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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
[…]

نفتتح هذه السنة التشريعية ،في ظروف استثنائية ،وبصيغة مختلفة.
فهي مليئة بالتحديات ،خاصة في ظل آثار األزمة الصحية ،التي يعرفها المغرب والعالم.
[…]

لقد أبانت هذه األزمة عن مجموعة من االختالالت ومظاهر العجز ،إضافة إلى تأثيرها السلبي
على االقتصاد الوطني والتشغيل.
لذا ،أطلقنا خطة طموحة إلنعاش االقتصاد ،ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية االجتماعية،
وأكدنا على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة ،وإصالح مؤسسات القطاع العام.
[…]

إن نجاح أي خطة أو مشروع ،مهما كانت أهدافه ،يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة،
وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويجب أن تعطي مؤسسات الدولة والمقاوالت العمومية ،المثال في هذا المجال ،وأن تكون
رافعة للتنمية ،وليس عائقا لها.
ونظرا لألهمية االستراتيجية لهذه المؤسسات ،فإننا نجدد الدعوة للقيام بمراجعة جوهرية
ومتوازنة لهذا القطاع.
[…]

ذلك أن نجاح خطة اإلنعاش االقتصادي ،والتأسيس لعقد اجتماعي جديد ،يقتضي تغييرا
حقيقيا في العقليات ،وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية.
[…]
مقتطف من الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجاللة الملك محمد السادس ،نصره اهلل،بمناسبة افتتاح الدورة
األولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية العاشرة.

الرباط ،في  9أكتوبر 2020

كلمة
نـبـيـل
األخـضـر
املدير العام
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ستظل سنة  2020بالنسبة للجامرك كام بالنسبة للبرشية جمعاء سنة
فريوس كورونا.
سنة شهد فيها النشاط االقتصادي تراجعا مفاجئا بل جمودا لحق بالعديد من القطاعات .حيث امتد
وقع هذا الوباء إلى حد تقييد بعض الحريات .وألول مرة منذ أزيد من عقدين ،اضطر المغرب إلى اللجوء
إلى اعتماد قانون مالية تعديلي.
وعلى المستوى الجمركي ،فإذا كان نشاط المسافرين قد توقف بشكل نهائي فإن العمليات التجارية
عرفت تراجعا طفيفا بالكاد لمسناه على أرض الواقع .وأمام هذا الظرف الغير مسبوق ،كان من
الضروري على الجمارك شأنها شأن العديد من المؤسسات إعادة تنظيم العمل والتركيز على االبتكار.
حيث تم إطالق االستراتيجية الجديدة "الجمارك  ،"2023تطمح من خاللها إدارة الجمارك توطيد عالقة
الثقة مع زبائنها الفاعلين والمواطنين على حد سواء...
عمليا ،تم اعتماد العمل عن بعد .كما عمم األداء اإللكتروني للرسوم والمكوس ،حيث بلغت نسبة
المداخيل المحصلة إلكترون ًيا منذ بداية أبريل أزيد من  %95من مجموع المداخيل .وعلى مدى شهور
عدة ،بذلت فرق الجمارك جهودا جبارة من أجل تسريع التخليص الجمركي للمواد واألجهزة األساسية
للتغذية والصحة.
ومن ناحية أخرى ،وسعيا منها لدعم المقاوالت التي سرعان ما وجدت نفسها في وضع صعب ،اتخذت
الجمارك عدة إجراءات كان الهدف منها تخفيف الضغط على ميزانيتها  :تمديد آجال الحسابات
والقروض والتخفيف من اإللزاميات المتعلقة بتقديم الوثائق الستكمال بعض اإلجراءات الجمركية
وتقليص نسبة اللجوء إلى عمليات المعاينة الجمركية للسلع... ،
عاما غن ًيا  :افتتاح معهد التكوين
على مستوى المشاريع وبشكل مفارق ،كان عام 2020
ً
الجمركي الجديد وتبني النظام األساسي الجديد لموظفي الجمارك واعتماد حلول رقمية جديدة
(  Diw@natiو@... ،) Bayyan Liy
أتقدم بالشكر لجميع موظفات وموظفي الجمارك الذين أبلوا بالء حسنا إلنجاح هذه األوراش.
إن التقرير السنوي الذي بين أيديكم يمنحكم فكرة نوعية وكمية عن إنجازات الجمارك برسم سنة
 .2020وستقربكم المشاريع والمؤشرات واألرقام التي تم تحقيقها على المستويين الوطني
والجهوي من نتائج األداء الجمركي خالل هذه السنة االستثنائية.
وقبل أن أختم هذه الكلمة ،أستحضر ذكرى أرواح زمالئنا السبعة الذين رحلوا سنة  2020جراء
إصابتهم بفيروس كورونا تاركين في قلوبنا عظيم األسى .تغمدهم اﷲ برحمته الواسعة.
لنظل يقظين ونبذل قصارى الجهود معا حتى نجعل من سنة  2021سنة إنجازات أعظم ،وباألخص
سنة ينعم فيها الجميع بالصحة والرخاء.

قراءة ممتعة.
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أبــرز األحــداث
لسنة 2020
بداية سنة يطبعها التجديد
شكل االفتتاح الرسمي لمعهد التكوين الجمركي الجديد في  28يناير  2020بـبن سليمان
حدثا تاريخيا هاما في سنة  ،2020حيث انضم كبار المسؤولين والشركاء إلى موظفي
الجمارك لالحتفال بهذا الحدث الكبير الذي يعتبر مصدر فخر واعتزاز إلدارة الجمارك والضرائب
غير المباشرة.

مداخيل جمركية تفوق التوقعات
 91مليار درهم هو مجموع المداخيل الجمركية خالل سنة
 .2020يعتبر هذا الرقم إنجازا هاما في ظل الظرف
االقتصادي والضريبي الصعب لهذه السنة.
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جمركيون معبؤون خالل مرحلة كوفيد-

19

رغم الضغوطات والقيود التي فرضها وباء كوفيد ،19 -أخذت هيئة
الجمارك على عاتقها ضمان استمرارية المرفق وعدم التخلي عن
طموحاتها لخدمة المواطنين وزبناء إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة المهنيين منهم واألفراد.

اسرتاتيجية جديدة يف أفق

2023

تميزت سنة  2020بالشروع في إطالق
استراتيجية جديدة تطمح إلى العمل
"من أجل عالقة مبنية على الثقة" .وأخذا
بعين االعتبار الظرف الصحي الجديد،
تستند خارطة الطريق هاته على ست
أهداف موزعة على  31مشروع.

منصة رقمية جديدة مخصصة للفاعل االقتصادي
"  ،" Diw@natiديوانتي بنقرة زر" خدمة رقمية
جديدة تقدمها إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة بثالث لغات إلى رؤساء المقاوالت
منذ السابع والعشرين من شهر نونبر
لسنة  .2020وتهدف إلى تسهيل تتبع
عملياتهم الجمركية وكذا التفاعل الرقمي
مع المصالح الجمركية.

تعميم األداء اإللكرتوين للمستحقات الجمركية ليصبح خدمة رائدة
بلغت نسبة تحصيل المداخيل الجمركية عبر
األداء اإللكتروني إلى  %73سنة  2020مقابل
 %12خالل السنة الماضية .ويعزى هذا االرتفاع
الكبير إلى مزيج عاملين :الظرف الوبائي الذي
دفع المهنيين إلى اإلسراع بتبني وسيلة األداء
اإللكتروني ،وكذا الجهود المتواصلة لتعميم
المنتوج المقدم من طرف المصالح الجمركية.

إحراز مزيد من التقدم فيام يخص رقمنة مسار التخليص الجمريك
ال تفتأ الجمارك تطور هذا المشروع .فبالرغم من األزمة الوبائية تم
تجريد ماال يقل عن أربع وثائق في سنة  : 2020شهادات المنشأ،
طلبات التحكيم في مجال القيمة ،طلبات اإلعفاء الجمركي وكذا
أذون التسليم.

تطبيق محمول موجه للعموم قصد املساهمة يف حامية املستهلك
تزامنا مع إطالق  ،Diw@natiقامت إدارة الجمارك
والضرائب غير المباشرة في السابع والعشرين
من شهر نونبر  2020بإعداد تطبيق محمول على
منصتي “بالي ستور” (أندرويد) و(آب ستور)
(إيوس) .يستهدف هذا التطبيق ،القابل للتحميل
مجانا ،المستهلكين الحريصين على التأكد من
أن المنتجات التي هم بصدد اقتنائها قد تم
إخضاعها للضريبة.
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تــعــزيــز
املداخيــل
الجمركيــة

إىل جانب األزمة الصحية ،ﴎعان ما بدا تأثري وباء كوفيد  19-جليا ،السيام من حيﺚ املداخيل الجمركية ،التي بلغت  91,3مليار
درهم يف سنة  ،2020بانخفاض قدره 9,7مليار درهم أو  %10-مقارنة بسنة  .2019غري أن هذه النتائج تظل إيجابية نسب ًيا ألنها
تجاوزت توقعات قانون املالية التعديﲇ لسنة  2020بنسبة % 7,2أي مبداخيل قدرت ب  6,13مليار درهم.
خالل سنة  ،2020شكلت الضريبة على القيمة المضافة
 %57من إجمالي مداخيل الميزانية ،تليها الضريبة
الداخلية على االستهالك بنسبة  ،%32ورسوم االستيراد
بنسبة .%11
سجلت مداخيل رسوم االستيراد ارتفاعا إيجابيًا في المتوسط
بنسبة  %2,2على مدى السنوات الخمس الماضية ،رغم
انخفاضها في سنة  300- ( 2020مليون درهم أو .)-%2

توزيع مداخيل الميﺰانية ﺣﺴﺐ البﻨد
لﺴﻨتﻲ 2020 - 2019

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية ،شكلت الضريبة على
القيمة المضافة  %54من مداخيل الميزانية وسجلت ارتفاعا
في المتوسط بلغ حوالي  ،%2,3رغم تسجيلها انخفاضا
بنسبة  %13أو  7,1-مليار درهم في سنة .2020
كما سجلت الضريبة الداخلية على االستهالك انكماشا بنسبة
 %8,4في سنة  .2020غير أنها سجلت ارتفاعا سنويا في
المتوسط قدره  %5على مدى السنوات الخمس الماضية ،مما
يمثل نسبة  %29من مساهمة المداخيل الجمركية بالميزانية.
وواصلت أتاوى أنبوب الغاز نفس المنحى التنازلي في سنة
 2020مع انخفاض بنسبة  %55أو  454-مليون درهم ،مما
يمثل نسبة متوسطة تناهز  %1من مداخيل الميزانية.
.
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الحلقة الداخلية  I 2019 :الحلقة الخارجية 2020 :

االرتفاع االستثناﻲﺋ للمداخيل اإلضافية نتيجة املراقبة
رغم األزمة الصحية وتأثيرها الكبير على حجم الواردات ،فقد

ارتفعت مداخيل الرسوم والمكوس اإلضافية في سنة 2020
إلى  4,45مليار درهم بزيادة قدرها ( %24أو 866,70+
مليون درهم) مقارنة بإنجازات سنة  .2019وتشمل هذه

اإلنجازات المداخيل المترتبة عن عمليات مراجعة القيمة التي
تشكل المصدر الرئيسي لهذه المداخيل اإلضافية بنسبة
تصل إلى .%84

كما مثلت المراقبة اآلنية ،دون احتساب مراقبة القيمة%5,07 ،
من المداخيل اإلضافية ،أو  226مليون درهم.

من جهة أخرى ،بلغت المداخيل المحصلة في إطار المراقبة
البعدية  432مليون درهم .وشكلت هذه المداخيل نسبة
 %9,71من المداخيل اإلضافية ،مسجلة ارتفاعا بنسبة %38
(أو  117,90+مليون درهم) مقارنة بسنة .2019

تطور المداخيل اﻹﺿافية ﺣﺴﺐ نوع المراقبة )(2020-2018

10%
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13%
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4%
4%
4%

79%
82%
84%

5%

ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ )ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪراﻫﻢ(
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﻜﻮس اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻧﻴﺔ دون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
)اﻟﻤﻨﺸﺄ ،اﻟﻨﻮع ،اﻟﻮزن) (...ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪراﻫﻢ(
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﻜﻮس اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ )ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪراﻫﻢ(
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﻜﻮس اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﻒ ﻋﻨﻬﺎ
)ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪراﻫﻢ( ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻌـﺪﻳﺔ

الـتـسـهـيـل وتجريد
املساطر من طابعها املادي
سنة  ،2020ضربت العالم جائحة ال مثيل لها بسبب انتشار فيروس كوفيد.19-
هذه األزمة الصحية غير المسبوقة لم تخل من ترتبات على النشاط االقتصادي
العالمي .لم يشكل المغرب استثناء ،حيث تأثرت مقاوالته سواء عند التصدير أو
االستيراد بانتشار جائحة كوفيد.19-
استنادا إلى أدوارها االقتصادية و في ظل هذا الظرف الصعب والمعقد ،حرصت
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على دعم المقاوالت المغربية من خالل وضع
تدابير استثنائية من أجل المساعدة على إنعاش النشاط االقتصادي الوطني مع
مواصلة أوراشها المستمرة للتسهيل وتجريد المساطر من طابعها المادي.

إجراءات جمركية ملواجهة التداعيات السلبية لألزمة الصحية
دعم المقاوالت النشيطة ،تيسير مرور سلعها لدى الجمرك ومنح تسهيالت من أجل ضمان حسن سير عملياتها ،تلك
هي بعض من األهداف التي ترتكز عليها التدابير والمبادرات التي اتخذتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل
مساعدتها على مواجهة السياق االقتصادي المتف ّرد لسنة  .2020من بينها :
 تعميم األداء اإللكتروني بالنسبة لجميعالمستحقات الجمركية وجعل إجراءات
االنخراط في هذه الخدمة أكثر مرونة ؛
 وضع إجراءات مرنة لتسوية الحساباتالمكتتبة في إطار األنظمة االقتصادية
( )REDللجمرك عن طريق التصدير أو
االستهالك ،وكذا اعتماد تخفيضات مهمة
على الغرامات وفوائد التأخير بالنسبة
لعمليات التصفية المعنية ؛
 تمديد أجل صالحية الحسابات المكتتبةتحت األنظمة االقتصادية للجمرك ( )RED؛
 قبول التوكيالت المرسلة إلكترونيًادون الحاجة إلى التصديق على التوقيعات،
والنسخ اإللكترونية لشهادتي المنشأ
والحركة االورومتوسطية EUR-
EUR.1
 MEDالمدرجتين في اتفاقية المغرب
واالتحاد األوروبي ،وكذا منح شهادات
للمصدرين في صيغة إلكترونية ؛
المنشأ
ّ
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 تجريد مسطرة إدارة طلبات تـغيير المعطيات الخاصة "ببدر" منطابعها المادي ؛
 دعم الفاعلين المتضررين بشكل مباشر من األزمة الصحية ،ومنهم : فاعلو النقل الدولي على الطرق الذين يقومون بعمليات في إطاردفاتر العبور البري الدولي  :سمحت الجمارك لهؤالء الفاعلين خالل
فترة مؤقتة مدتها ستة أشهر باستخدام شواهد الترخيص لعربات
النقل الدولي على الطرق والتي انقضت مدة صالحيتها أثناء األزمة
الصحية وتقديم دفاتر العبور البري الدولي على شكل مطبوع من
نسخة "طباعة المنزل"  .print*homeكما ُسمح لهم أيضا بخفض
عدد األيام التي تتزامن مع فترة الحجر الصحي ،و كذا أجل اإلقامة
المسجلة أثناء تسوية عمليات القبول والتصدير المؤقت لعربات
النقل البري الدولي.
 الفاعلون الذين يتوفرون على مخازن معفاة من الرسوم الجمركية  :تسهيالت تم وضعها من اجل التسوية عن طريق عرضبضائعهم الموضوعة تحت نظام المستودعات الحرة الخاصة باالستهالك ؛
 الفاعلون الذين يشتغلون في مجال التموين على متن الطائرات يسمح لهم بدورهم باستخدام معدات اإلنتاج الخاصة بهموالمتواجدة في حظيرة الطائرات إلعداد األطباق الجاهزة والموجهة للسوق المحلية ؛
 تسريع معالجة ملفات استرداد الرسوم والمكوس لفائدة الفاعلين ؛ تعليق إجراءات التحصيل الجبري وكذا المتابعات القضائية في القضايا غير الجنائية ؛ -تعليق اآلجال المتعلقة باإلجراءات اإلدارية التي ال يمكن تنفيذها بطريقة ال مادية.
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تجريد إذن التسليم من طابعه املادي
وضعت إدارة الجمارك سنة  2020مسارا لتبادل إذن
التسليم إلكترونيا ،وذلك من خالل الشباك الوحيد
للتجارة الخارجية " ،"PortNetكما شرعت في االستيراد
المنجزة على مستوى مخازن وساحات االستخالص
الجمركي وفي جميع الموانئ بهدف توسيعها
لتشمل مكاتب المطارات سنة .2021
بعد أن كان إذن التسليم يمنح بشكل مادي من
قبل الوكالء البحريين ،ووكالء النقل ،ومستغلي
مخازن وساحات التخليص الجمركي إلى المستوردين
والمعشرين من أجل تبرير ملكية السلع المستوردة،
وذلك عند إيداع التصريح المفصل للسلع (،)DUM
أصبح من اآلن فصاعدا يتم وبشكل تلقائي انطالقا من
المعطيات الخاصة بالتصريح الموجز أو وثيقة التفريغ
ويرسال إلكترونيا إلى جميع الفاعلين المعنيين.
هذا اإلجراء الجديد وبفضل التعاون المثمر بين كل من الجمارك ،والوكالة الوطنية للموانئ والجمعية المهنية للوكالء
البحريين ومستأجري البواخر بالمغرب وجمعية المعشرين المعتمدين لدى الجمارك بالمغرب وكذا جمعية منظمي عمليات
النقل الدولي ،سيسمح على األرجح بتقليص مدة التخليص الجمركي وتحسين مؤشرات أداء النظام االقتصادي للتجارة
العابرة للحدود ،وذلك إلى الحد الذي يعفي المستوردين من تقديم وثيقتين ماديتين كانتا مطلوبتين من قبل ،وهما
بوليصة الشحن وإذن التسليم.

املبسط
تحكيم القيمة ّ
رغبة منها في تقوية إدارة القرب في كل ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمقاولة ،و ذلك من خالل الرقمنة ،قامت إدارة الجمارك
والضرائب غير المباشرة في يوليوز  ،2020بحوسبة مسطرة طلبات التحكيم في مجال القيمة بالموازاة مع المركزية معالجتها
على مستوى المصالح المختصة.

التجريد املادي لشهادة إبراء الذمة
بعد التجريد المادي لعقود الكفالة المنشأة سنة  2017من قبل البنوك لضمان العمليات المسجلة بموجب أحد األنظمة
االقتصادية للجمرك التي يقوم بها الزبناء ،شرعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في رقمنة شهادات إبراء ذمة الحسابات
المسجلة بموجب األنظمة االقتصادية للجمرك.
ّ
ADII

على المستوى العملي وفي إطار اإلجراء الجديد ،فعندما يمنح حساب
مكتتب تحت األنظمة االقتصادية للجمرك شهادة إبراء ذمة كلية أو جزئية،
يشعر البنك بذلك بشكل آني ويتوصل بنسخة  PDFمطابقة.
بمجرد التوصل بشهادة إبراء الذمة اإللكترونية ،يقوم البنك على الفور
بتحرير الفاعل من التزاماته في حدود قيمة اإلبراء

BANQUE

PDF

تسهيل التخليص الجمريك

املبسﻄة
ﺷكل جديد من التصاريح ّ
بالنظر إلى الخصوصية التي تتمتع بها بعض القطاعات اإلنتاجية (الصيد البحري ،والمالحة البحرية ،واإلرساليات الدبلوماسية…،(.
ترخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التخليص الجمركي باستخدام التصريح المبسط .هذا التصريح يكون على شكل
وثيقة تجارية أو للنقل تحتوي على الحد األدنى من المعطيات الضرورية الالزمة لتحديد السلع ونظامها الجمركي.

ابتداء من شهر أبريل  ،2020تم إدراج فئة جديدة من التصاريح المسماة "تكميلية" في نظام التخليص الجمركي عبر اإلنترنت
"بدر".

تحميل تراخيص املكتﺐ الوﻃنﻲ للسالمة الصحية للمنتجات الغﺬاﺋية أﺻبح أكﺮﺜ إلﺰامية
ألغت المصالح الجمركية تحميل النسخ الممسوحة ضوئيا من التصاريح الصادرة عن المكتب الوطني للسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية من النظام المعلوماتي "بدر" سنة  2020بعد أن كانت تشترطها سابقا للتصريح برفع السلع.
وحدها نتائج المراقبة الواردة إلكترونيا على نظام التخليص الجمركي "بدر" تأخذ بعين اإلعتبار من قبل المصالح
ا لجمر كية .
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التجريد املادي لﻄلبات اﻹعفاء الجمرﻲﻛ
في  8أبريل  ،2020دخل إجراء التجريد المادي إلدارة طلبات اإلعفاء الجمركي المقدم عن طريق الشباك الوحيد الوطني للتجارة
الخارجية " "Portnetحيز التنفيذ.
هذا المسار الجديد الذي تم تفعيله لمعالجة طلبات اإلعفاء الجمركي وذلك بالتعاون الوثيق مع الشباك الوحيد الوطني
للتجارة الخارجية  ،Portnet S.Aسيساهم ال محال في تسريع عمليات رفع وخروج السلع المستفيدة من اإلعفاءات الجمركية
المستوردة بموجب بعض الحصص التعريفية الجمركية وكذا االتفاقات التفضيلية المعنية بهذا اإلجراء.

تعميم قرض الحيازة وﻃنيا
يعتبر قرض الحيازة على المستويين الوطني أو المحلي تسهيال طويل األمد منح للمقاوالت المستوردة لتمكينها من التصرف
في بضائعها في أوقات مختلفة ،عن طريق تأخير دفع الرسوم والمكوس وغيرها من المبالغ المستحقة.
ومع تطور النظام المعلوماتي للجمارك ،ومن أجل تبسيط اإلجراءات تم سنة  2020التخلي عن القرض المحلي لصالح قرض
الحيازة على المستوى الوطني.
بالنسبة للمقاوالت المستفيدة من قرض الحيازة الوطني ،تبقى هذه األخيرة ملتزمة بنفس القرض وذلك بالنسبة للعمليات
المنجزة في جميع المكاتب الجمركية للمملكة .ويمكنها أيضًا تغيير مبلغ قرضها في أي مكتب جمركي.

مـــواكـــبـــة
الـــمـــقـــاوالت
جريا عىل عادتها ،مل تدخر إدارة الجامرك سنة  2020أي جهد لتقديم الدعم واملساعدة للنسيج االقتصادي الوطني ليس فقط
من خالل منح تسهيالت جديدة ،ولكن أيضا من خالل تقريب الرؤى ،تقاسم االهتاممات املشرتكة ،وكذا توحيد الجهود والوسائل
مع رشكائها املؤسساتيني و الخواص.

تعميم إجراء رفع اليد يف املقاولة عىل العمليات املنجزة نقدا
من أجل تسريع عملية حيازة البضائع وتيسير اإلجراءات المرتبطة بخروجها الفعلي من حضيرة الجمارك ،سمحت إدارة الجمارك
والضرائب غير المباشرة باستصدار رفع اليد في مقر المقاولة.
هذا اإلجراء المخصص بداية للفاعلين االقتصاديين المصنفين في فئتي (أ و ب ) الذين يتوفرون على قرض حيازة أو كفالة معتمدة،
سيتم تعميمه اعتبارا من يونيو  2020على المعامالت المسجلة نقدا.
عمليا ،وبمجرد التوقيع على التصريح ،يتم منح رفع اليد في مقر المقاولة تلقائيا شريطة أداء الرسوم والمكوس عبر إحدى القنوات
المختلفة التي وضعتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

إحداث أنظمة جديدة من أجل دعم مناطق الترسيع الصناعي
وضعت إدارة الجمارك سنة  2020نظامين جديدين من أجل دعم المنصات اللوجستية المتواجدة في مناطق التسريع الصناعي
والمساهمة في تعزيز جاذبيتها.
يخول النظام األول (" :769التصدير عبر المناطق الحرة اللوجستية") إمكانية السماح بولوج المنطقة الحرة بالنسبة لحالة المبيعات
النهائية ،مع التصديق على حسابات المدخالت ومواد التغليف المستخدمة .فيما يتيح النظام الثاني ( ":682التصدير إلى الخارج
ثم التصدير عبر المناطق الحرة اللوجستية") إمكانية إصدار شهادة المنشأ وقت إرسال البضائع إلى الزبناء النهائيين ،بطريقة
كلية أو جزئية.
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اتفاقيات جديدة موقعة مع الرشكاء املؤسساتيني والقطاع الخاص
مع الوكالة الوطنية للموانئ  ،املكتب الوطني للحبوب والقطاين ،الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية
( ،)Portnetورشكة املخازن املينائية سوسيبو SOSIPO
شهد شهر شتنبر  2020التوقيع على اتفاقية بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وأربعة من شركائها :الوكالة الوطنية
للموانئ ،المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ،الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية وشركة
المخازن المينائية سوسيبو.
يتوخى من هذه الشراكة نزع الطابع المادي عن عمليات استيراد وتصدير الحبوب والقطاني عن طريق التبادل الرقمي للبيانات
عبر الشباك الوحيد" لتبسيط مساطر التجارة الخارجية وكذا تحسين مدة مكوت المنتجات لدى الجمارك ،والتي تخضع لوصوالت
المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

مع رشكة نقل اإلرساليات ( )DHLووكالة التعاون الدويل األملاين()GIZ
شكلت مسألة تدبير النقل السريع للطرود بالجمارك عبر منصة
تعتمد تكنولوجيا البيانات المتسلسلة " "Blockchainموضوع
اتفاقية إطار مبرمة يوم  25شتنبر  2020بين كل من إدارة الجمارك
والضرائب غير المباشرة ،شركة نقل اإلرساليات ( )DHLووكالة
التعاون الدولي األلماني بالمغرب.
تهدف هذه االتفاقية إلى تحسين تنسيق اإلجراءات الجمركية خاصة
في مجال التجارة السريعة ،من خالل االستفادة من مساهمات
التكنولوجيا الجديدة ،األمر الذي سيساهم ال محال في تحقيق تجارة
سريعة أكثر فعالية ،آلية ،وغير مادية ،كما سيمكن من تعزيز مراقبة
المداخيل وتحصيل اإليرادات وكذا إغناء اإلحصاءات المتعلقة بهذا
التدفق العابر للحدود.
ووفقا لما نص عليه االتفاق ،ستربط المنصة بداية إدارة الجمارك و شركة نقل اإلرساليات ( )DHLعلى أن يتم تعميمها في مرحلة
الحقة على الفاعلين اآلخرين في مجال النقل السريع وتوسيعها فيما بعد لتشمل مواقع التجارة اإللكترونية ومستخدمي النقل
السريع للشحنات والطرود.

مع الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي والشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية
()Portnet
وقعت هذه االتفاقية في دجنبر  2020بين
كل من ٕادارة الجمارك والوكالة المغربية لألمن
والسالمة في المجالين النووي واإلشعاعي
والشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر
التجارة الخارجية بغاية رقمنة طلبات الحصول
على رخص االستيراد والتصدير ٔاو عبور مصادر
االشعاع الذري المودعة لدى الوكالة المغربية
لألمن والسالمة عبر الشباك الوطني الوحيد
وكذا بهدف تبادل نتأيج المراقبة عبر هذه
القناة.
تطمح األطراف المختلفة من خالل هذا االتفاق،
إلى تبسيط إجراءات مراقبة االستيراد والتصدير
ورقمنتها بفضل التبادل الرقمي للمعطيات عبر
الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة
الخارجية ( ،)Portnetوكذا تحسين مدة معالجة ملفات التراخيص الصادرة عن الوكالة المغربية لألمن والسالمة في المجالين
النووي واإلشعاعي ومنح مسار مستخدم مبسط ورقمي.

مع وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخرض والرقمي
في شهر دجنبر  ،2020تم التوقيع على اتفاقية إطار بين
كل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ووزارة الصناعة
والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي من أجل تنسيق المراقبة
على الواردات من المنتجات الصناعية الخاضعة

للمراقبة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي و تعزيز تبادل المعطيات والممارسات الفضلى بين
الطرفين ،وكذا ضمان مراقبة التطورات القطاعية ومواكبة
المشاريع الكبرى بشكل فعال.

تبادل املعطيات بني املؤسسات العمومية ،دينامية مستمرة
مع الوكالة الخاصة طنجة املتوسط

شكلت مسألة تجريد إجراءات المرور بالجمرك
من طابعها المادي محور اهتمام المتدخلين
بالميناء ،حيت قامت إدراة الجمارك والضرائب
غير المباشرة والوكالة الخاصة طنجة المتوسط
شهر دجنبر  ،2020بإنشاء مسار لتبادل
المعطيات المحصل عليها من نتائج المراقبة
باستخدام الماسح الضوئي.
وهكذا ،سيتم التحويل التلقائي لنتائج عمليات
المراقبة التي يقوم بها أعوان الجمارك عند
جهاز الماسح الضوئي إلى النظام المعلوماتي
"بدر" ،بحيث يمكن االطالع عليها خالل جميع
مراحل التخليص الجمركي.
هذا الورش سيتم تعميمه على باقي موانئ
المملكة بالتنسيق مع الشباك الوطني الوحيد
لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (.)Portnet
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مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء
سنة  2016وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسارا للتبادل الرقمي يهم
تجسد بتحويل:
المركبات المستوردة،
ّ
 شهادة التعريف الصادرة عن مراكز التسجيل التابعة للقسم المسؤول عن النقل ووضعها تحت تصرف موظفي الجمارك عبرالنظام المعلوماتي "بدر" ،وذلك عند وضع المركبات المستوردة لالستهالك ؛
 شهادة التعشير الصادرة عن المصالح الجمركية المسؤولة عن تعشير المركبات ووضعها تحت تصرف اإلدارة المكلفة بالنقلمن أجل استكمال إجراءات ترقيم المركبات المذكورة.
ولقد تم توسيع نطاق تبادل شواهد التعشير سنة  2020لتشمل المركبات التي تم بيعها في المزاد العلني بهدف ضمان
جودة أفضل للمراقبة وبلوغ التجريد المادي الكلي لمسار تدبير هذه العمليات.

مراقبة تستند
عىل التكنولوجيا
لقد اتضح أن تجريد التصاريح من طابعها املادي وإدخال الرقمنة والتقنيات الجديدة يف عملية املراقبة الجمركية خيار حكيم يف ظل
األزمة الصحية التي ميزت عام  .2020وملواجهة هذا الوضع ،كان لزاما عىل إدارة الجامرك رفع تحدي تأمني سالسل التوريد للسلع
األساسية الالزمة ملكافحة الفريوس (املعدات واألجهزة الطبية) ،وتلبية الطلب عىل املنتجات الحيوية (األغذية الفالحية والطاقة)،
وتجنب أي نقص فيها ،مع تأمني املراقبة الالزمة لضامن سالمة املواطنني.

تشديد املراقبة الجمركية عىل املنتجات الالزمة ملكافحة كوفيد-

19

تم وضع نظام مراقبة يستهدف البضائع الالزمة لمكافحة
كوفيد 19-منذ اندالع األزمة .وأمام التنافس العالمي على
اقتناء المنتجات واألجهزة الطبية ومواد النظافة ذات الصلة
بالجائحة ،ضاعفت الجمارك يقظتها من خالل إنشاء ،منذ بدء
حالة الطوارئ الصحية ،نظاما إلكترونيا لمراقبة العمليات
التجارية ،بحيث استهدف أكثر من  3400عملية للتخليص

الجمركي لألجهزة الواقية (الكمامات والقفازات وواقي
الوجه) ،ومنتجات النظافة والتطهير (المطهر الكحولي
والصابون السائل) ،واألدوية وأجهزة الفحص التشخيصي.
وتم استكمال نظام المراقبة ابتداء من شهر ماي عبر إجراء
مراقبة مؤجلة على المستوى المركزي ألزيد من 3500
تصريح بالبضائع.

تعزيز أجهزة املراقبة عن بعد
تم تعزيز أجهزة المراقبة عن بعد عبر إرساء تدابير جديدة
و دعم القيود التي تم فرضها منذ مارس ( 2020الحد من
التنقالت ،وتبادل الوثائق المادية ،وما إلى ذلك ،وذلك تفاديا
ألية مصادر محتملة النتقال العدوى بين موظفي الجمارك
والمتعاملين معها .كما تم استبدال اإلجراء القائم على
إرسال عينات من البضائع التي تتطلب الفحص البصري،
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بإدراج صور تخصها ،على مستوى نظام "بدر" ،للتخليص
الجمركي .وتم تشجيع الفاعلين على إرسال الوثائق الالزمة
لعمليات المراقبة ،عبر مكتب الضبط الرقمي .كما زُود
مفتشو المراقبة وأعوان الزمر المكلفة بوسم البضائع عند
االستيراد و التصدير ( )ECORبلوحات إلكترونية لتجنب أي
تالعب بالوثائق ونقلها ماديا.

تكريس استغالل البيانات واملعطيات ،من أجل تحسني عملية املراقبة
لقد تضاعف االعتماد على تحليل البيانات المستمدة من
األنظمة المعلوماتية للسلسلة اللوجستية والتجارية (نظام
التخليص الجمركي "بدر" ،الشباك الوحيد لتبسيط مساطر
التجارة الخارجية " ،"PORTNETمكتب الصرف ،المكتب
المغربي للملكية الصناعية والتجارية ،إلخ) وذلك ،اعتبارا
للرقمنة المتقدمة إلجراءات التخليص الجمركي .وقد أسفر
العمل بمؤشرات قاعدة البيانات الموحدة "القيمة" عن عدة
حاالت للغش في القيمة المصرح بها والتي تخل بشروط

مليارات درهم
من الرسوم والمكوس التي
تمت مراجعتها إثر مراقبة
القيمة في عام  ،2020مقابل
 3مليارات درهم في عام 2019

المنافسة العادلة على مستوى السوق وتحدث خسارة في
مداخيل ميزانية الدولة.
في عام  ،2020مكن التداول األمثل للبيانات المستمدة
من األنظمة المعلوماتية الخاصة بالجمارك وشركائها من
قبل "الخلية الوطنية لالستهداف" من ضبط العديد من
حاالت الغش في المعامالت التجارية ،فضال عن وضع إجراءات
تصحيحية لحماية المصالح المالية للدولة.

مليون درهم
من األداءات اإلضافية
للفاعلين برسم الضريبة
على األرباح العقارية

إشعار
بالغش تمت معالجتها بفضل
الخصائص المعلوماتية التي
يوفرها نظام بدر

استكشاف وسائل تكنولوجية مبتكرة

قاعدة بيانات متسلسلة يف خدمة عملية املراقبة الجمركية

إلى جانب تقنيات تحليل البيانات ،والتحقيق ،والمراقبة التي اكتسبها موظفو الجمارك ،انخرطت إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة ،بتعاون مع شركة ( )DHLوالمؤسسة األلمانية للتعاون الدولي ( ،)GIZفي مشروع إنشاء قاعدة بيانات متسلسلة
تفاديا لوقوع تالعبات احتيالية في المعامالت التجارية و التمكن بالتالي ،من تقاسم المعلومات ذات الصلة بطريقة موثوقة وآمنة.

االنتقائية يف املراقبة باالستناد إىل عملية استنساخ البيانات

تم إطالق مشروع آخر في عام  2020بشراكة مع شركة  IBMبهدف تحسين انتقائية الضوابط أثناء المراقبة اآلنية .ويتمثل
الهدف منه ،استكمال النظام الحالي بمكون يعتمد على تقنيات استنساخ البيانات ،التي من شأنها الكشف تلقائيا على
االختالالت التي ال تشملها قواعد االنتقائية.

تعزيز التعاون والتبادل الرقمي للمعطيات مع الرشكاء
مكن التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين من
مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة ومحاوالت الغش
العابرة للحدود .إذ شاركت إدارة الجمارك في العديد من
العمليات الجد مهمة ،التي نسقتها مع المنظمة العالمية
للجمارك ،والتي تستهدف النقل غير المشروع للبضائع
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عبر الحدود والتدفقات المالية المشبوهة .أما فيما يخص
التعاون العملي ،الذي يهدف إلى تعزيز مكافحة عمليات
التهريب الكبرى ،فقد شاركت إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة بفعالية في مختلف العمليات التي نظمتها
المنظمة العالمية للجمارك.

اإلجراءات

العملية
PANGEA XIII

محاربة االتجار غير المشروع في األدوية

STOP II

تأمين الشحنات العابرة للحدود وتوزيع اللقاحات واألدوية والمستلزمات واألجهزة الطبية من أجل محاربة كوفيد 19 -

DEMETER VI

محاربة الشحنات غير المشروعة للمخلفات والمواد الخطيرة العابرة للحدود

ARCADIA d’INTERPOL

محاربة التجارة غير المشروعة بالحيوانات البرية ،و التجارة غير المشروعة باألخشاب

GOALS

محاربة االتجار بالمخدرات المصنعة في جميع أنحاء العالم

TENTACLE

محاربة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب

THUNDER 2020

محاربة التجارة غير المشروعة بالحيوانات والنباتات البرية

و قد تجسد هذا التعاون ،في إطار المساعدة اإلدارية المتبادلة ،من خالل إرسال  191طلبا إلى إدارات الجمارك الشريكة ومعالجة
 38من االلتماسات الواردة عليها.

تبادل املعطيات مع الرشكاء

نُفذت عدة إجراءات مشتركة معتمدة على تبادل مستمر للمعلومات واالستخبارات مع السلطات الوطنية في مجاالت مختلفة،
كتقديم المساعدة إلى المنظمات والفاعلين ،وتحديد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها وتأمين الطيران المدني
والحماية من األسلحة الكيماوية والمواد النووية واإلشعاعية وتدبير المخاطر أثناء القيام بعمليات مراقبة الصادرات بالماسح
الضوئي ،إلخ.

أرقام العمليات املشرتكة مع الرشكاء الوطنيني

عملية
مصادرة بشراكة مع المديرية
العامة لألمن الوطني والدرك
الملكي في حق  500شخص
و 90شركة و 318عربة.

أصال
عقاريا محددا بتنسيق مع
الوكالة الوطنية للمحافظة
العقارية والمسح العقاري
والخرائطية.

TVA

طلب
الحصول على المساعدة من
وحدة معالجة المعلومات
المالية.

فاعال اقتصاديا تمت مواكبته
ليستفيد من رسم الضريبة
على القيمة المضافة على السلع
االستثمارية ،وذلك في إطار التعاون
مع المديرية العامة للضرائب.

محاربة االتجار
غري املرشوع
كان لإلجراءات التي اتخذتها اململكة الحتواء انتشار كوفيد  ،19-مبا
يف ذلك إغالق الحدود وفرض الحجر الصحي ،انعكاسات ملحوظة
عىل االتجار غري املرشوع يف السلع واملخدرات الذي تباطأ بشكل
ملحوظ .ومع ذلك ،فقد شهدت حركة األدوية واملستلزمات الطبية
غري املرشوعة ،ال سيام تلك املستعملة يف سياق مكافحة جائحة
كوفيد ،19-زيادة كبرية.
وأمام استفحال هذه التجارة ومختلف أشكال الغش األخرى،
واصلت إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة تنمية مواردها
البرشية واملادية املخصصة لعملية املراقبة ،وكثفت جهودها
املشرتكة مع املنظامت الوطنية والدولية املعنية من أجل الحيلولة
دون تفيش هذه الظواهر ومكافحتها.

مكافحة التهريب
حجزت المصالح الجمركية في عام 2020

في كافة ربوع المملكة بضائع مختلفة تقدر
قيمتها بنحو  242مليون درهم (باستثناء
المخدرات ووسائل النقل) ،مقابل  585مليون
درهم في عام  .2019ويعزى هذا االنخفاض،
من ناحية ،إلى آثار وباء كوفيد ،19-ومن ناحية
أخرى إلى تعزيز عمليات مراقبة مستودعات
تخزين البضائع المهربة .باإلضافة إلى ذلك،
أسفر عن  24تدخل قامت به الفرقة الوطنية
للجمارك ،العاملة على مستوى الطرق وفي
المستودعات ،على حجز بضائع بقيمة 70,1
مليون درهم.
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مكافحة تهريب املخدرات والسجائر
بلغ معدل انتشار السجائر المهربة في

عام  2020في السوق الوطنية %1,37
مقابل  %5,23في  2019و %3,73في
 ،2018وفقا لنتائج الدراسة السابعة

المتعلقة بانتشار السجائر المهربة.
وتأتي هذه النتيجة ،الهامة وغير
المسبوقة منذ إجراء الدراسة األولى في

عام  ،2014ثمرة للجهود التي بذلتها
إدارة الجمارك والشرطة والدرك
الملكي والقوات المسلحة الملكية
والقوات المساعدة وكذلك الفاعلين
االقتصاديين المعنيين ،من أجل
مكافحة تهريب السجائر والتصدي ألية
أعمال احتيالية في هذا المجال.

ﺣجﺰ المﺨدرات والﺴجاﺋر

خالل سنة 2020

القنب الهندي

 87طن

طن من الحشيش مقابل
119طن سنة 2019

 3مليون

السجائر

سيجارة مقابل  13,5مليون
سيجارة سنة 2019

المخدرات
الصلبة

 59غرام

األقراص
المهلوسة

 80 000قرص

من المخدرات الصلبة مقابل
 63غرام سنة 2019

المعسل

)إكستازي ،األمفيتامينات ،ريفوتريل(...
مقابل  680 000سنة 2019

 35طن

من المعسل

مكافحة تهريب العمالت وغسل األموال
8573

لقد سجلت مختلف المكاتب الحدودية  3491تصريحا بالعملة
األجنبية مقابل  10 056تصريحا في عام  ،2019بمبلغ
إجمالي بالعمالت األجنبية يعادل  532مليون درهم.

أما بخصوص مخالفات صرف العمالت ،بلغت عمليات حجز
العملة األجنبية ،المنفذة في إطار مراقبة المسافرين 40,6
مليون درهم مقابل  129,9مليون درهم في عام .2019

محاربة التقليد
باإلضافة إلى المخاطر الكامنة في المنتجات المقلدة على
صحة المستهلك ،فالتقليد له تأثير كبير جدا على االقتصاد
الوطني ونمو المقاوالت وكذا الوظائف التي توفرها .وفي
إطار مكافحتها لهذه اآلفة ،حجزت المصالح الجمركية 939

ألف بضاعة مقلدة في عام  .2020أما طلبات وقف التداول
الحر للبضائع المشكوك في تزييفها ،فقد تمت معالجة 621
طلبا مقابل  689في عام .2019

منع تداول األكياس البالستيكية
حجزت المصالح الجمركية  56طنا من األكياس البالستيكية المهربة في سنة  2020و 21آلة إلنتاج
األكياس البالستيكية ،فضال عن  6500كجم من الحبيبات .وهكذا ،منذ دخول قانون  77-15حيز
التنفيذ ،بلغت كمية المحجوزات التي قامت بها إدارة الجمارك  263,2طن .باإلضافة إلى ذلك ،مكنت
عمليات التفتيش التي أجريت خالل هذا العام من تفكيك عدة وحدات إنتاج سرية.

مواكبة الفاعلني يف إطار تحويل القطاع غري املهيكل إىل قطاع مهيكل
حرصت إدارة الجمارك ،عقب إغالق معبري باب سبتة وباب مليلية الحدوديين ،على مواكبة الفاعلين
في المنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية الغربية في سياق تحويلها إلى القطاع المهيكل .وفي
هذا الصدد ،تم تنظيم لقاءات تحسيسية ودورات تكوينية من أجل إنجاح هذه العملية.
وكللت هذه المواكبة بإدراج  479شركة جديدة مقرها في الناظور و 147شركة متواجدة في منطقة
تطوان الفنيدق في نظام "بدر".

الـجـبـايـة
الـجـمـركـيـة

تدمج الجباية الجمركية بعدا للتك ّيف والتط ّور املستمر
ساعدها عىل االرتقاء بدورها التحفيزي ويف نفس الوقت
الوقاﻲﺋ خدمة ألهداف تحسني مناخ األعامل وكذا الحفاظ
عىل مصالح الخزينة.
لهذه الغاية ،عبأت الجامرك مجموعة من اآلليات واتخذت
تدابري اعتمدها قانون املالية لسنة  2020وذلك لتحفيز النمو،
السيام يف فرتة الجائحة ودعم آلة اإلنتاج الوطني وكذا تعزيز
إمكانية عرضها يف األسواق املحلية والخارجية عىل حد سواء.

الحامية التجارية وتعزيز املنافسة العادلة
يمثل الحفاظ على قواعد المنافسة بين الفاعلين وكذا حماية
بعض فروع االنشطة من الممارسات غير المشروعة ومن آثار
االستيراد الهائل الذي يهدد استقرارها ويعوق استدامتها
أحد األهداف الذي تسعى الجمارك وبالتنسيق مع الجهات

المعنية إلى االستثمار فيه وتقديم من خالله العديد من
الضمانات.
على غرار السنوات الماضية ،ساهمت إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة في اعتماد وتنفيذ جملة من تدابير الحماية التجارية.

أرﺑﻌﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
رﻗﺎﺋﻖ اﻟﺨﺸﺐ
اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﻣﻦ ﻣﺼﺮ

ﻟﻔﺎﺋﻒ اﻟﺼﻠﺐ
اﻟﻤﺪرﻓﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺧﻦ

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻏﺮاق اﻟﺘﺠﺎري

اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻏﺮاق اﻟﺘﺠﺎري

أﻧﺎﺑﻴﺐ و ﺧﺮاﻃﻴﻢ
ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪ
أو اﻟﺼﻠﺐ

ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﻨﻴﻞ اﻟﻜﻠﻮرﻳﺪ
اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﻣﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

رﺳﻢ
إﺿﺎﻓﻲ ﺗﻨﺎزﻟﻲ

رﺳﻢ
إﺿﺎﻓﻲ ﺗﻨﺎزﻟﻲ

 %15,69و %27,71

%28,13

%25

%25

اﻟﻤﺼﺪر
ﺣﺴﺐ
ّ

إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  18ﻳﻮﻧﻴﻮ 2023

إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  5ﻧﻮﻧﺒﺮ 2023

ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻏﺮاق اﻟﺘﺠﺎري

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

I

2020

30

ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ ﺣـﻤـﺎﺋـﻴـﺔ

عقلنة التعريفة الجمركية
من خالل مراقبة البيئة االقتصادية والتجارية الوطنية والدولية،
تعمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على تصحيح
مكامن الخلل التعريفي من أجل تكييف الجباية مع احتياجات

تشغيل اآللة الصناعية المحلية والتغلب على القيود التي
تعترض إنتاجيتها وقدرتها التنافسية .لهذه الغاية ،تم
إدخال تعديالت على التعريفة الجمركية سنة .2020

رفع رسم االسترياد
معززة بثالثة أهداف  :تحسين المداخيل الحكومية ،خفض
نسبة العجز في الميزان التجاري وحماية االقتصاد الوطني من
المنافسة الدولية ،عملت إدارة الجمارك على مراجعة مقدار
رسم االستيراد الخاص ببعض المنتجات النهائية المصنعة
الخاضعة لنسبة .%25

رفع رسم
االستيراد إلى

رفع رسم
االستيراد إلى

%30

بالنسبة لجميع المنتجات الخاضعة لنسبة
 % 25ثم إلى  % 40برسم قانون المالية
 2020التعديلي

وقد تمت مراجعة اإلخضاع الضريبي هذه من أجل السماح
لوحدات نسيج اإلنتاج الوطني بالبقاء في السباق وربح
حصص في السوق المحلي والخارجي.

%30

بالنسبة للثالجات التي تتراوح سعتها
بين  50و 100لتر

رفع رسم
االستيراد إلى

%17,5

بالنسبة لألنابيب الملحومة من الفوالذ
المقاوم للصدأ الموجهة للبناء وصناعة
السيارات والصناعة الكيميائية والنفـطية

تعليق مؤقت لرسم االسترياد
االستيراد المطبق على الحبوب مرتين بهدف تغطية
سنة  2020بكاملها .نفس اإلجراء تم اعتماده انطالقا
من فاتح أبريل  2020بالنسبة لواردات القمح الصلب
والحمص والعدس والفاصوليا بهدف ضمان إمداد البالد
بهذه المنتجات خاصة خالل فترة الجائحة.

ومن أجل ضمان عدم التأثير السلبي على سعر القمح
اللين ومشتقاته في السوق المحلية وعلى نشاط
الفاعلين في القطاع ،تم تمديد التعليق المؤقت لرسم

خفض رسم االسترياد
تم تخفيض رسم االستيراد لصالح بعض المدخالت من أجل خفض تكلفة إمدادها وبالتالي إزالة العقبة عن تنافسية اإلنتاج
المحلي أمام الواردات .هذا اإلجراء جاء من أجل تشجيع ودعم بعض الصناعات الناشئة مثل قطع غيار السيارات وأجزاؤها.

خليط معقم

المدخالت المستخدمة في صناعة بعض األدوية الخاضعة ل
 %2,5بدال من %25

الصمامات
قطع غيار
خليط معقم

المدخالت األساسية في اإلنتاج المحلي لألنابيب المطاطية
الخاصة بعجلتين الخاضعة ل  %2,5بدال من %17,5

شرائﺢ التونة

شرائح التونة المجمدة الخاضعة سابقًا لرسم االستيراد بنسبة
 %40تخضع اآلن ل  %17,5فقط

البامبو والراتان

تم تطبيق التخفيض من  %25إلى  %10لرسم االستيراد
على بعض المنتجات شبه المصنعة المستخدمة في تصنيع
أجزاء السيارات

تكييف الرضائب غري املبارشة
الرضيبة الداخلية عىل االستهالك الخاصة بتعبئة السجائر اإللكرتونية
أنشأت الجمارك ضريبة داخلية على االستهالك على السوائل المستخدمة
في تعبئة أو إعادة تعبئة األجهزة اإللكترونية المعروفة باسم السجائر
اإللكترونية واألجهزة المماثلة ،وحددت المقادير الخاصة بها اعتمادا على
وجود النيكوتين من عدمه .

ترضيب تدريجي للمرشوبات غري الكحولية املحالة بالسكر
في إطار الزيادة بنسبة  50%في الضريبة الداخلية على االستهالك في سنة  ،2019خضعت المشروبات غير الكحولية المحالة
بالسكر لنظام ضريبي تدريجي وفقً ا لمحتواها من السكر من أجل تشجيع المنتجين على خفض نسبة السكر في منتجاتهم
وبالتالي مكافحة األمراض الناجمة عن هذه المادة.

مقادير خاصة لرضيبة القيمة املضافة مدرجة يف الرضيبة الداخلية عىل االستهالك
تنفيذا إلحدى توصيات المناظرة الوطنية حول الجباية ،قامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإحدات تدبير يتمثل في
دمج الضريبة على القيمة المضافة المحددة في الضريبة الداخلية على االستهالك المطبقة على المنتجات المعنية بالضريبة
على القيمة المضافة.
كما تمت الزيادة في المقادير المطبقة على المشروبات الكحولية والنبيذ والجعة ،وجرى رفع رسم االختبار على منتجات
المعادن الثمينة.
النبيذ والجعة

قطع مصنوعة من البالتين والذهب والفضة

 900إلى  1000درهم بالنسبة للبيرة التي تحتوي على الكحول

 100إلى  600درهم للهكتوغرام بالنسبة لما تم تصنيعه من البالتين

 700إلى  800درهم بالنسبة للنبيذ

 100إلى  600درهم للهكتوغرام بالنسبة لما تم تصنيعه من الذهب
 15إلى  25درهم للهكتوغرام بالنسبة لما تم تصنيعه من الفضة
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توضيح مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة
تكييف التشريعات الجمركية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ظل مستمرا خالل .2020
لقد أدخلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سلسلة من التعديالت على مدونة الجمارك بهدف
توضيح بعض المفاهيم وتعريفها وتحديدها من أجل تعزيز الولوجية ولشفافية في نصوصها.

تكريس شفافية األنظمة الخاصة
من بين األحكام الجديدة في مدونة الجمارك ،نجد اإلعفاء من رسم استيراد األجهزة التربوية
التعليمية أو العلمية والثقافية المستوردة بموجب االتفاقيات المبرمة مع منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) التي صادقت عليها المملكة.

حذف بعض األنظمة التعريفية الخاصة
من خالل هذا المقتضى الجديد ،ألغت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من مدونتها األنظمة التعريفة االستثنائية
المتعلقة بتطبيق الحد األدنى لرسم االستيراد البالغ  % 2,5على المعدات والمنتجات والمواد الموجهة ل :
◂
◂
◂

االستخدام الفالحي حصرا؛
تركيب البيوت المحمية ؛
أعمال الحفر والتجويف الالزمة للتنقيب عن المياه الجوفية واستغاللها .

وقد صاحب هذا التدبير إلغاء اإلعفاءات الضريبية واألنظمة المخالفة التي ال تتقيد بالحق العام  ،وذلك تنفيذا لإلرادة الوطنية
الرامية إلى ترشيد النظام الضريبي المغربي.

عقلنة النظام الزجري الجمريك
مراجعة غرامات جمركية

يعاقب على المخالفات الجمارك من الدرجة األولى بغرامة تعادل ثالثة أضعاف قيمة الرسوم والمكوس المتجانف عنها والتي
تم التهرب منها .من جهة أخرى ،يعاقب على مخالفات الدرجة الثانية بغرامة تعادل ضعف مجموع الرسوم والمكوس
المستحقة الدفع.
يستخلص من ذلك انه وفي بعض الحاالت تكون المعاقبة بمخالفات الدرجة الثانية أكبر من الدرجة األولى.
ومن أجل تصحيح هذا الوضع ،قامت إدارة الجمارك بإعادة النظر في طريقة احتساب غرامة المخالفات الدرجة الثانية ،والتي
تقوم اآلن على الرسوم والمكوس المتجانف عنها أو التي تم التهرب منها.

تكريس التجريد املادي لإلجراءات

الغاية من هذا المقتضى مواكبة التجريد المادي لإلجراءات
الجمركية .هذا االخير ينص على أن إصدار الوثائق من قبل
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يمكن أن يتم
إلكترونيا أو معلوماتيا.

توضيح بعض املخالفات الجمركية
حددت الجمارك نطاق المخالفة من الدرجة
األولى المتعلقة بمعاينة فائض غير
مصرح به يتجاوز  % 20من وزن ،كمية
أو قيمة البضائع الخاضعة للتصريح
المفصل ،موضحة على أن األمر ال
يتعلق سوى بعمليات االستيراد.

إﺣداث مخالفة جديدة

تم إثراء النظام الزجري بمخالفة جديدة  :عدم تطابق
العالمات الضريبية الملصقة على الحاويات وأغلفة
المشروبات والتبغ المصنع مع خصائصها ومميزاتها.
وقد اعتبرت الفوارق ،التي تم رصدها خالل المراقبة
الجمركية للمنتجات الخاضعة للضريبة الداخلية على
االستهالك ،على أنها مخالفات من الدرجة الثانية أو
الرابعة حسب الحالة.

التوقيع عىل اتفاقية من أجل نظام مندمج وآمن لوضع العالمات
أبرمت الجمارك اتفاقية جديدة في سنة  2020للتزود بنظام مندمج وآمن لوضع العالمات وتركيبها وتفعيلها لمراقبة بعض
السلع الخاضعة للضريبة الداخلية على االستهالك ،والذي يشتمل على مجموعة من المميزات والمتطلبات الجديدة :
◂

حل يعتمد على متطلبات تكنولوجية أكثر تقدمًا مع تخفيض كبير في تكاليف العالمات الضريبية بنحو  % 50بالنسبة
للتبغ المصنع ،و %35بالنسبة للجعة ،و %20بالنسبة للمنتجات األخرى؛

◂

إنشاء مركز للتميز والبحث في المغرب من شأنه أن يعزز نقل الخبرات على المستوى المحلي مع إمكانية االنفتاح على
األسواق اإلفريقية؛

◂

إدخال تقنيات التتبع والتعقب الجديدة مثل استخدام رموز االستجابة السريعة ( )QRورموز ( )HRCالمكونة من حروف
وأرقام والتي تمكن الفاعلين والمستهلكين من التأكد من صحة المنتجات الخاضعة للعالمات الضريبية.

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

I

2020

34

درا

دا

خي

ل

سو

ر

ال

م
حق
قة

ا

ية

ي
زان

ا
لم

لم
دا
خي
لا

لم

ا

لق

ا
لم
الج دا
م خي
م
دا
رك ل
خي
ية
ل

ال

ت

ض
ري

ال

ق

ـان

ع

ال
دا

خل
ية

ـة

مـا
لـي

الـ

بة

ـ
ون

ال
ال ض
قي ري
مة ال بة

ا

لر

سو

م
ال
مح
ص
لة

ى

عل

ال

اإل

ا

لم
ست

دا

ل

خي
هال
ك

جم
رك
ية

ح
م ل
ي
أتا
ص
م
ى
ض
وى
لة
تح
اف
ةا
أن
ة
لج
بو
صي
ب
مر
وا ل
ال
ا
ل
ك
ا
لت
ي
ال
غاز
م لر
ة
ع
ري
كو س
مرا
فة
جعا س وم

ال ت
م
اال
ض
ري
ست
عل بة
ى ال عل
ير
اد
من ى ا
تو لق
جا يم
ت ةا
ال لم
طاق ضا
ا
ية فة
لم

صـا

الـ

ا
لر

س
وم

وا
لم
كو

س

مرا
قب

ال
مت

جان

ة
ال

ف

قي

عن
ها

مة

ض
ري
بة
ال
عل دا
ى خل
الت ية
ب عل
غ الم ى
اإل
صنع ست
هال
ك

ا
إلﻇ
اف
ية

الـتـعـاون
الـــــدولــــي
متاشيا مع رغبة املغرب يف الدفع بانفتاحه إىل آفاق أوسع ،حافﻆ التعاون الجمريك خالل سنة  2020عىل ديناميته املعتادة واضعا
بذلك عمل إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة يف صلب االلتزامات واإلجراءا ت التي تجسد الخيارات الوطنية املرتبطة باالندماج
االقتصادي والتجاري.
وسريا عىل نهج اململكة ،واصلت إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة تكثيف وتوسيع إمكانات عالقاتها الثنائية واملتعددة األطراف
من خالل االسهام يف تعزيز إشعاع البالد خارج الحدود وتقوية متوقعها عىل الساحة اإلقليمية والقارية وكذا عىل الصعيد العاملي.

العالقات مع املنظامت الدولية
يعتبر التبادل والحوار والتشارك والتنسيق من المكونات المحفزة لمسعى الشراكة والتعاون التي تغذي عمل إدارة الجمارك
والضرائب غير المباشرة على الصعيد الدولي لجلب قيمة مضافة لمجاالت تدخلها وتقديم إجابات لالنشغاالت الجمركية التي
تصب في رخاء المجتمعات وتنمية اقتصاداتها.

دور نﺸﻂ ودينامﻲ داخل منﻈمة الجﺎﻤرك العاملية
بالرغم من االضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد،19-
شاركت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشكل
قوي ونشيط في أعمال األجهزة والهيئات الرئيسية
التابعة لمنظمة الجمارك العالمية وكذا مختلف لجانها
وفرق العمل التابعة لها.
باإلضافة إلى ذلك ،شارك خبراء الجمارك المغاربة في
أنشطة تعزيز القدرات في المجاالت الجمركية التقنية
وكذا مهن الدعم والتعاون مع إدارات جبائية أخرى،
فضال عن شركاء من القطاع الخاص.
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تبادل دوﱄ مستمر للخﱪات
في إطار حرصها على تبادل مثمر للخبرات يعود
بالنفع على فعالية أدائها في مختلف مجاالت التدخل،
حضرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة العديد
من المنتديات الدولية عبر تقنية المناظرة المرئية،
نظمت من قبل منظمة الجمارك العالمية أو بالتعاون
مع شركائها حول مواضيع مختلفة.
التاريﺦ

الورشة/الحلقة الدراسية اإللكترونية
السكﻚ الحديدية

من  13إلى  16أكتوبر 2020

تدبير المخاطر المرتبطة بمراقبة التجارة االستراتيجية

من  28إلى  29أكتوبر 2020

استخدام االستشراف االستراتيجي في تحديد استراتيجية المنظمة العالمية الجمارك
التجارة اإللكترونية
اإلجراءات الجمركية العصرية من أجل مراقبة أفضل لألﺻناف المسجلة في اتفاقية التجارة الدولية
في األنواع المهددة باالنقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية ()CITES

من  9إلى  10نونبر 2020
من  23نونبر إلى  3دجنبر 2020
من  7إلى  9دجنبر 2020

خﱪة مغربية يف خدمة الجﺎﻤرك األعﻀاء يف املنﻈمة العاملية الجﺎﻤرك
استجابة لطلب منظمة الجمارك العالمية بشأن الحصول على المساعدة التقنية وتعزيز القدرات لبعض أعضائها ،وضعت إدارة
الجمارك والضرائب غير المباشرة رهن إشارة هذه المنظمة أربعة من خبرائها المتعددي المهارات والذين يتوفرون على الكفاءات
التقنية الشاملة التي تهم مجاالت مكافحة الغش والتقييم الجمركي والتصنيف التعريفي والمنشأ.

ﺣﻀور داﺋم يف اجتﺎﻤعات املدراء العامﻦﻴ للجﺎﻤرك ملنﻄقة الﴩق األوسﻂ وﺷﺎﻤل إفريقيا
كما في الدورات الماضية ،سجلت إدارة الجمارك
والضرائب غير المباشرة حضورا وازنا في أشغال منطقة
شمال أفريقيا والشرق األدنى واألوسط وذلك بمناسبة
االجتماعين الحادي والخمسين والثاني والخمسين
ﹶ
للمدراء العامين لجمارك الدول األعضاء في المنطقة،
الذين عقدا على التوالي في القاهرة في شهري مارس
ونونبر من سنة .2020

مساهمة فاعلة يف إجراءات املنﻈمة العاملية للجﺎﻤرك ملواجهة جاﺋحة كوفيد19-
انخرطت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في التعبئة
الدولية لمكافحة آثار الوباء على حركة المبادالت التجارية
العالمية .وبذلك تكون قد ساهمت مساهمة فعالة في
مختلف اإلجراءات التي اتخذتها المنظمة العالمية للجمارك
من أجل ضمان استمرارية سلسلة اإلمدادات خالل األزمة
الصحية.
من جهة أخرى ،ووفقًا لقرار لجنة السياسة العامة الصادرعن االجتماعات التي عقدتها في يونيو  ،2020انضمت إدارة الجمارك
والضرائب غير المباشرة إلى فريق العمل المكلف بمشروع مراجعة النظام األساسي الداخلي للجنة التقنية الدائمة والخاص
باألجهزة األخرى التابعة للمنظمة العالمية للجمارك والذي يكفل لهذه األخيرة استمرارية العمل في ظروف اعتبرت استثنائية.

وبنفس الفاعلية ،شاركت الجمارك المغربية في عملية
تتبع التجارة التي قادتها منظمة التجارة العالمية
لمراقبة المعلومات والتدابير التجارية المتخذة في
ظرفية الجائحة .وفي هذا الصدد ،تم تقديم الئحة
تفصيلية إلى أمانة المنظمة تتناول وضعية التدابير
المتخذة في المغرب والتي كانت ترمي إلى:
◂ تأطير تجارة المواد الطبية؛
◂ تجريد اإلجراءات الجمركية من طابعها المادي
وتسهيل المرور بالجمارك؛
◂ ضمان توفير المنتجات األساسية؛
◂ تسهيل حركة إرساليات اإلغاثة واإلمدادات الضرورية عبر الحدود؛
◂ وأخيرا ،ضمان حماية المجتمع.
وفي إطار سعيها لتوسيع نطاق الشراكة وتوفير فرص واعدة للتعاون الدولي ،أثبتت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
التزامها بعدة مشاريع تقودها منظمات دولية خارج إطار المنظمة الجمارك العالمية.

أنشطة التعاون مع منظامت دولية أخرى دون املنظمة العاملية للجامرك
المنظمة  /االتفاقية

االلتزام

منظمة التجارة العالمية ()OMC

أعدت الجمارك المغربية نموذجا مفصال للمعلومات الجمركية التي تندرج في
بعض بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل المبادالت التجارية المتعلقة
بتدابير الشفافية بغرض تقديمه لمنظمة التجارة العالمية.

منظمة الطيران المدني الدولي ()OACI

اقتراح بشأن الشق األمني لعمل اإلدارات الجمركية عند المعابر الحدودية  :نشر
رأي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على اإلنترنت مصحوبا بالمقترحات التي
قدمتها المنظمة العالمية الجمارك في هذا الصدد.

لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ()CEE-ONU

ربط النظام الجمركي المغربي مباشرة بالنظام الدولي للنقل الدولي عبر الطرق
وإطالق التطبيق التجريبي (من جمارك إلى جمارك)

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة [المكتب اإلقليمي للشرق األوسط
وشمال إفريقيا (])ONUDC/ROMENA

ستشارك إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في إرساء البرنامج العالمي
لمراقبة الحاويات بشراكة مع المنظمة العالمية للجمارك .وقد تم وضع الصيغة
النهائية للمذكرة الشفوية بين الطرفين وتحديد نقاط االتصال.

االتفاقات والمعاهدات بين المغرب واألمم المتحدة

نفذت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة اتفاقين جمركيين يتعلقان بالنظام
األساسي لمكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة في المغرب وإنشاء مكتب األمم
المتحدة لبرنامج مكافحة اإلرهاب والتكوين في إفريقيا.

معاهدة حول امتيازات المؤسسات المتخصصة وحصانتها
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وافقت المملكة على تمديد أحكام هذه االتفاقية ،التي أقرها الجمع العام لألمم
المتحدة في  21نونبر  ،1947لتشمل الملحق الخامس عشر المتعلق بالمنظمة
العالمية للملكية الفكرية.

التعاون مع دول العامل العرﻲﺑ وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا
اتسمت عالقات التعاون مع البلدان الشريكة في سنة
 2020بدورها بدينامية قوية .وقد تعززت هذه العالقات
من خالل عدة أوجه ،السيما االتفاقيات التي أبرمتها
المملكة واالتحادات الجمركية والتي ال تخلو من آثار
إيجابية على تنمية المبادالت التجارية داخل الفضاء
العربي واإلفريقي وكذا تلك القائمة في إطار الشراكات
الثنائية.

الشركاء
جامعة الدول العربية

اإلجراءات المنفذة

التعاون  -اللقاء
التعاون بين إدارات الجمارك في الدول العربية

موافقة مجلس المستشارين على اتفاقية التعاون الجمركي العربي

التعاون التجاري واالقتصادي بين الدول األعضاء في
منطقة التجارة الحرة العربية

تنفيذ الشطر األخير من قواعد المنشأ المحددة في فاتﺢ يونيو 2020
في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ()GZLEA

◂

الدورتان  105و  106للمجلس االقتصادي
واالجتماعي

◂ االجتماع األربعون للمديرين العامين لجمارك الدول
العربية المعقد في القاهرة يومي  2و  3مارس
2020

استمرار المناقشات حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتتبع
تطور االتحاد الجمركي العربي.
اعتماد مشروعين :

◂ مركز المعلومات الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي كمركز
للمعلومات الجمركية العربية منذ إطالق االتحاد الجمركي العربي

◂ مبادرة تأمين وتسهيل السلسلة اللوجستية للتجارة في إطار
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

العربية السعودية

االعتراف المتبادل للفاعلين االقتصاديين
المعتمدين ()OEA

تبادل الوﺛائق بشأن الجوانب القانونية واإلجرائية الالزمة إلنهاء مرحلة
المقارنة بين برنامجي تصنيف الفاعلين االقتصاديين المعتمدين في
كال البلدين

دول اتفاقية أكادير

االجتماع الخامس لفريق العمل المكلف بدراسة إنشاء
نظام إلحصاء المبادالت التجارية

األخذ بعين االعتبار المعطيات اإلحصائية المقدمة من طرف الدول
األعضاء بشأن مبادالتها التجارية بموجب اتفاق أكادير ،مع االتحاد
األوروبي ،وبموجب اتفاقات أخرى (جامعة الدول العربية ،السوق
المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا ،االتفاقات الﺜنائية)...

جنوب إفريقيا

التعاون مع جمهورية جنوب إفريقيا

اقترحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يوم  11شتنبر 2020
مشروع اتفاق ﺛنائي بشأن المساعدة اإلدارية المتبادلة في الميدان
الجمركي بين البلدين

االتحاد اإلفريقي

االندماج االقتصادي اإلفريقي

المشاركة في مختلف اجتماعات الفرق التقنية للعمل التابعة لمنتدى
التفاوض ولجنة المدراء العاميين للجمارك.
المشاركة في أشغال الدورة االستﺜنائية الﺜالﺜة عشرة لقمة االتحاد
اإلفريقي بشأن مناقشة كيفية تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة للقارة
اإلفريقية ،السيما فيما يتعلق بقواعد المنشأ واالمتيازات التعريفية.

العالقات مع أوروبا وروسيا واململكة املتحدة وتركيا
عملت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من خالل تسخير اآلليات الجمركية على تنشيط عالقات التعاون مع أوروبا وروسيا
والمملكة المتحدة وتركيا بما يتماشى مع تطلعات المملكة.

االتحاد األوروﻲﺑ
عقدت ،يوم  8يوليوز  2020بتقنية المناظرة المرئية بين بروكسل والرباط ،الدورة الثانية عشرة للجنة التعاون الجمركي بين
المغرب واالتحاد األوروبي .وشهد اللقاء مشاركة سفيرة االتحاد األوروبي في الرباط والمدير العام إلدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة.
وركزت المناقشات على تبادل المعطيات واالعتراف المتبادل بالفاعلين االقتصاديين المعتمدين ومكافحة المنتجات المقلدة
أو المقرصنة والمساعدة اإلدارية المتبادلة والتعاون في مجال عروض التكوين الموجهة للبلدان اإلفريقية على وجه الخصوص.

روسيا
بروتوكول بشأن تبادل وثائق ومعلومات حول القيمة الجمركية
شهدت سنة  2020مواصلة المناقشات حول هذا البروتوكول
والتي انطلقت في متم سنة .2019
تهدف هذه اآللية التي اكتمل إنجازها في دجنبر  2020إلى تعزيز
قنوات التبادل والمساعدة المتبادلة بين المصالح الجمركية لكال
الطرفين في مجالي الوقاية ومكافحة الغش في القيمة لدى
الجمرك.

بروتوكول ثان بشأن التعاون وتبادل املعلومات واملساعدة املتبادلة يف إطار نظام األفضليات التعريفية املوحد لالتحاد االقتصادي
األوروﻲﺑ اآلسيوي
تم وضع الصيغة النهائية لنص هذا البروتوكول في ماي  .2020وتعتبر هذه اآللية بمثابة األساس القانوني للتحقق إلكترونيا
من صحة شهادات المنشأ ،كما أنها ستتيح بفضل النسق الرقمي الذي تقوم عليه حماية منشأ "المغرب" من مخاطر الغش
وتسهيل مرور المنتجات المغربية المعنية بالنظام التفضيلي بالجمارك.
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تركيا  :اتفاق تعدييل التفاق التجارة الحرة
تم توقيع االتفاق المعدل التفاق التجارة الحرة في  24غشت .2020
واستعدادًا لهذا التوقيع ،شاركت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يومي  14و 15يناير  2020في الدورة الخامسة للجنة
المشتركة المغربية التركية التفاق التجارة الحرة التي خصصت للبحث في سبل إعادة التوازن للمبادالت التجارية الثنائية من خالل
جملة أمور منها مراجعة اتفاق التجارة الحرة وتشجيع الصادرات المغربية نحو السوق التركية ،واالستثمارات التركية في المغرب.

املجر  :اتفاق رشاكة يف األفق
استقبلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يوم  18سبتمبر  2020سعادة سفير جمهورية المجر .وركزت النقاشات على
سبل تعزيز التعاون الجمركي الثنائي .وبناء على اقتراح من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ،وضع الجانبان اللمسات األخيرة
على اتفاق الشراكة واتفقا على التوقيع عليه في المستقبل القريب.

اململكة املتحدة  :اتفاق رشاكة متعددة األبعاد مع املغرب
تم التوقيع في  26أكتوبر  2019في لندن
على اتفاق الشراكة متعددة األبعاد بين
المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وإيرلندا الشمالية يهدف إلى الحفاظ
على الشروط التفضيلية للتجارة الثنائية
الناتجة عن اتفاق الشراكة متعددة األبعاد بين
المغرب واالتحاد األوروبي.
أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
في  31دجنبر  2020منشورا بشأن تنفيذ
الشق الجمركي لالتفاق الذي من المقرر أن
يدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير .2021

الـرأسمـال
الــبــشــري
أبرز التحول الرقمي الذي شهدته إدارة الجامرك والرضائب
غري املبارشة ،مقرونا بالمتركز إجراءاتها التدبريية وكذا
التغيريات الكربى التي ألحقتها األزمة الصحية بأمناط سري
العمل بها جملة من التحديات واجهها موظفو الجامرك
كام اإلدارة التي استطاعت تعبأة مواردها الحتواء الرهانات
الجديدة.

معهد التدريب الجمريك :افتتاح تحت شعار التجديد
يعتبرافتتاح معهد التكوين الجمركي في عام  2020تتويجا لسنوات عديدة من العمل الجاد وألشغال بناء المكثفة .وقد جرى
تنظيم هذا الحدث تحت شعار التجديد ،وعرف حضور كل من وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة والمدير العام إلدارة الجمارك
والضرائب غير المباشرة وممثلي السلطة المحلية ومختلف الشركاء وعدة شخصيات بارزة في مجال التكوين.

أهـم األرقــام والـمعـلومـات
مدرجين بسعة  350و 160مقعدا على التوالي،
 3قاعات متعددة الوسائط بسعة  30مقعدا،
قاعة للمحاضرات بسعة  65مقعدا،
 10قاعات للمحاضرات بسعة  36مقعدا،
فضاءات مخصصة للمحاكاة (مراقبة المسافرين ،تفتيش
العربات ،التحقق من البضائع إلخ).
 7إقامات سكنية ،تبلغ طاقتها االستيعابية  210غرفة
مخصصة للمستفيدين من التكوين،
 1إقامة سكنية تضم  12غرفة مخصصة إليواء المكونين
والضيوف،
ساحة لالستعراض العسكري تصل مساحتها إلى 2500

متر مربع،

ملعب متعدد الرياضات،
قاعة الجمباز،
مكتبة تضم أزيد من  2150كتابا ومجلة،
مطعم ومقصف،
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تحقيق أهداف التكوين رغم حدوث أزمة مفاجئة وغري مألوفة
تمت مالءمة الهندسة البيداغوجية في المعهد الجمركي مع حاجيات التدريب باختيار نمط التكوين عن بعد ،وذلك منذ بداية
األزمة .وهكذا أصبح التكوين عن طريق الوسائل اإللكترونية ،والذي كان سابقا أداة تكميلية ،راسخا بقوة إبان الدورات الدراسية،
األمر الذي ساعد على القضاء على الخصاص الحاصل في الدروس الحضورية وضمان استمرارية التداريب .وبالتالي تمكنت اإلدارة
من التغلب على هذا التحدي ،بحيث استفاد  2130مشاركا من الدورات التكوينية التي تم تنظيمها باعتماد نمط التكوين عن
بعد في عام  ،2020مقابل  1424في عام  ،2019أي بزيادة تقارب .%50

أرقام التكوين خالل عام
 175يوما خصص للتكوين
األولي و  28 000يوم/فرد
من التكوين المستمر
 1527جمركي استفاد من
التكوين المستمر ،من بينهم
 %33من اإلناث

2020
 206مساعدا إداريا من
الدرجة الثالثة تابعوا دورات
تكوين أولي جمركي
وعسكري

45
 16بلد إفريقي وهايتي شاركوا

 143إطارا جمركيا
استفادوا من التكوين
بمعهد المالية

 2130مشاركا في الدورات
التكوينية عن بعد

إطار تفتيش منحدرين من

في السلك الدولي للتكوين
األولي

 21مدربا مؤقتا جديدا ليرتفع
عددهم إلى  %25( 100منهم
مدربون عسكريون)

تعبئة املوارد ومالءمة التنظيم من أجل ضامن استمرارية الخدمات

شكل ضمان استمرارية الخدمة مع الحرص على حماية األشخاص المعرضين للخطر معادلة تعاملت معها إدارة الجمارك خالل سنة
 .2020وأمام إكراهات أمالها السياق الصحي ،اتخذت الجمارك مجموعة من التدابير بغاية ضمان جودة مماثلة للخدمات المقدمة
للمرتفقين والحرص في نفس الوقت على حماية موظفيها .وشملت التدابير المتخذة إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس
لفائدة الجمركيين واعتماد نمط العمل عن بعد والحفاظ على التباعد الجسدي في مكاتب العمل وإلغاء االجتماعات الحضورية
والتنقالت والتشديد على ارتداء القناع الواقي والحد من تبادل الوثائق الورقية.

و قد لجأت اإلدارة إلى تعديل تنظيمها من أجل االنسجام مع أنماط سير العمل الجديدة ،التي نتجت عن تسريع في عملية نزع
الطابع المادي ورقمنة العمليات الجمركية  ،واعتماد الالمركزية في اجراءات إدارتها إضافة إلى زيادة األنشطة التجارية .وفي هذا
الصدد ،تم اتخاذ العديد من اإلجراءات خالل سنة  2020من بينها :
◂ إعادة تنظيم الهياكل الجمركية ،ال سيما إعادة تحديد األدوار المنوطة باآلمريات بالصرف ،بين "المراقبة عن بعد"
و "المعاينة" ؛
◂ منح تفويضات جديدة للمسؤولين الجمركيين ،وذلك في إطار المتابعات القضائية؛
◂ تعزيز قدرات األعوان المكلفين بالمراقبة من خالل مالءمة اإلطار التنظيمي للفيالق ورقمنة وسائل التدبير؛
◂ إعداد الخلف من خالل تكوين مجموعة من المرشحين المحتملين لشغل مناصب المسؤولية (نساء مديرات ،آمرين
بالصرف ،رؤساء المصالح الجهوية  ،قباض و رؤساء الزمر).

تقييم املوظفني الجمركيني ومتييزهم

نظام أساﳼ خاص مبوظفي الجامرك
تعد مصادقة مجلس الحكومة ،في  10ديسمبر  ،2020على مشروع المرسوم رقم  2.19.453المتعلق بالنظام األساسي
لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ،تتويجا لعمل دام عدة سنوات ،والذي يهدف إلى مراعاة خصوصية مهام إدارة
الجمارك .إذ يسمح هذا القانون بتحسين تدبير موظفي الجمارك وضمان أدائهم على المدى الطويل في بيئة دائمة التغير.

ترقية املوارد البرشية وتثمينها
تميزت ترقية الموارد البشرية على مستوى المناصب المسؤولية ،في عام  ،2020بتنظيم  15مباراة لشغل مناصب المسؤولية
الشاغرة ،وذلك على إثر إحالة بعض المسؤولين على التقاعد أو انتقالهم .وشهدت تلك المباريات مشاركة  161مرشحا ،من
بينهم  9%من اإلناث.
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كما تم تثمين الخدمات المميزة التي قام بها موظفو الجمارك .ففي عام  ،2020تم منح  119مكافأة استحقاق للموظفين (66
تشجيعا و 53مذكرة تهنئة)،خاصة إثر نجاح عمليات مكافحة التهريب واالتجار غير المشروع بالمخدرات.

و من جهة أخرى ،تم اتخاذ  122عقوبة تأديبية في إطار تصفية الملفات التأديبية التي يعود تاريخها إلى  2018و .2019

أبرز األرقام خالل عام

2020

 4858مقابلة تقييمية في إطار
التخطيط المستقبلي للوظائف
والكفاءات ،أي  %98من األشخاص
المستهدفين.

26

مسؤوال تم تعينهم حديثا ،بلغ متوسط

عمرهم  43سنة ،من بينهم  5نساء
على المستوى الجهوي و  3على الصعيد
المركزي.

الحــكــامــة
وجودة الخدمات
أظهرت إكراهات األزمة الصحية مدى أهمية الحكامة
وجودة الخدمات ،فضال عن الحاجة امللحة إىل تحسينها
من خالل االستعانة بالتكنولوجيا الرقمية.
فبفضل املستوى الذي وصلت إليه إدارة الجامرك
والرضائب غري املبارشة يف رقمنة إجراءاتها الداخلية
والخارجية ،وجدت نفسها يف وضع مريح أمام اإلكراهات
التي فرضتها األزمة ،إذ مكنتها الخيارات التي اتخذتها
يف مجال الرقمنة ،واالنفتاح عىل الرشكاء ،و كذا توفري
التسهيالت للعموم ،من التأقلم واالستجابة بفعالية
للمتطلبات الجديدة التي فرضها هذا السياق غري
املسبوق.

زيادة تعزيز املقاربة التواصلية من أجل التصدي بشكل أفضل آلثار األزمة
شهدت سنة  2020تعزيز استراتيجية اإلدارة في مجال التواصل بغية الحفاظ على العالقة مع موظفي الجمارك المتواجدين
بأماكن العمل أو أولئك العاملين عن بعد وتقديم المعلومات للشركاء والفاعلين واألفراد على نحو أفضل ،وذلك في ظل وضع
يتسم بالغموض.

زيادة تعزيز التواصل الرقمي لدى إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة
تم التركيز على استخدام الوسائل الرقمية وكذا مواقع التواصل االجتماعي أكثر مما مضى .إذ استعانت إدارة الجمارك على
الخصوص ،ببوابتها االلكترونية من أجل تزويد العموم بالمعلومات األنجع ،خاصة و قد تم إغناء قائمة الخدمات ب  11رسم
تخطيطي للمساطر الجمركية ( ، )Logigrammesوإنشاء ركن خاص بالتدابير واإلجراءات التي اعتمدتها إدارة الجمارك والضرائب
غير المباشرة بهدف مواكبة و دعم الزبائن والمرتفقين خالل هذه الفترة (تدابير دعم المقاوالت والتسهيالت الممنوحة للمسافرين
الزائرين للمغرب واإلجراءات الكفيلة بضمان اإلمدادات من المنتجات األساسية).

كوفيد 19 -
جمارك متأهبة ومتضامنة
أمام الوضع الذي فرضته األزمة الصحية االستثنائية الناجمة عن جائحة كوفيد ،-19تعبأت إدارة الجمارك في خدمة جميع مرتفقيها،
مهنيين وأفراد على حد سواء .و تظل تبذل قصارى جهدها لدعم االقتصاد والمساهمة في حماية المواطنين من خالل جعل مبدأ
التضامن في صميم أعمالها.

•
•
•
•
•

تنظيم مالئم لظروف األزمة الصحية.
تدابير دعم المقاوالت.
المساهمة في ضمان و توفير المنتجات األساسية.
تسهيالت ممنوحة للمسافرين الزائرين للمغرب.
إنجازات تضامنية.
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فــي خدمتكـــم
ولو عن بعد

توجيه التواصل نحو املشاريع الرئيسية
تم تسخير وسائل اتصال مهمة لمواكبة أهم األحداث التي شهدتها اإلدارة هذه السنة ،وهي افتتاح معهد التكوين ،إطالق
خدمتين جديدتين على اإلنترنت " "Diwanatiو "( ."Bayyan Liyaمؤتمر صحفي ،منشورات ،تغطية إعالمية  ،إلخ).

جودة الخدمات يف صميم االنشغاالت
في إطار نهج ضمان الجودة الذي دعت إليه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ،تم إجراء دراستين استقصائيتين على األنترنيت،
و ذلك لقياس رضا المرتفقين عن خدماتها المقدمة خالل سنة  .2020و قد أسفر االستقصاء األول الذي ركز على تحديد عوامل
تحسين وسائل االتصال عبر األنترنيت( ،منصة تدبير الملتمسات ومكتب الضبط الرقمي) ،على ما يعادل  % 71في سنة .2020
بينما كان الهدف من االستقصاء الثاني ،بلورة المحاور التي يمكن تناولها في إطار إعادة تصميم البوابة اإللكترونية المستقبلية.

استقبال نوعي ،ولو عن بعد
تقليص استقبال الزوار إىل الحد األدىن
خالل عام  ،2020تم التعامل مع جائحة كوفيد  19-باتخاذ
تدابير إلزامية جديدة في مجال االستقبال ،خاصة تعزيز قنوات
االتصال الرقمية وااللكترونية والتواصل عن بعد .وقد مكن
تجاوب اإلدارة ،رغم اإلكراهات التي حتمتها هذه الفترة ،من
تخفيض مدة معالجة الملتمسات من  1,9يوما سنة  2019إلى
 1,6في عام .2020
وقد تم تكييف تدبير االستقبال المادي مع السياق الحالي،
بغية ضمان استمرارية المرفق .وتحقيقا لهذه الغاية ،عرف
استقبال المرتفقين تقييد ولوجهم إلى أماكن عمل الجمارك
والحفاظ على التباعد الجسدي والتحسيس المستمر بشأن
ارتداء القناع الواقي واعتماد باقي التدابير االحترازية طوال
فترة الزيارة.

تعزيز االستقبال اإللكرتوين وعرب الهاتف
مع إقرار التدابير الصحية التي تحد من التنقل ،دعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة زبائنها ومرتفقيها إلى استخدام منصة
تدبير الملتمسات عن بعد ،والتي تم تعزيزها في أبريل  2020بمكتب الضبط الرقمي .إذ أصبح هذا األخير يحل محل مكاتب
الضبط المادية ،لضمان معالجة المراسالت اإلدارية إلكترونيا .وقد مكنت هذه الحزمة الرقمية من إجراء تتبع دقيق للملتمسات
المقدمة للمصالح الجمركية ،من خالل معالجتها بطريقة سريعة وتحسين جودة الحلول المخصصة لها.

أبرز أرقام االستقبال
االستقبال المادي  :استقبال  9529زائرا بمبنى اإلدارة المركزية في عام  ،2020مقابل  20964في عام  ( 2019أي )-%55
االستقبال عبر الهاتف  :استقبال  13465مكالمة في عام  ،2020مقابل  11856في عام ( +%14 2019مقارنة بسنة )2019
االستقبال اإللكتروني  :التوصل ب  17192ملتمسا في عام ( 2020أي تسجيل زيادة بنسبة  253%مقارنة بسنة ،)2019
منها  9718طلبا للحصول على معلومات و 7474شكاية.

نظام قيادة قائم عىل نجاعة األداء

تستنبط القيادة االستراتيجية لدى إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة أهميتها من التحديات المالية و االقتصادية و األمنية
التي تساهم هذه األخيرة في رفعها مع التركيز على التخطيط و التعاقد ووضع مؤشرات األداء.

اسرتاتيجية جديدة لعالقة مبنية عىل الثقة
تطمح الخطة االستراتيجية الجديدة  ، 2023-2020التي تنهجها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ،والتي تتمحور حول 6
أهداف استراتيجية مقسمة إلى  31مشروعا ،إلى دعم اإلنتاج المحلي واالستمرار في محاربة القطاع غير المهيكل وترسيخ الرقمنة
وتحسين الحكامة وتجويد الخدمات .إذ باإلضافة إلى نظام التدبير االستراتيجي الذي يتم اعتماده بصفة اعتيادية ،حرصت إدارة
الجمارك بمناسبة االستراتيجية الجديدة على االبتكار من أجل التأقلم مع سياق األزمة من خالل تنظيم جلسات لتبادل األفكار
بعدد محدود من المشاركين واالجتماعات عن بعد والندوات عبر األنترنت ،فضال عن استخدام تطبيق متوفر عبر بوابة االنترنت
الذي يمكن من إجراء تتبع آني للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع.
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اﳌﺨﻄﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ

2023-2020

1
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ
ﻋﲆ اﻟﺜﻘﺔ
أﻫﺪاف اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﱰﺟﻤﺔ إﱃ
 31ﻣﴩوع اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ

6

اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﺤﺴني ﻣﻨﺎخ اﻷﻋامل
وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ

 : 1اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 : 2ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﺠﺪ ﺻﻐرية واﻟﺼﻐرية واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﻏري اﳌﻬﻴﻜﻞ
 : 3اﳌﻨﺎزﻋﺎت
 : 4اﳌﻨﺎخ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

2

ﺗﺤﺴني اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ وﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت

3

ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻐﺶ واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺣامﻳﺔ
وﺳﻼﻣﺔ وﺻﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص

4

إرﺳﺎء اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

5

ﺗﺤﺴني اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮين واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﴩاﻛﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮأﺳامل اﻟﺒﴩي وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻜﻔﺎءات

 : 1ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻳﻮاﻧﺘﻲ Diw@nati
 : 2ﺑﻮاﺑﺔ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ
 : 3ﻣﻼمئﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ
 : 4اﳌﺆﴍات وﻟﻮﺣﺎت اﻟﻘﻴﺎدة وﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 : 5اﻟﱰﺷﻴﺪ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ
 : 6ﺣﻜﺎﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 : 1اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ
 : 2ﺗﺮﺷﻴﺪ وﻋﻘﻠﻨﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
 : 3ﺗﻜﻴﻴﻒ آﻟﻴﺎت ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ

 : 1اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﻣﺴﺎﻃﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ " "PortNet
 : 2ﻣﻴﻨﺎء ﻃﻨﺠﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ
 : 3اﻟﺘﴫﻳﺢ اﻟﺠﻤﺮيك
 : 4ﺣﻠﻮل رﻗﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
 : 5ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
 : 6اﻟﻌﺮﺑﺎت
 : 7ﺑﻨﻴﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎيت
 : 1إﻋﺎدة ﻗﺮاءة /ﺗﺤﻴني ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺠامرك واﻟﴬاﺋﺐ ﻏري اﳌﺒﺎﴍة واﻟﻨﺼﻮص
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 : 2ﺗﺄﻃري ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﻎ
 : 3ﺗﺄﻃري ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت
 : 4اﳌﻠﺤﻘﻮن اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﻮن
 : 5ﺗﻘﻨني وﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﺴﺎﻃﺮ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ
 : 6اﻟﻴﻘﻈﺔ واﻹﺑﺪاع واﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ

 : 1ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻮع
 : 2اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﻜﻔﺎءات
 : 3اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
 : 4اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
 : 5ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ

التعاقد يف خدمة تحسني األداء
شهدت سنة  2020إجراء معالجة آلية شبه كلية للمؤشرات المتداولة لدى أقسام التواصل بالمديريات الجهوية .وتهدف هذه
المبادرة إلى جعل تقييم المؤشرات التعاقدية أكثر موثوقية وتزويد المديريات الجهوية والمصالح المركزية باألدوات المناسبة
لتوجيه أدائها وتحسينه.
عالوة على ذلك ،تم إثراء محفظة المؤشرات التعاقدية بثالثة مؤشرات جديدة تتعلق بتدبير ملفات التقاضي واألداء اإللكتروني
للمستحقات الجمركية.
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مـقـتـطـف
عـن الـجـهـات

الــمــديــريــة
الــجــهــويــة
للــشــرق
أبرز املؤرشات
التعشير والمداخيل الجمركية

16,533

ألف
تصريح مفصل
للسلع تم اكتتابه

1,2

2

مليار درهم
من مداخيل الضريبة
على القيمة المضافة

مليار درهم
من المداخيل
الجمركية

المسافرون 2020

333,3

338,4

ألف مسافر وافد

ألف مسافر مغادر

محاربة الغش

24,
تحصيل 2
مليون درهم

12

مليوندرهم
تحصيل
من الرسوم والمكوس
المتجانف عنها
(مراقبة بعدية)

16
ما يعادل
مليون درهم

من الرسوم والمكوس
(مراقبة المسافرين)

من العمالت األجنبية
المحجوزة

مكافحة التهريب واالتجار غير المشروع

21,7

506
قضية

24,3

ألف
علبة سجائر محجوزة

تم تنفيذها

 7كلغ
من األكياس
البالستيكية
المحجوزة

1,6

طن من القنب
الهندي المحجوز

الموارد البشرية

78

632
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املداخيل الجمركية

تطورت مداخيل الميزانية للمديرية الجهوية للشرق بنسبة

 %22في عام  2020مقارنة بسنة  ،2019حيث سجلت 1,91
مليار درهم في عام  2020مقابل  1,56مليار درهم في عام
 ،2019وذلك بفضل االرتفاع المهم في الضرﻳبة الداﺧﻠية ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻬﻼك بنحو  ،%31انضافت إليها زيادة بحوالي  %21في

الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة
على الواردات.

محاربة تبييض األموال
مكنت صرامة عمليات مراقبة صرف العمالت ويقظة أعوان
مختلف مراكز العبور من ضبط  62حالة لصرف العمالت بقيمة
تعادل  16,83مليون درهم في عام  ،2020أي بزيادة قدرها
 %46مقارنة بعام .2019

محاربة االتجار باملخدرات
في إطار محاربة االتجار بالمخدرات ،تمكنت المديرية الجهوية
للشرق من حجز كمية إجمالية من القنب الهندي بلغت
 1,67طنا.
معظم عمليات حجز القنب الهندي نفذها أعوان تابعين
لفرقة محاربة المخدرات بالناظور ،بحيث تمكنوا من إجهاض
عدة محاوالت تصدير لمخدر الشيرا بطرق غير شرعية.

مراقبة املسافرين
بالرغم من إغالق مختلف مراكز العبور ،وفي ظل اإلجراءات

الصحية لمحاربة وباء كوفـيد ،19-فقد تم تحصيل مبلغ 24,2
مليون درهم من الرسوم والمكوس في عام  ،2020وذلك إثر

مراقبة المسافرين.

أما فيما يخص قيمة مخالفات الصرف المسجلة ،فقد بلغت
 4,8مليون درهم.

مكافحة الغش

شهادة
االستحقاق لعام

2020
تتبع

مكنت المراقبة األنية من مراجعة أزيد من  37,4مليون درهم
من الرسوم والمكوس ،فضال عن تحصيل  207مليون درهم
من المداخيل اإلضافية إثر مراقبة القيمة.

المنازعات

وفيما يتعلق بالمراقبة البعدية ،أجرت المديرية الجهوية
للشرق  40تحقيقا أدى إلى تحصيل أزيد من  12مليون درهم
من الرسوم والمكوس المتجانف عنها.

بيع  20كلغ من الذهب المحجوز
بمبلغ  9,5مليون درهم

مـديـريـة الـجـمـارك
لـمـيـنـاء طـنـجـة
الـمـتـوسـط
أبرز املؤرشات
التعشير والمداخيل الجمركية

13,8

238

مليار درهم
من المداخيل الجمركية

ألف
تصريح مفصل للسلع
تم اكتتابه

7,2

5,2

مليار درهم
من مداخيل الضريبة الداخلية
على االستهالك

مليار درهم
من مداخيل الضريبة الداخلية
على االستهالك

المسافرون في 2020

315,
39
مسافر وافـد

64,6

ألف
عربة وافـدة

ألف

66,12

386,14

ألف
عربة مغادرة

ألف
مسافر مغادر
مكافحة الغـش وحماية المستهلك

38,9

164,9

مليون درهم
تحصيل
من الرسوم والمكوس
المتجانف عنها برسم
المراقـبة البعـدية

510
تحصيل ,4
مليون درهم

تحصيل
مليون درهم
من الرسوم والمكوس
(المراقـبة اآلنية)

من المداخيل اإلضافـية
(مراقبة القـيمة)

مراقـبة المسافرين

5,8

28,8

5,3

مليون درهم
من الغـرامات

مليون درهم
من الرسوم
والمكوس المحصلة

مليون درهم
من العمالت األجنبية
المحجوزة

الموارد البشرية

595

73
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يعـتبر ميناء طنجة المتوسط أول ميناء حاويات في حوض

البحر األبيض المتوسط حيث تمت مناولة أكثر من 5,7
مليون حاوية في سنة  ،2020بزيادة قدرها  %20مقارنة

بالسنة الماضية.

بلغت المداخيل الجمركية على مستوى مديرية جمارك ميناء
طنجة المتوسط  13,8مليار درهم ،بانخفاض  %25عن
سنة  .2019وتشمل هذه المداخيل  5,2مليار درهم برسم
الضريبة الداخلية على االستهالك و 7,2مليار درهم برسم
الضريبة على القـيمة المضافة .بينما بلغت الرسوم الجمركية
 1,2مليار درهم.

بصفة عامة ،أسفرت الجهود التي بذلها أعوان مديرية جمارك
ميناء طنجة المتوسط عن إنهاء  26 141قضية منازعات،
بما في ذلك قضايا معروضة على المحاكم.

محاربة االتجار يف املخدرات
ضبطت مديرية جمارك ميناء طنجة المتوسط أكثر من 43,4
طن من القـنب الهندي في سنة  .2020وشملت إحدى
العمليات  26,23طنًا مخبأة على شكل بالط.

وبالمثل ،تم ضـبط  41,484كيلوغـراما من الكوكايين.

مواكبة الصادرات
فيما يتعلق بالصادرات ،قامت مديرية جمارك ميناء طنجة
المتوسط بمعالجة أكثر من  70,5ألف تصريح مفـصل للسلع
بقيمة تقدر بـ 38,6مليار درهم .وفي هذا الصدد ،قام مصنع
رونو-طنجة بتصدير  200 635مركبة في حين صدرت شركة
صوماكا  45 498مركبة.

مكافحة الغـش
فيما يتعلق بالمراقبة البعـدية ،أسفرت العمليات التي جرى
تنفيذها والبالغ عددها  122مهمة عن 164,9مليون درهم
من الرسوم والمكوس المتجانف عنها ،مسجلة مداخيل
إضافية قدرها  11مليون درهم.
وفي الوقت نفسه ،أسفرت الجهود المبذولة لمكافحة
تخفيض القـيمة عن تسجيل  510,4مليون درهم نتيجة
عمليات تصفية القـيمة المصرح بها.

عالوة على ذلك  ،تصدى أعوان مديرية جمارك ميناء طنجة
المتوسط  ،خالل فـترة الجائحة ،إلى محاوالت تصدير أقـنعة
جراحية بقيمة تقدر بـ  428ألف درهم.

مراقـبة املسافرين
في أعقاب جائحة كوفـيد ،19-أثرت التدابير االحترازية الخاصة
بالتنقل الدولي على تدفق المسافرين ،حيث سجل هذا
األخير انخفاضًا بنسبة  %80مقارنة بسنة  .2019بسبب
توقف نشاط "الركاب" خالل الفترة الممتدة من مارس إلى
مايو ،سجل ميناء طنجة المتوسط عبور  70ألف راكب فقط
في سنة .2020
مكنت مراقـبة الركاب من تسجيل  28,8مليون درهم من
الرسوم والمكوس و 5,8مليون درهم من الغرامات .من
جهة أخرى ،بلغت القـيمة التقديرية للعمالت المحجوزة 5,3
مليون درهم.
جـائـزة

املنازعات
في سنة  ،2020أسفرت محاوالت االحتيال المختلفة عن
التحقيق في  5216قضية المنازعات ،تمت تسوية 4218

منها خارج المحكمة ،وهو ما يمثل معدل تسوية معامالت
بنسبة %80

2020
محاربة االتجار
في المخدرات

حجز  25,6كيلوغرام من "الكوكايين"
بقيمة  25,6مليون درهم

الــمــديــريــة
الــجــهــويــة
لطنجة  -تطوان -
الحسيمة
أبرز املؤرشات
التخليص والمداخيل الجمركية

670

117,4

ألف
تصريح مفصل
للسلع تم اكتتابه

387

مليون درهم
من مداخيل الضريبة
على القيمة المضافة

مليون درهم
من المداخيل الجمركية

مراقبة المسافرين

6,7

1,4

5

مليون درهم
من الرسوم
والمكوس المحصلة

مليون
مسافر

حجز مليون درهم
من العملة
الصعبة

محاربة االتجار في المخدرات

53

3,5

20, 7

ألف
حجز
قرصا مهلوسا

قضية مسجلة

طن
حجز
من مخدر الشير

محاربة التهريب

23

130

مليون درهم
حجز
من البضائع

قضية مسجلة
الموارد البشرية

67

616
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التخليص واملداخيل الجمركية
أثرت الجائحة في عام  2020بشكل واضح على النشاط
التجاري للمديرية الجهوية لطنجة-تطوان-الحسيمة ،مما
يفسر تسجيل انخفاض في التصاريح المفصلة للسلع التي تم
اكتتابها بنسبة  %14مقارنة بسنة  2019لتستقر في 117,4
ألف تصريحا مفصال للسلع .وتشكل التصاريح المفصلة للسلع
التي تم تسجيلها بموجب نظم الجمارك االقتصادية وتمثل
التصاريح المفصلة للسلع نسبة الثلثين بالنسبة للتي تم
تسجيلها بموجب األنظمة االقتصادية للجمرك ( .)%66
وبلغ إجمالي المداخيل الجمركية للمديرية الجهوية لطنجة-
تطوان-الحسيمة  669,6مليون درهم ،مسجال انخفاضا
بنسبة  %5مقارنة بعام  .2019ويعزى هذا التراجع إلى
انخفاض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات
بنسبة  %8,8التي بلغت  386,95مليون درهم سنة .2020
فيما وصلت عائدات بيع البضائع المحجوزة في سنة ،2020
بما في ذلك وسائل النقل 27 ،مليون درهم ،منها قرابة 20
مليون درهم تهم وسائل النقل.

التسهيل ومواكبة املقاوالت
وفيما يتعلق بالتسهيالت الممنوحة للمقاوالت ،أصدرت
المديرية الجهوية لطنجة-تطوان-الحسيمة  33قرارا إقليميا
بشأن طلبات اعتماد المقاوالت المصدرة العاملة في منطقة
التسريع الصناعي بطنجة.
كما قامت المديرية الجهوية لطنجة-تطوان-الحسيمة
بتحسين متوسط المدة التي تستغرقها عملية معالجة
طلبات الزبناء ،مع الحرص على تقديم جودة أفضل لألجوبة.
إذ تم تقليص هذه المدة من  1.9يوما في سنة  2019إلى 1.6
يوما في عام .2020

محاربة الغش واالتجار يف املخدرات
في إطار مراقبة العمليات التي تم تسجيلها بموجب األنظمة
االقتصادية للجمارك ،تمت عملية حجز استثنائية لـ  4أطنان
من األقمشة وأزيد من  21ألف وحدة من منتجات المالبس ذات
العالمة التجارية.
وفي ما يتعلق بمجال مكافحة المخدرات ،نفذت المديرية
الجهوية لطنجة-تطوان-الحسيمة عمليتين هامتين،
إحداهما تتعلق بضبط كمية من مخدر الشيرا بلغت
 2,44طن ،واألخرى تهم ضبط  11955قرصا مهلوسا
بقيمة تقدر بـ  358,7ألف درهم .
أما بخصوص مكافحة التهريب وحماية البيئة ،باشرت المديرية
الجهوية لطنجة-تطوان-الحسيمة عمليات تفكيك ثالث
وحدات سرية لتصنيع األكياس البالستيكية ،مما أسفر عن
ضبط  21طنا من المنتجات البالستيكية.

املنازعات
انخفض العدد اإلجمالي للقضايا التي تم تسجيلها بنسبة

 %48في سنة  2020لتصل إلى  5103قضية مقارنة بـ 9851
قضية في عام  ،2019تمت تسوية  %33منها بشكل ودي.

وتراجع إجمالي المداخيل من غرامات المعامالت المحصلة
بنسبة  %51لتستقر في حدود  13,1مليون درهم في عام
.2020
باإلضافة إلى ذلك ،وصل عدد المخالفات التي تم تسجيلها
عام  2020إلى  2839مخالفة مقابل  5065عام ( 2019أي
تسجيل انخفاض بنسبة  ،)%44تمت تسوية  %28منها
بطريقة تصالحية.

مراقبة املسافرين
رغم االنخفاض الملحوظ في المؤشرات الرئيسية لمراقبة
المسافرين وعدم تنظيم "عملية مرحبا ( 2020انخفاض
عدد المسافرين الوافدين بنسبة  %76,7والمغادرين
بنسبة  ،)%76ارتفع مبلغ الغرامات المحصلة إثر مراقبة
المسافرين بنسبة  %7,8مقارنة مع عام  2019لتصل إلى
 16,96مليون درهم.
ومن ناحية أخرى ،تراجع مبلغ الرسوم والمكوس المحصلة
بنسبة  %72,2ليصل إلى  6,71مليون درهم سنة .2020

جـائـزة

2020
لحماية البيئة
تفكيك  3وحدات سرية
لتصنيع األكياس البالستيكية

الــمــديــريــة
الــجــهــويــة
للرباط  -سال -
القنيطرة
أبرز املؤرشات
التخليص والمداخيل الجمركية

54,25

22,6

ألف
صريح مفصل
للسلع تم اكتتابه

TAXES

197

مليون درهم
من المداخيل إثر تعشير  987عربة

2

مليون درهم
من المداخيل
الجمركية

49

د
س
متوسط أجل التخليص ( دون احتساب
مدة تدخل أجهزة المراقبة األخرى)

محاربة الغش

تحصيل

حجز ما يعادل

تحصيل

10,25

10,84

مليون درهم
من الرسوم والمكوس
والغرامات (مراقبة بعدية )

مليون درهم
(مراقبة صرف العمالت)

848,5

ألف درهم
من العمالت األجنبية

مكافحة التهريب واالتجار في المخدرات

حجز ما يعادل  8ﻣﻠﻴﻮن
درﻫﻢ
من البضائع المهربة،
بما في ذلك وسائل النقل

 430عملية تدخل

 5 356كلغ من نبتة الكيف
 1044كلغ من أوراق التبغ
 1 000كلغ من التبغ المطحون
 22,2كلغ من القنب الهندي

الموارد البشرية

359
جمركي
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في ظل الوضع الوبائي الذي عرفته سنة  ،2020شهد نشاط
المديرية الجهوية للرباط-سال-القنيطرة تراجعا ملحوظا،
حيث انخفض عدد التصاريح المسجلة بنسبة  %7ليبلغ 22,6
ألف تصريح .كما سجلت المداخيل تراجعا بنسبة  %35مقارنة
بعام  ،2019لتستقر في  197مليون درهم.
وبخصوص طريقة األداء ،بلغت حصة المستحقات المدفوعة
إلكترونيا .%45

التسهيل واملواكبة
توجد بجهة الرباط-سال-قنيطرة  35مقاولة مصنفة ،منها
مقاولتين تم الترخيص لها من جديد للحصول على صفة
الفاعل االقتصادي المعتمد لسنة .2020
عالوة على ذلك ،استفادت  4مقاوالت يتواجد مقرها بمنطقة
التسريع الصناعي بالقنيطرة من الكفالة بتعهد المقاوالت
المصدرة بغية تغطية عمليات نقل البضائع من وإلى
المنطقة الحرة األطلسية.

مواكبة تنمية منﻄقة التﴪيع الصناعﻲ بالقنيﻄرة

تدبﺮﻴ العالقة مع املرتفقﻦﻴ
فيماخالل عام  ،2020قامت المديرية الجهوية للرباط-
سال -القنيطرة بإيفاد بعثتين لمعاينة عملية تدبير العالقة
مع المرتفقين ،فضال عن قيامها بعدة أنشطة تهم تقديم
المساعدة والدعم ،وذلك في إطار إطالق منصة .DIW@NATI
باإلضافة إلى ذلك ،وحرصا على تحسين جودة الخدمات ،قامت
المديرية الجهوية للرباط-سال -القنيطرة بمعالجة الطلبات
إلكترونيا خالل عام  ،2020في حدود  1,5يوم كمتوسط
المدة التي يستغرقها الجواب ،وذلك رغم ارتفاع عدد الطلبات
الواردة بنسبة .% 100

مكافحة الغش
فيما يخص المراقبة ،حققت المديرية الجهوية للرباط-سال-
القنيطرة أداءا متميزا من حيث مراجعة الرسوم والمكوس.
وبذلك  ،بلغ حجم المبالغ اإلضافية المتحققة من خالل مراقبة
القيمة  4,98مليون درهم.

في إطار دعم تنمية المنطقة ،السيما عقب توسيعها ،قامت
المديرية الجهوية لمنطقة الرباط-سال-القنيطرة بزيادة عدد

املنازعات
بزيادة عدد الموظفين العاملين ،وذلك بتعيين  21جمركي
بهدف ضمان المرور إلى اعتماد مناوبة العمل الثالثة .كما
وضعت المديرية نظام عمل جديد من أجل تقديم الخدمات
الجمركية على مدار  24ساعة وطيلة األسبوع.

تم بذل جهود واضحة من أجل إغالق قضايا المنازعات
والمسجلة على مستوى مختلف المكاتب التابعة للمديرية
الجهوية للرباط-سال-القنيطرة ،مما أدى إلى انخفاض عدد
القضايا المتنازع بشأنها والمعروضة أمام المحاكم خالل عام
 2020بنسبة .%34

الــمــديــريــة
الــجــهــويــة
فاس  -مكناس
أبرز املؤرشات
التعشير والمداخيل الجمركية

421

2,688

مليون درهم
مداخيل الرسوم
الجمركية

ألف
تصريح مفصل
للسلع تم اكتتابه
مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك

6

TIC

1

مليون درهم
من الرسوم والمكوس
المتجانف عنها برسم
المراقـبة البعـدية

196

مليون درهم
من مداخيل الضريبة
الداخلية على االستهالك

1,9

مليون درهم
من الرسوم والمكوس
(المراقـبة اآلنية)

مليون درهم
من الرسوم والمكوس
اإلضافية (مراقبة القيمة)

مراقبة المسافرين

349

1

121

ألف درهم
من الغـرامات

مليون درهم
من العمالت
األجنبيةالمحجوزة

مليون درهم
من الرسوم والمكوس
المحصلة

الموارد البشرية

267
جمركي

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

I

2020

58

%

أعوان فيالق

60

31

نساء

%

29
أطر

%

أبرز اإلنجازات
املداخيل الجمركية

في ظل آثار جائحة كوفيد ،19-انخفض عدد التصاريح
المفصلة للسلع المسجلة لدى المديرية الجهوية لفاس
مكناس بنسبة  %61لتستقر في  2688تصريحا .وبلغت
قيمة السلع المعالجة  762مليون درهم.
أما فيما يتعلق بالتخليص الجمركي للسيارات ،فقد سجلت
المديرية الجهوية لفاس مكناس  1324تصريحا %44 ،منها
تتعلق بالسيارات ذات االستخدام الخاص الموجهة لالستهالك
التي يستوردها مغاربة العالم المتقاعدون في إطار اإلعانة
الضريبية الممنوحة لها .وبشكل عام ،بلغت المداخيل
المسجلة  32,76مليون درهم.

المحتلتين ،أسفرت جهود أعوان المديرية الجهوية لفاس
مكناس لمكافحة التهريب عن حجز سلع تقدر قيمتها بنحو
 38,5مليون درهم مقارنة بـ  37,1مليون درهم في سنة
وسجلت محجوزات مهمة في هذا السياق ،شملت
ُ .2019
األولى المشروبات الكحولية ،بينما شملت الثانية لفات من
األقمشة بقيمة  24مليون درهم و 4مليون درهم على
التوالي .باإلضافة إلى ذلك ،تم حجز كمية كبيرة من األكياس
البالستيكية المحظورة بلغت  23,7طن.

كما أسفرت الجهود المبذولة لمحاربة االتجار بالمخدرات عن
حجز  1,34طن من الشيرا.

الﴬاﺋﺐ غﺮﻴ املبارشة
بخصوص الضرائب غير المباشرة ،قامت المديرية الجهوية
لفاس مكناس بتحصيل  179مليون درهم % 95 ،منها
تتعلق بالضريبة الداخلية على االستهالك المطبقة على أنواع
النبيذ والجعة والمشروبات.
وقد شهد نشاط الضمان تطورا ملحوظا عقـب تنفيذ نمط
العمل الجديد المتعلق بتسجيل رسوم ومكوس التصاريح
المفصلة للسلع المقرونة باالستيراد وبعد دمج الضريبة على
القيمة المضافة المحددة في رسوم االختبار .نتيجة لذلك،
بلغت المداخيل المتعلقة بها  8,4مليون درهم.

مكافحة الغـش
بخصوص المراقبة البعـدية ،تمكنت التحقيقات الـ  18التي
أجريت من تحصيل  5,90مليون درهم من الرسوم والمكوس
المتجانف عنها ،في حين حققت مخالفات قانون الصرف
مداخيل قدرها  842ألف درهم.
وفيما يتعلق بمراقبة القيمةُ ،سجلت مداخيل إضافية من
الرسوم والمكوس قـدرها  2مليون درهم.

محاربة التهريﺐ واالتجار يف املخدرات
رغم الوضع الذي اتسم بإغالق الحدود مع سبتة ومليلية

مراقـبة املسافرين
رغم االنخفاض الكبير في حركة المطارات الدولية وحالة الحجر
الصحي على المستوى الوطني ،استقـبل مطار فاس-سايس
حوالي  400ألف مسافر في سنة .2020
وتمكنت فرق المراقبة من اعتراض البضائع غير المصرح بها
من قبل المسافرين ،مما حقق  349ألف درهم من الرسوم
والمكوس المتجانف عنها وغرامات قدرها  121ألف درهم .كما
بلغت العمالت المحجوزة  1مليون درهم.

جائزة

2020
محاربة التهريب
حجز 2 698
بقيمة  4,3مليون درهم
لفة قماش

مديرية الجامرك
لـمـيـنـاء
الدار البيضاء
أهم املؤرشات
التعشير والمداخيل الجمركية

6

196

55

ألف
تصريح مفصل
للسلع تم اكتتابه

د
س
متوسط المدة التي يستغرقها
التخليص الجمركي
مع استثناء الخدمات األخرى

مليار درهم
أكثر
من المداخيل
الجمركية

مليار درهم
من مداخيل الرسوم
الجمركية

30

% 68

من المداخيل
المحصلة عن طريق
األداء اإللكتروني

23

4,8

مليار درهم من
المداخيل المرتبطة
بالضريبة على القيمة المضافة

تدبير المنازعات

6 696

86

قضية مسجلة منها
 5912عند االستيراد

58

%

من القضايا تمت
تسويتها بشكل تصالحي

مليون درهم

غرامة
تصالحية

مكافحة الغـش وحماية المستهلك

109

2,4

ألف
المجموع العام لعـمليات
المسح الضوئي

مليار درهم
من المداخيل اإلضافـية
(مراقبة القـيمة)

89

مليون درهم
من الرسوم والمكوس المتجانف
عنها برسم المراقبة البعـدية

15

مليون درهم
من الرسوم والمكوس المتجانف عنها
برسم مخالفات قانون الصرف

تدبير الملتمسات

استرداد

30

1,2

9 438

مليون درهم

يوما
هو المعدل الزمني
لمعالجة جميع الطلبات الواردة

الطلبات الواردة

الموارد البشرية

541
جمركي
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
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2020

53

%

أعوان فيالق

62

26

نساء

%

28
أطر

%

أبرز اإلنجازات
املداخيل الجمركية

نتيجة لوباء كوفـيدُ ،19-سجل انخفاض في النشاط التجاري
في ميناء الدار البيضاء ،مما أدى إلى انخفاض بنسبة  %9في
عدد التصاريح المفصلة للسلع ،وانخفاض بنسبة  %5في
قـيمة السلع المصرح بها.
كما أثر هذا التراجع في النشاط على المداخيل الجمركية ،التي
سجلت  33,6مليار درهم في سنة  .2020وقد بلغت هذه
المداخيل  35,2مليار درهم في سنة  ،2019أي بانخفاض قدره
.%13.8
هذا التراجع أثر كذلك على الرسوم الجمركية والضريبة على
القـيمة المضافة التي انخفضت بنسبة  %7و %11على التوالي.
كما سجلت مداخيل الضريبة الداخلية على االستهالك أكبر
انخفاض مقارنة بالسنة الماضية ،وقد ناهزت هذه النسبة
.%57

مواكبة املقاوالت
وخالل فـترة هذه الجائحة  ،اتخذت مديرية جمارك ميناء الدار
البيضاء سلسلة من التدابير االحترازية والوقائية لضمان
استمرار أنشطتها وسالمة زبائنها وأعـوانها.
وفي هذا الصدد ،ومن أجل الحد من الزيارات إلى مبانيها،
تم تقديم الدعم الخاص لهم ،السيما في مجال تعزيز األداء
اإللكتروني والتسهيالت الجمركية.

مكافحة الغـش
استهدفت المراقبة القـبلية ،خالل السنة المالية ،2020
 349شحنة تمثل مخاطر غـش محتملة مما أسفر على
عمليات تصفية القيمة بلغ مداخيلها  71مليون درهم،
وتحصيل  27,5مليون درهم من الرسوم والمكوس
اإلضافـية بعد معالجة  243من التصاريح المفصلة للسلع.
باإلضافة إلى ذلك ،أدت هذه المخالفات إلى تسجيل رسوم
ومكوس متجانف عنها قدرها  6,5مليون درهم بعد معالجة
 108من التصاريح المفصلة للسلع.

والمكوس المتجانف عنها بمقدار  262ألف درهم بعد
معالجة  370من التصاريح المفصلة للسلع.
أما ما يتعلق بالمراقبة البعـدية ،فقد تم إنجاز  69عملية
مراقـبة أدت إلى تحصيل  89مليون درهم الرسوم والمكوس
المتجانف عنها .أما بخصوص مخالفات قانون الصرف ،فقد تم
تسجيل ما قدره يناهز  15,17مليون درهم.
كما أسفرت مراقبة القيمة عن تحصيل  2,4مليار درهم من
الرسوم والمكوس ،بزيادة قدرها  %15مقارنة بسنة .2019

مكافحة التقليد
في سنة  ،2020أصدرت مديرية جمارك ميناء الدار البيضاء 62

قرارًا بتعليق حرية حركة السلع المشتبه بأنها مقـلدة ،مقابل
 111قرارًا في سنة .2019

هذا التراجع ،الذي يمكن تفسيره أساسا بانخفاض النشاط
هم  29عالمة تجارية من المنتجات
في أعقاب األزمة الصحيةّ ،
المختلفة.

محاربة االتجار يف املخدرات
أسفرت الجهود المبذولة من قـبل الفيالق التابعة لمديرية
جمارك ميناء الدار البيضاء من إفـشال أربع عمليات تصدير
لما مجموعه  4,2أطنان من القـنب الهندي .وبالتالي ،مكنت
يقظة أعوان الجمارك من الكشف عن أنماط عمل جديدة
مبتكرة (البالط والحجارة).

جائزة

2020
ﻣﻜاﻓحﺔ الﻐـﺶ
التﺠاري

إنجاز ثالث قضايا رئيسية
للمراقـبة البعـدية مكنت

من استرداد  10,8مليون درهم

الــمــديــريــة
الــجــهــويــة
للدار البيضاء -
سطات
أهم املؤرشات
التخليص والمداخيل الجمركية

28,8

339

ألف
تصريح مفصل
للسلع تم اكتتابه

1,9

مليار درهم
مداخيل
الرسوم الجمركية

% 80

مليار درهم
من المداخيل الجمركية
TIC

محصلة عن طريق
األداء اإللكتروني

15,3

11,4

مليار درهم
من مداخيل الضريبة
الداخلية على االستهالك

مليار درهم
من مداخيل الضريبة
على القيمة المضافة

تدبير المنازعات

87

6622

قضية مسجلة

115

%

مليون درهم
غرامة تصالحية

من القضايا التي تمت
تسويتها بشكل تصالحي

مكافحة الغـش وحماية المستهلك

46,5

218

29

مليون درهم
من الرسوم والمكوس
المتجانف عنها برسم
المراقـبة البعـدية

مليون درهم
من المداخيل اإلضافـية
(مراقبة القـيمة)

مليون
من الرسوم والمكوس
(المراقـبة اآلنية)

مراقبة المسافرين

3,3

2,8

مليون درهم
من الرسوم والمكوس
المحصلة

10,7

مليون درهم
من العمالت األجنبية
المحجوزة

مليون درهم
من الغـرامات

الموارد البشرية

979
جمركي
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
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57
أعوان فيالق
%

64

27
نساء

%

28
أطر

%

أبرز اإلنجازات

التنﻈيم الجديد

تم اعتماد تدابير تنظيمية جديدة ،على مستوى المديرية
الجهوية للدار البيضاء-سطات ،لمواكبة تجريد مسار
التخليص الجمركي من طابعها المادي.

وفيما يتعلق بالمراقبة البعـدية ،تم تحصيل  46,5مليون
درهم نتيجة لـ  154مهمة قامت بها فرق المديرية الجهوية
للدار البيضاء سطات.

يتعلق األمر أوال بتقسيم اآلمريات بالصرف للواردات التابعة
للمديرية اإلقليمية للنواصر إلى قسمين .يتمثل األول في
"اآلمرية بالصرف – المراقبة اآللية  -االستيراد -الميناء"
في حين يتجلى الثاني في "اآلمرية بالصرف  -المعاينة -
االستيراد -الميناء".
عالوة على ذلك ،تم تقسيم اآلمريات بالصرف "الدار البيضاء –
مخازن وفضاءات التعشير الجمركي  – ))MEADالغـرب"
و"الدار البيضاء – مخازن وفضاءات التعشير الجمركي
( – )MEADالشرق" إلى منصبـين لﻶمريات المكلفة

بالمراقبة اآللية و"المعاينة المادية " على التوالي.

وأخيرا ،تم وضع آمريات بالصرف مخصصة للقيمة من أجل
معالجة أسرع لقضايا المنازعات المتعلقة ب"القيمة".
.

املداخيل الجمركية

نتيجة لجائحة كوفيد ،19-سجل النشاط التجاري ،على
مستوى المديرية الجهوية للدار البيضاء-سطات ،تراجعا
طفيفا ،مما أدى إلى انخفاض التصاريح المفصلة للسلع
المكتتبة بنسبة  . % 13وفي هذا السياق ،تمت معالجة أكثر
من  339ألف من التصاريح المفصلة للسلع بقيمة إجمالية
مصرح بها قدرها  93مليار درهم.
نتيجة لذلك ،بلغت مداخيل المديرية الجهوية للدار البيضاء-
سطات  28,8مليار درهم ،أي  %33من المداخيل الوطنية.
وبلغت مداخيل الضريبة الداخلية على االستهالك  15,3مليار
درهم ،في حين بلغت الضريبة على القيمة المضافة والرسوم
الجمركية  11,4مليار درهم و 1,9مليار درهم على التوالي.

ضﺎﻤن املعادن النفيسة
يتولى مكتب "الدار البيضاء-الضمان" جميع عمليات
التخليص الجمركي للمعادن النفيسة المستوردة أو
المصنعة محليا ،وكذلك مكاتب الضمان الخمسة األخرى
على المستوى الوطني.

محاربة التقليد واالتجار يف املخدرات
بخصوص مكافحة التقليد ،قدرت قيمة البضائع التي تم
حجزها  64,3مليون درهم ،جراء تنفيذ  152عملية .في حين
بلغت قيمة الرسوم والمكوس التي ثبت التهرب من أدائها
 66,5مليون درهم.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن حجم محجوزات المخدرات قدر بطنين،
و قد هم باألساس الشيرا والقـنب الهندي .كما بلغت كمية
المعسل المحجوزة  3,2طن وأكثر من  21ألف قرص من
الحبوب المهلوسة.

مراقبة املسافرين
نتيجة للتراجع الكبير في حركة المطارات الدولية ،شهد مطار
محمد الخامس أيضًا انخفاضًا حادًا في عدد المسافرين ،يقدر
بأزيد من .%75
واستنادا إلى عملية استهداف مدروسة في هذا اإلطار،
مكنت عمليات المكافحة ،البالغ عددها  388عملية من
عمليات المراقبة ،من استرداد  3,3مليون درهم .فيما بلغت
قيمة الغرامات والعمالت المحجوزة ،على التوالي 3,5 ،و10,7
مليون درهم.

كما بلغـت المداخيل  76,5مليون درهم ،بزيادة قدرها %68
مقارنة بالسنة الماضية ،على الرغم من االنخفاض الطفيف في
حجم النشاط .

محاربة الغـش
أسفرت جهود مكافحة الغـش عن تحصيل  297,2مليون
درهم من الرسوم والمكوس المترتبة عن مختلف عمليات
المراقـبة في سنة .2020
ومن حيث مراقبة القيمة ،شملت عمليات تصفية القيمة
 14,771من التصاريح المفصلة للسلع التي أسفرت عن 271,78
مليون درهم .وقد بلغت هذه المداخيل  191,3مليون درهم
سنة .2019

مخازن وفﻀاءات التعﺸﺮﻴ الجمرﻲﻛ )(MEAD
باحتضانها ألكثر من  %75من مخازن وفضاءات التعشير
الجمركي  ))MEADعلى الصعيد الوطني ،بلغ عدد التصاريح
المفصلة للسلع التي تمت معالجتها من قبل المديرية
الجهوية للدار البيضاء-سطات إلى  161ألف تصريحا .وتمثل
القيمة اإلجمالية المصرح بها  51,8مليار درهم ،فيما بلغت
مداخيل الميزانية  9,88مليون درهم.

الــمــديــريــة
الــجــهــويــة
للوسط الجنوﻲﺑ
أبرز املؤرشات
التعشير والمداخيل الجمركية

18,3

ألف
تصريح مفصل
للسلع تم اكتتابه

8,6

مليار درهم
من المداخيل الجمركية

4,7

مليار درهم
من مداخيل الضريبة الداخلية
على االستهالك

TIC

مراقبة المسافرين

3

1,5

مليون
مسافر

1,8

مليون درهم
من الرسوم والمكوس
المحصلة

حجز مليون درهم
من العملة الصعبة

مكافحة الغش والتهريب

إجراء  22تحقيقا
 21مليون درهم من الرسوم والمكوس
المتجانف عنها (المراقبة البعدية)

 26,3مليون درهم من المداخيل اإلضافية
(مراقبة القيمة)

الموارد البشرية
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التخليص واملداخيل الجمركية
بسبب الحالة الوبائية ،أثر تراجع التجارة الدولية على نشاط
المديرية الجهوية للوسط الجنوبي .فقد انخفض عدد
التصاريح المكتتبة بنسبة  %19لتصل إلى  18,3ألف تصريح
مفصل للسلع في عام  .2020كما تقلصت مداخيل المديرية
الجهوية للوسط الجنوبي بنسبة  %6لتستقر في حدود 8,6
مليار درهم.
تم أداء  %75من هذه اإليرادات عن طريق القنوات المتعددة
ونظام تبادل البيانات المحوسبة.

مواكبة املقاوالت
امتثاال للتدابير الصحية المتعلقة بانتشار جائحة كوفـيد،19-
عملت المديرية الجهوية للوسط الجنوبي على الترويج
للمنتجات اإلدارية الرامية إلى تقليل التنقل إلى أماكن العمل
lإلدارية والحد من التبادل المادي للوثائق وتعزيز تجريد
المعامالت من طابعها المادي.
في عام  ،2020بلغ عدد المقاوالت التي استفادت من دعم
المديرية الجهوية للوسط الجنوبي  19مقاولة ،بما في ذلك
شركتين ناشئتين.

أما بخصوص المراقبة البعدية ،أجرت المديرية الجهوية للوسط
الجنوبي  22تحقيقا في عام  ،2002مما أسفر عن تحصيل
مبلغ قدره  21مليون درهم من الرسوم والمكوس المتجانف
عنها في عام  2020مقابل  7,5مليون درهم في عام .2019
شملت هذه العمليات من المراقبة بشكل أساسي نوعين من
الواردات ،تلك التي تهم الدراجات النارية والمشروبات الكحولية.
تم ضبط حالة استثنائية تهم تخفيض القيمة ،العملية الذي
أسفرت عن تحصيل مبلغ ناهز  20مليون درهم من الرسوم
والمكوس المتجانف عنها.

املنازعات
تم تسجيل  1396قضية في عام  ،2020بانخفاض بلغ %24
بالمقارنة مع سنة  .2019وفي نفس السنة ،بلغ عدد القضايا
التي تم طيها  6129قضية ،أي بنسبة تسوية بلغت ،%73
مقابل  %26عام .2019

باإلضافة إلى ذلك ،قامت المديرية الجهوية للوسط الجنوبي
بتسوية  533قضية بطريقة ودية عام  2020مقابل 1215
قضية عام  .2019وعلى الرغم من انخفاض عدد الملفات
التي تمت تسويتها بطريقة ودية ،فقد ارتفع مبلغ غرامات
المعامالت المحصلة من  12,5مليون درهم في عام  2019إلى
 14,8مليون درهم في برسم سنة .2020

شهادة

االستحقاق
من حيث تسهيل المساطر ،بلغ عدد المقاوالت المرخص لها
الحصول على صفة الفاعل االقتصادي المعتمد  28مقاولة.

مكافحة الغش
فيما يخص المراقبة اآلنية ،خضع  187تصريحا لعملية مراجعة
القيمة المصرح بها في عام  .2020وبلغت القيمة اإلجمالية
المراجعة  139,4مليون درهم ،مما أدى إلى تحصيل مبلغ
 26,3مليون درهم من المداخيل اإلضافية في عام 2020
مقابل  20,6مليون درهم في عام  ،2019أي بزيادة قدرها
.%28

لقيامها برصد قضية لم يتم إخطار اإلدارة بها،
يقدر مبلغها من الرسوم
والمكوس ب  3,5مليون درهم

الــمــديــريــة
الــجــهــويــة
ألكــــاديــــــر
أبرز املؤرشات
التعشير والمداخيل الجمركية

2,35

31,133

ألف
تصريح مفصل
للسلع تم اكتتابه

1,34

مليار درهم
من المداخيل المرتبطة
بالضريبة على القيمة المضافة

ماليير درهم
من المداخيل الجمركية

مكافحة التهريب

278

13,46

مليون درهم
من البضائع
المحجوزة

نقطة تفتيش
وكمين تم تنفيذها
محاربة الغش

2 617 800

66

سيجارة تم حجزها

 15تحقيق  27,8مليون درهم من
الرسوم والمكوس المتجانف عنها
برسم المراقـبة البعـدية

مليون درهم
من المداخيل اإلضافـية
(مراقبة القـيمة)

1 523

13,22

مليون درهم
من الغـرامات تم استردادها

قضية مسجلة
مراقبة المسافرين

998 297

573 591
مسافر

1,03

مليون درهم
من العمالت األجنبية
المحجوزة

درهم
من الرسوم والمكوس
المحصلة

الموارد البشرية
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املداخيل الجمركية

اتسمت سنة  2020بالركود في النشاط التجاري للمديرية
الجهوية للجمارك لميناء أكادير .ويعزى هذا الوضع إلى
انخفاض نشاط الواردات ،السيما من حيث التصاريح المفـصلة
للسلع المكتتبة ،والتي سجلت انخفاضًا بنسبة  .%16و على
عكس ذلك ،لوحﻆ ارتفاع بنسبة  %17في التصاريح المفصلة
للسلع المكتتبة للتصدير.

كما سجل نفـس االنخفاض في تصدير المعادن النفـيسة
بمعالجة  15تصريحا مقابل  43تصريح في  ،2019أي بانخفاض
نسبته .%65

وبخصوص المداخيل ،اختـتمت السنة المالية  2020بمداخيل
إجمالية بلغت  2,35مليار درهم .ويعزى هذا اإلنجاز أساسا
إلى الضريبة على القيمة المضافة ومداخيل الضريبة الداخلية
على االستهالك بمساهمات قـدرها  %62و %26على التوالي.

مواكبة املقاوالت
نظمت المديرية الجهوية للجمارك لميناء أكادير عدة أنشطة
تواصلية ،و ذلك حضوريا أو عن بعد .وركزت على توسيع
الخدمات الرقمية التي تقدمها إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة (بدر ،ADIL ،مكتب الضبط الرقـمي،)... Diw@nati ،
هذا من جهة و من جهة آخرى ،تم التركيز على التسهـيالت و
المرونة التي وضعـتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
لتمكين الفاعلين من تسوية وضعية المستحقات المعلقة
في ظروف جيدة.

محاربة التهريﺐ واالتجار يف املخدرات
رغم صعوبة الظروف الصحية التي شهدتها سنة ،2020
أسفرت جهود فرق المديرية الجهوية للجمارك لميناء أكادير
عن تـنفـيذ  41قضية بقيمة إجمالية قدرها  13,46مليون
درهم .ومن أبرز القضايا حجز  1068كيلوغراما من القـنّب
الهندي بقيمة تقدر ب 10,68مليون درهم ،وضبط 730.000
سيجارة و 900كيلوغـرام من المعسل..

مراقـبة املسافرين
مكنت عمليات المراقبة التي أجرتها فرق المديرية الجهوية
للجمارك لميناء أكادير خالل سنة  2020من معالجة ما يناهز
مليون درهم من الرسوم والضرائب المحصلة و 188,36ألف
درهم من الغرامات على الرغم من تفشي الجائحة.
باإلضافة إلى ذلك ،أسفرت الجهود المبذولة لمراقبة أكثر من
 500.000راكب من حجز  1,03ملـيون درهم من العـمالت.
وفي هذا الصدد ،تمكنت عدة مقاوالت في الجهة من تسوية
خصومها فيما يتعلق بحسابات األنظمة االقـتصادية للجمرك
نتيجة للتراخيص الممنوحة من قـبل المديرية الجهوية
للجمارك لميناء أكادير بموجب المنشور  313/6087بتاريخ
 ،2020/09/09مما أسفر عن ذر مداخيل إضافـية تقدر ب 5
مليـون درهم.

جائزة

2020
لﻤحارﺑﺔ االﺗﺠار
ﻓﻲ الﻤﺨﺪرات

ضﺎﻤن املعادن النفيسة
يعد ضمان المعادن النفيسة من بين األنشطة األكثر تضررا من
عواقـب جائحة كوفـيد.19-
في سنة  ،2020قامت مصلحة ضمان المديرية الجهوية
للجمارك لميناء أكادير ،عند االستيراد ،بمعالجة وختم 1194

كيلوغراما من الحلي الفضية ،مسجلة انخفاضا في الكم
بنسبة  %75مقارنة الكمية التي تمت معالجتها في سنة
 2019والبالغة  4854كيلوغراما.

تتويجا لتدخالت قسم اآلمريات بالصرف لميناء
أكادير ،التي أسفرت عن حجز  1068كيلوغراما
من القـنب الهندي
بقيمة  10,68مليون درهم

الــمــديــريــة
الــجــهــويــة
للــجــنــــوب
أهم املؤرشات
التعشير والمداخيل الجمركية

23,385

476,2

895,5

ألف
تصريح مفصل
للسلع تم اكتتابه

مليون درهم
من مداخيل الضريبة
على القيمة المضافة

مليون درهم
من المداخيل
الجمركية

محاربة الغش وحماية المستهلك

28,4

271,5

مليون درهم
من الرسوم والمكوس
في إطار المراقبة اآلنية

سيجارة19 340
حجز

طن
حجز
من القنب الهندي

مراقبة المسافرين

306,
7
مسافر

693,9

ألف

,6غرامة880

ألف درهم
من الرسوم والمكوس

ألف درهم

الموارد البشرية
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املعﱪ الحدودي الكركرات
تميز عام  2020بتسريع عملية التوحيد التدريجي للمعايير
في المعبر الحدودي الكركارات من خالل تعزيز الرقابة
الجمركية والرقابة المعيارية.
وتجدر اإلشارة إلى أن المعبر الحدودي الكركارات هو نقطة
العبور البرية الوحيدة للمسافرين والبضائع ووسائل النقل
بين المغرب وموريتانيا.

التخليص واملداخيل الجمركية
شهدت سنة  2020تراجع النشاط التجاري للمديرية الجهوية
للجنوب ،وهو ما أسفر عن تسجيل انخفاض بنسبة  %6,3في
إجمالي التصاريح المفصلة للسلع التي تم اكتتابها.
أما فيما يخص المداخيل ،أسفرت السنة المالية  2020عن
زيادة بنسبة  16,2%مقارنة بالعام الماضي ،أي ما يقارب
 900مليون درهم من إجمالي المداخيل ،على الرغم من
التراجع المسجل في الواردات بعد الشروع في عملية
التوحيد التدريجي للمعايير.

مراقبة املسافرين
أدت التدابير االحترازية التي أملتها جائحة كوفبد 19-إلى
انخفاض ملموس في النشاط الجوي للمديرية الجهوية
للجنوب ،السيما على مستوى تدفق المسافرين الذي تراجع
بأزيد من  % 50مقارنة بالعام الماضي.

مواكبة املقاوالت
في إطار الجهود المبذولة لمواكبة الفاعلين االقتصاديين في
المنطقة ،ال سيما خالل هذه األزمة ،استفادت ست مقاوالت من
عمليات التتبع عن قرب واالستشارة حسب الطلب لضمان
استقرارها في المنطقة ،وذلك في ظل بيئة تنظيمية مالئمة.
كما تم تنظيم أنشطة تواصل بهدف تعميم منصة
.Diw@nati
عالوة ذلك ،وتماشيا مع توجيهات إدارة الجمارك والضرائب
غير المباشرة ،فقد انصبت الجهود المبذولة في هذا
السياق أيضا على مواكبة المقاوالت من أجل التدبير عن
قرب لحساباتها المستحقة وغير المسددة والتي تمت
تسويتها بنسبة .%42

محاربة التهريﺐ واالتجار باملخدرات
على الرغم من اإلغالق الشبه كلي للحدود جراء تفشي وباء
كوفـيد ، 19-فإن اليقظة والجهود التي بذلتها مصلحة
الجمارك في المنطقة سمحت بتنفيذ عمليات حجز مهمة،
مما رفع من القيمة اإلجمالية المقدرة للبضائع المحجوزة إلى
 2,22مليون درهم في عام  ،2020أي بزيادة قدرها 11%
مقارنة بعام .2019

ومع ذلك ،فإن الجهود التي بذلتها الفرق التابعة للمديرية
الجهوية للجنوب وعمليات المراقبة التي قامت بها مكنت
من تحصيل ما يناهز  694ألف درهم من الرسوم والمكوس
وتحصيل غرامات بلغت  880ألف درهم.

جائزة

2020
لﻤحارﺑﺔ االﺗﺠار
ﻓﻲ الﻤﺨﺪرات

حجز عناصر فرقة بئر كندوز

ل 28,4طن من القنب الهندي

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

I

2020

72

الـجـمـارك
فـي أرقام

الـمـداخـيـل
الـجــمـركـــيـة
توزيع املداخيل الجمركية حسب البند الرضيبي
من سنة  2016إىل 2020
بلغت المداخيل الجمركية  91,3مليار درهم برسم السنة المالية
 2020متجاوزة بذلك توقعات قانون المالية التعديلي ،حيث
بلغت نسبة اإلنجاز .%107,2
غير أن هذه المداخيل سجلت انخفاضا قدره  9,7مليار درهم
مقارنة بسنة  ،2019مسجلة تراجعا بنسبة  ،%10ويعزى هذا
االنخفاض إلى تراجع حجم الواردات في سياق الركود الذي شهده
االقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا.
المداخيل الجمركية خﻼل الﺴﻨوات الﺨمﺲ الماﺿية
الرسوم المحصلة

ﺑﻤﻼﻳيﺮ اﻟﺪرﻫﻢ

105

الرسوم المسجلة
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2020
رﺳﻮم اﻻﺳتيﺮاد

2019
اﻟﻀﺮﻳﺒة ﻋﻠﻰ اﻟﻘيﻤة اﻟﻤﻀاﻓة

2020

2019

اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪاﺧﻠية ﻋﻠﻰ اﻻﺳتﻬﻼك

2017

2018

2016

مﺠﻤﻮع اﻟﻤﺪاﺧيﻞ اﻟﺠﻤﺮﻛية )اﻟﻤحﻮر اﻷﻳﺴﺮ(

خالل سنة  ،2020شكلت الضريبة على القيمة المضافة %57

توزيع مداخيل الميﺰانية ﺣﺴﺐ الصﻨﻒ
برﺳﻢ ﺳﻨة 2020

من إجمالي مداخيل الميزانية ،متبوعة بالضريبة الداخلية
لالستهالك بحصة ناهزت  %32ثم رسوم االستيراد التي
بلغت .%11

أﺗﺎوي أﻧﺒﻮب
اﻟﻐﺎز

رﺳﻮم
اﻻﺳﺘﻴﺮاد
11%

10%
1%

اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

%
31

32%

اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك

%
58
57%

الحلقة الداخلية 2019 :
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الحلقة الخارجية 2020 :

توزيع مداخيل الميﺰانية ﺣﺴﺐ الصﻨﻒ خﻼل الﺴﻨوات الﺨمﺲ الماﺿية

األصناف (بماليير الدراهم)

الرسوم المسجلة
2016

2017

2018

*2019

الرسوم المحصلة
2020

معدل
التغيير

2019

معدل
التغيير

2020

9,1

8,6

9,5

9,6

9,3

-2%

9,4

9,2

-2%

الرسوم الداخلية على االستهالك بما فيها :

26,1

27,4

28,3

29,9

27,4

-8%

29,4

26,9

-8%

◂ الرسوم المفروضة على منتجات الطاقة

15,2

15,7

15,7

16,6

14,4

-13%

16,3

13,9

-15%

◂ الرسوم المفروضة على التبغ المصنّع

9,3

9,9

10,8

11,3

11,0

-3%

11,2

11,1

-1%

◂ الرسوم المفروضة على باقي المنتجات

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

0%

1,9

1,9

1%

47,9

51,4

54,7

56,1

49,0

-13%

54,4

48,6

-11%

7,1

8,5

9,9

9,8

7,3

-25%

9,6

7,2

-25%

رسوم االستيراد

الضريبة على القيمة المضافة ،بما فيها :
◂ الضريبة على المنتجات الطاقية

40,8

42,9

44,8

46,3

41,7

-10%

44,8

41,4

-7%

1,0

1,0

1,5

1,0

0,5

-55%

1,0

0,5

-55%

مجموع مداخيل الميزانية

84,3

88,8

94,5

97,1

86,6

-11%

94,6

85,6

-10%

المداخيل المخصصة للحسابات الخاﺻة للخزينة

5,3

5,3

5,6

5,9

5,2

-12%

5,7

5,1

-12%

المداخيل المحولة لمؤسسات أخرى

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

-5%

0,7

0,7

-4%

90,2

94,7

100,8

103,7

92,5

-11%

101,1

91,3

-10%

◂ الضريبة على باقي المنتجات
أتاوي أنبوب الغاز

مجموع المداخيل الجمركية

رسوم االستﺮﻴاد

سجلت رسوم االستيراد انخفاضا بنسبة  %2,4بسبب تراجع الواردات الموجهة لالستهالك بنسبة  %11,6خالل سنة  .2020غير أن
اإلجراءات الضريبية التي نص عليها قانون المالية لسنة  2020وقانون المالية التعديلي لنفس السنة ساهمت في التخفيف من
وطأة هذا االنخفاض.

المنتوجات الرئيسية
السكر الخام أو المصفى

2019

2020

الفارق

معدل التغيير

593,6

608,6

15,0

3%

منتوجات محبوكة

410,4

545,1

134,7

33%

المالبس المصنعة

396,2

477,2

81,0

20%

التبغ

606,7

397,5

-209,2

-34%

السيارات ذات االستعمال الخاص

554,2

334,0

-220,2

-40%

األحذية

284,8

327,0

42,2

15%

الكراسي واألثاث واألفرشة ومنتوجات اإلضاءة (الموجهة لالستهالك)

216,3

241,7

25,4

12%

الدراجات العادية والنارية وقطع الغيار الخاصة بها

201,6

240,0

38,5

19%

األلبسة المنسوجة

262,0

239,4

-22,7

-9%

األجهزة المنزلية واألدوات األخرى ذات االستعمال المنزلي

204,6

231,3

26,7

13%

5 844,7

5 705,7

-139,0

-2%

9 575,2

9 347,5

-227,7

-2,4%

منتوجات أخرى
إجمالي رسوم االستيراد

الﴬيبة عىل القيمة املﻀافة

سجلت الضريبة على القيمة المضافة تراجعا بنسبة  ،%12,6حيث بلغت  49مليار درهم مقابل  56مليار درهم سنة  .2019و ُيعزى
هذا التراجع إلى ما يلي :
◂ انخفاض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الطاقية بنسبة  ،%25,3أي ما يعادل  -2,5مليار درهم ،وذلك
بسبب تراجع طرح المنتجات الطاقية لالستهالك بنسبة  %31بالنظر أساسا إلى انهيار أسعار البترول على الصعيد الدولي
بنسبة  ،%32,8إذ بلغ سعر البرميل  41,3دوالرا فقط خالل سنة  2020مقابل  61,4دوالرا سنة .2019

مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الطاقية

المنتوجات الرئيسية

2019

2020

الفارق

معدل التغيير

الغازوال

4 826,4

3 225,1

-1 601,3

-33%

الفحم

1 670,8

1 336,8

-334,0

-20%

1 080,6

1 022,2

-58,4

-5%

692,4

511,1

-181,3

-26%

غاز البوطان
البنزين الممتاز

* اﺑتﺪاء مﻦ ﻓاﺗﺢ ﻳناﻳﺮ  ،2019ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﺠﻤارك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏيﺮ اﻟﻤﺒاﺷﺮة ﺑاﺣتﺴاب مﺪاﺧيﻠﻬا ﺑناء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤحﺼﻠة وﻓﻘﹰ ا ﻷﺣﻜام اﻟﻤادة  32مﻦ اﻟﻘاﻧﻮن اﻟتنﻈيﻤﻲ اﻟﻤتعﻠﻖ ﺑﻘاﻧﻮن اﻟﻤاﻟية.

الزيوت األساسية

317,8

327,4

9,6

3%

االسفلت

370,9

300,3

-70,6

-19%

الفيول الثقيل

281,2

237,1

-44,1

-16%

الكوك النفطي

185,8

156,0

-29,8

-16%

الغاز الطبيعي

256,0

139,9

-116,1

-45%

78,3

62,7

-15,6

-20%

غاز البروبان
منتوجات أخرى
إجمالي رسوم االستيراد

61,4

22,8

-38,6

-63%

9 821,6

7 341,4

-2 480,2

-25,3%

◂ انخفاض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتوجات األخرى بنسبة  ،%10أي ما يعادل  –4,6مليار درهم،
ويعزى ذلك إلى تراجع الواردات الموجهة لالستهالك بنسبة .%12
وشمل هذا التراجع أهم السلع وأكثرها ذرًا للمداخيل .فقد بلغت نسبة السيارات وأجزائها وقطع غيارها من هذا االنخفاض
 ،%46,4يليها التبغ المصنع ( ،)%5,7و آليات الرفع والمناولة ،وأنواع الجعة والنبيذ والمشروبات الكحولية .ويبين الجدول
أسفله تطور المنتجات الرئيسية.
مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد غير الطاقية

المنتوجات الرئيسية
السيارات ذات االستعمال الخاص

2019

2020

الفارق

نسبة التغيير

4 394,1

2 718,7

-1 675,5

-38%

التبغ

1 747,7

1 485,4

- 262,3

-15%

السيارات النفعية

1 193,2

968,6

- 224,6

-19%

أجزاء وقطع غيار السيارات ذات االستعمال الخاص

746,7

526,2

- 220,5

-30%

آالت وأجهزة الرفع والمناولة

420,5

252,6

- 167,9

-40%

الجعة والنبيذ والمشروبات الكحولية األخرى

414,0

257,6

- 156,3

-38%

األسالك والقضبان المصنوعة من الحديد أو الفوالذ البنائي

813,1

659,3

- 153,7

-19%

األجهزة الكهربائية المستخدمة في مجال االتصاالت السلكية

988,7

1 223,0

234,3

24%

الشعير

77,0

231,2

154,2

200%

الفواكه الطرية والجافة والمجمدة أو المعلبة في محلول ملحي

291,6

424,9

133,3

46%

آالت وأجهزة جراحية وطبية

435,5

493,3

57,7

13%

المعجنات وغيرها من المستحضرات المصنعة من الحبوب

239,7

295,0

55,3

23%

115,5

163,2

47,7

41%

46 257,1

41 684,0

-4 573,1

-9,9%

ثنائي وثالثي المسار واألجهزة الحساسة للضوء
إجمالي الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات األخرى

الرسوم الداخلية عىل االستهالك

تراجعت الضريبة الداخلية على االستهالك بنسبة  %8.4مقارنة بالسنة الماضية نظ ًرا لالنخفاض المسجل في معظم بنود هذه
الضريبة :
◂ سجلت الضريبة الداخلية على االستهالك المطبقة على المواد الطاقية مداخيل بلغت  14,4مليار درهم ،مسجلة انخفاضا
بنسبة  %13,2مقارنة بسنة  ،2019ويعزى ذلك إلى تقلص حجم المحروقات المطروحة لالستهالك بنسبة .%12,8
◂ انخفضت نسبة الضريبة الداخلية على االستهالك على التبغ المصنّع بنحو  %2,7أو  -311.4مليون درهم مقارنة بالعام السابق،
مع األخذ في االعتبار المداخيل االستثنائية المحصلة خالل سنة  2019عن سنة  .2018وبغض النظر عن هذه المداخيل ،كان
من المرجح أن تسجل الضريبة الداخلية على االستهالك المطبقة على التبغ المصنّع زيادة قدرها  %4,4ارتباطا بارتفاع عدد
علب السجائر المصرح بها بنسبة مماثلة ،وهي .%4,4
ركودا على العموم مقارنة بسنة  ،2019وهو ما
◂ سجلت الضريبة الداخلية على االستهالك المطبقة على المنتجات األخرى
ً
يمكن تفسيره بما يلي :
• األداء الجيد للضريبة الداخلية على االستهالك المطبقة على النبيذ ( +%11.7أو  +30مليون درهم) على الرغم من
انخفاض حجم الخمور ذات العالمة التجارية بنسبة  %16,6مقارنة بسنة  ،2019بسبب إدراج الضريبة على القيمة المضافة
الخاصة بهذا المنتج في قائمة الضريبة الداخلية على االستهالك.
• زيادة الضريبة الداخلية على االستهالك على المشروبات الغازية والليمونادا (  +%3أو  +13,3مليون درهم) ،ومردها إلى
ارتفاع الضريبة الداخلية على االستهالك المحصلة من المشروبات الغازية المحتوية على السكر ( +13مليون درهم)
والمياه المضاف إليها السكر أو المعطرة ( +8,6مليون درهم) ،علما أن انخفاض الضريبة الداخلية على االستهالك على
المياه المعدنية الطبيعية ( -5,3مليون درهم) ساهم في الحد من زخم هذا االرتفاع.
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• انخفاض الضريبة الداخلية على االستهالك المطبقة على أنواع الجعة ( -%6,1أو  -51,4مليون درهم) والضريبة الداخلية
على االستهالك المطبقة على المشروبات الكحولية ( -%4,6أو  -20,4مليون درهم).

أتاوى أنبوب الغاز

بلغت المداخيل المحصلة برسم هذا البند  454مليون درهم مسجلة انخفاضًا بنسبة  %55مقارنة بسنة .2019

تطور املداخيل الجمركية باملقارنة مع بعض املؤرشات االقتصادية
خالل سنة  ،2020بلغت مساهمة مداخيل الميزانية الجمركية فيما يتعلق بالرسوم المسجلة  %38,1من مجموع المداخيل
الجبائية و  %8,4من الناتج الداخلي الخام.
كما ظل معدل الضغط الجبائي على الواردات مستقرًا عموما في حدود  %2خالل الفترة الممتدة من  2016إلى .2020
تطور المداخيل الجمركية بالمقارنة مع بعض المؤشرات االقتصادية

البنود (بماليير الدراهم)
مداخيل الميزانية الجمركية
◂ نسبتها من المداخيل الجبائية
المداخيل الجمركية
◂ نسبتها من المداخيل الجبائية
رسوم االستيراد
نسبة الضغط الجبائي
* معطيات مؤقتة
** معطيات محينة

الرسوم المحصلة

الرسوم المسجلة
2016

2017

2018

**2019

*2020

2019

2020

84,3

88,8

94,5

97,1

86,6

94,6

85,6

40%

39%

40,2%

39,8%

38,1%

39%

38%

90,2

94,7

100,8

103,7

92,5

101,1

91,3

8,9%

8,8%

9,2%

9,0%

8,5%

8,7%

8,4%

9,1

8,6

9,5

9,6

9,3

9,4

9,2

2,2%

2,0%

2,0%

2,0%

1,9%

الـمـبـادالت
الـخـارجـيـة

يف سياق عاملي اتسم بأزمة صحية جراء تفيش وباء كوفيد،-19
سجلت املبادالت الخارجية للبضائع انخفاضً ا تراكم ًيا ال سيام
فيام يتعلق بالصادرات مقارنة بالواردات .ولوحﻆ انتعاش
تدريجي لبعض فروع النشاط منذ يوليو املاﴈ .كام انخفض
العجز التجاري بنسبة  %23وتحسن معدل التغطية مبقدار
 4,5نقاط.
تطور المبادالت التجارية مﻦ  2010إلى 2020

500
400

ﺑﻤﻼﻳيﺮ اﻟﺪراﻫﻢ

600

80%
70%
60%
50%

300

40%
30%

200

20%
100

10%

0

0%
2010

2012

2011

اﻟعﺠﺰ اﻟتﺠاري

اﻟﺼادرات
اﻟﻮاردات
* معطيات مؤقتة

2013

2014

ﻧﺴﺒة اﻟتﻐطية

2015

2016

2018

2017

2019

*2020

ﻧﺴﺒة اﻟتﻐطية ﺑاﺳتﺜناء منتﺠات اﻟطاقة

امليزان التجاري
بلغت قيمة الواردات  422مليار درهم مسجلة انخفاضا بنسبة  ،%14فباستثناء المنتجات الغذائية التي ارتفعت بنسبة  %16أو
 +7,5مليار درهم ،سجلت كافة مجموعات المنتجات تراجعًا ،وذلك كما يلي: :
◂ واردات معدات التجهيز بنسبة  -%14أو  -17,2مليار درهم.
◂ واردات المنتجات االستهالكية المصنعة بنسبة  -%16أو  -18مليار درهم.
◂ مشتريات المنتجات شبه المصنعة بنسبة  -%11أو  -11,4مليار درهم.
◂ الفاتورة الطاقية بنسبة  -%35أو  -26,5مليار درهم.
أيضا بدرجة أقل ( ،)-%7,5حيث بلغت  263,2مليار درهم .ويتعلق هذا االنخفاض بشكل رئيسي
كما تراجعت قيمة الصادرات ً
بقطاعات السيارات والنسيج والجلود والطيران .في المقابل ،ارتفعت المبيعات الخارجية المتعلقة بالفوسفاط ومشتقاته وقطاع
الفالحة والصناعة الغذائية.
العجﺰ التجاري على مدى الﺴﻨوات الﺴﺖ الماﺿية

(بماليير الدراهم)
الواردات
◂ نسبة تطورها
الصادرات

2015

2016

2017

2018

*2019

**2020

372,2

410,6

438,1

481,4

491,0

421,9

-4,9%

10,3%

6,7%

9,9%

2,0%

-14,1%

218,0

225,7

248,8

275,4

284,5

263,2

8,6%

3,5%

10,2%

10,7%

3,3%

-7,5%

العجز التجاري

154,2

184,9

189,2

206,0

206,5

158,7

نسبته المئوية

-19,1%

19,9%

2,4%

8,8%

0,2%

-23,1%

◂ نسبة تطورها

نسبته المئوية من الناتج الداخلي الخام

15,7%

18,2%

17,6%

18,4%

17,9%

14,6%

نسبة التغطية

58,6%

55,0%

56,8%

57,2%

57,9%

62,4%

نسبة التغطية مع استﺜناء الطاقة

70,3%

62,7%

66,9%

68,2%

67,6%

70,4%

* معطيات محينة

** معطيات مؤقتة

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
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املبادالت الخارجية حسب مجموعة االستخدام

بﻨية الواردات ﺣﺴﺐ أنواع المﻨتجات ﺳﻨتﻲ 2020-2019

عند االستﺮﻴاد

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

احتلت معدات التجهيز صدارة الواردات بنسبة  %26من
إجمالي الواردات في سنة .2020

13%

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ

تراجعت حصة إمدادات المنتجات الطاقية بمقدار  4نقاط
لصالح واردات المنتجات الغذائية التي ارتفعت ب  3نقاط خالل
عام .2020

10%

12%

23%

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ

23%

16%

اﻟﻤﻮاد
اﻟﺨﺎم

وببلوغ حصة المنتجات شبه المصنعة  %22من إجمالي
الواردات ،فقد سجلت ارتفاعا طفيفا مقارنة بسنة .2019

4%

5%
21%

26%
26%

22%

ﻣﻌﺪات
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ

توزيع الواردات ﺣﺴﺐ مجموعة اﻹﺳتﻬﻼك و المﻨتوج اﻷﺳاﺳﻲ )(2020-2019

(بماليير الدراهم)

2019

*2020

الفارق

نسبة التغيير ((%

126,8

109,6

-17,2

-14%

◂ الطائرات والمركبات الجوية أو الفضائية األخرى

8,0

0,6

-7,4

-92%

◂ األسالك والكابالت والموصالت األخرى المعزولة

9,1

6,9

-2,2

-24%

12,2

10,8

-1,4

-11%

113,0

95,1

-18,0

-16%

معدات التجهيز

◂ آالت وأجهزة متنوعة

المنتجات االستهالكية المصنعة
◂ السيارات ذات االستعمال الخاص

20,3

12,6

-7,7

-38%

◂ أجزاء وقطع غيار السيارات ذات االستعمال الخاص

18,8

15,9

-2,9

-15%

◂ أقمشة وخيوط تركيبية واصطناعية

8,2

6,6

-1,6

-20%

104,5

93,1

-11,4

-11%

◂ المنتجات البالستيكية والمواد المصنوعة من البالستيك

14,4

13,0

-1,4

-10%

◂ األسالك والقضبان المصنوعة من الحديد أو الفوالذ البنائي

4,4

3,3

-1,0

-23%

◂ األسالك والكابالت الكهربائية

3,6

2,6

-1,0

-28%

47,8

55,3

7,5

16%

◂ القمح

9,2

13,5

4,3

46%

◂ الشعير

0,8

2,3

1,6

206%

76,3

49,8

-26,5

-35%

38,8

23,3

-15,5

-40%

المنتجات نصف المصنعة

المنتجات الغذائية

المنتجات الطاقية
◂ زيوت الغاز وزيوت الفيول
◂ الزيوت النفطية ومواد التشحيم

8,4

3,3

-5,2

-61%

◂ غاز النفط ومحروقات أخرى

14,1

12,0

-2,0

-15%

22,1

19,0

-3,1

-14%

◂ الكبريت الخام

6,9

4,4

-2,5

-37%

◂ الخشب الخام والمربع والمنشور

المواد األولية

إجمالي الواردات

2,8

2,2

-0,5

-19

491,0

421,9

-69,1

-14%

* معطيات مؤقتة

◂ انخفضت الفاتورة الطاقية بنسبة  %35بسبب تراجع
معدل أسعار النفط في السوق العالمية بنسبة %33.5

إلى جانب انخفاض حجم المحروقات المستوردة بنسبة
.%12

◂ ارتفعت مشتريات المنتجات الغذائية بنسبة  %16بسبب
ارتفاع فاتورة الحبوب بنسبة ( %40القمح  +%46أو 4,3+
مليار درهم ،الشعير  +%206أو  +1,5مليار درهم ،الذرة:
 +%4أو  +213مليون درهم) ،فضال عن ارتفاع المقتنيات
من السكر الخام بنسبة  %12أو  +492مليون درهم،
ومن الفواكه الطرية أو المجففة ،والمجمدة أو المعلبة في
محلول ملحي ،بنسبة  %49أو  +680مليون درهم و من

البقوليات المجففة (العدس والفول والفاصولياء والبقول
الشائعة) بنسبة  %157أو  +609مليون درهم.
◂ سجلت واردات المنتجات االستهالكية المصنعة انخفاضًا
بنسبة  %16نظرًا النخفاض المقتنيات من السيارات
ذات االستعمال الخاص وأجزائها وقطع غيارها ( -%27أو
 -10,6مليار درهم) واألقمشة والخيوط واأللياف التركيبية
واالصطناعية ( -%20أو  -1,6مليار درهم).
◂ شمل االنخفاض في مشتريات معدات التجهيز بشكل
أساسي اقتناء الطائرات ( -%92أو  -7,3مليار درهم)،
والمحركات النفاثة ( -%51أو  -1,8مليار درهم) ،واألسالك

والكابالت وغيرها من الموصالت الكهربائية المعزولة
( -%24أو -2,2مليار درهم) ،فضال عن آليات وأجهزة
مختلفة ( -%11أو  -1,4مليار درهم).
◂ تراجعت المقتنيات من المنتجات شبه المصنعة بنسبة
 %11بسبب انخفاض واردات المواد البالستيكية والمنتجات
المصنعة من البالستيك ( -%10أو  1,4مليار درهم) واألسالك

عند التصدير
حافﻆ قطاع السيارات على مكانته في صدارة الصادرات ،حيث
بلغت حصته  ،%28تليه المنتجات الفالحية ومنتجات الصناعة
الغذائية بنسبة  ،%24فيما تحتل مبيعات الفوسفاط
ومشتقاته المرتبة الثالثة بنسبة .%19

والقضبان والصفائح الحديدية ( -%23أو  -1مليار درهم)
واألسالك والكابالت الكهربائية ( -%28أو  -1مليار درهم).
◂ سجلت واردات المنتجات الخام انخفاضًا بنسبة  %14أو
 -3,1مليار درهم بسبب تراجع مقتنيات الكبريت الخام
( -%37أو  -2,5مليار درهم).

بﻨية الصادرات ﺣﺴﺐ القطاع 2020-2019 :
اﻟﻔﻮﺳﻔﺎط
وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ

ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى
8%

19%

9%

17%

ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺴﻴﺎرات

28%

28%

1%

ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﻤﻴﺔ أﺧﺮى

4%

1%
4%
6%

5%

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﻴﺮان

22%
24%

13%

اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

11%

اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺠﻠﺪ
الحلقة الداخلية 2019 :

I

الحلقة الخارجية 2020 :

الواردات ﺣﺴﺐ قطاع الﻨﺸاط* )(2020-2019

القطاع (بماليير الدراهم)
السيارات
◂ تصنيع السيارات
◂ تصنيع الكابالت
◂ التجهيزات الداخلية والكراسي
الفالحة والصناعة الغذائية
◂ الصناعة الغذائية
◂ الفالحة والحراجة والقنص
الفوسفاط ومشتقاته
النسيج والجلد
◂ المالبس المصنعة
◂ المالبس المنسوجة
◂ األحذية
قطاع الطيران
◂ التركيب
◂ نظم تركيب الكابالت الكهربائية ((EWIS
الصناعة اإلليكترونية
◂ المكونات اإلليكترونية
◂ المنتجات اإلليكترونية المتخصصة
◂ أجهزة إيصال الدارات الكهربائية أو قطعها
منتجات منجمية أخرى
◂ النحاس
◂ الرصاص
◂ الزنك
قطاعات أخرى
◂ الطاقة الكهربائية
◂ صناعة الحديد والصلب
◂ صناعة األدوية
◂ صناعة البالستيك والمطاط

المجموع العام

2019

*2020

الفارق

نسبة التغيير ((%

80,2

72,7

-7,5

-9,3

33,9

29,6

-4,3

-12,8

31,9

25,8

-6,1

-19,0

7,8

7,2

-0,6

-7,8

62,1

62,5

0,4

0,7

32,4

32,8

0,4

1,2

27,3

28

0,7

2,6

48,9

50,8

1,9

3,7

36,9

29,8

-7,1

-19,2

23,3

18

-5,3

-22,7

7,5

5,8

-1,7

-22,4

2,9

2,4

-0,5

-15,9

17,5

12,4

-5,1

-28,9

10,3

7,6

-2,7

-26,0

7,2

4,8

-2,4

-33,2

10,4

10,3

-0,1

-0,8

4,3

2,7

-1,6

-35,6

2,4

4,1

1,7

70,5

1,4

1,6

0,2

20,1

4,2

3,4

-0,8

-19,6

0,9

1,1

0,2

19,4

0,7

0,6

-0,1

-12,2

0,5

0,4

-0,1

-29,0

24,3

21,2

-3,1

-12,7

0,6

0,1

-0,5

-87,2

6,5

6,1

-0,4

-6,8

1,3

1,2

-0,1

-9,6

1,7

2,1

0,4

22,4

284,5

263,2

-21,3

-7,5

* معطيات مؤقتة

◂ سجل قطاع السيارات انخفاضًا بنسبة  %9,3متأثرًا بتراجع قسم الكابالت ( -%19أو  -6,1مليار درهم) وقسم الصناعة (-%12,8
أو  -4,3مليار درهم) ،نتيجة تراجع أعداد السيارات المصدرة من قبل مجموعة رونو بنسبة  .%32.2وكاد هذا االنخفاض أن
يكون أشد وطأة لوال االرتفاع الكبير ( )+%383لصادرات شركة بوجو-ستروين المغرب (.)PCAM
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
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العدد اإلجمالي للعربات
العدد اإلجمالي لمجموعة رونو
◂ فرع مصنع رونو لالستغالل
◂ فرع رونو طنجة-المتوسط
◂ الشركة المغربية لصناعة السيارات (صوماكا)
شركة رونو-ستروين المغرب ()PCAM

2019

*2020

نسبة التغيير

366 440

288 068

-21%

356 905

241 958

-32,2%

287 199

191 360

-33,4%

542

805

48,5%

69 164

49 793

-28,0%

9 535

46 110

383,6%

* معطيات مؤقتة

◂ بلغت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته  50,8مليار درهم سنة  2020مقابل  48,9مليار درهم خالل العام الماضي ،أي بزيادة
قدرها  .%3,7ويعزى هذا النمو أساسا إلى زيادة صادرات األسمدة الطبيعية والكيماوية ( +4مليار درهم) وقد خففت من وتيرته
التصاعدية مبيعات الحامض الفوسفوري التي سجلت انخفاضا ( -2,2مليار درهم).
◂ سجل قطاع الفالحة والصناعة الغذائية زيادة طفيفة بنسبة  %0,7أو  +452مليون درهم بفضل ارتفاع الصادرات من المنتجات
الزراعية والحراجة والصيد (  +%3أو  +701مليون درهم) ومنتجات الصناعة الغذائية ( +%1أو  +388مليون درهم).
◂ انخفضت صادرات قطاع النسيج والجلود بنسبة  ،%19,2وتتكون بشكل رئيسي من المالبس الجاهزة واأللبسة المنسوجة
اللتان تراجعتا على التوالي بنسبة  %22,7أو  -5,3مليار درهم و  %22أو  -1,7مليار درهم.
◂ تراجع قطاع الطيران في عام  ،2020مسج ً
ال انخفاضًا بنسبة  %29أو  -5مليار درهم نظرًا النخفاض شحنات أقسام التجميع
( -%26أو  -2,6مليار درهم) والكابالت ( -%33أو  -2,4مليار درهم).

توزيع املبادالت الخارجية حسب األنظمة الجمركية
انخفاضا بنسبة
سجلت الواردات العادية خالل سنة 2020
ً
 %10ومثلت  %69من إجمالي الواردات بزيادة قدرها  3نقاط
مقارنة بسنة .2019
سجلت واردات القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال ()ATPA
انخفاضا بنسبة  ،%18وساهمت بنسبة  %24في إجمالي
ً

الواردات برسم سنة  ،2020مسجلة انخفاضا بنقطتين عن
العام السابق .ويرجع هذا التطور إلى انخفاض واردات القبول
المؤقت لتحسين الصنع الفعال من الكبريت الخام ( 36٪-أو
 -2,5مليار درهم) والمحركات ذات المكابس ( -%33أو -2,1
مليار درهم) واألسالك والكابالت والموصالت األخرى ( -%29أو
 -2,4مليار درهم).

الواردات ﺣﺴﺐ اﻷنﻈمة الجمركية
(بماليين الدراهم)

*2019

**2020

نسبة التغيير

الحصة في

الحصة في

2019

2020

االستيراد العادي

322 886

289 896

-10,2%

66%

69%

االستيراد في إطار نظام ()ATPA

125 608

102 374

-18%

26%

24%

◂ مع األداء

95 096

77 713

-18%

19%

18%

◂ بدون أداء

30 511

24 661

-19%

6%

6%

42 459

29 598

-30%

9%

7%

490 953

421 868

-14%

100%

100%

االستيراد في إطار أنظمة أخرى

مجموع الواردات
* معطيات محينة ** معطيات مؤقتة

وانخفضت الصادرات الخاضعة لنظام القبول المؤقت
لتحسين الصنع الفعال بنسبة  %9مقارنة بسنة ،2019
وبلغت حصتها  %71من إجمالي الصادرات .يتعلق هذا
االنخفاض بالمالبس الجاهزة ( -%25أو  -5,7مليار درهم)
واألسالك والكابالت والموصالت األخرى ( -%21أو  -7مليار
درهم) والحمض الفوسفوري ( -%16أو  -2,2مليار درهم) .ومع

ذلكُ ،س ّجلت زيادة في الصادرات نتيجة تطبيق نظام القبول
المؤقت لتحسين الصنع الفعال بالنسبة لألسمدة الطبيعية
والكيميائية ( +%14أو  +4مليار درهم) وأجزاء وقطع غيار
السيارات ذات االستعمال الخاص (  +%53أو  +1,7مليار درهم).
وبلغت حصة الصادرات العادية  %11من إجمالي الصادرات في
سنة  2020مع تسجيل انخفاض بنسبة .%19

الصادرات ﺣﺴﺐ اﻷنﻈمة الجمركية
(بماليين الدراهم)

*2019

**2020

نسبة التغيير

الحصة في
2019

الحصة في
2020

205 006

185 891

-9%

72%

71%

◂ مع األداء

157 915

149 472

-5%

56%

57%

◂ بدون أداء

47 091

36 419

-23%

17%

14%

التصدير في إطار نظام ()ATPA

التصدير العادي

34 174

27 758

-19%

12%

11%

التصدير في إطار أنظمة أخرى

45 316

49 530

9%

16%

19%

284 496

263 179

-7%

100%

100%

مجموع الصادرات
* معطيات محينة ** معطيات مؤقتة

القبول املؤقـت لتحسني الصنع الفعال ()ATPA
احتلت قطع غيار وأجزاء السيارات ذات االستعمال الخاص في
سنة 2020صدارة المنتجات المستوردة في إطار نظام القبول
المؤقت لتحسين الصنع الفعال بحصة  %11أو  -1,5مليار درهم
من المجموع ،تليها أجهزة قطع الدارات الكهربائية أو موصالتها
( -%15أو  -1,2مليار درهم) ،ثم األسالك والكابالت وغيرها من
موصالت الكهرباء العازلة ( -29%أو  -2,4مليار درهم).

توزيع الواردات تبعا لﻨﻈام القبول المؤقﺖ

لتﺤﺴيﻦ الصﻨع الﻔعال ﺣﺴﺐ مجموعة االﺳتﺨدام لﺴﻨة 2020
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺰﻳﻮت

توزيع الصادرات تبعا لﻨﻈام القبول المؤقﺖ

لتﺤﺴيﻦ الصﻨع الﻔعال ﺣﺴﺐ مجموعة االﺳتﺨدام لﺴﻨة 2020
اﻟﻤﻮاد
اوﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻮاد اوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

1%

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ

أما فيما يتعلق بالصادرات ،فقد تصدرت "األسمدة الطبيعية
والكيميائية" قائمة المنتجات المصدرة تبعًا لنظام القبول
المؤقت لتحسين الصنع الفعال في سنة  2020بحصة %17
من إجمالي الصادرات ،أي بزيادة قدرها  %17أو  +4مليار درهم،
تليها "األسالك والكابالت وغيرها من موصالت الكهرباء
العازلة" بحصة  -%21( %14أو  7مليار درهم) ،وسيارات
االستعمال الخاص ب  -%6( %13,8أو  1,6مليار درهم).

7%

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

2%

4%

8%

30%

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
29%

ﻣﻌﺪات
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ

24%

36%

ﻣﻌﺪات
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ

29%

30%

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ

املبادالت الخارجية حسب املديريات الجهوية
في سنة  ،2020حافظت مديرية الجمارك لميناء الدار البيضاء
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
ثالث مديريات تحتكر  %81من إجمالي الواردات .ويتعلق األمر
بمديرية الجمارك لميناء الدار البيضاء ،والمديرية الجهوية
للدار البيضاء-سطات ،و مديرية الجمارك لميناء طنجة-
المتوسط.
وسجل انخفاض الواردات بشكل رئيسي بالمديرية الجهوية
ُ
للدار البيضاء-سطات ( -%25أو  -27مليار درهم) ،ومديرية
الجمارك لميناء طنجة-المتوسط ( -%18أو  -22مليار درهم)،
والمديرية الجهوية للوسط الجنوبي ( -%22أو  -11مليار
درهم) ومديرية الجمارك لميناء الدار البيضاء ( -%5أو مليار
توزيع الواردات ﺣﺴﺐ المديريات الجﻬوية خﻼل 2020

درهم) .من جهة أخرى ،لوحﻆ ارتفاع في الواردات على مستوى
المديرية الجهوية للشرق ( +%25أو  +1,7مليار درهم).
وتبين بنية الصادرات المغربية أن  %74من المبيعات في
الخارج تتم عبر أربع مديريات جهوية ،وهي مديرية الجمارك
لميناء طنجة-المتوسط ،والمديرية الجهوية للوسط الجنوبي
التي تحتل المركز الثاني ،تليها مديرية الجمارك لميناء الدار
البيضاء ،والمديرية الجهوية للدار البيضاء-سطات.
ويعزى انخفاض الصادرات أساسا إلى انخفاض عدد الشحنات
المصدرة من مديرية الجمارك بميناء طنجة-المتوسط
( ،)-%15والمديرية الجهوية الدار البيضاء-سطات ()-%29
والمديرية الجهوية طنجة-تطوان-الحسيمة ( )-%24في
المقابل ،لوحﻆ ارتفاع في عدد الشحنات الموجهة إلى الخارج
بالمديرية الجهوية للرباط-سال-القنيطرة ،خصوصا انطالقا
من مكتب الجمارك بالقنيطرة.
توزيع الصادرات ﺣﺴﺐ المديريات الجﻬوية خﻼل 2020
ﻣﻴﻨﺎء
اﻟﺒﻴﻀﺎء

ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت أﺧﺮى

ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء

%7

11 %

%2
2

%1
9

35
%

8
%3

%6

اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء-
ﺳﻄﺎت

%10

%9

%24

%3

10%

9%
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9%

9%

34%

13%

%

35

ﻃﻨﺠﺔ-ﺗﻄﻮان-
اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

6%
18%

10%

اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء-
ﺳﻄﺎت

7%

أﻛﺎدﻳﺮ

اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

19%

ﻣﻴﻨﺎء ﻃﻨﺠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
الحلقة الداخلية 2019 :

ﻃﻨﺠﺔ-ﺗﻄﻮان-
اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

10%

ﻣﻴﻨﺎء ﻃﻨﺠﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

%3

%24

ﺑﺎﻗﻲ
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت

اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
I
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عدد الـتــصــاريــح
الـمـفــصــلـــة الـمـسـجـلـــة
يف سياق عاملي اتسم برتاجع املبادالت الخارجية ،انخفض العدد اإلجاميل للتصاريح املفصلة
للسلع ( )DUMاملسجلة ،يف كافة األنظمة الجمركية ،بنسبة  %11مقارنة بسنة .2019
وبلغت نسبة هذه التصاريح عند االسترياد  ،%68مسجلة انخفاضا بنسبة  .%12أما التصاريح
املفصلة عند التصدير ،فقد سجلت انخفاضا قدره .%8

تطور عدد التصاريح حسب األنظمة الجمركية
سجلت التصاريح المفصلة للسلع ( )DUMالمسجلة حسب
األنظمة الجمركية أكـبر انخفاض لها ( .)-%15وبلغ هذا
االنخفاض أقصى مدى له في الواردات ( .)-18%مقارنة

بالصادرات ( .)-%12كما لوحﻆ نفس المنحى في حالة األنظمة
البسيطة ،حيث بلغ معدل االنخفاض  %11بالنسبة للواردات
و %5بالنسبة للصادرات.

تطور عدد التصاريﺢ) (1ﺣﺴﺐ اﻷنﻈمة الجمركية خﻼل الﺴﻨوات الﺨمﺲ اﻷخيرة
2016
عدد التصاريﺢ عند االستيراد بما فيها:
◂ اإلستيراد العادي
◂ اإلستيراد تبعا لألنظمة اإلقتصادية الجمركية
◂ أنظمة العبور

20/19

659 427

692 694

736 873

776 156

684 435

-12%

457 096

475 783

500 237

525 122

469 141

-11%

131 941

136 315

145 886

146 365

119 384

-18%

66 273

74 657

82 985

95 710

87 678

-8%

3 691

5 531

7 354

8 580

7 921

-8%

◂ نظام إعادة االستيراد تبعا لألنظمة االقتصادية الجمركية

426

408

411

379

311

-18%

246 307

273 577

291 318

308 334

282 699

-8%

◂ نظام إعادة االستيراد

عد د التصاريﺢ عند التصدير بما فيها:

2017

2018

2019

*2020

نسبة التغيير

◂ التصدير العادي

109 532

127 866

141 039

153 316

145 664

-5%

◂ التصدير تبعا لألنظمة اإلقتصادية الجمركية

136 775

145 711

150 279

155 018

137 035

-12%

40 066

40 380

41 395

43 409

40 375

-7%

◂ التفويت

31 601

31 598

32 552

34 390

32 127

-7%

◂ عرض البضائع لالستهالك تبعا لألنظمة االقتصادية الجمركية

3 896

3 856

3 905

4 111

4 203

2%

◂ إعادة الشحن

1 369

1 553

1 607

1 616

1 647

2%

◂ الضرائب غير المباشرة

1 320

1 346

1 265

1 269

1 104

-13%

2 027

2 066

2 023

عدد التصاريﺢ تبعا للنظام الداخلي بما فيها:

1 880

◂ تصاريح أخرى

945 800

إجمالي التصاريﺢ المفصلة للسلع

1 127 899 1 069 586 1 006 651

1 294

-36%

1 007 509

-11%

* معطيات مؤقتة
اﻟﻤﺴﺠﻠة ﻓﻲ ﻧﻈام ﺑﺪر ﺑاﻟنﺴﺒة ﻟﻜاﻓة اﻷﻧﻈﻤة اﻟﺠﻤﺮﻛية )اﻻﺳتيﺮاد واﻟتﺼﺪﻳﺮ
) (1معطيات مﺼححة :ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤيﻊ اﻟتﺼارﻳﺢ اﻟﻤﻔﺼﻠة ﻟﻠﺴﻠﻊ ) (DUMﹸ
واﻟنﻈام اﻟﺪاﺧﻠﻲ( .ﺗﻢ ﺗﺴﺠيﻞ ﺟﻤيﻊ اﻟتﺼارﻳﺢ اﻟﻤؤقـتة ﺳﻮاء ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳتﻬا أم ﻻ.

تطور عدد التصاريﺢ عﻨد االﺳتيراد والتصدير مﻦ  2016إلى 2020
ﺑاﻵﻻف

ﺑاﻵﻻف
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0
2016
اﺳتيﺮاد

ﺗﺼﺪﻳﺮ

2017
ﻋﺪداﻟتﺼارﻳﺢ اﻟﻤﻔﺼﻠة اﻟﻤﺴﺠﻠة

2018

2019

2020

0

توزيع عدد التصاريح حسب املديريات
الجهوية

توزيع عدد التصاريﺢ المﻔصلة للﺴلع ) (DUMﺣﺴﺐ
المديريات الجﻬوية خﻼل ﺳﻨة 2020
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت

اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء-
ﺳﻄﺎت

في سنة  ،2020بلغت نسبة اكتتاب التصاريح
المفصلة للسلع  )DUM( %34على مستوى
المديرية الجهوية للدار البيضاء-سطات ،تليها
مديريتي الجمارك لميناء طنجة-المتوسط ()%24
وميناء الدار البيضاء (.)%19

11%
11%

34%

35
%

12%

%

%

23

12

ﻃﻨﺠﺔ-ﺗﻄﻮان-
اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

24%

19%
19%

ﻣﻴﻨﺎء
ﻃﻨﺠﺔ-اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء
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مخازن وفضاءات التعشري الجمريك ()MEAD

I
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تتمثل الغاية من إنشاء مخازن وفضاءات التعشير الجمركي في التخفيف من اكتظاظ المناطق الجمركية (الموانئ والمطارات)
وبالتالي ضمان التدفق السلس للبضائع من أجل تخفيض التكاليف بالنسبة للمقاوالت وتقليص آجال التعشير الجمركي.
تطور عدد مﺨازن وفضاءات التعﺸير الجمركﻲ ) (MEADخﻼل الﺴﻨوات الﺨمﺲ الماﺿية
2016

2017

2018

2019

2020

69

75

78

80

78

عدد مخازن وفضاءات التعـشير الجمركي

ارتفع عدد مخازن وفضاءات التعـشير الجمركي من  69في سنة  2016إلى  78في سنة  ،2020أي بمعدل سنوي يفوق بقليل
مخزنين ( )2في السنة..
توزيع تطور عدد التصاريﺢ بمﺨازن وفضاءات التعـﺸير الجمركﻲ ) (MEADمﻦ ﺳﻨة  2016إلى ﺳﻨة 2020
500 000
370 039

400 000

291 543

300 000
200 000
100 000
0
2016

2017

2018

2019

*2020

* معطيات مؤقتة

ساهم عدد التصاريح الجمركية المسجلة في سنة  2020على مستوى مخازن وفضاءات التعشير الجمركي بنسبة  %29من
إجمالي التصاريح برسم هذه السنة.
تسارعـت وتيرة تدفق البضائع إلى مخازن وفضاءات التعشير الجمركي خالل الفترة الممتدة من  2016إلى  ،2019بارتفاع قدره
 ،%8,2قبل أن تسجل انخفاضًا بنسبة  %21في سنة  2020مقارنة بسنة .2019
يتصدر مكتب مخازن وفضاءات التعشير الجمركي
الدار البيضاء القائمة بحصة  ،%52يليه كل من
مكتب النواصر ( )%21وطنجة المدينة (.)%20

توزيع التصاريﺢ بمﺨازن وفضاءات التعﺸير الجمركﻲ
ﺣﺴﺐ كل مﻜتﺐ
ﻃﻨﺠﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
20%

ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت أﺧﺮى

21%

7%

ﻣﺨﺎزن وﻓﻀﺎءات اﻟﺘﻌـﺸﻴﺮ
اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ  -اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء
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2020

84

اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء  -اﻟﻨﻮاﺻﺮ

52%

الـمـنـازعـات
تطور قضايا املنازعات (من  2017إىل )2020
انخفضت القضايا التي سجلتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
بنسبة  ،%35السيما القضايا المتعلقة بتجاوز اآلجال بالنسبة
للسيارات .وبصرف النظر عن هذا الصنف من القضايا ،بلغ معدل
االنخفاض .%25
فيما يتعلق بالتنفـيذ ،تمت تسوية  %77من القضايا عن طريق الصلح.
وبلغ مبلغ العقوبات  454,9مليون درهم ،بانخفاض قدره  ،%10كما
انخفض الناتج الصافي للمبيعات بنسبة .%64

تطور قضايا المﻨازعات مﻦ  2017إلى 2020

400

ﺑﻤﻼﻳيﻦ اﻟﺪراﻫﻢ

500

ﺑاﻷﻋﺪاد
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46 000
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43 000

300

42 000

200

41 000

100

40 000
39 000

0
2017
اﻟﻐﺮامات )اﻟﻐﺮامات اﻟتﺼاﻟحية  +اﻟﻐﺮامات اﻟﻤاﻟية(

2018

2019

اﻟناﺗﺞ اﻟﺼاﻓﻲ ﻟﻠﻤﺒيعات

عدد القضايا المسجلة بما فيها:
◂ القضايا المتعلقة بالسيارات (تجاوز اآلجال)

2020

ﻋﺪد اﻟﻤنازﻋات اﻟﻤﺴﺠﻠة

2017

2018

2019

2020

نسبة التغير

41430

42656

45263

29 461

- 35%

6685

7671

10342

3 300

- 68%

480,2

489,3

503,5

454,90

- 10%

75,5

106,4

138,1

49,20

- 64%

)ﺑﻤﻼﻳيﻦ اﻟﺪراﻫﻢ (**

◂ العقوبات المحصلة (الغرامات التصالحية والغرامات المالية)

الناتج الصافي للمبيعات
** معطيات مؤقتة

توزيع قضايا المﻨازعات

ﺣﺴﺐ المديريات الجﻬوية خﻼل ﺳﻨة 2020

توزيع قضايا املنازعات
حسب املديريات الجهوية خالل سنة 2020

18%

22 %

اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء-ﺳﻄﺎت

21%

ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت أﺧﺮى
45%

17 %

مثلت قضايا المنازعات المسجلة في مديرية ميناء الدار
البيضاء والمديرية الجهوية الدار البيضاء-سطات  %43من
إجمالي القضايا في سنة .2020

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺟﻤﺎرك
ﻣﻴﻨﺎء ﻃﻨﺠﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ

ارتفعت نسبة القضايا المسجلة بمديرية ميناء الدار البيضاء
بمقدار  6نقاط ،تليها مديرية الدار البيضاء-سطات بارتفاع
قدره  4نقاط.

39%

16%
22%

ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء
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تــدبــيــر
الـمـلـتـمـســات

مؤرشات العمل الرئيسية

في سنة  ،2020بلغ عدد المكالمات الهاتفية الواردة على الرقم االقتصادي والرقم المخصص لمغاربة العالم  13465مكالمة،
بزيادة قدرها  %14مقارنة بسنة  .2019وبلغ إجمالي عدد الطلبات اإللكترونية الواردة  17192طلبًا ،مقابل  4868طلبًا في السنة
الماضية ،بزيادة قدرها .%253
بلغ عدد طلبات المعلومات  9718طلبًا ،أي ما يمثل  %57من إجمالي الملتمسات ،بزيادة قدرها  %186مقارنة بسنة  .2019فيما بلغ
عدد الشكايات  7474شكاية ،مرتفعا بنسبة  %410مقارنة بسنة .2019
تمت معالجة جميع الطلبات الواردة في غضون معدل زمني ال يتجاوز 1,6يوما مقارنة بـ  1,9يوم في سنة  2019ويومين في سنة
.2018

13 456

9 718
عدد الملتمسات
اإللكترونية المتوصل بها

اتصال هاتفي على
الرقم االقتصادي
والرقم المخصص
للمغاربة المقيمين
بالخارج

DDPTM : 502
ﻃﻨﺠﺔ-اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

DRTTA : 497

 1,6يوم

7 474
عدد الشكايات
اإللكترونية المتوصل بها

هو المعدل الزمني لمعالجة
جميع الطلبات الواردة

التوزيع الجغرايف للملتمسات الواردة خالل سنة

DRO : 285

2020

تعد مديرية الجمارك لميناء الدار البيضاء الجهة األكثر استقباال
DRFM : 185
للملتمسات في سنة  ،2020حيث بلغ عدد الطلبات  9436طلبًا،
DRRSK : 375
أي ما يمثل  %55من إجمالي الشكايات وطلبات المعلومات
AC : 1290
الواردة ،تليها المديرية الجهوية للدار البيضاء-سطات
اﻟﺒﻴﻀﺎء-اﻟﻤﻴﻨﺎء
DDPC : 9436
( 3829طلبًا ،أو  )%22واإلدارة المركزية ( 1290طلبا،
DRCS : 3829
أو  .)%7بلغ المتوسط الشهري للطلبات الواردة
DICS : 452
 1433في سنة  2020مقابل  406طلبا في
سنة .2019

DIA : 282

DIS : 59
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التوزيع الشهري للطلبات اإللكرتونية الواردة خالل سنة

2020

بلغ عدد الملتمسات الواردة ذروته خالل فترة الحجر الصحي في سنة ( 2020السيما بعد إغالق الحدود بالنسبة للمغاربة
المقيمين بالخارج واألجانب وإطالق الدفع المتعدد القنوات من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة) ،وخالل فترة الصيف
(عقب استئناف األنشطة التجارية).
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696

692

355

361
103

258
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228

0
نونبر

دجنبر

شتنبر

أكتوبر

يوليوز

غشت
طلبات المعلومات

ماي

يونيو

أبريل

الشكايات

توزيع الملتمﺴات الواردة خﻼل  2020ﺣﺴﺐ ﺻﻨﻒ الملتمﺲ

مارس

توزيع الملتمﺴات الواردة خﻼل  2020ﺣﺴﺐ المصدر

ﻫﻴﺌﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ /
ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ 0%

ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى

0%

اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻮن
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب

4%
6%
7%

58%

فبراير

المجموع

ﻓﺌﺎت أﺧﺮى0%

ا ﺟﺎﻧﺐ

 0%ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻜﺎﻳﺔ
 0%إرﺳﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
3%

اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻮن
ﺑﺎﻟﺨﺎرج

25%

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ

اﻟﻤﻘﺎوﻻت

وﺳﻄﺎءاﻟﺸﺤﻦ

يناير

97%

تصدر الموقع اإللكتروني الرسمي إلدارة الجمارك قائمة الوسائل
التي استخدمها الملتمسون في سنة  ،)%97) 2020يليه
البريد اإللكتروني ).)%3

يحتل وسطاء الشحن صدارة الفئات المتقدمة بالملتمسات
( ،)%58يليهم المقاوالت ( )%25والمغاربة المقيمون في
الخارج (.)%7

توزيع الطلبات اإللكرتونية الواردة حسب املوضوع يف سنة

2019

تتعلق الموضوعات األكثر تكرا ًرا بـ "التخليص الجمركي للبضائع" والذي يمثل ما يقرب من  %57من الطلبات الواردة ،يليه "اإلدخال
المؤقت للمركبات" و "الضرائب الجمركية" ) %4لكل موضوع).
9746

3477

مواضيع أخرى

الرشوة

العـمالت األجنبية وأنظمة
الصرف

الخدمات الجمركية

لوائح/مدونات البضائع

إجراءات متعـلقة بالهبات
واإلعفاءات

التبليغ

سلوك أعـوان الجمارك

التسهيالت الممنوحة لألفراد

قضايا المنازعات

التصنيف الجمركي للبضائع

االستيراد المؤقت للبضائع

االتفاقيات وقواعد المنشأ

حجز البضائع

التسهـيالت الممنوحة للفاعلين
االقتصاديين

القـيمة الجمركية للبضائع

الموقع اإللكتروني الرسمي

تعـشير العـربات

البريد السريع
والطرود البريدية

الدخول المؤقت للعربات

التخليص الجمركي للسلع

الجباية الجمركية

9

24

26

28

35

45

66

100

112

114

139

145

165

192

194

298

451

497

645

684

تــعــشــيــر
السيارات ذات االستخدام
الخاص
تعشري السيارات ذات االستخدام الخاص حسب نوع السيارة
انخفض عدد السيارات ذات االستخدام الخاص الموجهة
لالستهالك في سنة  2020بنسبة  %33مقارنة بسنة ،2019
أي أقـل من  47248سيارة %94 ،منها جديدة.

من حيث القيمة ،سجلت المبالغ اإلجمالية للواردات والرسوم
والمكوس انخفاضا بنسبة  %34و %35على التوالي.

ﻃرح الﺴيارات ذات االﺳتعـمال الﺨاص لﻼﺳتﻬﻼك
2019

*2020

الفارق

نسبة التغير

128 401
20 927
4 918

89 914
13 730
3 175

-38 487
-7 196
-1 744

-30%
-34%
-35%

-8 761
5 900
14 661
عدد السيارات التي ﺛم تعشيرها بما فيها :
-108
87
195
◂ السيارات التي يقل عمرها عن سنة
-667
562
1 229
◂ السيارات التي يبلغ عمرها ما بين سنة و ثالث سنوات
-7 986
5 251
13 237
◂ السيارات التي يبلغ عمرها ثالث سنوات فما فوق
-294
214,9
508,8
قيمة الرسوم والضرائب المحصلة (**) (بماليين الدراهم)
المغاربة المقيمون بالخارج المتقاعـدون المستفـيدون من تخفـيـض يصل إلى ( %90انطالقا من سنة )2016
-6 625
4 808
11 433
◂ عدد السيارات
-113
125
238
◂ مبلغ الرسوم والضرائب المحصلة (بماليين الدراهم)

-60%
-55%
-54%
-60%
-58%
-58%
-47%

-47 248
-2 037

-33%
-38%

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

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

السيارات الجديدة المستوردة

السيارات المستعملة

مجموع السيارات ذات االستعـمال الخاص

95 814
3 390

143 062
5 427

* معطيات مؤقتة
** مﺒﻠﻎ ﺗـﻘـﺪﻳﺮي ﻟﻠﺮﺳﻮم واﻟﻤﻜﻮس

9%
11%

52 %

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺟﻤﺎرك
ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء

54%

%

تبلغ حصة مديرية الجمارك لميناء الدار البيضاء  %54من
إجمالي عدد السيارات ذات االستخدام الخاص التي تم
تعشيرها في سنة  ،2020تليها مديرية الجمارك لميناء
طنجة-المتوسط بحصة .%37

ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت أﺧﺮى

37

تعـشـيـر السيارات ذات االستخدام الخاص
حسب املديرية الجهوية

توزيع تعﺸير الﺴيارات ذات االﺳتﺨدام الﺨاص ﺣﺴﺐ
المديريات الجﻬوية )(2020/2019

37%

الحلقة الداخلية 2019 :
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I

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺟﻤﺎرك ﻣﻴﻨﺎء
ﻃﻨﺠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

الحلقة الخارجية 2020 :

