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 حول غرامات التأخير الناتجة  بيان صحفي

 عن المبادالت التجارية عبر الموانئ

 

، 2015 أكتوبر 27ترأس السيد عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، يوم الثالثاء 

موضوع غرامات التأخير المتعلقة بالمبادالت لتقديم نتائج وخالصات دراسة حول   اجتماعا 

وقد تم اعداد هذه الدراسة، التي عهدت للجنة قطاعية تحت تنسيق الوكالة  التجارية عبر الموانئ.

 . االشكاليةالوطنية الموانئ، وفقا لمقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين المعنيين بهذه 
 

المتعلقة   غراماتهذه الان في معرض افتتاحه لالجتماع الخاص بغرامات التأخير، أكد السيد الوزير 

 لوجستيكي بالتجارة الخارجية تشكل مجاال بالغ التعقيد، ويحوي العديد من القضايا ذات طابع مالي، 

مع العديد من المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية  اإلشكالية: )أ( تقاطع هذه  وقانوني، وذلك بالنظر إلى

من مؤسسات عمومية وخواص، الخ، و)ب( تأثيرها على القدرة التنافسية للواردات والصادرات و)ج( 

 .نب المتعلق بالعملة الصعبةشكلها بالنسبة للميزانية العمومية وخصوصا الجاتالتحديات التي 

 

، يتضح أن غرامات التأخير تنتج عن التأخيرات التي وقفت عليها الدراسةمن خالل عناصر التشخيص 

االلتزامات التعاقدية بين المؤدية إلى انتهاك وعدم احترام  المسجلة في تنفيذ عمليات االستيراد والتصدير

 : التأخير من فئتينالمستورد ومالك السفينة. وتتكون غرامات 

 

 رصفةاألرسوها ب وخاللغرامات التأخير المتعلقة بالسفن والناجمة عن انتظار السفن قبل رسوها  .أ 

. ويعزى هذا الوقت الضائع بالنسبة للسفن، إلى العديد من العوامل المتعلقة ببرمجة الرحالت 

 ؛ الموانئ يرة نقل وإخراج البضائع منثوالقدرة االستيعابية للمستوردين وكذا و

غرامات التأخير المتعلقة بالحاويات والناجمة عن التأخير في حركات تبادل الحاويات بين  .ب 

لدى ن المشكلة الرئيسية في هذا الشأن في عدم السيطرة على مدد إقامة الحاويات مالمتدخلين. وتك

 .خارج الميناءالزبناء 

: المعوقات  أهم العوامل التالية  ت اإلشارةفي ما يتعلق باألسباب الكامنة وراء غرامات التأخير، تم

 مواسم؛ تنظيم المتخلي عنهامشكلة الحاويات  ؛الخاصة بالمستوردين ؛ متطلبات المراقبة المعمول بها

إلى ارتفاع عدد سفن الحبوب  مما يؤدي، محدودةاستيراد بعض السلع مثل الحبوب في فترات زمنية 

ظاهرة تركيز المستوردين على ميناء الدار البيضاء على  ؛نتظارازدياد حاالت اال وبالتاليبالموانئ، 

 .الرغم من توفر المرافق المتخصصة بالموانئ األخرى للمملكة

 

 لتحسين الحالة الراهنة. أوراشا حقيقيةالتي تشكل  المواضيعالتشخيص، تم تحديد بعض  عناصربعد تقاسم 

، تدعيم بعض البنى الفوقية للمستوردينتهم هذه النقاط تحسين نظام برمجة السفن، وتحسين سعة التخزين 
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، وتخفيف ومزامنة المسالالغاز الطبيعي السفن الخاصة بالمينائية لتحسين عملية معالجة السفن خصوصا 

 . الخ ،البضائع من الموانئ إخراجيرة ثعمليات المراقبة وكذلك تسريع و

 

 قطاعية اجتماعاتعقد  طلب السيد الوزير، مناقشة اهم توصياتها و وبعد تقديم نتائج الدراسة السالفة الذكر

قصد تعميق النقاش حول مختلف التوصيات وتحديد اإلجراءات النفط والحبوب والحاويات الخ ...( )

  .ات التأخيرتجاوز مشكلة غرامتمكن من خارطة طريق تشاركية  العملية من اجل تسطيرها ضمن

 

ممثلي القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات والشركات العمومية والمتدخلين  ،شارك في هذا االجتماع 

 والجمعيات المهنية وعدة فاعلين أخرين من المجموعة المينائية. المينائيين
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