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GENEL BİLGİLER

Coğrafi Konum

Afrika’nın kuzey batısında yer alan Fas; doğ>usunda Cezayir, ğu? neyinde ise Moritanya ile komşudur. Sahil
sınırı  u? lkenin  batısında  Atlas  Okyanusundan  başlayıp  Cebelitarık  boğ>azını  da  içine  alarak  kuzeyde
Akdeniz’de sonlanmaktadır. Kuzey Afrika’nın başlıca ve ğelişmişlik açısından farklılık arz eden u? lkeleri
içerisinde  yer  alan  Fas,  Batı  Sahara  dahil  710.850  km2  yu? zo? lçu? mu? ne  sahiptir.  Fas  topraklarının
kuzeyinde, Akdeniz kıyısında İ�spanya’ya ait olan iki ku? çu? k şehir Ceutave Melilla yer almaktadır. Fas, Rif
bo? lğesinde yer alan dağ> lar ve Atlas dağ> ları ğo? z o? nu? nde bulundurulduğ>undaMağreb bo? lğesinin en yu? ksek
dağ> larına sahip u? lke olarak bilinmektedir.

Siyasi ve İdari Yapı

Fas 1956 yılına  kadar Fransa hakimiyeti  altında kalmış,  aynı  yıl  bağ> ımsızlığ> ını  ilan etmiş ve  u? lkede
anayasal monarşi kurulmuştur. Ancak u? lke ğeçmişi 9. Yu? zyıla kadar dayanmaktadır. Fas Krallığ> ı 1996
yılında kabul edilen 4. Anayasasına ğo? re, kendisini; devlet dini İ�slam, Resmi dili Arapça ve Berberice
olan bir demokratik monarşi olarak tanımlamaktadır.

Kral kanun koyucu aynı zamanda da dini ve ahlaki bir lider konumundadır. Kral, Başbakanı hu? ku? met
u? yeleri,  ordu  komutanlarını  ve  u? st  du? zey  yetkilileri  kendisi  atamaktadır.  Parlamentonun  yetkileri
sınırlıdır.
Arap du? nyasının diğ> er ikinci nesil kralları ğibi Vİ. Mohammed’ de u? lkedeki modernleşme çalışmalarına
katkıda bulunmaya so? z vermiştir. Yeni kralın o? ncelikle odaklandığ> ı nokta başta AB olmak u? zere Fas’ın
uluslararası  ilişkileri  olmuştur.  Tahta  çıktığ> ından  bu  yana  yapılan  ğenel  seçimlerde  Kralın,  mevcut
hu? ku? metlere  destek  verdiğ> i  ğo? ru? lmektedir.  OF nu? mu? zdeki  do? nemde  Fas’ta  politik  sistemin  istikrarını
su? rdu? rmesi beklenmektedir.

UF lkede muhalif partiler hu? ku? meti eleştirme hakkına sahiptir ancak, monarşinin, İ�slam’ın ve Batı Sahra
sorununun eleştirilmesi yasaktır. Fas’ta istikrarlı bir politik sisteme ek olarak ğu? venli bir yaşam ortamı
vardır. Yabancılar kabul ğo? rmekte, iş adamları rahat hareket edebilmektedir.

Nüfus ve İşgücü Yapısı

Çorak  ya  da  ço? l  bo? lğelerinin  hemen  hemen  ıssız  olmasına  karşın  Akdeniz  kesimi  ovaları  ve  Atlas
Okyanusu’na yakın kuzey kesimlerdeki ovalar oldukça yoğ>un nu? fus barındırmaktadırlar. Nu? fusun bu? yu? k
bo? lu? mu?  Berberi ve Araplardan oluşmaktadır.

Demoğrafik  profil  u? lkenin ğenç  bir  nu? fusa  sahip olduğ>unu ğo? stermektedir.  25 yaşın altındaki  nu? fus
toplam nu? fusun %38’ine karşılık ğelmektedir. UF lkede yaşayan yabancılar ğenellikle Fransız, İ�talyan ve
İ�spanyollardan oluşmaktadır. 4.5 milyon civarında Faslı yurtdışında yaşamaktadır. Bunların çoğ>unluğ>u
Avrupa u? lkelerinde yaklaşık yarısı Fransa’da ikamet etmektedir.

Fas’ın  nu? fusunun  o? nemli  bir  kısmı  Atlas  Okyanus’u  kıyısında  bulunan  şehirlerde  yoğ>unlaşmaktadır.
Kazablanka, Rabat, Ağadir, El Jadida, Kenitra ğibi. Diğ> er taraftan, iç kesimlerde turizm başkenti Marakeş,
tarım kesiminin yoğ>unlaştığ> ı Meknes Fes şehirleri ve Akdeniz kıyısında bulunan Tanğer, Tetoaun, Nador
ve Oujda diğ> er o? nemli şehirler olarak du? şu? nu? lebilir. Şehirleşme ve nu? fus hızlı artmaktadır. 20. yu? zyılın
başında Fas’ın nu? fusu 5 milyondan az iken 1954 yılında 10 milyona ulaşan nu? fus 1985-1990 yıllarında
22 milyona ulaşmıştır. 2019 yılı itibariyle Fas'ın nu? fusunun 36 milyona ulaştığ> ı ifade edilmektedir.

İ�şsizlik o? nemli bir sorun olarak ğo? ru? lmektedir.



Doğal Kaynaklar

İ�klimine paralel olarak bitki o? rtu? su?  u? ç değ> işik kuşak arz eder. Kıyı boyunca hakim bitki o? rtu? su?  Akdeniz bitkileridir.
Orta kısımlardaki yaylalarda stepler hakim bitki o? rtu? su? du? r. Atlas Sıradağ> larının ğu? neyinde ise ço? l bitkileri ğo? ru? lu? r.
Rif Sıradağ> larında iğ>ne yapraklı ağ> açlar yu? kseklere doğ> ru yoğ>unlaşır. Meşe ağ> açları Atlas Okyanusu kıyılarında
bu? yu? k  ormanlar  teşkil  ederlerken,  Orta  Atlas  Sıradağ> larında  ormanlar  ğenellikle  sedir  ağ> açlarından  meydana
ğelmiştir.  Ormanlar u? lke yu? zo? lçu? mu? ne oranla fazla bir yer kaplamazlar.  UF lkede yabani hayvanlar,  kayda değ>er
derecede yoktur.

Yer u? stu?  kaynaklarına ğo? re, yeraltı kaynakları çok fazladır. Fosfat başta olmak u? zere, manğanez, kobalt, demir ve
ğu? mu? ş,  u? lkenin sahib olduğ>u  en o? nemli yeraltı  zenğinlikleridir.  Bundan başka antimon,  molipten,  petrol ve az
miktarda ko? mu? r mevcuttur. Deniz zenğinliklerinden balık çok boldur.

GENEL EKONOMİK DURUM

Ekonomik Yapı

UF lke ekonomisinin ayakta tutulmasında o? ne çıkan başlıca sekto? rler olarak tarım, imalat, balıkçılık ve
turizm sekto? rlerinden elde olunan ğelirler  bu? tçede o? nemli  paya sahiptir.  Du? nyanın  en bu? yu? k  fosfat
yataklarına  sahip  olan  Fas,  dış  u? lkelere  ğo? nderdiğ> i  işğu? cu? dolayısıyla  elde  ettiğ> i  do? vizlerle  de  u? lke
ekonomisinin hem do? viz ihtiyacını azalıyor hem de kendi bu? tçesine katkı sağ> lamaktadır.

Ekonomik Performans

1980’li yıllardan itibaren İMF ve Du? nya Bankası ile işbirliğ> i içinde başarılı bir ekonomik reform su? recine
ğirmiş, bu çerçevede dış ticaret rejiminin liberalleştirilmesi, yeni yatırım kanunu, o? zelleştirme proğramı
ve bankacılık sisteminde iyileştirilme yolunda o? nemli adımlar atan Fas hu? ku? meti,ekonomisinin son 10
yılda tarım ve fosfat sekto? rlerine olan bağ> ımlılığ> ını azaltarak imalat ve hizmet sekto? rlerinin ĞSYİ�H’daki
paylarını artırmıştır. Bunun dışında hu? ku? metin başlıca sorun olarak ğo? rdu? ğ>u?  işsizlik oranını du? şu? rmek
ve  ekonomik  durğunluğ>a  bağ> lı  olarak  artanfakirliğ> i  azaltma  istikametinde  bir  sıra  olumlu  adımlar
atmıştır.  2014 yılından itibaren reel bu? yu? me oranlarında pozitif izlenim sağ> lanan u? lke ekonomisinde
2017 ve 2018 yıllarında ardıcıl olarakĞSYİ�H’nın yıllık ortalama % 3,6 ve % 4,1 bu? yu? me sağ> lanmıştır.

Ekonomi Politikaları

Fas,  Du? nya  Bankası  tarafından  o? nerilen  bir  ekonomik  proğramı  yu? ru? tmektedir.  UF lkedeki  sosyal  ve
ekonomik  eşitsizliğ> in  bu? yu? medeki  en  o? nemli  enğel  olduğ>u  belirtilmektedir.  Diğ> er  taraftan  u? lkenin
serbest piyasa ekonomisine ğeçmesine kuşku ile bakan bir kesim de bulunmaktadır. Fas firmalarının
o? zellikle  Avrupa’dan  ğelecek  rekabet  karşısında  zayıf  kalmalarından  korkulmaktadır.  Hu? ku? met  iş
çevrelerinin modernizasyonu konusunda bir kampanya başlatmıştır.

Turizm ğelirleri u? lkenin en o? nemli do? viz ğirdi kaynağ> ı  konumundadır. Diğ> er o? nemli do? viz kaynakları
yurt dışında çalışan Fas’lı işçilerin ğo? nderdikleri do? vizler ve fosfat ihracatından elde dilen ğelirlerdir.

Para  birimi  Dirham  olup,  Dirham’ın  değ>eri  Euro  ve  Dolardan  oluşan  bir  sepet  u? zerinden
hesaplanmaktadır.



EKONOMİ’DE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

Fas,  orta  ğelir  du? zeyinde  bir  u? lke  olarak  kabul  edilmektedir.  ĞSYİ�H’nin  yaklaşık  2/3’u?  hizmetler  sekto? ru? ne
dayanmaktadır.  İ�malat  sekto? ru?  ĞSYİ�H’nin  yaklaşık  %  13’u? nu? ,tarım  sekto? ru?  ise  ĞSYİ�H’nin  yaklaşık  %  12’sini
oluşturmaktadır.  Madencilik  sekto? ru?  ise  ĞSYH’nin  yaklaşık  % 4’u? nu?  oluşturmaktadır.  Dış  borç  yu? ku? nu? n  fazla
olmaması  nedeniyle  yaşanan  ku? resel  ekonomik  krizden  ğo? receli  olarak  daha  az  etkilenmiştir.  Orta  vadede
ekonominin ğu? ç kazanması beklenmektedir

Tarım ve Hayvancılık

Tarıma elverişli bir iklim ve toprak yapısına sahip olan Fas’ın ğenellikle kıyı sahillerinde balıkçılığ> ın o? n planda
tutulmuş ve bu alana ağ> ırlık verilmiştir.UF retimin verimliliğ> inin hava koşulları ile yakından ilğili du? zeyde olduğ>u
tarım sekto? ru? nde iş ğu? cu? nu? n % 40’ı istihdam edilmekte olup son yıllarda ĞSMH’nin %11-18’ni oluşturmaktadır.
Başta ğelen tarım u? ru? nleri; tahıl, baklağiller, zeytin ve narenciye olarak sıralanabilir. Fas, su? t u? ru? nleri konusunda
kendi  kendine  yeterli  olup  tahıl,  şeker,  yağ>  ve  çay  ise  ithal  edilmektedir.  Diğ> er  taraftan,  meyve  suyu,  şarap,
kurutulmuş u? ru? nler, zeytin ve kap arininihracata yo? nelik u? retimleri desteklenen u? ru? nlerdir. En o? nemli tarımsal
ihraç u? ru? nleri; narenciye, domates, taze patates, şaraplık u? zu? m olan Fas’ta zeytin ve zeytinyağ> ı u? retimi hem yurtiçi
tu? ketim, hem de ihracata yo? nelmektedir.

UF lkedeki  ormancılık  sekto? ru? ,  5  milyon  hektar  ormanlık  bo? lğe  bulunmasına  rağ>men  yeterince  ğelişmemiştir.
HaN lihazırda 27 balıkçılık limanı bulunan u? lkede yeni balıkçılık limanlarının yapımı ğu? ndemde olup sekto? r, ğelecek
vaat eden bir sekto? r olarak ğo? ru? lmektedir.

 Sanayi

Tarım sekto? ru? nden sonra ğelen sanayi sekto? ru?  u? lke ğenelinde son yıllarda o? n plana çıkan sekto? rler içerisinde yer
almaktadır. Sanayi sekto? ru? ndeki yatırımları teşvik etmek için do? nemin hu? ku? metleri 1982 yılında yatırım kanunu,
1988’de  verği  indirimi  kanunları  çıkararak bu istikamette  olumlu  adımlar  atmışlardır.  1993  yılından  itibaren
devlet çimento, demir, çelik ğibi ağ> ır sanayilerdeki hisselerinin bir bo? lu? mu? nu?  o? zelleştirmiştir. Kasablanka, imalat
sanayi sekto? ru? nde o? nemli bir merkezdir. Ğıda işleme sekto? ru? nde konserve meyve, balık, un ve bitkisel yağ> lar başta
ğelmektedir. Fas’ta 13 şeker pancarı fabrikası, u? ç konserve fabrikası ve toplam u? retim kapasiteleri 534.000 ton
olan 5 adet şeker rafinerisi bulunmaktadır.

Tekstil sekto? ru?  ekonomik bu? yu? me içinde o? nemli bir paya sahiptir. UF lkenin en o? nemli ihracat sekto? ru? du? r. Kimya sanayi
ağ> ırlıklı olarak fosfatın işlenmesine dayalıdır. Fas, du? nyadaki en bu? yu? k fosforik asit u? reticisi ve ihracatçısıdır.



Madencilik

Madencilik sekto? ru? nu? n en o? nemli ayağ> ı fosfat u? retimidir. Fas, ABD ve Rusya Federasyonu’ndan sonra du? nyadaki
u? çu? ncu?  bu? yu? k fosfat u? reticisidir. UF lkedeki toplam fosfat rezervinin 58 milyar ton olduğ>u tahmin edilmektedir. Son
yıllarda ortalama fosfat u? retimi 21- 23 milyon ton, ihracat 10-12 milyon ton civarında ğerçekleşmektedir. Fas, ham
fosfat,  fosforik asit ve ğu? bre ihracatında du? nyada ilk sırada yer almaktadır.  Madencilik sekto? ru? nu? n%95’i  fosfat
u? retimi olsa da u? lkede fosfat dışında ğu? mu? ş, bakır, çinko ve kobalt u? retimi deyapılmaktadır.

Turizm

Hu? ku? metin başlattığ> ı “Plan Azur” kapsamında u? lkenin çeşitli yerlerinde 6 adet turistik belde yapımına başlanmış
ancak hepsinin 2015’te tamamlanması beklenmektedir.  Turizm sekto? ru? nde hali  hazırda Fransız,  İ�nğiliz,  Suudi,
Alman ortak yatırımları bulunmaktadır. Ancak sekto? r politik krizlerden etkilenmeye açıktır. Son do? nemde u? lkeyi
ziyaret eden Batılı turist sayısında du? şu? ş ğo? ru? lmesine karşılık u? lkeye Arap u? lkelerinden ğelen turist sayısında artış
ğo? ru? lmektedir

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR

Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü

UF lkeye yapılan doğ> rudan yabancı yatırımlarda artış ğo? zlemlenmektedir.  En fazla yabancı yatırım çeken alanlar
turizm, ğayrimenkul, telekomu? nikasyon, ulaşım ve sanayi sekto? rleridir. Fransa en o? nemli yatırımcı u? lkedir. Diğ> er
o? nemli yatırımcı u? lkeler İ�spanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İ�nğiltere ve Almanya’dır.

Moroccon  İnvestment  and  Development  Ağency  (AMDİE),  Sanayi  Bakanlığ> ı’na  bağ> lı  bir  kurum  olup,  yatırım
teşviklerinden  sorumludur.  Yatırım  sistemi  liberal  olup,  pek  çok  sekto? r  o? zel  yatırıma  açıktır.  Yerel  mevzuat
karşısında yerli yabancı ayrımı yapılmamaktadır. Yatırımlarla ilğili olarak Fas makamlarınca son do? nemde klasik
hukuki uyğulamalar çerçevesinde formalitelerin olabildiğ> ince azaltıldığ> ı bir sistem uyğulamaya konulmuştur.

Fas'ta yatırım imkanlarına ilişkin olarak ayrıntılı bilği alabilmek için http://www.invest.ğov.ma/ web sayfalarının
ziyaret edilmesi faydalı olacaktır.

Firmaların kendi  serbest  ticaret  alanları  olmasına imkan tanımaktadır.  Ğu? mru? k  verğileri  sadece u? retilen veya
bo? lğeye ğetirilen malların İ�spanya’ya tu? ketim amacıyla ithal edilmesi halinde ğeçerli olmaktadır.  Bu bo? lğelerde
faaliyet ğo? steren firmalar, İ�spanyol iş kanunlarına bağ> lıdırlar.

Ülkedeki Serbest Bölgeler (Özel Ekonomik Bölgeler)

Fas'ta birkaç serbest bo? lğe bulunmaktadır. En o? nemlileri aşağ> ıda listelenmektedir.

 Export Processinğ Zone of Tanğier
 Free Zones at Tanğer Med Ksar el Majaz Mellousa 1 and 2
 Free Zone in Dakhla and Laayoune
 Free Storağe Zone of hydrocarbons: Kebdana and Nador
 Export Processinğ Zone in Kenitra
 Casablanca Finance City
 Tanğier Automotive City

So? z konusu serbest bo? lğelerde temelde verği avantajları, yabancı para ile işlem kolaylığ> ı, sosyal ğu? venlik
o? demelerinde  indirimler  ğibi  o? nemli  muafiyetler  sağ> lanmaktadır.  Her  serbest  bo? lğede  sekto? rel
odaklanma  ve  verği  muafiyetleri  değ> işebilmektedir.  Bu  bo? lğelerde  faaliyette  bulunabilmek  için  belli
kriterler uyğulanabilmektedir. (OF rn: Cironun % 85 inin ihracat kaynaklı olması ğibi)

http://www.invest.gov.ma/


Detaylı bilği için Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığ> ının internet sitesinin yanısıra
serbest bo? lğelerin o? nemli bir kısmını işleten kamu şirketi olan MEDZ Ğroupe CDĞ'nin aşağ> ıda paylaşılan
internet sitesinden bilği alabilmek mu? mku? ndu? r.

http://www.zonesindustrielles.ma/?search&lanğ=fr     
http://www.mcinet.ğov.ma/     
https://www.medz.ma/index.php/en/

Şirket Kuruluşu ve Şube Açılışı

Fas’ta  şirket  kuruluşları  u? lkenin  16  şehrinde  faaliyet  ğo? steren  Yatırım  Ajanslarındaki  (Centre  ReXğionale
d’İnvestissement-CRİ) “Tek Ğişe” uyğulaması sayesinde bu? yu? k oranda kolaylaştırılmıştır. Yatırım Ajanslarına ilğili
belğeler ile başvurulması halinde yerli ortak, ğaranto? r benzeri uyğulamalara ğerek kalmaksızın şirket kuruluşu
ğerçekleştirilebilmektedir.

Yatırım  merkezlerinden  temin  edilen  bilğilere  ğo? re  şirket  kuruluşunda  talep  edilmesi  muhtemel  belğeler  ve
tahmini maliyetlere aşağ> ıda yer verilmektedir. So? z konusu belğe ve maliyetlerin kuruluş o? ncesinde ilğili yatırım
merkezine ğidilerek teyit edilmesinde fayda vardır. Şirket kurulumunun aşamalarına aşağ> ıda yer verilmektedir.

Aşama 1: Neğatif Sertifikası: Şirketin adının kullanımda olmadığ> ını ve ticaret siciline kaydedilebileceğ> ini ğo? steren

belğe.

 Fas ticaret sicili OMPİC (Moroccan İndustrial and Commercial Property Office) tarafından verilir ve 1 yıl
ğeçerlidir. 1 yıl içinde ticaret siciline kaydettirilmeyen belğeler iptal edilir. Başvuru tarihinden itibaren 1
ay içinde teslim alınmayan belğeler iptal edilir.

İlgili Taraflar Tüm şirketler
İlgili Online: www.directinfo.ma

Organizasyonlar OMPIC VEYA OMPIC BÖLGESEL OFİSLERİ
   Bo? lğesel Yatırım Merkezleri (CRİ) / OMPİC

Gerekli Belgeler YATIRIM MERKEZLERİNDEN TEMİN EDİLEN BAŞVURU FORMU
ULUSAL KİMLİK KARTI YA DA PASAPORT ŞİRKET ADINA

HAEREKET EDEN BİRİSİ VARSA ULUSAL KİMLİK KARTI YA DA
PASAPORT FOT.

Ücretler 175 dhm (Online başvuruda 105 dhm)

Aşama 2: Şirket So? zleşmesinin hazırlanması (Noter veya o? zel so? zleşme şeklinde)

İlgili Taraflar Tüm şirketler
İlgili Organizasyonlar Hukuk şirketleri: yedieminler, noterler, avukatlık şirketleri, yetkili

denetim ve muhasebe firmaları etc.
Gerekli Belgeler Hukuki şirketler tarafından istenecek belğeler
Ücretler Hukuk şirketleri u? creti ve leğalizasyon işlemi için sayfa başına 20 dhm

Aşama 3: Eğ> er kurulan şirketin tu? ru? ne ğo? re so? z konusu ise kayıt formunun hazırlanması ve sermaye katkısının 

belirlenmesi. So? z konusu form işletme sermayesi şeklinde bir yapılanmaya ğidilecekse hazırlanacaktır.

İlgili Taraflar Ticari işletmeler (özellikle SA-Limited Şirket, SAS-Basit Limited
Şirket, SCA-Komandit Şirket)

İlgili Hukuk şirketleri: yedieminler, noterler, avukatlık şirketleri, yetkili denetim ve
Organizasyonlar muhasebe firmaları vb.
Gerekli Belgeler Yetkili kişi tarafından imzalanmış kayıt formu
Ücretler Hukuk şirketleri u? creti

http://www.directinfo.ma/
https://www.medz.ma/index.php/en/
http://www.mcinet.gov.ma/
http://www.zonesindustrielles.ma/?search&lang=fr


Aşama 4: OF denmiş Sermayenin Yatırılması: Şirket tarafından 8 ğu? n içinde o? denmiş sermaye bankaya yatırılarak 

bankadan bu konu ile ilğili sertifika alınması ğerekmektedir.

Ticari işletmeler (özellikle SA-Limited Şirket, SAS-Basit Limited Şirket, SCA-
İlgili Taraflar Komandit Şirket, SARL-Sınırlı Sorumlu Limited Şirket),

Paylara bölünmüş sabit sermayesi 100.000 dhm yi aşmayan şirketler
İlgili Bankalar
Organizasyonlar
Gerekli Belgeler SA ve SAS için so? zleşme, neğatif sertifikası, kimlik vs, kayıt formları

SARL için kayıt formu dışında diğ> er do? ku? manlar
Ücretler

Aşama 5: Kayıt ve OF deme Bildirimi

İlgili Taraflar SA, SAS, SCA
İlgili Organizasyonlar Hukuk şirketleri: yedieminler, noterler, avukatlık şirketleri, yetkili

denetim ve muhasebe firmaları vb.
Destekleyici Belgeler Noter tarafından hazırlanmış formlar ve bankadan alınan sermayenin

yatırıldığ> ında ilişkin sertifika
Ücretler Noter ve yediemin u? cretleri

 Not:   6, 7, 8 ve 9 ncu Aşamalar yatırım merkezlerindeki ilğili birimlere tek form denilen başvuru formunun
doldurularak hazırlanması ve ibraz edilmesi şeklinde ilerlemektedir.

Aşama 6: Kuruluş So? zleşmesinin İ�brazı ve Kayıt Su? reçleri

 Başvurular şirketin kurulacağ> ı şehirde bulunan bo? lğesel yatırım merkezlerinde ilğili idarelerin yetkilileri 
tarafından sonuçlandırılacaktır.

İlgili Taraflar SA, SARL, SNC, SCS, SCA
İlgili Organizasyonlar Bo? lğesel Yatırım Merkezleri / Bo? lğesel Verği Daireleri
Gerekli Belgeler   Kuruluş so? zleşmesi

 Kira kontratı veya tapu belğesi
 Yo? netici atandığ> ına ilişkin karar veya tutanak veya başkan, denetçi 

veya yo? neticilerin atanma bilğileri

Ücretler   Kuruluş so? zleşmesi için: Sermayenin % 1 i kadar veya 1000 dhm lik
minimum u? cret (sermayesi 500.000 Dhm’yi ğeçmeyen şirketler için
1.000 dhm’lik sabir u? cret

 Kiralama kontratı için 200 dhm lik sabit u? cret
 Tutanak için 200 dhm lik sabir u? cret

Aşama 7: Kurumlar Verğisi Kaydı ve Verği Sicil Numarası

İlgili Taraflar Tüm şirketler
İlgili Organizasyonlar Bo? lğesel Yatırım Merkezleri / Bo? lğesel Verği Daireleri
Gerekli Belgeler Kurumlar verğisi için:

 Aktiviteler için izin yada anlaşma
 Sınıflandırılmış aktivite için prensip anlaşması
 Kiralama kontratı veya tapu belğesi

Ücretler Yok



Aşama 8: Ticaret Siciline Kayıt

İlgili Taraflar İş ortaklıkları hariç tüm şirketler
İlgili Organizasyonlar Bo? lğesel Yatırım Merkezleri / Bo? lğesel Verği Daireleri
Ücretler Yasal temsilci için 350 dhm

Şirket sahibi içib 150 dhm

Aşama 9: Sosyal Ğu? venlik Kaydı

İlgili Taraflar Tüm şirketler
İlgili Organizasyonlar Bo? lğesel Yatırım Merkezleri / Sosyal Ğu? venlik Kurumu Ofisi
Ücretler Yok

Aşama  10:  Yasal  duyurular  yapılan  ğazeteler  ve  resmi  ğazetede  kuruluşun  yayımlanması.  Ticaret  siciline

kaydolduktan  sonra en ğeç 1  ay içinde  hem resmi  ğazetede hemde yasal  duyuru  yapılan ğazetede kuruluşun

yayımlanması ğerekmektedir.

İlgili Taraflar Tüm şirketler
İlgili Organizasyonlar    Yasal duyuru yapılan ğazeteler

 Resmi ğazete
Ücretler Yok

Şirket Kuruluşunda İstenmesi Muhtemel Belgeler (Toplu)

 Certificat neXğatif belğesi: Şirket adı almak için (1 asıl olmak u? zere 4 nu? sha du? zenlenmelidir)
 Şirket so? zleşmesi (imzalanmış olmalı ve yatırım merkezine kayıt yapılması ğerekmektedir. 2 asıl + 1 

onaylanmış toplamda 5 nu? sha)
 Eğ>er sermaye 100.000 DH’i ğeçerse Banka’dan alınacak sermaye mevduat sertifikası: (1’i asıl olmak u? zere 

toplam 3 nu? sha)
 Ğenel Kurul Tutanağ> ı: Eğ> er yo? netici şirket so? zleşmesinde atanmamış ise (1 asıl, 1 onaylanmış olmak u? zere

4 nu? sha)
 Eğ>er bir firma ile ortak kurulacaksa o firmanın ticaret sicil kaydına ilişkin sertifika ğerekmektedir (1asıl 

olmak u? zere toplam 4 nu? sha)
 Yo? netici kimliğ> i ve 4 nu? sha fotokopisi (Eğ> er Fas’ta ikamet ediyorsa ikamet kağ> ıdının fotokopisi, 

yurtdışında ikamet ediyorsa pasaport fotokopisi)
 Yo? netici Yemin Belğesi: Fas’lı ortaklar varsa ortaklarından herhanği birinin Fas’ta herhanği bir kamu

kurumunda çalışmadığ> ına ilişkin yemin belğesi: (1asıl olmak u? zere 2 nu? sha)
 Kira so? zleşmesi veya mu? lkiyet so? zleşmesi (1 asıl olmak u? zere 3 nu? sha)
 Formulaire Unique (Tek Form): Yo? netici tarafından imzalanmış ve onaylanmış (4 asıl nu? sha)
 Doktorluk, eczacılık ğibi bir faaliyet için açılacaksa ruhsat veya diploma fotokopisi zorunludur (4 nu? sha)
 Pasaport fotokopisi

Şube Açılması Sırasında İstenmesi Muhtemel Belgeler (Toplu)

 Mu? lkiyet so? zleşmesi veya verği idaresine kayıtlı kira so? zleşmesi (3 asıl ve 3 onaylanmış olmak u? zere 6 nu? sha)
 Şube açılması ve yo? netici ğo? revlendirilmesine ilişkin Ğenel Kurul Tutanağ> ı (3’u?  asıl olmak u? zere toplam 4 nu? sha

Tu? rkiye Cumhuriyeti Bu? yu? kelçiliklerinden onaylanmış olmalı)
 Certificat neXğatif belğesi: Şirket adı almak için (1 asıl olmak u? zere 4 nu? sha du? zenlenmelidir)
 Yo? netici kimlik fotokopisi: (4 nu? sha)
 Ana şirket ticaret sicil kaydı (1 asıl nu? sha toplam 4 nu? sha)
 Ana şirket so? zleşmesi (Arapça veya Fransızca olmalı: 3 asıl nu? sha)
 Formulaire Unique (Tek Form): Yo? netici tarafından imzalanmış ve onaylanmış (4 asıl nu? sha)
 Yo? netici Yemin Belğesi: Fas’lı ortaklar varsa ortaklarından herhanği birinin Fas’ta herhanği bir kamu kurumunda

çalışmadığ> ına ilişkin yemin belğesi: (1asıl olmak u? zere 2 nu? sha)
 Şube açılmasına ilişkin ğazete ilanı (1 asıl)
 Resmi Ğazeteye şube açılması ilan talebi (1 asıl)
 Pasaport fotokopisi



Bir hafta içinde ğerekli işlemleri tamamlanan ilk başvurunun ardından Ticaret Sicil Kaydı, tercih edilen ismin daha
o? nce  alınmadığ> ına  dair  edinilecek  belğe  (certificat  neğatif),  Sosyal  Ğu? venlik  Kurumu  (Caisse  Nationale  de  la
SecuriteX  Sociale) kaydı sonrası şirket kuruluşu en ğeç 15-20 ğu? nlu? k bir su? re içinde tamamlanabilmektedir.

UF lkemizdeki bir şirketin şubesinin Fas’taki kuruluşu için ise ilave bir takım belğeler ğerekmektedir. Bunlar; ana
şirketin ticaret sicil kaydı, ana şirket kuruluş so? zleşmesi, şube kuruluşu için alınmış ortaklar kurulu kararı, şirket
yetkilisinin pasaportu, imza sirku? leri ve verği dairesinden şirketin verği borcu bulunmadığ> ına dair belğeler ile bu
belğelerin iki u? lkede ğeçerli olan usullere ğo? re tasdik edilmiş çevirileridir.

Ancak aranan belğelerde değ> işiklik olması ihtimaline karşı, başvuru o? ncesinde Yatırım Ajanslarından bir yetkili ile
o? nceden  irtibata  ğeçilmesi  son  derece  yararlı  olacaktır.  Bu  işlemler  doğ> rudan  ilğilinin  kendisi  tarafından
yapılabileceğ> i ğibi bir muhasabeci aracılığ> ıyla da yu? ru? tu? lebilmektedir.
Yatırım merkezlerinden temin edilen bilğilere ğo? re şube açılışında talep edilmesi muhtemel belğelere aşağ> ıda yer
verilmektedir. So? z konusu belğelerin kuruluş o? ncesinde ilğili yatırım merkezine ğidilerek teyit edilmesinde fayda
vardır.

 So? z  konusu  bilğiler  internet  u? zerinden  derlenen  bilğilerdir,  şirket  kurulumundan  o? nce  yatırım
merkezlerindeki  temsilcilerden  biriyle  irtibata  ğeçmekte  fayda  olduğ>u  du? şu? nu? lmektedir.  Başvurulan
yatırım merkezlerinin websiteleri bulunmaktadır, o sitelerde kişi iletişim bilğilerine yer verilmektedir.

Yatırım Merkezleri

CRİ AĞADİ�R

ReXğion : Sous-Massa DraN a Directeur : Karim LAHLOU
Adresse : 125 Avenue Mohamed V, İmmğuenouane/AĞADİR
Tel : 00 212 528 82 69 77
Fax : 00 212 528 82 69 81

Site web : www.cri-ağadir.ma

CRİ Al Hoceima
ReXğion : Taza-Al Hoceima-Taounate Directeur : Othmane BADİCH
Adresse : 48, rue El AlaN alaouine EL HOUCEİMA
Tel : 00 212 539 98 39 79/83
Fax : 00 212 539 98 39 88
Site web : www.alhouceimainvest.ma

CRİ Beni Mellal
ReXğion : Tadla-Azilal Directeur : Ahmed El HAOUTİ
Adresse : Avenue Bayrout BENİ MELLAL
Tel : 00 212 523 48 20 95/72
Fax : 00 212 523 48 23 13
Site web : www.tadlazilalinvest.ma

CRİ Casablanca
ReXğion : Ğrand Casablanca Directeur : Mouaad JAMAİ
Adresse : 60 Avenue Hassan İİ CASABLANCA 20000
Tel : 00 212 522 48 18 88/07
Fax : 00 212 522 48 21 15
Site web : www.casainvest.ma

http://www.casainvest.ma/
http://www.tadlazilalinvest.ma/
http://www.alhouceimainvest.ma/
http://www.cri-agadir.ma/


CRI Dakhla
ReXğion : Oued Eddahab-Lağouira Directeur : Mamay BAHİA
Adresse : Sieğe de la Chambre des peNches maritimes Route du nouveau port, hay Arrahma DAKHLA
Tel : 00 212 528 89 85 35
Fax : 00 212 528 89 79 12
Site web : www.dakhlainvest.ma

CRİ Fe[s
ReXğion : Fe[s-Boulmane Directeur : Fouad OUZZİNE
Adresse : Place de la ReXsistance My youssef et Allal al fassi FES
Tel : 00 212 535 65 20 57/16
Fax : 00 212 535 65 16 46
Site web : www.crifes.ma

CRİ Ğuelmim
ReXğion : Ğuelmim-Esmara Directeur : Bari BOUREQQİA
Adresse : Sie[ğe de la reXğion, Bd Mohamed Vİ, 80000 ĞUELMİM BP 202
Tel : 00 212 528 77 17 77
Fax : 00 212 528 77 20 99
Site web : www.cri-ğuelmim.ma

CRİ KeXnitra
ReXğion : Ğharb-Chrarda-Beni Hsein Directeur : Jamal ATTARİ
Adresse : 19 Avenue des FAR KENİTRA
Tel : 00 212 537 37 46 27
Fax : 00 212 537 37 45 36
Site web : www.kenitrainvest.ma

CRİ LaNayoune
ReXğion : LaN ayoune-Boujdour Directeur : Ech-charki RİTAB
Adresse : Bd Mekka, BP 2266 LAAYOUNE 70003
Tel : 00 212 528 89 11 89
Fax : 00 212 528 89 11 79

CRİ Marrakech
ReXğion : Marrakech-Tensift-Al haouz Directeur : Abderrazak MOUMNİ
Adresse : Avenue Jean Kennedy BP 529, Jnane El Harti, Ğueliz MARRAKECH
Tel : 00 212 524 42 04 91/92
Fax : 00 212 524 42 04 92
Site web : www.crimarrakech.ma

CRİ Mekne[s
ReXğion : Mekne[s-Tafilalet Directeur : Hassan BAHİ
Adresse : Avenue Okba Bnou Nafii. Hamriya – 50000- MEKNES
Tel : 00 212 535 52 12 43
Fax : 00 212 535 51 39 22
E-mail : Contact@meknesinvest.ma
Site web : http://www.meknesinvest.ma/

CRİ Oujda
ReXğion : Oriental Directeur : CHOUKAİRİ
Adresse : 2 Bd Nations Unies OUJDA
Tel : 00 212 536 68 28 27
Fax : 00 212 536 69 06 81
Site web : www.orientalinvest.ma

http://www.orientalinvest.ma/
http://www.meknesinvest.ma/
mailto:contact@meknesinvest.ma
http://www.crimarrakech.ma/
http://www.kenitrainvest.ma/
http://www.cri-guelmim.ma/
http://www.crifes.ma/
http://www.dakhlainvest.ma/


CRI Rabat
ReXğion : Rabat-SaleX -Zemmour-Zaers Directeur : Nabil KHAROUB
Adresse : 23 Avenue de la victoire, BP 8248 Ağdal RABAT
Tel : 00 212 537 77 64 00
Fax : 00 212 537 77 63 88
E-mail : info@rabatinvest.ma
Site web : www.rabatinvest.ma

CRİ Safi
ReXğion : Doukkala-Abda Directeur : Mohamed LAMRABET
Adresse : Avenue liberteX , ville nouvelle 46000 SAFİ
Tel :00212524612139/610154/610158
Fax : 00 212 524 61 21 40
Site web : www.safiinvest.ma

CRİ Settat
ReXğion : Chaouia-Ouardiğha Directeur : Jelloul SEMSEM
Adresse : Province de Settat SETTAT
Tel : 00 212 523 72 37 61
Fax : 00 212 523 72 36 81
Site web : www.settatinvest.ma

FAS’IN DIŞ TİCARETİ

Başlıca İhracat Ülkeleri: İ�spanya, Fransa, A.B.D., İ�talya, Hindistan, Almanya, Birleşik Krallık, Brezilya, Hollanda, 

Tu? rkiye

Başlıca İthalat Ülkeleri: İ�spanya, Fransa, Çin, A.B.D., İ�talya, Almanya, Tu? rkiye, Rusya, Portekiz, Suudi Arabistan

Tablo 1: Fas’ın Dış Ticareti (Milyon $)

YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE

2015 22,036,820 37,545,666 59,582,486 -15,508,846

2016 22,858,289 41,696,102 64,554,391 -18,837,813

2017 25,606,854 45,083,310 70,690,164 -19,476,456

2018 29,330,296 51,251,406 80,581,702 -21,921,110

Kaynak: Trademap

http://www.settatinvest.ma/
http://www.safiinvest.ma/
http://www.rabatinvest.ma/
mailto:info@rabatinvest.ma


Fas’ın İhracatı
Fas’ın İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1000 $)

GTİP NO GTİP AÇIKLAMA 2016 2017 2018

8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu 2,947,098 3,197,707 3,578,846
taşıtlar (yarış rabaları dahil)

8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden 2,459,477 2,782,037 3,304,954
oluşan fiber optik kablolar

3105 Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal 1,827,332 2,276,375 2,807,668
gübreler

2809 Difosfor pentaoksit, fosforik asit ve polifosforik asitler 1,138,951 1,097,124 1,473,340
6204 Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon 1,003,861 1,108,105 1,212,105

etek, vb.(yüzme kıyafetleri hariç)
2510 Tabii kalsiyum fosfatlar, tabii aluminyum kalsiyum fosfat ve fosfatlı tebeşir 756,299 863,822 883,011
0307 Yumuşakçalar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış vs.) 752,140 823,615 838,631
8803 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları 435,861 571,364 792,620
1604 Hazırlanmış/konserve edilmiş balıklar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızların 627,850 677,450 744,436

hülasa ve suları
0702 Domates (taze/soğutulmuş) 512,007 578,154 686,784
8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, 450,514 506,533 590,446

sigortalar, fişler, kutular vb)
8541 Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş 417,163 445,103 471,972

piezo elektrik kristaller
0805 Turunçgiller (taze/kurutulmuş) 361,918 384,438 446,392
0810 Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler ve gömlek-bluzlar 179,438 251,346 352,107
3103 Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler 305,334 305,695 351,182

Başlıca Ülkeler İtibari ile İhracatı (1000 $)

ÜLKE 2016 2017 2018

İSPANYA 5,336,411 6,062,450 6,926,562
FRANSA 4,827,951 5,856,471 6,387,735

A.B.D. 795,396 1,009,722 1,378,494
İTALYA 1,062,473 1,178,481 1,255,807

HİNDİSTAN 758,469 664,754 1,097,731
ALMANYA 629,383 722,489 928,923

BİRLEŞİK KRALLIK 669,922 604,867 830,353
BREZİLYA 590,198 756,621 764,847

HOLLANDA 502,832 554,400 660,268
TÜRKİYE 758,202 706,822 591,772

Fas’ın İthalatı
 Fas’ın İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1000 $)

GTİP NO GTİP AÇIKLAMA 2016 2017 2018

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 3,546,382 4,625,957 5,764,863
8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu 1,983,087 2,199,727 2,382,294

taşıtlar (yarış rabaları dahil)
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 1,132,864 1,421,871 1,660,693

8544 İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden 1,113,750 1,231,121 1,303,689
oluşan fiber optik kablolar

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 602,279 1,044,123 1,158,705
1001 Buğday ve mahlut 1,304,339 846,948 977,669
2503 Her nevi kükürt (süblime, presipite ve kolloidal kükürt hariç) 455,236 521,072 854,583

8803 88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları 335,285 561,343 821,189
2701 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar 449,692 468,651 743,788

9999 Başka yerde belirtilmemiş imtialar 167,145 453,438 742,373
8517 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar 488,594 649,347 740,665

8707 Karayolunda kullanılan motorlu taşıtlar için karoseriler (şoför mahalleri dahil) 1,074,328 468,086 729,919
8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, 408,126 503,382 617,458

sigortalar, fişler, kutular vb)



7408 Bakır Teller 335,460 404,798 522,107
8802 Elektrikli uçaklar "helikopterler ve uçaklar"; uzay aracı, dahil uydu ve alt yörüngeliler 425,226 206,853 506,405
8479 Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik cihazlar 280,670 398,831 497,590
1005 Mısır 398,789 456,304 494,409

8541 Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş piezo 355,748 333,940 426,522
elektrik kristaller

2814 Saf amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri 286,801 411,672 424,757
3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 370,853 389,818 422,976
8408 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) 388,965 380,983 416,931
1507 Soya yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) 354,220 404,237 402,848
1701 Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) 472,259 508,945 373,505

8407 Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı 249,268 284,233 349,244
motor)

Başlıca Ülkeler İtibari ile İthalatı (1000 $)

ÜLKE 2016 2017 2018

İSPANYA 6,553,541 7,608,748 8,109,269

FRANSA 5,513,787 5,364,152 6,089,286

ÇİN 3,804,066 4,082,507 5,039,863

A.B.D. 2,659,314 3,087,055 4,067,059

İTALYA 2,264,123 2,621,582 2,864,186

ALMANYA 2,452,468 2,719,289 2,498,127

TÜRKİYE 1,849,358 1,983,139 2,294,342

RUSYA 1,020,936 963,650 1,763,866

PORTEKİZ 1,226,097 1,387,773 1,325,895

SUUDİ ARABİSTAN 799,423 876,243 1,169,519

TÜRKİYE İLE TİCARET

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Binek Otomobiller, Pistonlu Motorlar,Demir ve Alaşımsız Çelikten Profiller, 
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, pamuklu mensucat
Başlıca İthal Ürünlerimiz : Binek otomobiller, azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya u? çu? nu?  içeren mineral veya
kimyasal ğu? breler, Et, sakatat, deniz hayvanı vs. (yemeye uyğun olmayan) unu, pelleti, kıkırdakları (donyağ> ı 
tortusu)

 Fas’ın Türkiye ile Dış Ticareti (1000$)

YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE

2016 1,469,049 918,164 2,387,213 550,885

2017 1,657,718 924,062 2,581,780 733,656

2018 1,989,610 715,715 2,705,325 1,273,895



 Türkiye’nin Fas’a İhracatında Başlıca Ürünler (1 000 $)

GTİP NO GTİP AÇIKLAMA 2016 2017 2018

8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu 114,497 158,913 189,831
taşıtlar (yarış rabaları dahil)

8407 Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar 43,778 82,793 130,880
(patlamalı motor)

7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller 49,357 66,294 85,391
8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 63,970 53,252 73,265
7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller 12,632 27,905 49,910
8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı 37,935 41,111 49,795

pompaları
8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 48,326 41,146 46,762
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 32,288 33,577 44,740
7113 Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle 97,099 50,518 37,723

kaplama metallerden)
5209 Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve m2 45,601 41,430 33,071

ağırlığı 200 gr. ı geçenler)
8904 Römorkörler ve itici gemiler 0 0 31,822
2402 Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, sigarillolar ve sigaralar 31,143 31,454 30,981
7214 Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar ve çubuklar 15,056 20,426 25,602
5516 Suni devamsız elyaftan dokuma kumaşlar 15,659 16,770 25,118
8702 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar 12,827 21,584 22,080
9403 Mobilya ve aksamları 13,615 18,594 20,789
5702 Halılar ve diğer tekstil yer döşemeleri, 23,242 33,740 19,054

Türkiye’nin Fas’dan İthalatında Başlıca Ürünler (1 000 $)
GTİP NO GTİP AÇIKLAMA 2016 2017 2018

8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu 367,515 389,388 208,077
taşıtlar (yarış rabaları dahil)

2809 Difosfor pentaoksit, fosforik asit ve polifosforik asitler 61,337 57,807 120,409
2301 Et, sakatat, deniz hayvanı vs. (yemeye uygun olmayan) unu, pelleti, kıkırdakları 77,576 70,435 77,684

(donyağı tortusu)
2510 Tabii kalsiyum fosfatlar, tabii aluminyum kalsiyum fosfat ve fosfatlı tebeşir 66,702 65,639 73,246
3105 Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler 58,632 101,599 46,125
7106 Gümüş (altın veya platin yaldızlı gümüş dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da 40,190 36,121 26,264

pudra halinde)
7108 Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra 103,579 47,285 21,891

halinde)
6204 Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon 16,179 18,187 19,465

etek, vb.(yüzme kıyafetleri hariç)
0303 Donmuş balık 14,180 15,755 14,141
8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 16,170 20,948 7,604
4821 Her türlü kağıt veya karton etiketler 5,416 6,435 7,360
6206 Kadın veya kız bluzları, gömlekleri ve gömlek bluzları 6,543 7,149 7,181
6202 Kadın veya kız çocuk paltoları, araba mantoları, pelerinleri, pelerinleri, anorakları, 6,018 5,963 6,195
6203 Erkek veya erkek çocuk takımları, takımlar, ceketler, blazerler, pantolonlar, önlükler 5,456 6,010 5,544

ve sütyen tulumları, pantolonlar
8544 İzoleli emaye veya anotlanmış tel, kablo 5,803 5,894 5,199
6104 Bayan veya kız çocuk takımları, takımlar, ceketler, blazerler, elbiseler, etekler, 3,893 3,671 4,816

bölünmüş etekler, pantolonlar
1701 Şeker kamışı veya pancar şekeri ve kimyasal olarak saf sakaroz, katı halde 14,991 6,209 3,830
7801 İşlenmemiş kurşun 0 1,402 3,824
8798 On veya daha fazla kişinin taşınması için traktörler, motorlu taşıtlar için parça ve 4,015 2,732 3,377

aksesuarlar
5209 Ağırlıkça> =% 85 pamuk içeren ve> 200 g / m² ağırlığındaki pamuklu dokuma 2,767 3,216 3,058

kumaşlar



İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER
ANLAŞMA ADİ İ�MZA TARİ�Hİ�

Ticaret Anlaşması 16.05.1972

Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İ�şbirliğ> i Anlaşması 20.06.1984

İ�ĞEME ile Fas İ�hracatı Ğeliştirme Merkezi (CMPE) Arasında İ�şbirliğ> i Protokolu? 1984

Hava Ulaştırması Anlaşması 24.09.1985

Deniz Ulaştırması Anlaşması 26.03.1987

Tu? rkiye-Fas Hu? ku? metler Arası Daimi Komisyon Kurulmasına Dair Anlaşma 12.07.1988

Turizm İ�şbirliğ> i Anlaşması 27.08.1992

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 08.04.1997

Tu? rkiye  Esnaf  ve  Sanatkarlar  Konfederasyonu  ile  Fas  Zanaat  Odaları 2000
Federasyonu Arasında İ�şbirliğ> i Protokolu?

Ğu? mru? k Konularında Karşılıklı İ�dari ve Teknik Yardım Anlaşması 13.05.2003

Çifte Verğilendirmenin OF nlenmesi Anlaşması 07.04.2004

Serbest Ticaret Anlaşması 07.04.2004

Tu? rkiye-Fas 8. Do? nem KEK Toplantısı Protokolu? 07.04.2004

Karayolları Ulaşımı Altyapısı Teknik ve Bilimsel İ�şbirliğ> i Anlaşmasının 30.03.2005

Sağ> lık Alanında İ�şbirliğ> ine Dair Anlaşma 30.03.2005

Tu? rk Patent Enstitu? su?  ile Fas SınaıN ve Ticari Mu? lkiyet Ofisi (OMPİC) Arasında 26.05.2006
İ�şbirliğ> i Anlaşması

Su Alanında Teknik İ�şbirliğ> i Anlaşması 26.11.2008

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

http://rega.basbakanlik.gov.tr/
http://rega.basbakanlik.gov.tr/




PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları

Fas,  fıkri  ve  sinai  mu? lkiyet  haklarının  korunması  amacıyla  2007  yılında  yeni  bir  yasal  du? zenleme
ğerçekleştirmiştir. Fas aynı zamanda World İntellectual Property Orğanization (WİPO) u? yesidir.

Dağıtım Kanalları

Kasablanka, u? lkedeki ticaret ve dağ> ıtım merkezidir. İ�thalatın bu? yu? k bo? lu? mu?  Kazablanka’dan yapılmaktadır.
İ�thalatçılar ğenellikle endu? stri ve sekto? rler açısından uzmanlaşmıştır.

Fas’ta bir temsilci ile çalışılmak isteniyorsa, bu kişilerle direkt olarak temasa ğeçmekte fayda ğo? ru? lmekte, ayrıca
irtibatta bulunulan kişiler sık sık ziyaret edilmelidir. Piyasanın ziyaret edilmesi kaçınılmaz bir kuraldır. Firmaların
o? ncelikle u? ru? nlerinin hanği kurallar ile ithal edildiklerini o? ğ> renmeleri ğerekmektedir. Bu konuda:

KOMPASS-MARO
Web www.kompas.ma
Adres

51 Boulvard d’anfa

Casablanca 01

Tel:
Tel: 00 212 2 268 538/265 943

Faks: Faks: 00 212 2 266 056
o? nemli bir referans kaynağ> ı durumundadır.

Tüketici Tercihleri

Tu? ketici tercihleri, u? lkenin Avrupa’ya yakınlığ> ı ve Avrupa ile var olan tarihi, ku? ltu? rel ve ekonomik ilişkilerin etkisi
ile  çeşitlilik  arz  etmektedir.  UF lkede,  Arap,  Berberi,  Portekiz,  İ�nğiliz,  Fransız  ve  İ�spanyol  etkilerini  ğo? rmek
mu? mku? ndu? r. UF lke ğenelinde Fransızca konuşulurken Tanja bo? lğesinde İ�spanyolca hakimdir.

Diğ> er taraftan, o? zellikle ğenç kuşağ> ın yaşam tarzında Avrupalılaşma o? zellikle Fransız etkisi ğo? ru? lmektedir. Diğ> er
taraftan,  ortalama bir Fas evi,  el  yapımı ğeleneksel tarzdaki  eşyaları  ile  ortalama bir Avrupalı  ailenin evinden
oldukça farklıdır.

UF lke ğeneli itibari ile satın alma ğu? cu?  du? şu? k bir ekonomik yapıya sahiptir. Bu hali ile, ğeniş bir alt, çok dar bir u? st
ve  yeni  yeni  oluşmakta  olan  bir  orta  tabaka  mevcuttur.  Fiyat,  satın  alma  kararları  verilirken  u? lke  ğenelini
oluşturan alt ğelir ğrubunda belirleyici unsurdur.

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme

Etiketlemenin, Fransızca ve Arapça olması ğerekmektedir.  UF ru? nu? n adı,  paketleyen ya da u? reticinin adı,  adresi,
menşe u? lke, ağ> ırlık ve içindekiler ğibi bilğilerin yiyecek maddeleri, sabun, kozmetik, ilaç ve kimyasal maddelerin
kutu ya da paketlerinin u? zerinde yer alması ğerekmektedir. İ�laçlar ve yiyecek maddeleri o? zelinde; son kullanma
tarihi, içerik yu? zdesi ğibi bilğilerin yer alması ğerekmektedir.

Ulaştırma ve Taşımacılık Maliyetleri

İ�stanbul - Casablanca deniz yolu nakliyesi 40 feetlik konteyner için taşımacılık maliyeti yaklaşık 1000 – 1500 Euro
(ğu? mru? kleme ve liman masrafları hariç) civarındadır. Navlun fiyatı ğo? nderilecek malzemenin tu? ru? ne ğo? re farklılık
arz edebilmektedir.

Fas’a ihracatın artırılabilmesi için taşımacılık sekto? ru? nu? n ğeliştirilmesi o? nem taşımaktadır. Halihazırda Tu? rkiye-
Fas arasında denizyolu taşımacılığ> ı, Fransa veya İ�spanya'nın farklı şehirleri u? zerinden aktarmalı yapılmakta olup
aktarma limanında sorunla karşılaşılmaması durumunda İ�stanbul-Kazablanka arası yaklaşık 12 ğu? n su? rmektedir.

http://www.kompas.ma/


Kamu İhaleleri

Kamu eliyle o? nemli yatırım faaliyetleri ğerçekleştirilen Fas’ta ihaleler suretiyle yapılan alımlar u? lkenin ĞSYİ�H’nin
yu? zde 15’ine, yaklaşık 120 milyar Dirhem’e (11 milyar Euro) ulaşmaktadır. UF lkemiz firmaları da buğu? ne kadar
başta  otoyollar  olmak  u? zere,  demiryolları,  rafineri  modernizasyonu  benzeri  o? nemli  kamu  projelerini
u? stlenmişlerdir. Bu projelerin toplam bedeli 1,3 milyar ABD Dolarını aşmaktadır. Ayrıca u? lkede irili ufaklı değ> işik
sekto? rlerde faaliyet ğo? steren yaklaşık altmış kadar firmamız mevcuttur.

UF lkenin Hazine İ�daresi (TreXserorie ĞeXneXrale du Royaume-TĞR) ihalelerin ve bu kapsamda yapılan harcamaların
mevzuata  uyğunluğ> unu  denetlemekle  yu? ku? mlu?  olan  kurumdur.  Buna  ilave  olarak  Sayıştay  ve  Bo? lğesel
Saymanlıklar  da denetim faaliyeti  yu? ru? tmektedirler.  Ayrıca,  ihale  mevzuatı,  açılan ihalelerin  şartnameleri  ğibi
konularda  ğo? ru? ş  bildiren  değ> işik  kamu kurumu  temsilcilerinden oluşan  Piyasa  Komisyonu adlı  bir  kurum  da
mevcuttur. UF lkede tek bir kamu ihale kurumu bulunmamaktadır. Bakanlıklar, kamu kurumları ve yerel yo? netim
kuruluşları  (belediyeler,  valilikler)  alımlarını  kendileri  yapmaktadırlar.  Bakanlıklar  açtıkları  ihaleleri  kendileri
onaylamaktadırlar. Belediye ihalelerinde onay merci valinin başkanlığ> ındaki kurullarıdır.

Fas,  2-06-388  sayılı  yo? netmelikle  yu? ru? rlu? ğ> e  ğiren  yeni  ihale  mevzuatına  ğo? re  bu  tarihe  kadar  konuya  ilişkin
hu? ku? mler içeren çok sayıdaki değ> işik mevzuatı yu? ru? rlu? kten kaldırılmıştır. Bu çerçevede, sistem basitleştirilerek,
kamu  alımlarında  daha  şeffaf  ve  rekabete  açık  bir  du? zenlemeye  ğeçilmesi  hedeflenmiştir.  Yeni  mevzuatta
u? lkemizde de uyğulanan yarışma usulu? , pazarlık usulu?  ğibi değ> işik kamu alımı tu? rleri benimsenmiştir.

Yeni du? zenlemeye ğo? re kamu alımları asğari 21 ğu? n o? nce ğazetelerde duyurulmak zorundadır.  Ayrıca internet
u? zerindeki kamu ihale portalı (www.marchespublics.ğov.ma) şeffaflığ> ın temininde o? nemli bir araç olarak hayata
ğeçirilmiştir. Bu adresten ihale duyurularına ulaşılabildiğ> i  ğibi usuller hakkında bilği almak mu? mku? ndu? r.  Buna
ilave olarak proje sahibi olan kamu kurumları da ihale ilanlarını kendi internet sitelerinde duyurmaktadırlar.

İŞADAMLARININ PAZARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler
UF lkenin resmi dili  Arapça olmakla  birlikte iş  ilişkilerinde ğu? neyde Fransızca,  kuzeyde İ�spanyolca ve Fransızca
konuşulmaktadır. Devlet memurlarının çoğ>unluğ>u da Fransızca kullanmaktadır. İ�nğilizce ğiderek yayğınlaşmasına
rağ>men u? lkede yayğın olarak Fransızca konuşulması bazen bir dezavantaj olabilmektedir. İ�ş yazışmaları ve ticari
materyalin Fransızca olması ğerekmektedir. Başka u? lkelerde olduğ>u ğibi Fas ile iş yapan firmalarımızın alıcılarını 1
yıldan kısa su? relerde değ> il, daha uzun bir zaman içerisinde tanıması ğerekmektedir. Alıcı firmaya ğu? ven duyğusu
oluşana  kadar  peşin  veya  ğayrikabiliru? cu  akreditif  ğibi  riski  du? şu? k  o? deme  yo? ntemlerinin  tercih  edilmesi  çok
o? nemlidir.

Pasaport ve Vize İşlemleri
Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri
11 OCAK BAĞ� İMSİZLİK ĞUF NUF
23 MAYIS Mİ�LLİ� ĞUF N

9 TEMMUZ ĞENÇLİ�K ĞUF NUF
30 TEMMUZ KRALİN TAÇ Ğİ�YME ĞUF NUF
14 AĞUSTOS Mİ�LLİ� ĞUF N
20 AĞUSTOS Mİ�LLİ� ĞUF N

6 KASIM Mİ�LLİ� ĞUF N
18 KASIM BAĞ� İMSİZLİK ĞUF NUF

Ayrıca Dini bayramlar İ�slami takvime ğo? re kutlanmaktadır.

Hafta sonu tatili, Cumartesi ve Pazar ğu? nleridir. Cumartesi ğu? nleri tu? m işyerleri, Pazar ğu? nleri ise bazıları açıktır.

Yerel Saat ve Telefon Kodu
Fas, Ğreenwich’e ğo? re 1 saat ileridedir (ĞMT + 1). Yani Tu? rkiye’den 1 saat ğeridedir.

Fas’ın uluslararası telefon kodu +212’dir.



SWOT ANALİZİ

ĞUF ÇLUF  YANLAR

 Fosfat  başta  olmak  u? zere,  manğanez,  kobalt,
demir  ve  ğu? mu? ş,  u? lkenin  sahib  olduğ>u  en
o? nemli  yeraltı  zenğinlikleridir.  Bundan  başka
antimon,  molipten,  petrol  ve  az  miktarda
ko? mu? r  mevcuttur.  Deniz  zenğinliklerinden
balık çok boldur.

 UF lkeye yapılan doğ> rudan yabancı yatırımlarda
artış  ğo? zlemlenmektedir.  En  fazla  yabancı
yatırım  çeken  alanlar  turizm,  ğayrimenkul,
telekomu? nikasyon,  ulaşım  ve  sanayi
sekto? rleridir

 Tekstil  sekto? ru?  ekonomik  bu? yu? me  içinde
o? nemli  bir  paya  sahiptir.  UF lkenin  en  o? nemli
ihracat sekto? ru? du? r.

ZAYİF YANLAR

 İ�nğilizce ğiderek yayğınlaşmasına rağ>men 
u? lkede yayğın olarak Fransızca 
konuşulması bazen bir dezavantaj 
olabilmektedir. İ�ş yazışmaları ve ticari 
materyalin Fransızca olması ğerekmektedir.

 UF lke ğeneli itibari ile satın alma ğu? cu?  du? şu? k bir
ekonomik yapıya sahiptir. Bu hali ile, ğeniş bir 
alt, çok dar bir u? st ve yeni yeni oluşmakta olan 
bir orta tabaka mevcuttur. Fiyat, satın alma 
kararları verilirken u? lke ğenelini oluşturan alt 
ğelir ğrubunda belirleyici unsurdur.

FİRSATLAR

 Fas’a ihracatın artırılabilmesi için taşımacılık
sekto? ru? nu? n ğeliştirilmesi o? nem taşımaktadır.

 Du? nyanın en bu? yu? k fosfat yataklarına sahip 
olan Fas, dış u? lkelere ğo? nderdiğ> i 
işğu? cu? dolayısıyla elde ettiğ> i do? vizlerle de u? lke 
ekonomisinin hem do? viz ihtiyacını azalıyor hem
de kendi bu? tçesine katkı sağ> lamaktadır

TEHTİDLER

 İ�şsizlik o? nemli bir sorun olarak ğo? ru? lmektedir.

 UF lkedeki  sosyal  ve  ekonomik  eşitsizliğ> in
bu? yu? medeki  en  o? nemli  enğel  olduğ>u
belirtilmektedir.  Diğ> er  taraftan  u? lkenin
serbest piyasa ekonomisine ğeçmesine kuşku
ile  bakan  bir  kesim  de  bulunmaktadır.  Fas
firmalarının  o? zellikle  Avrupa’dan  ğelecek
rekabet  karşısında  zayıf  kalmalarından
korkulmaktadır



YARARLI ADRESLER

 T.C. RABAT BÜYÜKELÇİLİĞİ
Büyükelçi: Ahmet Aydın DOĞ� AN
Adres: Abdelkrim Benjelloun Caddesi, No:7 10010 Rabat - FAS
Tel: +212 537 66 15 22 / 44
Faks: +212 537 66 04 76
E-Posta: ambassade.rabat@mfa.ğov.tr

 FAS KRALLIĞI ANKARA BÜYÜKELÇİĞİ
Büyükelçi: Menouar Alem'
Adres: Reşit Ğalip Cad. Rabat Sok. No: 11, Ğ.O.P., Ankara
Tel: 0312 437 60 20/21
Faks: 0312 447 14 05, 0312 446 84 30
E-posta: sifamatr@tr.net

 FAS KRALLIĞI İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU
Başkonsolos: Mohammed Sbihi
Adres: Levazım Mahallesi, Beyaz Kosk Aprt, Korukent Sitesi No:2 D:N 46, 34340 Beşiktaş/İ�stanbul
Tel: 0(0212) 258 15 98
Faks: (0212) 259 68 17

mailto:sifamatr@tr.net
mailto:ambassade.rabat@mfa.gov.tr

