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BỘ CÔNG THƯƠNG 

THƯƠNG VỤ MAROC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

V/v khuyến cáo doanh nghiệp  

xuất khẩu cảnh giác. 

                    

         Casablanca, ngày 01 tháng 10 năm 2019 

  

Kính gửi: Sở Công Thương các Tỉnh. 

 

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc kính gửi Sở Công Thương các 

Tỉnh xem xét khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu thận trọng, không giao dịch 

với Công ty Maroc sau đây nhằm tránh rủi ro: 

Tên Công ty:  EDEN AGRO FOOD SARL 

Địa chỉ: RUE 19, No. 36, HAY MAAMORA, KENITRA, MOROCCO. Hoặc: 10 

ANGLE RUE MOULAY ABDELHAFID ET RUE MOHAMMED KOURD ALIBAHA 

2, No. 7, ZIP 14000 KENITRA PRINCIPAL, KENITRA, MORROCO.  

Mã số DN: 20197425. ICE: 00174542400003.  

Số TK tại Ngân hàng Attijariwafa: 00002013000013136.  

Điện thoại: +971588460017 

ĐTDĐ: +212663304400 

Whatsap: 0014388075795 

Email:  Edenagrofood@gmail.com 
 

           Công ty EDEN AGRO FOOD SARL có biểu hiện không trung thực trong giao 

dịch nhập khẩu, đưa ra nhiều yêu sách đối với bên xuất khẩu và tìm mọi cách trốn 

tránh trách nhiệm thanh toán theo hợp đồng đã ký kết. Có biểu hiện cấu kết với 

ngân hàng chi nhánh để lảng tránh nghĩa vụ thanh toán.   

           Cho đến nay, 01 công ty của Việt Nam đã gặp trục trặc do bán hàng cơm 

dừa cho Công ty Eden. Khi hàng đến cảng Maroc, Công ty EDEN từ chối nhận 

hàng. Bằng các nhiều biện pháp, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc đã 

thuyết phục được Công ty này lấy hàng và thanh toán 50% số tiền. Theo thỏa thuận 

giữa hai bên doanh nghiệp, số tiền còn lại được ký quỹ tại ngân hàng thu hộ. Tuy 

nhiên, Công ty EDEN tiếp tục tìm mọi cách gây khó dễ, lẩn tránh nghĩa vụ thanh 

toán, trái lại với thông lệ giao dịch quốc tế. Qua tìm hiểu, Công ty này đã nhiều lần 

sử dụng mánh khóe kể trên với các doanh nghiệp xuất khẩu Ấn Độ.  

  Thông tin chi nhánh ngân hàng không trả lời và không tuân thủ lệnh giao 

dịch theo thông lệ quốc tế:  

            Tên chi nhánh ngân hàng: ATTIJARIWAFA BANK 

  Địa chỉ: 40, Avenue Al Istiklal, Centre d’affaires 14000, Kenitra, Moroco 
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  Mã SWIFT : BCMAMAMCXXX. 

  Điện thoại : 00212537371160. 

          Xét thấy đây là trường hợp nghiêm trọng, Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại 

Maroc trân trọng thông báo tới Sở Công Thương các Tỉnh xem xét khuyến cáo các 

doanh nghiệp xuất khẩu biết và không giao dịch với công ty Maroc và chi nhánh 

ngân hàng nêu trên, tránh thiệt hại cho doanh nghiệp của ta. 

 

Nơi nhận: 

-Như trên; 

-Lưu: TV Maroc. 

 

TM.Thương vụ 

  

                   Đỗ Việt Phương 

 


