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T.C. 

RABAT BÜYÜKELÇİLİĞİ 

Ticaret Müşavirliği 

 

Sayı : 78428086 - 724.01.01  - E.341  

Konu : Genel Bilgiler  

 

  

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

 

            Fas Başbakanı Abdelilah Benkirane başkanlığında toplanan dünkü Hükümet Konseyi 

toplantısında özellikle tarım sektöründe seralarda kullanılan file ve plastik ithalatının 

yasaklanmasına ilişkin kararname tasarısı kabul edildi. Konsey toplantısı sonrasında basına 

yapılan açıklamada 2-16-535 sayılı taslak kararname ile tarım sektöründe plastik kullanımının 

tarımsal üretimin önünde önemli bir risk olarak yer aldığı ve bunun yönetilmesinin 

amaçlandığı ifade edildi. 

  

            Aynı konsey toplantısında, 2-16-877 sayılı taslak kararname ile mercimek ithalatında 

uygulanmakta olan gümrük yükümlülüklerinin kaldırılması ve 30 haziran 2017 tarihine kadar 

bu uygulamanın devam ettirilmesinin kararlaştırıldığı açıklandı. Söz konusu üründeki yurtiçi 

arzın yeterli olmaması ve fiyatların önemli ölçüde (yaklaşık % 60 civarında olduğu ifade 

edilmektedir) yükselmesinin bu kararın alınmasına sebep olduğu hükümet yetkilileri 

tarafından açıklandı. Bu sebeple Bakanlığımız tarafından yukarıda bahsedilen durumun başta 

ürün ihracatçılarımız olmak üzere Ülkemizdeki ilgili taraflara  duyurulmasında fayda 

görülmektedir. 

  

            Söz konusu duyurulara aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür. 

http://www.maroc.ma/fr/actualites/conseil-de-gouvernement-du-lundi-24-octobre-2016 

  

            Diğer taraftan Müşavirliğimizce yapılan araştırma sonucunda söz konusu 

kararnamelerin halen resmi gazetede yayımlanmadığı ve ilgili bakanlıkların websitesinde 

paylaşılmadığı anlaşıldığından Fas Başbakanlığı Hükümet Genel sekreterliğinden söz konusu 

kararnamelerin örnekleri resmi şekilde istenmiştir. Söz konusu kararnamelerin örnekleri temin 

edildiğinde Bakanlığımızla ayrıca paylaşılacaktır. 

  

            Bilgileri ve gereğini saygılarımla arz ederim. 

  

 

 
 

  Önder DUMAN 

Ticaret Müşaviri 

 

 
 
 

 

DAĞITIM: 

Gereği: 

 Ekonomi Bakanlığına 

Bilgi: 

 Ekonomi Bakanlığına 
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(İhracat Genel Müdürlüğü) 
 

(Anlaşmalar Genel Müdürlüğü) 
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