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بإمكانات الدولي السوق ھذا ويزخر .2004 سنة منذ ملحوظا نموا يشھد و العالمية السوق في  حديثا تجاريا نموذجا الحالل سوق يعد 
 من أكثر على موزعين مستھلك مليار 8.1 الى الحالل المنتجات مستھلكي عدد يصل و دوالر مليار 2 300 بحوالي يقدر بحيث قوية
.دولة 100

شريحة ليشمل يمتد أيضا بل المسلمين علي فقط ٪5.1 بحوالي سنوي نمو معدل يشھد الذي المستھلكين من العدد ھذا يقتصر ال 
.الصحية والسالمة الجودة الى ترجع ألسباب الحالل المنتجات استھالك في يرغبون الذين المسلمين غير من متنامية

منتجات أيضا مليض توسع بل ،الدبح طريقة الى باألخص و الدواجن و اللحوم الى فقط يشير انه على تقليدي بشكل الحالل الى ينظر ال 
 ،الحالل التجميل ومستحضرات الحالل السياحة مثل والخدمات االستھالكية السلع من واسعة مجموعة وكذلك اللحوم غير غذائية

...الحالل األطفال ولعب الحالل المنزلية والمنتجات الحالل، الصيدالنية والمستحضرات



:ب الحالل سوق يتميز ،وطنيا 
واألدوية والمنسوجات التجميل ومستحضرات األغذية، تجھيز في مزدھرة محلية صناعة.
المغربي الحالل مقياس  NM .عالميا به معترف 08.0.800
المغرب في الحالل صناعة تطوير مجال في فعال بشكل منخرطة وطنية مؤسسات.

ذه منھا في ضرورة دعم تطوير قطاع الحالل، أعطت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية ھوعيا 
بحيث  المسألة دورا متزايد األھمية في صياغة السياسات الرامية إلى تعزيز و تطوير الصادرات

الوطني لتنمية المبادالت التجارية  البرنامج ادرجتھا في قلب 

ق في اطار برنامج تنمية الصادرات من اجل خلم إطالق دراسة وفي ھذا السياق، ت
ن صورة شاملة علوضع بشراكة مع مركز التجارة العالمي فرص الشغل المنجز 

ومحددةعمل مفصلة ذات أھداف واضحة المغرب لوضع خطة قطاع الحالل في 
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1المحور 

وضع صورة شاملة 
 لقطاع الحالل في المغرب
وة و التعرف على نقاط الق
ات والضعف وكذلك التحدي

التي تواجھه

تحديد القطاعات و 
األسواق المستھدفة

اقتراح مجموعة من 
 اإلجراءات والتوصيات
 التي من شأنھا النھوض
بالصادرات المغربية 
للمنتجات الحالل

:ترتكز ھذه الدراسة على المحاور التالية

3المحور 2المحور 

وفق المنھجية المعتمدة من 
العالميةطرف مركز التجارة 

ذاوأخ المعنية الوزارية القطاعات مختلف بإشراك 
اعالقط في المھنيين النتظارات االعتبار بعين



الرفع من مستوى جاذبية المغرب وجعله قطبا إقليميا لصناعة المنتجات الحالل

تطوير العرض التصديري للمنتجات الحالل

تقوية الصادرات المغربية نحو جميع األسواق المستھدفة

: الى باألساس وتھدف : الى باألساس وتھدف



:ترتكز الخطوط العريضة للرؤية االستراتيجية لتطوير صادرات المنتجات المغربية الحالل على عدة مستويات

في ما يخص المنتجات الحالل 1

خلق عالمات تجارية للمنتجات الحالل؛

تكييف المنتجات طبقا للمعايير التنظيمية لألسواق المستھدفة؛

ل؛تعبئة وتغليف المنتجات بطريقة جذابة تحتوي على المواصفة الحال

 المنتجات  الحالل وفق احتياجات األسواق المستھدفة تموقعتعزيز.

في تحسين القدرة التنافسية 2

 ؛)كيو التصنيف الجمرالضرائب (الحالل الحوافز المقترحة للشركات العاملة في قطاع

تيسير الوصول إلى المدخالت الغير متوفرة على المستوى الوطني؛

اعطاء األولوية للشركات العاملة في قطاع الحالل من االستفادة من برامج الدعم.



التوزيع التجاريفي ما يخص  3

تحديد قنوات التوزيع حسب نوع المنتج في كل سوق الحالل.

 ؛)يزيا والسنغالاإلمارات العربية المتحدة ومال(الحالل األسواق الرئيسية لمنتوجات إنشاء منصات للمنتجات المغربية في بعض

تمكين المقاوالت من التواجد في األسواق االفتراضية.

اللوجستيكيةمن حيث الخدمات  4

 مخصصة لمنتجات الحالل في المغرب؛ لوجيستيكيةإنشاء مناطق

 الخطوط البحرية والجوية إلى األسواق المستھدفة؛من عدد الرفع

الخدمات  التفاوض من اجل التعاقد المشترك للمشاريع الصغيرة والتعاونيات مع المجموعات الدولية الرائدة في مجال
DHL   ،Fedexاللوجستيكية



التواصل مستوى على 5

 تعتمد على الوسائل و التكنولوجيات الحديثة؛وضع سياسة للتواصل الستھداف األسواق

 الل؛لزيادة الوعي  وتحسيس المعنيين بأھمية الحللتواصل على المستوى المحلي سياسة وضع

 ؛موقع مؤسساتي على شبكة االنترنت للتعريف بالعرض المغربي للمنتجات الحاللإنشاء

 ؛...)منتديات وندوات ومعارض (تظاھرات وطنية متعلقة بقطاع الحالل احداث

 الدولية  المرتبطة بالحاللالتظاھرات تقوية المشاركة في.

البشرية الموارد حيث من 6

الحالل؛ وضع خطة تدريبية لفائدة مسيري المقاوالت من اجل تمكينھم من االستفادة من ولوج األسواق

 المتخصصين في مجال الحالل؛ االفتحاصومنح الشھادات للخبراء في تدريب

 على المقاييس و المواصفات الحالل لصالح المسؤولين عن اإلنتاج داخل الشركاتالتدريب.



والمقاييس العمليات في 7

الحكومية البرامج حيث من 8

 ي العالم؛المغربي التقييس مع الجھات المانحة للمقاييس فبشھادة الحالل للمعھد  االعتراف المتبادل

 إلى السوق الوطنية؛بالمقاييس الحالل للولوج االعتراف فرض

تأھيل المؤسسة المكلفة بالتقييس و تمكينھا من الموارد المالية والبشرية؛

 والتعاونياتللمقاوالت الصغيرة الحالل دعم الحصول على شھادات.

 القطاعية؛االستراتيجيات دمج الحالل في مختلف

حاللإنشاء آليات خاصة لتمويل ودعم الشركات الراغبة في العمل في قطاع ال.



:الحالل تشملالفاعلين في مجال لجنة وطنية مكونة من احداث الضروري سيكون من التدابير، لتنفيذ ھذه 
 

الترويج

الدعم التقني و المالي

تطوير العرض

المؤسسات التنظيمية
في المغربالحالل تنمية الشھادة  -
ضمان االمتثال للمقاييس -
تطوير االعتراف المتبادل مع الجھات المانحة للشھادات األخرى -

االستراتيجيات القطاعية الوطنيةدمج الحالل في مختلف  -

تمويل الحصول على الشھادات الحالل  -
االستثمار تمويل  -
والتحسيس بقطاع الحالل  الدعم الفني  -

وضع استراتيجية مندمجة للترويج -
المشاركة في مختلف المناسبات الدولية المتربطة بالحالل -
...)ملتقيات ، منتديات ومعارض(خلق تظاھرات خاصة بالحالل  -

المغربي التقييس المعھد 
التصديرتنسيق المؤسسة المستقلة لمراقبة و 

الغذائيةالمكتب الوطني للسالمة الصحية لمنتجات 
المجلس العلمي األعلى

 ،يالبحر والصيد الفالحة :الوزارية القطاعات
 والخدمات النقل التجارة، و الصناعة

...والمالية ،الصحة ،اللوجستيكية
:المھنية الجمعيات
المغرب لمقاوالت العام االتحاد

الصغيرة والمتوسطةالمقاوالت الوكالة الوطنية لتنمية 

التنمية الفالحيةوكالة 
صندوق الضمان المركزي

التجارية االبناك

الخارجيةالوزارة المكلفة بالتجارة 
المغرب تصدير

المؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق التصدير
المغرب تسويق

البيضاءمعارض الدار مكتب 

الجمعية المغربية للمصدرين

الجمعية المغربية للمصدرين



المحور 
المحور 3
3



برنامج عقود تنمية 
التصدير

من  االفتحاصبرنامج 
اجل التصدير

برنامج األسواق 
االفتراضية

برنامج تنمية الصادرات 
من اجل خلق فرص 

الشغل



األھداف

عمل برنامج على المتوفرة المصدرة المقاوالت تمكين 
 وجاتھامنت لتطوير الكفيلة الوسائل من االستفادة من طموح
المستھدفة؛ األسواق في

المستھدفة؛ باألسواق المقاوالت تموقع تقوية
اتھاصادر نمو وتيرة تسريع من المصدرة المقاوالت تمكين 

.وأسواقھا منتوجاتھا وتنويع

  ةالھادف الترويجية برامجھا إنجاز في المصدرة المقاوالت مواكبة
 قمر تطور مع يتناسب مالي دعم تقديم خالل من الصادرات لتنمية

 التدابير من مجموعة مصاريف لتغطية يالتصدير معامالتھا
.المستفيدة المقاولة عمل خطة في إدراجھا المتوقع الترويجية

مضمون البرنامج

الدعم المالي 

عياالجتما الضمان صندوق إزاء قانونية وضعية في تكون أن 
الضرائب؛ وإدارة

مليون 500و 5 بين ما للتصدير متوسط معامالت رقم تحقيق 
االخيرة؛ سنوات ثالث خالل درھم

سنتين عن تقل ال مدة منذ ألنشطتھا مزاولة مقاولة.

شروط االستفادة

برنامج عقود تنمية التصدير

نسبة تغطية مصاريف التسويق
و الترويج 

تطور رقم معامالت الصادرات  

0 % % 3أقل من أو يساوي 

60 % %10و% 3ما بين 

80 % % 20و% 10ما بين 

90  % % 20أكثر من 

ماليين درھم وذلك حسب تطور  5يحدد قيمة الدعم المالي في سقف 
:  يرقم معامالت الصادرات اإلضافي لكل مقاولة حسب السلم التال

 ةالمغربي للمقاوالت يمكن
 الحالل مجال في الفاعلة

 جالبرنام ھذا من االستفادة
 وطللشر مستوفية كانت اذا

 تمويل من يخولھا بحيث
 الشھادات على الحصول
 تمويل كذلك و الحالل

 االنشطة من مجموعة
 من اتمكنھ التي الترويجية
العالمية لألسواق الولوج



مضمون البرنامج

.مقاولة لكل درھم  40.000 الى 30.000

الدعم المالي 

؛المغربي للقانون خاضعة مقاولة
زاءإ قانونية وضعية وفي التجاري بالسجل مسجلة مقاولة 

الضرائب؛ وإدارة االجتماعي الضمان صندوق
سنتين عن تقل ال مدة منذ ألنشطتھا مزاولة مقاولة.

شروط االستفادة

األھداف

التصديرية؛ خطواتھا في المقاوالت دعم
و قوتھا نقاط إدراك على المستفيدة المقاوالت مساعدة 

التصدير؛ مجال يف ضعفھا
خاصة استراتيجيات إعداد على المقاوالت مساعدة 

.بالتصدير

 القدرات وتحليل دراسة من االستفادة من المقاوالت تمكين 
 ،معتمدين خبراء طرف من القطاعات مختلف في التصديرية

 ھياكلھا تعزيز أجل من لھا الالزمين والدعم المساعدة وتقديم
.التصديرية إمكاناتھا وتحسين

اإلفتحاص في مجال التصديربرنامج 
 ةالمغربي للمقاوالت يمكن
 الحالل مجال في الفاعلة

 جالبرنام ھذا من االستفادة
 وطللشر مستوفية كانت اذا

 تمويل من يخولھا بحيث
 خاصة استراتيجية اعداد

لالحال منتجاتھا بتصدير



غلالشتنمية الصادرات  من أجل خلق مناصب برنامج  EDEC
مضمون البرنامج

الدعم المالي 

األھداف

الفئة المستھدفة

اريةالتج القدرات تنمية برنامج عرفه الذي النجاح إثر على 
 اطلقت ،EnACTب اختصارا المعروف العربية للدول

 لدوليا المركز مع بتعاون الخارجية بالتجارة المكلفة الوزارة
  راتالصاد تنمية برنامج" جديد برنامج انطالق عن للتجارة

)(EDEC " الشغل مناصب خلق أجل من

أسواق والمتوسطة الصغرى المقاوالت ولوج تحسين 
 شبابو نساء يسيرھا التي  تلك منھا وخصوصا التصدير،

  المستھدفة؛ القطاعات في
اريالتج الدعم مؤسسات توفرھا التي الدعم خدمات تحسين 

 القطاعات في والمتوسطة الصغرى بالمقاوالت الخاصة
البرنامح يشملھا التي

المتوسطة و الصغرى المقاوالت البرنامج ھذا يستھدف 
:التالية للقطاعات المنتمية
الغذائية الصناعات قطاع
البحر منتوجات قطاع
الجلدية الصناعات قطاع    

الكندية الحكومة طرف من ممول البرنامج

  دراسة اعداد تمويل
 تطويرو لتعزيز استراتيجية
 المغربية الصادرات
الحالل للمنتجات

 لفائدة تدريبية دورات توفير
 الحالل مجال في الخبراء

 توجيھية بجوالت القيام
 اوالتالمق و الفاعلين لفائدة
 يف الرائدة الدول بعض في

كماليزيا الحالل مجال



االفتراضيةاألسواق برنامج 

مضمون البرنامج

الدعم المالي 

األھداف

الفئة المستھدفة

تيةموا بيئة لخلق الالزمة المؤسساتية اإلصالحات تشجيع 
اإللكترونية؛ للتجارة

سواقاأل الستخدام والمتوسطة الصغيرة المقاوالت قدرة تعزيز 
الصادرات؛ وزيادة لتطوير االفتراضية

على دةالمستفي والمتوسطة الصغيرة المقاوالت موقف تعزيز 
 مع استراتيجية شراكات خالل من االفتراضية األسواق
.عالميا المعروفة االفتراضية األسواق

 لكل دوالر مليون بمبلغ دوفيل شراكة اطار في البرنامج تمويل ويتم
سنوات ثالث مدى على بلد

 الصغيرة المقاوالت صادرات تطوير الى يسعى البرنامج ھذا
 في والمساھمة االفتراضية األسواق خالل من والمتوسطة
 جارةللت مواتية بيئة لتھيئة الالزمة المؤسساتية اإلصالحات
  .وتونس والمغرب األردن في اإللكترونية

 مقاوالت صغيرة ومتوسطة 200

ة يمكن للمقاوالت المغربي
الفاعلة في مجال الحالل 
 االستفادة من ھذا البرنامج

ة المواكبيخولھا من بحيث 
والدعم لالشتراك و عرض 

منتوجاتھا الحالل في 
األسواق االفتراضية



 : 0537 701 846

 : 0537 727 150

 :essabar@mce.gov.ma

مديرية سياسة المبادالت التجارية

الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة 
و التجارة واالستثمار واالقتصاد 
الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية


