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إدارة الجمــارك والضرائـب غيـر المبـــاشـرة

ترحـــب بكـــم فـــي بلدكــــم

وتدعوكـم لإلطـــالع علـــى الدليـــل المتضمـــن

للتنظيمــــات المخولـــة لفائدتكـــم مـــن أجـــل

مروركـــم عبـــر الجمـــرك فـــي أحســـن الظــــروف.

من أجل راحتكم، جميع مكاتبنا 

بالموانئ والمطارات مفتوحة دون انقطاع على مدار  24 ساعة

 خالل الفترة الممتدة ما بين 05 يونيو و15 شتنبر.

أخي املواطن، 

لنقاوم معا ظاهرة الرشوة

- التبادر بتقديم الرشوة مهام كان الظرف

 - إذا طلب منك ذلك، ال تستجب وبلغ يف الحني و بعني

  املكان الرئيس املبارش
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النظــام الخـــاص
باألمتعــة الشخصيـــة

الدخــول لقضــاء عطلـة
اإلعفـاءات والتسهيالت الممنوحــة

القبول املـؤقت 
)يهم جميع المغاربة المقيمين بالخارج(

األمتعة  بعض  المغرب،  إلى  سفركم  متطلبات  أجل  من  مؤقتا،  االستيراد  يمكنكم   
الشخصية المستعملة، مثل :

ـ مجوهرات شخصية؛
ـ آلة تصوير عادية واحدة؛
ـ آلة تصوير فيديو واحدة؛

ـ آلة موسيقية محمولة واحدة؛
ـ جهاز راديو كاسيت محمول واحد أو جهاز محمول لقراءة األسطوانات، األشرطة 

أو األقراص المدمجة ؛ 
ـ حاسوب شخصي محمول واحد؛

ـ كرسي متحرك واحد )بالنسبة لألشخاص في وضعية إعاقة(؛
ـ أدوات رياضية )مضرب كرة، لوحة التزلج على األمواج، لوازم لعبة الكولف أو 

الكرة الحديديـــة، الخ(؛
ـ لعـــــب األطفال.  

هـذه األشياء ذات االستعمال الشخصي أو العائلي، يتم استيرادها على 
شكـل أمتعة مصحـوبــة تحــت نظــام القبــول المؤقـت بــدون اكتتــاب 
تصريـح جمـركــي، ويتـوجــب عليكـم إعـادة تصديـرهـا عنــد انتهــاء 
مـــدة إقامتكــم بـأرض الوطـــن أو أداء الرســوم والمكــوس الجمركـيــة 

المستحقــة عليـهــا.

اإلعفــاء التــام 
تجار،  )مأجورين،  مربح  مهني  لنشاط  ممارسين  بالخارج  مقيمين  مغاربة  بصفتكم 
أصحاب مهن حرة، عمال موسميون، إلخ(، يمكنكم أن تستفيدوا من اإلعفاء التام من 
المكوس والرسوم الجمركية فيما يخص الهدايا العائلية المستوردة بكميات محدودة 
وذات صبغة غير تجارية، على أن ال تتعدى قيمتها اإلجمالية مبلـغ 20.000 درهم 
قيمة  يعادل  ما  تستوردوا  أن  اليمكنكم  )مثال،  واحد  متاع  تخصص الستيراد  ال  وأن 

20.000 درهم من رابطات العنق أو أحذية فقط(.
يستثنى من هذا اإلعفاء :

ـ الدراجــات النارية ؛

ـ األثــاث المنزلــي )غــرف النــوم، خزانــات زجاجيــة، غــرف الطعــام، الخ( ؛
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ـ الدراجات الهوائية )غير تلك المصممة لألطفال( ؛
ـ الزرابي )اليمنح اإلعفاء إال لزربية واحدة( ؛

آالت  الطبخ،  آالت  )ثالجـات،  مستعملة  أو  كانت  جديدة  المنـزلية  ـ  اآلالت 
الغسيل، إلخ(؛

ـ أجهزة التلفاز وما شابه ذلك.

شروط منح هذه اإلعفاءات والتسهيالت 
والتسهيالت  اإلعفاءات  تمنح    

     مــرة واحـدة كل سنة مدنية.

 وتهـم األمتعة واألشيــاء الشخصية
المحمولـة فعليا مـن طرفــكـم 
عنـد دخولكـم إلى أرض الوطن 
ذات  العائلية  الهدايا  وكذلك 
صبغـة غير تجاريـة مـن حيث 
طبيعتهـا أو عددها أو كميتهـا.

العـودة النهــائيــة

اإلعفــاءات والتسهيــالت املمنوحـــة 

 إذا كنتـم مأجــورين، تجـــارا، أصــحاب مهـن حــرة ، إلخ... يمكنكم االستفادة من 
اإلعفاء التام بالنسبة لــ :

ـ  أثاثكــم المنــــزلي المستـــعمــل، أمتــعتكــم الشخصية وألبستكم الشخصية 
المستعملة؛

ـ  آالتـكـم المنزليـــة الجديدة أو المستعملـــة )آلة واحدة من كل نوع : ثالجة 
واحدة، آلة تصبين واحدة، آلة طبخ واحدة، إلــــخ(؛

غــــير  صبغة  ذات  محـــدودة  بكميــات  المستــوردة  العائليــــة  ـ  هداياكــم 
تجــــارية، على أن ال تتــعدى قيمتـــها 30.000 درهم وأن ال تخصص الستيـراد 
متاع واحد )مثال، ال يمكنكم استيــراد مايعادل مبلغ 30.000 درهم من رابطات 

العنق أو أحذية فقط(؛
ـ  معـدات وأدوات مســتعــملة في حـدود قيــمـة ال تتعـدى 150.000 درهــم. 
الجمركية  التعرفة  أساس  على  الجمركية  والمكوس  الرسوم  أداء  ويتوجب 

المعمول بها بالنسبة للجزء الذي يتجاوز هذا المبلغ.

إذا كنتم طلبة أو باعة متجولين أو عاملين في جبل طارق )يجــب أن التقـــل مـــدة 
اإلقامة بجــبل طارق عن خمـــس )05( سنــوات(، يمكنكـم االستفـادة من اإلعفاء 

التام بالنسبة لــ :
ـ أثاثكم المنزلي المستعمل وأمتعتكم الشخصية وكذا ألبستكم الشخصية المستعملة ؛

ـ آالتكم المنزلية المستعملة على أن ال يتعدى عددها آلة واحدة من كل نوع.

وألجـل االســتــفـادة مــــن اإلعــفـاءات 

يتعين  لصالحكم،  المخولة  والتسهيالت 

عليكم اإلدالء بالوثائق التالية :
وثيقة  أيــة  أو  اإلقامة  1.  بطــاقــة 

تثـبـت اإلقـامـة العادية بالخـارج؛

بطاقة  عمل،  عقد  عمـل،  2.  بطاقة 
ستة  من  ألكثر  إقامة  تأشيرة  تاجر، 
)06( أشهر أو أية وثيقة أخرى تثبت 

وضعيتكم المهنية االجتماعية.

 الـوثـائــق...
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شـروط منـح هذه اإلعفاءات والتسهيـالت 

  فـــي حالـة العودة النهائيــة، تمنــح 

المخولــــة  والتسهيالت   اإلعفـاءات 
فقــط  واحــدة  مــرة   لصالحكــم 

لكــل أسـرة.

يتم  أن  يجب  األمتعة  هذه  استيـراد    

تغيير  مع  يتزامن  وأن  واحدة   مرة 
محل اإلقامة في آن واحد.

علـى األثـاث  تنـقيل  حـالـة  فــي    

التقسيـــم  بهذا  يـرخص   مرحلتيــن، 
جرد  الئحة  تتضمن  أن   شريطة 
 المحتويات مجموع األغراض المزمع 
إدخالها، وتقدم هذه الالئحة الكاملة 
استيراد  عند  الجمركية  للمصالح 

الجزء األول.

استيراد  عمليتي  تتم  أن  يجب  كما 
المكتـــب  نفس  عبر  الجزئين 
  )06( ستة  أجـــل  في  الجمــركي 
تسليم  تاريخ  من  اعتبارا  أشهـــر 

شهادة تحويل اإلقامة.

مقــتـضـيــات عــامــــة 

البـضـائع احملـظـورة 
يحضـر استيـراد البضائع التاليـة :

 األسلحة والذخائر الحربية؛

 المخدرات؛

جميع  وكذا  والمرئية  المسموعة  المسجلة  األشرطة  المطبوعات،    المخطوطات، 
األشياء المخلة باآلداب أو التي تمس النظام العام.

البضـائع اخلاضعـة إلجــراءات خاصــة 
يـخـضـع استيـراد البضائع التاليــة الستكمــال بعـض اإلجراءات الخاصة :

المصالح   طرف  من  مسلمة  بيطرية  شهادة   : الحيوانية  والمنتوجات    الحيوانات 
المختصة التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغدائية )ONSSA( ؛ 

 المواد النباتية : شهادة المراقبة الصحية النباتية مسلمة من طرف المصالح 
المختصة التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغدائية )ONSSA(؛

اإلعــفـاءات  مـن  االســتــفادة  وألجـل 
عليكم  يتعين  الممنـوحـة،  والتسهيالت 

اإلدالء بالوثائق التالية :

محـــل  لتغيير  أصلية  1.  شهادة 
اإلقــــامة مسلمة  إما من طــــــرف 
اإلقامة  لمقر  البلــدية  السلطــة 
السلطات  طرف  من  وإما  السابق 
القنصلية المغربية بدائرة النفوذ مع 
اإلشارة إلى صفتكم )مأجور، تاجر، 

طالب، إلخ (؛

2.  قائــمة مفصلة مؤرخة وممضاة من 
الشخصية  األمتعة  تبين  طرفكــم 

واألثاث المنزلي المنقول؛

3.  قائمة مفصلـة للمعــدات واألدوات 
مـن  ومـؤرخة  ممضاة  المستعملة 
طرفكم )ال تخص إال المغاربة المقيمين 
بالخارج الذين مارسوا نشاطا مربحا 
بصفة دائمة والعائدين بصفة نهائية 

إلى أرض الوطن(.

 الـوثـائــق...
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  أصناف الحيوانـات المتوحشة والنباتات البرية المهـددة باالنقـراض وكـذا نماذجهـا 
)معاهدة واشنطن( : رخصة سيتـس »CITES« مسلمـة مــن طـرف القطاع المكلف 

بالميـاه والغابـــات ؛

  بنادق الصيد وذخيرتها : رخصة مسلمـة من طـرف مصالـح األمــن الوطنـي؛

  بعـض المنتجـات الصناعية الخاضعة لمراقبة المعايير من قبيل األلبسة واألحذيـة 
فـي حالة جديدة، معدات الطبخ، آالت الغسيل، إلخ. المستوردة بكميات تجارية : 
رخصة الولوج إلى السوق مسلمة من طرف وزارة الصناعة والتجارة  والتقنيات الحديثة؛

  معــدات االتصــال ألكثــر من وحـدة : مصـادقــة الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت.

استيـراد أدويــة لالستعمــال الشخصـي 

مع  بالمغرب  إقامتكم  الشخصي خالل  الستعمالكم  موجهة  أدوية  استيراد  بإمكانكم 
اإلعفاء من الرسوم والمكوس الجمركية. ولهذه الغاية، يلزمكم عند الدخول :

-   اإلدالء بالوثائق الطبية المتعلقة بهذه األدوية )شهادة طبية، وصفة الطبيب، إلخ (؛

-  اكتتاب تصريح تلتزمون فيه باستخدام األدوية المستوردة الستعمالكم الشخصي 
فقط وإعادة تصدير ما تبقى منها عند نهاية مقامكم )يوجد نظير من مطبوع 

هذا االلتزام بموقع إدارة الجمارك على شبكة اإلنترنيت(.

اهلبـات املخصصـة لبعـض اجلهـات 

الدولة،   مؤسسات  إلحدى  مجانا  إهداءها  ألجل  ومنتجات  بضائع  استيراد  بإمكانكم 
أو  العامة  المنفعة  بصفة  لها  معترف  لجمعية  عمومية،  لمؤسسة  محلية،  لجماعة 
لجمعية خيرية.  وحتى يتسنى لهذه الهدايا االستفادة من اإلعفاء الجمركي، يتوجب 

إلزاميا  إتمام اإلجراءات المتعلقة بها من طرف الجهة المستفيدة من الهبة.

@
www.douane.gov.ma

Particuliers : فضـاء 
Marocains Résidant à l’Etranger : ركـــــــن

Voir aussi / Formulaires : خانــــة



أداء الـرسـوم اجلمركـيـة 
القبول  نظام  من  تستفيد  ال  أو  اإلعفاءات  إطار  في  تدخل  ال  بضاعة  كل  استيراد  إن 
جمركي  تصريح  اكتتاب  يستوجب  تجاري،  طابع  ذات  أو  إجراءات  دون  المؤقت 
بالمكتب الجمركي للدخول وأداء الرسوم والمكوس الجمركية المستحقة مع استكمال 
اإلجراءات المتعلقة بالتنظيمات الغير الجمركية عند االقتضاء )انظر البضـائع الخاضعـة 

إلجــراءات خاصــة بالصفحتين 6 و 7(.

المصالــح  لـدى  اإليــداع  رهـن  البضائــع  هــذه  وضـع  بإمكــان  ذلـك،  تعـذر  إذا 
الجمركيــة في انتظــار تسويــة وضعيتهــا، وذلــك لمــدة 45 يومـــا على مسؤوليــة 

مالكهــا مع استخالص رسم التخزين، وإال فإنها ستعتبر متروكة للجمرك.
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النظــــام اجلمــركــي
اخلـــاص بالسيــــارات

الدخــول لقضــاء عطـلـة

قبــول مؤقــت

تاجــــر،  لنشـاط مربـح، متقاعـد،  بالخــــارج )ممـارس  بصفتكـم مغربـــي مقيـــم 
صاحـب مهنـــة حـرة، طالـــب، عامـل موسمي، بائــــع متجـول، إلــــــخ(

يمكنكـــم استيـــــراد :

-  سيارة سياحية أو دراجة نارية )تسجيل عادي أو مؤقت( تحت نظام القبول المؤقت 
للتمديد؛  لمدة ستة )06( أشهر، متصلة أو متفرقة، عن كل سنة مدنية، غير قابلة 
دراجة  فقط،  الشخصي  لالستعمال  النظام  نفس  تحت  باستيراد،  كذلك  لكم  يسمح 

 .)bateau de plaisance( أو زورق نزهة  )quad( أو كواد )jet ski( نارية مائية

غير أن صاحب الزورق الذي يرغب في إرساء وتثبيت قاربه في مرفأ ترفيه بحري 
معتمد، بإمكانه االستفادة من ستة )06(  أشهر إضافية على سبيل التوقف عن اإلبحار.

-  بالنسبـة للسيارات النفعية )صنف شاحنات صغيرة، فوركون أو فوركونيت( الكاملة 
يتم  والمجردة من مقاعد خلفية،  بنوافذ جانبية(  المجهزة  الغير  فيها  )بما  الهيكل 
استيرادها في إطار نظام القبول المؤقت لمدة ثالثة )03( أشهر في كل سنة مدنية، 

متصلة أو متفرقة، غير قابلة للتمديد.

عربة  عربة مسطحة،  )هيكل صندوق،  الشاحنات  صنف  النفعية  للعربات  -  بالنسبة 
مغطاة بوقاء( والحافالت : يلزم اكتتاب تصريح مفصل للقبول المؤقت )تحت غطاء 
كفالة بنكية أو أية كفالة أخرى معتمدة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير 
عند  اإلدالء،  على  زيادة  أشهر،   )03( ثالثة  كل  رأس  إتاوة على  أداء  مع  المباشرة( 

االقتضاء، بترخيص القطاع المكلف بالنقل.

-  يجب على العمال الموسميين إثبات إقامتهم بالخارج لمدة ال تقل عن ستة )06( 
أشهر لالستفادة من نظام القبول المؤقت )عقد العمل، تأشيرة اإلقامة(.

يتوجب  أشهر(   03 أو   06( الممنوحة  المؤقت  القبول  مدة  انتهاء  عند 
عليكم تسوية الوضعية الجمركية للسيارة إما بإعادة تصديرها أو عند 
االقتضاء، تعشيرها في إطار الشروط القانونية مع أداء الرسوم والمكوس 
الجمركية المستحقة. وفي كلتا الحالتين، يجب أداء غرامة مالية لعدم 

احترام االلتزامات المكتتبة بشأن القبول المؤقت.
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إمكانية االستفـادة من خصـم 85 %

لفائدة األشخاص املتقدمني يف السن )60 سنة وما فوق( 

يمنح خصم 85 % لفائدة  المغاربة المقيمين بالخارج، ذكورا وإناثا البالغين من العمر 
ستين )60( سنة وما فوق، المستكملين لمدة إقامة فعلية بالخارج تزيد عن عشر )10( 
سنوات، بصرف النظر عن وضعيتهم المهنية، وذلك لتعشير سيارة سياحية واحدة 

يقل عمرها عن عشر )10( سنوات يطبق على قيمة السيارة في حالة جديدة.
عدد  يتجاوز  ال  التي  السياحية  السيارات  في  المحصور  االمتياز،  هذا  منح  ويتوقف 

مقاعدها التسعة )09( على استيفاء الشروط التالية :

- تحديد سن المستفيد في ستين)60( سنة فأكتر؛

ال يسري امتياز الخصم بأثر رجعي على المغاربة المقيمين بالخارج سابقا الذين 
استقروا بصفة نهائية بالمغرب.

- إثبات إقامة فعلية بالخارج لمدة ال تقل عن عشر )10( سنوات، هذا الشرط يسري 
أيضا على األشخاص المكلفين بمهمة أو المنتدبين لدى هيئات أجنبية بغض النظر 

عن طبيعة مؤسسات انتمائهم )عمومية، شبه عمومية، خصوصية الخ(

- حصر االمتياز على السيارات السياحية التي تدخل في مقتطف البند  87.03  من 
النظام المنسق للتعرفة الجمركية :

• المجهزة بمحرك بنزين، ديزيل أو ذات تكنولوجيا مزدوجة ؛

• المخصصة لنقل تسعة )09( أشخاص أو أقل مع احتساب السائق )باالستناد إلى 
عدد المقاعد المحددة بالبطاقة الرمادية(؛

• المسموح لها بالجوالن في الطريق العامة؛

أما السيارات األخرى فهي مستتناة من هذا اإلجراء بما فيها الدراجات النارية، كواد، 
ذات  السيارات  النفعية،  السيارات  وكذا  وشبيهاتها   )kart cross( السباق  سيارات 
االستعمال المزدوج )Mixte(، سيارات التخييم، الشاحنات، الشاحنات الصغيرة. السيارات 

بمقصورات مزدوجة.

- حصر االمتياز وتحديده في سيارة واحدة فقط في حياة المستفيد؛

- تطبيق هذا الخصم على أساس القيمة المقدرة للسيارة في حالة جديدة حسب 
النوع والنموذج والمواصفات، وذلك في حدود مبلغ أقصاه 300.000 درهم. في 
حالة ما إذا تعدت قيمة السيارة هذا المبلغ، يبقى الجزء المتجاوز خاضعا ألداء 

المستحقات الجمركية كاملة.

- عدم الجمع بين االمتيازات :

كل سيارة معشرة تحت هذا النظام، ال يمكن لها االستفادة من االمتيازات األخرى ال 
سيما :

• المنصوص عليها في االتفاقيات التعريفية أو اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من 
طرف المغرب

باإلدارة  للعمل  عليهم  المنادى  والمماثلون  المغاربة  للدبلوماسيين  المخولة   •
المركزية.
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- عدم قابلية السيارة المعشرة بهذا االمتياز للتنازل مدة خمس )05( سنوات. ويرفع 
هذا الشرط في حالة وفاة المستفيد.

ولالستفادة من هذا االمتياز، يتعين على المعني باألمر إيداع طلبه شخصيا )الوكالة 
غير مقبولة للتعشير( لدى أي مقاطعة جمركية من اختياره، معزز بالوثائق التالية :

لتعشيـر  استخالصهـا  الواجـب  والمكـوس  الرسـوم  مبلـغ  معرفـة  مسبقـا  بإمكانكـم 
سيارتكـم السياحية في إطـار نظام  »خصم 85 %« وذلـك بالنقـر على األيقونــة المتاحـة 

بموقـع إدارة الجمـارك والضـرائب غيـر المباشــرة عـلى شـبكــة اإلنتـرنيــــت :

المصالح  لدى  المتوفر  الغاية،  لهذه  المخصص  النـموذج  على  محرر  1.  طـلب 
الجمركية والمتاح أيضا ببوابة الجمارك على اإلنترنيت ؛

2.  إثبات اإلقامة بالخارج لمدة ال تقل عن عشر )10( سنوات، مسلم من طرف 
السلطة القنصلية بدائرة النفوذ ؛

3.  نسخة من بطاقة اإلقامة أو رخصة اإلقامة، أو جواز سفر أجنبي، صالحيتها 
أيضا  امتياز خصم 85 %  بالخارج. ويسري  العنوان  المفعول وتحمل  سارية 
على المغاربة المقيمين بالخارج لمدة تزيد عن عشر )10( سنوات والعائدين 
بصفة نهائية لالستقرار بالمغرب، على أن تستكمل إجراءات التعشير داخل 
أجل ستة )06( أشهر اعتبارا من تاريخ تسليم شهادة تحويل اإلقامة التي تقوم، 

في هذه الحالة، مقام بطاقة اإلقامة ورخصة اإلقامة ؛

4.  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، صالحيتهما سارية المفعول ؛

5.  شهادة معاينة السيارة، مسلمة في نسختين من طرف مركز تسجيل السيارات 
الكائن بمحل السكنى بالمغرب؛

 »D16 bis« أو عند االقتضاء »D16 ter«  6.  نسخـة مـن تصـريــح القبـول المؤقت
المكتتب عند استيراد السيارة ؛

7. البطاقة الرمادية، محررة باسم مالك السيارة )المستفيد( المقدمة للتعشير ؛

8. الفاتورة األصلية بالنسبة للسيارة ذات ثالثة )03( أشهر من العمر أو أقل.

 الـوثـائــق...

www.douane.gov.ma
Dédouanement d’un véhicule avec MCV : ركــــــن 
Formulaires : خـانــــة

www.douane.gov.ma
Dédouanement d’un véhicule avec MCV : ركــــــن 
calcul des droits et taxes : خـانــــة
  لتحديد فئة المستفيد:MRE âgé de 60 ans et plusضع عــالمة داخل خانة: 
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مقتضـيــات عامــة متعلقـة بالسيــارات

القبـول املـؤقـت للسيــارات 

عربات  نارية،  دراجات  سياحية،  )سيارات  للسيارات  المؤقت  القبول  نظام    يمنح 
نفعية مسجلة تحت ترقيم عادي أو مؤقــت( بعــد اإلدالء ببطاقـة اإلقامـة )أو أيــة 
المتعلقــة  األصليــة  الوثائــق  وكــذا  بالخارج(  اإلعتياديـة  اإلقامـة  تثبــت  وثيقة 

بتلــك السيــارات خاصـة البطاقــة الرماديـــة.

  كل سيارة استوفت المدة القانونية للقبول المؤقت برسم سنة مدنية ال يمكن لها 
االستفادة من هذا النظام خالل نفس السنة إال بعد اإلدالء بسند ملكيتها )الورقة 

الرمادية( باسم مالكها الجديد )سندات الملكية المؤقتة غير مقبولة(.

القبول  نظام  تحت  استيرادها  يمكن  ال  للترقيم  الخاضعة  الغير  النارية    الدراجات 
المؤقت وتؤدى عنها الرسوم والمكوس المستحقة بعد اإلدالء بسند الملكية الذي 

يثبت رقم اإلطار الحديدي وعدد األساطين وتاريخ الشروع في االستخدام.

  إن وضـع سيــارة مستــوردة تحــت نظــام القبــول المؤقــت رهــن إشـارة الغيـر 
التنــازل عنهــا أو استعمالهــا ألغــراض تكسبيــة، دون ترخيـص  أو إعارتهـــا أو 

مــن اإلدارة، يعتبــر مخالفــة جمركيــة تتـرتــب عنـهــا متابعــة قانونيــة.

التصـريح بالقبـول املـؤقـت 

في  وتسجيلها  الشخصية  بسيارتكم  التصريح  يتــم  المغرب،  إلى  دخولكـم    عنــد 
الحاسوب.  

مــن أجـل ذلك يتوجب عليكم اكتتـــاب وطبـــع، انطالقا من إقامتكـــم بالخــارج 
وقبـــل عودتكــم، تصريـــح القبـــول المــؤقـــت »D16 ter« بولـــوج بـــوابــة 

إدارة الجمـــارك علــى شبكـــة اإلنترنيت : 

                 

www.douane.gov.ma
Service en lignes : فضــاء 
Déclaration d’un véhicule (D16ter)  : خـانــــة

                   أو  
http://www.douane.gov.ma/web/guest/D16ter
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انتهاء صالحية  تاريخ  التصريح وتحديد  بالتأشير على هذا  الجمركية  المصالح  وتقوم 
مدة مكوث سيارتكم بأرض الوطن.

تسـويـة القبـول املؤقـت 
أو  إعادة تصديرها  القانونية  انقضاء اآلجال  يتوجب قبل  تم قبولها مؤقتا  كل سيارة 
الجمركية  والمكوس  الرسوم  أداء  مع  القانونية  الشروط  إطار  في  بتعشيرها  القيام 
المستحقة، وكذا غرامة عدم احترام االلتزامات المكتتبة بشأن القبول المؤقت. ويمكن 
المكاتب  قــائمــة  )أنظر  الجمركيـــة  المكـــاتـــب  كل  لدى  السيارات  تعشير هذه 

الجمركية طيه(.

اإلنتـرنيـت إمكانية  بشبكـة  بوابـتهـا  عبر  إشارتكم  رهـن  الجمارك  إدارة  وتضــع 
احتساب مبلغ الرسوم والمكوس الجمركية التي يتوجب أداءها لتعشير سيارة مرقمة 

بالخارج.

في حالة ضياع تصريح القبول المؤقت، يتوجب عليكم االتصال شخصيا بأقرب مكتب 
جمركي من محل سكناكم بالمغرب من أجل منحكم نسخة نظيرة.

تمنح النسخة النظيرة بعد المراقبة بناء على تقديم طلب لهذا الغرض مدعوم بإقرار 
ضياع التصريح األصلي المسلم من طرف مصالح الشرطة أو الدرك.

الوثائق  بالمرة  يعوضان  ال  أونظيره  األصلي  المؤقت  القبول  تصريح  فإن  وللتذكير، 
األخرى لجوالن السيارة ) بطاقة رمادية، تأمين،...(

هـــام جــــدا : يـدلى عـنـد الطلب بمكتـب الخروج بنسختي »المصرح« و»التصفيـة« 
المؤقـت. ويستحســن االحتفـــــاظ بنسخــــة   القبـول  لتصــريـــح 
»التصفيــــة« المتضمنـة لتأشيـرة الجمــارك بعـد مغـادرة الوطـــن 

لتبريــر تصديــر السيــــارة عــنـــد الحاجـــــة.

تـجـاوز مــدة صالحيـة القبـول املـؤقت 
إذا تجاوزتم مدة صالحية القبول المؤقت لسيارتكم، تصبحون مطالبين بأداء غرامة 

مالية  يحدد قدرها حسب مدة التجاوز.
وال يرخص بخروج السيارة إال بعد تسديد مبلغ الغرامة.

التـأميـن عنـد احلــدود 
في حالة ما إذا كان التأمين الدولي لسيارتكم اليغطي التراب المغربي، يتوجب عليكم 
اكتتاب تأمين عند الحدود لدى الشبابيك المفتوحة لهذا الغرض بمكاتب ونقط العبور.

www.douane.gov.ma 
Dédouanement d’un véhicule avec MCV : ركـــن 
Calcul des droits et taxes : خـانــــة

13



استـرياد سيــارة بالـوكــالــة 

يمكنكـم أن تستوردوا تحت نظـام القبول المؤقت سيارة في ملك شخص غير مقيم 
بمكان  المحلية  السلطات  طرف  من  عليه  مصادق  بتوكيل  اإلدالء  شريطة  بالمغرب 

اإلقامة بالخارج لمالك السيارة أو من طرف القنصلية المغربية بدائرة النفوذ.
كل سيارة استفادت من نظام القبول المؤقت مدة ستة )06(  أشهر ال يمكنها االستفادة 
قيام  المدنية حتى في حالة  السنة  نفس  أخرى خالل  إضافية  لفترة  النظام  من هذا 

شخص آخر باستيرادها تحت غطاء الوكالة. 

استـرياد سيــارات االستـئـجــار 

متن  على  المغرب  إلى  قدمتم  إذا 
تستفيد  أن  يمكن  مستأجرة،  سيارة 
هذه األخيرة من نظام القبول المؤقت 
للمصالح  التالية  بالوثائق  اإلدالء  بعد 

الجمركية بنقطة الدخول :

تفـويت السيــارات 

إن تفــويــت السـيــارات المستوردة تحت نظام القبول المؤقت  يمكن أن يتم فقط 
بين األشخاص غير القاطنين، وفق الشروط التالية :

- أن ال تكون بذمة المستفيد سيارة أخرى ذات وضعية غير مسواة وأن ال يكون قد 
استهلك مدة القبول المؤقت المسموح بها؛ 

للسيارة عند دخولها  المؤقت  القبول  باسمه  المكتَتب  الفعلي للشخص  الحضور   -
للمغرب، وكذا المستفيد الجديد؛

- إتمام اإلجراء بالمكاتب الجمركية المرتبطة بمنظومة مراقبة المسافرين.

ال يمكنكــم تفويت ملكيـة سيــارة مقبـولــة مؤقتا إلى شخص يقطن بالمغرب إال بعد 
أداء الرسوم والمكوس الجمركية والغرامات المستحقة.

العـودة املستعـجـلـة 
يسمــح لكــم مــرة واحــدة خـــالل مــدة القبــول المؤقـــت، فـــي حالــة العــودة 
المستعجلــة إلى الخارج ألسباب مهنية، عائلية أو صحية،  إيداع  سيارتكم في محل 

من اختياركم )مستودع خاص أو عمومي( بدون وضع أختام جمركية عليها. 

1.   وثائق السيارة ؛

2.  سند اإلقامة ؛
3.  عقد االستئجار متضمنا، عند االقتضاء، 
إشارة إلى موافقة الشركة المستأجرة 
من  األخيرة  هذه  باستعمال  للسيارة 

أجل السفر إلى المغرب.

 الـوثـائــق...
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القبول  نظام  من  المستفيد  طرف  من  السيارة  تصدير  إعادة  عملية  تتم  أن  ويجب 
تصديرها  األخير  هذا  قدرة  عدم  حالة  وفي  الممنوح.  األجل  انصرام  قبل  المؤقت 
بنفسه، يمكن لإلدارة منح رخصة من أجل اقتياد وسيلة النقل إلى مكتب الخروج من 
طرف أشخاص ال تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لالستفادة من نظام القبول المؤقت، 

تجدر اإلشارة إلى أن استيراد سيارة أخرى تحت نظام القبول المؤقت رهين بإعادة 
تصدير السيارة األولى أو بوضعها لالستهالك )التعشير( في إطار الشروط القانونية.

تعشري السيـارات املوجهـة للمتالشيـات 

كل سيارة مقبولة مؤقتا لحقت بها أضــرار )حادثة، حريق، جد متضررة أو التي أتلفت 
لتجار  بيعها  أجل  من  تعشيرها  يمكن  تصديرها،  إثرها  على  يتعذر  إلخ.(  بالكامل، 

المتالشيات وفق الشروط القانونية.

وتقدم طلبات تعشير السيارات الموجهة للمتالشيات إلى المكتب الجمركي القريب 
من وجود السيارات المتضررة، مدعومة بالوثائق التالية  :

المتعلقة  النقط  في  إليها  المشار  للسيارات  الجمـركية  الوضعية  تسـويـة  يمــكن   

لفائدتكم من قبل  أو  للمتالشيات بنفسكم  الموجهة  المستعجلة والسيارات  بالعودة 

شركات التأمين واإلنجاد المرخص لها أو من قبل الممثلين المحليين لشركات التأمين 

واإلسعاف األجنبية المأذون لهم بذلك.

1.   الورقة الرمادية األصلية للسيارة أو نظير لها؛ 

2.   أربع )04( صور للسيارة مأخوذة من زوايا متعددة؛

3.   الشهادة األصلية المقرة بعدم صالحية السيارة للفحص التقني مسلمة من 

طرف وزارة النقل أو إثبات معاينة ودية بالنسبة للسيارة المصابة بحادث؛

4.   محضر المعاينة مسلم من طرف السلطات المختصة؛  

5.   تقرير الخبرة منجز من طرف خبير مقبول.  

 الـوثـائــق...
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استيـراد قطـع الغيــار 

في حالة تعرض سيارتكم لحادثة أو وقع بها عطب، بإمكانكم استيراد األجزاء وقطع 
الغيار الموجه إلصالحها تحت نظام القبول المؤقت. إال أنه ال يمكنكم االستفادة من 
شــركات  إحــدى  عــن طريق  مقدما  االستيــراد  يكون طلب  عندما  إال  النظام  هذا 
اإلنجاد المرخص لها من أجل ذلك من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 

)أنظر بالملحق، قائمة بشركات اإلنجاد المرخص لها(.

ويؤشر بالقبول المؤقت لكل قطعة غيار مستوردة على التصريح »D16 ter« أو عند 
بالمغرب،  مقامكم  نهاية  وعند  المعطلة.  بالسيارة  المتعلق   »D16 bis« االقتضاء 
الرسوم  باستخالص  تعشيرها  أو  المستبدلة  القطع  تصدير  إعادة  إما  عليكم  يتوجب 

والمكوس الجمركية.

السيـارات املصـرح بسـرقتـهـا 

الجمـركية  والمكـوس  الرسوم  بأداء  مدينيـن  تبقـــون  سيارتكـم،  سرقــة  حالة  فـي 
شريطة  الوطنــي  التـراب  مغـادرة  ويمكنكم  استيرادهـا.  عن  قانونيا  المستحقـــة 
عرضهـا على االستهـالك )التعشيـر( أو اإلدالء بالتـزام من طــرف شركـة تأمينكم أو 
اكتتـاب التـــزام بتسويـة وضعيتهـا فـي أجـل ال يتعدى سنـة واحدة. )نموذج من هذا 

االلتـزام األخيــر يوجــد بمتناولكم على موقـع إدارة الجمارك بشبكــة اإلنترنيت. 

في حالة اكتتاب االلتزام اآلنف الذكر، ال يمكنكم استيراد سيارة أخرى إال بعد تسوية 
واحدة    )01( سنة  هي  االلتزام  هذا  صالحية  مدة  أن  كما  األولى،  سيارتكم  وضعية 

وتفرض غرامات  في حالة عدم احترامه.

بنقط  تأمين  عقد  اكتتاب  لكم  يجوز  السيارات،  سرقة  حاالت  من  لالحتراز   : هــام 
الحدود لدى شركات التأمين المعتمدة من طرف الجمارك.

على  المستحقة  والمكـوس  الرسـوم  أداء  مـن  كليا  يحـرركم  العـقـد  هــذا 
نكم من مغادرة التراب الوطني من دون أي إزعاج أو إكراه.  سيارتكم، ويمكِّ

ن.  ويبقى تسديد المبالغ المستوجبة على عاتق المؤمِّ

www.douane.gov.ma
Particuliers : فضــاء 
Marocains Résidant à l’Etranger : ركـــن 
 Voir aussi / Formulaires : خـانــــة
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نـــــظــــــام الــصـــــــــــرف

 

 استيــــراد وسائــــل األداء

املحـــررة بعمـــالت 

بإمكانكم أن تستوردوا بحرية إلى المغرب وسائل األداء المحررة بعمالت دون تحديد 
لسقف المبلغ المستورد. ويتم استيراد العمالت على شكل أوراق بنكية، شيكات سفر، 
شيكات بنكية أو بريدية، خطابات اعتماد، بطائق اعتماد و كذا أية وسيلة أداء محررة 

بعمالت.

تبقى وسائل األداء المستوردة خاضعة الكتتاب تصريح إجباري لدى المكاتب الجمركية 
بنقط الدخول للتراب الوطني، عندما يعادل المبلغ المستورد أو يفوق 100.000 درهم 

مقابله بالعملة الوطنية.

الجمركية  المصالح  لدى  الطلب  عند  إشارتكم  رهن  التصريح  هذا  نموذج  ويوجد 
بمكتب الدخول. وعليكم االحتفاظ بهذه الوثيقة من أجل تقديمها للمصالح الجمركية 
عند الخروج لتبرير المصدر األجنبي للعمالت المحررة بأوراق بنكية. وهذا التصريح 

صالح مرة واحدة )إقامة واحدة( خالل مدة ال تتعدى ستة )06( أشهر.

يمكنكم كذلك اكتتاب هذا التصريح بالنسبة لمبالغ أقل من 100.000 درهم مقابلها 
إذا كنتم تنوون إعادة تصدير مبلغ يفوق 40.000 درهم  الوطنية. خصوصا  بالعملة 

مقابله بالعملة الوطنية.

تصـديــر وسـائــل 

األداء املحــررة بعمــالت 

عند مغادرتكم للمغرب، بإمكانكم تصدير وسائل األداء المحررة بعمالت التي سبق 
لكم استيرادها، وذلك وفق الشروط التالية  :

-  تصدير العمالت على شكل أوراق بنكية يخضع لتصريح لدى المصالح الجمركية 
مسبقا  المكتتب  االستيراد  بتصريح  خصوصا،  مبررا،  يكون  أن  على  الحدودية 
عندما يعادل المبلغ المحول أو يفوق 100.000 درهم مقابله بالعملة الوطنية. 
- تصدير مبلغ يفوق 40.000 درهم مقابله بالعملة الوطنية يخضع لإلدالء بتبرير 

في حالة مراقبة من أجل شبهة معينة.
-  يمكنكم  شراء وإعادة تصدير 50٪ من مبلغ العمالت المستوردة إلى أرض الوطن 
األخيـــرة،  شهــرا   )12( عشــر  اإلثنا  خالل  الصرف  سوق  في  عنها  والمتنازل 
بمدينية  المدرجة  العمالت  باستثناء  درهم،   100.000 مبلغ  حدود  في  وذلك 

حسابكم بالدرهم القابل للصرف والتحويل.
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الجمركية  للمصالح  بنكية  أوراق  شكل  على  العمالت  تصدير  تبرير  ويتعين   
الحدودية عند كل مراقبة وذلك باإلدالء ببيانات الصرف المطابقة المسلمة لكم 

من طرف الوسيط المعتمد الذي أتممتم لديه عملية الصرف .

استيـراد وتصـديـر الـدرهــم 

فـــي حدود مبلغ ال  المغربيـة  البنكيـة  أو تصديـر األوراق  استيـراد  لكــم  يرخــص 
يتعـدى 2.000 درهــم.

الـمـخـصص السيـاحــي 
  

  إذا لم تستطيعوا الحصول على العمالت عن طريق مدينية حسابكم بالدرهم القابل 
للتحويل أو عن طريق الشراء وفق الشروط المذكورة أعاله، يمكنكم االستفادة  من 
المخصص السياحي في نفس الظروف بالنسبة لألشخاص المقيمين لمبلغ بالعموالت 
مبلغ 20.000 درهم عن  إليها  يضاف  مدنية،  أقصاه 40.000 درهم عن كل سنة 
كل طفل قاصر مسجل بجواز سفركم ويرافقكم أثناء السفر. ويمكن استعمال هذا 
المخصص مرة واحدة عند سفر واحد أو عدة مرات بمناسبة أسفار متعددة خالل 

سنة مدنية، دون أن يتعدى المبلغ المستعمل السقف المسموح به.

هذا المخصص يمكن جمعه مع أي مخصص آخر مخول بموجب رخصة عامة أو خاصة 
لمكتب الصرف.

 إذا كنتم ترغبون في أداء مناسك العمرة، يمكن للبنك أن يسلمكم مخصص سنوي 
لهذا الغرض في حدود مبلغ 15.000 درهم. ويجب استعمال هذا المخصص في 
أجل ستين )60( يوما محتسبة من تاريخ الحصول عليه أو إرجاعه للبنك في حالة 

عدم استعماله.

املنيـحـة املخصصـة للطــلبــة

يمكــن لألبنـاك الــوسيطــة المقـــبــولة أن تسلم للطلبة المغــاربة الذين يتــابعون 
دراستهم العليا أو الثانوية أو التقنيــة بالخارج، منيحة »الذهاب« بالعمالت لما يعادل 
25.000 درهم عن كل سنة دراسية. ويمكن أن تسلم هذه المنيحة دفعة واحدة أو 

على أقساط.
الطالب  بأن  تثبت  بوثيقة  معززا  يكون  أن  الصدد، يجب   كل طلب مقدم، في هذا 

مسجل بانتظام لدى مؤسسة تعليمية بالخارج.

بطـاقة اإلعتمــاد الــدوليــة

إذا كنتم تتوفرون على حساب بالعمالت أو حساب بالدرهم القابل للتحويل، يمكن 
للبنك الذي تتعاملون معه أن يسلمكم بطاقة اعتماد دولية الستعمالها، داخل المغرب 

أو خارجه، في حدود سيولة الحسابات اآلنف ذكرها.
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الفـاكـس الهاتــف العــنــوان     المصالح الجهوية

05 37 73 73 88 عمارة صافت، زنقة لووس - الرباط 03 78 21 37 05 المديرية الجهوية للوسط

05 37 37 93 49 ميناء القنيطرة 04 11 37 37 05 المقاطعة الجمركية بالقنيطرة

05 37 73 00 39 05 37 21 78 70 شــارع الحسن الثاني، باب المالح  
الرباط

المقاطعة الجمركية بالرباط

05 35 61 63 89 05 35 94 73 00 حي الزهور ، طريق صفرو، فاس المقاطعة الجمركية بفاس

05 22 30 37 85 05 22 54 78 00 شارع الموحدين ، الدار البيضاء المديرية الجهوية
الدار البيضاء ـ الميناء

05 22 30 80 60 05 22 30 42 70 شارع الموحدين ، الدار البيضاء نيابة المديرية الجهوية المكلفة 
بالواردات بالدار البيضاء الميناء

05 22 20 00 36 05 22 42 70 00 1 ساحة محمد الخامس ، ملتقى 
شارعي الراشدي وعبد الرحمان 

الصحراوي ، الدار البيضاء

المديرية الجهوية للدار البيضاء 

05 22 20 00 36 05 22 42 71 30 1 ساحة محمد الخامس ، ملتقى 
شارعي الراشدي وعبد الرحمان 

الصحراوي ، الدار البيضاء

نيابة المديرية الجهوية
 بالدار البيضاء الضواحي

05 22 53 90 35 05 22 33 90 01/02 
05 22 53 90 32

منطقة الشحن – النواصر المقاطعة الجمركية بالنواصر

05 24 39 53 86 05 24 39 36 00 المسيرة 3 تاركة ص ب 954 مراكش المديرية الجهوية للوسط الجنوبي

05 24 39 53 85 05 24 32 53 17 المسيرة 3 تاركة ص ب 954 مراكش المقاطعة الجمركية بمراكش

05 23 34 51 52 05 23 34 51 51 كلم 22 ، طريق الواليدية ، الجرف 
األصفر

المقاطعة الجمركية بالجرف 
األصفر

05 39 34 04 55 05 39 34 04 57/58 زنقة الكندي ، طنجة المديرية الجهوية للشمال الغربي

05 39 93 11 90 05 39 33 00 12 نيابة المديرية الجهوية طنجة 
المتوسط، ميناء طنجة المتوسط، 

عمالة فحص األنجرة - طنجة

نيابة المديرية الجهوية طنجة 
المتوسط

05 39 94 06 86 05 39 32 84 22 شارع يوسف بن تاشفين ، طنجة نيابة المديرية الجهوية لطنجة 

05 39 99 15 95 05 39 99 91 00 شارع المسيرة الخضراء - تطوان المقاطعة الجمركية بتطوان

05 36 60 87 45 05 36 60 89 69 شارع محمد الخامس ، بني انصار المديرية الجهوية للشمال الشرقي

05 39 98 34 51 05 39 98 20 10 شارع الزرقطوني ، الحسيمة المقاطعة الجمركية بالحسيمة

05 36 60 87 45 05 36 60 88 06 شارع محمد الخامس ، بني انصار المقاطعة الجمركية بالناظور

05 36 68 25 34 05 36 68 21 48
05 36 68 35 92

ملتقى شارعي المهدي بن تومرت 
وعمر المختار ، وجدة

المقاطعة الجمركية بوجدة

05 28 89 49 03  05 28 89 40 10 شارع األمير موالي عبد الله ، حي 
السالم 70000 العيون

المديرية الجهوية بالجنوب 

05 28 89 76 28 05 28 89 72 60 شارع الوالء ، مدخل الميناء الجوي،  
الداخلة

المقاطعة الجمركية بالداخلة

05 28 89 49 03 05 28 89 23 48 شارع األمير موالي عبد الله ، حي 
السالم 70000 العيون

المقاطعة الجمركية بالعيون

05 28 82 80 53 
05 28 84 38 07

05 28 29 85 11
05 28 29 84 85

الميناء الجديد أكادير  المديرية الجهوية بأكادير

05 28 82 80 53 
05 28 84 38 07

05 28 29 85 11
05 28 29 84 85

الميناء الجديد أكادير  المقاطعة الجمركية بأكادير

عنـاويـن وأرقـام الهاتـف للمصالـح الجـمركـيـة الجـهـويـة



قـامئــة شـركـــات اإلنجـــاد املعتـمــــدة

العــنــوان إسم الشركة

 زنقة السالم،Racine( 7( - الدار البيضاء
الهاتف : 36 44 36 22 05 - الفاكس : 44 54 39 22 05

أمل أسيستانس

ملتقى زنقة الحرية وشارع محمد الخامس - مراكش أمي أسيستانس ماروك

27، زنقة كندي - طنجة أنوال أسيستانس

10 مكرر، زنقة فاطمة الزهراء، رميلة - مراكش
 الهاتف : 21 58 44 24 05 / 24 37 44 24 05 

أسيستانس مولتي سيرفيس مراكش

حي البوغاز، زنقة رحال بن أحمد، رقم 21 مكرر - طنجة
 الهاتف : 30 31 31 39 05 - الفاكس : 01 46 31 39 05  

اإلنجاد واإلسعاف السريع

23، شارع اإلمام علي، ص. ب : 2207 - فاس
 الهاتف : 25 25 65 35 05 - الفاكس : 56 24 65 35 05 

أطلس أسيستانس

زنقة 208، رقم 5، مجموعة الفايز - أكادير
 الفاكس : 54 51 82 28 05

اداك

28، شارع لحسن أويدر، مرس السلطان الشمالي - الدار البيضاء
 الهاتف : 23 23 54 22 05 - الفاكس :21 21 54 22 05 

أكسا أسيستانس المغرب

4، زنقة تطوان - مكناس 
 الهاتف :  70 58 52 35 05 / 76 03 52 35 05  

مكتب شفيق للتأمينات

زنقة سيدي طلحة، عمارة سمول دور، الطابق 3 - تطوان
 الهاتف : 43 03 70 39 05  - الفاكس : 23 41 96 39 05

مركز الخبرة التقنية واإلنجاد المركزي

شارع الحسن األول - طنجة شمال أسيستانس

50، زنقة مستشفى الحسني - الناظور 
 الهاتف والفاكس : 03 30 33 36 05

شنوف أسيستانس

300، زنقة مصطفي المعاني - الدار البيضاء
الهاتف : 96 46 20 22 05

 الفاكس : 09 46 20 22 05 / 06 47 20 22 05  

كوريس ماروك

C2، باب أكناو - مراكش مقاولة العلمي موالي عبد السالم

35، زنقة أسني درب الطليان - الدار البيضاء
  الهاتف :  99 17 48 22 05 / 55 29 26 22 05

 الفاكس : 26 07 49 22 05

مرأب سليم

ص. ب : 9179 - الدار البيضاء
 الهاتف : 27 27 27 22 05  - الفاكس : 25 10 27 22 05 

أنتير سكور أسيستانس

تجزئة سيڤيم، مجموعة 131، طريق المطار، الحي الصناعي سيدي معروف 
- الدار البيضاء

 الهاتف : 47 47 97 22 05 - الفاكس : 10 45 97 22 05 

إسعاف مونديال أسيستانس

سكتـــور 12، الــرقـــم 1520، حـــي الســالم - ســــال ليلى أسيستانس

41، محج الحسن الثاني - فاس
الهاتف :91 01 65 35 05 - الفاكس :41 44 65 35 05

مغرب سوكور أوربا أسيستانس

25، شارع الحسن الثاني - الناظور
 الهاتف : 33 52 60 36 05 - الفاكس : 32 33 60 36 05 

ميديتيراني أسيستانس

المركز التجاري سيدي بليوط، زنقة كمال محمد الدار  البيضاء 
 الهاتف : 77 77 44 22 05 -  الفاكس : 40 16 44 22 05 

صفاء أسيستانس

37، شارع الحنصالي، عمارة ألتيد، الطابق األول، الشقة رقم 4 - وجدة
 الهاتف: 22 22 71 36 05 /11 11 71 36 05 / 88 88 68 36 05

 الفاكس : 70 00 70 36 05

سيمو أسيستانس



قـامئــة شـركـــات اإلنجـــاد املعتـمــــدة

زنقة أصيلة، الرقم 72، حي حجري - العيون
 الهاتف : 77 38 89 28 05 - الفاكس :   64 13 89 28 05 

كراج السالم المذكور

95، شارع المالزم بلحوسين، إقامة العلمي، شقة 4 - وجدة
  الهاتف : 07 07 70 36 05/05 78 68 36 05 الفاكس :  16 27 68 36 05

الشركة الشرقية لإلنجاد

زنقة التعاون الوطني، تلبروجت - أكادير شركة سوس أسيستانس

34، محج الحسن الصغير - الدار البيضاء
 الهاتف : 00 00 45 22 05 -  الفاكس : 88 37 30 22 05

االتحاد المغربي لإلنجاد )أوماسيست(

14، زنقة الحديقة - الدار البيضاء 2، زنقة أنتيسيراب - مكناس وفا أسيستانس

زنقة ابن هشام، رقم 48، برانيس 1 - طنجة
 الهاتف : 67 67 31 39 05 / 27 27 31 39 05  الفاكس : 97 05 31 39 05

وورلد أسيستانس

تجزئة كريمة 2، الرقم 74 - طنجة
الهاتف : 00 31 31 39 05 - الفاكس :  48 03 31 39 05 

واريت أسيستانس

شارع الحسن الثاني، عمارة 221، شقة 33- الرباط
 الهاتف : 36 46 73 37 05

أسيستانس حمداني

زنقة 24، الرقم 68، الحي الصناعي، كراج عالل - القنيطرة
 الهاتف : 14 37 36 37 05  الفاكس : 60 72 37 37 05

ديباناج بريطا رضوان

59، شارع المستشفى الحسني -  الناظور
 الهاتف : 33 33 33 36 05 - الفاكس : 43 11 33 36 05 

شركة اإلنجاد المتحدة

4، شارع القاضي التازي، العالية - المحمدية
 الهاتف : 46 26 30 23 05 - الفاكس :57 26 32 23 05 

ديباناج السعادة كراج كبير

شارع الحسن الثاني، مجموعة مبارك،
العمارة B ، الشقة 2 - بني مالل 

 الهاتف : 24 00 42 23 05 - الفاكس :92 00 42 23 05 

بني مالل إنجاد

62، زنقة فاس - بركان
الهاتف : 58 29 61 36 05 - الفاكس : 44 44 61 36 05 

حامليلي أسيستانس

171، شارع العربي الوادي - سطات
 الهاتف : 82 82 72 65 06 / 50 60 17 61 06

رشاد أسيستانس

إقامة السالم، عمارة 18 - بني مالل
 الهاتف : 00 42 42 23 05 - الفاكس : 25 30 42 23 05

بني مالل أسيستانس

رقم 111، األمان الدشيرة الجهادية، ص.ب :567 – إنزكان
 الهاتف  والفاكس :24 42 33 28 05 

شيفا أسيستانس

رقم 5، المركز التجاري القاري، شارع الجيش الملكي - مكناس
 الهاتف : 16 02 52 35 05 / 40 70 52 35 05  الفاكس :63 24 40 35 05

الباهية أسيستانس

حي المطار، زنقة الركيبات، رقم 10-75   الداخلة
 الهاتف : 40 00 93 28 05 / 25 76 89 28 05  الفاكس :85 82 89 28 05

الداخلة أسيستانس

تجزئة عين العاطي 2، الرقم 7 ، الراشيدية - الهاتف:  85 56 17 61 06 أسيستانس الراشيدية

353، ملتقى شارع محمد الخامس وشارع المقاومة - الدار البيضاء
 الهاتف : 51 51 40 22 05 الفاكس : 07 74 40 22 05

مغرب سوكور أنترناسيونال أسيستانس

إقامة النجد، عمارة 5، شقة 44 - الدار البيضاء
 الهاتف : 89 82 98 22 05 / 33 80 98 22 05 الفاكس : 89 82 98 22 05

تميري أسيستانس

مقر القدس 3، بلوك 7، الرقم 18 - تازة
 الهاتف : 38 12 21 35 05 الفاكس : 78 94 21 35 05

تازة أسيستانس

34، شارع الحاج لحبيب، ليزاميكال - أكادير
 الهاتف : 23 23 23 28 05 الفاكس : 99 97 23 28 05

إسعاف وإنجاد



212، ملتقى شارع محمد الخامس وزنقة 41، الرقم 3 - القنيطرة
 الهاتف : 40 43 37 37 05 الفاكس : 38 46 36 37 05

خدمات أسيستانس السالم

353، ملتقى شارع محمد الخامس وشارع المقاومة - الدار البيضاء
 الهاتف : 75 75 40 22 05 الفاكس : 07 74 40 22 05 

أوطو سكور أسيستانس

140، شارع 2 مارس - الصويرة
 الهاتف : 30 30 78 24 05 الفاكس : 77 49 78 24 05

موكادور أسيستانس

25، زنقة مورتانيا - وجدة
 الهاتف : 85 85 70 36 05 الفاكس : 66 96 68 36 05

أنكاد أسيستانس

رقم 61، كلم 7، طريق آسفي، الحي الصناعي سيدي غانم - مراكش
 الهاتف : 32 36 17 61 06 / 01 58 39 24 05 الفاكس : 01 58 39 24 05

ديباناج األطلس الكبير

مجموعة H، زنقة 861، الرقم 5-7 الحي الحسني - األلفة - الدار البيضاء 
 الهاتف : 85 75 83 62 06 / 83 93 06 64 06  الفاكس : 35 88 93 22 05

 إنجاد الخير

196، شارع مرس السلطان - الدار البيضاء 20006
 الهاتف : 88 51 20 22 05 / 66 53 20 22 05 الفاكس : 85 20 27 22 05

اورو ماكريب أسيستانس

14، ممر كاليول، عين السبع - الدار البيضاء 20006
 الهاتف : 41/42 21 66 22 05 الفاكس : 43 21 66 22 05

أوطوموف

17، طريق أكنول، حي الشفاء - تازة
 الهاتف : 24 03 21 35 05 / 63 03 21 35 05

كاجواع أسيستانس

حي الوحدة، محج الشريف االدريسي - العيون انجار السمارة

24، حي الوحدة، الرقم 1، كيش الوداية - تمارة
 الهاتف : 39 39 77 37 05 الفاكس : 98 96 77 37 05

فلوريدا أسيستانس

30، زنقتي سوريا ولبنان، رقم 4، كليز - تمارة
 الهاتف : 50 50 06 25 05 الفاكس : 54 50 06 26 05

أسيستانس سوكور مراكش

206، شارع مستشفى الحسني - الناضور
 الهاتف : 97 77 60 36 05

مكة أسيستاس

 إقامة النخيل، شارع محمد السادس –تازة
 الهاتف : 99 38 67 35 05 الفاكس : 89 38 67 35 05

ربان أسيستاس

67، شارع المنصور الذهبي عمارة بلكاهية – مراكش
 الهاتف : 73 96 44 24 99/05 59 43 24 05 الفاكس : 99 59 43 24 05

أسيستاس التدخل السريع مدينة الحمراء

6، العمارة 8، الطابق الثاني –فاس
 الهاتف : 04 40 61 35 05 الفاكس : 93 76 61 35 05

زالغ أسيستاس

الطريق رقم 15، إقامة طارق الرقم 3 –أزرو
 الهاتف : 33 33 56 35 05 الفاكس : 70 17 56 35 05

أسيستاس تافياللت

56، شارع مرس سلطان -الدار البيضاء 
 الهاتف : 16 16 49 22 05 الفاكس : 11 22 22 22 05

الشركة المغربية لنقل األموات

قـامئــة شـركـــات اإلنجـــاد املعتـمــــدة








