻮمات ﺑﻦﻴ أﻋﻀاء املﻨﻈمﺔ.

الﻌﻼقات مﻊ املﻨﻈامت الدوليﺔ
ﺗعﺰيﺰ العﻼقات مع املﻨﻈمة العاملﻴة للﺠﺎﻤرك
شهد عام  2019مشاركة نشطة ﻹدارة الجمارك والضرائب
غير المباشرة في أشغال أبرز أجهزة المنظمة العالمية
للجمارك والهيﺌات التابعة لها.
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اﻟﺘﺎرﻳﺦ

اﻟﻤﻜﺎن

ﻣﺆﺗﻤﺮ  -ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ

 21-18ﻣﺎرس 2019

اﻟﺮﺑﺎط

 4-1أﺑﺮﻳﻞ 2019

ﺗﻮﻧﺲ

 25-23أﺑﺮﻳﻞ 2019

ﻋﻤﺎن

 2و  3ﻣﺎي 2019

ﺑﺮوﻛﺴﻞ

ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﺣﻮل ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﺑﺸﺄن اﻧﻈﻤﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ اﻟﻔﻌﺎل واﻟﺴﻠﺒﻲ

 24-22ﻣﺎي 2019

ﺑﺮوﻛﺴﻞ

اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اول ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل

 8و  9أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019

ﺑﺮوﻛﺴﻞ

اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺒﺮﻳﺪي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﻮل "اﻟﺘﻌﺎون ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﻓﻲ
ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ"

 28-26ﻧﻮﻧﺒﺮ 2019

ﺷﻴﺎﻣﻦ )اﻟﺼﻴﻦ(

 5-1دﺟﻨﺒﺮ 2019

اﻟﺪوﺣﺔ

ورﺷﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺣﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ )(ACES
ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮل دور اﻟﺠﻤﺎرك ﻓﻲ أﻣﻦ اﻟﺤﺪود
ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺒﻮر
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎم اول ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺴﻖ

ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

وفي مجال تنسيﻖ أنشطة مكافحة الغﺶ والجريمة على
الصعيد العالمي ،شاركت الجمارك المغربية ،إلى جانب إدارات
جمركية شريكة وأجهزة دولية متخصصة ،في تنفيذ عدة
عمليات مشتركة بتنسيﻖ من المنظمة العالمية للجمارك،
وهي :
◂ عملية "جوبيﻼريان"  JUBILARIANالتي تهدف إلى
تحديد فرص التهرب الضريبي ،السيما المرتبﻂ
باالستخدام المفرط لوﺛيقة االستيراد المؤقت ) Carnet
 (ATAفي ﻇل التدفﻖ الواسع للمسافرين عبر وسائل
النقل الجوي ؛
◂ عملية "سيشا  SESHA III "3المخصصة لرصد ومراقبة
حركة نقل الخشب عبر الحدود ؛
◂ عملية "ديميتر"  DEMETERالمتعلقة بمكافحة الشحنات
غير المشروعة للنفايات والمواد الخطيرة التي تعبر
الحدود ؛
◂ عملية "تاندربول"  THUNDERBALLلمكافحة الجريمة
والتجارة المرتبطة بالحيوانات البرية.

التعاون ﺗﺤﺖ إﴍاف املﻨﻈمة العاملﻴة للتﺠارة

بارتباط مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة الهادفة إلى
ﺿمان شفافية المبادالت بين الدول األعضاء ،شارك المغرب
في دراسة التدابير الرئيسية المتعلقة باحترام االلتزامات التي
حددتها المنظمة.

وفي إطار هذه االلتزامات ،أدلت إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة برأيها حول اﻹشعارات التالية :
◂ تحسين الشفافية في مجال قواعد المنشأ غير التفضيلية ؛
◂ آلية تدارس السياسات التجارية المتعلقة بالتدابير التجارية
أو تلﻚ المرتبطة بالتجارة ؛
◂ االحتياجات في مجاالت المساعدة التقنية وتقوية القدرات
لتفعيل التزامات الفﺌة "ج" التي كانت موﺿوع إخطــار من
طرف المغرب بتاريﺦ  19أبريل  2018بموجب المادة  16من
اتفاقية المنظمة العالمية التجارة بشأن تيسير التجارة.

العﻼقات مع املﻨﻈﺎﻤت الدولﻴة اﻷﺧرى

تميزت سنة  2019أيضﴼ بمشاركة إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة في األشغال التي بادرت بها منظمات دولية أخرى
متدخلة في تدبير التجارة العالمية.

في هذا السياق ،ساهمت الجمارك يوم  3أكتوبر  2019في
أشغال االجتماع الرابع عشر للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي
والتجاري التابعة لمنظمة التعاون اﻹسﻼمي المنعقد في تركيا
والذي تمحور حول تحسين تجارة المرور العابر )الترانزيت( في
الدول األعضاء في المنظمة.
كما حضرت الجمارك المغربية ورشة العمل الوطنية األولى
حول تجارة الخدمات في المغرب التي نظمتها الوزارة المكلفة
بالتجارة الخارجية في الدار البيضاء بشراكة مع مؤتمر األمم
المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامﺞ األمم المتحدة اﻹنمائي.

إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة يف إنصات مستمر ملحيطها االقتصادي الدويل
سلسلة لقاءات مع املستشارين االقتصاديني املعتمدين يف
املغرب
ولكونها فاعل أساسي في تيسير التجارة وتحسين مناخ

األعمال وتعزيز االستثمار ،واصلت الجمارك في عام 2019

سياستها االنفتاحية على محيطها االقتصادي الدولي.

وفي هذا الصدد ،نظمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
يومي  14و  15فبراير  ،2019بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون ،لقاءا إخباريا خصص للمستشارين االقتصاديين
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لدى السفارات المعتمدة في المغرب بالنظر إلى دورهم الهام
في تعزيز التعاون االقتصادي بين المملكة وبلدانهم األصلية.
وشارك في هذا اللقاء الهام مسؤولون عن الشؤون
االقتصادية والتجارية التابعة لسفارات أكثر من  60دولة.
وكان هذا اللقاء فرصة سانحة لهم لتبادل وجهات النظر
مع مسؤولي الجمارك المغربية بشأن القضايا ذات االهتمام
المشترك.
وتم استكمال هذا النشاط بزيارة ميدانية لميناء طنجة
المتوسطي.

اﻟﺠﻤﺎرك ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
اجتمع المدير العام ﻹدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السيد نبيل األخضر بتاريﺦ  3يوليوز بمقر وزارة
الخارجية والتعاون ،بالسفراء المعتمدين في الخارج الذين تم تعيينهم حديثﴼ من قبل صاحب الجﻼلة نصره
اﷲ.
وشكل اللقاء فرصة لتسليﻂ الضوء على عمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ببعديﻪ اﻹقليمي والدولي
ودورها الحيوي داخل المنظمات الدولية ،وال سيما المنظمة العالمية للجمارك والمنظمة العالمية للتجارة.
كما تم إطﻼع الدبلوماسيين المغاربة على القضايا الراهنة في مجال التعاون الجمركي الدولي وكذا اﻹنتظارات
إزاء مختلﻒ االتفاقات التجارية والجمركية.
من خﻼل هذا اللقاء أعربت الجمارك من جديد عن استعدادها لمواكبة السفارات المغربية في إطار الدبلوماسية
االقتصادية والعﻼقات مع المغاربة المقيمين بالخارج.

ﺗﻌﺰﻳﺰ الﴩاﻛات
اتخذت الجمارك خﻼل عام  2019العديد من التدابير الرامية
ﻹرساء تعاون متين ومثمر مع شركائها التقليديين ،حيﺚ
مدت جسور التعاون مع إدارات جمركية في بلدان أخرى من

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ

إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

روﺳﻴﺎ

إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ

أجل تنويع عﻼقات الشراكة واالستفادة من فرص جديدة
لتبادل الخبرات.

اﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة

◂

ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ادارﻳﺔ
اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺨﻪ إﻟﻰ ﻋﺎم 1994

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

اﻟﻤﻜﺎن

 17ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019

اﻟﺮﺑﺎط

◂ إﺑﺮام ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﺴﺒﻖ
◂ إﻧﺸﺎء ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮك ُﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

◂

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺮك.

2019

اﻟﺮﺑﺎط

◂ وﺿﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون
وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻤﻨﺸﺄ.
◂ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺤﻀﻮر  40ﺣﺪث ﻣﻬﻨﻲ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب
ﻣﻦ  2300ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻋﻤﺎل

اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي
ﻧﻈﻤﺘﻪ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
واﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ
ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻤﻴﻨﺎء اﻟﺘﺠﺎري
ﻟﻠﻠﻨﺎﻇﻮر

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﺒﻞ ﺗﻨﺰﻳﻞ اﺟﺮاءات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮر
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

ﺷﻴﻠﻲ

اﻟﺪورة اوﻟﻰ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

◂

ﺻﺮﺑﻴﺎ

اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

◂ إﺑﺮام اﺗﻔﺎق ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ادارﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ

إﺑﺮام اﺗﻔﺎق ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ادارﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ

◂ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

◂ دراﺳﺔ ﺟﺎرﻳﺔ ﺣﻮل ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﻤﺴﺒﻖ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻳﻮﻣﻲ  24و 25
أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019

ﻣﻮﺳﻜﻮ

 10ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019

ﻃﻨﺠﺔ

 27ﻣﺎي 2019

اﻟﺮﺑﺎط

 6ﻣﺎرس 2019

اﻟﺮﺑﺎط

رأس الـمـال
الــبــشــري
متثل املوارد البرشية رأس مال أساسيا بالنسبة إلدارة الجامرك
والرضائب غري املبارشة .لذا يعد تعزيز قدراتهم أولوية دامئة
بالنظر إىل التحديات املتزايدة التي يتعني عليها رفعها.
فتنوع وحساسية املهن الجمركية يحتم تعبئة موظفي
الجامرك للعمل بشكل يومي ،وحثهم عىل استخدام معارفهم
وخرباتهم عىل النحو األمثل والتحيل بروح الجدية وااللتزام
العميق اتجاه اإلدارة.
وتعزيزا ً ملهامها ،وسعياً لتعبئة متواصلة لكفاءاتها ،قامت إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة يف سنة  ،2019بوضع مجموعة من
اآلليات الرامية إىل دعم تطوير مهارات موظفيها وتشجيعهم عىل االنخراط بشكل خاص يف االستجابة لرشوط األداء املهني املتميز.

تعزيز عدد املوظفني لدعم تطوير مهامها
إن مهام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تتطور
ويتوسع نطاقها باستمرار ،مما يحتم التوفر على موارد
بشرية قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات التي ما فتئت
تزداد من سنة إلى أخرى ،ال سيما في القطاعات المتعلقة
بتأمين سلسة المراقبة ومحاربة التهريب.
وهكذا ،وتعزيزًا إلطارالفيالق ،قامت اإلدارة في سنة 2019
بتوظيف  206مساعدًا إداريًا من الدرجة الثالثة (السلم ،)6
بما يمثل زيادة بنسبة  % 4في أعداد الموظفين.

التحديد االستباقي لالحتياجات املستقبلية من
الكفاءات باستخدام التدبري التوقعي للوظائف
والكفاءات ()GPEEC
من أجل استباق التطورات التي تعرفها مختلف الوظائف
والمهن ،ودعما الحتياجاتها من الكفاءات المستقبلية،
تستخدم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أدوات
التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات ،للمزيد من الموائمة
بين الكفاءات المتوفرة وما تقتضيه استراتيجيتها
وأهدافها المسطرة من متطلبات.
وفي هذا السياق ،فإن مقابالت التقييم الفردي للموظفين
التي تنظم سنويًا منذ سنة  ،2012مكنت على وجه
الخصوص من الجمع بين التطلعات المهنية لموظفي
الجمارك (الحركية الجغرافية ،تغيير المصلحة أوالمهام،
التأهيل ،االرتقاء الوظيفي )...،من جهة ،والتطورات التي
شهدها محيط الجمرك من جهة أخرى ،وال سيما تسريع
تجريد المساطر من طابعها المادي وحوسبتها ،وزيادة
األنشطة الجمركية وتعزيز الالمركزية.
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4635
مقابلة تقييم تم
إجراؤها

 468مقابلة باإلدارة
العامة
 4167بالمديريات
الجهوية

إعداد الخلف
من أجل توفير الكفاءات الالزمة في الوقت المناسب وضمانًا الستمرارية المرفق
في حالة اإلحالة على التقاعد أو الحركية ،تبنت اإلدارة نهج "إعداد الخلف" الذي
يستهدف مناصب التدبير األوسط.
تميزت سنة  2019بإعداد مجموعة من المسؤولين التنفيذيين المستقبليين ،
والتي تتكون من 17 :آمرًا بالصرف و  22قابضا و  14رئيسًا للزمر.
كما تم وضع خطة لتطوير ومواكبة اإلعداد لمنصب "مدير" لفائدة  29جمركية ،يشغلن منصب رئيسة مصلحة أو
ما يماثلها.

تعميق معارف الجمركيني من خالل التكوين لتطوير قدراتهم املهنية
يحتل التكوين مكانة ذات أولوية في استراتيجية إدارة
الجمارك والضرائب غير المباشرة ،إدراكًا منها أن مفتاح
أدائها على المدى الطويل يكمن في التحضير لوظائف
الغد والمتطلبات التي تفرضها التحوالت التي يشهدها
محيطها .سواء تعلق األمر بموظفين جدد أو مزاولين.
فقد تم اتخاذ العديد من اإلجراءات الرامية إلى إتاحة
التكوين ألكبر عدد ممكن من الموظفين ،وتيسير سبل
التعلم ،ودعم تنفيذ استراتيحية اإلدارة ،وبالتالي إعداد
قادة الغد.
وهكذا ،تميزت سنة  2019بإطالق دورة التكوين برسم
موسم  2019-2020في معهد التدريب الجديد في مدينة
بنسليمان ،حيث افتتح معهد التدريب الجمركي الجديد
أبوابه بتاريخ  18أكتوبر  2019أمام الموظفين الجدد البالغ
عددهم  456لالستفادة من تكوين أولي لمدة تسعة
أشهر ،بالتناوب بين التدريب العسكري والجمركي ،والذي
يهدف إلى تزويدهم بالمهارات األساسية الالزمة للقيام
بمهامهم.

رقمنة التدريب
انكبت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على تعزيز
التكوين باستخدام الكبسوالت التعليمية التي تتخذ
شكل مقاطع فيديو يتناول كل منها موضوعا تعليميا
معينا وال تتجاوز مدته  5دقائق.
في سنة  ،2019تم تصميم كبسولتي فيديو تعليميتين
حول "معاينة البضائع" و "رصد المطابقة".

كما تم تنظيم الدورة الدولية للتكوين األساسي ألول مرة في المعهد الجديد ،واستفاد منها هذه السنة ولمدة  9أشهر45 ،
إطارًا مكلفًا بالتفتيش من  16دولة أفريقية ،باإلضافة إلى هايتي.

باإلضافة إلى هاتين الدورتين التكوينيتين البارزتين ،تم تنظيم دورة وطنية ألعوان الجمارك المستفيدين من إعادة التصنيف
في إطار المفتشين بغية الرفع من مستوى معارفهم بالمهام الجمركية وإعدادهم لممارسة وظائفهم الجديدة .ومن ناحية
أخرى ،تم تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة موظفي الجمارك وموظفي الهيئات الشريكة.

حساب شخﴢ للتكوين
إن ضمان الحق في التكوين وإتاحته ألكبر عدد من الجمركيين هي الدوافع
الرئيسية وراء إنشاء الحساب الشخصي للتكوين.
تتيح هذه الخدمة الجديدة ،المتوفرة عبر اإلنترانت منذ  1أكتوبر ،لكل جمركي
تدبير خياراته المتعلقة بالتكوين من أجل تعزيز قدراته المهنية والشخصية،
وتحديد أولويات احتياجاته ورسم مسار حياته المهنية.
ويوفر هذا الحساب لكل جمركي  5أيام ،على األقل ،سنويا من التكوين .كما تم
حث المسؤولين الهرميين وكذا المصالح المكلفة بتدبير التكوين ،على دعم استفادة الجمركيين من القدر الموفر
لهم من التكوين في حسابهم ،بشكل موحد قدر اإلمكان.

أنشطة التكوين برسم سنة
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تنمية القيم األخالقية والجدارة ومعاقبة انتهاكات مدونة السلوك
تشجيعًا للموظفين واعترافًا بجدارتهم ،منحت إدارة
الجمارك والضرائب غير المباشرة في سنة  2019مكافآت
لبعض األعوان الذين تميزوا على الخصوص بتنفيذهم
لعمليات بارزة في مجال مكافحة التهريب واالتجار
بالمخدرات.
وعلى العكس من ذلك ،ومن أجل معالجة أوجه القصور
المهنية الملحوظة وتعزيز قدرات المسؤولين الجهويين
في هذا الشأن ،تم وضع دليل مرجعي للشؤون التأديبية
خالل سنة .2019
وفي نفس السياق ،ومن أجل تعزيز األخالقيات ،تم تحضير
نسخة جديدة من مدونة السلوك وتوزيعها على جميع
األعوان ،مع تجميع التزاماتهم باالمتثال ألحكام المدونة
المذكورة.

158

مكافئة ،منها :

 89تشجيع و  69مذكرة تهنئة

مقابل

421

جمركي استفاد
من الحركية
الجغرافية

82
منصبًا
للمسؤولية
تم شغله

176

127

مسؤوال خصته
عملية إعادة
االنتشار

عقوبة

1770

موظفا تمت
ترقيتهم إلى رتبة
أو سلم أعلى

الحــكــامــة
وجودة الخدمات
التزمت إدارة الجامرك والرضائب غري
املبارشة بتقديم خدمات بجودة أفضل
وتلبية احتياجات الفاعلني االقتصاديني
واملواطنني ،وفقاً لنهج يرتكز عىل اإلنصات
والتشاور وربط املسؤولية باملحاسبة
واالستخدام األمثل لـلموارد املتاحة وتواصل
أفضل مع مختلف املرتفقني والرشكاء
تحقيقاً لكفاءة أداء املرفق العام.

مواصلة السري عىل نهج تواصيل استباقي
استكملت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في سنة
 2019نظامها المتعلق بالتواصل المؤسساتي عبر تجميع
آراء وردود زبنائها المرتفقين من خالل استطالعات للرأي
على اإلنترنت .هذا باإلضافة إلى حسابي اإلدارة على موقعي
التواصل االجتماعي ،فيسبوك وتويتر ،اللذان تم إطالقهما
سنة  ،2014فض ً
ال عن موقعها اإللكتروني الرسمي.
باإلضافة إلى ذلك ،ومن أجل تعزيز التواصل حول اإلجراءات
الجمركية وتبسيطها ،قامت إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة في سنة  ،2019بإنتاج ونشر  3كبسوالت فيديو
حول المواضيع المستجدة أو ذات أهمية خاصة ،وهي :
التهريب ،والقبول المؤقت للعربات ،وأداء المستحقات
الجمركية عبر اإلنترنت ،ال سيما ،من خالل القناة الجديدة
المسماة "االقتطاع المباشر".
وفي نفس اإلطار ،وبهدف التفاعل مع الفاعلين االقتصاديين
بشأن المقتضيات التشريعية الجديدة ذات الصلة بالشؤون
الجمركية ،شاركت اإلدارة في أربعة معارض دولية (ماروكوير
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 ،MAROCUIRسيام  ،SIAMلوجيسميد ،LOGISMED
ومنتديات أفريقيا .)LES RENCONTRES AFRICA
ومن جانبه ،قام المدير العام بإدارة لقائين بغرف التجارة
األجنبية بالمغرب (غرفة التجارة بالمغرب لبلجيكا-
لوكسمبورغ وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب)
 ،باإلضافة إلى لقاء ثالث مع االتحاد العام لمقاوالت المغرب-
فرع جهة الشمال .كما تلقى دعوة من المجلس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي للمشاركة في جلسة نقاش حول "الوضع
االقتصادي واالجتماعي في مناطق الحدود الشمالية".
من جهة أخرى ،وفي إطار مواصلة السير على نهج تواصلي
استباقي ،واستعدادًا لتبني مشروع قانون تبسيط المساطر
اإلدارية ،بادرت اإلدارة إلى تحسين صفحة " دليل الخدمات" على
موقعها اإللكتروني ،المخصصة للرسوم التخطيطية المعرفة
باإلجراءات الجمركية ،وذلك باالعتماد على إطار توثيق الخدمات
اإلدارية المنصوص عليه في مشروع القانون المذكور.

انفوجرافيك التواصل 2019

مطابقة استقبال املرتفقني ملعايري الجودة املعمول بها
يعد تأهيل مرافق االستقبال أحد المحاور ذات األولوية
بالنسبة إلدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لما له من وقع
على تحسين الخدمات التي تقدمها للعموم ،باإلضافة إلى
االستقبال الفعلي ،الذي تميز مع نهاية سنة  2018بمطابقة
مكوناته للنموذج المرجعي في  25موقعًا جمركيًا ذو أولوية،
شهدت قنوات االستقبال األخرى العديد من اإلجراءات ،مما
مكن من االستجابة بشكل أفضل لمتطلبات الزبناء .
وحري بالذكر في هذا الصدد أن االستقبال اإللكتروني ،عبر
منصة تدبيرالملتمسات المقدمة إلكترون ًيا ،قد امتد نطاق
تطبيقه ليشمل الملتمسات التي يتم إيداعها بمصالح
اإلدارة سواء عن طريق البريد العادي أو اإللكتروني .وكان
لهذا التدبير أثرا إيجابيا ،حيث مكن من ضمان تتبع أفضل
لطلبات وشكايات المرتفقين ،فض ً
ال عن تقليص آجال الرد عليها ،وهو ما تأتى بفضل التتبع اآلني الذي أتاحته منصة "الملتمسات
اإللكترونية".

دراسة استقصائية حول مستوى رضا مستعميل منصة امللتمسات اإللكرتونية
من أجل تجويد معالجة الملتمسات وتلبية تطلعات أصحابها بشكل أمثل ،تم إجراء دراسة استقصائية حول رضا
المتقدمين بملتمسات إلى اإلدارة في سنة .2019
ركز االستطالع على ثالثة مجاالت رئيسية ،وهي :سهولة الولوج إلى نموذج الملتمس ،وجودة المعلومات المتوصل بها

ومدى عالقتها بطلبات المستخدمين ،وآجال معالجة الملتمسات .وقد خلصت الدراسة إلى أن نسبة الرضا بلغت %72

أﺑرز اﻷرﻗام المتﻌﻠﻘﺔ ﺑاالﺳتﻘبال ﺳﻨﺔ 2019

اإلﴎاع يف تنفيذ األهداف االسرتاتيجية لتحسني األداء
الخطة اإلسرتاتيجية

-

2017 2021

كان من المقرر أن تمتد الخطة اإلستراتيجية الخماسية إلدارة
الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى غاية  ،2021إال أن نسبة
تنفيذها ارتفعت بوثيرة عالية بلغت  %92في نهاية سنة
 ،2019بمعنى أن الخطة شارفت على بلوغ أهدافها عامين
تقريبًا قبل الموعد المسطر لها.
ويعزى هذا األداء إلى مجموعة من العوامل التي أدى تظافرها
إلى تنفيذ معظم المشاريع التي تشكل الخطة االستراتيجية
في نصف المدة تقريبًا.
وتتلخص هذه العوامل في االنخراط الفعلي لكافة
المسؤولين ،والتتبع الصارم لتنفيذ المشاريع من قبل
خلية متخصصة (مكتب تدبير المشاريع) ،واإلبالغ السريع عن
العقبات والبحث الجدي عن حلول لتجاوزها بسرعة ،عالوة
على التعاون الفعال مع الشركاء الرئيسيين لإلدارة.
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92

%

نسبة تنفيذ اإلستراتيجية
في نهاية سنة 2019

الﺨﻄﺔ االﺳتراﺗيجيﺔ 2021- 2017

عقود األﻫداف والوسائل

العقود وتمكين المسؤولين على الصعيدين الجهوي
والمركزي من تتبع تنفيذ األنشطة والبرامج المعنية.

2019

كان موعد توقيع عقود األهداف والوسائل ،التي تعتبر أداة
أساسية لتنفيذ الخطة االستراتيجية ،فرصة إلثراء مجموعة
المؤشرات المتعاقد بشأنها مع المديريات الجهوية وكذلك
أتمتة عملية تجميع المعطيات المتعلقة ببعض المؤشرات.
ويتمثل الهدف من ذلك في تعزيز مصداقية تقييم هذه

وتحقيقا لهذه الغاية ،ركزت التغييرات التي طالت مجموعة
المؤشرات السالفة الذكر على تقييم أمثل لجهود الخدمات
الالمركزية من حيث نجاعة المراقبة وتعزيز المداخيل الجمركية
وتدبير السلع المحجوزة أو المتخلى عنها.

الجمع اآلﱄ للمؤرشات
خضعت ثمانية مؤشرات يتم تتبعها في إطار عقود األهداف والوسائل الموقعة مع المديريات الجهوية ،لعملية الجمع
اآللي (األتمتة) خالل سنة  ،2019وبالتالي بات استخراج البيانات من نظام المساعدة على اتخاذ القرار الجديد لإلدارة يتم
بشكل مباشر دون الرجوع إلى المصالح اإلدارية التي كانت مكلفة سابقًا بجمع البيانات يدويًا.

كبسوالت فيديو الجمارك

للولوج مباشرة إلى
الكبسوالت ،قم بالمسح
الضوئي لرمز االستجابة
السريع الموافق لكل
كبسولة
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مـقـتـطـف
عـن الـجـهـات

الــمــديــريــة
الــجــهــويــة
للــشــرق
أهم املؤرشات
التعشير والمداخيل الجمركية

1,7

18,087

ألف
تصريح مفصل
للسلع تم تسجيله

1

مليار درهم
من المداخيل برسم
الضريبة على القيمة المضافة

مليار درهم
من المداخيل
الجمركية

عملية مرحبا

683
 639,5ألف مسافر مغادر
ألف

95,7
 91,6ألف عربة مغادرة

ألف عربة وافدة

مسافر وافد

محاربة الغش

27,1

13,3

11,5

مليون درهم
من الرسوم والمكوس
المحصلة نتيجة مراقبة
المسافرين

مليون درهم
من الرسوم والمكوس
المتجانف عنها إثر
المراقبة البعدية

مليون درهم
من العمالت المحجوزة

مكافحة التهريب واالتجار غير المشروع

11 309
 588كلﻎ من
مخدر الشيرا تم حجزه

1 947
عملية
c

42
127
من األكياس

مهلوسا قرصا

تم تنفيذها

 7كلﻎ

البالستيكية المحجوزة

الموارد البشرية

77

601

جمركي
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13

نساء

%

15
أطر

%

أهم اإلنجازات

مكافحة الغش التجاري

املداخيل الجمركية

بلغت مداخيل المديرية الجهوية للشرق سنة 1,7 2019
مليون درهم ،أي بزيادة قدرها  %8مقارنة بسنة  ،2018ويعزى
ذلك إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على االستهالك
بنحو  %34ومداخيل الرسوم الجمركية بحوالي .%21

أما المداخيل الناتجة عن تعشير العربات ،فقد سجلت زيادة
بنسبة  %26لتصل إلى  99,2مليون درهم ،مقابل 78,5
مليون درهم سنة .2018

محاربة التجارة غري النﻈامية

مكنت المراقبة اآلنية من تحصيل أكثر من  12,5مليون
درهم من الرسوم والمكوس اإلضافية و 7,8ماليين درهم من
الغرامات.
فيما يخص المراقبة البعدية ،فقد أجرت المديرية الجهوية
للشرق  41مهمة أسفرت عن تحصيل أكثر من  13,3مليون
درهم من الرسوم والمكوس المتجانف عنها وتسجيل 100
مخالفة متعلقة بقانون الصرف بقيمة  11,2مليون درهم
مقابل  4,8مليون درهم سنة 2018

وخفض تدفق
افتتاح خط بحري تجاري بميناء بني انصار
صاحب
َ
َ
إجراءات مواكَ بة تهدف
السلع المهربة عبر معبر باب مليلية
ُ
إلى تحويل التجار الممتهنين للتهريب إلى مستوردين.
وعليه ،فقد تم إدراج  628سجل تجاري جديد في نظام بدر
للتخليص الجمركي للبضائع ،مما ساهم في زيادة الرسوم
الجمركية المحصلة من طرف مكتب األمر بالصرف بميناء
الناظور بنسبة .%20

مكافحة التهريب
تواصل المديرية الجهوية للشرق تكييف إجراءاتها في مجال
مكافحة التهريب بغرض تاطير وتوجيه تدخالتها الميدانية
بشكل أفضل.

جـائـزة

2019
مكافحة
التهريب

عملية حجز  929هاتف نقال غير
مستعمل بقيمة  7,8ماليين درهم

مكافحة االتجار يف املخدرات
مكنت اإلجراءات المتخذة فيما يخص مكافحة االتجار بالمخدرات
من حجز  11309قرصًا مهلوسا و 588كلغ من القنب الهندي.
كما استمر االلتزام بمكافحة انتشار األكياس البالستيكية،
مما سمح بحجز أكثر من  42طنًا من هذه المنتجات ،بزيادة
قدرها  %154مقارنة بسنة .2018

حامية الوحيش والرتاث الوطني
قام أعوان فيلق جهة وجدة بحجز استثنائي لـ  1680طائر
حسون ،وهو نوع محمي من الطيور محظور صيده.
كما أحبط موظفو الجمارك عند معبر باب مليلية الحدودي
محاولة استيراد غير مشروع لخلية نحل تحتوي على اآلالف من
النحل األسود األفريقي.

مراقبة املسافرين
وقد أسفرت الجهود المبذولة في هذا الصدد عن أكثر من

 1947تدخل نتج عنها حجز سلع قدرت قيمتها بنحو 218

مليون درهم ،دون احتساب وسائل النقل.

ارتفعت نسبة تدفق المسافرين العابرين للمنطقة بنحو
 %10عند الوصول و %19عند المغادرة مقارنة بسنة ،2018
مما سمح بتحصيل  27,1مليون درهم من الرسوم والمكوس
في مختلف نقط مراقبة المسافرين.

مـديـريـة الـجـمـارك
لـمـيـنـاء طـنـجـة
الـمـتـوسـط
أهم املؤرشات
التعشير والمداخيل الجمركية

17,41

254,8

ألف
تصريح مسجل،
 %67منها عند
االستيراد

8,44

مليار درهم
من المداخيل برسم
الضريبة على القيمة
المضافة

مليار درهم
من المداخيل
الجمركية

عملية مرحبا

24
%
من المسافرين

189

693,6

ألف
مسافر عند الدخول

عبر الممر البحري

48 %

ألف
عربة عند الدخول

170,4

679,8

ألف
مسافر عند المغادرة

من السيارات

ألف
عربة عند المغادرة

محاربة الغش

66,2

107,69

16,2

مليون درهم
من الرسوم والمكوس
المحصلة نتيجة مراقبة
المسافرين

ماليين درهم
من الرسوم والمكوس
المتجانف عنها إثر
المراقبة البعدية

مليون درهم
من العمالت المحجوزة

محاربة االتجار في المخدرات

81,832

طن
من القنب الهندي تم
حجزها مقابل  2,53طن سنة 2018

568

506,5

ألف
قرص مهلوس
محجوز

ألف
علبة سجائر تم حجزها إثر
محاولة استيراد غير شرعي

الموارد البشرية

574

70

جمركي
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املداخيل الجمركية

بلغت المداخيل  17,4مليار درهم سنة  ،2019بزيادة قدرها %4,8
مقارنة بالسنة الفارطة .وقد ارتفعت مداخيل الرسوم الجمركية
بنسبة  %13,12لتصل إلى  1,43مليار درهم ،في الوقت الذي
ارتفعت فيه مداخيل الضريبة الداخلية على االستهالك بنسبة
 %7,63لتسجل ما قيمته  6,48ماليير درهم.

أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فقد ظلت مستقرة نسب ًيا
مع زيادة بنسبة  %1,31مسجلة  8,44ماليير درهم.

مكافحة الغش التجاري

مكافحة التهريب
فيما يتعلق بمكافحة التهريب ،تم إحباط محاولتي تهريب
مهمتين ،حيث أسفرت األولى عن حجز  1z928هاتفً ا ذك ًيا
بقيمة إجمالية قدرها  4,78مليون درهم ،بينما مكنت الثانية
بالتنسيق مع الفرقة الوطنية للجمارك من اعتراض  162طنًا
من القماش بقيمة إجمالية بلغت  17مليون درهم.

جـائـزة

2019
مكافحة
التهريب

تصدى الجمركيون التابعون لمديرية الجمارك لميناء طنجة
المتوسط لحاالت غش مختلفة سنة  ،2019حيث أسفرت
االستفادة غير المبررة من التعويض نتيجة التصدير المسبق
س ُّلم زائفة ،عن
للمنتجات البترولية تحت ذريعة شهادة َت َ
تحصيل مبلغ  7,3مليون درهم من الرسوم والمكوس
المتنصل منها وغرامة تصالحية قدرها  2,74مليون درهم.

 17,7مليون درهم

غش تتعلق بإبراء غير الئق لكمية من القماش بقيمة 882

محاربة االتجار غري املرشوع يف املخدرات

وبخصوص األنظمة االقتصادية للجمرك ،تم إحباط محاولة
ألف درهم.

عن حجز سجائر مهربة بقيمة

قام أعوان مديرية الجمارك لميناء طنجة المتوسط سنة
 2019بعمليات حجز قياسية لكميات من القنب الهندي بلغ
مجموعها  81,8طنًا ،أبرزها تلك المتعلقة بحجز  27,3طنًا من
القنب الهندي مخبأ داخل اآلالت و 16,2طنًا داخل حاوية قادمة
مخبأ مثبت في الجزء
من المنطقة الحرة و 13,75طنًا داخل ْ
الخلفي من مقطورة.
جـائـزة

2019
محاربة االتجار
في المخدرات

املراقبة ال َبعدية
أسفر إجراء  144بحثا سنة  2019عن تسجيل نتائج استثنائية
من حيث المحجوزات والمداخيل ،حيث مكنت عمليات
المراقبة المنجزة من تحصيل  31,28مليون درهم من الرسوم
والمكوس اإلضافية والغرامات.
وفي هذا السياق ،تم تنفيذ عملية استثنائية تمثلت في
اعتراض  35362كلغ من األقمشة بقيمة إجمالية قدرها 2,65
مليون درهم على متن حاويتين تستخدمان في عمليات
استيراد غير شرعي باستخدام وثائق مزورة.

عن حجز 568 000
قرصا مهلوسا عند االستيراد
حامية األحياء والرتاث الوطني
في هذا الصدد ،نجح الجمركيون التابعون لمديرية الجمارك
لميناء طنجة المتوسط في إحباط محاولتي تصدير غير
قانونيتين  ،نتج عن األولى حجز  400سلحفاة في إطار مراقبة
المسافرين ،بينما أسفرت الثانية عن مصادرة  48قطعة من
األحجار النيزكية وكذا مستحاثات.

الــمــديــريــة
الــجــهــويــة
لطنجة  -تطوان -
الحسيمة
أهم املؤرشات
التعشير والمداخيل الجمركية

705

135,7

ألف
تصريح مفصل
للسلع مسجل

430

مليون درهم
برسم الضريبة على القيمة
المضافة عند االستيراد

مليون درهم
من المداخيل الجمركية

مراقبة المسافرين

24

6,1

41,5

مليون درهم
من المداخيل
المحصلة

مليون
مسافر

مليون درهم
من العمالت المحجوزة

محاربة االتجار في المخدرات

DROGUES

346
قضية

105,4

8,3

طن
من الشيرا
تم حجزها

مسجلة

ألف
قرص مهلوس
تم حجزه

محاربة التهريب

172

924

مليون درهم
من السلع المحجوزة

قضية تم تسجيلها
الموارد البشرية

66

628

جمركي
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التخليص واملداخيل الجمركية
شهد النشاط التجاري للمديرية الجهوية لطنجة – تطوان
– الحسيمة تطورًا ملحوظًا خالل سنة  ،2019إذ تم تسجيل
 135,7ألف تصريح مفصل للسلع ،وهو ما يشكل زيادة
بنسبة .%12
وحري بالذكر أن  %64من هذه التصاريح تم تسجيلها في
إطار األنظمة االقتصادية للجمرك ،أي بزيادة قدرها  %15مقارنة
بالسنة الفارطة.
من جهة أخرى ،بلغت المداخيل الجمركية اإلجمالية للمديرية
الجهوية لطنجة – تطوان – الحسيمة  705ماليين درهم،
أي بزيادة نسبتها  %12,4مقارنة بسنة  %61 ،2018منها
برسم الضريبة على القيمة المضافة التي ارتفعت هذه السنة
بنسبة .%9,4

محاربة الغش واالتجار يف املخدرات
في إطار مراقبة حسابات األنظمة االقتصادية بالجمرك التي
تهدف إلى خلق منافسة عادلة بين الفاعلين ،اكتشفت
المديرية الجهوية لطنجة – تطوان – الحسيمة حالة مخالفة
استخدام للنظام أسفرت عن رسوم ومكوس متملص منها
بقيمة  12مليون درهم.
من جهة أخرى ،سخَّ رت المديرية الجهوية لطنجة – تطوان
– الحسيمة المعلومات االستخباراتية لمحاربة االتجار في
المخدرات ،حيث نجحت في تنفيذ عمليات واسعة النطاق
أسفرت عمليتين منها على وجه الخصوص عن حجز  1,9طن
و 4أطنان من مخدر الشيرا.

التسهيل ومواكبة املقاوالت
ارتفع عدد قرارات الكفالة الممنوحة للشركات المتواجدة

بالجهة بنسبة  %34ليصل إلى  78قرا ًرا ،خُ صصت %60

منها للمقاوالت المصدرة الكائنة بمنطقة التسارع الصناعي
بطنجة على شكل تسهيالت كفالة التزام.
إلى جانب ذلك ،منحت المديرية الجهوية لطنجة – تطوان
– الحسيمة سبع قرارات إلنشاء أو توسيع مستودعات حرة
خاصة .كما واكبت  13شركة تنشط في قطاعات مختلفة فيما
يتعلق باألداء اإللكتروني وتدبير حسابات األنظمة االقتصادية
للجمارك.
من جهة أخرى ،حسنت المديرية الجهوية لطنجة –
تطوان – الحسيمة من متوسط مدة معالجتها لطلبات
يوما سنة  2018إلى
المرتفقين ،حيث انخفضت من 3,7
ً
يوما سنة .2019
ً 1,9

املنازعات
انخفض العدد اإلجمالي للقضايا التي تم تسجيلها خالل سنة

 2019بشكل طفيف ليستقر في  9086قضية مقابل 9173
سنة  ،2018حيث تمت تسوية  %51منها وديًا.

كما انكبت المديرية الجهوية لطنجة – تطوان – الحسيمة
على متابعة ملفات المنازعات من أجل ضمان حقوق اإلدارة،
حيث نفذت  240حجزا تحفظيًا ضد المخالفين شملوا عقارات
وأصول تجاري
جـائـزة

2019
لمحاربة االتجار
غير المشروع
في العملة

منحت لعملية حجز عمالت مستوردة تساوي

قيمتها اإلجمالية  25مليون درهم

الــمــديــريــة
الــجــهــويــة
للرباط  -سال -
القنيطرة
أهم املؤرشات
التعشير والمداخيل الجمركية

141,68

24,2

ألف
تصريح مسجل

TAXES

385,5

1

مليون درهم
من المداخيل
الجمركية
مكافحة الغش

49,5

مليون درهم
من المداخيل نتيجة تعشير 2 508
عربة

51

د
س
متوسط المدة التي يستغرقها
التخليص الجمركي

1,5

مليون درهم
من الرسوم والمكوس
والغرامات المحصلة
برسم المراقبة البعدية

9,3

مليون درهم
إثر المراقبة البعدية
المتعلقة بالصرف

ماليين درهم
من العمالت
المحجوزة

مكافحة التهريب واالتجار في المخدرات

 1,7مليون درهم
من الغرامات
المحصلة إثر مراقبة
المسافرين

 1929كلغ من القنب الهندي
 416كلغ من أوراق التبغ
 1339كلغ من التبغ المطحون

 27,8ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
من السلع المهربة
المحجوزة ،بما في ذلك
وسائل النقل

الموارد البشرية

325
جمركي
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التخليص الجمرﻲﻛ واملداخيل
بفضل الدينامية التي تعرفها المنطقة الصناعية المندمجة

للقنيطرة ،شهد نشاط المديرية الجهوية للرباط – سال –
القنيطرة تطورًا هامًا سنة  2019مع زيادة بنسبة  %26في
عدد التصاريح المسجلة  ،حيث ارتفع من  19,1ألف تصريح سنة
 2018إلى  24,2ألف .أما المداخيل فقد انخفضت بنسبة
 %20إلى  376,9مليون درهم مقابل  462مليون درهم
سنة .2018

أقمشة مخصصة للمالبس ومالبس جاهزة بقيمة  3,1ماليين
درهم ،ناهيك عن معدات إلكترونية (هواتف ذكية ،أجهزة
لوحية  )...بقيمة إجمالية قدرها  4,7ماليين درهم.

التسهيل واملواكبة
نظمت المديرية الجهوية للرباط – سال – القنيطرة سنة
 2019العديد من الندوات للتعريف بطرق األداء اإللكترونية
للمستحقات الجمركية.
كما تم تنظيم يوم إعالمي حول موضوع "تجريد تسليم
شهادات المنشأ الخاصة بالتصدير من الطابع المادي" لفائدة
ممثلي الفاعلين االقتصاديين والمعشرين.

تحسني ﻇروف استقبال املرتفقني
من أجل تحسين ظروف العمل واستقبال المرتفقين ،افتتحت
جديدا يضم
المديرية الجهوية للرباط – سال – القنيطرة مق ًرا
ً
مكاتبها بحي أكدال.
كما تم تدشين مركز جديد بالقنيطرة يضم شعيبة وزمرة
المراقبة للقنيطرة.

مراقبة املسافرين
من أجل ضمان المراقبة المالئمة والمرور السلس للمسافرين
عبر مطار الرباط-سال  ،لجأت المديرية الجهوية للرباط – سال
– القنيطرة لتقنيات االستهداف الختيار عمليات المراقبة التي
سيتم تنفيذها .وقد مكن هذا اإلجراء من تحصيل  1,7مليون
درهم من الغرامات و  542ألف درهم من الرسوم والمكوس،
في حين بلغت قيمة العمالت المحجوزة  9,36ماليين درهم.

مكافحة الغش التجاري
فيما يتعلق بالمراقبة ،مكنت الجهود المبذولة من قبل أعوان
المديرية الجهوية للرباط – سال – القنيطرة من تحصيل ما
قيمته  49,5مليون درهم من الرسوم والمكوس والغرامات،
وذلك من خالل  68عملية مراقبة بعدية.

جـائـزة

2019

مكافحة التهريب

أما بخصوص مخالفات قانون الصرف ،فقد تم تسجيل ما قدره
 1,48مليون درهم من حيث مبلغ المخالفات.

مكافحة التهريب
مكنت العمليات التي نفذتها الفيالق التابعة للمديرية
الجهوية للرباط – سال – القنيطرة من تحقيق إنجازات مهمة،
مما مكن من رفع قيمة السلع المحجوزة من  14,5مليون
درهم سنة  2018إلى  24,3مليون درهم سنة  ،2019دون
احتساب وسائل النقل التي قدرت قيمتها بـ  3,5ماليين
درهم.
هذا وقد نُفذت العديد من العمليات االستثنائية في هذا
اإلطار ،إذ تم حجز ألبسة جديدة بقيمة  1,9مليون درهم ،وكذا

عن حجز سلع مهربة
تقدر قيمتها اإلجمالية

ب  22,3مليون درهم

بيﻊ السلﻊ املحجوزة
نتج عن بيع السلع المحجوزة أو المتخلى عنها على مستوى
الجمارك سنة  2019ما قيمته  13,3مليون درهم ،وهو ما
يشكل زيادة بأكثر من  %100مقارنة بالسنة الفارطة .ويرجع
الفضل في ذلك بشكل خاص إلى عمليات بيع الهواتف
النقالة لحساب المديريات الجهوية األخرى وكذا بيع محجوزات
الفرقة الوطنية للجمارك.

الــمــديــريــة
الــجــهــويــة
فاس  -مكناس
أهم املؤرشات
التعشير والمداخيل الجمركية

429

4,1

ألف
تصريح
مسجل

TAXES

TIC

مليون درهم
من المداخيل
الجمركية

277,8

مليون درهم
من المداخيل برسم
الضريبة الداخلية على
االستهالك

 1996تصريح برسم تعشير السيارات بمداخيل
بلغت  60,6مليون درهم

مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك

6,7

5,5

مليون درهم
من الرسوم والمكوس
التي تمت مراجعتها
في إطار المراقبة اآلنية

37,1

مليون درهم
من الرسوم والمكوس
المتجانف عنها
إثر المراقبة البعدية

مليون درهم
من السلع المهربة
المحجوزة

مراقبة المسافرين

4

316

ألف درهم
من الرسوم والمكوس
المحصلة

1,4

مليون
مسافر

مليون درهم
من العمالت
المحجوزة

الموارد البشرية

254
جمركي
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املداخيل الجمركية

تمكنت المديرية الجهوية لفاس مكناس خالل سنة 2019
من تحصيل أكثر من  429مليون درهم من المداخيل
الجمركية 277,8 ،مليون درهم منها برسم الضريبة الداخلية
على االستهالك و 60,6مليون درهم منها برسم تعشير
السيارات.

في هذا الصدد ،تمكنت الفرق المكلفة بالمراقبة من اعتراض
سلع غير مصرح بها ،قدرت قيمتها اإلجمالية بـ  4ماليين درهم.

مكافحة التهريب
مكنت تدخالت الفيالق التابعة لشعيبتي فاس ومكناس من
تنفيذ عمليات حجز مهمة لبضائع مهربة خالل سنة .2019
وتقدر القيمة اإلجمالية للمحجوزات بـ  37,1مليون درهم منها
 9ماليين درهم مترتبة عن عملية حجز لقطع غيار السيارات.

مواكبة املقاوالت
تسعى المديرية الجهوية لفاس مكناس جاهدة لتعزيز دورها
في التنمية االقتصادية واالجتماعية لجهة فاس مكناس.
ولتحقيق هذه الغاية ،قامت بتعبئة كافة الموارد المتاحة
لها بغية تمكين مقاوالت الجهة من المواكبة والمساعدة
الالزمتين لتحسين قدرتها التنافسية.

مراقبة املسافرين
إدراكا منها ألهمية مطار فاس سايس في الدينامية السياحية
لجهة فاس مكناس ،والذي استقبل أكثر من  1,4مليون
مسافر سنة  ،2019تواصل مصالح المديرية الجهوية لفاس
مكناس جهودها للحفاظ على المرور السلس المخصص
عادة للمسافرين ،دون إغفال المتطلبات التي تمليها اعتبارات
المراقبة.

هذا وقد كثف مسؤولو المديرية الجهوية لفاس مكناس
االجتماعات مع الفاعلين االقتصاديين من أجل التعريف
بمختلف المنتجات الجمركية والتسهيالت الممنوحة لهم
(الفاعل االقتصادي المعتمد ،األداء اإللكتروني ،تسهيالت
الكفالة ،)...خاصة بمناسبة المعرض الدولي للفالحة المنظم
بمكناس.
كما استفادت  12مقاولة في الجهة من تجديد صفتها كفاعل
اقتصادي معتمد.

مديرية الجامرك
لـمـيـنـاء
الدار البيضاء
أهم املؤرشات
التعشير والمداخيل الجمركية

35,2

214

مليار درهم
من المداخيل الجمركية
التي تشكل  % 35من
المداخيل الوطنية

ألف
تصريح مفصل
للسلع تم تسجيله
تدبير المنازعات

98
,4
من القضايا تمت

7 338
قضية مسجلة

%

تسويتها بطرق ودية
مكافحة الغش

2,13

57,8

مليار درهم
من الرسوم والمكوس
اإلضافية برسم مراقبة
القيمة

مليون درهم
من الرسوم والمكوس
المتجانف عنها إثر المراقبة
البعدية

ألف
عملية مسح
ضوئي

111

114

إجراء توقيف لسلع مزيفة في
إطار مكافحة التقليد

الموارد البشرية

52
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تنﻈيم جديد

لمواكبة تجريد التخليص الجمركي من طابعه المادي ،اعتمدت
مديرية الجمارك لميناء الدار البيضاء تدابير تنظيمية مبتكرة
في معالجة التصاريح المفصلة للسلع المستوفية للشروط
التي تتطلبها المراقبة عن بعد.

من جهة أخرى ،تم تجهيز ميناء الدار البيضاء بـ  5ماسحات
ضوئية خالل سنة  ،2019مما زاد من عدد عمليات المراقبة غير
التدخلية بنسبة  %11لتصل إلى  114ألف عملية.

وتتمركز اآلمريات بالصرف المكلفة بالمراقبة عن بعد في المقر
الرئيسي لمديرية الجمارك لميناء الدار البيضاء ،حيث تقوم
بمعالجة ما يناهز  %85من التصاريح المفصلة للسلع.
وقد قلص هذا التنظيم من وتيرة الولوج إلى الميناء (من طرف
موظفي الجمارك والمصرحين) ومكن من تركيز العمليات
الخاضعة للمراقبة المادية في آمريتين بالصرف تتحمالن عبإ
عمل متحكم فيه.
كما تم إنشاء نقطة استقبال وإعالم مشتركة بين اآلمريات
بالصرف المكلفة بالمراقبة عن بعد وذلك من أجل معالجة
طلبات المعلومات للمصرحين المعنيين وتشجيع التواصل
من خالل نظام بدر لالستخالص الجمركي.

مكافحة تخفيﺾ القيمة
أسفرت مراقبة القيمة خالل سنة  2019عن تحصيل ما قيمته
 2,13مليار درهم من الرسوم والمكوس ،وهو ما يمثل
 %73,4من مبلغ الرسوم والمكوس التي تم استردادها على
المستوى الوطني.

محاربة االتجار يف املخدرات
تم تنفيذ  3عمليات في هذا الصدد مكنت من حجز  904كلغ
من مخدر الشيرا مقابل  240كلغ خالل السنة الفارطة.

مواكبة املقاوالت
مكافحة الغش
لقد مكن التنظيم الجديد للعمل من تحسين نجاعة
المراقبة ،إذ أسفرت اليقظة المعتمدة خالل المراقبة عن بعد
عن رصد حاالت تصاريح مزيفة للنوع ،وهو ما أسفر عن فرض
رسوم ومكوس إضافية وتزويد نظام نظام بدر لالستخالص
الجمركي بمؤشرات مخاطر بغرض تحسين االستهداف.
أما فيما يتعلق بالمراقبة القبلية ،فقد استهدفت مديرية
الجمارك لميناء الدار البيضاء  354شحنة تمثل مخاطر غش
محتملة بغرض إخضاعها للمعاينة المادية.

واكبت مديرية الجمارك لميناء الدار البيضاء  240مقاولة في
مختلف المجاالت ،وال سيما فيما يتعلق باألداء اإللكتروني .وقد
شملت الزيارات المنظمة في إطار مساعدة القرب  220مقاولة
صغيرة ومتوسطة ،استطاعت  138منها إتمام أولى عمليات
أدائها اإللكتروني بنجاح.

ﺷﻬادة

اﻻﺳﺘﺤﻘاق

عن اكتشاف أنماط
عمل جديدة منظمة
لالتجار في المخدرات.

الــمــديــريــة
الــجــهــويــة
للدار البيضاء -
سطات
أهم املؤرشات
التعشير والمداخيل الجمركية

391
,1
تصريح

31,5

مليار درهم
من المداخيل الجمركية

ألف

مسجل

15,4

TIC

45,3

مليار درهم
برسم الضريبة الداخلية
على االستهالك

مليار درهم
من مداخيل ضمان
المعادن الثمينة

مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك

191,3

27,7

مليون درهم
من المداخيل اإلضافية نتيجة
مراقبة القيمة

مليون درهم
من المداخيل اإلضافية نتيجة
المراقبة القبلية

67

60,4

مليون درهم
من الرسوم والمكوس المتجانف
عنها إثر المراقبة البعدية
مراقبة المسافرين

مليون درهم
من السلع المهربة
المحجوزة

4,9

مليون درهم
من الرسوم والمكوس المحصلة
في إطار مراقبة المسافرين
الموارد البشرية

969
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مستودعات ومناطﻖ التخليص الجمرﻲﻛ
بعد إنشاء أربع مستودعات ومناطق جديدة لالستخالص
الجمركي ،ارتفع عدد الوحدات المتواجدة بالمديرية الجهوية
للدار البيضاء سطات إلى  60مستودعًا ،أي  %75من العدد
اإلجمالي على الصعيد الوطني.
فيما يتعلق بأنشطة التخليص الجمركي ،قامت مستودعات
ومناطق التخليص الجمركي التابعة للمديرية الجهوية للدار
البيضاء سطات بمعالجة  182,6ألف تصريح وحيد للسلع ،أي
ما يعادل قيمة إجمالية معلنة قدرها  53,2مليار درهم.
وبذلك ،تستوعب مستودعات ومناطق التخليص الجمركي
 %47من إجمالي التصريحات المفصلة المسجلة وتحصل
 %29من المداخيل الجمركية على مستوى الجهة.

املنطقة الحرة بالنواﴏ
تواصل المنطقة الحرة بالنواصر تطورها بفضل تدفق
المقاوالت الصناعية عليها ،خاصة تلك التي تنشط في قطاع
يوجه إنتاجها للتصدير.
الطيران والتي َّ
نموا
هذا و ُيسجل النشاط الجمركي في المنطقة الحرة
ً
مستم ًرا ،ال سيما من حيث عدد التصريحات المسجلة الذي
ارتفع بنسبة .%5,64

أما من حيث المراقبة ،فقد أسفرت مراقبة القيمة عن تحصيل
 191,3مليون درهم من المداخيل اإلضافية برسم سنة 2019
مقابل  171مليون درهم سنة .2018

ﺿامن املعادن الﺜمينة
يواصل مكتب "الدار البيضاء-الضمان" تصدره لقائمة المكاتب
المكلفة بمراقبة المعادن النفيسة على المستوى الوطني،
حيث بلغ مجموع مداخيله برسم سنة  45,3 2019مليون
درهم ،أي بارتفاع قدره  %4,4مقارنة بسنة .2018

مراقبة املسافرين
تجاوز عدد المسافرين عبر مطار محمد الخامس  10ماليين
مسافر سنة  ،2019وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة %6,25
مقارنة بسنة .2018
وقد أسفرت المراقبة المرتبطة بحركة المسافرين عن تسجيل
 662قضية تنازعية سمحت بتحصيل  4,9مليون درهم من
الرسوم والمكوس و 2,1مليون درهم من الغرامات.

ويحتل العبور بغرض التصدير المرتبة األولى بنسبة  %46من
التصاريح المودعة من طرف المقاوالت المستقرة بالمنطقة
الحرة.
وقد ارتفع عدد تصاريح العبور خالل هذه السنة بنسبة %120
مقارنة بسنة  ،2018وهو ما يشهد على تزايد نشاط التصدير

بهذه المنطقة.

املداخيل ومكافحة الغش
بلغت مداخيل المديرية الجهوية للدار البيضاء سطات برسم
سنة  2019ماقدره  29,34مليار درهم مقابل  27,63مليار
درهم سنة  ،2018حيث تساهم بما يقارب الثلث ()%30,96
في مداخيل اإلدارة.

ﺷﻬادة

اﻻﺳﺘﺤﻘاق

عن تصفية %83
من مخزون السلع العالقة.

الــمــديــريــة
الــجــهــويــة
للوسط الجنوﻲﺑ
أهم املؤرشات
التعشير والمداخيل الجمركية

22
,7
تصريح

10,1

مليار درهم
من المداخيل الجمركية

ألف

مسجل

8,8

مليار درهم
برسم الضريبة الداخلية
على االستهالك والضريبة
على القيمة المضافة

TIC

مراقبة المسافرين

6,6

مليون
مسافر عبر الممر
الجوي

1,8

18,2

مليون درهم
من الرسوم والمكوس
المحصلة

مليون درهم
من العمالت المحجوزة

مكافحة الغش والتهريب

 15تحقيق إثر المراقبة البعدية أسفر عن
تحصيل  6,9مليون درهم من الرسوم
والمكوس المتجانف عنها

حجز  16,8كلغ من صغار سمك النون
الحية في إطار مكافحة االتجار
باألصناف المحمية

الموارد البشرية

63
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التعﺸري واملداخيل الجمركية
عرفت مداخيل المديرية الجهوية للوسط الجنوبي ارتفاعا
بنسبة  %،10حيث بلغت قيمتها  10,1مليار درهم.
تحتل الضريبة الداخلية على االستهالك والضريبة على
القيمة المضافة الحصة الرئيسية من هذه المداخيل ،إذ بلغت
مساهمتهما على التوالي  %45و.%43
وبفضل ميناء الجرف األصفر ،الذي يعد أحد الحلقات الرئيسية
للبنية التحتية المينائية بالمغرب ،سجلت المديرية اإلقليمية
آلسفي ما قدره  8,7مليار درهم من مداخيل الميزانية برسم
سنة  ،2019وهو ما يشكل  %95من مداخيل المديرية
الجهوية للوسط الجنوبي.

مكافحة التهريب
مكنت تدخالت الفرق التابعة للمديرية الجهوية للوسط الجنوبي
من القيام بعمليات حجز مهمة في إطار مكافحة التهريب.
ومن أبرز هذه اإلنجازات ،نذكر حجز  6,3كلغ من المجوهرات
طن من األكياس البالستيكية
المعدنية البيضاء ،و23,7
ً
المحظورة ،باالظافة الى 46500علبة سجائر 1450 ،كلغ
و 2400وحدة تبغ مخصصة للشيشة.

أما من حيث التسهيل ،فقد تم الترخيص لـ  32مقاولة للحصول
على صفة الفاعل االقتصادي المعتمد ومعالجة  4ملفات تتعلق
بتجديد االعتماد.

مراقبة املسافرين
سجل مطار مراكش المنارة منذ سنة  2017متوسط ارتفاع
سنوي من رقمين من حيث عدد الركابً ،متجاوزا بذلك سقف
الست ماليين مسافر سنة .2019
كما مكنت مراقبة المسافرين خالل هذه السنة من إنجاز 616
قضية صرف وتحصيل  2,7مليون درهم من الغرامات باإلظافة
إلى حجز عمالت أجنبية بقيمة تعادل 18,2مليون درهم.

املراقبة البعدية
خالل سنة  ،2019أجرت المديرية الجهوية للوسط الجنوبي 15

تحقيقً ا في إطار المراقبة البعدية أسفر عن تحصيل حوالي
 6,9مليون درهم ،من الرسوم والمكوس المتجانف عنها .وقد
همت  %71من هذه الرسوم والمكوس ( 4,9مليون درهم)
إتاوات غير مصرح بها.

كما أسفرت عمليات المراقبة التي تم إجراؤها عن حجز كمية
من األدوية الخاضعة للترخيص ،ال سيما  1180كبسولة من
"البيكوزيم" كانت في حوزة مسافرين أجنبيين.

التسهيل ومواكبة املقاوالت
في إطار المواكبة المخصصة للمقاوالت ،تم تنظيم العديد من
الدورات التكوينية والحمالت التحسيسية على المستويين
الجهوي والمحلي لفائدة الفاعلين االقتصاديين والمعشرين
همت على وجه الخصوص األداء متعدد القنوات ومقتضيات
قانون المالية لسنة .2019

ﺷﻬادة

اﻻﺳﺘﺤﻘاق

طن من األكياس
عن حجز ً 23.690
البالستيكية المحظورة.

الــمــديــريــة
الــجــهــويــة
ألكــــاديــــــر
أهم املؤرشات
التعشير والمداخيل الجمركية

2,9

30,9

ألف
تصريح تمت
معالجته

1,5

مليار درهم
برسم الضريبة
على القيمة المضافة

ماليير درهم
من المداخيل الجمركية

مكافحة التهريب

652

1,2

16,4

مليون درهم
من السلع
المحجوزة

حاجز تفتيش
وكمين

مليون
سيجارة محجوزة

مراقبة الغش

23,4

1,5

ألف
قضية منازعات
مسجلة

 23بحث أسفر عن 12
مليون درهم من الرسوم
والمكوس المتجانف عنها

مليون درهم
من الغرامات
المحصلة

مراقبة المسافرين

6,6

2

5,2

مليون درهم
من الرسوم والمكوس
المحصلة

مليون
مسافر

مليون درهم
من العمالت
المحجوزة

الموارد البشرية

67
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املداخيل الجمركية

عرف عدد التصاريح المفصلة للسلع المسجلة بالمديرية
الجهوية ألكادير ارتفاعا طفيفا ( )+%1,3مقارنة بسنة ،2018
وهو ما مرده إلى زيادة بنسبة  %3في التصاريح برسم
الصادرات المكونة أساسا من المنتجات الفالحية والبحرية.
هذا وقد أدى االنخفاض الملحوظ في الواردات وتقلص
مداخيل الضريبة الداخلية على االستهالك بنسبة  %10,4إلى
انخفاض المداخيل الجمركية بنسبة  ،%3,3حيث بلغت 2,9
مليار درهم 1,5 ،مليار درهم منها مترتبة عن الضريبة على
القيمة المضافة.

مكافحة التهريب واالتجار يف املخدرات
تميزت سنة  2019بحجز كميات كبيرة من السلع المهربة
التي قدرت قيمتها بنحو  16,4مليون درهم.
ومن بين العمليات االستثنائية المنفذة في هذا الصدد
نخص بالذكر تلك المتعلقة بحجز  7280قارورة من محلول
بيطري قابل للحقن.

مراقبة املسافرين
تخطى مطار أكادير المسيرة عتبة مليوني مسافر سنة
 ،2019مما عزز مكانته كثالث مطار في المملكة من حيث
حركة المسافرين.
كما ترتب عن الزيادة في عدد المسافرين ارتفاع قيمة
العمالت المحجوزة بنسبة  ،%33حيث بلغت  5,2ماليين
درهم ،باإلضافة إلى تحصيل  6,6ماليين درهم من الرسوم
والمكوس.

املنازعات
بلغ عدد القضايا التنازعية المسجلة  1528قضية ،وهو ما
يشكل انخفاضا بنسبة  %21مقارنة بسنة .2018
وبلغ مقدار الغرامات المحصلة في هذا الصدد  23,4مليون
درهم .أما فيما يتعلق بطرق التسوية ،فقد توصلت المديرية
الجهوية ألكادير إلى اتفاق في  %71من الحاالت.

تدبري العﻼقات مﻊ املرتفقني
كما آتت محاربة االتجار في المخدرات ُأكلها ،حيث أسفر التدخل
األكثر تميزًا عن حجز  826كلغ من القنب الهندي و 167كلغ
من أوراق التبغ.

تعزيز القدرات
بمناسبة الذكرى الـ  44للمسيرة الخضراء ،دشنت المديرية
الجهوية ألكادير المقر الجديد لزمرة سيدي إفني .ويندرج
هذا المشروع ضمن استراتيجية إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة التي تهدف إلى تحسين ظروف عمل موظفي الجمارك
وتعزيز إجراءات مكافحة التهريب في جهة كلميم واد نون.

تواصل المديرية الجهوية ألكادير تعزيز جهودها في إطار
تدبير العالقات مع المرتفقين ،خاصة من خالل تحسين
المدة المتوسطة لمعالجة الملتمسات .وقد انخفضت المدة
المذكورة بشكل ملحوظ من  2,2يوم سنة  2018إلى 1,6
ملتمسا سنة .2019
يوم سنة  2019مع تلقي 185
ً

ﺷﻬادة

اﻻﺳﺘﺤﻘاق

عن حجز شاحنة محملة بالسجائر
والمعسل تقدر قيمتها
ب  1,1مليون درهم.

الــمــديــريــة
الــجــهــويــة
للــجــنــــوب
أهم املؤرشات
التعشير والمداخيل الجمركية

27
,4
تصريح

438
,6
درهم

773,3

مليون درهم
من المداخيل
الجمركية

ألف

مسجل

مليون

برسم الضريبة على
القيمة المضافة

مكافحة الغش

17

53,3

مليون درهم
من المداخيل برسم الضريبة
على القيمة المضافة

مليون درهم
من الرسوم والمكوس
في إطار المراقبة اآلنية

6,2

19,8

مليون
سجارة مهربة
محجوزة

طﻨا
من مخدر الشيرا
المحجوز

مراقبة المسافرين

12,1

239,5

مليون درهم
من العمالت المحجوزة

ألف
مسافر عند الوصول على
مستوى المطارات
الموارد البشرية

54

184

جمركي
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12

نساء

%

30
أطر

%

أهم اإلنجازات

النﺸاط التجاري

تميزت سنة  2019بنقل مقر المديرية الجهوية للجنوب
إلى مدينة الداخلة بغرض تقديم خدمة قرب للفاعلين
والمسافرين الذين يستخدمون المعبر الحدودي "الكركرات".
وال ينفك هذا المعبر الحدودي يكتسب أهمية اقتصادية
مطردة ووزنًا استراتيجيًا في المنطقة .وال أدل على ذلك من
الزيادة في حركة السير على الطرق التي تمر عبر هذا المعبر،
حيث ارتفعت بشكل كبير سنة  2019لتصل  66 677مليون
طن ،مقارنة بما قدره  20 803مليون طن سنة  ،2018وهو ما
يمكن ترجمته باكتتاب  3 234تصريحا إضافيا للسلع.

مكافحة الغش التجاري
واصلت المديرية الجهوية للجنوب جهودها الرامية إلى
مطابقة العمليات التجارية المنجزة في المنطقة للتشريعات
والقوانين المعمول بها ،وذلك على غرار المكاتب الجمركية
األخرى بالمملكة.
وتحقيقا لهذه الغاية ،وبفضل جهود الفرق المسؤولة عن
المراقبة اآلنية ،بلغ حجم الرسوم والمكوس المحصلة سنة
 2019حوالي  54مليون درهم %90 ،منها مترتبة عن مراقبة
القيمة.

مكافحة التهريب
بلغت القيمة التقديرية لمحجوزات السلع المهربة ،باستثناء
المخدرات 17 ،مليون درهم سنة  .2019وتجدر اإلشارة إلى
الزيادة الملحوظة في محجوزات السجائر المهربة التي
بلغت نسبتها  %270مقارنة بسنة  ،2018حيث ناهز العدد
المحجوز  6,2ماليين سيجارة.

ﺷﻬادة

اﻻﺳﺘﺤﻘاق

مكافأة على القيام بثالث عمليات
حجز لمخدر الشيرا ،بلغت كميتها
اإلجمالية  18,9طنا.
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الـجـمـارك
فـي أرقام

الـمـﺪاﺧـﻴـﻞ
الـجــمـﺮﻛـــﻴـﺔ
ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺪاﺧﻴﻞ الجمﺮﻛﻴﺔ ﺣﺴﺐ الﺼﻨﻒ الﴬﻳﺒي
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2015إﱃ 2019
ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺪاﺧيﻞ الجمارك  101,1ﻣﻠيار درﻫﻢ ،ﻣﺴجﻠﺔ ﺑﺬلﻚ رﻗما
ﻗياﺳيا ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻓﻲ ﻋام  .2019وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻷداء أﺳاﺳﴼ إلﻰ الﺘﻄﻮر
المﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺣجﻢ الﻮاردات وﻗيمﺘﻬا .ﻛما ﺳجﻠﺖ ﻣﺪاﺧيﻞ
الميﺰاﻧيﺔ الجمرﻛيﺔ ،ارﺗﻔاﻋﴼ ﺑﻨﺴبﺔ  %3,1ﺣيﺚ ﺑﻠﻐﺖ  94,6ﻣﻠيار
درﻫﻢ .ﺑﺼرف الﻨﻈر ﻋﻦ أﺗاوى أﻧبﻮب الﻐاز ،ﺳجﻠﺖ ﺟميﻊ الرﺳﻮم
والضرائب المﺤﺼﻠﺔ ﺗﻄﻮرﴽ إﻳجاﺑيﴼ.

اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
الرﺳﻮم المﺴجﻠﺔ

100

ﺑﻤﻼﻳﻴﺮ اﻟﺪرﻫﻢ

105

الرﺳﻮم المﺤﺼﻠﺔ
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2015
رﺳﻮم اﻻﺳﺘﻴﺮاد

2016
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

2017
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك

2019

2018

0

2019

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ )اﻟﻤﺤﻮر اﻳﺴﺮ(

شﻜﻠﺖ الضرﻳبﺔ ﻋﻠﻰ الﻘيمﺔ المضاﻓﺔ  %58ﻣﻦ إﺟمالﻲ
ﻣﺪاﺧيﻞ الميﺰاﻧيﺔ ﻓﻲ ﻋام  ،2019ﺗﻠيﻬا الضرﻳبﺔ الﺪاﺧﻠيﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﻨﺴبﺔ  ،%31ﺛﻢ رﺳﻮم اﻻﺳﺘيراد )(%10
وأﺧيرﴽ أﺗاوى أﻧبﻮب الﻐاز ).(%1

ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻨﻒ
ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2019
رﺳﻮم
اﻻﺳﺘﻴﺮاد

أﺗﺎوي أﻧﺒﻮب
اﻟﻐﺎز
1%

10%

اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

I

2019

76

31%
58%

اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك

ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻨﻒ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ

اﻷﺻﻨاف )ﺑمﻼﻳير الﺪراﻫﻢ(

الرﺳﻮم المﺴجﻠﺔ
2015

2017

2016

الرﺳﻮم المﺴجﻠﺔ
*2019

2018

ﻧﺴبﺔ الﺘﻐيير

**2019

7,7

9,1

8,6

9,5

9,6

1%

9,4

اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ :

25,4

26,1

27,4

28,3

29,9

6%

29,4

◂ الرﺳﻮم المﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘجات الﻄاﻗﺔ

15,3

15,2

15,7

15,7

16,6

6%

16,3

◂ الرﺳﻮم المﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ الﺘبﻎ المﺼﻨﹼﻊ

8,6

9,3

9,9

10,8

11,3

5%

11,2

◂ الرﺳﻮم المﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑاﻗﻲ المﻨﺘجات

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

11%

1,9

45,8

47,9

51,4

54,7

56,1

3%

54,4

7,9

7,1

8,5

9,9

9,8

-1%

9,6

37,9

40,8

42,9

44,8

46,3

3%

44,8

1,8

1,0

1,0

1,5

1,0

-34%

1,0

ﻣجمﻮع ﻣﺪاﺧيﻞ الميﺰاﻧيﺔ

80,8

84,3

88,8

94,5

97,1

3%

94,6

رﺳﻮم اﻻﺳﺘﻴﺮاد

اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ :
◂ الضرﻳبﺔ ﻋﻠﻰ المﻨﺘجات الﻄاﻗيﺔ
◂ الضرﻳبﺔ ﻋﻠﻰ ﺑاﻗﻲ المﻨﺘجات
أﺗﺎوي أﻧﺒﻮب اﻟﻐﺎز
اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ

5,3

5,3

5,3

5,6

5,9

4%

5,7

اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

6%

0,7

ﻣجمﻮع المﺪاﺧيﻞ الجمرﻛيﺔ

86,7

90,2

94,7

100,8

103,7

3%

101,1

* ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺮﺳﻢ  2019ﺣﺼﺮ ًﻳﺎ ﻏﺮاض اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﺔ .2018
** اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2019ﻗﺎﻣﺖ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ وﻓﻘً ﺎ ﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  32ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

رﺳﻮم اﻻﺳﺘرياد

ﺳجﻠﺖ رﺳﻮم اﻻﺳﺘيراد ارﺗﻔاﻋا ﺑﻨﺴبﺔ  .1٪وﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔاع
الﻨﺴبﻲ ﺑﻔضﻞ ﺗﺤﺼيﻞ رﺳﻮم اﻻﺳﺘيراد المﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ الﻮاردات ﺑاﺳﺘﺜﻨاء الﻘمﺢ والﺘﻲ ﺳجﻠﺖ زﻳادة ﺑﻨﺴبﺔ
 %4,8أي ﺑمﻘﺪار  +427,4ﻣﻠيﻮن درﻫﻢ .ﺣيﺚ ﻋرﻓﺖ رﺳﻮم
اﻻﺳﺘيراد ﻋﻠﻰ الﻘمﺢ ﺧﻼل ﻋام  2019اﻧﺨﻔاﺿﴼ ﺑﻨﺴبﺔ %56,1
أي ﺑمﻘﺪار  -353,6ﻣﻠيﻮن درﻫﻢ ،ﺑالﻨﻈر إلﻰ رﻓﻊ الرﺳﻮم ﻋﻦ
الﻘمﺢ ﺧﻼل اﻷشﻬر اﻷرﺑﻌﺔ اﻷولﻰ ﻣﻦ ﻋام .2019

اﻟﴬﻳﺒﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ

ﺳجﻠﺖ الضرﻳبﺔ ﻋﻠﻰ الﻘيمﺔ المضاﻓﺔ ارﺗﻔاﻋﴼ ﺑﻨﺴبﺔ %3
لﺘﺼﻞ إلﻰ  56,1ﻣﻠيار درﻫﻢ ﻣﻘاﺑﻞ  54,7ﻣﻠيار درﻫﻢ ﻓﻲ
 .2018وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻷداء إلﻰ اﻻﺳﺘﻘرار شبﻪ الﻜﻠﻲ لﻌائﺪات

الضرﻳبﺔ ﻋﻠﻰ الﻘيمﺔ المضاﻓﺔ المﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ المﻨﺘجات
الﻄاﻗيﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻣﻘاﺑﻞ زﻳادة ﻓﻲ الضرﻳبﺔ ﻋﻠﻰ الﻘيمﺔ
المضاﻓﺔ ﻋﻠﻰ المﻨﺘجات اﻷﺧرى ،الﺘﻲ ﺳجﻠﺖ ﺗﺤﺴﻨﹰا ﺑﻨﺴبﺔ
 %3,3أي ﻣا ﻳﻌادل  +1,5ﻣﻠيار درﻫﻢ.

اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻬﻼك

ﺳجﻠﺖ الضرﻳبﺔ الﺪاﺧﻠيﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ارﺗﻔاﻋا ﺑﻨﺴبﺔ %6

ﻣﻘارﻧﺔ ﺑالﺴﻨﺔ الماﺿيﺔ ،وﻳﻌﺰى ذلﻚ ﺑﺸﻜﻞ أﺳاﺳﻲ إلﻰ
اﻷداء الجيﺪ لجميﻊ ﺑﻨﻮد ﻫﺬه الضرﻳبﺔ :
◂ أﺳﻔرت الضرﻳبﺔ الﺪاﺧﻠيﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ المﻨﺘجات
الﻄاﻗيﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺼيﻞ  16,6ﻣﻠيار درﻫﻢ ،ﻣﺴجﻠﺔ زﻳادة
ﺑﻨﺴبﺔ  %6ﻣﻘارﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﺔ .2018
◂ ارﺗﻔﻌﺖ الضرﻳبﺔ الﺪاﺧﻠيﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘجات
الﺘبﻎ ﺑﻨﺴبﺔ  ،%5أي ﺑﺰﻳادة ﻗﺪرﻫا  515,3ﻣﻠيﻮن درﻫﻢ
ﻣﻘارﻧﺔ ﺑالﻌام الﺴاﺑﻖ ،وﻣرد ذلﻚ إلﻰ ﺗﻄبيﻖ إﺻﻼح
الضرﻳبﺔ ﻋﻠﻰ الﺘبﻎ ﺧﻼل ﻋام .2019
◂ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺪاﺧيﻞ ﻫﺬه الضرﻳبﺔ ﻋﻠﻰ المﻨﺘجات اﻷﺧرى 1,9
ﻣﻠيار درﻫﻢ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2019أي ﺑﺰﻳادة ﻗﺪرﻫا  %11ﻣﻘارﻧﺔ
ﻣﻊ .2018

أﺗﺎوى أﻧﺒﻮب اﻟﻐﺎز

ﺑﻠﻐﺖ المﺪاﺧيﻞ المﺤﺼﻠﺔ ﺑرﺳﻢ ﻫﺬا الﺼﻨﻒ ﻣﻠيار درﻫﻢ،
ﻣﺴجﻠﺔ اﻧﺨﻔاﺿﴼ ﺑﻨﺴبﺔ  34٪ﻣﻘارﻧﺔ ﺑﻌام  .2018وﺗﻌﺰى ﻫﺬه
الﻨﺘيجﺔ إلﻰ اﻧﺨﻔاض ﺣجﻢ الﻐاز الﻌاﺑر لﻠﺘراب الﻮﻃﻨﻲ ﺑﻨﺴبﺔ
 ،%45,7غير أن ارﺗﻔاع أﺳﻌار الﻐاز ﺑﻨﺴبﺔ  %6,4ﺳاﻫﻢ ﻓﻲ
الﺤﺪ ﻣﻦ وﻃﺄة اﻻﻧﺨﻔاض المﺴجﻞ.

ﺗﻄﻮر اﳌﺪاﺧﻴﻞ الجمﺮﻛﻴﺔ ﺑاﳌﻘارﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﴍات اﻻقﺘﺼادﻳﺔ
ﺳاﻫمﺖ ﻣﺪاﺧيﻞ الميﺰاﻧيﺔ الجمرﻛيﺔ ﻓﻲ ﻋام  2019ﺑﻨﺴبﺔ  %40ﻣﻦ ﻣجمﻮع المﺪاﺧيﻞ الجبائيﺔ ،غير أن ﻣﻌﺪل الضﻐﻂ
الجبائﻲ ﻋﻠﻰ الﻮاردات ﻇﻞ ﻣﺴﺘﻘرﴽ ﻋمﻮﻣا ﺧﻼل الﻔﺘرة الممﺘﺪة ﻣﻦ  2015إلﻰ .2019
ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻷﺻﻨاف )ﺑمﻼﻳير الﺪراﻫﻢ(
ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
◂ ﻧﺴبﺘﻬا ﻣﻦ المﺪاﺧيﻞ الجبائيﺔ
اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
◂ ﻧﺴبﺘﻬا ﻣﻦ المﺪاﺧيﻞ الجبائيﺔ
رﺳﻮم اﻻﺳﺘﻴﺮاد
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ
* ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ
** ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺤﻴﻨﺔ

الرﺳﻮم المﺴجﻠﺔ
2015

2016

الرﺳﻮم المﺤﺼﻠﺔ

2017

**2018

*2019

*2019

80,8

84,3

88,8

94,5

97,1

94,6

%39

%40

%39

%40,2

%40,7

%40

86,7

90,2

94,7

100,8

103,7

101,1

%8,8

%8,9

%8,8

%9,2

%9,0

%8,7

7,7

9,1

8,6

9,5

9,6

9,4

%2,1

%2,2

%2,0

%2,0

%2,0

%1,9

الـمـﺒـادﻻت
الـﺨـارﺟـﻴـﺔ

ﻤﺗﻴﺰت الﺘجارة الﺨارﺟﻴﺔ ﰲ ﻋام  2019ﺑارﺗﻔاع قﻴمﺔ الﻮاردات
) +9,6ﻣﻠﻴار درﻫﻢ أي ﻤﺑﻌﺪل  ،(+%2ﻣﺘجاوزة وﺗﺮﻴة
الﺼادرات ) +6,6ﻣﻠﻴار درﻫﻢ أو  .(+%10,4وﺑﺬلﻚ ﺑﻠﻎ
الﻌجﺰ الﺘجاري  209ﻣﻠﻴار درﻫﻢ ﻣﻘاﺑﻞ  206ﻣﻠﻴار درﻫﻢ ﰲ
 ،2018أي ﺑﺰﻳادة قﺪرﻫا  3ﻣﻼﻳﺮﻴ درﻫﻢ أو  .+%1,5وﺑالﺘاﱄ
ﻇﻞ ﻣﻌﺪل الﺘﻐﻄﻴﺔ ﺛاﺑﺘًا ﺗﻘﺮﻳﺒًا ﰲ ﺣﺪود %57,2) %57,4
ﰲ الﻌام اﳌاﴈ( .ولﻮ اﺳﺘﺜﻨﻴﻨا اﳌﻨﺘجات الﻄاقﻴﺔ ،لﻌﺮف ﻫﺬا
اﳌﻌﺪل ارﺗﻔاﻋاً ﺑﻨﺴﺒﺔ  1,2ﻧﻘﻄﺔ.

ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ  2009إﻟﻰ 2019

500
400

ﺑﻤﻼﻳﻴﺮ اﻟﺪراﻫﻢ

600

80%
70%
60%
50%

300

40%
30%

200

20%
100

10%

0

0%
2009

2011

2010

اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري

اﻟﺼﺎدرات
اﻟﻮاردات
* ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ

2012

2013

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

2014

2015

2016

2017

2018

*2019

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﳌﻴﺰان الﺘجاري
ﺑﻠﻐﺖ ﻗيمﺔ الﻮاردات  491ﻣﻠيار درﻫﻢ ،ﻣﺴجﻠﺔ ارﺗﻔاﻋﴼ ﺑﻨﺴبﺔ
 .%2وﺗﻌﺰى ﻫﺬه الﻨﺘيجﺔ أﺳاﺳا إلﻰ :
◂ ارﺗﻔاع واردات ﻣﻌﺪات الﺘجﻬيﺰ ﺑﻨﺴبﺔ  +6,7) %5,5ﻣﻠيار
درﻫﻢ(.
◂ ارﺗﻔاع واردات المﻨﺘجات اﻻﺳﺘﻬﻼﻛيﺔ المﺼﻨﻌﺔ ﺑﻨﺴبﺔ
 +4,6) %4,3ﻣﻠيار درﻫﻢ(.
◂ ارﺗﻔاع اﻗﺘﻨاء المﻨﺘجات شبﻪ المﺼﻨﻌﺔ ﺑﻨﺴبﺔ +4,5) %4,5
ﻣﻠيار درﻫﻢ(.
◂ ارﺗﻔاع الﻮاردات ﻣﻦ المﻨﺘجات الﻐﺬائيﺔ ﺑﻨﺴبﺔ %4,4
) +ﻣﻠياري درﻫﻢ(.
وﺣري ﺑالﺬﻛر أن وﺗيرة الﻮاردات شﻬﺪت ﺗباﻃﺆﴽ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ ﻣﻘارﻧﺔ
ﻣﻊ ﺳﻨﺔ  2018الﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﺧﻼلﻬا الﻮاردات ﺑﻨﺴبﺔ %10

ﻣﻘارﻧﺔ ﻣﻊ ﻋام  ،2017وﻳﻌﺰى ذلﻚ إلﻰ الﻌﻮاﻣﻞ الﺘاليﺔ :
◂ اﻧﺨﻔاض ﻓاﺗﻮرة المﻮاد الﻄاﻗيﺔ ﺑﻨﺴبﺔ -5,9) %7,2ﻣﻠيار
درﻫﻢ(.
◂ اﻧﺨﻔاض واردات المﻨﺘجات الﺨام ﺑﻨﺴبﺔ  -2,5) %10ﻣﻠيار
درﻫﻢ(.
أﻣا الﺼادرات ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ  282ﻣﻠيار درﻫﻢ ،ﻣﺴجﻠﺔ ارﺗﻔاﻋا
ﺑﻨﺴبﺔ  .%2,4وﺗجﺪر اﻹشارة أن وﺗيرة ﻧمﻮ الﺼادرات ﺳجﻠﺖ
ﺗراﺟﻌﴼ ﺳﻨﻮﻳﴼ إلﻰ أن ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﺿﻌاف ،وﻫﻮ أدﻧﻰ
ﻣﺴﺘﻮى لﻬا ﺧﻼل الﺴﻨﻮات الﺴﺖ الماﺿيﺔ .وﻳﻌﺰى ﻫﺬا
المﻨﺤﻰ الﺘﻨازلﻲ ﺑﺸﻜﻞ أﺳاﺳﻲ إلﻰ اﻧﺨﻔاض ﺻادرات
الﻔﻮﺳﻔاط وﻣﺸﺘﻘاﺗﻪ ،ﻓيما ﺳجﻠﺖ ﻗﻄاﻋات الﺴيارات
ﺟيﺪا.
أداء
ﹰ
والﻔﻼﺣﺔ واﻷغﺬﻳﺔ والﻄيران ﹰ

اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺖ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
)ﺑﻤﻼﻳﻴﺮ اﻟﺪراﻫﻢ(

2014

2015

2016

2017

**2018

***2019

اﻟﻮاردات
اﻟﺼﺎدرات
اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري
◂ ﻧﺴبﺘﻪ المﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ الﻨاﺗﺞ الﺪاﺧﻠﻲ الﺨام

391,3
200,8
190,5
20,6%
%51,3
%65,1

372,2
218,0
154,2
15,7%
%58,6
%70,3

410,6
225,7
184,9
18,2%
%55,0
%62,7

438,1
248,8
189,2
17,6%
%56,8
%66,9

481,4
275,4
206,0
18,4%
%57,2
%68,2

491,0
282,0
209,0
*%18,2
%57,4
%67,0

ﻧﺴبﺔ الﺘﻐﻄيﺔ
ﻧﺴبﺔ الﺘﻐﻄيﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻨاء الﻄاﻗﺔ

* ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ا¥ﺟﻤﺎﻟﻲ
** ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺤﻴﻨﺔ
*** ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

I

2019

78

اﳌﺒادﻻت الﺨارﺟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣجمﻮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻮاردات ﺣﺴﺐ أﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺳﻨﺘﻲ 2019-2018

ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘرياد

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

ﺗﺼﺪرت ﻣﺸﺘرﻳات ﻣﻌﺪات الﺘجﻬيﺰ ﻻئﺤﺔ الﻮاردات ﺑﺤﺼﺔ %26
ﻣﻦ إﺟمالﻲ الﻮاردات ﺳﻨﺔ .2019

9,7%

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ

واﻧﺨﻔضﺖ ﺣﺼﺔ إﻣﺪادات المﻨﺘجات الﻄاﻗيﺔ ﺑﻨﻘﻄﺔ واﺣﺪة
ﻣﺴجﻠﺔ  %16ﻣﻦ إﺟمالﻲ الﻮاردات ﻣﻘاﺑﻞ  %17ﻓﻲ .2018

9,5%

15,6%

22,5%

17,1%

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺨﺎم

ﻇﻠﺖ ﺣﺼﺔ ﻣﻘﺘﻨيات اﻷغﺬﻳﺔ ﺧﻼل ﻋام  2019ﻣﺴﺘﻘرة ﻓﻲ
 %10ﻣﻦ إﺟمالﻲ الﻮاردات.
ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ المﻨﺘجات شبﻪ المﺼﻨﻌﺔ  %21,3ﻣﻦ الﻮاردات،
ﺑﺰﻳادة ﻃﻔيﻔﺔ ﺑﻠﻐﺖ  0,6ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘارﻧﺔ ﺑﻌام .2018

23%

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ

4,5%

5,1%
25%

20,7%

ﻣﻌﺪات
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ

25,8%

21,3%

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
الﺤﻠﻘﺔ الﺪاﺧﻠيﺔ 2018 :

I

الﺤﻠﻘﺔ الﺨارﺟيﺔ 2019 :

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮاردات ﺣﺴﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﻬﻼك و اﻟﻤﻨﺘﻮج اﺳﺎﺳﻲ )(2019-2018

2018

*2019

الﻔارق

ﻧﺴبﺔ الﺘﻐيير )(%

120,2

126,9

6,6

5,5

◂ الﻄائرات والمرﻛبات الجﻮﻳﺔ أو الﻔضائيﺔ اﻷﺧرى

4,8

8,0

3,2

66,4

)ﺑمﻼﻳير الﺪراﻫﻢ(
ﻣﻌﺪات الﺘجﻬيﺰ
◂ آﻻت وأﺟﻬﺰة ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

10,2

12,1

1,8

18,0

◂ الﺴيارات الﻨﻔﻌيﺔ

5,3

6,7

1,4

26,9

108,5

113,1

4,6

4,3

17,6

19,0

1,4

8,0

◂ ﻣﻨﺘجات ﺑﻼﺳﺘيﻜيﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

5,2

6,0

0,8

14,4

◂ أﻗمﺸﺔ وﺧيﻮط ﺗرﻛيبيﺔ واﺻﻄﻨاﻋيﺔ

7,6

8,2

0,6

7,9

99,9

104,4

4,5

4,5%

◂ المﻮاد المﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ الﺤﺪﻳﺪ أو الﻔﻮﻻذ البﻨائﻲ

2,5

4,1

1,6

63,0%

◂ اﻷﺳﻼك والﻘضبان المﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ الﺤﺪﻳﺪ أو الﻔﻮﻻذ البﻨائﻲ اﻷﺳﻼك والﻘضبان

ﻣﻌﺪات اﻻﺳﺘﻬﻼك
◂ ﻗﻄﻊ غيار الﺴيارات ذات اﻻﺳﺘﻌمال الﺨاص

المﻨﺘجات ﻧﺼﻒ المﺼﻨﻌﺔ

3,5

4,3

0,8

22,4%

82,3

76,4

-5,9

-7,2%

◂ زﻳﻮت الﻐاز وزﻳﻮت الﻔيﻮل

41,5

38,8

-2,8

-6,7%

◂ الﻄاﻗﺔ الﻜﻬرﺑائيﺔ

2,3

0,1

-2,2

-93,5%

45,8

47,8

2,0

4,4%

◂ الﺬرة

4,6

5,2

0,6

12,7%

◂ الﺴﻜر الﺨام أو المﺼﻔﻰ

3,5

4,0

0,5

12,9%

24,6

22,1

-2,5

-10,0%

◂ الﻜبرﻳﺖ الﺨام غير المﻜرر

8,0

7,0

-1,0

-12,6%

◂ ﺧام الﻜﻮﺑالﺖ

0,7

0,3

-0,4

-58,2%

481,4

491,0

9,6

2,0%

المﻨﺘجات الﻄاﻗﺔ

المﻨﺘجات الﻐﺪائيﺔ

المﻮاد اﻷوليﺔ

ﻣجمﻮع الﻮاردات
* ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ

◂ ﺳجﻠﺖ الﻔاﺗﻮرة الﻄاﻗيﺔ اﻧﺨﻔاﺿﴼ ﺑﻨﺴبﺔ  .7,2٪وﻳﻌﻮد
الﻔضﻞ ﻓﻲ ذلﻚ ﺑاﻷﺳاس إلﻰ اﻧﺨﻔاض إﻣﺪادات زﻳﻮت
الﻐاز وزﻳﻮت الﻔيﻮل ) -%6,7أو  -2,8ﻣﻠيار درﻫﻢ( وﺗراﺟﻊ
ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌار الﻨﻔﻂ ﻓﻲ الﺴﻮق الﺪوليﺔ ﺑﻨﺴبﺔ %10
واﻧﺨﻔاض واردات الﻄاﻗﺔ الﻜﻬرﺑائيﺔ ﺑﻨﺴبﺔ  %93,5أو -2,1
ﻣﻠيار درﻫﻢ.
◂ ﺳجﻠﺖ ﻣﺸﺘرﻳات المﻨﺘجات الﻐﺬائيﺔ ارﺗﻔاﻋا ﺑﻨﺴبﺔ ،%4,4
وﻳﻌﺰى ذلﻚ أﺳاﺳا إلﻰ ارﺗﻔاع الﻮاردات ﻣﻦ الﺬرة )+%13

أو  +588ﻣﻠيﻮن درﻫﻢ( والﺴﻜر ) +%13أو  +452ﻣﻠيﻮن
درﻫﻢ( والﻄﺤيﻦ ) +%7أو  +330ﻣﻠيﻮن درﻫﻢ(.
◂ ارﺗﻔﻌﺖ واردات المﻨﺘجات اﻻﺳﺘﻬﻼﻛيﺔ المﺼﻨﻌﺔ ﺑﻨﺴبﺔ
 %4,3ﺑﺴبب ارﺗﻔاع ﻣﺸﺘرﻳات ﻗﻄﻊ غيار ﺳيارات اﻻﺳﺘﻌمال
الﺨاص ) 8+٪أو  1,4ﻣﻠيار درﻫﻢ( ،وﻛﺬا ﻣﺨﺘﻠﻒ المﻨﺘﻮﺟات
المﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ المﻮاد البﻼﺳﺘيﻜيﺔ ) +%14أو  +752ﻣﻠيﻮن
درﻫﻢ( واﻷﻗمﺸﺔ والﺨيﻮط واﻷلياف الﺘرﻛيبيﺔ واﻻﺻﻄﻨاﻋيﺔ
) +%8أو  +600ﻣﻠيﻮن درﻫﻢ(.

◂ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺸﺘرﻳات ﻣﻌﺪات الﺘجﻬيﺰ ﺑﻨﺴبﺔ  %5,5ﻋﻠﻰ إﺛر
الﺰﻳادة الﻬاﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﻨاء الﻄائرات ) +%66,4أو  +3,2ﻣﻠيار
درﻫﻢ( والﺴيارات الﻨﻔﻌيﺔ ) %26,9أو  +1,4ﻣﻠيار درﻫﻢ(.

واﻷﺳﻼك والﻘضبان والﺼﻔائﺢ المﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ الﺤﺪﻳﺪ أو
الﻔﻮﻻذ البﻨائﻲ ) +%22,4أو  +794ﻣﻠيﻮن درﻫﻢ(.
◂ ﺳجﻠﺖ واردات المﻮاد اﻷوليﺔ اﻧﺨﻔاﺿﴼ ﺑﻨﺴبﺔ -2,5) %10
ﻣﻠيار درﻫﻢ( ،وﻳﻌﺰى ذلﻚ إلﻰ ﺗراﺟﻊ ﻣﺸﺘرﻳات الﻜبرﻳﺖ
الﺨام غير المﻜرر ﺑﻨﺴبﺔ ) %12,6أو ﻧاﻗﺺ ﻣﻠيار درﻫﻢ(
والﻜﻮﺑالﺖ الﺨام ) -%58,2أو  -401ﻣﻠيﻮن درﻫﻢ(.

◂ ﺳجﻠﺖ المﻨﺘجات شبﻪ المﺼﻨﻌﺔ ارﺗﻔاﻋﴼ ﺑﻨﺴبﺔ %4,5أو
 4.5ﻣﻠيار درﻫﻢ .وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻻرﺗﻔاع أﺳاﺳا إلﻰ الﺰﻳادة
الﻨﺴبيﺔ ﻓﻲ المﻘﺘﻨيات ﻣﻦ المﻨﺘجات شبﻪ المﺼﻨﻌﺔ
ﻣﻦ الﺤﺪﻳﺪ أو الﻔﻮﻻذ البﻨائﻲ ) +%63أو  1,6ﻣﻠيار درﻫﻢ(

ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
المﺼﻨﻌﺔ )ﺑﻨﺴبﺔ  %2,1أو  -500ﻣﻠيﻮن ﺟرﻫﻢ( والمﻼﺑﺲ
المﻨﺴﻮﺟﺔ )ﺑﻨﺴبﺔ  %2,4أو  -189ﻣﻠيﻮن درﻫﻢ(.

ﺗﺼﺪر ﻗﻄاع الﺴيارات ﻗائمﺔ الﺼادرات ﺳﻨﺔ  2019ﺑﻨﺴبﺔ
 ،%27,3ﻣﺘبﻮﻋا ﺑﻘﻄاع الﻔﻼﺣﺔ والﺼﻨاﻋات الﻐﺬائيﺔ ﺑﻨﺴبﺔ
 %21,6ﺛﻢ ﻗﻄاع الﻔﻮﺳﻔاط وﻣﺸﺘﻘاﺗﻪ ﺑﻨﺴبﺔ .%17,4

◂ ﺣاﻓﻆ ﻗﻄاع ﺻﻨاﻋﺔ الﻄائرات ﻋﻠﻰ وﺗيرﺗﻪ الﺘﺼاﻋﺪﻳﺔ ﺧﻼل
ﺳﻨﺔ  ،2019ﺣيﺚ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴبﺔ  +) %7,3ﻣﻠيار درﻫﻢ(.

◂ ﺳجﻞ ﻗﻄاع الﺴيارات ارﺗﻔاﻋﴼ ﺑﻨﺴبﺔ  %6,6أو  4,8ﻣﻠيار
درﻫﻢ ﺑﻔضﻞ الﻄﻔرة الﺘﻲ شﻬﺪﻫا ﻓرع ﺻﻨاﻋﺔ اﻷﺳﻼك
الﻜﻬرﺑائيﺔ ) +%8,9أو  +2,6ﻣﻠيار درﻫﻢ( ﻋﻠﻰ الرغﻢ ﻣﻦ
اﻻﻧﺨﻔاض الﻄﻔيﻒ ﻓﻲ ﻓرع الﺘﺼﻨيﻊ ) -%1,3أو -443
ﻣﻠيﻮن درﻫﻢ(.

ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع 2019-2018 :
اﻟﻔﻮﺳﻔﺎط
وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ

◂ ﺑﻠﻐﺖ ﻣبيﻌات الﻔﻮﺳﻔاط وﻣﺸﺘﻘاﺗﻪ  48,9ﻣﻠيار درﻫﻢ
ﻓﻲ  2019ﻣﻘاﺑﻞ  52ﻣﻠيار درﻫﻢ ﻓﻲ الﺴﻨﺔ الماﺿيﺔ،
ﻣﺴجﻠﺔ اﻧﺨﻔاﺿا ﻗﺪره  .%5,9وﻳﻌﺰى ﻫﺬا المﻨﺤﻰ الﺘﻨازلﻲ
ﺑﺸﻜﻞ أﺳاﺳﻲ إلﻰ اﻧﺨﻔاض ﺻادرات اﻷﺳمﺪة الﻄبيﻌيﺔ
والﻜيميائيﺔ ) -1,8ﻣﻠيار درﻫﻢ( والﻔﻮﺳﻔاط الﺨام )-987
ﻣﻠيﻮن درﻫﻢ(.

ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى
10%

17%

%
1% 9
3%
5%

3%

19%

27%

ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺴﻴﺎرات

◂ ﺳجﻞ ﻗﻄاع الﻔﻼﺣﺔ والﺼﻨاﻋﺔ الﻐﺬائيﺔ ارﺗﻔاﻋا ﺑﻨﺴبﺔ
 %4,1أو  +2,4ﻣﻠيار درﻫﻢ ،وﻫﻮ ﻣا ﻳمﺜﻞ  %22ﻣﻦ الﺼادرات
المﻐرﺑيﺔ.

2%

26%

ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﻤﻴﺔ أﺧﺮى
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﻴﺮان

6%

21%
22%

14%

اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

13%

اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺠﻠﺪ

◂ اﻧﺨﻔضﺖ ﺻادرات الﻨﺴيﺞ والجﻠﺪ ﺑﻨﺴبﺔ  %2,3ﻧﺘيجﺔ
ﺗراﺟﻊ ﺻادرات ﻣﻜﻮﻧاﺗﻬا اﻷﺳاﺳيﺔ المﺘمﺜﻠﺔ ﻓﻲ المﻼﺑﺲ

الﺤﻠﻘﺔ الﺪاﺧﻠيﺔ 2018 :

I

الﺤﻠﻘﺔ الﺨارﺟيﺔ 2019 :

ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع )(2019-2018

2018

الﻘﻄاع )ﺑمﻼﻳير الﺪراﻫﻢ(

*2019

الﻔارق

ﻧﺴبﺔ الﺘﻐيير ) (%الﺤﺼﺔ ﻓﻲ (%) 2018

الﺤﺼﺔ ﻓﻲ (%) 2019

72,4

77,1

4,8

6,6

26,3

27,3

34,3

33,8

-0,4

-1,3

12,4

12,0

◂ ﺗﺼﻨيﻊ الﻜاﺑﻼت

29,4

32,0

2,6

8,9

10,7

11,3

◂ الﺘجﻬيﺰات الﺪاﺧﻠيﺔ والﻜراﺳﻲ

4,2

4,8

0,6

14,2

1,5

1,7

58,4

60,8

2,4

4,1

21,2

21,6

◂ الﺼﻨاﻋﺔ الﻐﺬائيﺔ

23,9

26,0

2,2

9,1

8,7

9,2

◂ الﻔﻼﺣﺔ والﺤراﺟﺔ والﻘﻨﺺ

32,4

32,4

0,0

0,1

11,7

11,5

52,0

48,9

-3,0

-5,9

18,9

17,4

37,9

37,0

-0,9

-2,3

13,8

13,1

◂ المﻼﺑﺲ المﺼﻨﻌﺔ

23,8

23,3

-0,5

-2,1

8,6

8,3

◂ المﻼﺑﺲ المﻨﺴﻮﺟﺔ

7,8

7,6

-0,2

-2,4

2,8

2,7

◂ اﻷﺣﺬﻳﺔ

3,1

2,9

-0,2

-7,1

1,1

1,0

ﻗﻄﺎع اﻟﻄﻴﺮان

14,7

15,8

1,1

7,3

5,4

5,6

8,9

8,7

-0,3

-3,1

3,2

3,1

◂ المﻜﻮﻧات اﻹليﻜﺘروﻧيﺔ

4,6

4,6

-0,03

-0,7

1,7

1,6

◂ المﻨﺘجات اﻹليﻜﺘروﻧيﺔ المﺘﺨﺼﺼﺔ

اﻟﺴﻴﺎرات
◂ ﺗﺼﻨيﻊ الﺴيارات

اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﻔﻮﺳﻔﺎط وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ
اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺠﻠﺪ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ا¢ﻟﻴﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

4,3

4,1

-0,2

-5,7

1,6

1,4

ﺻﻨﺎﻋﺔ ا£دوﻳﺔ

1,3

1,3

0,0

1,5

0,5

0,5

ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻨﺠﻤﻴﺔ أﺧﺮى

4,5

4,2

-0,3

-7,3

1,6

1,5

ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى

25,3

28,1

2,9

11,3

9,2

10,0

المجمﻮع الﻌام

275,4

282,0

6,6

2,4

100,0

100,0

* ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

I

2019

80

ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺒادﻻت الﺨارﺟﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﻧﻈمﺔ الجمﺮﻛﻴﺔ
ﻇﻠﺖ الﻮاردات الﻌادﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘرة ،ﺣيﺚ شﻜﻠﺖ  %66ﻣﻦ إﺟمالﻲ
الﻮاردات لﺴﻨﺔ  2019ﻣﻘاﺑﻞ  %67ﺳﻨﺔ .2018
ﺳجﻠﺖ الﻮاردات الﺨاﺿﻌﺔ لﻨﻈام الﻘبﻮل المﺆﻗﺖ لﺘﺤﺴيﻦ
الﺼﻨﻊ الﻔﻌال ) (ATPAاﻧﺨﻔاﺿا ﻃﻔيﻔﴼ ﺑمﻌﺪل  %1لﺘﺴاﻫﻢ

ﺑﻨﺴبﺔ  %25ﻣﻦ إﺟمالﻲ الﻮاردات ﻓﻲ ﻋام  .2019وﺗﻌﺰى ﻫﺬه
الﻨﺘيجﺔ إلﻰ اﻧﺨﻔاض الﻮاردات الﺨاﺿﻌﺔ لﻬﺬا الﻨﻈام ﻣﻦ ﻣﻮاد
الﻜبرﻳﺖ الﺨام ) -%13أو ﻧاﻗﺺ ﻣﻠيار درﻫﻢ( واﻷﻣﻮﻧياك )-%9
أو  -377ﻣﻠيﻮن درﻫﻢ( والﻜﻮﺑالﺖ الﺨام ) -%58أو -401
ﻣﻠيﻮن درﻫﻢ(.

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮاردات ﺣﺴﺐ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
)ﺑمﻼﻳيﻦ الﺪراﻫﻢ(

*2018

**2019

الﻔارق

الﺤﺼﺔ ﻓﻲ 2018

الﺤﺼﺔ ﻓﻲ 2019

اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻌﺎدي

321 495

322 646

0,4%

67%

66%

اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺼﻨﻊ اﻟﻔﻌﺎل )(ATPA

121 510

120 779

-1%

25%

25%

◂ ﻣﻊ اﻷداء

92 184

92 402

0%

19%

19%

◂ ﺑﺪون أداء

29 326

28 377

-3%

6%

6%

اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻓﻲ إﻃﺎر أﻧﻈﻤﺔ أﺧﺮى

38 437

47 590

24%

8%

10%

ﻣجمﻮع الﻮاردات

481 442

491 015

2%

100%

100%

* ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺤﻴﻨﺔ
** ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ

اﻧﺨﻔضﺖ الﺼادرات ﺗبﻌا لﻠﻘبﻮل المﺆﻗﺖ لﺘﺤﺴيﻦ الﺼﻨﻊ
الﻔﻌال ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔيﻒ ) (-%1ﻣﻘارﻧﺔ ﺑﻌام  ،2018وﺑﻠﻐﺖ
ﺣﺼﺘﻬا  %70ﻣﻦ إﺟمالﻲ الﺼادرات ،وﻳﻌﺰى الﺴبب ﻓﻲ ذلﻚ
إلﻰ اﻧﺨﻔاض ﺻادرات الﺴيارات ذات اﻻﺳﺘﻌمال الﺨاص ﺗبﻌﴼ
لﻬﺬا الﻨﻈام ) -%10أو  -3ﻣﻠيار درﻫﻢ( واﻷﺳمﺪة الﻄبيﻌيﺔ
والﻜيميائيﺔ ) -%6أو  –2,2ﻣﻠيار درﻫﻢ( والمﻼﺑﺲ المﺼﻨﻌﺔ
) -%4أو  -827ﻣﻠيﻮن درﻫﻢ( ،غير أن ﻋﻮاﻣﻞ أﺧرى ﺳاﻫمﺖ

ﻓﻲ الﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔاض والمﺘمﺜﻠﺔ ﻓﻲ ارﺗﻔاع الﺼادرات ﺑﻌﺪ
الﻘبﻮل المﺆﻗﺖ لﺘﺤﺴيﻦ الﺼﻨﻊ الﻔﻌال ﻣﻦ الﻔراولﺔ والﺘﻮت
) +%245أو  +1,1ﻣﻠيار درﻫﻢ( واﻷﺳﻼك والﻜاﺑﻼت وغيرﻫا ﻣﻦ
ﻣﻮﺻﻼت الﻜﻬرﺑاء الﻌازلﺔ ) +%5أو  +1,5ﻣﻠيار درﻫﻢ(.
ﻣﺜﻠﺖ الﺼادرات الﻌادﻳﺔ  %12ﻣﻦ إﺟمالﻲ الﺼادرات ﻓﻲ 2019
ﻣﺴجﻠﺔ ارﺗﻔاﻋﴼ ﺑﻨﺴبﺔ  %7ﻣﻘارﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ .2018

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات ﺣﺴﺐ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
)ﺑمﻼﻳيﻦ الﺪراﻫﻢ(

*2018

اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺼﻨﻊ اﻟﻔﻌﺎل )(ATPA

**2019

الﻔارق

الﺤﺼﺔ ﻓﻲ 2018

الﺤﺼﺔ ﻓﻲ 2019

199 138

196 890

-1%

72%

70%

◂ ﻣﻊ اﻷداء

154 094

152 991

-1%

56%

54%

◂ ﺑﺪون أداء

45 044

43 899

-3%

16%

16%

اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎدي

32 078

34 198

7%

12%

12%

اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر أﻧﻈﻤﺔ أﺧﺮى

44 225

50 931

15%

16%

18%

ﻣجمﻮع الﺼادرات

275 441

282 020

2%

100%

100%

* ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺤﻴﻨﺔ
** ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ

الﻘﺒﻮل اﳌﺆقﺖ لﺘﺤﺴﻦﻴ الﺼﻨﻊ الﻔﻌال
اﺣﺘﻠﺖ ﻗﻄﻊ غيار الﺴيارات ذات اﻻﺳﺘﻌمال الﺨاص ﺻﺪارة
المﻨﺘجات المﺴﺘﻮردة ﻓﻲ إﻃار ﻧﻈام الﻘبﻮل المﺆﻗﺖ لﺘﺤﺴيﻦ
الﺼﻨﻊ الﻔﻌال ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2019ﺑﺤﺼﺔ  %10أي ﺑﻘيمﺔ 11,5
ﻣﻠيار درﻫﻢ ﻣﻦ إﺟمالﻲ الﻮاردات ،ﺗﻠيﻬا ﻣجمﻮﻋﺔ ”اﻷﺳﻼك
والﻜاﺑﻼت وغيرﻫا ﻣﻦ ﻣﻮﺻﻼت الﻜﻬرﺑاء الﻌازلﺔ“ ) +%7أو 8
ﻣﻼﻳير درﻫﻢ( ،ﺛﻢ أﺟﻬﺰة ﻗﻄﻊ الﺪارات الﻜﻬرﺑائيﺔ أو ﺗﻮﺻيﻠﻬا
) +%6أو  7,2ﻣﻠيار درﻫﻢ(.

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮاردات ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ

ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺼﻨﻊ اﻟﻔﻌﺎل ﺣﺴﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﺴﻨﺔ 2019
اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﺰﻳﻮت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
1%

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺨﺎم
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
8%

3%

30%

30%

28%

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ

ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ

ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺼﻨﻊ اﻟﻔﻌﺎل ﺣﺴﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﺴﻨﺔ 2019
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺨﺎم

ﺗﺼﺪرت ﻣجمﻮﻋﺔ ”اﻷﺳﻼك والﻜاﺑﻼت وغيرﻫا ﻣﻦ ﻣﻮﺻﻼت
الﻜﻬرﺑاء الﻌازلﺔ“ ﻗائمﺔ المﻨﺘجات المﺼﺪرة ﺗبﻌﴼ لﻨﻈام
الﻘبﻮل المﺆﻗﺖ لﺘﺤﺴيﻦ الﺼﻨﻊ الﻔﻌال ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2019
ﺑﺤﺼﺔ  %16ﻣﻦ إﺟمالﻲ الﺼادرات أي ﺑﻘيمﺔ  31,5ﻣﻠيار درﻫﻢ،
ﺗﻠيﻬا اﻷﺳمﺪة الﻄبيﻌيﺔ والﻜيميائيﺔ ) -%6أو  27,9ﻣﻠيار
درﻫﻢ( ،ﺛﻢ الﺴيارات ذات اﻻﺳﺘﻌمال الﺨاص ) -%11أو 25,5
ﻣﻠيار درﻫﻢ(.

2%

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
7%

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ

26%

37%

ﻣﻌﺪات
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ

30%

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ

اﳌﺒادﻻت الﺨارﺟﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺪﻳﺮﻳات الجﻬﻮﻳﺔ
ﺣاﻓﻈﺖ ﻣﺪﻳرﻳﺔ الجمارك لميﻨاء الﺪار البيضاء ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2019
ﻋﻠﻰ ﻣﻜاﻧﺘﻬا ﻛبﻮاﺑﺔ أولﻰ لﺪﺧﻮل البضائﻊ ،ﺑيﻨما واﺻﻠﺖ
ﻣﺪﻳرﻳﺔ الجمارك لميﻨاء ﻃﻨجﺔ-المﺘﻮﺳﻂ ﺻﺪارﺗﻬا ﻣﻦ ﺣيﺚ
ﺧروج الﺴﻠﻊ.

ﻳﻜﺸﻒ ﺗﻮزﻳﻊ الﻮاردات ﺣﺴب المﺪﻳرﻳات الجﻬﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻫيمﻨﺔ
ﺛﻼث ﻣﺪﻳرﻳات ﺗﺤﺘﻜر  %81ﻣﻦ إﺟمالﻲ الﻮاردات .وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣر
ﺑمﺪﻳرﻳﺔ الجمارك لميﻨاء الﺪار البيضاء ،والمﺪﻳرﻳﺔ الجﻬﻮﻳﺔ لﻠﺪار
البيضاء-ﺳﻄات ،وﻣﺪﻳرﻳﺔ الجمارك لميﻨاء ﻃﻨجﺔ-المﺘﻮﺳﻂ.

ﻛما لﻮﺣﻆ ﺗﻄﻮر الﻮاردات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى المﺪﻳرﻳﺔ الجﻬﻮﻳﺔ
لﻄﻨجﺔ-ﺗﻄﻮان-الﺤﺴيمﺔ ) +%12أو  +1,7ﻣﻠيار درﻫﻢ(،
وﻣﺪﻳرﻳﺔ الجمارك لميﻨاء الﺪار البيضاء ) +%2أو  +2,9ﻣﻠيار
درﻫﻢ( وﻛﺬا المﺪﻳرﻳﺔ الجﻬﻮﻳﺔ لﻠﻮﺳﻂ الجﻨﻮﺑﻲ ) +%3أو
 +1,2ﻣﻠيار درﻫﻢ(.
أﻣا ﻓيما ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑالﺼادرات ،ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠﺖ المﺪﻳرﻳﺔ الجﻬﻮﻳﺔ
لﻠﻮﺳﻂ الجﻨﻮﺑﻲ المرﻛﺰ الﺜاﻧﻲ ،ﻓيما اﺣﺘﻠﺖ المﺪﻳرﻳﺔ الجﻬﻮﻳﺔ
لﻠﺪار البيضاء-ﺳﻄات المرﻛﺰ الﺜالﺚ.
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺧﻼل 2019

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮاردات ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺧﻼل 2019

ﻣﻴﻨﺎء
اﻟﺒﻴﻀﺎء

ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت أﺧﺮى

ﻣﻴﻨﺎء
اﻟﺒﻴﻀﺎء

3%
35%
22%

10%
24%

10%

اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء-
ﺳﻄﺎت

 3%ﻃﻨﺠﺔ-ﺗﻄﻮان-
اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ
اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

ﺑﺎﻗﻲ
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت

ﻃﻨﺠﺔ-ﺗﻄﻮان-
اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

9%
10%

ﻣﻴﻨﺎء ﻃﻨﺠﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء-
ﺳﻄﺎت

12%

33%
5%

أﻛﺎدﻳﺮ

18%

ﻣﻴﻨﺎء ﻃﻨﺠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

ﻣﻘﺘﻄﻒ ﻋﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ الﺤﺮة لﻠﺼادرات الﺼﻨاﻋﻴﺔ ﺑﻄﻨجﺔ-اﳌﺘﻮﺳﻂ  :روﻧﻮ ﻣﻠﻮﺳﺔ
اﻧﺨﻔﺾ إﻧﺘاج ﺻﻨاﻋﺔ الﺴيارات ﻓﻲ روﻧﻮ ﻣﻠﻮﺳﺔ اﻧﺨﻔاﺿا ﻃﻔيﻔﴼ ﻓﻲ ﻋام  ،(%4) 2019ﺣيﺚ ﺗﺪﻧﻰ ﻋﺪد الﺴيارات المﺼﺪرة ﺳﻨﺔ
 2019إلﻰ  287ألﻒ ﺳيارة ﻣﻘاﺑﻞ  300ألﻒ ﺳﻨﺔ  .2018ﻛما ﺗراﺟﻊ رﻗﻢ المﻌاﻣﻼت المﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼادرات الﺴيارات ﺑﻨﺴبﺔ  ،%8ﺣيﺚ
اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ  28ﻣﻠيار درﻫﻢ ﺳﻨﺔ  2018إلﻰ  26ﻣﻠيار ﻓﻲ ﻋام .2019
إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻴﺎرات ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺨﺎص
)ﺑمﻼﻳيﻦ الﺪراﻫﻢ(
ﻋﺪد الﺴيارات
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪراﻫﻢ
ﻋﺪد الﺴيارات
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪراﻫﻢ

اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﻋﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼك
داﺧﻞ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ
* ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ
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2015

2016

2017

2018

*2019

ﻧﺴبﺔ الﺘﻐير 19/18

227 180

266 344

283 527

300 541

287 204

-4%

21 125

24 800

26 475

28 640

26 286

-8%

11 879

15 898

16 580

14 723

14 152

-4%

1 099

1 451

1 478

1 289

1 280

-1%

ﻋﺪد الـﺘــﺼــارﻳــﺢ
الـمـﻔــﺼــﻠـــﺔ
الـمـﺴـجـﻠـــﺔ
ﺗﻄﻮر ﻋﺪد الﺘﺼارﻳﺢ ﺣﺴﺐ اﻷﻧﻈمﺔ الجمﺮﻛﻴﺔ
ﺳجﻞ ﻋﺪد الﺘﺼارﻳﺢ المﻔﺼﻠﺔ المﺴجﻠﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2019
ارﺗﻔاﻋا ﺑﻨﺴبﺔ  %5ﻣﻘارﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  .2018ﻛما ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﻔﺲ
الﻨﺴبﺔ ﻋﺪد الﺘﺼارﻳﺢ المﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘيراد الﺘﻲ ﺗﺴاﻫﻢ
ﺑﻨﺴبﺔ  %72,4ﻣﻦ ﻣجمﻮع الﺘﺼارﻳﺢ المﻔﺼﻠﺔ المﺴجﻠﺔ وﺗﺄﺗﻰ

ذلﻚ ﺑﻔضﻞ ﻧمﻮ الﻮاردات الﻌادﻳﺔ ﻋﻠﻰ الﺨﺼﻮص .وﻓيما ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑالﺘﺼارﻳﺢ المﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﺪ الﺘﺼﺪﻳر ،ﻓﻘﺪ ﺳجﻠﺖ ارﺗﻔاﻋا ﺑﻨﺴبﺔ
 %5ﻣﻘارﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  ،2018ﻓيما ﺳجﻠﺖ أﻧﻈمﺔ المﻨاﻃﻖ الﺤرة
ﺗﻄﻮرﴽ إﻳجاﺑيﴼ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘيراد أو الﺘﺼﺪﻳر.

ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ) (1ﺣﺴﺐ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﺧﻴﺮة
2015

2016

2017

*2018

**2019

ﻧﺴبﺔ الﺘﻐيير 19/18

660 173

695 848

729 346

776 262

812 797

5%

◂ اﻹﺳﺘيراد الﻌادي

420 125

444 138

460 668

484 606

505 156

4%

◂ اﻹﺳﺘيراد ﺗبﻌا لﻸﻧﻈمﺔ اﻹﻗﺘﺼادﻳﺔ الجمرﻛيﺔ

127 273

131 295

135 666

145 511

145 385

0%

ﻋﺪد اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد

◂ أﻧﻈمﺔ الﻌبﻮر

39 553

39 039

42 089

46 190

49 764

8%

◂ الﺘﺤﻮﻳﻼت و ﻋمﻠيات الﺘﻔﻮﻳﺖ ﺗبﻌا لﻸﻧﻈمﺔ اﻹﻗﺘﺼادﻳﺔ الجمرﻛيﺔ

31 130

33 144

33 268

34 346

36 208

5%

◂ أﻧﻈمﺔ المﻨاﻃﻖ الﺤرة

27 751

30 695

37 841

44 147

52 504

19%

◂ ﻧﻈام إﻋادة اﻻﺳﺘيراد

5 780

7 022

8 559

10 142

11 638

15%

◂ ﻋرض البضائﻊ لﻺﺳﺘﻬﻼك ﺗبﻌا لﻸﻧﻈمﺔ اﻹﻗﺘﺼادﻳﺔ الجمرﻛيﺔ

3 208

3 584

3 678

3 806

4 047

6%

229 328

247 472

275 406

293 489

308 409

5%

117 879

124 026

128 298

130 715

133 694

2%

◂ الﺘﺼﺪﻳر الﻌادي

64 933

69 378

77 109

82 242

80 911

-2%

◂ أﻧﻈمﺔ المﻨاﻃﻖ الﺤرة

42 562

50 241

65 802

76 014

89 532

18%

ﻋﺪ د اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
◂ الﺘﺼﺪﻳر ﺗبﻌا لﻸﻧﻈمﺔ اﻹﻗﺘﺼادﻳﺔ الجمرﻛيﺔ

◂ أﻧﻈمﺔ الﻌبﻮر

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ

2 502

2 454

2 637

2 900

2 655

-8%

4 342

2 477

2 337

2 109

1 992

-6%

4 083

2 054

1 938

1 755

1 746

-1%

◂ الﻨﻘﻞ البﺤري الﺪاﺧﻠﻲ

259

423

399

354

246

-31%

اﻟﻌﺪد ا¢ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺼﺎرﻳﺢ

893 843

945 797

1 123 198

5%

◂ الﺴﻠﻊ المﻨﺘجﺔ ﻣﺤﻠيا والﺨاﺿﻌﺔ لﻠرﺳﻮم الﺪاﺧﻠيﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك

1 071 860 1 007089

* ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺤﻴﻨﺔ
** ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ
) (1ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺼﺤﺤﺔ  :ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ”ﺑﺪر“ ) (BADRوﻓﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ )اﻻﺳﺘﻴﺮاد ،واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﺪاﺧﻠﻲ(.
ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆداة أم ﻻ.

ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ  2015إﻟﻰ 2019
ﺑﺎ²ﻻف

ﺑﺎ²ﻻف

1 000

1 200
1 000

800

800

600

600
400

400

200

200

0

2015
اﺳﺘﻴﺮاد

ﺗﺼﺪﻳﺮ

2016
ﻋﺪداﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ

2017

2018

2019

0

ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺪد الﺘﺼارﻳﺢ ﺣﺴﺐ
اﳌﺪﻳﺮﻳات الجﻬﻮﻳﺔ
ﺳجﻠﺖ المﺪﻳرﻳﺔ الجﻬﻮﻳﺔ لﻠﺪار
البيضاء-ﺳﻄات  %35ﻣﻦ إﺟمالﻲ
الﺘﺼارﻳﺢ المﻔﺼﻠﺔ المﺴجﻠﺔ ﺧﻼل
ﺳﻨﺔ  ،2019ﺗﻠيﻬا ﻣﺪﻳرﻳﺔ الجمارك
لميﻨاء ﻃﻨجﺔ-المﺘﻮﺳﻂ ) ،(%23ﺛﻢ
ﻣﺪﻳرﻳﺔ الجمارك لميﻨاء الﺪار البيضاء
).(%19

ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺪد اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ

ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2019
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت

اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء-
ﺳﻄﺎت

11%
12%

35%

23%
19%

ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء
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ﻃﻨﺠﺔ-ﺗﻄﻮان-
اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

ﻣﻴﻨﺎء
ﻃﻨﺠﺔ-اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

الـمـﻨـازﻋـات
شﻬﺪت الﻘضاﻳا الﺘﻲ ﺳجﻠﺘﻬا إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
ارﺗﻔاﻋا ﺑﻨﺴبﺔ  %5إلﻰ ﺟاﻧب زﻳادة ﻓﻲ الﻐراﻣات ﺑﻨﺴبﺔ .%3
وﺑﻠﻎ الﻨاﺗﺞ الﺼاﻓﻲ لﻠبيﻊ  138,10ﻣﻠيﻮن درﻫﻢ ﻓﻲ ﻋام  ،2019ﻣﺴجﻼ
ارﺗﻔاﻋا ﺑﻨﺴبﺔ  %30ﻣﻘارﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ .2018

ﺗﻄﻮر ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻣﻦ  2016إﻟﻰ 2019

400

ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪراﻫﻢ

500

ﺑﺎﻋﺪاد

600

45 000
44 000
43 000

300

42 000

200

41 000

100
0

46 000

40 000
39 000
2016
اﻟﻐﺮاﻣﺎت )اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺼﺎﻟﺤﻴﺔ  +اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(

2018

2017
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت

ﻋﺪد الﻘضاﻳا المﺴجﻠﺔ ﺑما ﻓيﻬا:
◂ الﻘضاﻳا المﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑالﺴيارات

ﺣﺼﺔ الﻘضاﻳا الﺘﻲ ﺗمﺖ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬا ﻋﻦ ﻃرﻳﻖ الﺼﻠﺢ

**2019

ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ

2016

2017

*2018

**2019

ﻧﺴبﺔ الﺘﻐير

42772

41430

42609

44727

5%

9312

6685

7942

10628

34%

%81

%82

%80

%69

)ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪراﻫﻢ (***

◂ الﻌﻘﻮﺑات المﺤﺼﻠﺔ )الﻐراﻣات الﺘﺼالﺤيﺔ والﻐراﻣات الماليﺔ(

الﻨاﺗﺞ الﺼاﻓﻲ لﻠمبيﻌات

553,70

480,20

489,30

503,50

3%

92,30

75,50

106,40

138,10

30%

* ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺤﻴﻨﺔ )ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  4ﻓﺒﺮاﻳﺮ (2020
** ﻣﺆﻗﺘﺔ
*** ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت

ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت

ﺗﻮزﻳﻊ قﻀاﻳا اﳌﻨازﻋات
ﺣﺴﺐ اﳌﺪﻳﺮﻳات الجﻬﻮﻳﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2019

ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2019
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت

ﻃﻨﺠﺔ-اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
22%

ﺗمﺜﻞ ﻗضاﻳا المﻨازﻋات المﺴجﻠﺔ ﻓﻲ ﻣيﻨاء ﻃﻨجﺔ-المﺘﻮﺳﻂ
والمﺪﻳرﻳﺔ الجﻬﻮﻳﺔ لﻠﺪار البيضاء-ﺳﻄات  %39ﻣﻦ إﺟمالﻲ
الﺤاﻻت الﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴجيﻠﻬا ﻓﻲ .2019

13%

اﻟﻮﺳﻂ-اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

4%

اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء-ﺳﻄﺎت

17%

13%

16%

ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء

اﻟﺸﺮق

14%

ﻃﻨﺠﺔ-ﺗﻄﻮان-
اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

ﺗــﺪﺑــﻴــﺮ
الـمـﻠـﺘـمـﺴــات
ﻣﺆﴍات الﻌمﻞ الﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺑﻠﻎ ﻋﺪد المﻜالمات الﻬاﺗﻔيﺔ الﻮاردة ﻋﻠﻰ الرﻗﻢ اﻻﻗﺘﺼادي والرﻗﻢ المﺨﺼﺺ لمﻐارﺑﺔ الﻌالﻢ  11856ﻣﻜالمﺔ ﻓﻲ ﻋام  .2019ﻓيما ﻧاﻫﺰ
إﺟمالﻲ ﻋﺪد المﻠﺘمﺴات اﻹلﻜﺘروﻧيﺔ المﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬا  4868ﻣﻠﺘمﺴﴼ ﻣﻘاﺑﻞ  3600ﺧﻼل الﺴﻨﺔ الماﺿيﺔ ،أي ﺑﺰﻳادة ﻗﺪرﻫا .%35
وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻃﻠبات المﻌﻠﻮﻣات  3403ﻃﻠبﴼ ،وﻫﻮ ﻣا ﻳمﺜﻞ  %70ﻣﻦ إﺟمالﻲ المﻠﺘمﺴات الﻮاردة ،أي ﺑﺰﻳادة ﻧﺴبﺘﻬا  %46ﻣﻘارﻧﺔ
ﺑﻌام  .2018ﻓيما ﺑﻠﻎ ﻋﺪد الﺸﻜاﻳات  1465شﻜاﻳﺔ ) %30ﻣﻦ إﺟمالﻲ المﻠﺘمﺴات( ،ﻣﺴج ﹰ
ﻼ اﻧﺨﻔاﺿﴼ ﺑﻨﺴبﺔ  %1ﻣﻘارﻧﺔ ﺑﻌام .2018
ﺗمﺖ ﻣﻌالجﺔ ﺟميﻊ الﻄﻠبات الﻮاردة ﻓﻲ غضﻮن ﻣﻌﺪل زﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﺪود  1,9ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻘاﺑﻞ ﻳﻮﻣيﻦ ﻛاﻣﻠيﻦ ﺳﻨﺔ  2018و  6,4ﻳﻮﻣﴼ
ﺳﻨﺔ .2017

11 856
اﺗﺼال ﻫاﺗﻔﻲ ﻋﻠﻰ
الرﻗﻢ اﻻﻗﺘﺼادي
والرﻗﻢ المﺨﺼﺺ
لﻠمﻐارﺑﺔ المﻘيميﻦ
ﺑالﺨارج

3 403

1 465

 1,9ﻳﻮم

ﻃﻠبﴼ لﻠمﻌﻠﻮﻣات

شﻜاﻳﺔ ﻣﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬا

ﻛمﺪة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
لمﻌالجﺔ المﻠﺘمﺴات

DDPTM : 490
ﻃﻨﺠﺔ-اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

DRTTA : 504

الﺘﻮزﻳﻊ الجﻐﺮاﰲ لﻠمﻠﺘمﺴات الﻮاردة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ

DRO : 343

2019

ﺗمﺜﻞ اﻹدارة المرﻛﺰﻳﺔ الجﻬﺔ اﻷﻛﺜر اﺳﺘﻘباﻻ لﻠمﻠﺘمﺴات ﻓﻲ ﻋام
DRFM : 137
 2019ﻋﻠﻰ إﺛر ﺗﻮﺻﻠﻬا ب  899ﻣﻠﺘمﺴﴼ ،وﻫﻮ ﻣا ﻳمﺜﻞ  %18ﻣﻦ
DRRSK : 183
إﺟمالﻲ الﺸﻜاﻳات وﻃﻠبات المﻌﻠﻮﻣات الﻮاردة ،ﺗﻠيﻬا المﺪﻳرﻳﺔ
AC : 899
الجﻬﻮﻳﺔ لﻠﺪار البيضاء-ﺳﻄات ) 801ﻃﻠبا ،أو (%16
اﻟﺒﻴﻀﺎء-اﻟﻤﻴﻨﺎء
DDPC : 719
وﻣﺪﻳرﻳﺔ الجمارك لميﻨاء الﺪار البيضاء ) 719؛  .(%15وﺑﻠﻎ
DRCS : 587
المﺘﻮﺳﻂ الﺴﻨﻮي لﻠﻄﻠبات الﻮاردة ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
DICS : 472
المﺼالﺢ  406ﻣﻠﺘمﺴﴼ ﻓﻲ ﻋام  2019ﻣﻘاﺑﻞ
 300ﻓﻲ .2018

DIA : 185

DIS : 20

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

I

2019

86

الﺘﻮزﻳﻊ الﺸﻬﺮي لﻠﻄﻠﺒات اﻹلﻜﱰوﻧﻴﺔ الﻮاردة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ

2019

ﻋﻠﻰ غرار الﺴﻨﻮات الماﺿيﺔ ،ﺑﻠﻎ ﻋﺪد المﻠﺘمﺴات الﻮاردة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2019ذروﺗﻪ ﺧﻼل الﻔﺘرة الﺼيﻔيﺔ ،الﺘﻲ ﺗﺘميﺰ ﺑﺘﻨﻈيﻢ ﻋمﻠيﺔ
ﻣرﺣبا ﻻﺳﺘﻘبال الجاليﺔ المﻐرﺑيﺔ المﻘيمﺔ ﺑالﺨارج ﺑاﻹﺿاﻓﺔ إلﻰ الﺘﺪﻓﻖ الﻜبير لﻠﺴياح اﻷﺟاﻧب.
490
351

373
287

273

235

228

213
154

125

ﻳﻨﺎﻳﺮ

113

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

142

أﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺎرس

119

96

ﻣﺎي

ﻳﻮﻧﻴﻮ

136

130

ﻏﺸﺖ

ﻳﻮﻟﻴﻮز

270

215

ﺷﺘﻨﺒﺮ

221

144

107

91

108

أﻛﺘﻮﺑﺮ

دﺟﻨﺒﺮ

ﻧﻮﻧﺒﺮ

ﺷﻜﺎﻳﺔ

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻠﺘﻤﺴﺎت اﻟﻮاردة ﺧﻼل  2019ﺣﺴﺐ ﺻﻨﻒ اﻟﻤﻠﺘﻤﺲ

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻠﺘﻤﺴﺎت اﻟﻮاردة ﺧﻼل  2019ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺼﺪر

ﻫﻴﺌﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ /
ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ 1%
%
ﻓﺌﺎت أﺧﺮى 0
وﺳﻄﺎءاﻟﺸﺤﻦ 3%

1%
ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى 2%

ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻜﺎﻳﺔ
 0%إرﺳﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
6%

اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻮن
ﺑﺎﻟﺨﺎرج

247

19%

31%

9%

اﻟﻤﻘﺎوﻻت

21%
22%

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ

اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻮن
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب

ا ﺟﺎﻧﺐ

اﻳﺪاع اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

82%

وﺗﺼﺪر المﻮﻗﻊ اﻹلﻜﺘروﻧﻲ الرﺳمﻲ لﻠجمارك ﻗائمﺔ الﻮﺳائﻞ
الﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬا المﻠﺘمﺴﻮن ﻓﻲ ﻋام  ،(%82) 2019ﻳﻠيﻪ البرﻳﺪ
المادي ) (%9والبرﻳﺪ اﻹلﻜﺘروﻧﻲ ).(%6

ﻳﺤﺘﻞ المﻐارﺑﺔ المﻘيمﻮن ﺑالﺨارج ﺻﺪارة الﻔﺌات المﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺑالمﻠﺘمﺴات ) ،(%31ﻳﻠيﻬﻢ اﻷﺟاﻧب ) (%22والمﻐارﺑﺔ
المﻘيمﻮن ﺑالمﻐرب ).(%21

ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻠﺘمﺴات الﻮاردة ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮع ﺧﻼل ﺳﻨﺔ

2019

ﻳﻌﺪ ”الﺪﺧﻮل المﺆﻗﺖ لﻠﻌرﺑات" أﻛﺜر المﻮاﺿيﻊ ﺗﺪاوﻻ ﺣيﺚ ﻣﺜﻠﺖ ﺣﻮالﻲ  %17ﻣﻦ المﻠﺘمﺴات الﻮاردة ،ﺗﻠيﻬا "اﻹﺟراءات الﺸﻜﻠيﺔ
لﺘﻌﺸير الﻌرﺑات" ) (%13و "إﺟراءات الﺘﺨﻠيﺺ الجمرﻛﻲ لﻠﺴﻠﻊ" ).(%10
1273

821
630
466

404

اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت

إﺟﺮاءات ﺗﻌﺸﻴﺮ
اﻟﺴﻴﺎرات

اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ
ﻟﻠﺴﻠﻊ

ا¥رﺳﺎﻟﻴﺎت اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ

ﺣﺠﺰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ
ﻟﻠﺨﻮاص

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت و اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات
و ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺸﺊ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ
ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

ﺗﺒﻠﻴﻎ

ﺳﻠﻮك أﻋﻮان اﻟﺠﻤﺎرك

اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت

اﻟﻌﻤﻼت اﺟﻨﺒﻴﺔوأﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺮف

ﻃﻠﺒﺎت ﺗﻤﺮﻳﻦ أو ﺷﻐﻞ

اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﺆﻗﺖ
ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ

إﺟﺮاءات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻬﺒﺎت و ا¥ﻋﻔﺎءات

اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت

80

74

28

ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت

229
114

45

44

40

36

33

29

20

26

27

ﻣﻮاﺿﻴﻊ أﺧﺮى

252

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻋمﻠـﻴــﺔ ﻋـﺒــﻮر
اﳌﻐارﺑﺔ اﳌﻘﻴمﻦﻴ ﺑالﺨارج

)ﻣﻦ  5ﻳﻮﻧﻴﻮ إﱃ  15ﺳﺒﺘمﱪ

(2019

ُﺳجﻞ ﺧﻼل ﻋمﻠﻴﺔ ﻣﺮﺣﺒا  2019وﺻﻮل
ﻣاﻳﺮﺑﻮ ﻋﲆ  2,9ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻐﺮﻲﺑ ﻣﻘﻴﻢ ﺑالﺨارج
إﱃ أرض الﻮﻃﻦ ،ﺑارﺗﻔاع قﺪره  %4ﻣﻘارﻧﺔ
ﻣﻊ ﺳﻨﺔ .2018
وﻳﺘﺼﺪر ﻣﻴﻨاء ﻃﻨجﺔ-اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻧﻘﻂ دﺧﻮل
الجالﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻳﻠﻴﻬا ﻣﻄار ﻣﺤمﺪ الﺨاﻣﺲ
ﺛﻢ ﺑاب ﺳﺒﺘﺔ.

ﺗﻄﻮر ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻐارﺑﺔ اﳌﻘﻴمﻦﻴ ﺑالﺨارج ﺧﻼل الﺴﻨﻮات الﺴﺖ اﳌاﺿﻴﺔ
إﻧﺘﻘﻞ ﻋﺪد المﻐارﺑﺔ المﻘيميﻦ ﺑالﺨارج الﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ  2,4ﻣﻠيﻮن ﺳﻨﺔ  2014إلﻰ  2,9ﻣﻠيﻮن ﺳﻨﺔ  ،2019ﻣﺴجﻼ ﺑﺬلﻚ ﻣﻌﺪل ﻧمﻮ
ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ب .%5
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﻴﻦ  2014و 2019

الﺪﺧﻮل
الﺨروج

المجمﻮع

2014

2015

2 366 702
2 084 221
4 450 923

2 526 770
2 270 686
4 797 456

2016

2017

2 784 961 2 637 321
2 471 131
2 285 319
5 256 092 4 922 640

2018

2019

الﺘﻐير 2019/2018

2 857 348
2 658 795
5 516 143

2 960 124
2 873 966
5 834 090

%4
%8
%6

ﻧﻘﻂ الﻌﺒﻮر
اﺧﺘار  %44ﻣﻦ أﻓراد الجاليﺔ المﻐرﺑيﺔ ﺧﻼل ﻋمﻠيﺔ ﻣرﺣبا  2019الﺪﺧﻮل ﺟﻮﴽ إلﻰ الﺘراب الﻮﻃﻨﻲ ،ﻓيما وﻗﻊ اﺧﺘيار  %38ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ
الممر البﺤري .وﻋﻠﻰ الرغﻢ ﻣﻦ ذلﻚ ،ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد الﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋبر ﻧﻘﻂ الﻌبﻮر البرﻳﺔ والجﻮﻳﺔ ﺑﺨمﺲ ﻧﻘاط ﻣﻘارﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ الﻔﺘرة
ﻣﻦ الﺴﻨﺔ الماﺿيﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴاب الممرات البﺤرﻳﺔ الﺘﻲ ﺗراﺟﻌﺖ ﺑمﻘﺪار  5ﻧﻘاط.
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دﺧﻮل وﺧﺮوج اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻤﺮ ﺑﻴﻦ  2018و 2019

+3%
44%

41%

-5%
43%

+2%

38%

16%

اﻟﻌﺒﻮر اﻟﺠﻮي
2018

اﻟﻌﺒﻮر اﻟﺒﺤﺮي
2019

شﻜﻞ الﻌبﻮر ﻋبر ﻣيﻨاء ﻃﻨجﺔ-المﺘﻮﺳﻂ  %23ﻣﻦ ﻣجمﻮع ﻋمﻠيات الﻌبﻮر ﺧﻼل ﺳﻨﺔ .2019
ﺗﺼﺪر ﻣﻄار ﻣﺤمﺪ الﺨاﻣﺲ ﺑالﻨﻮاﺻر ﻧﻘﻂ الﻌبﻮر الجﻮﻳﺔ ﺑﺤﺼﺔ .%12
ﻛﺸﻔﺖ دراﺳﺔ ﻋﺪد الﻮاﻓﺪﻳﻦ ﺣﺴب ﻧﻘﻂ الﻌبﻮر ﺑيﻦ  2018و  2019ﻋﻦ ﻣا ﻳﻠﻲ :
+%181
+%61
-%28

إرﺗﻔاع ﻋﺪد الﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋبر ﻣيﻨاء الﺤﺴيمﺔ.
إرﺗﻔاع ﻋﺪد الﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋبر ﺑاب ﻣﻠيﻠيﺔ وﺑاب ﺳﺘبﺔ.
اﻧﺨﻔاض ﻋﺪد الﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋبر ﻣيﻨاء الﻨاﻇﻮر.

18%

اﻟﻌﺒﻮر اﻟﺒﺮي

دﺧﻮل اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﺮﺳﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺣﺒﺎ 2019/2018
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

ﻣﻴﻨﺎء ﻃﻨﺠﺔ-
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﻣﻄﺎر ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﺑﺎب
ﺳﺒﺘﺔ

ﻣﻴﻨﺎء
اﻟﻨﺎﻇﻮر

ﻣﻴﻨﺎء
ﻃﻨﺠﺔ-اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﺑﺎب
ﻣﻠﻴﻠﻴﺔ

ﻣﻄﺎر ﻣﺮاﻛﺶ-
اﻟﻤﻨﺎرة

ﻧﻘﻂ ﻋﺒﻮر آﺧﺮى

2018

2019

ﺧﺮوج اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﺮﺳﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺣﺒﺎ 2019/2018
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

ﻣﻴﻨﺎء ﻃﻨﺠﺔ-
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﻣﻄﺎر ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﺑﺎب
ﺳﺒﺘﺔ

ﻣﻴﻨﺎء
اﻟﻨﺎﻇﻮر

ﻣﻴﻨﺎء
ﻃﻨﺠﺔ-اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﺑﺎب
ﻣﻠﻴﻠﻴﺔ

ﻣﻄﺎر ﻣﺮاﻛﺶ-
اﻟﻤﻨﺎرة

ﻧﻘﻂ ﻋﺒﻮر آﺧﺮى

2018

2019

وﺳاﺋﻞ الﻨﻘﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ قﺒﻞ ﻣﻐارﺑﺔ الﻌاﻢﻟ
شﻜﻠﺖ الﺴيارات ذات اﻻﺳﺘﻌمال الﺨاص الﻮﺳيﻠﺔ الرئيﺴيﺔ الﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬا المﻐارﺑﺔ المﻘيمﻮن ﺑالﺨارج ﺑﺤﺼﺔ ﺑﻠﻐﺖ  %97ﻋﻨﺪ
الﺪﺧﻮل.
اﻟﺪﺧﻮل

D17
اﻟﻌﺮﺑﺎت

1%
2%
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اﻟﺨﺮوج

%
96
97%

I
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ﺳﻴﺎرات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺨﺎص

D17
اﻟﻌﺮﺑﺎت

1%
2%

%
96
97%

ﺳﻴﺎرات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺨﺎص

ﺗﻮزﻳﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2019
ﻋﺮﺑﺎت ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري

اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻧﻘﻂ اﻟﻌﺒﻮر أﺧﺮى

ﻧﻘﻂ اﻟﻌﺒﻮر أﺧﺮى

ﺑﺎب ﻣﻠﻴﻠﻴﺔ

11%

11%

11%

ﻃﻨﺠﺔ-
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

49%

17%

ﻃﻨﺠﺔ-
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﺑﺎب ﺳﺒﺘﺔ

ﺑﺎب ﺳﺒﺘﺔ

12%

44%

14%

33%

ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻨﺎﺿﻮر

ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻨﺎﺿﻮر

اﻟﺤﺎﻓﻼت

ﻋﺮﺑﺎت ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎري
ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻨﺎﺿﻮر
37%

ﻃﻨﺠﺔ-
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﻃﻨﺠﺔ-
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

63%

1%
93%

6%

ﻧﻘﻂ اﻟﻌﺒﻮر أﺧﺮى
ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻨﺎﺿﻮر

الﺘﺼارﻳﺢ اﳌﻮدﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻐارﺑﺔ اﳌﻘﻴمﻦﻴ ﺑالﺨارج
ﻣﺜﻠﺚ الﺘﺼارﻳﺢ ”T6ﻣﻜرر“  %76ﻣﻦ الﺘﺼارﻳﺢ الﺘﻲ ﻗام ﺑﺈﻳﺪاﻋﻬا المﻐارﺑﺔ المﻘيمﻮن ﺑالﺨارج ﺧﻼل ﻋمﻠيﺔ الﻌبﻮر ﻣرﺣبا ﺑرﺳﻢ
ﺳﻨﺔ .2019
ح

وﻓيما ﻳﺨﺺ الرﺳﻮم والمﻜﻮس ،ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ الﺘﺼارﻳﺢ المﻔﺼﻠﺔ أزﻳﺪ ﻣﻦ  43ﻣﻠيﻮن درﻫﻢ أو  %58ﻣﻦ ﻣجمﻮع الرﺳﻮم والمﻜﻮس
المﺤﺼﻠﺔ ﺧﻼل ﻋمﻠيﺔ الﻌبﻮر ﺑرﺳﻢ ﺳﻨﺔ .2019
ﺳجﻠﺖ الﺘﺼارﻳﺢ المﻮدﻋﺔ ﻣﻦ ﻗبﻞ الجاليﺔ المﻘيمﺔ ﺑالﺨارج اﻧﺨﻔاﺿا ﺑﻨﺴبﺔ  %27ﻣﻘارﻧﺔ ﻣﻊ الﺴﻨﺔ الماﺿيﺔ ،ﺣيﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد الﺘﺼارﻳﺢ
المﻮدﻋﺔ  15779ﺳﻨﺔ  2019ﻣﻘاﺑﻞ  21637ﺳﻨﺔ .2018
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج
ﻧﻮع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ

الﺘﺼرﻳﺢ المﻔﺼﻞ
الﺘﺼرﻳﺢ الﻄارئ
 T6ﻣﻜرر

المجمﻮع
D17

الرﺳﻮم والضرائب ))ﺑﺂﻻف اﻟﺪراﻫﻢ(

الﻌﺪد
2018

2019

ﻧﺴبﺔ الﺘﻐير

2018

2019

ﻧﺴبﺔ الﺘﻐير

2 209
325
19 103
21 637
2 231

3 332
471
11 976
15 779
3 250

%51
%45
-%37
-%27
%46

38 569
2 401
25 696
66 667
27 450

43 097
2 324
28 369
73 790
21 537

%12
-%3
%10
%11
-%22

اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻔﺼﻞ  :ﻧﻤﻮذج ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮح ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﻼص وﻓﻖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﺮﻛﻲ ﻣﻌﻴﻦ.
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻄﺎرئ  :ﺗﺼﺮﻳﺢ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ.
T6ﻣﻜﺮر  :وﺻﻞ أداء رﺳﻮم وﻣﻜﻮس اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ.
 : D17ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﻌﺮﺑﺎت ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎري ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﻟﻲ.

ﺗــﻌــﺸــﻴــﺮ
الﺴﻴارات الﺴﻴاﺣﻴﺔ
ﺗﻌﺸﺮﻴ الﺴﻴارات ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام الﺨاص ﺣﺴﺐ ﻧﻮع الﺴﻴارة
ﺗﻘﻠﺺ ﺗﻌﺸير الﺴيارات ﺑﻨﺴبﺔ  %6ﺳﻨﺔ  2019ﻣﻘارﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ
 ،2018ﺣيﺚ اﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪدﻫا ب  9051ﺳيارة %90 ،ﻣﻨﻬا
ﺟﺪﻳﺪة وﺑﻘيمﺔ إﺟماليﺔ ﺗراﺟﻌﺖ ﺑﻨﺴبﺔ  ،%4ﻣما أدى إلﻰ
اﻧﺨﻔاض ﻃﻔيﻒ ﻓﻲ الرﺳﻮم والمﻜﻮس المﺤﺼﻠﺔ ﺑﻨﺴبﺔ
ﻻ ﺗﺘﻌﺪى  .%1أﻣا الﺴيارات المﺴﺘﻌمﻠﺔ ،الﺘﻲ ﺗبﻠﻎ ﺣﺼﺘﻬا
 %10ﻣﻦ الﺴيارات الﺘﻲ ﺟرى ﺗﻌﺸيرﻫا ،ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪدﻫا
ﺑﻨﺴبﺔ  %16ﻣﻘارﻧﺔ ﺑﻌام  ،(+%41) 2018ﻻ ﺳيما الﺴيارات

الﺘﻲ ﺗﺘراوح ﻣﺪة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬا ﺑيﻦ ﻋام واﺣﺪ و  3ﺳﻨﻮات .ﻛما
اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻘﺪار الرﺳﻮم والمﻜﻮس المﺤﺼﻠﺔ ﺑرﺳﻢ ﺗﺨﻠيﺺ
الﺴيارات المﺴﺘﻌمﻠﺔ ﺑﻨﺴبﺔ  ،%5ﻧﺘيجﺔ ارﺗﻔاع ﻋﺪد الﺴيارات
المﺴﺘﻔيﺪة ﻣﻦ الﺘﺨﻔيضات المﺨﺼﺼﺔ لﻠمﻐارﺑﺔ المﻘيميﻦ
ﺑالﺨارج المﺘﻘاﻋﺪﻳﻦ ﺑﻨﺴبﺔ  ،%40ﻓضﻼ ﻋﻦ اﻧﺨﻔاض ﺑﻨﺴبﺔ
 %28ﻣﻦ ﻋﺪد الﺴيارات الﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﺸيرﻫا دون اﻻﺳﺘﻔادة ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻹﺟراء.

ﺗﻌﺸﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎرات ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎص
2018

*2019

الﻔارق

ﻧﺴبﺔ الﺘﻐير

◂ ﻋﺪد الﺴيارات
◂ الﻘيمﺔ ﺑمﻼﻳيﻦ الﺪراﻫﻢ
◂ ﻣبﻠﻎ الرﺳﻮم والضرائب المﺤﺼﻠﺔ )**( )ﺑمﻼﻳيﻦ الﺪراﻫﻢ(

139 473
21 773
4 989

128 401
20 927
4 918

-11 072
-846
-71

-%8
-%4
-%1

◂ ﻋﺪد الﺴيارات الﺘﻲ ﺛﻢ ﺗﻌﺸيرﻫا ﺑما ﻓيﻬا :
◂ الﺴيارات الﺘﻲ ﻳﻘﻞ ﻋمرﻫا ﻋﻦ ﺳﻨﺔ
◂ الﺴيارات الﺘﻲ ﻳبﻠﻎ ﻋمرﻫا ﻣا ﺑيﻦ ﺳﻨﺔ و ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
◂ الﺴيارات الﺘﻲ ﻳبﻠﻎ ﻋمرﻫا ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓما ﻓﻮق
◂ ﻗيمﺔ الرﺳﻮم والضرائب المﺤﺼﻠﺔ )**( )ﺑمﻼﻳيﻦ الﺪراﻫﻢ(
◂ المﺴﺘﻔيﺪة ﻣﻦ اﻣﺘياز المﻐارﺑﺔ المﻘيمﻮن ﺑالﺨارج المﺘﻘاﻋﺪﻳﻦ )***(

12 640
201
871
11 568
536,6
154

14 661
195
1 229
13 237
508,8
238

2 021
-6
358
1 669
-28
84

%16
-%3
%41
%14
-%5
%55

152 113
5 526

143 062
5 427

-9 051
-99

-%6
-%2

الﺴيارات الجﺪﻳﺪة المﺴﺘﻮردة

الﺴيارات المﺴﺘﻌمﻠﺔ

ﻣجمﻮع الﺴيارات الﺴياﺣيﺔ

◂ ﻋﺪد الﺴيارات
◂ ﻣبﻠﻎ الرﺳﻮم والضرائب المﺤﺼﻠﺔ )ﺑمﻼﻳيﻦ الﺪراﻫﻢ(

* ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ
** اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻘﺪرة
*** ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪون اﻟﻤﻘﻴﻤﻮن ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ %90

ﺗﻌﺸﺮﻴ الﺴﻴارات ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام الﺨاص ﺣﺴﺐ
اﳌﺪﻳﺮﻳات الجﻬﻮﻳﺔ

ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺸﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎرات ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎص ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2019
ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت أﺧﺮى

ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ ﻣﺪﻳرﻳﺔ الجمارك لميﻨاء الﺪار البيضاء %52
ﻣﻦ إﺟمالﻲ ﻋﺪد الﺴيارات ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام الﺨاص الﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﻌﺸيرﻫا ﻓﻲ  ،2019ﺗﻠيﻬا ﻣﺪﻳرﻳﺔ الجمارك لميﻨاء ﻃﻨجﺔ-
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