مشروع
تصدير ساهل
في إطار توجيهات السلطات العمومية املتعلقة بتشجيع الصادرات ،تبنت احلكومة املغربية واالحتاد البريدي العاملي
مشروع «تصدير ساهل» الذي يهدف إلى تبسيط ولوج املقاوالت املغربية الصغرى واملتوسطة والصغيرة جدا إلى األسواق
الدولية.
في هذا السياق ،مت التوقيع على اتفاقية شراكة بني القطاعات اإلدارية واملؤسسات املعنية بهدف حتديد املهام واملسؤوليات
من أجل تنفيذ مشروع «تصدير ساهل».
األهداف
يهدف مشروع «تصدير ساهل» إلى حتقيق ما يلي :
• تبسيط املساطر اإلدارية للتصدير لفائدة املقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغيرة جدا نحو األسواق الدولية
• تقليص تكاليف التصدير
• تسهيل الولوج إلى األسواق الدولية
ويقوم بريد املغرب بدور الشباك الوحيد للتصدير عبر تقدمي خدمات قرب مالئمة للفاعلني االقتصاديني خاصة املقاوالت
الصغرى واملتوسطة والصغيرة جدا.
الشركاء
• وزارة الصناعة ،واالستثمار ،والتجارة واالقتصاد الرقمي
• االحتاد البريدي العاملي
• مجموعة بريد املغرب
• إدارة اجلمارك والضرائب غير املباشرة
• املديرية العامة للضرائب
• مكتب الصرف
• دار الصانع
• مغرب املقاوالت
• املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
• الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة اخلارجية
الفئة املستهدفة
• التعاونيات املرخصة
• املقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغيرة جدا واحلرفيني الذين يستجيبون للمعايير (*) التالية :
 حتقيق رقم معامالت سنوي ال يتعدى مليوني درهم التوفر على رمز تعريف ضريبي أو سجل جتاري أو رسم ضريبي أو رقم مشترك للشركات.(*) هذه املعايير قابلة للمراجعة بعد املرحلة التجريبية بجهة مراكش ( 1سنة) لتشجيع الصادرات.

إجراءات التسجيل
لالستفادة من مزايا هذه اخلدمة ،يتعني على األشخاص املؤهلني من الفئة املستهدفة التوجه للتسجيل بإحدى شبابيك
وكاالت بريد املغرب أو إحدى وكاالت «كرونوبوست املغرب» ،عبر تقدمي الوثائق املطلوبة حسب نوعية الفئة املستهدفة :
• استمارة تسجيل املستفيدين من خدمة «تصدير ساهل» والتصريح بالشرف حسب رقم املعامالت احملقق خالل
السنة السابقة (أقل من مليوني درهم) (يتم سحب النماذج من الشباك)
• كل شهادة حول املنتوج الذي سيتم تصديره التي متكن من القيام بعمليات التصدير في انتظار املصادقة على
الطلب من طرف السلطات املعنية
• بعد إيداع هذه الوثائق ،يسلم بريد املغرب إلى الزبون توصيال في انتظار تسليمه بطاقة االنخراط في خدمة «تصدير
ساهل»
• في انتظار إطالق موقع جتريبي بجهة مراكش خالل النصف األول من سنة  ،2019تضع مجموعة بريد املغرب رهن
إشارة الزبناء وكالتني للقيام بالعمليات التجريبية .ويتعلق األمر بوكالتي بريد املغرب وكرونوبوست بشارع
كيليز مبراكش
الصادرات
للقيام بأي عملية تصدير ،يقوم الفاعلون املسجلون بالعمليات التالية :
• التوجه إلى أحد نقط البيع التابعة لبريد املغرب أو «كرونوبوست»
• تقدمي توصيل التسجيل أو بطاقة االنخراط
• اختيار أحد مستويات اخلدمة :
 االقتصادي  :الطرود البريدية أقل من  30كلغ أو الطرود الصغيرة أقل من  2كلغ السريع  :الطرود أقل من  30كلغ• ملئ رسالة النقل املتعلقة باخلدمة اخملتارة (  CN23أو )CN23 EMS
• تسليم الطرد لوكالة بريد املغرب إلمتام إجراءات اإليداع مصحوبا ب :
 فاتورة جتارية بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة اإلقامة جميع املستندات املطلوبة مبوجب اللوائح احملددة ( ،ONSSA ، EACCEاحلرف اليدوية)...املزايا
• تقدمي بريد املغرب خلدمة الشباك الوحيد من خالل ضمان الواجهة مع اجلمارك ومكتب الصرف
• تبسيط مساطر االنخراط والتصدير بوكاالت بريد املغرب وكرونوبوست
• إعفاء التصريح اجلمركي املفصل إلى حدود  50 000درهم لكل عملية تصدير
• تقدمي خدمات لوجستيكية مالئمة لكل الفيئات املستهدفة
• اقتراح رزنامة من اخلدمات امللحقة  :تتبع البعائث على الشبكة اإللكترونية ،التأمني ،التغليف...
التعريفة
لالستفادة من اخلدمة االقتصادية ،املرجو االطالع على املعلومات باملوقع اإللكتروني لبريد املغرب www.poste.ma
لالستفادة من اخلدمة السريعة ،املرجو االطالع على املعلومات باملوقع اإللكتروني لكرونوبوست www.chronopost.ma

