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 إخالء مسؤولية

 

الغرض  نإاملستمرة التي تقوم بها عن دول العالم. دليل إجراءات االستيراد في إطار أعمال النشر  "السعودية تالصادرا“ السعوديةأعدت هيئة تنمية الصادرات 

ذلك، بناًء على املعلومات املتاحة. ويخضع  املعنية وغيروإجراءاتها ومتطلبات الوثائق واألطراف  هذه الدولةلعملية االستيراد في  عامةرؤية  هو تقديممن هذا الدليل 

وبشكل عام، فإن . الدليلأي عواقب ناتجة عن فهم أو تفسير أي جزء من هذا  "الصادرات السعودية"تحليل هذا الدليل وفهمه للتقدير الشخص ي، وال تتحمل 

الدراسات لإلملام بكل ما هو  املعلومات املبّينة في هذا الدليل تمثل رؤية شاملة لبيئة االستيراد في هذه الدولة. كما نشجع املصدرين السعوديين على إجراء مزيد من

 يراد ومتطلباتهجديد وحديث عن إجراءات وعمليات االست
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 ملحة عن بيئة العمل 1

  1أنشطة األعمالسهولة ممارسة  1.1

احتلت املغرب املركز الثامن والستين في سهولة ممارسة أنشطة األعمال من بين دول العالم في تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن   

 أدناه. 1الجدول مجموعة البنك الدولي. ويستند هذا التصنيف إلى عدة معايير أساسية موضحة في 

 : تصنيفات سهولة ممارسة أنشطة األعمال1الجدول 

رقم 

 مسلسل
 املوضوعات

مرتبة سهولة ممارسة أنشطة 

 2017األعمال لسنة 

 40 بدء النشاط التجاري  1

 18 استخراج تراخيص البناء 2

 57 الحصول على الكهرباء 3

 87 تسجيل امللكية 4

 101 لى االئتمانالحصول ع 5

 87 حماية املستثمرين األقلية 6

 41 دفع الضرائب 7

 63 التجارة عبر الحدود 8

 57 إنفاذ العقود 9

 131 تسوية حاالت اإلعسار 10

 

  2بيئة العمل 1.2

ل االختالفات الثقافية بين الناس والشركات تحديات للمصدرين السعوديين عند ممارسة األعمال في دولة أج 
ّ
نبية، ولتسهيل ممارسة قد تشك

صّدر األعمال عبر الحدود، يجب على 
ُ
ين السعوديين فهم االختالفات الثقافية الهامة بين اململكة العربية السعودية واملغرب، ويجب عليهم امل

 تلك االختالفات.  بستراتيجية الستيعااأيًضا وضع 

ي محادثات العمل في املغرب. واللغة اإلنجليزية واسعة االنتشار أيًضا، ولكن واللغتان العربية والفرنسية هما اللغتان األكثر استخداًما ف  

 يفضل مراجعة الشريك التجاري ملعرفة اللغة املفضلة لديه واالستعانة بمترجم لهذه اللغة. 

صّدر ارف والثقة، ُوينصح بناء عالقات طويلة األمد مع شركاء األعمال املحتملين بناًء على التع يإن أساس ثقافة العمل في املغرب ه  
ُ
ون امل

السعوديون بالتواصل مع العمالء املحتملين عن طريق معارف مشتركة موثوق بها. ويتعين تحديد مواعيد مسبقة لالجتماعات الشخصية، 

جانب التزامهم ومن املستحسن تأكيد موعد االجتماع مرة أخرى قبل املوعد املحدد بيوم أو يومين. ويتوقع املغاربة من شركاء العمل األ 

 بمواعيد االجتماعات وارتداء الزي الرسمي.

                                                           
   2017ل لسنة تقرير سهولة ممارسة أنشطة األعما 1
  سانتاندر تريد 2
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واملصافحة باليد هي الطريقة الشائعة للتحية في اجتماعات العمل، ويفضل توجيه التحية لألكبر سًنا في غرفة االجتماعات قبل تحية  

مل باللغة الفرنسية على أحد الوجهين، وباللغة الباقين. وفي الغالب، يتم تبادل بطاقات العمل خالل االجتماع، ويجب طباعة بطاقات الع

تستغرق عملية اتخاذ القرار في  ما الطرق الشائعة لتبادل الهدايا في املغرب. وغالًبا ىمن إحد الحلويات تقديمفالعربية على الوجه اآلخر. 

صّدر املغرب مدة طويلة، وينصح 
ُ
 ي.  ون السعوديون بعدم استعجال عملية إصدار القرار النهائامل

 

  3ساعات العمل 1.3

وتختلف ساعات العمل في املغرب عن اململكة العربية السعودية، إذ يجري العمل في األنشطة املختلفة في تواريخ وأوقات متباينة حسبما   

صّد . وتنصح هيئة تنمية الصادرات السعودية 2الجدول هو مبين أدناه في 
ُ
ين بمراجعة أوقات العمل مع الشريك التجاري قبل تحديد ر امل

 موعد رحلة العمل.

 املغرب -: ساعات العمل 2الجدول 

 ساعات العمل أيام العمل

 إلى السبتثنين االمن 
 مساءً  12:00صباًحا إلى  9:00

 مساءً  8:00مساًء إلى  3:00

 إلى يوم الجمعة.ثنين االمساًء، من يوم  4صباًحا إلى  8:30للعمل من الساعة وتفتح املكاتب الحكومية أبوابها  •

مساًء من  5:30مساًء إلى الساعة  2:15صباًحا، ومن الساعة  11:30صباًحا إلى  8:15وتعمل البنوك في املغرب من الساعة   •

 إلى يوم الجمعة، مع العمل يوم السبت لساعات أقل. ثنين االيوم 

 مساًء يوم الجمعة. 3:00صباًحا إلى الساعة  11:00املؤسسات من الساعة وتغلق جميع  •

 

 4املتطلبات الالزمة من املواطنين السعوديين للدخول إلى املغرب 1.4

صّدر ال يحتاج 
ُ
 أشهر.  3على تأشيرة لزيارة املغرب ملدة ال تزيد على لحصول لون السعوديون امل

 ديين في املغربجهات االتصال الهامة للمواطنين السعو  1.5

أول جهة اتصال للمواطنين السعوديين في املغرب هي سفارة اململكة العربية السعودية، ومقرها في مدينة الرباط، املغرب. وتبدأ ساعات 

صال بها مساًء، وتقدم السفارة خدمات الدعم واإلرشاد للمواطنين السعوديين في املغرب، ويمكن االت 4صباًحا إلى  9العمل في السفارة من 

صّدر اجهو حال 
ُ
 السعودي أي مشاكل.  امل

صّدر وملزيد من املعلومات، ُيرجى من 
ُ
 ين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:امل

  es/default.aspxhttp://embassies.mofa.gov.sa/sites/Morocco/EN/Pag  

صّدر إن كان لدى   
ُ
 ين السعوديين أي استفسار، يمكنهم تعبئة النموذج املوضح أدناه:امل

 tes/Morocco/EN/ContactDiplomaticMission/Pages/ContactWithDiplomaticMission.aspxhttp://embassies.mofa.gov.sa/si 

                                                           
  سانتاندر تريد 3
  ترافيل اكسبلوريشن 4

http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Morocco/EN/Pages/default.aspx
http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Morocco/EN/ContactDiplomaticMission/Pages/ContactWithDiplomaticMission.aspx
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  5البيئة املالية 1.6

سؤولة يتحمل البنك املركزي املغربي مسؤولية تنظيم البنوك املحلية واألجنبية العاملة في املغرب واإلشراف عليها، أما الهيئة التنظيمية امل

 في املغرب، و 19، يوجد 2016جنبي هي مكتب الصرف. وفي عام عن مراقبة معامالت الصرف األ 
ً
ا عامال

ً
مؤسسات خارجية. ويعد  6بنك

 التجاري وفا بنك، والبنك الشعبي املغربي، والبنك املغربي للتجارة الخارجية هم البنوك املحلية الرئيسية في الدولة. 

صّدر وُيرجى من 
ُ
 ه للحصول على قائمة شاملة عن البنوك الرئيسية في املغرب:ين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناامل

 /morocco-in-http://www.thebankdirectory.com/banks 

 قيمة الفاتورة مقدًما. % من 40الطريقة الشائعة للدفع في املغرب هي خطاب االعتماد النهائي مع دفع نسبة تصل إلى 

 

  6البيئة القانونية 1.7

لرابع من تصاغ عقود األعمال التجارية في املغرب باللغة الفرنسية أو اللغة العربية، ونادًرا جًدا ما تصاغ باللغة اإلنجليزية. وينظم الكتاب ا

نظر الخالفات ا
ُ
 لتجارية أمام املحاكم التالية:القانون التجاري املغربي عمليتي صياغة العقود وإنفاذها. وغالًبا، ت

 محكمة املوضوع: تختص بنظر الدعاوى املدنية والتجارية في الدرجة األولى واالستئناف •

 املحكمة التجارية: تختص بنظر الدعاوى بين التجار والشركاء في الدرجة األولى •

 ي العقود اإلداريةاملحكمة اإلدارية: تختص بإلغاء القرارات اإلدارية والحكم بالتعويضات والفصل ف •

صّدر وُيرجى من 
ُ
 ين السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من املعلومات عن مكاتب املحاماة واملحامين في املغرب:امل

 morocco.html-https://www.hg.org/firms 

حسب تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البنك الدولي. قد املركز السابع والخمسين في إنفاذ العقود  2017عام  في املغرباحتلت 

قد تكون التكلفة  % من مبلغ املطالبة )أي25.2يوًما مع تكلفة نسبتها  510يستغرق حل أي نزاع تجاري أمام محاكم املغرب مدة تصل إلى 

 .7ريال سعودي( 100,000لغ املطالبة ريال سعودي إذا كان مب 25,200

 

 قواعد املنشأ 2

  8قواعد املنشأ بين السعودية واملغرب 2.1

حدد جميع الرسوم الجمركية والضرائب  
ُ
 تحدد قواعد املنشأ طريقة معاملة البضائع املستوردة إلى داخل الدولة ألغراض التجارة الدولية، وت

تحدد وفًقا لقواعد املنشأ. وقعت كل من السعودية واملغرب على اتفاقية التجارة الحرة والقيود غير الجمركية حسب منشأ البضائع التي 

التي تهدف إلى تحرير وتوسيع العالقات التجارية بين الدول األعضاء في مجلس جامعة الدول العربية االقتصادي ( GAFTA)العربية الكبرى 

 واالجتماعي.

                                                           
  الدليل التجاري الدولي لصادرات الواليات املتحدة 5
  سانتاندر تريد 6
  2017تقرير ممارسة أنشطة األعمال لسنة  7
  حكومة لبنان 8

http://www.thebankdirectory.com/banks-in-morocco/
https://www.hg.org/firms-morocco.html
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ربية الكبرى وقانون الجمارك املغربي، تسري قواعد املنشأ التفضيلية على املواد املستوردة من اململكة وفًقا ألحكام اتفاقية التجارة الحرة الع 

 العربية السعودية إلى املغرب. 

  9قواعد املنشأ التفضيلية 2.1.1

تي صادقت عليها الدول األعضاء مجلس جامعة الدول العربية، والجراءات إل تستند قواعد املنشأ املطبقة على الصادرات السعودية إلى املغرب 

. قواعد املنشأ الخاصة بأي منتج يتم تصنيفه على أن منشأه أحد الدول (GAFTAمن اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ) 9بموجب املادة 

 العربية مبينة بإيجاز أدناه:

امل" من أحد الدول األعضاء، يتعين أن تندرج تحت للبضائع املطلوب تصنيفها على أنها "محلية املنشأ" أو "منتجة/ مستخلصة بالك .1

 أي من القوائم التالية:

a) .املنتجات املعدنية املستخلصة من التربة أو املياه أو قاع البحر 

b)  .املنتجات الزراعية التي تم حصادها في الدولة 

c)  ربيتها في الدولة بما في ذلك منتجات الحيوانات املولودة والتي تم تربيتها في الدولة، وكذلك منتجات الحيوانات التي تم ت

 صيد السمك وصيد الحيوانات.

d)   منتجات صيد البحر وغيرها من املنتجات البحرية التي تستخلص من البحر باستخدام سفن هذه الدولة. وتشمل كذلك

 املنتجات املعالجة واملستخرجة من هذه الحيوانات على سطح السفن.

e)   عليها في هذه الدولة ومناسبة الستعادة املواد الخام.  املواد املستخدمة التي تم الحصول 

f)  .النفايات والخردة الناتجة عن عمليات التصنيع املنفذة هناك 

g)  )البضائع املستخرجة من املنتجات املشار إليها من )أ( إلى )ه 

 في حال إجراء أي تعديل على البضائع في أي دولة من الدول األعضاء، تطبق الشروط التالية: .2

o من القيمة اإلجمالية للبضائع. 40ب أن تكون نسبة القيمة املضافة يج % 

o  في حال إجراء أي تعديل على البضائع في أي دولة من الدول األعضاء، يجب أن يكون للمنتج النهائي تصنيف جمركي

 مختلف عن املواد الخام املستخدمة في تصنيع املنتج النهائي.

نشأ البضائع، ويمكن الحصول على تلك الشهادات رسمًيا من خالل التقدم إلى إدارة التوريدات يلزم تقديم شهادات املنشأ إلثبات م .3

في وزارة التجارة والصناعة أو من مكاتب الوزارة في املدن الرئيسية. للحصول على نموذج الطلب وملزيد من املعلومات عن إجراءات 

 الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب: الحصول على شهادة املنشأ، يمكن للمصدرين السعوديين نسخ

%20of%20Origin%20Certificate%20(Generhttps://mci.gov.sa/en/Agencies/IndustrialAffairs/a8/Documents/Application

   al%20Form).pdf 

                                                           
  حكومة لبنان  9

https://mci.gov.sa/en/Agencies/IndustrialAffairs/a8/Documents/Application%20of%20Origin%20Certificate%20(General%20Form).pdf
https://mci.gov.sa/en/Agencies/IndustrialAffairs/a8/Documents/Application%20of%20Origin%20Certificate%20(General%20Form).pdf
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 القيود التجارية 3

 القيود التجارية في املغرب 3.1

 تواجه الدول التي تتاجر مع دول أخرى الكثير من القيود التجارية، وتشمل هذه القيود قيوًدا جمركية وقيوًدا غير جمركية، ولكن منذ عام

بإلغاء أي إجراءات قد تمثل قيوًدا تجارية تماشًيا مع برنامج ( GAFTAتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى )، تلتزم الدول األعضاء في ا2005

 تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى. وبرغم ذلك، يتضمن هذا البرنامج االستثناءات التالية:

  10يفات جمركية مخفضة.يمكن لبعض الدول األقل نماًء )السودان واليمن( طلب تطبيق تعر  •

 تخضع املنتجات املحظور تداولها في أي دولة من الدول األعضاء ألسباب دينية أو بيئية أو أمنية أو صحية  •

  11ألطر قانونية محلية.

 12تشريعية.تشمل القيود التجارية األساسية األخرى املوجودة في املغرب العقبات البيروقراطية وانعدام الشفافية في تطبيق اإلجراءات ال

 القيود الجمركية  3.1.1

 الرسوم الجمركية األساسية 3.1.1.1

 الرسوم الجمركية األساسية هي الجمارك املفروضة على البضائع التي تنقل عبر الحدود الدولية. •

ة ، ال تخضع الصادرات السعودية إلى املغرب لتطبيق رسوم جمركي(GAFTAوفًقا ألحكام اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ) •

 2.1.1أساسية طاملا كانت هذه املنتجات مستوفية للشروط الواردة في البند 

مالحظة: وبرغم ما سبق، هناك العديد من الرسوم األخرى املطبقة على الواردات القادمة إلى املغرب، وتشمل هذه الرسوم ضريبة 

صّدر ريال سعودي وغيرها من الرسوم اإلدارية. ملزيد من املعلومات، ُيرجى من  60حاسب آلي موحدة قيمتها 
ُ
ين السعوديين نسخ الرابط امل

 املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب:

 fhttps://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pd 

 

  13ضريبة االستهالك الداخلي 3.1.1.2

فرض خالل بيع أو استخدام منتجات معينة في املغرب. •
ُ
 تعد ضرائب االستهالك الداخلي رسوًما غير مباشرة ت

تشمل هذه البضائع زيت البترول الخام ومنتجات الطاقة. ملزيد من املعلومات وملعرفة معدالت ضريبة االستهالك الداخلي حسب   •

صّدر من  املنتجات، ُيرجى
ُ
 ين السعوديين نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب: امل

   https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf  (42)ص 

                                                           
 االستثمار في اليمن 10
 حكومة لبنان 11
 ة املتحدة للتجارة الدوليةدائرة اململك 12
   مراجعة السياسة التجارية في املغرب، منظمة التجارة العاملية 13

 

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf
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 14ضريبة القيمة املضافة 3.1.1.3

يمة املضافة على معظم السلع والخدمات في املغرب )املستوردة واملنتجة محلًيا(، وبالنسبة للبضائع تطبق وزارة املالية ضريبة الق •

حسب ضريبة القيمة املضافة بناًء على الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب املطبقة، بما في ذلك ضريبة 
ُ
املستوردة، ت

 االستهالك الداخلي.

على نظامين مختلفين الحتساب ضريبة القيمة املضافة في املغرب؛ أحدهما خاص وينص القانون العام للجمارك في املغرب  •

بالبضائع املنتجة محلًيا )ضريبة القيمة املضافة الداخلية( واآلخر خاص بالبضائع املستوردة )ضريبة القيمة املضافة املفروضة 

 على االستيراد(، 

فرض ضريبة القيمة املضافة بصفة عامة على البضائع املو  •
ُ
عفى بعض البضائع املستوردة إلى 20ستوردة إلى املغرب بنسبة ت

ُ
%. وت

 ،والسكر الخام ،والبيض ،الدقيق :الدولة من ضريبة القيمة املضافة، وتشمل هذه البضائع املعفاة البضائع األساسية مثل

 وأدوية بعض األمراض.  ،والحليب

صّدر ء منها، ُيرجى من ملزيد من املعلومات عن ضريبة القيمة املضافة وحاالت اإلعفا  •
ُ
ين السعوديين نسخ الرابط املوضح أدناه امل

 ولصقه في متصفح الويب:

  https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf (49 )ص 

 

 15الرسوم التعويضية 3.1.1.4

ملستوردة إلى املغرب من اإلعانات التي تحصل عليها بطريق الدعم املالي الحكومي األجنبي )على سبيل تستفيد بعض البضائع ا •

 املثال؛ الحوافز الضريبية، والقروض بأسعار تفضيلية واملنح(.

في ضرر  وزارة التجارة الخارجية صالحية فرض رسوم تعويضية في حال تسببت تلك الواردات املدعومة 09-15يمنح القانون رقم:  •

أو تهديد لإلنتاج املحلي للبضائع األخرى املماثلة، وتتصرف الوزارة بناًء على التوصيات التي تتلقاها من لجنة مراقبة االستيراد 

 بشأن فرض الرسوم التعويضية. 

 من هذا الدليل. 4.1.2ويوجد املزيد من املعلومات في هذا الشأن في البند  •

 16رسوم مكافحة اإلغراق 3.1.1.5

صّدريتم استيراد بعض املنتجات إلى املغرب بسعر تصديري أقل من سعر البيع بالتجزئة في الدولة  •
ُ
إليها، وتعرف هذه املمارسة  امل

 .باسم اإلغراق

غرقة تضر أو تهدد بإضرار السوق املحلي،  •
ُ
فإنها تفرض رسوًما على هذه املنتجات إذا تبّين للجنة مراقبة االستيراد أن البضائع امل

 ملكافحة اإلغراق. 

 من هذا الدليل.  4.1.1البند يوجد مزيد من املعلومات بشأن رسوم مكافحة اإلغراق في  •

                                                           
  مراجعة السياسة التجارية في املغرب، منظمة التجارة العاملية 14
  ، منظمة التجارة العامليةمراجعة السياسة التجارية في املغرب 15
  مراجعة السياسة التجارية في املغرب، منظمة التجارة العاملية 16

 

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf
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  17رسوم الحماية 3.1.1.6

فرض رسوم  •
ُ
الحماية عندما تتسبب زيادة استيراد بضائع معينة في اإلضرار باإلجراءات املغربية للبضائع املماثلة أو تهدد بحدوث ت

 ذلك. 

طبق رسوم الحماية بموجب القانون رقم:  •
ُ
 .09-15ت

من هذا  4.1.3البند  يمكن أيًضا تطبيق رسوم الحماية في صورة قيود كّمية، ويوجد املزيد من املعلومات عن إجراءات الحماية في •

  الدليل.

 القيود غير الجمركية 3.1.2

  18والقيود والترخيص موانع االستيراد 3.1.2.1

يحظر استيراد بعض املنتجات إلى املغرب وتخضع منتجات أخرى إلجراءات تنظيمية ألسباب تتعلق بالصحة والسالمة، وحماية  •

والسجاد  ،واملالبس املستعلمة ،العامة والنظام العام. وتشمل البضائع املحظور استيرادها اإلطارات املستعملةالبيئة، والسالمة 

صّدر وملزيد من املعلومات، ُيرجى من  املستعمل.
ُ
 ين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:امل

 Imports-Restricted-Prohibited-https://www.export.gov/article?id=Morocco  

صّدر ويجب على منتجات األدوية، واألغذية، واملواد الكيمائية، والسلع االستهالكية. مثل:  شمل الواردات املفروض عليها قيودت •
ُ
ين امل

 رة التجارة الخارجية قبل استيراد أي من هذه البضائع املفروض عليها قيود. السعوديين الحصول على تراخيص استيراد من وزا

أشهر، وعلى الرغم من أن هذه التراخيص تصدر عن وزارة التجارة الخارجية، تقدم  6تسري تراخيص االستيراد ملدة ال تزيد على  •

ملزيد من املعلومات عن الجهة املنظمة لبعض أنواع الطلبات الخاصة بها إلى الجهة املشرفة على تنظيم هذه املنتجات في الدولة. 

صّدر املنتجات، ُيرجى من 
ُ
 ين السعوديين نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب:امل

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf   (53, صفحة 3.10)الجدول 

  19حصص االستيراد 3.1.2.2

القمح، والشعير، والزيت، وبعض  :مثل ،تطبق املغرب حصص استيراد في صورة حصص أسعار جمركية على بضائع معينة •

 منتجات اللحوم.

 ي هذه االتفاقية. ال تطبق حصص االستيراد على معظم هذه الواردات القادمة من الدول األعضاء ف (GAFTA) إال أنه وفًقا التفاقية •

صّدر ملزيد من املعلومات، ُيرجى من  •
ُ
 ين السعوديين نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب:امل

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf  (92, صفحة 4.5)الجدول 

 20ممارسة الدولة ألعمال التجارة 3.1.2.3

صّدر لدى املغرب مؤسسة تجارية حكومية واحدة متعلقة ب 
ُ
 ين السعوديين، وهي مجلس الفوسفات املغربي. امل

                                                           
 مراجعة السياسة التجارية في املغرب، منظمة التجارة العاملية 17
 منظمة التجارة العامليةمراجعة السياسة التجارية في املغرب،  18
 مراجعة السياسة التجارية في املغرب، منظمة التجارة العاملية  19
 مراجعة السياسة التجارية في املغرب، منظمة التجارة العاملية 20
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  21املعايير  3.1.2.4

 .06-12تستند عملية وضع املعايير املطبقة في املغرب إلى األحكام املنصوص عليها في القانون رقم:  •

هو الهيئة االتحادية املغربية املسؤولة عن وضع جميع املعايير املغربية وتطويرها ( IMANOR)ايمانور  عاييرللميعد املعهد املغربي  •

صّدر الدولية واإلقليمية. وملزيد من املعلومات، ُيرجى من  املعايير)مع بعض االستثناءات(، ويمثل املغرب في منظمات 
ُ
ين امل

 السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:

 /http://www.imanor.gov.ma 

توضع املعايير في املغرب على أساس احتياجات املشغلين االقتصاديين واالجتماعيين وعلى يد لجان املعايير الفنية التي أنشأتها  •

(IMANOR ) .في الوزارات املعنية باملنتجات 

• (IMANOR )ة:عضو في منظمات املعايير التالي 

o املنظمة الدولية للمعايير 

o  الدولية ةالكهرو تقنياللجنة 

o اللجنة األوروبية للتوحيد القياس ي 

o منظمة املعايير األوروبية 

o معهد املعايير واملقاييس للبلدان اإلسالمية 

o املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 

 معياًرا مغربًيا.   12,000، أدرج ما يقارب 2016وفي عام  •

 من هذا الدليل. 10مزيد من املعلومات بشأن املعايير في البند يوجد  •

   22اللوائح الفنية 3.1.2.5

 يوجد عدد من القوانين واللوائح في املغرب التي تفرض لوائح فنية على بعض املنتجات. •

• (IMANOR )لدى منظمة التجارة العاملية وجهة االستعالم عن املعايير واللوائح الفنية.  هي جهة اإلخطار عن العوائق الفنية أمام التجارة 

، كان 2014يمكن تغيير املعايير في املغرب لتكون لوائًحا فنية ملزمة، ويجري ذلك لحماية صحة املستهلكين وسالمتهم. وفي عام  •

 تجات املحلية واملستوردة. الئحة فنية سارية، وتسري اللوائح الفنية على املن 300هناك ما يقرب من 

تسري اللوائح الفنية في الوقت الحالي على بضائع مثل منتجات الحديد والصلب، ومنتجات الغاز، واملعدات الكهربائية، ومنتجات  •

 املنسوجات، والبضائع املنزلية، واللعب.

صّدرقبل استيراد البضائع الخاضعة للوائح فنية معينة، يتعين على  •
ُ
 يستوفي املتطلبات التالية: السعودي أن امل

o إعداد بيان التزام مكتوب 

o إعداد بيان فني 

o .حل أي عالمة مطابقة دولية على املنتج، إن لزم األمر 

                                                           
 مة التجارة العامليةمراجعة السياسة التجارية في املغرب، منظ 21
 مراجعة السياسة التجارية في املغرب، منظمة التجارة العاملية 22
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 23االعتماد وتقييم املطابقة 3.1.2.6

• (IMANOR ).عضو شريك في املنظمة الدولية العتماد املختبرات 

صّدر ولذلك، فإن  •
ُ
هادات تقييم املطابقة قبل تصدير بضائع معينة إلى املغرب ين السعوديين املطلوب منهم الحصول على شامل

 يمكنهم الحصول عليها من معامل االختبار واملعايرة املحلية املعترف بها لدى املنظمة الدولية العتماد املختبرات. 

الكهرو معايير/ اللجنة وُيدار وفًقا لدليل املنظمة الدولية لل(NM)ام انعالمة تطبق املغرب حالًيا مخطط اعتماد اختياري اسمه  •

 . 17065الدولية  ةتقني

 من هذا الدليل.  10من املعلومات في هذا الشأن في البند ا يوجد مزيًد  •

 24االعتماد 3.1.2.7

 تسجيل نظم اإلدارة في املغرب. املصلحة املغربية لالعتماد هي الجهة القومية العتماد املنظمات العاملة في االختبار واالعتماد و  •

تدير املصلحة املغربية لالعتماد برامج اعتماد في املجاالت التالية: سالمة األغذية، والسالمة الصحية، وإدارة الطاقة، وإدارة  •

 الجودة، وذلك على سبيل املثال فقط.  

 25وضع امللصقات التعريفية 3.1.2.8

 و/أو العربية، ويجب ذكر دولة املنشأ عليها. الفرنسيةلى املغرب باللغة يمكن وضع امللصقات التعريفية للبضائع املستوردة إ •

 .2013لسنة  389-12-2تنظم عملية وضع امللصقات التعريفية على املنتجات الغذائية وفًقا للقرار رقم:  •

 من هذا الدليل. 11يوجد مزيد من املعلومات عن وضع امللصقات التعريفية في الفصل  •

 26الحجر الزراعيمتطلبات الصحة و  3.1.2.9

قبل استيراد النباتات واملنتجات النباتية، والحيوانات واملنتجات الحيوانية،  الحجر الزراعييتعين االمتثال ملتطلبات الصحة و  •

 واألغذية املعالجة إلى املغرب. 

لحماية  2010س املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية عام ، تأس07-28والقانون رقم:  08-25وفًقا للقانون رقم:  •

صحة املستهلكين من خالل التأكد من سالمة املنتجات الغذائية وصحة الحيوانات والنباتات، ويمكن االستعالم في هذا املكتب 

 في املغرب.  الحجر الزراعيعن متطلبات الصحة و 

 لمنتجات الغذائية معاييًرا متعلقة بالسالمة وجودة املنتجات الغذائية الزراعية يضع املكتب الوطني للسالمة الصحية ل •

 التي تدخل إلى األسواق املغربية للتوزيع. 

صّدر وملزيد من املعلومات، ُيرجى من  •
ُ
 ين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:امل

 /ov.ma/frhttp://www.onssa.g 
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  27التجارية االنصافسبل  4

صّدر التجارية لدولة املغرب: أثر ذلك على  االنصافسبل  4.1
ُ
 ين السعوديين امل

التجارية هي أدوات تسهل على الحكومة املغربية اتخاذ إجراء انتصافي ضد الصادرات التي تتسبب في إحداث ضرر مادي  االنصافسبل 

التجارية املطبقة في املغرب بشكل كبير مع شروط منظمة التجارة العاملية. وتتيح أحكام  االنصاف للصناعة املحلية، ويتوافق إطار سبل

 االنصافالتجاري على غيرها من الدول األعضاء، وحينها، يمكن فرض سبل  االنصافللدول األعضاء تطبيق معايير ( GAFTA)اتفاقية 

صّدر التجارية التالية على 
ُ
 معينة:ين السعوديين في حاالت امل

 إجراءات مكافحة اإلغراق 4.1.1

 عملية فرض إجراءات مكافحة اإلغراق في املغرب. 09-15ينظم القانون رقم:  •

املتعلقة باإلغراق لدى وزارة التجارة الخارجية، ويمكن للمنتجين أو شركائهم أو السلطات األخرى املمثلة  االدعاءاتوتودع جميع  •

 للصناعة املحلية طلب تطبيق هذه الرسوم.

 تحقق لجنة مراقبة االستيراد من هذه املزاعم وتتقدم بتوصيتها إلى وزارة التجارة الخارجية التي تصدر قرارها النهائي. ت •

صّدرولتطبيق رسوم مكافحة اإلغراق، يجب أن يكون سعر استيراد املنتج املعني أقل من سعره الحقيقي في الدولة  •
ُ
إليها. وعالوة  امل

قة سببية بين عمليات االستيراد بهذا السعر املخفض والضرر الذي سيلحق باملنتجين املحليين لبضائع على ذلك، يتعين إيجاد عال

 مماثلة أو بضائع منافسة. 

طبق رسوم مكافحة اإلغراق، وال تتجاوز رسوم مكافحة اإلغراق  •
ُ
بعد التحقق من وجود دليل على إلحاق ضرر بالصناعة املحلية، ت

 سنوات.   5يق إجراءات مكافحة اإلغراق ملدة تزيد عن هامش اإلغراق. ال يمكن تطب

 التعامل مع إجراءات مكافحة اإلغراق في املغرب 4.1.1.1

صّدر قبل التصدير، يجب على  •
ُ
 ين السعوديين فهم تكلفة اإلنتاج الكلية لكل منتج وسعره السوقي في اململكة العربية السعودية. امل

ردة من اململكة العربية السعودية، تنصح هيئة الصادرات السعودية ولتجنب فرض أي قيود كمية على املنتجات املستو  •

صّدر 
ُ
صّدر ين بتحديد سعر املنتجات امل

ُ
 ة بسعر ال يقل عن سعر هذا املنتج و/أو تكلفة إنتاجه في اململكة العربية السعودية.امل

صّدر ويجب أن يكون مع  •
ُ
 ظاهرًيا إلثبات أن املنتجات ليست مامل

ً
ستوردة وليست مسعرة بسعر أقل من تكلفة ين السعوديين دليال

 إنتاج هذا املنتج في البلد. 

صّدر وتنصح هيئة الصادرات السعودية  •
ُ
ين السعوديين بتوخي الحرص عند الكشف عن الدليل الظاهري للحكومات األجنبية، امل

 وتقديمه إلى من يهمه األمر فقط.

 الرسوم التعويضية  4.1.2

 تصدير أو غير ذلك من الدعم املالي للمصدرين العاملين في مجال معين.  تمنح بعض الحكومات األجنبية إعانات •

إذا تبين أن هذه اإلعانات ستلحق ضرًرا باملنتجين املحليين لبضائع مماثلة أو منافسة في املغرب، يكون لوزارة التجارة الخارجية  •

 صالحية فرض إجراءات تعويضية عليها.

طبيق رسوم ت نالتحقق من مزاعم اإلعانات التشجيعية، وخالل إجراء التحقيقات، يمك تتحمل لجنة مراقبة االستيراد مسؤولية •

 تعويضية مؤقتة على املنتجات املعنية لحين إصدار قرار نهائي.
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سنوات لتدارك أي ضرر. وبدال من ذلك، يمكن  5في حال تبين صحة مزاعم اإلعانات التشجيعية، تطبق رسوم تعويضية ملدة  •

 عة سعر البضائع لتقييم أثر تلك اإلعانات ومقاصته. للمستوردين مراج

 التعامل مع اإلجراءات التعويضية في املغرب 4.1.2.1

صّدر لتجنب فرض أي قيود كّمية على املنتجات املستوردة من اململكة العربية السعودية، تنصح هيئة الصادرات السعودية  •
ُ
ين امل

 م اإلعانات املقدمة في اململكة العربية السعودية لإلنتاج والتصدير. بعدم اتباع أساليب التسعير الطاردة للمنافسين باستخدا

صّدر ويجب أيًضا أن يكون مع  •
ُ
ين السعوديين دليل ظاهري دفاعي إلثبات أنهم لم يستفيدوا من اإلعانة املقدمة من اململكة امل

 العربية السعودية لتخفيض سعر املنتجات في املغرب. 

صّدر ة وتنصح هيئة الصادرات السعودي •
ُ
ين السعوديين بتوخي الحرص عند الكشف عن الدليل الظاهري للحكومات األجنبية، امل

 وتقديمه إلى من يهمه األمر فقط. 

 إجراءات الحماية 4.1.3

تطبق املغرب إجراءات الحماية إذا تسببت زيادة استيراد منتجات معينة في ضرر مادي للمنتجين املحليين للبضائع الشبيهة أو  •

 املنافسة.

 حقق لجنة مراقبة االستيراد من مزاعم األضرار التي تلحق باملنتجين املحليين وتتقدم بتوصيتها إلى وزارة التجارة الخارجية.تت •

 سنوات. 4في حال تبين صحة دليل الضرر، تفرض وزارة التجارة الخارجية إجراءات الحماية في صورة رسوم محددة ملدة  •

، والقضبان السلكية، والقضبان الفوالذية لتقوية األسمنت، ردات بالط السيراميكلحماية على والقد تم تطبيق إجراءات ا •

 واأللواح املدرفلة على البارد، واأللواح املطلية أو املكسية. 

 التعامل مع إجراءات الحماية في املغرب 4.1.3.1

صّدر قبل التصدير، يجب على  •
ُ
بالنسبة للمنتجات ين السعوديين إجراء دراسة موسعة للسوق لتوقع العرض والطلب امل

 املستوردة إلى املغرب. 

صّدر وفي حال كان العرض أكثر من الطلب، تنصح هيئة الصادرات السعودية  •
ُ
ين بتقليل حجم الصادرات بحيث ال تؤثر على امل

 الصناعات املحلية.

صّدر ويجب أن يحتفظ  •
ُ
ي ضرر لتنافسية ون السعوديون بدليل ظاهري إلثبات أن حجم املنتجات املستوردة لن يسبب أامل

 الصناعات املحلية. 

صّدر وتنصح هيئة الصادرات السعودية  •
ُ
ين السعوديين بتوخي الحرص عند الكشف عن الدليل الظاهري للحكومات األجنبية، امل

 وتقديمه إلى من يهمه األمر فقط. 
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 املوانئ الرئيسية في املغرب  5

  28املوانئ الرئيسية في املغرب 5.1

موانئ باإلضافة  7وهم  استراتيجيةميناًء، ويشمل الجدول املوضح أدناه أكثر هذه املوانئ  15سورس، يوجد في املغرب وفًقا ملوقع ورلد بورت 

، تتحمل الوكالة الوطنية للموانئ مسؤولية تنظيم جميع املوانئ املغربية 02-15إلى غير ذلك من املعلومات ذات الصلة. وفًقا للقانون رقم: 

 باستثناء ميناء طنجة.

صّدر وملزيد من املعلومات، ُيرجى من 
ُ
 ين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:امل

http://www.anp.org.ma/Pages/Home.aspx 

 

أدناه، وفًقا لكتاب الحقائق الصادر عن هيئة االستخبارات املركزية، مع معلومات أخرى.   3الجدول املوانئ الرئيسية في املغرب مبينة في 

 . 1الشكل وعالوة على ذلك، فإن املوقع الجغرافي التقريبي لهذه املوانئ في املغرب مذكور في 

 ن املوانئ الرئيسية في املغرب: معلومات ع3الجدول 

 املوقع اإللكتروني البضائع املناولة امليناء

ميناء الدار 

 البيضاء

الحاويات، والشحنات 

 توالشحنااملدحرجة، 

العامة، والخشب، 

 والحديد، والحبوب

http://www.anp.org.ma/Services/Portcasablanca/Pages/Presentation.aspx  

ميناء الجرف 

 األصفر

املعادن، والهيدروكربونات، 

 والصلب، والحبوب
http://www.anp.org.ma/Services/Portjorflasfar/Pages/Presentation.aspx  

ميناء 

 املحمدية
  http://www.anp.org.ma/Services/Portmohammedia/Pages/Presentation.aspx ال يوجد 

 صافيميناء 

املعادن، والحبوب، 

 والشحنات العامة،

 والحاويات

http://www.anp.org.ma/Services/Portsafi/Pages/Presentation.aspx   

ميناء طنجة 

 املتوسط  

الشحنات املدحرجة، 

والحاويات، 

 توالهيدروكربونا

http://www.tmpa.ma/en/  

 ميناء طنجة 
الشحنات املدحرجة، 

 والحاويات، والحبوب
 http://www.anp.org.ma/Services/Porttanger/Pages/Presentation.aspx 

 اديرغميناء أ
، توالهيدروكربوناالحبوب، 

 واملعادن، والفواكه
 http://www.anp.org.ma/Services/Portagadir/Pages/Presentation.aspx 

                                                           
   موقع ورلد بورت سورس 28

http://www.anp.org.ma/Pages/Home.aspx
http://www.anp.org.ma/Services/Portcasablanca/Pages/Presentation.aspx
http://www.anp.org.ma/Services/Portjorflasfar/Pages/Presentation.aspx
http://www.anp.org.ma/Services/Portmohammedia/Pages/Presentation.aspx
http://www.tmpa.ma/en/
http://www.tmpa.ma/en/
http://www.tmpa.ma/en/
http://www.anp.org.ma/Services/Porttanger/Pages/Presentation.aspx
http://www.anp.org.ma/Services/Portagadir/Pages/Presentation.aspx
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 : املوانئ البحرية الرئيسية في املغرب1الشكل 

 في املغرب املطارات الرئيسية  5.2

قوانين واللوائح املنظمة للنقل الجوي. واملطارات الرئيسية العاملة في الشحن هيئة الطيران املدني املغربية هي الجهة املفوضة ملراقبة ال

 أدناه. 2الشكل موضحة في 
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 : مطارات الشحن الرئيسية في املغرب2الشكل 

 الوصول لألسواق الداخلية الرئيسية في املغرب 5.3

  29الحاويات الداخلي )املوانئ الجافة( مستودع 5.3.1

هي محطات متعددة الوسائط الداخلية التي ترتبط مباشرة بميناء بحري عن طريق البر أو السكك الحديدية وتعمل كمركز  ةاملوانئ الجاف

للوجستية في الدار البيضاء، شحن البضائع البحرية إلى داخل البلد. وأنشأ أول ميناء جاف في املغرب في الدار البيضاء منطقة األنشطة ا

ا.
ً
 وكذلك مجمع ميناء طنجة املتوسط لألنشطة اللوجستية قيد التطوير ليكون ميناًء جاف

 الخدمات املقدمة في مستودعات الحاويات الداخلية في املغرب 5.3.2

 مرافق تخزين ودمج البضائع •

 االتصال البري وعبر السكك الحديد •

 مرافق التخليص الجمركي •

 ناقالت الشحن عبر السكك الحديدية    صيانة الطرق أو •

 وطرق النقلاألسواق الداخلية الرئيسية  5.3.3

وفًقا لكتاب الحقائق الصادر عن وكالة االستخبارات املركزية، فإن الدار البيضاء، وفاس، ومراكش، وطنجة، والرباط هم أهم األسواق 

 أدناه: 4الجدول ه األسواق املحلية في في املغرب. توجد معلومات عن طريق الوصول لهذالداخلية الرئيسية 

                                                           
  الوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية 29
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 : الوصول لألسواق الداخلية الرئيسية في املغرب4الجدول 

 املسافة من امليناء  أقرب ميناء )بحري/ جاف(  املدن الرئيسية

 ملدينة نفسهاا ميناء الدار البيضاء الدار البيضاء 

 املدينة نفسها ميناء الدار البيضاء الجاف

 كم 300 ميناء الدار البيضاء  فاس

 كم 291 ميناء الدار البيضاء الجاف 

 كم 404 ميناء طنجة 

 كم 441 ميناء طنجة املتوسط 

 كم 248 ميناء الدار البيضاء  مراكش

 كم 258  أغاديرميناء 

 كم 579 ميناء طنجة  

 كم 617 يناء طنجة املتوسط م 

 املدينة نفسها ميناء طنجة طنجة

 املدينة نفسها ميناء طنجة املتوسط

 املدينة نفسها ميناء الرباط الرباط

 كم 87.8 ميناء الدار البيضاء

 الخطوط املالحية املستخدمة في املغرب  5.4

 عودية إلى املغربالخطوط املالحية األساسية ووقت االنتظار من اململكة العربية الس 5.4.1

، ميناء الجبيل، وميناء امللك عبدالعزيز، وميناء جدة، وميناء امللك عبدهللا هم موانئ التوقف في اململكة 30(linescapeوفًقا ملوقع الينسكيب )

 العربية السعودية لسفن الحاويات املتجهة إلى املغرب. 

 لكة العربية السعودية إلى املغرب: وقت االنتظار من املم5الجدول 

                                                           
 (LineScapeالينسكيب ) 30

 ميناء الجبيل ميناء امللك عبدهللا ميناء امللك عبدالعزيز  ميناء جدة اإلسالمي املوانئ في اململكة العربية السعودية

 املدة )أيام( املوانئ في املغرب

 44 - 27 40 - 16 46 - 28 47 - 15 أغاديرميناء 

 43 - 33 44 - 12 47 - 34 46 - 14 ميناء الدار البيضاء

 40  - 21 33 - 9 42 - 22 47 - 7 ميناء طنجة املتوسط

 44 - 33 40 - 39 49 - 33 43 - 9 ميناء طنجة 



 

 

22 

 31أسعار الطرق الرئيسية بين اململكة العربية السعودية واملغرب 5.4.2

ات كانت تعتمد على افتراضات معينة مذكورة تم أيضا تقدير تكاليف الشحن من هذه املوانئ إلى موانئ املغرب، ويرجى مالحظة أن التقدير 

ّدرت تكاليف الشحن باستخد
ُ
  http://worldfreightrates.com/en/freightم موقع الويب: اأيضا في الجدول املوضح. ق

 

 اململكة العربية السعودية إلى املغرب : تقدير تكلفة الشحن من6الجدول 

 

  32وقت االنتظار والتكلفة عند النقل الجوي من املغرب 5.4.3

لرباط، ومراكش، وفاس، ومحمد الخامس يمكن تصدير البضائع جًوا من مطارات جدة، والدمام، والرياض إلى مطارات بوخالف )طنجة(، وا

املبين أدناه وقت االنتظار لنقل البضائع جًوا من املطارات  7الجدول للشحن في املغرب. يوضح  تمطارا خمسةوهذه املطارات هي أهم 

 . يرجى مالحظة أنه تم تقدير وقت االنتظار لرحالت الشحن املباشرة. املغربفي في اململكة العربية السعودية إلى املطارات الرئيسية الرئيسية 

صّدر وملزيد من املعلومات الدقيقة واملحدثة، ُيرجى من 
ُ
 ين السعوديين زيارة الرابط املوضح فيما يلي:امل

 es.com/en/freighthttp://www.worldfreightrat 

 

 : وقت االنتظار من اململكة العربية السعودية إلى املغرب7الجدول 

 جدة الرياض الدمام املطارات في اململكة العربية السعودية

 املدة )بالساعة( املطارات في املغرب

 6 - 5 6 - 5 7 - 6 طنجة

 6 - 5 6 - 5 7 - 6 الرباط

 6 - 5 7 - 6 7 - 6 مراكش

 6 - 5 6 - 5 6 - 5 فاس

                                                           
 أسعار الشحن العاملية  31
  لعامليةأسعار الشحن ا 32

 ميناء الجبيل ميناء امللك عبدهللا ميناء امللك عبدالعزيز  ميناء جدة اإلسالمي املوانئ في اململكة العربية السعودية

 *السعودي( تكلفة النقل )الريال  املوانئ في املغرب

 16,338 – 12,558 - 16,338 – 12,558 10,659 – 7,416 أغاديرميناء 

 16,338 – 12,558 - 16,338 – 12,558 10,659 – 7,416 ميناء الدار البيضاء

 * افتراضات التكلفة:

 طريقة الشحن املختارة هي املحيط

 تم تقدير التكاليف وفقا للصناعات املتاحة في أسعار الشحن العاملية

 دوالر أمريكي 100,000املنتجات التي تم حسابها كانت  قيمة جميع

 قدم، ولم يتم اختيار أي من الرسوم اإلضافية )املخاطر أو التأمين(. 40تيار حمولة حاوية كاملة وحاويات تم اخ

 .النقل تقديريةتكلفة 

http://worldfreightrates.com/en/freight
http://www.worldfreightrates.com/en/freight
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 6 - 5 7 - 6 7 - 6 محمد الخامس

  

أدناه. يرجى مالحظة أن التقديرات كانت  8الجدول تم أيضا تقدير تكاليف الشحن الجوي من مطارات السعودية إلى مطارات املغرب في 

ّدرت تكاليف الشحن باستخد اينة مذكورة أيضً تعتمد على افتراضات مع
ُ
موقع الويب: م افي الجدول املوضح أدناه. ق

http://worldfreightrates.com/en/freight 

 رب: التكلفة من اململكة العربية السعودية إلى املغ8الجدول 

 أغاديرطنجة / الرباط / مراكش /فاس/ محمد الخامس /  تكاليف النقل )ريال سعودي(

صّدرنوع املنتج 
ُ
 لحوم مجمدة طعام مجمد امل

 11,166 – 10,101 11,114 -  10,056 جدة/ الرياض/ الدمام

 * افتراضات التكلفة:

 طريقة الشحن املختارة هي الشحن الجوي 

 صناعات املتاحة في أسعار الشحن العامليةتم تقدير التكاليف وفقا لل

 دوالر أمريكي 100,000املنتجات التي تم حسابها كانت  قيمة جميع

 90×100×140كجم/سم واألبعاد بمقاس  210تم اختيار الحمل بوزن 

 لم يتم اختيار أي من الرسوم اإلضافية )املخاطر أو التأمين(

 .النقل تقديريةتكلفة 

 

 الرئيسية  اللوجستيةاملرافق  6

 33مناطق التجارة الحرة في املغرب 6.1

 34نشأة مناطق التجارة الحرة 6.1.1

، وال تخضع البضائع التي تدخل إلى املناطق الحرة وتخرج منها لإلطار 94-19تطورت مناطق التجارة الحرة في املغرب وفًقا للقانون رقم: 

منطقة تجارة حرة في املغرب،  13، كانت هناك 2017الصرف.  وفي عام  التشريعي املحلي املطبق على الجمارك والتجارة الخارجية ومراقبة

 أدناه: 9الجدول وأهم هذه املناطق للمصدرين السعوديين ومواقعها اإللكترونية مبينة في 

 : مناطق التجارة الحرة في املغرب9الجدول 

 املوقع اإللكتروني اءاملين

 https://www.midparc.com/en منطقة ميدبارك الحرة، الدار البيضاء

املنطقة الحرة في طنجة املتوسط وقصر 

 2و 1املجاز وملوسة 

http://www.tangermedzones.com/en/tanger-free-zone-for-exports 

 ال يوجد املنطقة الحرة بوجدة

                                                           
  االستثمار في املغرب 33
  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 34

http://worldfreightrates.com/en/freight
https://www.midparc.com/en
http://www.tangermedzones.com/en/tanger-free-zone-for-exports
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-http://www.sahara-developpement.com/Western-Sahara/ZonesIndustrielles املنطقة الحرة بالداخلة

112.aspx 

-http://www.sahara-developpement.com/Western-Sahara/ZonesIndustrielles املنطقة الحرة بالعيون 

112.aspx 

 

 ئيسيةالحوافز التجارية الر  6.2

 التي يمكن للشركات االستفادة منها في مناطق التجارة الحرة مبينة فيما يلي: الحوافز التجارية الرئيسية 

 توفر مناطق التجارة الحرة مزايا قانونية ومالية مثل: 

 مزايا ضريبية (1

تجارة الحرة في املغرب لحين مغادرة يتم تعليق دفع ضريبة القيمة املضافة املفروضة على استيراد البضائع القادمة إلى مناطق ال

ربما تستحق ضريبة القيمة املضافة في حالة توريد البضائع محلًيا  الجمركية، ولكنالبضائع ملنطقة التجارة الحرة واملنطقة 

عفى البضائع املخصصة إلعادة التصدير من دفع ضريبة القيمة املضافة. 
ُ
 داخل املغرب. وت

  ال السنوات الخمس األولى من ممارسة أنشطة األعمال.اإلعفاء من ضريبة الشركات طو 

 

 تأجيل/ تخفيض/ االعفاء الكامل من الرسوم الجمركية  (2

يتم تأجيل الرسوم الجمركية أو تخفيضها أو اإلعفاء منها عند استيراد البضائع إلى مناطق التجارة الحرة حسب وجهتهم 

  35النهائية.

عفى جميع الواردات السعودية
ُ
 . 3.1.1.1القادمة إلى املغرب من الرسوم الجمركية حسبما هو موضح في البند  مالحظة: ت

توفر مناطق التجارة الحرة مزايا إدارية مثل تخفيض وقت االنتظار نظًرا لتخفيض الوقت الالزم إلتمام التخليص الجمركي واالتصال 

كن للمشغلين االقتصاديين املسجلين لدى مصلحة الجمارك املغربية/ إدارة الجمارك والضرائب املباشرة إجراء أكثر من اللوجستي املعزز. يم

 36عملية جمركية عن بعد بما في ذلك اإلفراج عن البضائع وتخليصها والتوقيع الرقمي للبيان الجمركي والدفع اإللكتروني. 30

 وانئ في املغرب مرافق التخزين/ الخدمات املقدمة في امل 6.3

 37املخازن في مناطق التجارة الحرة 6.3.1

 مخازن جمركية  6.3.1.1

 املخازن الجمركية في املغرب إما أن تكون مخازن عامة أو خاصة.  •

o  املخازن الجمركية الخاصة: تمنح إدارة الجمارك والضرائب املباشرة التراخيص للهيئات القانونية أو األفراد التي يكون غرضها

بضائع بالنيابة عن األطراف األخرى لتشغيل املخازن الجمركية، وقد تكون هذه املخازن عادية أو خاصة. تخزين الالرئيس ي 

منح امتيازات املخازن الجمركية الخاصة للهيئات التجارية الصناعية/ التجارية لالستخدام الحصري.
ُ
 ت

                                                           
  وزارة خارجية الواليات املتحدة 35
  الدليل التجاري الدولي لصادرات الواليات املتحدة 36
  وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 37

http://www.sahara-developpement.com/Western-Sahara/ZonesIndustrielles-112.aspx
http://www.sahara-developpement.com/Western-Sahara/ZonesIndustrielles-112.aspx
http://www.sahara-developpement.com/Western-Sahara/ZonesIndustrielles-112.aspx
http://www.sahara-developpement.com/Western-Sahara/ZonesIndustrielles-112.aspx
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o  إدارة الجمارك والضرائب املباشرة التراخيص للمخازن الجمركية العامة ملشغلي غرفة التجارة  العامة: تمنحاملخازن الجمركية

 أو املدينة. 

 تتيح املخازن الجمركية تخزين البضائع املستوردة ملدة زمنية معينة دون رسوم ودون ضرائب. •

 إال عند دخولها السوق لالستهالك املحلي.ال تخضع البضائع املخزنة في املخازن الجمركية للرسوم الجمركية والضرائب  •

 سنوات في مخازن جمركية عامة وملدة سنتين في مخازن جمركية خاصة. 3ويمكن تخزين البضائع ملدة تصل إلى  •

 وموضح أدناه بعض املخازن الجمركية الخاصة التي يمكن للمصدرين السعوديين استخدامها: •

o  :أجيليتي املغربhttp://www.agility.com/EN/countries/Pages/Morocco.aspx  

o :سيفا لوجستكس http://www.cevalogistics.com/country/morocco  

o :ابسن لوجستكس http://www.ipsenlogistics.de/index.php?EPquery=location&country=ma&language=en  

 عملية االستيراد الشاملة: املغرب 7

 38عملية االستيراد الشاملة  7.1

نتجات املستوردة املطلوب تخليصها كافة إجراءات التخليص الجمركي، سواًء كانت هذه املنتجات ألغراض االستهالك يتعين أن تستوفي جميع امل

 املحلي أم التخزين، إال أن عملية االستيراد تختلف ألسباب عدة منها معرفة الغرض من استيراد املنتج، هل هو لالستهالك املحلي 

 أدناه:  3الشكل  نقل بين السفن ملنفذ جمركي آخر. عملية االستيراد الشاملة للمغرب موضحة فيأم للتخزين والنقل لدولة أخرى أم لل

 39املرحلة األولى: إجراءات ما قبل االستيراد

  هناك إجراءات مسبقة لعملية االستيراد يلزم تنفيذها قبل وصول البضائع.

 على رقم سجل تجاري من املكتب القومي للملكية الصناعية والتجارية/ يجب أن يكون املست .1
ً
 في السجل التجاري وحاصال

ً
ورد مسجال

 املحكمة التجارية. 

يجب أن يحصل املستورد على جميع شهادات املخالصة ذات الصلة وتراخيص االستيراد من الهيئات الحكومية املعنية الستيراد  .2

وعالوة على ذلك، يتعين على املستورد الشروع في إجراءات استخراج: وثيقة االستيراد، حسبما هو  البضائع املفروض عليها قيود.

 8.2.4مذكور في البند 

 يتعين أن يقدم ناقل السفينة بيان حمولة الشحن/ بيان موجز قبل وصول البضائع إلى امليناء.  .3

 ية: وصول السفناملرحلة الثان 

 فور دخول السفينة إلى امليناء ويبدأ تفريغ البضائع، يخطر وكيل الشحن املستورد/ الوسيط الجمركي.

 

 

 املرحلة الثالثة: تسجيل بيان االستيراد عن طريقة واجهة البيانات اإللكترونية

 اإللكترونية.يعد املستورد/ الوسيط الجمركي بيان استيراد مفصل ويقدمه عبر واجهة البيانات  .1

 استيراد مفصل وتقديم نسخة ورقية منه ملكتب الجمارك املختص في املغرب. إعداد ملف  بعد ذلك يتعين على املستوردو  .2

                                                           
  وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 38
  إدارة الجمارك والضرائب االنتقائية في املغرب 39

http://www.agility.com/EN/countries/Pages/Morocco.aspx
http://www.cevalogistics.com/country/morocco
http://www.ipsenlogistics.de/index.php?EPquery=location&amp;amp;country=ma&amp;amp;language=en
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 مالحظة: يطلق على واجهة البيانات اإللكترونية املغربية اسم بدر.

 

 

 

                                                       

                                       

                                     

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املرحلة الرابعة: التخليص الجمركي في امليناء ودفع الرسوم

جري السلطات فحًصا مستندًيا، وإن كان مالئًما، تجري فحًصا مادًيا )التحقق(. بعد أن يسجل املستورد/ الوسيط ملف االستير  .1
ُ
اد، ت

ربما تخضع بعض البضائع املفروض عليها قيود للفحص املادي من قبل جهات الرقابة الصحية والجهات الفنية املختصة للتأكد من 

 مطابقة تلك البضائع للمعايير الوطنية واللوائح.

حسب رسوم االستي .2
ُ
 راد وتكون مستحقة الدفع بعد تقديم الوثائق وإجراء الفحص املادي. ت

بعد إتمام تقييم الوثائق والفحص املادي بنجاح، تصرح الجمارك املغربية باإلفراج على البضائع شريطة دفع جميع الرسوم  .3

 والضرائب. 

 

 

1 3 2 

4 5 6 

 

 شكل توضيحي لعملية االستيراد عبر املوانئ البحرية

 عملية االستيراد الشاملة :3الشكل 

 إجراءات ما قبل
 االستيراد

تسجيل اإلقرار الجمركي عبر واجهة 

 البيانات االلكترونية
 وصول السفن 

 زول
 دوين

التخليص الجمركي 
في امليناء ودفع 

 الرسوم 

الخدمات 
 لعميل / املستورد ا اللوجستية والنقل

 اإلجراءات مرحلة= 
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 املرحلة الخامسة: الخدمات اللوجستية والنقل

 إلقرار الخدمات اللوجستية للبضائع ونقلها إلى مخزنه. يرتب املستورد/ الوكيل مقدم ا

 املرحلة الخامسة: املستورد / العميل 

 يتم استالم البضائع املستوردة من قبل املستورد / العميل.

  40عملية التخليص الجمركي 7.2

 أدناه:  4الشكل  عملية التخليص الجمركي للبضائع املستوردة إلى املغرب مبينة في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

                                                           
  ك والضرائب االنتقائية في املغربإدارة الجمار  40

فحص البضائع 
 املستوردة

1 2 

جيل اإلقرار قبل تس
 الجمركي

 تسجيل اإلقرار الجمركي

3 

 مراجعة الوثائق

4 

 شكل توضيحي لعملية التخليص الجمركي 

 املغرب -عملية التخليص الجمركي الشاملة  :4الشكل  مرحلة اإلجراءات=  

5 

 دفع الرسوم

6 

 عن البضائع اإلفراج
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 املرحلة األولى: قبل تسجيل اإلقرار الجمركي  

 ساعة من موعد وصول السفينة  24يتعين على وكيل الشحن تقديم البيان املوجز/ بيان حمولة الشحنة إلكترونًيا قبل  .1

 إلى املغرب. 

املستورد الحصول على رقم السجل التجاري من خالل تسجيل بيانات الشركة واألعمال التجارية لدى املحكمة االبتدائية ويجب على  .2

 . الكائنة بالقرب من مكتب التجار الرئيس ي

صّدر ُيعد  .3
ُ
 قدمونها للمستورد. ون السعوديون جميع الوثائق الفنية الالزمة املتعلقة بالبضائع التي يجب أن تلتزم باللوائح الفنية ويامل

بعد استالم شهادات التخليص/ تراخيص/ تصاريح االستيراد الالزمة من الجهات املختصة، يجب أن يحصل املستورد على وثيقة  .4

استيراد، وهي تصريح أساس ي لالستيراد، ويجب أن تودع لدى البنك بعد الحصول على موافقة الوزارة املسؤولة عن التجارة الخارجية، 

 إن لزم. 

صّدر لالطالع على النموذج ذي الصلة، ُيرجى من 
ُ
 ين السعوديين نسخ الرابط املوضح أدناه ولصقه في متصفح الويب:امل

 http://www.mce.gov.ma/importateurs/AvisImportateurs/eng_imp.pdf 

فّرغ البضائع داخل منتصل  .5
ُ
 قة الجمارك.  طالسفينة إلى امليناء وت

 

 املرحلة الثانية: تسجيل اإلقرار الجمركي 

 . (BADR) يقدم املستورد/ الوسيط الجمركي بيان استيراد مفّصل؛ يطلق عليه اسم بيان البضائع، ويقدم من خالل نظام .1

نسخة من بيان البضائع ووثائق داعمة أخرى لدى مكتب الجمارك  وعالوة على ذلك، يجب تسجيل ملف االستيراد الذي يتكون من .2

  ساعة من تاريخ تقديم بيان البضائع اإللكتروني. 24خالل 

 

 املرحلة الثالثة: مراجعة الوثائق

ُيصنف نظام سلطات الجمارك املغربية طريقة تخليص البضائع املستوردة من خالل إجراء تقييم موضوعي للمخاطر على أساس  .1

 " أو "فحص مادي".مستنديهلومات والوثائق الداعمة املقدمة. وتنقل البضائع إما إلجراء "مراجعة املع

"، تراجع سلطات الجمارك املغربية املعلومات الواردة في نموذج البيان الجمركي. تشمل مستنديهبالنسبة للبضائع التي توجه إلجراء "مراجعة  .2

 من التفاصيل الواردة في بيان االستيراد وإتمام وصحة الوثائق الفنية الداعمة. عملية املراجعة املستندية التحقق املزدوج

بعد إتمام الفحص بشكل مقبول، يمهر موظف الفحص املختص بيان االستيراد بختم "تم إجراء املراجعة املستندية". ويصدر نموذج  .3

 التصفية لدفع الرسوم وبعدها تكون البضائع جاهزة لإلفراج عنها. 

 

 لة الرابعة: فحص البضائع املستوردة املرح

مخازن الجمارك أو في أي أماكن أخرى مخصصة لهذا الغرض من قبل سلطات  " فيري فحص البضائع املوجهة إلجراء "فحص ماديجي .1

 الجمارك املغربية. 

 ء الفحوص والتحاليل الالزمة.ويجري االتصال بالهيئات املختصة املسؤولة عن مراقبة استيراد املنتجات املفروض عليها قيود إلجرا .2

جرى جميع الفحوص في حضور مقدم اإلقرار الجمركي و/ أو ممثله املعين حسب األصول. .3
ُ
 ت

وبعد إتمام الفحص بشكل مرض ي وصدور وثيقة تقييم بذلك، يصدر نموذج التصفية لدفع الرسوم وبعدها تكون البضائع جاهزة  .4

 لإلفراج عنها. 

لفحص والتفتيش. وبعد إتمام فحص البضائع بنجاح، يمكن حينها اإلفراج عن البضائع ليتسلمها يتحمل املستورد جميع نفقات ا .5

 املستورد / الوسيط. 

http://www.mce.gov.ma/importateurs/AvisImportateurs/eng_imp.pdf
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 املرحلة الخامسة: دفع الرسوم 

يمكن للمستورد دفع جميع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة عن طريق واجهة البيانات اإللكترونية باستخدام بطاقة ائتمان 

 بنك معتمد لدى الجمارك املغربية أو نقًدا أو بموجب شيك بريدي أو سندات. صادرة عن

 

 املرحلة السادسة: اإلفراج عن البضائع

 بعد تقديم دليل الدفع، تصدر سلطات الجمارك املغربية أمر اإلفراج لكي يتسلم املستورد البضائع. 

 

 41وقت االنتظار وتكلفة إجراءات االستيراد الشاملة 7.3

 أدناه: 10الجدول ك الدولي، فإن املدة املستغرقة وتكلفة االستيراد لشحنات البضائع القياسية هي على النحو الوارد في وفًقا للبن

 : وقت االنتظار وتكلفة إجراءات االستيراد الشاملة10الجدول 

رقم 

 مسلسل
 رادإجراء االستي

 وقت االنتظار

 )ساعات(

 التكلفة

 )ريال سعودي(

 435.00 26.00 إعداد الوثائق 1

 855.00 106.00 التخليص الجمركي والفحص 2

 1,290.00 132.00 اإلجمالي:

 

 وثائق االستيراد الرئيسية  8

 جدول موجز لوثائق االستيراد الرئيسية 8.1

   42وثائق إلزامية 8.1.1

 ستيراد البضائع إلى املغرب. ثمة خمس وثائق إلزامية مطلوبة ال 

 

 

                                                           
  املغرب  -2017تقرير ممارسة أنشطة األعمال لسنة   41
  الدليل التجاري الدولي لصادرات الواليات املتحدة  42
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 املغرب -: الوثائق اإللزامية لالستيراد 11الجدول 

رقم 

 مسلسل
 الوثيقة

يتم الحصول 

 عليها من

يتم تقديمها 

 إلى
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

بوليصة الشحن 

الجوي / 

بوليصة الشحن 

 األصلية

✓✓✓✓✓✓✓✓✓ الجمارك شركة الشحن

صّدر فاتورة تجارية  2
ُ
✓✓✓✓✓✓✓✓✓ الجمارك امل

صّدر قائمة التعبئة 3
ُ
✓✓✓✓✓✓✓✓✓ الجمارك امل

 وثيقة االستيراد  4

وزارة التجارة 

الخارجية في 

 املغرب

✓✓✓✓✓✓✓✓✓ الجمارك

✓✓✓✓✓✓✓✓✓ الجمارك الجمارك بيان جمركي 5

 مالحظة:

 التعبئة والتغليف - 4 الغذائيةاملنتجات  - 3 والبوليمراتيات الكيمياو  - 2 البناءمواد  - 1

 املعادن الثمينة واملجوهرات  - 7 واإللكترونياتاملعدات الثقيلة  - 6 عمرةاملستهالكية ال سلع اال -5

 املنسوجات – 9 األدوية -8

 

 وثائق إضافية  8.1.2

 ما يتم طلب عدد من الوثائق اإلضافية للتخلي
ً
 ص الجمركي، وتفاصيلها واردة أدناه: عادة

 املغرب -: وثائق االستيراد اإلضافية 12الجدول 

رقم 

 مسلسل
 يتم الحصول عليها من الوثيقة

يتم تقديمها 

 إلى
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

ترخيص االستيراد / 

إجراءات ما قبل 

 التخليص 

الوزارات املعنية في 

 املغرب
✓✓✓✓✓✓✓✓✓ الجمارك

 شهادة الحجر الزراعي 2
الهيئة املعتمدة في بلد 

 املنشأ
✓ الجمارك

 شهادة الصحة 3
الهيئة املعتمدة في بلد 

 املنشأ
✓✓ الجمارك

 شهادة املطابقة  4
الهيئة املعتمدة في بلد 

 املنشأ 
✓✓✓ الجمارك 

 شهادة التحليل 5
في بلد  الهيئة املعتمدة

 املنشأ 
✓✓✓✓✓✓✓✓✓ الجمارك
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 شهادة املنشأ 6
الهيئة املعتمدة في بلد 

 املنشأ
✓ الجمارك

 مالحظة:

 التعبئة والتغليف - 4 الغذائيةاملنتجات  - 3 والبوليمراتالكيمياويات  - 2 البناءمواد  - 1

 املعادن الثمينة واملجوهرات  - 7 واإللكترونياتاملعدات الثقيلة  - 6 عمرةاملستهالكية ال سلع اال -5

 املنسوجات – 9 األدوية -8

 

 نظرة عامة على الوثائق  8.2

  43بوليصة الشحن 8.2.1

 :قبل مركز التجارة العاملي بمثابةتكون بوليصة الشحن على نحو تعريفها من 

 نقل.إيصال، حيثما يقر ناقل البضائع بأنه قد استلم الشحنة، وتكون بمثابة دليل على عقد ال •

وثيقة ملكية قابلة للتحويل، حيث يتم تسليم البضائع حسب بند "ألمر" املذكور في بوليصة الشحن بعد إجراء جميع املصادقات  •

  الواردة في الطلب.

 

 

 نموذج – : بوليصة شحن بحري 5الشكل 

 

 

 

                                                           
  مركز التجارة العاملي 43
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 44فاتورة تجارية 8.2.2

ستخدم هذه الفواتير غالًبا في التجارة الخارجية، وذلك ألنها الفاتورة التجارية هي فاتورة البضاعة املش
ُ
تراة، والتي يعطيها البائع للمشتري. وت

 تسمح للحكومات بتحديد القيمة الفعلية للبضاعة عندما يجري تقييمها لتقدير الرسوم الجمركية

. 

 نموذج - : فاتورة تجارية6الشكل 

 45قائمة التعبئة 8.2.3

توفر قوائم التعبئة معلومات مفصلة حول الشحن. وتشمل قائمة التعبئة الدولية تفاصيل عن البائع واملشتري وشركة الشحن ورقم 

الفاتورة وتاريخ الشحن ووسيلة النقل والناقل، وتتضمن بنود الكميات وأوصافها ونوع الحزمة، على سبيل املثال صندوق أو قفص أو 

ون أو ورق مقوى، وكذلك كميات الحزم وإجمالي صافي الوزن والوزن اإلجمالي )بالكيلوغرام( وعالمات العبوات أسطوانة أو برميل أو كرت

 والحزم واألبعاد.

 

 نموذج - : قائمة تعبئة7الشكل 

                                                           
  ليندن 44
  معهد كيه كيه 45
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 46وثيقة االستيراد 8.2.4

وثائق االستيراد حسب نوع البضائع املستوردة إلى الدولة. وبصفة  يجب أن ترفق وثيقة االستيراد مع البضائع املستوردة إلى املغرب، وتتنوع

 عامة، تتكون وثيقة االستيراد من أحد النماذج التالية املودعة لدى أحد البنوك.  

 التزام باالستيراد: وتصدر للبضائع التي يتم استيرادها إلى الدولة بحرية، وتودع لدى أحد البنوك.

لالستيراد: تصدر للبضائع املفروض قيود عليها ويجب إيداعها لدى أحد البنوك قبل الحصول على موافقة  تصريح االستيراد/ بيان مسبق

 الوزارة املعنية بالتجارة الخارجية.

 أشهر.  6وتسري وثائق االستيراد ملدة 

بإتمام جميع اإلجراءات الالزمة وفًقا مالحظة: تشتمل عملية إيداع وثيقة االستيراد لدى أحد البنوك اختيار بنك يلتزم املستوردون تجاهه 

 للوائح التبادل األجنبي والتجارة الخارجية. 

 47البيان الجمركي 8.2.5

 البيان الجمركي هو وثيقة يقدمها املستورد للجمارك لعرض معلومات عن البضائع املستوردة. وتستخدم املعلومات الواردة في البيان لتقييم

طلق على نموذج بيان الجمارك املغربية بيان البضائع، ويقدم عبر اإلنترنت باستخدام واجهة الرسوم والضرائب الخاصة بالبضائع. وي

 البيانات اإللكترونية، وتودع نسخة ورقية منه لدى مكتب الجمارك املغربي املختص. 

 

 نموذج -: بيان جمركي 8الشكل 

  تصريح االستيراد / إجراءات ما قبل التخليص 8.2.6

يتيح تصريح االستيراد للمستورد استيراد البضائع املحددة بكمية معينة، ويجب أن يحصل املستورد على تصريح استيراد من السلطات 

 املختصة قبل شحن البضائع إلى املغرب.

                                                           
  وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 46
  وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 47
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  الحجر الزراعيشهادة  8.2.7

إلى منظمة حماية النباتات في بلد االستيراد، وتؤكد هي وثيقة رسمية تصدر عن منظمة حماية النباتات في بلد التصدير  الحجر الزراعيشهادة 

ر هذه الشهادة أن النباتات أو املنتجات النباتية املشمولة بالشهادة قد تم فحصها وفقا لإلجراءات املناسبة، وتعتبر خالية من آفات الحج

 48الحالية في البلد املستورد. ر الزراعيالحجالصحي وخالية من اآلفات الضارة األخرى من الناحية العملية، وتعد مطابقة للوائح 

 أدناه: 9الشكل في  الحجر الزراعييوجد نموذج لشهادة 

 

 نموذج - الحجر الزراعي: شهادة 9الشكل 

 شهادة الصحة  8.2.8

للمصدر من  الشهادةوإبقاء التجارة الدولية تحت السيطرة. وتصدر هذه  الغرض من شهادة الصحة هو حماية صحة االنسان وسالمته

نتج املنتجات مثل األغذية والكيماويات والبوليمرات وخالفه.
ُ
 49السلطات املعنية في البلد التي ت

                                                           
  هيئة فحص األغذية الكندية  48
  موقع جلوبل نيجوشياتور   49
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 أدناه: 10الشكل يوجد نموذج لشهادة الصحة املستخدمة لألغراض التجارية في 

 

 نموذج -: شهادة الصحة 10الشكل 

 شهادة املطابقة  8.2.9

بين شهادة املطابقة أن البضائع التي يجري تصديرها تتوافق مع اللوائح الفنية ذات الصلة ومع املعايير الوطنية أو اإلقليمية أو الد
ُ
ولية ت

 دة املطابقة عند املعامل وهيئات االختبار املعتمد لدى اللجنة السعودية لالعتماد. وتصدر شها 50االستيراد. في بلداملعمول بها 

 أدناه: 11الشكل يوجد نموذج لشهادة املطابقة في 

 

 نموذج - : شهادة املطابقة11الشكل 

 

                                                           
  انترتيك   50
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  51شهادة التحليل 8.2.10

ل هي وثيقة تشهد بأن البضائع املستوردة تطابق املعايير املحلية، وخاصة الطبيعية الكيميائية املادية مثل التركيب، والرطوبة، شهادة التحلي

 شهادة التحليل الصادرة عن معامل معتمدة في بلد املنشأ. املغرب ودرجة الحموضة وما إلى ذلك. تقبل السلطات املختصة في 

 أدناه:  12الشكل في  التحليليوجد نموذج لشهادة 

 

 نموذج - : شهادة التحليل12الشكل 

 شهادة املنشأ  8.2.11

معالجتها بأن البضائع املستوردة تم الحصول عليها وإنتاجها وتصنيعها و  تشهدوثيقة ( هي CoOوفًقا لغرفة التجارة الدولية، شهادة املنشأ )

 13الشكل ويوجد نموذج لشهادة املنشأ صادر عن وزارة التجارة والصناعة في اململكة العربية السعودية في 52وتجهيزها بالكامل في بلد معين.

 أدناه:

 

 

 نموذج -: شهادة املنشأ13الشكل 

 

                                                           
  موقع جلوبل نيجوشياتور   51
  غرفة التجارة الدولية  52
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 في االستيراد املشاركةومية الرئيسية الهيئات الحك 9

 في استيراد كافة أنواع املنتجات  املشاركةالهيئات الحكومية الرئيسية  9.1

في عملية االستيراد في املغرب، بصرف النظر عن نوع املنتج، وثمة ملخص لهذه الجهات  املشاركةهناك عدد من الهيئات أو الجهات الحكومية 

 . 13الجدول أدوارها في عملية االستيراد ومواقعها اإللكترونية في أو الهيئات إلى جانب 

 

 في االستيراد املشاركة: الهيئات الحكومية الرئيسية 13الجدول 

 املوقع اإللكتروني الدور  الهيئات الحكومية الرئيسية

والضرائب إدارة الجمارك  

 االنتقائية في املغرب 

مسؤولة عن مراقبة وتنظيم وتخليص تحركات البضائع  •

 واألشخاص من خالل منافذ الجمارك في املغرب 

http://www.douane.gov.ma/

web/guest  

 وزارة االقتصاد واملالية

والنقدية بما في ذلك أمور مسؤولة عن األمور املالية  •

املوازنة واملالية )وتشرف على تشكيل نظام الضرائب 

 وإدارته في املغرب( 

https://www.finances.gov.ma

/en/SitePages/home.aspx  

وزارة الصناعة والتجارة  

 د الرقميواالستثمار واالقتصا

مسؤولة عن وضع السياسات واللوائح الخاصة   •

بالتجارة الخارجية والتطوير، واإلشراف على موافقات 

 وثيقة االستيراد للبضائع املفروض عليها قيود 

وتضطلع هذه الجهة أيًضا بمهمة اإلشراف على عمليات  •

 التجاري في املغرب. االنصاف

http://www.mce.gov.ma/hom

e.asp  

بنك املغرب )البنك املركزي 

 املغربي(

يتمتع البنك املركزي املغربي بسلطة تشريعية على جميع  •

 البنوك املحلية.

عضو في رابطة اإلدماج املالي، ونشط في مجال دعم  •

 سياسة اإلدماج املالي

 

http://www.bkam.ma/  

 

 في استيراد أنواع منتجات معينة املشاركةالهيئات الحكومية الرئيسية  9.2

، حسب نوع الصناعة أو املنتجات. وثمة قائمة املغربفي عملية االستيراد في  املشاركةهناك عدد من الكيانات أو الهيئات الحكومية األخرى 

أنواع الصناعة/ املنتجات التي تخدمها تلك الكيانات والهيئات، ودورها في عملية  ثلتشمل كيانات أو هيئات رئيسية إلى جانب معلومات، م

 .14الجدول االستيراد واملوقع اإللكتروني الخاص بكل منها، في 

 

 

 

 

http://www.douane.gov.ma/web/guest
http://www.douane.gov.ma/web/guest
https://www.finances.gov.ma/en/SitePages/home.aspx
https://www.finances.gov.ma/en/SitePages/home.aspx
http://www.mce.gov.ma/home.asp
http://www.mce.gov.ma/home.asp
http://www.bkam.ma/
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 اد ذي الصلة بصناعات محددة: الوكاالت الحكومية املنخرطة في االستير 14الجدول 

 املوقع اإللكتروني الوظيفة/ الدور  املنتج/ الصناعة الهيئة الحكومية

 جميع املنتجات  (IMANOR) إيمانور 

مسؤول  للمعاييراملعهد املغربي  /إيمانور  •

عن وضع املعايير واعتماد املنتجات 

املطابقة للمعايير اإللزامية/ اللوائح 

 الفنية في املغرب. 

http://www.imanor.

gov.ma/  

خدمة االعتماد املغربي 

 (SEMAC)سيماك 
 جميع املنتجات 

الهيئة الوحيدة املسؤولة عن اعتماد  •

هيئات تقييم املطابقة في املغرب وتتبع 

وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار 

 واالقتصاد الرقمي. 

 

http://www.mcinet.g

ov.ma/~mcinetgov/f

r/content/accreditati

on  

املكتب الوطني للسالمة 

الصحية للمنتجات 

 الغذائية

 

 املنتجات الغذائية 

يتبع املكتب الوطني للسالمة الصحية  •

للمنتجات الغذائية وزارة الزراعة 

السمكية، وهو جهة تابعة  والثروة

للدولة ومسؤول عن سالمة املنتجات 

 الغذائية في املغرب. 

http://www.onssa.go

v.ma/fr/index.php 

 منتجات األدوية وزارة الصحة، املغرب

تتحمل وزارة الصحة مسؤولية وضع  •

بشأن وتطبيق السياسة القومية 

 الصحة في املغرب.

http://www.sante.go

v.ma/Pages/Accueil.

aspx  

 

 الهيئات القياسية الرئيسية وإجراءات االعتماد التي تطبقها  10

 الهيئات القياسية وفًقا للصناعة 10.1

صّدر يجري اعتماد السلع 
ُ
 ة من قبل امل

ُ
ين السعوديين واملصنفة ضمن الصناعات التسع الرئيسية التي حددتها هيئة تنمية الصادرات صّدر امل

 السعودية من قبل واحدة أو أكثر من الهيئات التالية.

 املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  .1

 املعمل القومي للرقابة على األدوية، وزارة الصحة .2

 

 الصناعات وهيئات املعايير التي يحتاج إليها املوردون للحصول على االعتماد. 15الجدول يبين 

 

 

 

 

http://www.imanor.gov.ma/
http://www.imanor.gov.ma/
http://www.mcinet.gov.ma/~mcinetgov/fr/content/accreditation
http://www.mcinet.gov.ma/~mcinetgov/fr/content/accreditation
http://www.mcinet.gov.ma/~mcinetgov/fr/content/accreditation
http://www.mcinet.gov.ma/~mcinetgov/fr/content/accreditation
http://www.onssa.gov.ma/fr/index.php
http://www.onssa.gov.ma/fr/index.php
http://www.sante.gov.ma/Pages/Accueil.aspx
http://www.sante.gov.ma/Pages/Accueil.aspx
http://www.sante.gov.ma/Pages/Accueil.aspx


 

 

39 

 : هيئات املعايير املختصة بصناعات مختلفة15الجدول 

 رابط املوقع االلكتروني 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الهيئة رقم مسلسل

1 

للسالمة  املكتب الوطني

الصحية للمنتجات 

 الغذائية )اونسا(

  ✓       

http://www.onssa.gov.ma/fr/index.p

hp  

2 
إدارة الطب والصيدلة، 

 وزارة الصحة
       ✓  

http://www.sante.gov.ma/Pages/AD

M_Centrale/DMP.aspx

  

 ( ONSSA) ونساا املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 10.2

، ويضطلع 08-25املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية هو جهة مستقلة تابعة لوزارة الزراعة، وتأسس بموجب القانون رقم: 

 املكتب بمهام تنظيم وتنفيذ والرقابة على مطابقة املنتجات الغذائية للوائح املحلية. 

صّدر صحية للمنتجات الغذائية، ُيرجى من وملزيد من املعلومات عن املكتب الوطني للسالمة ال
ُ
 ين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه: امل

 http://www.onssa.gov.ma/fr/index.php 

 53والتخليص الجمركيعملية االستيراد عن طريق اونسا  10.2.1

 أدناه: 14الشكل ي للمنتجات الغذائية املستوردة إلى املغرب مبينة في عملية االستيراد التخليص الجمرك

 املرحلة األولى: إجراءات ما قبل االستيراد 

صّدر على 
ُ
أكد من الحصول على جميع ين السعوديين أداء بعض املتطلبات املسبقة الالزمة الستيراد املنتجات الغذائية إلى املغرب، مثل التامل

 الشهادات التي تعتمد جودة املنتجات الغذائية وسالمتها، وإرسالها إلى املستورد. 

مالحظة: يتعين أن تحصل بعض املنتجات الغذائية مثل منتجات األلبان واألغذية الصحية على تصاريح استيراد من وزارة الزراعة ووزارة 

 الصحة على التوالي.  وُيرجى من 
ُ
ين السعوديين التواصل مع املنظمات املذكورة أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل عن متطلبات صّدر امل

 كل منتج:

  http://www.imanor.gov.ma/organigramme/: إيمانور 

  Nous/Pages/default.aspx-http://www.sante.gov.ma/Contactezوزارة الصحة: 

  http://www.agriculture.gov.ma/en/contactوزارة الزراعة: 

 

 

                                                           
  ية والزراعية الصادر عن وزارة الزراعة األمريكيةتقرير معايير ولوائح استيراد املنتجات الغذائ  53

 مالحظة:

 التعبئة والتغليف - 4 الغذائيةاملنتجات  - 3 والبوليمراتالكيمياويات  - 2 البناءمواد  - 1

 املعادن الثمينة واملجوهرات  - 7 املعدات الثقيلة واإللكترونيات - 6 عمرةاملستهالكية ال سلع اال -5

 املنسوجات – 9 األدوية -8

http://www.onssa.gov.ma/fr/index.php
http://www.onssa.gov.ma/fr/index.php
http://www.onssa.gov.ma/fr/index.php
http://www.imanor.gov.ma/organigramme/
http://www.sante.gov.ma/Contactez-Nous/Pages/default.aspx
http://www.agriculture.gov.ma/en/contact
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 رحلة الثانية: تقديم بيان االستيراد امل

، ويودع ملف االستيراد الذي يتألف من نسخة من بيان االستيراد BADR)) يقدم املستورد/ الوسيط بيان االستيراد عن طريق نظام بدر

 وجميع الوثائق الداعمة املطلوبة للتخليص الجمركي. 

صّدر مالحظة: ينصح 
ُ
الوثائق الفنية باللغتين الفرنسية واإلنجليزية، إذ يساعد ذلك في تسريع ون السعوديون بتزويد املستورد بنسخ من امل

 عملية التخليص الجمركي. 

 

 من الوثيقة وفحص املنتج الغذائي املستورد وأخذ عينة منه لتحليلها في املعمل الثالثة: التحققاملرحلة 

 قة من طرق التخليص الثالثة املوضحة فيما يلي:يمكن أن تخضع جميع شحنات املنتجات الغذائية القادمة إلى املغرب لطري .1

o التحقق من وثائق االستيراد 

o  الفحص املادي 

o  التحليل املعملي للعينات 

1 

إجراءات ما قبل 
 االستيراد 

2 

التحقق من الوثيقة وفحص املنتج  تقديم بيان االستيراد 
 عينة منه  خذأو الغذائي 

3 

4 

اإلفراج عن البضائع 

  املستورد للمستورد

 شكل توضيحي لعملية االستيراد عن طريق اونسا والتخليص الجمركي

 مرحلة اإلجراءات= 
 

 عملية االستيراد عن طريق اونسا والتخليص الجمركي :14الشكل 
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يجري ذلك على يد موظفين من إدارة الرقابة على الجودة التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بمعاونة 

 موظفي الجمارك في املغرب.

شهادة التصريح الالزمة  واضا موظفي إدارة الرقابة على الجودة عن نتائج الفحص املادي والتحقق من الوثائق، فإنهم يعتمدفي حال ر  .2

لتخليص املنتجات الغذائية، وفي حال عدم رضاهم عن نتيجة الفحص، فإنهم يطلبون إجراء تحليل معملي آخر للعينات في مركز 

 اختبار معتمد لدى الحكومة.

يتطلب استيراد بعض املواد الغذائية )النباتات واملنتجات النباتية والحيوانات واملنتجات الحيوانية( استخراج شهادة الصحة أو  مالحظة:

من وزارة الصحة ووزارة الزراعة على التوالي. ويحق للموظفين الحكومية التابعين لهذه الدوائر طلب إجراء تحليالت معملية  الحجر الزراعي

 صدار هذه الشهادات.أخرى قبل إ

 

 املرحلة الرابعة: اإلفراج عن البضائع للمستورد 

ة، بعد إتمام التحقق من الوثائق والفحص املادي والتحليل املعملي واجتياز كل ذلك، يصدر موظفو إدارة الرقابة على الجودة، ووزارة الزراع  

 ات الغذائية للمستورد بعد دفع الرسوم. ووزارة الصحة الشهادات الالزمة، وحينها يمكن اإلفراج عن املنتج

 

 54الوثائق الرئيسية املطلوبة 10.2.2

 تتمثل الوثائق الرئيسية الالزمة الستيراد املنتجات الغذائية إلى املغرب فيما يلي: 

 بيان االستيراد •

 وثيقة االستيراد •

 بوليصة الشحن •

 فاتورة تجارية •

 قائمة التعبئة •

 الحجر الزراعيالشهادة الصحية وشهادة  •

 ادة املنشأ شه •

 نتائج التحليل املعملي •

 شهادة املطابقة / موافقة بلد التصدير •

 55وقت االنتظار  10.2.3

 قد يستغرق التخليص الجمركي للمنتجات الغذائية في املغرب من سبعة أيام إلى تسعة أيام. 

 إدارة الطب والصيدلة، وزارة الصحة 10.3

إلى املغرب على إذن بالعرض في السوق من إدارة الطب والصيدلة قبل السماح بتداولها  التي يتم استيرادها الدوائيةيتعين أن تحصل جميع املنتجات 

املتعلق بإذن عرض األدوية املعدة لالستعمال البشري في السوق على اإلطار التشريعي لتسجيل  841-14-2رقم: داخل السوق املغربي.  ينص القرار 

صّدر مات، ُيرجى من في املغرب. وملزيد من املعلو  الدوائيةاملنتجات 
ُ
 ين السعوديين زيارة الرابط املوضح أدناه:امل

 http://www.sante.gov.ma/Pages/ADM_Centrale/DMP.aspx 

                                                           
  تقرير معايير ولوائح استيراد املنتجات الغذائية والزراعية الصادر عن للواليات املتحدة  54
  يات املتحدةتقرير معايير ولوائح استيراد املنتجات الغذائية والزراعية الصادر عن للوال   55

http://www.sante.gov.ma/Pages/ADM_Centrale/DMP.aspx
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$ 

 

 56عملية الحصول على إذن التسويق لألدوية التي تم استيرادها إلى املغرب 10.2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املرحلة األولى: تعيين وكيل/ حامل إذن التسويق في املغرب 

صّدريجب أن يعين املصنع/  .1
ُ
السعودي شركة مغربية مسجلة محلًيا لتكون الوكيل/ املستورد التي تباشر أعمال تسجيل املنتجات  امل

 في املغرب.  الدوائية

صّدرعد ي .2
ُ
 ودي الوثاق الفنية املتعلقة بسالمة املنتج وجودته وكفاءته.السع امل

 

                                                           
  (IPEMEDايبميد ) 56

1 

 تعيين وكيل في املغرب

✓ 

 

2 

تقديم الوثائق إلى إدارة الطب 
 والصيدلة

3 

 مراجعة فنية للوثائق

4 

 التحليل املعملي للعينات

5 

 منح إذن التسويق

 شكل توضيحي لعملية الحصول على إذن التسويق لألدوية التي تم استيرادها إلى املغرب

 مرحلة اإلجراءات= 
 
 
 

 عملية الحصول على إذن التسويق لألدوية في املغرب :15الشكل 
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 املرحلة الثانية: تقديم الوثائق إلى إدارة الطب والصيدلة

 يعد الوكيل املغربي املصرح له جميع الوثائق الالزمة املتعلقة باملنتج املسجل، ويقدم هذه الوثائق إلدارة الطب والصيدلة لتقييمها. .1

 طبقة في هذه املرحلة. تدفع جميع الرسوم امل .2

  

 املرحلة الثالثة: مراجعة فنية للوثائق 

 يقوم قسم الصيدلة في إدارة الطب والصيدلة بتقييم جميع الوثائق اإلدارية املتعلقة بطلب تسجيل الدواء.   .1

 مع الطلب.يتحقق املعمل القومي للرقابة على األدوية التابع إلدارة الطب والصيدلة من الوثائق الفنية املرفقة  .2

تجمع نتائج املراجعة اإلدارية والفنية وترسل إلى اللجنة القومية لإلذن بالتسويق إلصدار قرار نهائي بشأن القيمة العالجية وأثر  .3

 الدواء، واملخاطر املحتملة. 

    

 املرحلة الرابعة: التحليل املعملي للعينات    

 .نات الدواء إلى الدولة الختبارهاإدارة الطب والصيدلة إذًنا باستيراد عيبعد صدور نتيجة التقييم املقبولة من اللجنة، تصدر  .1

 من مطابقة عينة املنتج للمعايير القومية.املعمل القومي للرقابة على األدوية تحقق ي .2

   

 املرحلة الخامسة: منح إذن التسويق 

رة الطب والصيدلة إذن التسويق للمنتج. ويسري إذن التسويق ملدة اللوائح القومية، تصدر إدامع نتيجة التحليل املعملي تطابقت في حال 

 أشهر من انقضاء مدته. 3خمس سنوات، ويجب طلب إعادة تجديده قبل 

 املغرب  –متطلبات التعبئة والتغليف ووضع امللصقات  11

 57الصناعات العامة 11.1

 الجهة التنظيمية للصناعة 11.1.1

  غربي للتغليف والتكييف.الجهة التنظيمية للصناعات العامة هي املعهد امل

    

 متطلبات وضع امللصقات التعريفية 11.1.2

 أدناه:  16الجدول متطلبات وضع امللصقات التعريفية للبضائع، بصفة عامة، مبينة في 

 املغرب  : متطلبات وضع امللصقات التعريفية للبضائع في16الجدول 

 املعلومات املطلوبة الفئة رقم مسلسل

 اسم املنتج  1
 

 اسم وعنوان الشركة املصنعة 2

                                                           
  سانتاندر تريد 57
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يجب أن تكون امللصقات التعريفية باللغة الفرنسية  بلد املنشأ 3

 الوزن 4 واللغة العربية /

  58صناعة األغذية  11.2

 الجهة التنظيمية للصناعة 11.2.1

 وتشرف عليه وزارة الزراعة. هي املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية )اونسا(  الجهة التنظيمية لصناعة األغذية     

صّدر وملزيد من املعلومات حول الجهة التنظيمية، ُيرجى من 
ُ
 ين السعوديين زيارة الرابط أدناه:امل

  fr/index.phphttp://www.onssa.gov.ma/  

 القوانين واللوائح  11.2.2

من القانون  18، و17، و16 رقمالقوانين واللوائح املتعلقة بوضع امللصقات التعريفية للمنتجات الغذائية في املغرب منصوص عليها في املواد 

 بشأن سالمة األغذية.  07-28املغربي رقم: 

 متطلبات وضع امللصقات التعريفية 11.2.3

 أدناه:  17الجدول ت التعريفية لألغذية املعبأة مسبًقا، بصفة عامة، مبينة في متطلبات وضع امللصقا

 : متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات الغذائية في املغرب17الجدول 

 مطلوب تقديم املعلومات على  الفئة رقم مسلسل

  االسم املشهور  1

 

 

يجب أن تكون امللصقات التعريفية باللغة 

 الفرنسية / واللغة العربية

 

 اسم وعنوان املستورد 2

 وقت التعبئةالوزن باملكونات مرتبة تنازلًيا حسب  قائمة 3

 صافي الكمية 4

 تاريخ اإلنتاج وتاريخ انتهاء الصالحية 5

  أي ظروف تخزين خاصةذكر  6

 د املنشأبل 7

 بيان االستعمال وشروط خاصة لالستعمال  8

 صناعة األدوية 11.3

 الجهة التنظيمية للصناعة 11.3.1

صّدر هي الجهة التنظيمية لصناعة األدوية. وُيرجى من إدارة الطب والصيدلة التابعة لوزارة الصحة 
ُ
ين السعوديين زيارة الرابط الوارد امل

 لجهة التنظيمية:على مزيد من التفاصيل عن ا أدناه للحصول 

 http://www.sante.gov.ma/Pages/ADM_Centrale/DMP.aspx 

 

                                                           
  خدمة الزراعة األجنبية من وزارة الزراعة األمريكية 58

http://www.onssa.gov.ma/fr/index.php
http://www.sante.gov.ma/Pages/ADM_Centrale/DMP.aspx
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 صناعة مستحضرات التجميل 11.4

 الجهة التنظيمية للصناعة 11.4.1

صّدر وية. وُيرجى من هي الجهة التنظيمية لصناعة األدإدارة الطب والصيدلة التابعة لوزارة الصحة 
ُ
ين السعوديين زيارة الرابط الوارد امل

 على مزيد من التفاصيل عن الجهة التنظيمية: أدناه للحصول 

 http://www.sante.gov.ma/Pages/ADM_Centrale/DMP.aspx 

 

 املراجع  12

الرقم 

 التسلسلي

 طالرواب

1 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco  

2 https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/morocco/business-practices 

3 https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/morocco/business-practices 

4 http://www.travel-exploration.com/page.cfm/Visa_Requirements  

5 https://www.export.gov/article?id=Morocco-Banking-Systems 

6 https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/morocco/legal-environment  

7 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco#enforcing-contracts 

8 http://www.economy.gov.lb/?/subSubcatInfo/2/91  

9 http://www.economy.gov.lb/public/uploads/files/2340_7722_8709.pdf  

10 http://www.investinyemen.org/content.php?c=1&langid=2&pageid=3  

11 http://www.economy.gov.lb/?/subSubcatInfo/2/91  

12 
https://www.gov.uk/government/publications/exporting-to-morocco/exporting-to-

morocco#challenges-doing-business-in-morocco  

13 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf * 

14 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf * 

15 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf * 

16 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf * 

17 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf * 

18 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf * 

19 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf * 

20 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf * 

21 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf * 

22 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf * 

http://www.sante.gov.ma/Pages/ADM_Centrale/DMP.aspx
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/morocco/business-practices
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/morocco/business-practices
http://www.travel-exploration.com/page.cfm/Visa_Requirements
https://www.export.gov/article?id=Morocco-Banking-Systems
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/morocco/legal-environment
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco#enforcing-contracts
http://www.economy.gov.lb/?/subSubcatInfo/2/91
http://www.economy.gov.lb/public/uploads/files/2340_7722_8709.pdf
http://www.investinyemen.org/content.php?c=1&amp;amp;langid=2&amp;amp;pageid=3
http://www.economy.gov.lb/?/subSubcatInfo/2/91
https://www.gov.uk/government/publications/exporting-to-morocco/exporting-to-morocco#challenges-doing-business-in-morocco
https://www.gov.uk/government/publications/exporting-to-morocco/exporting-to-morocco#challenges-doing-business-in-morocco
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf


 

 

46 

23 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf * 

24 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf * 

25 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf * 

26 http://www.onssa.gov.ma/fr/  

27 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf *    

28 http://www.worldportsource.com/ports/index/MAR.php            

29 http://www.amdl.gov.ma/amdl/the-mita-logistics-park/            

30 https://www.linescape.com/     

31 http://www.worldfreightrates.com/en/freight          

32 http://www.worldfreightrates.com/en/freight            

33 http://www.invest.gov.ma/index.php?Id=89&lang=en           

34 http://www.oecd.org/mena/competitiveness/47549084.pdf  * 

35 https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2015/241672.htm  

36 https://www.export.gov/article?id=Morocco-Foreign-Trade-Zones  

37 http://www.mce.gov.ma/guide/guide_ang.pdf *    

38 http://www.mce.gov.ma/guide/guide_ang.pdf * 

39 http://www.douane.gov.ma/web/guest  

40 http://www.douane.gov.ma/web/guest  

41 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco  

42 https://www.export.gov/article?id=Morocco-Import-Requirements-and-Documentation  

43 http://www.intracen.org/coffee-guide/logistics-and-insurance/bills-of-lading-and-waybills/ 

44 http://www.lynden.com/lint/PDF/Shipping_Forms/Commercial-Invoice.pdf * 

45 http://www.kkfreight.com/packing-list.html  

46 http://www.mce.gov.ma/guide/guide_ang.pdf * 

47 http://www.mce.gov.ma/guide/guide_ang.pdf * 

48 
http://www.inspection.gc.ca/plants/exports/phytosanitary-

certificates/eng/1299872808479/1299872974262  

49 http://www.globalnegotiator.com/international-trade/dictionary/certificate-health/ 

50 http://www.intertek.com/government/certificate-of-conformity/ 

51 http://www.globalnegotiator.com/en/analysis-certificate 

52 http://www.iccwbo.org/chamber-services/trade-facilitation/certificates-of-origin/what-is-a-certificate-of-origin-/ 

53 
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regul

ations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Rabat_Morocco_12-30-2016.pdf * 

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf
http://www.onssa.gov.ma/fr/
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s329_e.pdf
http://www.worldportsource.com/ports/index/MAR.php
https://www.linescape.com/
http://www.worldfreightrates.com/en/freight
http://www.worldfreightrates.com/en/freight
http://www.invest.gov.ma/index.php?Id=89&lang=en
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/47549084.pdf
https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2015/241672.htm
https://www.export.gov/article?id=Morocco-Foreign-Trade-Zones
http://www.mce.gov.ma/guide/guide_ang.pdf
http://www.mce.gov.ma/guide/guide_ang.pdf
http://www.douane.gov.ma/web/guest
http://www.douane.gov.ma/web/guest
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco
https://www.export.gov/article?id=Morocco-Import-Requirements-and-Documentation
http://www.intracen.org/coffee-guide/logistics-and-insurance/bills-of-lading-and-waybills/
http://www.lynden.com/lint/PDF/Shipping_Forms/Commercial-Invoice.pdf
http://www.kkfreight.com/packing-list.html
http://www.mce.gov.ma/guide/guide_ang.pdf
http://www.mce.gov.ma/guide/guide_ang.pdf
http://www.inspection.gc.ca/plants/exports/phytosanitary-certificates/eng/1299872808479/1299872974262
http://www.inspection.gc.ca/plants/exports/phytosanitary-certificates/eng/1299872808479/1299872974262
http://www.globalnegotiator.com/international-trade/dictionary/certificate-health/
http://www.intertek.com/government/certificate-of-conformity/
http://www.globalnegotiator.com/en/analysis-certificate
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Rabat_Morocco_12-30-2016.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Rabat_Morocco_12-30-2016.pdf


 

 

47 

54 
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regul

ations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Rabat_Morocco_12-30-2016.pdf * 

55 
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regul

ations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Rabat_Morocco_12-30-2016.pdf * 

56 
http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1435337693_IPEMED%20-

%20Moving%20towards%20a%20North%20african%20pharmaceutical%20market.pdf * 

57 https://en.portal.santandertrade.com/international-shipments/morocco/packaging-and-standards  

58 
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regul

ations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Rabat_Morocco_12-30-2016.pdf * 

 * يرجى نسخ هذا الرابط ولصقه في متصفح الويب ملعرفة املزيد من املعلومات واالطالع على املستجدات.   

 

 

https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Rabat_Morocco_12-30-2016.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Rabat_Morocco_12-30-2016.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Rabat_Morocco_12-30-2016.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Rabat_Morocco_12-30-2016.pdf
http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1435337693_IPEMED%20-%20Moving%20towards%20a%20North%20african%20pharmaceutical%20market.pdf
http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1435337693_IPEMED%20-%20Moving%20towards%20a%20North%20african%20pharmaceutical%20market.pdf
https://en.portal.santandertrade.com/international-shipments/morocco/packaging-and-standards
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Rabat_Morocco_12-30-2016.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Rabat_Morocco_12-30-2016.pdf



