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مهام المدير العام للتجارة

تُناط بالمدير العام للتجارة االختصاصات التالية :
 إعداد ،بتنسيق مع الفاعلين المعنيين ،االستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع التجارة والتوزيع وتعزيز القدرة التنافسية
للمقاوالت النشيطة في هذا القطاع ،وضمان تنفيذها وتتبعها ومواكبتها؛
 القيام ،مع الفاعلين المعنيين  ،بوضع البرامج العملية ومخططات عمل االستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع التجارة
والتوزيع والتكفل بتتبعها وتنفيذها ؛
 القيام  ،مع السلطات والهيئات المعنية  ،بإعداد استراتيجية تنمية وتشجيع وتحفيز االستثمار في قطاع التجارة
الداخلية والتوزيع والسهر على تتبعها ؛
 المساهمة في إطار االستراتيجية الوطنية للتكوين المهني  ،فيما يخص الجانب المتعلق بقطاع التجارة والتوزيع ،
في تحديد االحتياجات ووضع مخططات التكوين المتعلقة بها؛
 استقبال المستثمرين في قطاع التجارة والتوزيع ومدهم بالمعلومات وتوجيههم وخاصة بالنسبة للمشاريع التي
تكتسي أهمية خاصة وتحتاج إلى مواكبة نوعية ؛
 القيام مع السلطات والهيئات المعنية  ،بأي عملية تهدف إلى تأطير المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة
العاملة في قطاع التجارة والتوزيع وتشجيعها وتنميتها وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها ؛
 وضع اإلطار التشريعي والتنظيمي والهيكلي ألنشطة التجارة والتوزيع والمساهمة في وضع دالئل مرجعية
لتقنينها؛
 توفير الخبرة الالزمة للفاعلين في قطاع التجارة والتوزيع قصد تعزيز قدرتهم التنافسية ؛
 السهر  ،بتنسيق مع الفاعلين المعنيين  ،على تنمية وتشجيع جميع أشكال التجارة بما في ذلك التجارة اإللكترونية
وتجارة األسواق الكبرى والمتوسطة ؛
 المساهمة  ،بتنسيق مع الفاعلين المعنيين  ،على توفير الظروف المثلى لتحسين واالرتقاء بالتجارة  ،بما في ذلك
التجارة القروية والمتجولة وكذا التجارة الصغيرة ؛
 تنمية شراكات وبرامج للتعاون من اجل تقوية قدرات المنظمات المهنية والفاعلين الخواص العاملين في قطاع
التجارة والتوزيع ؛
 المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاوالتي في قطاع التجارة والتوزيع وضمان تطبيق النصوص
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام المقاول الذاتي؛
 المساهمة في اقتراح وتتبع التدابير المتعلقة بتزويد السوق وبمجال األسعار ،وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل ؛
 السهر على مراقبة المنتجات والسلع والخدمات المعروضة في السوق وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل ؛
 تحديد اإلطار التنظيمي وتدبير أو العمل على تدبير شراء وإعادة بيع الكحول اإلثيلي ؛
 اعتماد هيئات تقييم مطابقة المنتجات والسلع والخدمات ؛
 القيام بأنشطة المراقبة في مجال القياسة القانونية  ،بما في ذلك أجهزة القياس  ،ومراقبة السوق ؛
 تدبير معايير القياس الوطنية ؛
 مساعدة المقاوالت الصناعية في اختيار أجهزة القياس واستخدامها وصيانتها ؛
 الموافقة على المواصفات القياسية للجودة والسالمة في قطاع التجارة والتوزيع ؛
 القيام بمهام كتابة المجلس األعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة واالعتماد ؛

 السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية المستهلك ؛
 اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز حماية المستهلك في جميع أبعادها ؛
 السهر على تعزيز قدرات الحركة الوطنية لحماية المستهلك ؛
 تقديم كل مساعدة تقنية للجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك.
 إعداد ومالءمة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية "للتجارة الخارجية مع األخذ بعين االعتبار التزامات
المغرب في إطار االتفاقيات التجارية المتعددة األطراف والجهوية أو الثنائية ؛
 منح رخص االستيراد والتصدير بالنسبة للمواد الخاضعة لهذا اإلجراء وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل؛
 إبداء الرأي بخصوص كل التدابير التعريفية وغير التعريفية المقترحة في مجال حماية اإلنتاج الوطني وتتبع
تطبيقها ؛
 اتخاذ تدابير الحماية المطبقة في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية ؛
 تطبيق تدابير الحماية التجارية في إطار محاربة الممارسات التجارية غير المشروعة وخصوصا ممارسات
اإلغراق والدعم واالستيراد المكثف التي من شأنها إلحاق الضرر باإلنتاج الوطني ؛
 إبداء الرأي واالست جابة لطلبات االستشارة في حدود اختصاصاتها حول النزاعات بين المغرب وشركائه التجاريين
 ،وذلك بطلب من الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي ؛
 مساعدة المقاوالت المغربية في مساطر البحث حول التدابير المضادة لإلغراق أو اإلجراءات التعويضية المطبقة
من طرف الدول األخرى ؛
 تتبع األشغال المتعلقة بتسوية النزاعات التجارية الدولية واالجتهادات القضائية المتعلقة بها ؛
 المتابعة الالحقة للواردات والصادرات؛
 االقتراح والمساهمة في إعداد كل إجراء أو قرار من شأنه تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني في األسواق الخارجية
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  ،وتطوير تجارة الخدمات وتحسين اإلطار التحفيزي الممنوح لألنشطة
التصديرية؛
 اقتراح التدابير المتعلقة بتبسيط وتحسين المساطر المطبقة على التجارة الخارجية باتصال مع الهيئات المعنية وفقا
للقواعد واألعراف المعمول بها على الصعيد الدولي والسهر على تنفيذها وتنظيمها وعقلنتها بهدف ضمان االنتقال
إلى استعمال التقنيات المعلوماتية في مجاالت إدخال وتداول وتخزين المعلومات والوثائق ؛
 تنسيق االستراتيجية الوطنية من أجل تطوير وإنعاش صادرات السلع والخدمات أخذا بعين االعتبار السياسات
القطاعية ؛
 إعداد البرنامج السنوي للتظاهرات االقتصادية بالخارج وتتبع تنفيذه ،مع السهر على ضمان التنسيق بين أنشطة
مختلف هيئات اإلنعاش التجاري؛
 مساعدة تنظيم التظاهرات التجارية ذات الطابع الدولي المنظمة داخل المملكة وتشجيعها ودعمها عند االقتضاء ؛
 إبداء الرأي بخصوص آليات دعم الصادرات؛
 المساهمة في تقييم آثار اإلصالحات التعريفية على تنافسية االقتصاد الوطني ؛
 التنسيق والمساهمة في إعداد وإجراء وتتبع المفاوضات الخاصة باالتفاقيات التجارية المتعددة األطراف المتعلقة
بالمنظمة العالمية للتجارة والمنظمات االخرى المتعددة األطراف ذات الطابع التجاري بإشراك السلطات الحكومية
المعنية ؛
 إعداد مشاريع االتفاقيات التجارية والتعريفية؛
 تحضير أشغال اللجن المشتركة للتعاون االقتصادي والتجاري الثنائي وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها؛
 المساهمة في تحليل آثار االتفاقيات التفضيلية على االقتصاد الوطني وكذا في تحضير الدراسات المقارنة حول
التجارة الخارجية للمغرب مع تجارة البلدان المنافسة .

