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ول الجزء الأ

  قواعد الوعاء والتح�شيل والجزاءات

ول الق�سم الأ

 قواعد الوعاء

ول الباب الأ

  الر�سوم الم�ستحقة لفائدة 

الجماعات المحلية

حكام عامة ولى- اأ المادة الأ

يرخ�ص للجماعات المحلية با�شتيفاء الر�شوم 

المن�شو�ص عليها في هذا القانون.

ول الفرع الأ

الجماعات الح�شرية والقروية

الجماعات  لفائدة  الم�ستحقة  الر�سوم   -  2 المادة 

الح�سرية والقروية

تحدث لفائدة الجماعات الح�شرية والقروية 

الر�شوم التالية :

- الر�شم المهني ؛

- ر�شم ال�شكن  ؛

- ر�شم الخدمات الجماعية ؛

را�شي الح�شرية غير المبنية ؛ - الر�شم على الأ

- الر�شم على عمليات البناء ؛

را�شي ؛ - الر�شم على عمليات تجزئة الأ

 - الر�شم على محال بيع الم�شروبات ؛

�ش�شات ال�شياحية ؛ قامة بالموؤ - الر�شم على الإ

- الر�شم على المياه المعدنية ومياه المائدة ؛

- الر�شم على النقل العمومي للم�شافرين ؛

- الر�شم على ا�شتخراج مواد المقالع.

غير اأنه فيما يتعلق بالجماعات القروية وا�شتثناًء 

من اأحكام الفقرة ال�شابقة:

الخدمات  ور�شم  ال�شكن  ر�شم  يفر�ص  ل   -

تجزئة  عمليات  على  والر�شم  الجماعية 

والمناطق  المحددة  بالمراكز  اإل  را�شي  الأ

وكذلك  الح�شرية  بالجماعات  المحيطة 

ومحطات  وال�شتوية  ال�شيفية  بالمحطات 

ال�شت�شفاء بالمياه المعدنية والتي تحدد بن�ص 

الر�شوم  داخلها  تفر�ص  التي  الدوائر  تنظيمي 

المذكورة ؛

الح�شرية  را�شي  الأ الر�شم على  يفر�ص  - ل 

المتوفرة  المحددة  بالمراكز  اإل  المبنية  غير 

على وثيقة للتعمير.

الفرع الثاني

قاليم العمالت والأ

العمالت  لفائدة  الم�ستحقة  الر�سوم   -  3 المادة 

قاليم والأ

الر�شوم  قاليم  والأ العمالت  لفائدة  تحدث 

التالية:

- الر�شم على رخ�ص ال�شياقة ؛
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للفح�ص  الخا�شعة  ال�شيارات  على  الر�شم   -

التقني ؛

 - الر�شم على بيع الحا�شالت الغابوية.

الفرع الثالث

الجهات

المادة 4 - الر�سوم الم�ستحقة لفائدة الجهات

تحدث لفائدة الجهات الر�شوم التالية :

- الر�شم على رخ�ص ال�شيد ؛

- الر�شم على ا�شتغالل المناجم ؛

- الر�شم على الخدمات المقدمة بالموانئ.

الباب الثاني

 الر�سم المهني

ول الفرع الأ

 مجال التطبيق

ن�سطة الخا�سعة للر�سم �سخا�س والأ المادة 5  - الأ

اأو  ذاتي  �شخ�ص  كل  المهني  للر�شم  يخ�شع 

معنوي ذو جن�شية مغربية اأو اأجنبية يزاول في 

المغرب ن�شاطا مهنيا.

ال�شناديق  الر�شم  لهذا  كذلك  وتخ�شع 

المحدثة بن�ص ت�شريعي اأو باتفاقية وغير متمتعة 

اإلى  بت�شييرها  المعنوية والمعهود  بال�شخ�شية 

الخا�ص.  اأو  العام  للقانون  خا�شعة  هيئات 

المكلفة  الهيئات  با�شم  الر�شم  ويفر�ص 

بت�شييرها.

ن�شطة المهنية ح�شب طبيعتها في  وت�شنف الأ

بهذا  الملحقة  المهن  قائمة  طبقات  اإحدى 

القانون.

عفاءات والتخفي�سات المادة 6 - الإ

عفاءات والتخفي�ضات الدائمة  I-الإ

عفاءات الدائمة اأ - الإ

عفاء الدائم الكلي: ي�شتفيد من الإ

المهن  تكون  ل  الذين  �شخا�ص  -الأ  1°
المذكورة بالن�شبة اإليهم �شوى مزاولة لوظيفة 

عمومية ؛

يتعلق  فيما  الفالحيون  -الم�شتغلون   2°
متجر  اأو  دكان  اأي  خارج  البيع  بعمليات 

المتاأتية  والغلل  المح�شولت  ونقل  ومناولة 

بيع  وكذا  ي�شتغلونها  التي  اأرا�شيهم  من 

على  بتربيتها  يقومون  التي  الحية  الحيوانات 

اأرا�شيهم والمنتوجات المتاأتية من تربيتها التي 

لم يتم تحويلها بو�شائل �شناعية.

الذين  �شخا�ص  الأ عفاء  الإ هذا  من  وي�شتثنى 

و  بيع  بعمليات  يتعلق  مهنيا  ن�شاطا  يزاولون 

اأو جميع  اأو ت�شمينها  الحية  الحيوانات  �شراء 

هذه العمليات ؛

الفالحية  المياه  م�شتعملي  -جمعيات   3°
اأو  لت�شييرها  ال�شرورية  ن�شطة  الأ جل  لأ

رقم  بالقانون  المنظمة  غر�شها،  تحقيق 



الجبايات المحلية

�� -- 

02.84 ال�شادر بتنفيذه الظهير ال�شريف رقم 
خرة 1411  1.87.12 بتاريخ 3 جــمادى الآ

) 21  دي�شمبر 1990(؛ 

قانونا  المعتبرة  والهيئات  الجمعيات   -  4°
الهادفة للح�شول على ربح  في حكمها غير 

فيما يخ�ص فقط العمليات المطابقة للغر�ص 

هذا  اأن  غير  �شا�شية.  الأ اأنظمتها  في  المحدد 

ال�شلع  بيع  �ش�شات  موؤ على  يطبق  ل  عفاء  الإ

الهيئات  اأو  للجمعيات  التابعة  والخدمات 

المذكورة ؛ 

°5 - الع�شبة الوطنية لمكافحة اأمرا�ص القلب 
وال�شرايين المحدثة بالظهير ال�شريف المعتبر 

25 من  بتاريخ   1.77.334 قانون رقم  بمثابة 

�شوال 1397 ) 9 اأكتوبر 1977(  ؛ 

داء  لمكافحة  الثاني  الح�شن  �ش�شة  -موؤ  6°
المعتبر  ال�شريف  بالظهير  المحدثة  ال�شرطان 

بمثابة قانون رقم 1.77.335 بتاريخ 25  من 

�شوال 1397 )9 اأكتوبر1977( ؛ 

للت�شامن  الخام�ص  محمد  �ش�شة  -موؤ  7°
بالن�شبة لمجموع اأن�شطتها ؛

�ش�شة ال�شيخ زايد بن �شلطان المحدثة  °8 - موؤ
رقم  قانون  بمثابة  المعتبر  ال�شريف  بالظهير 

 1414 ول  الأ ربيع  من   22 بتاريخ   1.93.228
)10 �شبتمبر1993( بالن�شبة لمجموع اأن�شطتها ؛

للنهو�ص  ال�شاد�ص  محمد  �ش�شة   موؤ   -  9°
والتكوين  للتربية  الجتماعية  عمال  بالأ

المحدثة بالقانون رقم 73.00 ال�شادر بتنفيذه 

الظهير ال�شريف رقم 1.01.197 بتاريخ 11 

اأغ�شط�ص  )فاتح   1422 ولى  الأ جمادى  من 

2001( بالن�شبة لمجموع اأن�شطتها ؛ 
عمال الجامعية  °10 -  المكتب الوطني لالأ
الجتماعية والثقافية المحدث بالقانون رقم 

81.00 ال�شادر بتنفيذه الظهير ال�شريف رقم 
خرة 1422  1.01.205 بتاريخ 10 جمادى الآ
لمجموع  بالن�شبة   )2001 اأغ�شط�ص   30(

اأن�شطته ؛

للتعليم  الخ�شو�شية  �ش�شات  الموؤ   -  11°
للمحالت  بالن�شبة  المهني  التكوين  اأو  العام 

المخ�ش�شة لتدري�ص التالميذ واإقامتهم ؛

المحدثة  باإفران  خوين  الأ -جامعة   12°
بالظهير ال�شريف بمثابة قانون رقم 1.93.227 

�شبتمبر   20(  1414 خر  الآ ربيع   3 بتاريخ 

1993( بالن�شبة لمجموع اأن�شطتها ؛ 
�ش�شة  الموؤ واتحاداتها  -التعاونيات   13°
�شا�شية  الأ اأنظمتها  قانونا والم�شهود بمطابقة 

الت�شريعية  للن�شو�ص  وعملياتها  و�شيرها 

والتنظيمية المعمول بها المطبقة على ال�شنف 

الذي تنتمي اإليه:

المواد  جمع  في  اأن�شطتها  تنح�شر  عندما  ـ 

ولية لدى المنخرطين بها وت�شويقها  ؛ الأ

عن  ال�شنوي  اأعمالها  رقم  يقل  عندما  اأو  ـ 

مليوني )2.000.000( درهم، دون احت�شاب 

ال�شريبة على القيمة الم�شافة، اإذا كانت تزاول 

جمعها  تم  اأولية  مواد  بتحويل  يتعلق  ن�شاطا 

لدى منخرطيها اأو عنا�شر داخلة في النتاج 
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اإنتاج  وو�شائل  ومعدات  تجهيزات  بوا�شطة 

اأخرى مماثلة لما ت�شتعمله المن�شاآت ال�شناعية 

وت�شويق  ال�شركات،  على  لل�شريبة  الخا�شعة 

المنتجات التي قامت بتحويلها ؛

را�شي  لالأ بالن�شبة  المغرب  بنك   -  14°
المخ�ش�شة  دوات  والأ والمعدات  والبنايات 

وراق والقطع النقدية ؛ ل�شنع الأ

وفقا  للتنمية  �شالمي  الإ البنك   -  15°
ال�شريف  الظهير  بن�شرها  ال�شادر  لالتفاقية 

 19(  1397 �شوال   5 بتاريخ   1.77.4 رقم 

�شبتمبر1977( ؛

للظهير  وفقا  للتنمية  فريقي  الإ البنك   -  16°
من   24 بتاريخ   1.63.316 رقم  ال�شريف 

 )1963 1383 )12 نوفمبر  خرة  جمادى الآ

باإحداث  المتعلق  التفاق  على  بالم�شادقة 

فريقي للتنمية ؛ البنك الإ

للظهيـر  الدولية وفقا  المالية  ال�شركة   - 17°
مـن   16 بتاريــخ   1.62.145 رقــم  ال�شريف 

بالم�شادقة  يوليو1962(   19(  1382 �شفـر 

المالية  ال�شركة  اإلى  المغرب  ان�شمام  على 

الدولية ؛

°18 - وكالة بيت مال القد�ص ال�شريف طبقا 
لتفاق المقر ال�شادر بن�شره الظهير ال�شريف 

 1421 11 من �شفر  بتاريخ   1.99.330 رقم 

)15 ماي 2000( ؛

 )Banques Offshore( 19 - البنوك الحرة°
 Holdings  ( الحرة  القاب�شة  وال�شركات 

 58.90 رقم  بالقانون  المنظمة   )Offshore
المتعلق بالمناطق المالية الحرة ال�شادر بتنفيذه 

 21 بتاريخ   1.91.131 رقم  ال�شريف  الظهير 

من �شعبان 1412 ) 26 فبراير 1992( بالن�شبة 

للعقارات التي ت�شغلها مقارها اأو وكالتها  ؛

°20 - الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي 
ال�شريف  بالظهير  المنظمة  المنقولة  للقيم 

بتاريخ   1.93.213 رقم  قانون  بمثابة  المعتبر 

خر1414 )21 �شبتمبر 1993( فيما  4 ربيع الآ
غر�شها  اإطار  في  المنجزة  ن�شطة  الأ يخ�ص 

القانوني؛

°21 - �شناديق التوظيف الجماعي للت�شنيد 
المنظمة بالقانون رقم 10.98 ال�شادر بتنفيذه 

 13 بتاريخ   1.99.193 رقم  ال�شريف  الظهير 

اأغ�شط�ص   25(  1420 ولى  الأ جمادى  من 

ن�شطة المنجزة في اإطار  1999( فيما يخ�ص الأ
غر�شها القانوني؛ 

°22 - هيئات توظيف راأ�ص المال بالمجازفة 
المنظمة بالقانون رقم 41.05 ال�شادر بتنفيذه 

الظهير ال�شريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من 

محرم 1427 )14 فبراير 2006( فيما يخ�ص 

ن�شطة المنجزة في اإطار غر�شها القانوني  الأ

ووفق ال�شروط المن�شو�ص عليها في المــادة 

III - 7 من المدونة العامة لل�شرائب ؛
الجماعية  للتهيئة  الوطنية  ال�شركة   -  23°
م�شاكن  باإنجاز  المتعلقة  ن�شطة  لالأ بالن�شبة 

»الن�شيم«  م�شاريع  يخ�ص  فيما  اجتماعية 
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الواقعة بجماعتي» دار بوعزة« و »لي�شا�شفة« 

بالمدينة  القاطنين  اإ�شكان  اإعادة  اإلى  الهادفة 

القديمة بالدارالبي�شاء  ؛

بالن�شبة  الجديدة«  �شال   « �شركة   -  24°
لمجموع اأن�شطتها ؛

بالن�شبة  العقاريـون  المنع�شون   -  25°
باإنجاز  المرتبطة  اأن�شطتهم  لمجموع 

محـددة  هي  كما  الجتماعـية  الم�شـاكن 

العامة  المدونة  من   28°-I-92 المــادة  في 

لل�شرائب والذين ينجزون عملياتهم في اإطار 

اتفاقية مبرمة مع الدولة تكون م�شفوعة بدفتر 

للتحمالت ويكون الغر�ص منها اإنجاز برنامج 

فترة  اجتماعي موزع على  �شكن   2500 بناء 

اأق�شاها  خم�ص) 5( �شنوات ابتداء من تاريخ 

ت�شليم رخ�شة البناء .

المن�شو�ص  ال�شروط  وفق  عفاء  الإ هذا  يمنح 

العامة  المدونة  من   II- 7 المادة  في  عليها 

لل�شرائب ؛

الذين ينجزون  العقاريون  المنع�شون   - 26°
�شنوات   )3( ثالث  اأق�شاها  مدة  خالل 

بناء  عمليات  البناء،  رخ�شة  تاريخ  من  ابتداء 

على  تتكون  جامعية  ومبان  واإقامات  اأحياء 

قل من خم�شمائة )500( غرفة ل تتجاوز  الأ

يوائية �شريرين لكل غرفة، وذلك في  الطاقة الإ

اإطار اتفاقية مبرمة مع الدولة م�شفوعة بدفتر 

للتحمالت.

ويمنح هذا التخفي�ص وفق ال�شروط المن�شو�ص 

العامة  المدونة  من   II- 7 المادة  في  عليها 

لل�شرائب ؛

القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ وكالة   -  27°
والجتماعية لعمالت واأقاليم �شمال المملكة 

المحدثة بالقانون رقم 6.95 ال�شادر بتنفيذه 

 18 بتاريخ   1.95.155 رقم  ال�شريف  الظهير 

خر1416 )16 اأغ�شط�ص 1995(  من ربيع الآ

بالن�شبة لمجموع اأن�شطتها ؛

القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ وكالة   -  28°
المملكة  جنوب  قاليم  لأ والجتماعية 

 2.02.645 رقم  بقانون  بالمر�شوم  المحدثة 

بتاريخ 2 رجب 1423 )10 �شبتمبر 2002( 

بالن�شبة لمجموع اأن�شطتها ؛

القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ وكالة   -  29°
ال�شرقية  الجهة  واأقاليم  لعمالة  والجتماعية 

 12.05 رقم  بالقانون  المحدثة  للمملكة 

ال�شادر بتنفيذه الظهير ال�شريف رقم 1.06.53 

فبراير   14(  1427 محرم  من   15 بتاريخ 

2006( بالن�شبة لمجموع اأن�شطتها ؛

°30– وكالة تهيئة �شفتي اأبي رقراق، المحدثة 
بموجب القانون رقم 16.04 ال�شادر بتنفيذه 

 20 بتاريخ   1.05.70 رقم  ال�شريف  الظهير 

من �شوال 1426) 23 نوفمبر 2005( بالن�شبة 

لمجموع اأن�شطتها  ؛

المعنويون  اأو  الذاتيون  �شخا�ص  الأ  –31°
امتياز  اأو  البحث  رخ�شة  على  الحا�شلون 
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المنظمة  الهيدروكاربورات  حقول  ا�شتغالل 

عن  بالبحث  المتعلق   21.90 رقم  بالقانون 

حقول الهيدروكاربورات وا�شتغاللها ال�شادر 

 1.91.118 رقم  ال�شريف  الظهير  بتنفيذه 

اأبريل  فاتح   (  1412 رم�شان  من   27 بتاريخ 

1992(؛

°32 - الملزمون الذي يقومون با�شتثمارات 
يجارية  الإ للقيمة  بالن�شبة  للر�شم  خا�شعة 

المتعلقة بثمن التكلفة الذي يفوق:

احت�شاب  دون  درهم  مليون   )100( مائة   -

را�شي  ال�شريبة على القيمة الم�شافة بالن�شبة لالأ

دوات  والأ والمعدات  وتهيئتها  والبنايات 

المقتناة من طرف من�شاآت اإنتاج ال�شلع ابتداء 

من فاتح يوليوز  1998 ؛

- خم�شين )50( مليون درهم دون احت�شاب 

را�شي  ال�شريبة على القيمة الم�شافة بالن�شبة لالأ

دوات  والأ والمعدات  وتهيئتها  والبنايات 

ال�شلع  اإنتاج  من�شاآت  طرف  من  المقتناة 

والخدمات ابتداء من فاتح يناير 2001. 

 غير اأنه ل يدخل في تحديد ال�شقف المذكور 

قت  موؤ اأو  دائم  اإعفاء  من  الم�شتفيدة  موال  الأ

وكذا العنا�شر غير الخا�شعة للر�شم ؛

يجارية  الإ للقيمة  بالن�شبة  الملزمون   -  33°
للنقل  كو�شيلة  الم�شتعملة  للم�شتعقرات 

والت�شال فيما يخ�ص: 

- معدات النقل ؛

للماء  العمومي  والتوزيع  التزويد  قنوات   -

ال�شالح لل�شرب اأو �شرف المياه العادمة ؛

و�شبكات  الكهرباء  وتوزيع  نقل  خطوط   -

الت�شال ؛

- الطرق ال�شيارة وال�شكك الحديدية .

°34 - الملزمون الخا�شعون للر�شم المهني 
لم�شالح  المخ�ش�شة  للمحالت  بالن�شبة 

محل  وكل  وال�شحة  وال�شرطة  الجمارك 

مخ�ش�ص لمرفق عمومي ؛

°35– ال�شركات المقامة في المنطقة الحرة 
ال�شريف رقم  بالظهير  المحدثة  بميناء طنجة 

1.61.426 بتاريخ 22 من رجب 1381 )30 
المنجزة  العمليات  بر�شم   )1961 دي�شمبر 

داخل المنطقة المذكورة.

ب – التخفي�ص الدائم

�شريبي  موطن  لهم  الذين  الملزمون  ي�شتفيد 

والذين  �شابقا  باإقليم طنجة  اجتماعي  اأو مقر 

قليم  الإ نفوذ  بدائرة  رئي�شيا  ن�شاطا  يزاولون 

المذكور من تخفي�ص ن�شبته %50 من الر�شم 

بالن�شبة لهذا الن�شاط.

قتة عفاءات الم�ؤ II -الإ

قت: عفاء الكلي الموؤ ي�شتفيد من الإ

اإحداثه  تم  جديد  مهني  ن�شاط  كل   -  1°
�شنة  ابتداء من  �شنوات  طيلة مدة خم�ص )5( 

ال�شروع في مزاولة هذا الن�شاط.
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  ل يعتبر ن�شاطا جديدا تم اإحداثه:

- تغيير م�شتغل الن�شاط المهني ؛

- نقل الن�شاط.

عفاء المذكور كذلك عن نف�ص المدة    ويطبق الإ

را�شي والمباني كيفما كانت طبيعتها  على الأ

دوات  والأ والمعدات  �شافية  الإ والمباني 

بطريقة  ال�شتغالل  خالل  المقتناة  الجديدة 

يجاري.  مبا�شرة اأو عن طريق الئتمان الإ

عفاء ل يطبق على: غير اأن هذا الإ

�ش�شات المن�شاآت التي ل يوجد مقرها  - موؤ

نجاز �شفقات اأعمال  بالمغرب، والمقبولة لإ

اأو توريدات اأو خدمات ؛

في  المعتبرة  والهيئات  ئتمان  الإ �ش�شة  موؤ  -

يداع  الإ و�شندوق  المغرب  وبنك  حكمها 

والتدبير؛

با�شتثناء  التاأمين  واإعادة  التاأمين  مقاولت   -

و�شطاء التاأمين الم�شار اإليهم في المادة 291 من 

القانون رقم  17.99 بمثابة مدونة التاأمينات؛

-  والوكالت العقارية.

بمزاولة  لها  المرخ�ص  المقاولت   -  2°
طبقا  للت�شدير  الحرة  المناطق  في  ن�شاطها 

المتعلق   19.94 رقم  القانون  حكام  لأ

بتنفيذه  ال�شادر  للت�شدير  الحرة  بالمناطق 

 24 بتاريخ   1.95.1 رقم  ال�شريف  الظهير 

طيلة   ،)1995 يناير   26(  1415 �شعبان  من 

ولى لال�شتغالل  الأ �شنة  الخم�شة ع�شر )15( 

ن�شطة الم�شار اإليها في المادة 3 من  بر�شم الأ

القانون رقم 19.94 ال�شالف الذكر؛ 

بي�ص  °3– الوكالة الخا�شة طنجة – البحر الأ
في  المتدخلة  ال�شركات  وكذا  المتو�شط 

م�شروع  و�شيانة  وا�شتغالل  وتهيئة  اإنجاز 

بي�ص  المنطقة الخا�شة للتنمية طنجة – البحر الأ

المتو�شط والمقامة في المناطق الحرة للت�شدير 

المر�شوم  من  ولى  الأ المادة  في  اإليها  الم�شار 

رجب   2 بتاريخ   2.02.644 رقم  بقانون 

الخم�شة  طيلة   ،)2002 �شبتمبر   20(  1423
ولى لال�شتغالل. ع�شر )15( �شنة الأ

الفرع الثاني 

 اأ�شا�ض فر�ض الر�شم

يجارية المادة 7  - تحديد القيمة الإ

يجارية  I  - يفر�ص الر�شم المهني على القيمة الإ
للمتاجر  والحالية  العادية  جمالية  الإ ال�شنوية 

وال�شقائف  والم�شانع  والمعامل  والدكاكين 

يداع وجميع  ورا�ص واأماكن الإ والمرائب والأ

ماكن والمراكز المعدة لمزاولة  المحالت والأ

ن�شطة المهنية الخا�شعة للر�شم. الأ

يجارية المعتبرة اأ�شا�شا لح�شاب  تحدد القيمة الإ

يجار اأو الكراء واإما  الر�شم اإما بوا�شطة عقود الإ

دون  المبا�شر،  التقييم  اأو  المقارنة  طريق  عن 

اللجوء اإلى م�شطرة الت�شحيح المن�شو�ص عليها 

في هذا القانون.
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وجميع  ال�شناعية  �ش�شات  الموؤ يخ�ص  فيما 

الر�شم  يحت�شب  خرى،  الأ المهنية  ن�شطة  الأ

لهذه  يجارية  الإ القيمة  اأ�شا�ص  على  المهني 

وباعتبارها  مجموعها  باعتبار  �ش�شات،  الموؤ

نتاجها بما في ذلك  مجهزة بالو�شائل المادية لإ

ئتمان  مالك المكتراة اأو المقتناة عن طريق الإ الأ

يجاري.  الإ

حوال اأن تقل القيمة  ول يمكن باأي حال من الأ

يجارية المذكورة عن 3% من ثمن تكلفة  الإ

والمعدات  والتجهيزات  والمباني  را�شي  الأ

دوات. والأ

مالك المكتراة اأو المقتناة عن طريق    بالن�شبة لالأ

يجارية  عقدة ائتمان اإيجاري ، تحدد القيمة الإ

مالك المبين في  على اأ�شا�ص �شعر تكلفة هذه الأ

اأول عقدة ائتمان اإيجاري حتى في حالة رفع 

خيار ال�شراء.

  يفر�ص الر�شم على الملزم الذي يزاول في نف�ص 

اأن�شطة مهنية باعتبار �شعر طبقة  المكان عدة 

الن�شاط المهني الرئي�شي. 

اأن�شطة مهنية في  اأ�شخا�ص  عندما يزاول عدة 

على  المهني  الر�شم  يفر�ص  المحل،  نف�ص 

يجارية  كل ملزم على حدة، باعتبار القيمة الإ

المطابقة للجزء الذي ي�شغله من هذا المحل.

الفندقية، وا�شتثناء  �ش�شات  للموؤ – بالن�شبة   II
يجارية  الإ القيمة  تحدد  اأعاله،   I اأحكام  من 

بتطبيق  الر�شم  لحت�شاب  كاأ�شا�ص  المعتبرة 

الجمالي  التكلفة  ثمن  ح�شب  معامالت 

على  المعنية،  �ش�شة  للموؤ المادية  للعنا�شر 

دوات  والأ والمعدات  المباني  تكلفة  ثمن 

بكل  الخا�شة  والتهييئات  والتجهيزات 

م�شتغلة من  �شواء كانت  �ش�شة على حدة،  موؤ

لدن مالكها اأو من لدن المكتري. 

تحدد هذه المعامالت كما يلي: 

من  اأقل  التكلفة  ثمن  كان  اإذا   %2  -

3.000.000 درهم ؛
ي�شاوي  التكلفة  ثمن  كان  اإذا   %1,50  -

من  واأقل  درهم   3.000.000 يفوق  اأو 

6.000.000 درهم ؛
ي�شاوي  التكلفة  ثمن  كان  اإذا    %1,25  -

من  واأقل  درهم   6.000.000 يفوق  اأو 

12.000.000 درهم؛

- 1% اإذا كان ثمن التكلفة ي�شاوي اأو يفوق 

12.000.000 درهم.

ل يجوز الجمع بين هذه المعامالت المخف�شة 

وبين اأي تخفي�ص اآخر من هذا الر�شم.

الفرع الثالث 

ت�شفية الر�شم 

المادة 8 - مكان وفترة فر�س الر�سم

يفر�ص الر�شم المهني في المكان الذي توجد 

الخا�شعة  المهنية  والمن�شاآت  المحال  به 
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ل  الذين  �شخا�ص  الأ على  ويتعين  للر�شم. 

يتوفرون على محال اأو من�شاآت مهنية تحديد 

موطن �شريبي.

باعتبار  بكاملها  ال�شنة  عن  الر�شم  ي�شتحق 

حوال الموجودة في �شهر يناير. الأ

بكاملها  ال�شنة  عن  الر�شم  ي�شتحق  اأنه  غير 

كيفما كان الوقت الذي ابتداأت فيه العمليات 

من طرف الملزمين الذين ل يمكن اأن تزاول 

عملياتهم بحكم طبيعتها اإل في فترة معينة من 

ال�شنة. 

مزاولة  في  ي�شرعون  الذين  الملزمون  يخ�شع 

للر�شم  يناير  �شهر  بعد  جديد  مهني  ن�شاط 

المهني ابتداء من فاتح يناير من ال�شنة الموالية 

المن�شو�ص  الخما�شي  عفاء  الإ ان�شرام  ل�شنة 

عليه في المادة II-6-°1 اأعاله.

�شافية  الإ ال�شتثمارات  على  الر�شم  يفر�ص 

المنجزة خالل ال�شتغالل و بعد �شهر يناير عن 

طريق اقتناء اأرا�شي ومباني كيفما كان نوعها 

جديدة  واأدوات  ومعدات  بنايات  واإ�شافة 

ل�شنة  الموالية  ال�شنة  من  يناير  فاتح  من  ابتداء 

عفاء الخما�شي المن�شو�ص عليه في  ان�شرام الإ

المادة  II-6-°1 اأعاله.

كل نق�شان في العنا�شر الخا�شعة للر�شم بعد 

خذ بعين العتبار اإل ابتداء من  �شهر يناير ل يوؤ

فاتح يناير من ال�شنة الموالية. 

  ل تخ�شع للر�شم المعدات الم�شتعملة المقتناة 

بعد �شهر يناير اإل ابتداء من فاتح يناير من ال�شنة 

الموالية ل�شنة اقتنائها.

  في حالة التوقف الكلي للن�شاط المهني خالل 

ال�شنة، ي�شتحق الر�شم عن ال�شنة بكاملها اإل اإذا 

�ش�شات والمتاجر والدكاكين  كان اإغالق الموؤ

والور�شات ناتجا عن وفاة اأو ت�شفية ق�شائية اأو 

فراغ وفي هذه الحالة، تترتب  نزع ملكية اأو الإ

الحقوق عن المدة ال�شابقة وال�شهر الجاري.

�ش�شة  لموؤ الكلية  اأو  الجزئية  العطالة  في حالة 

الح�شول  للملزم  يمكن  مدنية،  �شنة  طيلة 

على تخفي�ص اأو اإبراء من الر�شم المهني طبقا 

لمقت�شيات المادة 15 اأدناه.

دنى للر�سم المادة 9  - ال�سعر والحد الأ

I- �ضعر فر�ض الر�ضم

يحدد �شعر الر�شم المهني المطبق على القيمة 

يجارية كما يلي: الإ

- الطبقة 3 )ط3( .............................  %10؛

- الطبقة 2 )ط2(............................... %20 ؛

- الطبقة 1 )ط1(.................................. 30%.
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دنى للر�سم II- الحد الأ

للر�شم  دنى  الأ الحد  مبلغ  يقل  األ  يجب    

في  اإليهم  الم�شار  الملزمين  على  الم�شتحق 

المبالغ  بعده عن  – ب(   2°–  1( 10 المادة 

التالية:

الجماعات القروية الجماعات الح�شرية الطبقات

100 درهم

200 درهم

400 درهم

300 درهم

600 درهم

1200 درهم

 الطبقة 3 )ط3(

الطبقة 2 )ط2(

الطبقة 1 )ط1(

براء من الر�سم داء والإ المادة 10  - الأ

داء الر�سم I- اأ

°1 - ال�شتخال�ص عن طريق الجدول
يفر�ص الر�شم المهني عن طريق الجداول.

داء الم�شبق °2 - الأ
يقوم باأداء الر�شم المهني م�شبقا :

 اأ( الملزمون الذين يطلبون ذلك كتابة ؛

ب( الوكالء المتجولون والممثلون والو�شطاء 

في التجارة اأو ال�شناعة غير الخا�شعين لل�شريبة 

جور والدخول المعتبرة  على الدخل بر�شم الأ

الطرق  في  المتجولون  والباعة  حكمها  في 

العمومية والملزمون الذين ل يزاولون ن�شاطهم 

يزاولون  الذين  �شخا�ص  والأ اإقامتهم  بمحل 

التجارة اأو ال�شناعة في مدينة دون اأن يكونوا 

قاطنين بها وب�شفة عامة جميع الذين يزاولون 

اأن تكون  يمكن  التي  المحالت  مهنة خارج 

دون  يوؤ المهني،  الر�شم  لحت�شاب  اأ�شا�شا 

دنى المن�شو�ص عليه في المادة 9-  الحد الأ

II اأعاله.
�شخا�ص المذكورين اأعاله اأن  ويجب على الأ

يحملوا بطاقة تثبت قيدهم ال�شخ�شي بالر�شم 

المهني ت�شلم لهم من طرف اإدارة ال�شرائب 

داء  الأ وبعد  عملياتهم  مزاولة  في  البدء  قبل 

الم�شبق للر�شم، وتحمل هذه البطاقة بطلب 

من الملزم �شورة فوتوغرافية له ؛

في  ن�شاطهم  يزاولون  الذين  الملزمون  ج( 

يفر�ص  الحالة  هذه  وفي  القروية.  �شواق  الأ

طرف  من  تح�شيله  ويتم  الم�شتحق  الر�شم 

اأعوان القبا�شات.

براء من الر�ضم المهني الإ  -II

ل يتم اإ�شدار الر�شم الذي يقل مبلغه عن مائة 

)100( درهم.

المادة 11 - توزيع عائد الر�سم املهني

  يوزع عائد الر�شم المهني كما يلي:

التي  الجماعات  ميزانيات  لفائدة    %80  -

يفر�ص الر�شم داخل مجالها الترابي؛

وال�شناعة  التجارة  غرف  لفائدة   %10  -

والخدمات وغرف ال�شناعة التقليدية وغرف 

ال�شيد البحري وجامعاتها.

هذه  على  العائد  هذا  توزيع  تحديد  ويتم 

الغرف وجامعاتها بن�ص تنظيمي؛ 

بر�شم  العامة  الميزانية  لفائدة   %10  -   

تكاليف التدبير.
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الفرع الرابع 

 واجبات الملزمين

المادة 12 - الت�سجيل في جدول الر�سم المهني

 يجب على كل �شخ�ص خا�شع للر�شم المهني 

الر�شم  جدول  في  بالت�شجيل  اإقرار  و�شع 

لل�شرائب  المحلية  الم�شلحة  لدى  المهني 

�ش�شته  موؤ اأو  الجتماعي  مقره  لها  التابع 

الرئي�شية اأو موطنه ال�شريبي داخل اأجل اأق�شاه 

ثالثون )30( يوما التي تلي تاريخ ال�شروع في 

مزاولة الن�شاط، وذلك وفق مطبوع نموذجي 

دارة. تعده الإ

قرار ي�شلم لكل ملزم رقم    وبناء على هذا الإ

تعريفي.

قرار بالعنا�سر الخا�سعة للر�سم المادة 13 - الإ

يم�شكون  الذين  الملزمين  على  يتعين 

محا�شبة اأن يدلوا باإقرار اإجمالي يبين بالن�شبة 

والمباني  را�شي  الأ م�شتغلة  �ش�شة  موؤ لكل 

والمعدات  والتهييئات  والتجهيزات 

دوات تاريخ اقتناءها وتاريخ ا�شتغالها اأو  والأ

تركيبها والمكان الملحقة به وثمن تكلفتها 

ال�شنة  من  يناير   31 اأق�شاه  اأجل  في  وذلك 

الموالية ل�شنة ال�شروع في مزاولة الن�شاط.

دلء باإقرار  لء الملزمين الإ كما يجب على هوؤ

�ش�شة  الموؤ داخل  الواقعة  التغييرات  كل  يبين 

والتي من �شاأنها الزيادة اأو النق�شان في العنا�شر 

الخا�شعة للر�شم وذلك في اأجل اأق�شاه 31 يناير 

من ال�شنة الموالية ل�شنة وقوع هذه التغييرات.

قرارات على اأو ح�شب مطبوع  تحرر هذه الإ

دارة. وتر�شل اأوتودع مقابل  نموذجي تعده الإ

و�شل لدى الم�شلحة المحلية لل�شرائب التابع 

�ش�شة اأو الموطن  لها المقر الجتماعي اأو الموؤ

ال�ضريبي.

المهني  بالر�سم  التعريف  رقم  إ�سهار  ا  - 14 المادة 

وتقديم وثائق الت�سجيل

رقم  اإ�شهار  للر�شم  الخا�شعين  على  يتعين 

يزاولون  �ش�شة  موؤ بالر�شم داخل كل  تعريفهم 

فيها ن�شاطهم.

وا�شحة  ب�شورة  عالن  الإ هذا  تعليق  ويجب 

طالع عليه. في مكان ي�شهل فيه الإ

في  عليهم  المن�شو�ص  الملزمين  على  يتعين 

بالوثائق  دلء  الإ اأعاله   2°-I-10 المادة 

المهني  الر�شم  جدول  في  لت�شجيلهم  المثبتة 

ال�شرائب  مفت�شو  ذلك  منهم  طلب  كلما 

الق�شائية  ال�شرطة  و�شباط  التح�شيل  واأعوان 

واأعوان القوة العمومية.

�س�سة إقرار عطالة الموؤ المادة 15 - ا

 في حالة العطالة الجزئية اأو الكلية المن�شو�ص 

عليها في المادة 8 اأعاله، يتعين على الملزم اأن 

يدلي باإقرار لدى الم�شلحة المحلية لل�شرائب 

�ش�شته الرئي�شية  التابع لها مقره الجتماعي اأو موؤ

اأو موطنه ال�شريبي داخل اأجل اأق�شاه 31 يناير 
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هذا  يبين  العطالة،  ل�شنة  الموالية  ال�شنة  من 

قرار رقم التعريف بالر�شم المهني وو�شعية  الإ

ثباتات  والإ والتعليالت  المعنية  �ش�شة  الموؤ

وو�شف الجزء الذي �شملته العطالة.

ويق�شد بالعطالة الجزئية عطالة جميع مرافق 

ا�شتغالل  مو�شوع  ت�شكل  التي  �ش�شة  الموؤ

منف�شل.

و نقله  و توقف الن�ساط اأ إقرار بتفويت اأ المادة 16 - ا

�س�سة و تغيير ال�سكل القانوني للموؤ اأ

اأو  اأو نقله  اأو توقفه  الن�شاط  في حالة تفويت 

يجب  �ش�شة،  للموؤ القانوني  ال�شكل  تغيير 

لدى  اإقرار  و�شع  المعنيين  الملزمين  على 

الم�شلحة المحلية لل�شرائب التابع لها مقرهم 

�ش�شتهم الرئي�شية اأو موطنهم  الجتماعي اأو موؤ

ال�شريبي وذلك داخل اأجل خم�شة واأربعون 

)45( يوما من تاريخ وقوع اإحدى الحالت 

المن�شو�ص عليها �شابقا. 

اإيداع  اأجل  ي�شبح  الملزم  وفاة  حالة  وفي 

قرار من طرف ذوي الحقوق هو ثالثة )3(  الإ

اأ�شهر تبتدىء من تاريخ الوفاة.

وفي حالة ا�شتمرار ذوي الحقوق في ممار�شة 

ن�شاط الهالك، يتعين عليهم التن�شي�ص �شراحة 

قرار المن�شو�ص عليه �شابقا  على ذلك �شمن الإ

لكي يتم اإ�شدار الر�شم على ال�شياع.

الفرع الخام�س

ح�شاء والمعاينة  الإ

ح�ساء المادة 17 - الإ

يزاولون  الذين  الملزمين  اإح�شاء  �شنويا  يتم 

من  �شراحة  معفيين  كانوا  ولو  مهنيا  ن�شاطا 

الر�شم المهني.

ح�شاء المن�شو�ص  وتقوم بهذه العملية لجنة الإ

عليها بالمادة 32 اأدناه.

ح�شاء، يتعين على الملزمين    اأثناء عمليات الإ

مفت�ص  اإخبار  المهني  للر�شم  الخا�شعين 

ال�شرائب بما يلي:

 - طبيعة الن�شاط المهني المزاول ؛

العمال  عدد  باعتبار  الن�شاط  اأهمية   -

المميزة  خرى  الأ والعنا�شر  والم�شتخدمين 

للن�شاط ؛

للمحالت  يجارية  الإ والقيمة  الموقع   -

الم�شتغلة والغر�ص المخ�ش�شة له ؛

ال�شرورية  خرى  الأ المعلومات  وجميع   -

يجارية. لتحديد القيمة الإ

 المادة 18 - المعاينة 

لذلك  المفو�شين  ال�شرائب  لمفت�شي  يمكن 

للعمل  القانونية  وقات  الأ ال�شنة وداخل  طيلة 

تجاري  لن�شاط  المخ�ش�شة  المحالت  زيارة 

بجميع  القيام  اأجل  من  مهني  اأو  �شناعي  اأو 

المعلومات  وجمع  ال�شرورية  المعاينات 

ال�شرورية لتحديد اأ�شا�ص الر�شم المهني.
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الباب الثالث 

 ر�شم ال�شكن

ول الفرع الأ

مجال التطبيق

 المادة 19 - العنا�سر الخا�سعة للر�سم

العقارات  على  �شنويا  ال�شكن  ر�شم  يفر�ص 

التي  اأنواعها  اختالف  على  والمباني  المبنية 

�شكنا  بع�شها  اأو  مالكوها من جميعها  يتخذ 

مجانا  ي�شعونها  اأو  لهم  ثانويا  اأو  رئي�شيا 

اأو  اأ�شولهم  اأو  اأزواجهم  ت�شرف  تحت 

ويدخل  لهم،  �شكنا  منها  ليجعلوا  فروعهم 

العقارات  عليها  المقامة  را�شي  الأ ذلك  في 

را�شي المت�شلة بها  نفة الذكر والأ والمباني الآ

كانت  اإذا  والحدائق  والممرات  كال�شاحات 

تابعة لها مبا�شرة.

غير  لبنايات  تابعة  اأرا�شي  وجود  حالة  وفي 

مهياأة اأو مهياأة ب�شكل ب�شيط، تحدد الم�شاحة 

تقدير  في  العتبار  بعين  اأخذها  يجب  التي 

يجارية في حدود خم�ص )5( مرات  القيمة الإ

الم�شاحة المغطاة لمجموع المباني.

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة 20 - الأ

حق  له  من  اأو  المالك  با�شم  الر�شم  يفر�ص 

اأو وا�شع اليد  اأو با�شم حائز العقار  النتفاع 

حق  �شاحب  اأو  مالكه  يعرف  لم  اإذا  عليه 

النتفاع منه.

ر�ص غير مالك البناء يفر�ص  اإذا كان مالك الأ

خير.  الر�شم في ا�شم هذا الأ

ا�شم  في  الر�شم  يفر�ص  ال�شياع،  حالة  في 

فر�شه  يطلبوا  لم  ما  ال�شياع  على  المالكين 

ب�شورة م�شتقلة على كل وحدة  �شكنية ت�شكل 

�شكنا م�شتقال.

مر  بالأ المعنيون  يدلي  اأن  الغاية، يجب  لهذه 

بما يلي:

- عقد ر�شمي تبين فيه الح�شة الم�شاعة التي 

يملكها كل �شريك ؛

-  عقد م�شادق على اإم�شائه تحدد فيه �شروط 

كل  ا�شم  بيان  مع  الم�شاع  العقار  تخ�شي�ص 

�شخا�ص الذين ي�شغلونه. �شخ�ص من الأ

الفقرة  في  عليها  المن�شو�ص  حكام  الأ تطبق 

اأعاله في حالة ت�شوية تركة يترتب عليها اإنهاء 

حالة ال�شياع.

يفر�ص ر�شم ال�شكن في ا�شم ال�شركة، اإذا تعلق 

مر ب�شركات عقارية مالكة لوحدة �شكنية  الأ

وحيدة م�شتثناة من ال�شريبة على ال�شركات، 

المدونة  من  المادة3-°3-اأ(  حكام  لأ طبقا 

العامة لل�شرائب.

يفر�ص الر�شم با�شم كل واحد من ال�شركاء عن 

كل جزء من العقار اأو مجموعة عقارية يمكن 

مر  الأ تعلق  اإذا  م�شتقلة  ب�شورة  ا�شتعمالها 

بال�شركات العقارية الم�شار اإليها في المادة

 3-°3-ب( من المدونة العامة لل�شرائب.
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المادة 21 - المجال الترابي لفر�س الر�سم 

يطبق هذا الر�شم داخل:

- دوائر الجماعات الح�شرية ؛

- المناطق المحيطة بهذه الجماعات كما هي 

محددة باأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق 

بالتعمير ال�شادر بتنفيذه الظهير ال�شريف رقم 

 1412 الحجة  15 من ذي  بتاريخ   1.92.31
)17 يونيو 1992( ؛

- المراكز المحددة المعينة بن�ص تنظيمي ؛

ومحطات  وال�شتوية  ال�شيفية  المحطات   -

تحديد  يتم  التي  المعدنية  بالمياه  ال�شت�شفاء 

بن�ص  الر�شم  داخلها  يفر�ص  التي  الدوائر 

تنظيمي.

عفاءات والتخفي�سات المادة 22 - الإ

عفاءات والتخفي�ضات الدائمة I – الإ

عفاءات الدائمة اأ-الإ

عفاء الكلي الدائم: ت�شتفيد من الإ

قامات الملكية ؛ °1 -الإ
°2 - العقارات التي تملكها:

- الدولة والجماعات المحلية والم�شت�شفيات 

العمومية ؛

الخا�شعة  ح�شان  والإ �شعاف  الإ م�شاريع   -

لمراقبة الدولة ؛ 

- الجمعيات المعترف لها ب�شفة المنفعة العامة 

�ش�شات  موؤ تاأوي  العقارات  هذه  كانت  اإذا 

خيرية ول تهدف اإلى تحقيق ربح ؛

وقاف العائلية ؛ وقاف ما عدا الأ °3 – الأ

رهن  مجانا  المو�شوعة  العقارات   -  4°
المن�شو�ص  والهيئات  �ش�شات  الموؤ ت�شرف 

عليها في °2 اأعاله ؛

اأجنبية  دول  تملكها  التي  العقارات   -  5°
وزرائها  اأو  �شفرائها  ل�شكن  وتخ�ش�شها 

بالمغرب  المعتمدين  قنا�شلها  اأو  المفو�شين 

�شريطة اأن تعامل تلك الدول المملكة المغربية 

بالمثل في هذا المجال ؛

°6 - العقارات الم�شتعملة كمحالت للبعثة 
اأو  تملكها  التي  القن�شلية  اأو  الدبلوما�شية 

تكتريها الدولة المعتمدة اأو رئي�ص البعثة طبقا 

للمادة 23 من اتفاقية فيينا، المتعلقة بالعالقات 

الدبلوما�شية  ؛

دولية  هيئات  تملكها  التي  العقارات   -  7°
هذه  كانت  اإذا  الدبلوما�شي  بالنظام  تتمتع 

بعثاتها  �شاء  روؤ ل�شكن  مخ�ش�شة  العقارات 

المعتمدين بالمغرب ؛

°8 - العقارات التي ل تدر دخال والمخ�ش�شة 
قامة مختلف ال�شعائر الدينية اأو للتعليم  فقط لإ

في  م�شجلة  اأو  م�شنفة  تكون  اأو  المجاني 

جملة الماآثر التاريخية وفق ال�شروط المحددة 

الجاري  والتنظيمية  الت�شريعية  الن�شو�ص  في 

بها العمل. 
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ب- التخفي�ص الدائم

ال�شكن  50% من ر�شم  يطبق تخفي�ص قدره 

على العقارات المتواجدة باإقليم طنجة �شابقا.

قت عفاء الم�ؤ II-الإ

قت المباني الجديدة  عفاء الموؤ ت�شتفيد من الإ

لل�شكن  بالن�شبة  اأ�شخا�ص  بها  يقوم  التي 

الرئي�شي خالل الخم�ص )5( �شنوات الموالية 

لل�شنة التي تم خاللها انتهاء اأ�شغال بنائها.

الفرع الثاني

اأ�شا�ض فر�ض الر�شم

يجارية المادة 23 - تحديد القيمة الإ

القيمة  اأ�شا�ص  على  ال�شكن  ر�شم  يفر�ص 

طريق  عن  المقدرة  للعقارات  يجارية  الإ

ح�شاء المن�شو�ص  المقارنة من طرف لجنة الإ

عليها في المادة 32 اأدناه.

باعتبار  يجارية  الإ القيمة  هذه  تحديد  يتم 

متو�شط مبالغ اأكرية الم�شاكن المماثلة الواقعة 

بنف�ص الحي.

اإذا كان واحد اأو اأكثر من ال�شركاء على ال�شياع 

ي�شغل وحدة مخ�ش�شة لل�شكنى، يدفع اإيجارا 

لباقي المالك على ال�شياع غير القاطنين بهذا 

الخا�شعة  يجارية  الإ القيمة  فاإن  الم�شكن، 

للر�شم تحدد فقط على ح�شة القاطن الم�شتغل 

يجار لل�شريبة  للم�شكن. ويخ�شع مبلغ هذا الإ

على الدخل.

يجارية كل خم�ص )5(  وتتم مراجعة القيمة الإ

�شنوات بزيادة ن�شبتها %2.

�سقاط المتعلق بال�سكن الرئي�سي المادة 24 - الإ

يجارية     يطبق اإ�شقاط بن�شبة 75% من القيمة الإ

لل�شكن الرئي�شي لكل ملزم مالكا اأو منتفعا.

القيمة  على  �شقاط  الإ هذا  كذلك  يطبق  و   

يجارية للعقار الذي ي�شتغل ك�شكن رئي�شي  الإ

من طرف:

عمود  من  الفروع  اأو  �شول  الأ اأو  الزوج   -

ولى ؛ الن�شب المبا�شر من الدرجة الأ

في  المحددة  العقارية  ال�شركات  اأع�شاء   -

المادة 3-°3 من المدونة العامة لل�شرائب ؛

الذي  للعقار  بالن�شبة  ال�شياع  على  المالك   -

ي�شغلونه ك�شكن رئي�شي ؛

- المغاربة المقيمين بالخارج بالن�شبة لل�شكن 

لهم  رئي�شي  ك�شكن  به  يحتفظون  الذي 

اأو  اأزواجهم  مجانا  ي�شغله  والذي  بالمغرب 

اأ�شولهم اأو فروعهم من عمود الن�شب المبا�شر 

ولى. من الدرجة الأ

اأي  وبين  �شقاط  الإ هذا  بين  الجمع  يجوز  ل 

تخفي�ص اآخر من هذا الر�شم.
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الفرع الثالث

ت�شفية الر�شم

المادة 25 - مكان و فترة فر�س الر�سم

يفر�ص الر�شم �شنويا بموقع العقارات الخا�شعة 

غرا�ص  والأ مكوناتها  مراعاة  مع  للر�شم 

اأنه  اإل  ح�شاء.  الإ تاريخ  في  لها  المخ�ش�شة 

معينة،  �شنة  خالل  عقار  اإح�شاء  يتم  لم  اإذا 

�شباب، يفر�ص ر�شم ال�شكن  ي �شبب من الأ لأ

المتعلق به على اأ�شا�ص اآخر ر�شم تم اإ�شداره. 

  اإذا كان العقار متواجدا بمحطات �شيفية اأو 

المعدنية،  بالمياه  ا�شت�شفاء  بمحطة  اأو  �شتوية 

م�شغول.  غير  كان  ولو  الر�شم  عليه  فر�ص 

ال�شروط  وفق  اإل  ال�شغور  اإثبات  يمكن  ول 

 II-26 المادة  اأحكام  في  عليها  المن�شو�ص 

والمادة 31 اأدناه.

المادة 26 - تغيير الملكية و�سغور العقار

تغيير  مو�شوع  العقار  يكون  I-عندما 
المالك  ا�شم  في  الر�شم  ي�شدر  الملكية، 

الجديد ابتداء من ال�شنة الموالية:

عليه  المن�شو�ص  قرار  الإ على  بناء  اإما   -

بالمادة 30 اأدناه ؛

جمالي  الإ بالدخل  قرار  الإ على  بناء  اإما   -

المدونة  من   82 بالمادة  عليه  المن�شو�ص 

العامة لل�شرائب ؛

لجنة  تعاينها  التي  الوقائع  اأ�شا�ص  على  -اإما 

 32 المادة  في  عليها  المن�شو�ص  ح�شاء  الإ

اأدناه.

تاريخ  عند  �شاغرا  المحل  كان  II-اإذا 
عليه  كبيرة  اإ�شالحات  دخال  لإ اإما  ح�شاء  الإ

واإما لعزم مالكه على بيعه اأو اإيجاره، يفر�ص 

الر�شم بالن�شبة ل�شنة ال�شغور.

اإل اأنه يمكن للملزم اأن يح�شل على اإبراء من 

الر�شم ب�شبب ال�شغور وفق ال�شروط المن�شو�ص 

عليها بالمادتين 31 و161 اأدناه.

للجنة  جاز  �شك،  محل  ال�شغور  كان  اإذا 

ح�شاء اأو لمفت�ص ال�شرائب الذي هو ع�شو  الإ

جراءات المن�شو�ص  فيها ا�شتدعاء الملزم وفق الإ

اإثبات  اأجل  من  اأدناه   152 المادة  في  عليها 

اإلى  الح�شور  الملزم  على  ويتعين  ال�شغور. 

ير�شل  اأن  اأو  لل�شرائب،  المحلية  الم�شلحة 

اإ�شعار  مع  م�شمونة  ر�شالة  بوا�شطة  جوابه 

 )30( الثالثين  اأجل  خالل  وذلك  بالتو�شل 

يوما الموالية لتاريخ ت�شلم ال�شتدعاء.

ثبات المتاحة  ويثبت ال�شغور بجميع و�شائل الإ

للملزم ول �شيما :

�شالح:  مر بمحال في طور الإ - اإذا تعلق الأ

ترحيل  اأو  ماكن  الأ عليها  توجد  التي  الحالة 

جميع المنقولت اأو وجود الهيئات الحرفية 

�شالح داخلها. المكلفة بالإ

مر بمحال في طور التخ�شي�ص  - اإذا تعلق الأ

الماء  عدادي  اإزالة  غرا�ص:  الأ من  لغر�ص 

والكهرباء.
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المادة 27 - �سعر الر�سم

يحدد �شعر الر�شم كما يلي:

�شعر الر�شم يجارية ال�شنوية القيمة الإ

معفى

%10 

%20 

%30 

من 0 اإلى 5.000 درهم..................

من 5.001 اإلى 20.000 درهم............

من 20.001 اإلى 40.000 درهم...........

40.001 درهم فما فوق.................

براء منه داء الر�سم والإ المادة 28 - اأ

يفر�ص الر�شم عن طريق الجداول. 

ل يتم اإ�شدار الر�شم الذي يقل مبلغه عن مائة 

)100( درهم.

المادة 29 - توزيع عائد الر�سم 

يوزع عائد الر�شم من طرف الم�شلحة المكلفة 

بالتح�شيل كما يلي:

التي  الجماعات  ميزانيات  لفائدة   %90  -

يفر�ص الر�شم داخل مجالها الترابي ؛

 -  10% لفائدة الميزانية العامة بر�شم تكاليف 

التدبير.

الفرع الرابع  

واجبات الملزمين

تغيير  و  اأ البناء  �سغال  اأ بانتهاء  إقرار  ا  -  30 المادة 

و الغر�س المخ�س�س له ملكية العقار اأ

يدلوا  اأن  المنتفعين  اأو  المالك  على  يجب 

لم�شلحة ال�شرائب التابع لها كل عقار على 

حدة:

اأو  جديد  عقار  بناء  اأ�شغال  بانتهاء  باإقرار   -

اإ�شافات ؛

الغر�ص  اأو  العقار  ملكية  بتغيير  باإقرار   -

المخ�ش�ص له.

مطبوع  على  اأو  وفق  قرارات  الإ هذه  تحرر 

دارة، و تودع قبل 31 يناير  نموذجي تعده الإ

�شغال  من ال�شنة الموالية ل�شنة النتهاء من الأ

العقار  مكونات  اإلى  �شارة  الإ مع  التغيير  اأو 

التغيير  اأو  �شغال  الأ وتاريخ ومبررات  ونوعه 

واإن اقت�شى الحال هوية المالك الجديد.

قرار بال�سغور المادة 31 -الإ

اأن  المعنيين  المنتفعين  اأو  المالك  يتعين على 

يدلوا لم�شلحة ال�شرائب التابع لها كل عقار 

على حدة باإقرار بال�شغور.

مطبوع  على  اأو  وفق  قرار  الإ هذا  يحرر 

من  يناير  �شهر  دارة خالل  الإ تعده  نموذجي 

اإلى  �شارة  الإ ال�شغور مع  ل�شنة  الموالية  ال�شنة 

مكونات المحالت ال�شاغرة والمدة واأ�شباب 

ثبات. ال�شغور مثبتا ذلك بجميع و�شائل الإ

من  اإبراء  طلب  بمثابة  قرار  الإ هذا  ويعتبر 

الر�شم.
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الفرع الخام�س

ح�شاء الإ

ح�ساء المادة 32 - عمليات الإ

للعقارات  �شامل  اإح�شاء  اإجراء  �شنويا  يتم 

معفية  كانت  ولو  ال�شكن  لر�شم  الخا�شعة 

�شراحة من هذا الر�شم.

لجنة  جماعة  كل  في  ح�شاء  الإ بعملية  تقوم 

ها لمدة �شت )6( �شنوات بقرار  يعين اأع�شاوؤ

قليم. من عامل العمالة اأو الإ

ت�شم اللجنة وجوبا: 

اإدارة  من  باقتـــراح  للـ�شرائب  مفـت�ص   -

ال�شرائب ؛

للجماعة  الجبائية  الم�شالح  عن  ممثل   -

باقتراح من رئي�ص المجل�ص الجماعي.

ويمكن اأن تنق�شم اللجنة اإلى عدد من اللجان 

المنوطة  عمال  الأ تتطلبه  ما  بح�شب  الفرعية 

بها.

من  موظفا  فرعية  لجنة  كل  ت�شم  اأن  ويجب 

اإدارة ال�شرائب وممثال عن الم�شالح الجبائية 

للجماعة.

عملية  ابتداء  بتاريخ  الملزمين  اإ�شعار  يتم 

قبل  قل  الأ على  يوما   )30( ثالثين  ح�شاء  الإ

بداية هذه العملية، وذلك بوا�شطة المل�شقات 

و�شائل  من  ذلك  غير  و  الجرائد  في  والن�شر 

عالن الم�شتعلمة محليا. الإ

ح�شب  زنقة  كل  في  العقارات  اإح�شاء  يتم 

ترتيب موقعها.

عملية  من  النتهاء  عند  اللجنة  على  يجب 

ح�شاء اأن تنجز: الإ

موقع  ح�شاء  الإ عملية  انتهاء  مح�شر   -  

ن�شــخة  وت�شليم  اللجـنة  اأع�شاء  طرف  من 

ع�شائها ؛ لأ

يجارية على اأ�شا�ص متو�شط  - جداول القيم الإ

اإيجارات العقارات المماثلة داخل الحي.

الباب الرابع 

 ر�شم الخدمات الجماعية

ول الفرع الأ

 مجال التطبيق

�سخا�س والعنا�سر الخا�سعة للر�سم المادة 33 -الأ

يفر�ص ر�شم الخدمات الجماعية �شنويا بموقع 

العقارات الخا�شعة للر�شم با�شم المالك اأو من 

له حق النتفاع اأو با�شم حائز العقار اأو وا�شع 

اليد عليه اإذا لم يعرف مالكه اأو �شاحب حق 

النتفاع منه، بالن�شبة:

- للعقارات المبنية و المباني على اختالف 

اأنواعها ؛

نتاج  دوات وجميع و�شائل الإ - للمعدات والأ

الخا�شعة للر�شم المهني.

يطبق هذا الر�شم داخل:

-  دوائر الجماعات الح�شرية ؛
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الح�شرية  بالجماعات  المحيطة  المناطق   -

كما هي محددة باأحكام القانون رقم 12.90 

المتعلق بالتعمير ال�شالف الذكر؛

-  المراكز المحددة المعينة بن�ص تنظيمي ؛

ومحطات  ال�شتوية  و  ال�شيفية  المحطات   -

ال�شت�شفاء بالمياه المعدنية والتي يتم تحديد 

الدوائر التي يفر�ص ر�شم ال�شكن داخلها بن�ص 

تنظيمي.

عفاءات المادة 34 - الإ

الجماعية  الخدمات  لر�شم  يخ�شع  ل 

الكلي  عفاء  الإ من  الم�شتفيدون  الملزمون 

الدائم من ر�شم ال�شكن والر�شم المهني وكذا 

النقابية  المركزيات  و  ال�شيا�شية  حزاب  الأ

بالن�شبة للعقارات التي تملكها هذه الهيئات و 

المخ�ش�شة لمقراتها با�شتثناء :

 )banques offshore( الحرة  بناك  الأ  -

مقارها  قـامة  لإ الم�شتغلة  للعقارات  بالن�شبة 

الحـــرة  القابـ�شة  وال�شركات  اأو وكالتــها 

) holding offShore( ؛

بميناء  الحرة  بالمنطقة  المقامة  المن�شاآت   -

هذه  داخل  المزاولة  ن�شطة  لالأ بالن�شبة  طنجة 

الظهيرال�شريف  باأحكام  والمنظمة  المنطقة 

رقم 1.61.426 ال�شالف الذكر؛

- هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 

الظهير  باأحكام  المنظمة   )OPCVM(

ال�شريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 

ال�شالف الذكر؛

للت�شنيد  الجماعي  التوظيف  �شناديق   -

)FPCT( المنظمة بمقت�شـيات القانون رقم 

10.98 ال�شالف الذكر؛

بالمجازفة  المال  راأ�ص  توظيف  هيئات   -

 41.05 رقم  بالقانون  المنظمة   )OPCR(

ن�شطة المزاولة في  ال�شالف الذكر بالن�شبة لالأ

اإطار غر�شها القانوني ؛

- التعاونيــات واتحــاداتها المــحدثـة وفقا 

�شا�شي  للقانــون والتي يخـــ�شع نظـــامها الأ

الجاري  للقوانين  وعمــلياتـــها  وت�شييـــرها 

التي  �شــناف  بالأ والخا�شـــة  العمل  بها 

ل  والتــي  التعاونيــات  هذه  اإليــها  تنتمي 

تتـوفر فيها ال�شـــروط المن�شو�ص عليــها في 

المادة I – 6 – »األف« - °13 اأعاله ؛

- بنك المغرب ؛

�شخا�ص الذاتيين اأو المعنويين الحا�شلين  - الأ

على رخ�شة البحث اأو امتياز ا�شتغالل حقول 

رقم  بالقانون  المنظمة  الهيدروكاربورات 

بالبحث  المتعلق  الذكر  ال�شالف   21.90
وا�شتغالل حقول الهيدروكاربورات ؛

�ش�شات  - الدولة والجماعات المحلية والموؤ

العمومية بالن�شبة للعقارات المخ�ش�شة لل�شكن 

ما عدا ال�شكن الوظيفي.
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الفرع الثاني 

اأ�شا�ض فر�ض الر�شم

�سا�س فر�س الر�سم المادة 35 - تحديد اأ

يفر�ص ر�شم الخدمات الجماعية على اأ�شا�ص:

لر�شم  الخا�شعة  بالعقارات  يتعلق  فيما  اأ(  

ال�شكن وللر�شم المهني بما فيها تلك المعفاة 

القيمة  اأ�شا�ص  على  قتة،  موؤ اأو  دائمة  ب�شفة 

الر�شمين  لحت�شاب  المعتمدة  يجارية  الإ

المذكورين ؛

ب ( فيما يخ�ص العقارات غير الخا�شعة لر�شم 

جمالي  الإ اإيجارها  مبلغ  على  اإما  ال�شكن، 

على  اأو  جرة  موؤ بعقارات  مر  الأ يتعلق  عندما 

يجارية عندما تكون مو�شوعة رهن  قيمتها الإ

اإ�شارة الغير دون مقابل.

الفرع الثالث

 �شعر الر�شم وتوزيع عائده

المادة 36 -  ال�سعر

كما  الجماعية  الخدمات  ر�شم  �شعر  يحدد 

يلي:

يجارية المن�شو�ص  - 10,50% من القيمة الإ

يخ�ص  فيما  اأعاله   35 المادة  في  عليها 

الجماعات  دوائر  داخل  الواقعة  العقارات 

والمحطات  المحددة  والمراكز  الح�شرية 

ال�شيفية وال�شتوية ومحطات ال�شت�شفاء بالمياه 

المعدنية ؛

المذكورة  يجارية  الإ القيمة  من    %6,50  -

بالمناطق  الواقعة  العقارات  يخ�ص  فيما 

المحيطة للجماعات الح�شرية.

المادة 37 - توزيع عائد الر�سم

من  الجماعية  الخدمات  ر�شم  عائد  يوزع 

طرف الم�شالح المكلفة بالتح�شيل كما يلي:

- 95% لفائدة ميزانيات الجماعات ؛

- 5% لفائدة ميزانيات الجهات.

المادة 38 - مقت�سيات مختلفة

نف�ص  الجماعية  الخدمات  ر�شم  على  تطبق 

والواجبات  بالت�شفية  المتعلقة  المقت�شيات 

والمطالبات  والتقادم  ح�شاء  والإ والجزاءات 

حكام المختلفة  والتخفي�شات والمقا�شة والأ

والمتعلقة بر�شم ال�شكن والر�شم المهني.

الباب الخام�س 

را�سي الح�سرية غير   الر�سم على الأ

المبنية

ول الفرع الأ

مجال التطبيق

مالك الخا�سعة للر�سم المادة 39 - الأ

الح�شرية  را�شي  الأ الر�شم  لهذا  تخ�شع 

الجماعات  دوائر  داخل  الواقعة  المبنية  غير 

على  المتوفرة  المحددة  والمراكز  الح�شرية 
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المبنية  غير  را�شي  الأ با�شتثناء  للتعمير  وثيقة 

المخ�ش�شة ل�شتغالل مهني اأو فالحي كيفما 

كان نوعه في حدود خم�ص )5( مرات م�شاحة 

را�شي الم�شتغلة. الأ

را�شي التابعة  وتخ�شع كذلك لهذا الر�شم الأ

 19 المادة  في  عليها  المن�شو�ص  للبنايات 

اأعاله والتي تفوق م�شاحتها خم�ص )5( مرات 

الم�شاحة المغطاة لمجموع المباني. 

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة 40 - الأ

يكن  لم  فاإن  المالك،  على  الر�شم  يفر�ص 

معروفا يتم فر�شه على حائز العقار.

مر بملكية م�شاعة، يتم فر�ص الر�شم  اإذا تعلق الأ

على الملكية كاملة اإل اإذا طلب كل واحد من 

فقط.  ح�شته  على  الر�شم  هذا  فر�ص  المالك 

وحتى في هذه الحالة يلزم على وجه الت�شامن 

كل المالك بمبلغ الر�شم بكامله.

عفاءات الكلية الدائمة المادة 41 - الإ

را�شي الح�شرية غير  تعفى من الر�شم على الأ

را�شي التابعة: المبنية الأ

حبا�ص  °1 - للدولة وللجماعات المحلية ولالأ
واأرا�شي  »الكي�ص«  اأرا�شي  وكذا  العامة 

الجموع ؛

الع�شكري  والتجهيز  �شكان  الإ لوكالة   -  2°
 2.94.498 رقم  بقانون  بالمر�شوم  المحدثة 

�شبتمبر   23(  1415 خر  الآ ربيع   16 بتاريخ 

1994( ؛

المعنويين  اأو  الذاتيين  �شخا�ص  لالأ  –  3°
امتياز  اأو  البحث  رخ�شة  على  الحا�شلين 

ا�شتغالل حقول الهيدروكاربورات، المنظمة 

بالبحث  المتعلق   21.90 رقم  بالقانون 

وا�شتغالل حقول الهيدروكاربورات ؛ 

°4 - للع�شبة الوطنية لمحاربة اأمرا�ص القلب 
وال�شرايين المحدثة بمقت�شى الظهير ال�شريف 

بمثابة قانون رقم 1.77.334 ال�شالف الذكر؛

داء  لمحاربة  الثاني  الح�شن  �ش�شة  لموؤ  -  5°
ال�شرطان المحدثة بمقت�شى الظهير ال�شريف 

بمثابة قانون رقم 1.77.335 ال�شالف الذكر 

؛

�ش�شة محمد الخام�ص للت�شامن ؛ °6 - لموؤ

�شلطان«  بن  زايد  »ال�شيخ  �ش�شة  لموؤ  -  7°
بمثابة  ال�شريف  الظهير  بموجب  المحدثة 

قانون رقم 1.93.228 ال�شالف الذكر ؛

للنهو�ص  ال�شاد�ص  محمد  �ش�شة  لموؤ  -  8°
والتكوين،  للتربية  الجتماعية  عمال  بالأ

ال�شالف   73.00 رقم  بالقانون  المحدثة 

الذكر؛

الجامعية  عمال  لالأ الوطني  للمكتب   -  9°
رقم  بالقانون  المنظم  والثقافية،  الجتماعية 

81.00 ال�شالف الذكر ؛

المحدثة  باإفران  خوين  الأ لجامعة   -  10°
رقم  قانون  بمثابة  ال�شريف  الظهير  بمقت�شى 

1.93.227 ال�شالف الذكر ؛
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�شالمي للتنمية طبقا لالتفاقية  °11 - للبنك الإ
ال�شادر بن�شرها الظهير ال�شريف رقم 1.77.4 

ال�شالف الذكر ؛

للظهير  للتنمية طبقا  فريقي  الإ للبنك   - 12°
ال�شريف رقم 1.63.316 ال�شالف الذكر ؛

للظهير  طبقا  الدولية  المالية  لل�شركة   -  13°
ال�شريف رقم1.62.145 ال�شالف الذكر ؛

ال�شريف،  القد�ص  مال  بيت  لوكالة   -  14°
طبقا لتفاقية المقر المن�شورة بالظهير ال�شريف 

1.99.330 ال�شالف الذكر؛

الجماعية،  للتهيئة  الوطنية  لل�شركة   -  15°
بالن�شبة لن�شاطها المتعلق بعمليات بناء ال�شكن 

المتواجد  »الن�شيم«  لبرنامج  الجتماعي 

بجماعتي »دار بوعزة ولي�شا�شفة« والخا�شة 

بالدار  القديمة  المدينة  �شكان  اإيواء  باإعادة 

البي�شاء ؛

°16 -  ل�شركة »�شال الجديدة« ؛

بالن�شبة  العقاريين،  للمنع�شين   -  17°
ال�شكن  باإنجاز  المتعلقة  ن�شطتهم  لأ

بالمادة  عليه  من�شو�ص  الجتماعي، كما هو 

لل�شرائب  العامة  المدونة  من   28°-I-92
والذين ينجزون عملياتهم في اإطار اتفاقية مع 

برنامج  نجاز  لإ تحمالت  لدفتر  طبقا  الدولة 

بناء 2500 �شكن اجتماعي خالل مدة اأق�شاها 

ت�شليم  تاريخ  من  ابتداء  �شنوات   )5( خم�ص 

رخ�شة البناء.

المن�شو�ص  ال�شروط  وفق  عفاء  الإ هذا  يمنح 

العامة  المدونة  من   II  -  7 المادة  في  عليها 

لل�شرائب ؛

يقومون،  الذين  العقاريين  للمنع�شين   - 18°
خالل مدة اأق�شاها ثالث )3( �شنوات تبتدىء 

من تاريخ الح�شول على رخ�شة البناء، باإنجاز 

والمباني  قامات  والإ حياء  الأ بناء  عمليات 

الجامعية التي ل يقل عدد غرفها عن خم�ص 

اأق�شاها  ا�شتيعابية  وطاقة  غرفة   )500( مائة 

�شريرين بكل غرفة، في اإطار اتفاقية مع الدولة 

طبقا لدفتر التحمالت .

عفــاء طبــقا لمقــت�شيات المادة  يمنـح هــذا الإ

II -7 من المدونة العامة لل�شرائب ؛

القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ لوكالة   -  19°
�شمال  واأقاليم  لعمالت  والجتماعية 

   6.95 رقم  بالقانون  المحدثة  المملكة، 

ال�شالف الذكر؛

القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ لوكالة   -  20°
المملكة،  جنوب  قاليم  لأ والجتماعية 

 2.02.645 رقم  بقانون  بالمر�شوم  المحدثة 

ال�شالف الذكر ؛

القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ لوكالة   -  21°
ال�شرقية  الجهة  واأقاليم  لعمالة  والجتماعية 

 12.05 رقم  بالقانون  المحدثة  للمملكة، 

ال�شالف الذكر ؛



الجبايات المحلية

�� -- 

رقراق،  اأبي  �شفتي  تهيئة  لوكالة   -  22°
 16.04 رقم  القانون  بموجب  المحدثة 

ال�شالف الذكر؛

بالمنطقة  المتواجدة  للمقاولت    -  23°
را�شي  لالأ بالن�شبة  طنجة،  بميناء  الحرة 

والمنظمة  المنطقة،  هذه  داخل  المتواجدة 

 1.61.426 رقم  ال�شريف  الظهير  باأحكام 

ال�شالف الذكر. 

قتة عفاءات الكلية الموؤ المادة 42 -  الإ

را�شي الح�شرية  قتا من الر�شم على الأ تعفى موؤ

غير المبنية:

را�شي التي تقع في المناطق التي تنعدم  - الأ

والكهرباء  الماء  توزيع  �شبكات  اإحدى  بها 

انعدام  تثبت  اإدارية  وثيقة  اإلى  ا�شتنادا  وذلك 

دارة  الإ طرف  من  م�شلمة  ال�شبكات  اإحدى 

هذه  ا�شتغالل  اأو  باإنجاز  المكلفة  الهيئة  اأو 

ال�شبكات ؛

الواقعة داخل المناطق الممنوع  را�شي  - الأ

غرا�ص  الأ حد  لأ المخ�ش�شة  اأو  البناء  فيها 

المن�شو�ص عليها في الفقرات من 2 اإلى 8 من 

ال�شالف   12.90 رقم  القانون  من   19 المادة 

الذكر المتعلق بالتعمير؛

رخ�شة  مو�شوع  تكون  التي  را�شي  الأ  -

التجزئة اأو البناء لفترة ثالث )3( �شنوات ابتداء 

من فاتح يناير من ال�شنة التي تلي �شنة الح�شول 

على رخ�شة التجزئة اأو البناء  ؛

اأو  ذاتيين  �شخا�ص  لأ المملوكة  را�شي  الأ  -

عداد  معنويين والتي تكون مو�شع رخ�شة الإ

اأو التهيئة خالل الفترات التالية:

را�شي التي  ü ثالث )3( �شنوات بالن�شبة لالأ

ل تتعدى م�شاحتها ثالثين )30( هكتارا ؛

را�شي التي  ü خم�ص )5( �شنوات بالن�شبة لالأ

تفوق ثالثين )30( هكتارا ول تتعدى مائة 

)100( هكتار ؛

التي  را�شي  لالأ بالن�شبة  �شنوات   )7( �شبع   ü

تفوق مائة )100( هكتار.

اأعاله  المذكورة  جال  الآ ان�شرام  بعد  اأنه  غير 

�شهادة  على  يح�شل  لم  الذي  الملزم  فاإن 

المطابقة اأو ترخي�ص ال�شكن ملزم باأداء الر�شم 

الذعائر  بتطبيق  خالل  الإ دون  الم�شتحق، 

والزيادات المن�شو�ص عليها بالمادتين 134 

و147 اأدناه.

الفرع الثاني

 اأ�شا�ض فر�ض الر�شم

�سا�س فر�س الر�سم المادة 43 - تحديد اأ

ر�ص  الأ م�شاحة  اأ�شا�ص  على  الر�شم  يفر�ص 

بالمتر المربع ويعد كل جزء من المتر المربع 

مترا مربعا كامال.
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الفرع الثالث 

 ت�شفية الر�شم

المادة 44 - �سنوية الر�سم

الح�شرية  را�شي  الأ على  الر�شم  يفر�ص 

غيرالمبنية وي�شتحق عن ال�شنة بكاملها باعتبار 

الحالة التي توجد عليها في فاتح يناير من �شنة 

فر�ص الر�شم.

المادة 45 - ال�سعر

الح�شرية  را�شي  الأ الر�شم على  اأ�شعار  تحدد 

وال�شروط  جراءات  الإ وفق  المبنية  غير 

المن�شو�ص عليها في المادة 168 اأدناه، كما 

يلي :

- منطقة العمارات من 4 اإلى 20 درهما للمتر 

المربع ؛

- منطقة الفيالت وال�شكن الفردي والمناطق 

خرى من 2 اإلى 12 درهما للمتر المربع. الأ

ل يتم اإ�شدار واأداء الر�شم الذي يقل عن مائة 

)100( درهم. 

داء الر�سم المادة 46 - اأ

غير  الح�شرية  را�شي  الأ على  الر�شم  دى  يوؤ

المبنية تلقائيا لدى �شندوق وكيل المداخيل 

الجماعي قبل فاتح مار�ص من كل �شنة.

الفرع الرابع 

واجبات الملزمين

را�سي قرار بالأ المادة 47 - الإ

را�شي  الأ حائزي  اأو  مالكي  على  يتعين 

اأو  للر�شم  الخا�شعة  المبنية،  غير  الح�شرية 

اأن يودعوا لدى م�شلحة الوعاء  المعفاة منه، 

الجماعية قبل فاتح مار�ص من كل �شنة، اإقرارا 

را�شي، على اأو وفق مطبوع نموذجي  بهذه الأ

دارة يت�شمن جميع البيانات المتعلقة  تعده الإ

بت�شفية الر�شم.

بتخ�سي�س  و  اأ المالك  بتغيير  قرار  الإ  -  48 المادة 

را�سي  الأ

ر�ص اأو  في حالة تغيير المالك اأو تخ�شي�ص الأ

تفويتها يقوم الملزم بو�شع اإقرار لدى م�شلحة 

خم�ص  اأجل  داخل  للجماعة  التابعة  الوعاء 

واأربعين )45( يوما الموالية لتاريخ وقوع اأحد 

قرار كافة  التغييرات ال�شالفة ويت�شمن هذا الإ

البيانات المتعلقة بت�شفية هذا الر�شم.

الفرع الخام�س

ح�شاء الإ

ح�ساء المادة 49 - عمليات الإ

را�شي  لالأ �شامل  اإح�شاء  اإجراء  �شنويا  يتم 

را�شي الح�شرية غير  الخا�شعة للر�شم على الأ

المبنية. 

للجماعة  التابعة  الوعاء  م�شلحة  وتتكلف 

ح�شاء. باإنجاز هذا الإ
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الباب ال�ساد�س

الر�سم على عمليات البناء

ول  الفرع الأ

 مجال التطبيق

ن�سطة الخا�سعة للر�سم المادة 50 - الأ

يفر�ص هذا الر�شم على عمليات البناء واإعادة 

نوعها  كان  كيفما  المباني  وتو�شيع  البناء 

الح�شول  ت�شتوجب  التي  الترميم  وعمليات 

على رخ�شة البناء. 

الباب  الواردة في هذا  ويق�شد بكلمة »بناء« 

كل العمليات الم�شار اإليها اأعاله.

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة 51 -الأ

رخ�شة  من  الم�شتفيد  على  الر�شم  يفر�ص 

البناء.

عفاءات المادة 52 - الإ

تعفى من هذا الر�شم: 

اإليها  الم�شار  الجتماعية  الم�شاكن   -  1°
العامة  المدونة  من   28°-I-92 بالمادة 

لل�شرائب ؛

المتواجدة  القروية  الفئة  الم�شاكن من   - 2°
بالجماعات القروية ؛

الع�شكري  والتجهيز  �شكان  الإ وكالة   -  3°
 2.94.498 رقم  بقانون  بالمر�شوم  المحدثة 

ال�شالف الذكر ؛

°4 - الع�شبة الوطنية لمحاربة اأمرا�ص القلب 
وال�شرايين المحدثة بمقت�شى الظهير ال�شريف 

بمثابة قانون رقم 1.77.334 ال�شالف الذكر؛

داء  لمحاربة  الثاني  الح�شن  �ش�شة  موؤ  -  5°
ال�شرطان المحدثة بمقت�شى الظهير ال�شريف 

بمثابة قانون رقم 1.77.335 ال�شالف الذكر؛

�ش�شة محمد الخام�ص للت�شامن ؛ °6 - موؤ

�شلطان«  بن  زايد  ال�شيخ   « �ش�شة  موؤ  -  7°
بمثابة  ال�شريف  الظهير  بمقت�شى  المحدثة 

قانون رقم 1.93.228 ال�شالف الذكر؛

للنهو�ص  ال�شاد�ص  محمد  �ش�شة  موؤ  -  8°
والتكوين،  للتربية  الجتماعية  عمال  بالأ

 73.00 رقم  القانون  بمقت�شى  المحدثة 

ال�شالف الذكر؛

الجامعية  عمال  لالأ الوطني  المكتب    -  9°
 81.00 رقم  بالقانون  المنظم  والثقافية، 

ال�شالف الذكر؛

المحدثة  باإفران  خوين  الأ جامعة   –10°
رقم  قانون  بمثابة  ال�شريف  الظهير  بمقت�شى 

1.93.277 ال�شالف الذكر؛

للبنايات  بالن�شبة  المغرب  بنك   –11°
وراق والقطع النقدية ؛ المخ�ش�شة ل�شك الأ

�شالمي للتنمية طبقا لالتفاقية  °12– البنك الإ
ال�شادر بن�شرها الظهير ال�شريف رقم 1.77.4 

ال�شالف الذكر؛
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للظهير  للتنمية، طبقا  فريقي  الإ °13– البنك 
ال�شريف رقم 1.63.316 ال�شالف الذكر؛

للظهير  طبقا  الدولية  المالية  ال�شركة   –14°
ال�شريف رقم 1.62.145 ال�شالف الذكر؛

°15– وكالة بيت مال القد�ص ال�شريف، طبقا 
لتفاق المقر ال�شادر بن�شره الظهير ال�شريف 

1.99.330 ال�شالف الذكر؛

الجماعية،  للتهيئة  الوطنية  ال�شركة   –16°
بال�شنبة لن�شاطها المتعلق بعمليات بناء ال�شكن 

المتواجد  »الن�شيم«  لبرنامج  الجتماعي 

و»لي�شا�شفة«  بوعزة«  »دار  بجماعتي 

والخا�شة باإعادة اإيواء �شكان المدينة القديمة 

بالدار البي�شاء ؛

°17– �شركة »�شال الجديدة« ؛

القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ وكالة   –18°
والجتماعية لعمالت واأقاليم �شمال المملكة، 

المحدثة بالقانون رقم 6.95 ال�شالف الذكر؛

القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ وكالة   -  19°
المملكة،  جنوب  قاليم  لأ والجتماعية 

 2.02.645 رقم  بقانون  بالمر�شوم  المحدثة 

ال�شالف الذكر؛

القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ وكالة   -  20°
ال�شرقية  الجهة  واأقاليم  لعمالة  والجتماعية 

 12.05 رقم  بالقانون  المحدثة  للمملكة، 

ال�شالف الذكر؛

رقراق،  اأبي  �شفتي  تهيئة  وكالة   -  21°
 16.04 رقم  القانون  بموجب  المحدثة 

ال�شالف الذكر؛

بالمنطقة  المتواجدة  المقاولت   -  22°
التي  للعمليات  بالن�شبة  طنجة،  لميناء  الحرة 

والمنظمة  المنطقة،  هذه  داخل  اإنجازها  يتم 

 1.61.426 رقم  ال�شريف  الظهير  باأحكام 

ال�شالف الذكر. 

الفرع الثاني 

اأ�شا�ض فر�ض الر�شم

�سا�س فر�س الر�سم المادة 53 - تحديد اأ

 يحت�شب الر�شم على عمليات البناء على اأ�شا�ص 

كل  ويعد  المربع،  بالمتر  المغطاة  الم�شاحة 

جزء من المتر المربع مترا مربعا كامال.

بروزات  على  المتوفرة  بالبنايات  يتعلق  فيما 

م�شاحة  فاإن  الجماعي،  العام  بالملك  واقعة 

احت�شاب  في  م�شاعفة  تعد  البروزات  هذه 

الر�شم.

دى الر�شم على عمليات البناء مرة واحدة  ويوؤ

وذلك اأثناء ت�شليم رخ�شة البناء.

الفرع الثالث

 ت�شفية الر�شم

المادة 54 - ال�سعر

جراءات  الإ وفق  الر�شم  هذا  اأ�شعار  تحدد 

وال�شروط المحددة بالمادة 168 اأدناه بالمتر 
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المربع المغطى كما يلي:

  - عمارات ال�شكن الجماعية اأو المجموعات 

العقارية والعقارات المعدة لغر�ص �شناعي اأو 

 20 اإلى   10 من  اإداري:  اأو  مهني  اأو  تجاري 

درهم للمتر المربع المغطى؛

اإلى 30 درهم  الفردية: من 20   - الم�شاكن 

للمتر المربع المغطى.

اإلى  درهم   )100( مائة  من  مبلغ  دى  يوؤ

لعمليات  بالن�شبة  درهم   )500( خم�شمائة 

 50 المادة  في  عليها  المن�شو�ص  الترميم 

اأعاله.

الفرع الرابع

 واجبات الملزمين

داء الر�سم المادة 55 - اأ

تلقائيا  الر�شم  مبلغ  اأداء  الملزمين  على  يتعين 

لدى �شندوق وكيل المداخيل الجماعي اأثناء 

ت�شليم رخ�شة البناء.

إ�سهار الترخي�س  المادة 56 - ا

اأن  البناء  رخ�شة  من  الم�شتفيدين  على  يتعين 

يقوموا باإ�شهار بيانات رخ�شة البناء وكذا تاريخ 

ت�شليمها وذلك قبل انطالق اأ�شغال البناء.

الباب ال�سابع

را�سي الر�سم على عمليات تجزئة الأ

ول الفرع الأ

مجال التطبيق

ن�سطة الخا�سعة للر�سم المادة 57 - الأ

تجزئة  عمليات  كل  على  الر�شم  هذا  يفر�ص 

را�شي. الأ

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة 58 - الأ

يفر�ص هذا الر�شم على الم�شتفيدين من رخ�شة 

التجزئة.

عفاءات المادة 59 -الإ

را�شي  تعفى من هذا الر�شم عمليات تجزئة الأ

المنجزة من طرف:

الع�شكري  والتجهيز  �شكان  الإ وكالة   –1°
 2.94.498 رقم  بقانون  بالمر�شوم  المحدثة 

ال�شالف الذكر؛

الجماعية،  للتهيئة  الوطنية  ال�شركة   -  2°
بالن�شبة لن�شاطها المتعلق بعمليات بناء ال�شكن 

المتواجد  »الن�شيم«  لبرنامج  الجتماعي 

»لي�شا�شفة«  و«  بوعزة  »دار  بجماعتي 

والخا�شة باإعادة اإيواء �شكان المدينة القديمة 

بالدار البي�شاء ؛

°3 - �شركة »�شال الجديدة« ؛
القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ وكالة   –4°
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�شمال  واأقاليم  لعمالت  والجتماعية 

 6.95 رقم  بالقانون  المحدثة  المملكة، 

ال�شالف الذكر؛

القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ وكالة   -  5°
المملكة،  جنوب  قاليم  لأ والجتماعية 

 2.02.645 رقم  بقانون  بالمر�شوم  المحدثة 

ال�شالف الذكر ؛

القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ وكالة   -  6°
المملكة،  �شرق  واأقاليم  لعمالة  والجتماعية 

ال�شالف   12.05 رقم  بالقانون  المحدثة 

الذكر؛

7 - وكالة تهيئة �شفتي اأبي رقراق المحدثة 
بالقانون رقم 16.04 ال�شالف الذكر.

الفرع الثاني

اأ�شا�ض فر�ض الر�شم

�سا�س فر�س الر�سم المادة 60 - تحديد اأ

مجموع  اأ�شا�ص  على  الر�شم  هذا  يحت�شب 

�شغال التي يتطلبها التجهيز المتعلق  تكلفة الأ

بالتجزئة، دون احت�شاب ال�شريبة على القيمة 

الم�شافة.

الفرع الثالث 

 ت�شفية الر�شم

المادة 61 - ال�سعر

جراءات وال�شروط  يحدد �شعر الر�شم وفق الإ

ما  اأدناه،   168 المادة  في  عليها  المن�شو�ص 

التي  جمالية  الإ التكلفة  و% 5 من   3% بين 

يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة.

الفرع الرابع

واجبات الملزمين

قرار المادة 62 - الإ

اأن  للر�شم  الخا�شعين  الملزمين  على  يجب 

المعنية  الجماعة  مداخيل  وكيل  اإلى  يدلوا 

باإقرار يت�شمن :

اأ�شغال  نجاز  لإ المقدرة  التكلفة  مجموع   -

اإيداع طلب  بالتجزئة حين  المتعلق  التجهيز 

رخ�شة التجزئة ؛

�شغال الم�شار  - مجموع التكلفة الحقيقية لالأ

اإليها اأعاله عند ت�شليم �شهادة المطابقة.

داء الر�سم المادة 63 - اأ

اإلى  تلقائيا  دوا  يوؤ اأن  الملزمين  على  يجب 

وكيل مداخيل الجماعة :

- حين ت�شليم رخ�شة التجزئة: دفعة مقدمة 

الر�شم  مبلغ  %75من  قدرها  الح�شاب  على 

التكلفة  مجموع  باعتبار  ت�شفى  الم�شتحق، 

وتطهير  تجهيز  اأ�شغال  نجاز  لإ المقدرة 

دون  تجزئتها،  المراد  ر�ص  الأ وكهربة 

احت�شاب ال�شريبة على القيمة الم�شافة ؛

المتبقى من  الر�شيد  �شغال:  انتهاء الأ - حين 

باعتبار  ي�شفى  الذي  الم�شتحق  الر�شم  مبلغ 

الم�شار  �شغال  لالأ الحقيقية  التكلفة  مجموع 
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على  ال�شريبة  احت�شاب  دون  اأعاله،  اإليها 

القيمة الم�شافة.

اأو  قت  الموؤ ال�شتالم  �شهادة  ت�شليم  يتم  ل 

مبلغ  اأداء  بعد  اإل  للملزمين  المطابقة  �شهادة 

الر�شم كامال.

الباب الثامن

الر�سم على محال بيع الم�سروبات

ول  الفرع الأ

مجال التطبيق

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة  64 - الأ

دى الر�شم على محال بيع الم�شروبات من  يوؤ

طرف م�شتغلي المقاهي والحانات وقاعات 

بائع  كل  طرف  من  عامة  وب�شفة  ال�شاي 

لم�شروبات ت�شتهلك في المكان الذي تباع 

فيه.

الفرع الثاني

اأ�شا�ض فر�ض الر�شم

�سا�س فر�س الر�سم المادة  65 - تحديد اأ

يفر�ص هذا الر�شم على المداخيل التي يحققها 

�ش�شات الخا�شعة للر�شم والمتاأتية  م�شتغلو الموؤ

من بيع الم�شروبات التي ت�شتهلك في المكان 

الذي تباع فيه وذلك دون احت�شاب ال�شريبة 

على القيمة الم�شافة.

الفرع الثالث

ت�شفية الر�شم

المادة 66 - ال�سعر

جراءات وال�شروط  يحدد �شعر الر�شم وفق الإ

ما  اأدناه،   168 المادة  في  عليها  المن�شو�ص 

المتاأتية من  المداخيل  %10من  %2 و  بين  

التي تم تحقيقها من طرف  الم�شروبات  بيع 

�ش�شة دون احت�شاب ال�شريبة على القيمة  الموؤ

الم�شافة. 

الفرع الرابع

 واجبات الملزمين

قرار  والإ �سي�س  بالتاأ الت�سريح   -  67 المادة 

بالمداخيل

I - يتعين على الملزمين اإيداع ت�شريح بتاأ�شي�ص 
دارة  �ش�شة يعد وفق مطبوع نموذجي لالإ الموؤ

للجماعة  التابعة  الوعاء  م�شلحة  لدى  وذلك 

داخل  نفوذها  دائرة  في  الن�شاط  يزاول  التي 

اأجل اأق�شاه ثالثون )30( يوما الموالية لتاريخ 

ال�شروع في مزاولة الن�شاط المذكور.

يودعوا  اأن  الملزمين  على  يجب   –  II
اإقرارا  للجماعة  التابعة  الوعاء  م�شلحة  لدى 

المن�شرمة  ال�شنة  خالل  المحققة  بالمداخيل 

الم�شافة  القيمة  ال�شريبة على  احت�شاب  دون 

وذلك قبل فاتح اأبريل من كل �شنة.
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قبل  �شنة  ربع  كل  تلقائيا  الر�شم  مبلغ  دى  ويوؤ

لدى  ال�شنة  لربع  الموالي  ال�شهر  ان�شرام 

�شندوق وكيل المداخيل الجماعي على اأ�شا�ص 

دون  الفترة  هذه  خالل  المحققة  المداخيل 

احت�شاب ال�شريبة على القيمة الم�شافة وذلك 

داء يعد وفق مطبوع نموذجي  بناء على بيان لالأ

دارة. لالإ

و نقله  و توقيفه اأ إقرار بتفويت الن�ساط اأ المادة  68 - ا

�س�سة و تغيير ال�سكل القانوني للموؤ اأ

اأو  نقله  اأو  اأوتوقيفه  الن�شاط  في حالة تفويت 

�ش�شة، يتعين على  تغيير ال�شكل القانوني للموؤ

اإقرار لدى م�شلحة  اإيداع  المعنيين  الملزمين 

واأربعين  خم�شة  اأجل  داخل  المعنية،  الوعاء 

اإحدى  وقوع  تاريخ  من  ابتداء  يوما   )45(

الحالت المذكورة، يت�شمن جميع العنا�شر 

المتعلقة بت�شفية الر�شم.

قرار بالعطالة المادة  69 - الإ

في حالة العطالة الجزئية اأو الكلية المن�شو�ص 

الملزم  يتعين على  اأعاله،   8 المادة  عليها في 

اأن يدلي داخل اأجل اأق�شاه 31 يناير من ال�شنة 

التابعة  الوعاء  م�شلحة  لدى  باإقرار،  الموالية 

نطاقها  داخل  الن�شاط  يمار�ص  التي  للجماعة 

الترابي، يت�شمن اإ�شارة اإلى رقم القيد  وو�شعية 

�ش�شة المعنية واأ�شباب العطالة ومبرراتها  الموؤ

وو�شف للجزء الذي �شملته العطالة.

مجموع  عطالة  الجزئية  بالعطالة  ويق�شد 

�ش�شة التي ت�شكل مو�شوع ا�شتغالل  مرافق الموؤ

منف�شل.

الباب التا�سع

قامة بالموؤ�س�سات ال�سياحية الر�سم على الإ

ول الفرع الأ

 مجال التطبيق

الخا�سعة  ن�سطة  والأ �سخا�س  الأ  -  70 المادة  

للر�سم

يواء  الإ �ش�شات  بموؤ الر�شم  هذا  ي�شتخل�ص 

اأو  ذاتيون  اأ�شخا�ص  يملكها  التي  ال�شياحي 

معنويون ي�شاف اإلى اأجرة الغرفة.

في  ال�شياحي«  يواء  الإ �ش�شات  »بموؤ يق�شد 

جر غرفا  توؤ التي  الفنادق  الباب،  مدلول هذا 

عابرين  لزبناء  ومفرو�شة  مجهزة  �شققا  اأو 

وقرى  والنزل  الخا�شة  ندية  والأ مقيمين  اأو 

ال�شيافة  ودور  ال�شياحية  قامات  والإ العطل 

�ش�شة  موؤ وكل  تمرات  الموؤ وق�شور  ومراكز 

القانون رقم 61.00 المتعلق  �شياحية ح�شب 

بالمن�شاآت ال�شياحية.

عفاءات المادة  71 - الإ

الم�شنفة  غير  الفنادق  الر�شم  هذا  من  تعفى 

والفنادق العائلية ومقطورات التخييم وماآوي 

ع�شر  الثانية  �شن  دون  طفال  والأ ال�شباب 

.)12(
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الفرع الثاني

اأ�شا�ض فر�ض الر�شم

�سا�س فر�س الر�سم المادة  72 -تحديد اأ

دى الر�شم عن كل �شخ�ص وعن كل ليلة وفق  يوؤ

اأ�شناف  لمختلف  بالن�شبة  المحددة  �شعار  الأ

يواء ال�شياحي. �ش�شات الإ موؤ

الفرع الثالث 

 ت�شفية الر�شم

المادة  73 - ال�سعر

جراءات  الإ وفق  الر�شم  اأ�شعار  تحدد 

وال�شروط المن�شو�ص عليها في المادة 168 

اأدناه، كما يلي:

تمرات  الموؤ وق�شور  ومراكز  ال�شيافة  دور  اأ ( 

والفنادق الممتازة : من 15 اإلى 30 درهم ؛

ب ( الفنادق:

- 5 نجوم : من 10 اإلى 25 درهم ؛

- 4 نجوم : من 5 اإلى 10 دراهم ؛

- 3 نجوم : من 3 اإلى 7 دراهم ؛

 5 اإلى   2 من   : واحـدة  ونجـمة  نجـمتين   -

دراهم ؛

 25 اإلى   10 من   : الــخا�شة  ج(  النـوادي 

درهم ؛

د ( قرى العطل : من 5 اإلى 10 دراهم ؛

 7 اإلى   3 مـن   : ال�شيــاحية  قامــات  هـ (  الإ

دراهم  ؛

و  المرحلية  والماآوي  والمالجىء  النزل  و ( 

خرى: من 2 اإلى 5  �ش�شات ال�شياحية الأ الموؤ

دراهم. 

الفرع الرابع 

 واجبات الملزمين

قرار بعدد الزبناء والليالي المادة  74 - الإ

يواء ال�شياحي  �ش�شات الإ يتعين على م�شتغلي موؤ

التابعة  الوعاء  م�شلحة  لدى  اإقرار  اإيداع 

للجماعة قبل فاتح اأبريل من كل �شنة، وذلك 

دارة، يت�شمن  وفق مطبوع نموذجي تعده الإ

خالل  �ش�شة  بالموؤ اأقاموا  الذين  الزبناء  عدد 

ال�شنة المن�شرمة وكذا عدد الليالي.

و نقله  و توقيفه اأ إقرار بتفويت الن�ساط اأ المادة  75 - ا

�س�سة و تغيير ال�سكل القانوني للموؤ اأ

في حالة تفويت الن�شاط اأو توقيفه اأو نقله اأو 

�ش�شة، يتعين على  تغيير ال�شكل القانوني للموؤ

الوعاء  م�شلحة  لدى  اإقرار  و�شع  الملزمين 

داخل  �ش�شة  الموؤ تقع  التي  للجماعة  التابعة 

واأربعين  خم�شة  اأجل  داخل  الترابي،  نطاقها 

اإحدى  وقوع  تاريخ  من  ابتداء  يوما   )45(

الحالت المذكورة.



44--

اإيداع  اأجل  ي�شبح  الملزم،  وفاة  حالة  وفي 

 )3( ثالثة  الحقوق  ذوي  طرف  من  قرار  الإ

اأ�شهر ابتداء من تاريخ الوفاة.

الهالك من طرف  ن�شاط  موا�شلة  وفي حالة 

ذوي الحقوق، يتعين عليهم التن�شي�ص �شراحة 

�شدار  لإ وذلك  المذكور  قرار  بالإ ذلك  على 

الر�شم على الن�شاط المزاول على ال�شياع.

داء الر�سم المادة  76 - اأ

ال�شياحي  يواء  الإ �ش�شات  موؤ م�شتغلو  يعتبر 

ولين عن  الم�شار اإليهم بالمادة 70 اأعاله م�شوؤ

تح�شيل الر�شم من الزبناء.

يجب اأن تبين الفاتورات مبلغ الر�شم ب�شكل 

منفرد.

دى مبلغ الر�شم تلقائيا لدى �شندوق وكيل  يوؤ

المداخيل الجماعي كل ربع �شنة قبل ان�شرام 

ال�شهر الذي يلي ربع ال�شنة، على اأ�شا�ص عدد 

�ش�شة وعدد الليالي،  الزبناء الذين اأقاموا بالموؤ

داء يعد وفق مطبوع نموذجي  بناء على بيان لالأ

دارة. لالإ

الباب العا�سر

  الر�سم على المياه المعدنية ومياه المائدة

ول  الفرع الأ

 مجال التطبيق

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة  77 - الأ

�ش�شات التي ت�شتغل    يفر�ص الر�شم على الموؤ

المعدة  المائدة  مياه  اأو  معدنية  مياه  ينابيع 

لال�شتهالك في �شكل قنينات.

المادة  78 -المواد الخا�سعة للر�سم

المياه المعدنية ومياه المائدة الخا�شعة للر�شم 

حكام  بار المنظمة بالأ اأو الآ الينابيع  هي مياه 

المتعلقة  العمل  بها  الجاري  الت�شريعية 

با�شتغاللها وبيعها.

الفرع الثاني 

اأ�شا�ض فر�ض الر�شم

�سا�س فر�س الر�سم المادة  79 - تحديد اأ

 يفر�ص الر�شم على اأ�شا�ص كل لتر اأو ك�شر من 

اللتر من المياه المعدنية ومياه المائدة المعدة 

لال�شتهالك في �شكل قنينات.

الفرع الثالث 

ت�شفية الر�شم

المادة  80 - ال�سعر

يحدد �شعر الر�شم في 0,10 درهم عن كل لتر 

مياه  اأو  المعدنية  المياه  اللتر من  اأو ك�شر من 

المائدة المعدة لال�شتهالك في �شكل قنينات.

الفرع الرابع

 واجبات الملزمين

قرار المادة  81 - الإ

يجب على الملزمين اأن يودعوا قبل فاتح اأبريل 

من كل �شنة، لدى وكيل المداخيل الجماعي 

اإقرارا بعدد اللترات اأو ك�شور اللترات من المياه 
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المعدنية ومياه المائدة المعدة لال�شتهالك في 

�شكل قنينات.

داء الر�سم المادة  82 -اأ

دى مبلغ الر�شم تلقائيا لدى  �شندوق وكيل  يوؤ

المداخيل الجماعي كل ربع �شنة وقبل ان�شرام 

ال�شهر الموالي لكل ربع �شنة، على اأ�شا�ص عدد 

اللترات اأو ك�شور اللترات من المياه المعدنية 

المعدة لال�شتهالك في �شكل  المائدة  مياه  اأو 

داء يعد وفق مطبوع  قنينات، بناء على بيان لالأ

دراة. نموذجي لالإ

الباب الحادي ع�سر

الر�سم على النقل العمومي للم�سافرين

ول الفرع الأ

 مجال التطبيق 

ن�سطة الخا�سعة للر�سم المادة  83 - الأ

يفر�ص الر�شم على النقل العمومي للم�شافرين 

جرة وحافالت النقل  على ن�شاط �شيارات الأ

المجال  اأ�شا�ص  على  للم�شافرين  العمومي 

الترابي ل�شتغاللها.

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة  84 - الأ

وفي  المالكين،  طرف  من  الر�شم  دى  يوؤ

م�شتغلي  طرف  من  معرفتهم،  عدم  حالة 

العمومي  النقل  وحافالت  جرة  الأ �شيارات 

للم�شافرين. 

الفرع الثاني 

 اأ�شا�ض فر�ض الر�شم 

�سا�س فر�س الر�سم المادة  85 - تحديد اأ

النقل  ن�شاط  مزاولة  على  الر�شم  هذا  يفر�ص 

العمومي للم�شافرين باعتبار اأ�شناف العربات 

المخ�ش�شة لذلك.

الفرع الثالث

  ت�شفية الر�شم 

المادة  86 -ال�سعر

�شنة  ربع  كل  عن  الر�شم  هذا  اأ�شعار  تحدد 

جراءات وال�شروط المن�شو�ص عليها  وفق الإ

الجدول  ح�شب  وذلك  اأدناه،   168 بالمادة 

التالي:

المبلغ ال�شنف

من 80 اإلى 200 درهم

من 120 اإلى 300 درهم

من 150 اإلى 400 درهم

من 300 اإلى 800 درهم

من 500 اإلى 1400 درهم

من 800 اإلى 2000 درهم

جرة �سيارات الأ

من ال�شنف الثاني........................

ول........................ من ال�شنف الأ

الحافالت

اأقل من 7 مقاعد..................

�شل�شلة ج.......................

�شل�شلة ب.......................

�شل�شلة اأ.........................

وتبتدئ اأرباع ال�شنة من فاتح يناير وفاتح اأبريل 

�شنة  ربع  وكل  اأكتوبر،  وفاتح  يوليوز  وفاتح 

ابتدئ يعد ربع �شنة كامل.
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الفرع الرابع 

واجبات الملزمين 

قرار �سي�س والإ المادة  87 - الت�سريح بالتاأ

يتعين على الملزمين اأن يودعوا لدى م�شلحة 

الوعاء التابعة للجماعة ت�شريحا بالتاأ�شي�ص عند 

بتوقيف  واإقرارا  الن�شاط  مزاولة  في  ال�شروع 

الن�شاط في حالة تفويت العربة اأو تغيير طبيعة 

�ش�شة  للموؤ القانوني  ال�شكل  تغيير  اأو  الن�شاط 

دارة.  وفق مطبوع نموذجي تعده الإ

داء الر�سم المادة  88 - اأ

قبل  �شنة،  ربع  كل  تلقائيا  الر�شم  مبلغ  دى  يوؤ

لدى  �شنة  ربع  لكل  الموالي  ال�شهر  ان�شرام 

�شندوق وكيل مداخيل:

-الجماعة التي يتم ال�شتغالل بنطاقها الترابي 

جرة من ال�شنف الثاني؛ فيما يتعلق ب�شيارة الأ

-الجماعة التي توجد بها نقطة انطالق العربة 

خرى.  �شناف الأ بالن�شبة لالأ

داء إثبات الأ المادة  89 - ا

الملزم  اإلى  و�شل  بت�شليم  الر�شم  اأداء  يثبت 

طرف  من  مراقبة  عملية  كل  عند  به  دلء  لالإ

الم�شالح المخت�شة.

الباب الثاني ع�سر

الر�سم على ا�ستخراج مواد المقالع

ول الفرع الأ

مجال التطبيق 

ن�سطة الخا�سعة للر�سم المادة  90 - الأ

المواد  كميات  على  الر�شم  يفر�ص      

داخل  الموجودة  المقالع  من  الم�شتخرجة 

النفوذ الترابي للجماعة. 

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة  91 - الأ

له  المرخ�ص  الم�شتغل  على  الر�شم  يفر�ص 

كيفما كان نظام ملكية المقلع.

الفرع الثاني

اأ�شا�ض فر�ض الر�شم 

�سا�س فر�س الر�سم المادة  92 -تحديد اأ

المواد  كميات  اأ�شا�ص  على  الر�شم  يحت�شب 

هذه  طبيعة  ح�شب  المقالع  من  الم�شتخرجة 

المواد. 

الفرع الثالث 

 ت�شفية الر�شم 

المادة  93 -ال�سعر

يحدد �شعر الر�شم كما يلي:
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ال�شعر عن كل متر 

مكعب م�شتخرج

اأ�شناف المواد الم�شتخرجة

من 20 اإلى 30درهم 

من 15 اإلى 20درهم 

 من 3 اإلى 6 دراهم

للتزيين  ال�شالحة  لل�شخور  بالن�شبة   -

والتجميل والغا�شول وفينادينيت وحجر 

يمان ومرجان و�شفير.....................

نواع الرخام.................. -بالن�شبة لأ

وال�شخور  للرمال  -بالن�شبة 

جب�ص،  )حجر،   للبناء  الم�شتعملة 

الم�شتعملة  وال�شخور  مختلط(  تراب 

ال�شل�شال،  )الكل�ص،  �شناعية  غرا�ص  لأ

البزولن(.................................

المادة  94 - توزيع عائد الر�سم

الم�شلحة  طرف  من  الر�شم  عائد  يوزع   

المكلفة بالتح�شيل كما يلي:

- %90 لفائدة ميزانيات الجماعات المعنية ؛

-%10 لفائدة ميزانية الجهة المعنية.

الفرع الرابع 

 واجبات الملزمين 

قرار المادة  95 - الإ

لكل  ي�شلموا  اأن  الملزمين  على  يتعين   –  I
متوا�شلة  ل�شل�شلة  وتابعا  مرقما  و�شال  زبون 

دارة عن  ومعدا وفق مطبوع نموذجي تعده الإ

الكمية التي يقتنيها.

لدى  اإقرار  اإيداع  الملزمين  على  يتعين   -  II
يتم  التي  للجماعة  التابعة  الوعاء  م�شلحة 

ا�شتخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابي 

مطبوع  وفق  �شنة  كل  من  اأبريل  فاتح  قبل 

يت�شمن طبيعة وكمية  دارة  الإ تعده  نموذجي 

المواد الم�شتخرجة بر�شم ال�شنة المن�شرمة.

داء الر�سم المادة  96 - اأ

دى مبلغ الر�شم تلقائيا لدى �شندوق وكيل  يوؤ

المداخيل الجماعي كل ربع �شنة قبل ان�شرام 

ال�شهر الموالي لكل ربع �شنة، على اأ�شا�ص طبيعة 

بيان  على  بناء  الم�شتخرجة،  المواد  وكمية 

دارة. داء يعد وفق مطبوع نموذجي لالإ لالأ

الباب الثالث ع�سر

الر�سم على رخ�س ال�سياقة

ول  الفرع الأ

مجال التطبيق 

المادة  97 - العمليات الخا�سعة للر�سم

يفر�ص الر�شم  على رخ�ص ال�شياقة حين ت�شليم 

الرخ�شة اأو تمديد �شالحيتها اإلى �شنف اآخر.

من  ن�شخة  ت�شليم  عند  الر�شم  ي�شتحق  ول 

الرخ�شة.

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة  98 - الأ

على  ح�شل  �شخ�ص  كل  على  الر�شم  يفر�ص 

اإلى  تمديد �شالحيتها  على  اأو  �شياقة  رخ�شة 

�شنف اآخر.
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الفرع الثاني

ت�شفية الر�شم

المادة  99 - ال�سعر

يحدد �شعر الر�شم في 150 درهم.

المادة  100 - الهيئة المكلفة بتح�سيل الر�سم

المكلفة  الهيئة  طرف  من  الر�شم  ي�شتخل�ص 

�شالحيتها  تمديد  اأو  ال�شياقة  رخ�شة  بت�شليم 

اإلى �شنف اآخر.

داء الر�سم إثبات اأ المادة  101 - ا

طابع  و�شع  طريق  عن  الر�شم  اأداء  اإثبات  يتم 

خا�ص على الوثيقة المن�شو�ص عليها في المادة 

قليم بو�شع هذه  97 اأعاله. تقوم العمالة اأو الإ
المكلفة  الهيئة  اإ�شارة  رهن  الخا�شة  الطوابع 

بتح�شيل هذا الر�شم. 

الفرع الثالث 

 الواجبات

المادة  102 - دفع مبلغ الر�سم

ال�شياقة  رخ�شة  بت�شليم  المكلفة  الهيئة  تقوم 

وتمديد �شالحيتها اإلى �شنف اآخر، بتح�شيل 

مبلغ الر�شم، وتدفعه كل ربع �شنة لدى �شندوق 

قليم قبل ان�شرام  وكيل مداخيل العمالة اأو الإ

ال�شهر الذي يلي كل ربع �شنة.

ال�شهر  يت�شمن  اإعالم  بيان  وفق  الدفع  ويتم 

الذي تم خالله ا�شتخال�ص الر�شم وكذا مبلغ 

الر�شم الم�شتخل�ص.

المادة  103 - الطابع الخا�س

يجب اأن تكون رخ�شة ال�شياقة حاملة للطابع 

الخا�ص الذي يثبت اأداء مبلغ الر�شم.

الباب الرابع ع�سر

الر�سم على ال�سيارات الخا�سعة للفح�س 

التقني 

ول الفرع الأ

مجال التطبيق 

المادة  104 - العمليات الخا�سعة للر�سم

اإجراء  حين  ال�شيارات  على  الر�شم  ي�شتحق 

الفح�ص التقني ال�شنوي الذي تخ�شع له هذه 

ال�شيارات.

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة  105 - الأ

�شهادة  �شاحب  طرف  من  الر�شم  دى  يوؤ

ت�شجيل ال�شيارة.

الفرع الثاني

 ت�شفية الر�شم

المادة  106 - ال�سعر

القوة  اأ�شا�ص  على  الر�شم  هذا  اأ�شعار  تحدد 

الجبائية لل�شيارات كما يلي:
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ال�شعر   القوة الجبائية

30 درهما
50 درهما
70 درهما

100 درهما

- اأقل من 8 اأح�شنة

- من 8 اإلى 10 اأح�شنة 

- من 11 اإلى 14 ح�شانا

- 15 ح�شانا اأو اأكثر

 المادة 107 - الهيئة المكلفة با�ستخال�س الر�سم

ي�شتخل�ص هذا الر�شم من طرف الهيئة المكلفة 

بالفح�ص التقني لل�شيارات حيث تتولى و�شع 

طابع خا�ص على �شهادة الفح�ص التقني.

الطوابع  هذه  قليم  الإ اأو  العمالة  اإدارة  ت�شع 

باإجراء  المكلفة  الهيئة  اإ�شارة  رهن  الخا�شة 

الفح�ص التقني لل�شيارات.

الفرع الثالث

 الواجبات

قرار ودفع مبلغ الر�سم المادة  108 - الإ

يتعين على الهيئة التي قامت باإجراء الفح�ص 

�شنوي  ربع  اإقرار  اإيداع  لل�شيارات  التقني 

لدى  تلقائيا  الر�شم  مبلغ  دفع  على  والعمل 

قليم الذي  �شندوق وكيل مداخيل العمالة اأو الإ

توجد الهيئة المعنية داخل نطاقه الترابي. 

ترفق كل دفعة لمبلغ الر�شم ببيان اإعالم يعد وفق 

معطيات  يت�شمن  دارة  لالإ نموذجي  مطبوع 

ا�شتخال�ص  تم خالله  الذي  ال�شنة  ربع  حول 

الر�شم وعنوان الهيئة التي قامت بعملية الدفع 

وكذا مبلغ الر�شم الم�شتخل�ص. 

  الباب الخام�س ع�سر

الر�سم على بيع الحا�سالت الغابوية

ول الفرع الأ

 مجال التطبيق 

المادة  109 - الحا�سالت الخا�سعة للر�سم

يفر�ص الر�شم على بيع الحا�شالت الغابوية بما 

�شجار على  خ�شاب المقطوعة من الأ فيها الأ

اأ�شا�ص الثمن الذي بيعت به هذه الحا�شالت 

دون احت�شاب ال�شريبة على القيمة الم�شافة.

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة  110 -الأ

يفر�ص الر�شم الم�شار اإليه اأعاله على م�شتري 

الحا�شالت الغابوية.

الفرع الثاني

ت�شفية الر�شم

المادة  111 - ال�سعر

مبيعات  مبلغ  الر�شم في%10من  �شعر  يحدد 

في  عليها  المن�شو�ص  الغابوية  الحا�شالت 

المادة 109 اأعاله.

المادة  112 - الهيئة المكلفة با�ستخال�س الر�سم

اإدارة  طرف  من  وي�شتخل�ص  الر�شم  ي�شفى 

المياه والغابات وفق نف�ص ال�شروط المنظمة 

لت�شفية وتح�شيل الموارد الغابوية.
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المادة  113 - دفع مبلغ الر�سم

القاب�ص  �شندوق  لدى  الر�شم  عائد  يدفع 

العمالة  اأو  قليم  الإ ميزانية  بتدبير  المكلف 

بيع  عمليات  نفوذها  دائرة  في  تمت  التي 

الحا�شالت الغابوية وذلك داخل اأجل ال�شهر 

الموالي لتاريخ تح�شيل مبلغ هذه المبيعات.

الباب ال�ساد�س ع�سر

الر�سم على رخ�س ال�سيد 

ول  الفرع الأ

 مجال التطبيق 

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة  114 - الأ

يفر�ص هذا الر�شم على الم�شتفيد من رخ�شة 

ال�شيد.

من  ن�شخة  ت�شليم  عن  الر�شم  ي�شتحق  ول 

الرخ�شة.

الفرع الثاني 

 ت�شفية الر�شم

المادة  115 - ال�سعر

كل  عن  درهم   600 في  الر�شم  �شعر  يحدد 

�شنة.

المادة  116 - ا�ستخال�س الر�سم

قليم  الإ اأو  العمالة  مداخيل  وكيل  يقوم 

الخا�ص  الطابع  وت�شليم  الر�شم  با�شتخال�ص 

للملزم حين ت�شليم الرخ�شة. كما يتولى دفع 

مبلغ الر�شم الم�شتخل�ص في نهاية كل �شهر اإلى 

القاب�ص المكلف بتدبير ميزانية الجهة التابعة 

قليم المعني. لها العمالة اأو الإ

داء الر�سم إثبات اأ المادة  117 - ا

على  خا�ص  طابع  بو�شع  الر�شم  اأداء  يثبت 

الوثيقة الم�شار اإليها في المادة 114 اأعاله.

الباب ال�سابع ع�سر

الر�سم على ا�ستغالل المناجم

ول  الفرع الأ

 مجال التطبيق 

الخا�سعة  ن�سطة  والأ �سخا�س  الأ  -  118 المادة  

للر�سم

  يفر�ص الر�شم على كميات المواد الم�شتخرجة 

�شخا�ص  الأ طرف  من  المنجزة  المناجم  من 

كيفما  المناجم  وم�شتغلي  المتياز  اأ�شحاب 

كان ال�شكل القانوني لهذا ال�شتغالل. 

الفرع الثاني

 ت�شفية الر�شم

المادة  119 - ال�سعر 

جراءات وال�شروط  يحدد �شعر الر�شم وفق الإ

ما  اأدناه   168 المادة  في  عليها  المن�شو�ص 

طن  كل  عن  دراهم  وثالثة  واحد  درهم  بين 

م�شتخرج.
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الفرع الثالث 

 واجبات الملزمين

قرار ودفع الر�سم المادة  120 -الإ

دلء قبل فاتح  يتعين على م�شتغلي المناجم الإ

الوعاء  اإلى م�شلحة  باإقرار  �شنة  اأبريل من كل 

التابعة للجهة يت�شمن الكميات الم�شتخرجة 

من المواد المنجمية خالل ال�شنة المن�شرمة.

ويدفع مبلغ الر�شم تلقائيا لدى �شندوق وكيل 

مداخيل الجهة كل ربع �شنة قبل ان�شرام ال�شهر 

الموالي لكل ربع �شنة، على اأ�شا�ص الكميات 

الم�شتخرجة خالل هذه الفترة، بناء على بيان 

دارة.  داء يعد وفق مطبوع نموذجي لالإ لالأ

الباب الثامن ع�سر

  الر�سم على الخدمات المقدمة بالموانئ

ول  الفرع الأ

 مجال التطبيق 

الخا�سعة  ن�سطة  والأ �سخا�س  الأ  -  121 المادة  

للر�سم

المعنية  الهيئات  على  الجهة  لفائدة  يفر�ص 

ر�شم على الخدمات المقدمة بالموانئ الواقعة 

الخدمات  با�شتثناء  للجهة  الترابي  بالنفوذ 

بال�شلع  والمتعلقة  الدولي  بالنقل  المرتبطة 

العابرة غير الموجهة لل�شوق الوطني.

الفرع الثاني

 اأ�شا�ض فر�ض الر�شم

�سا�س فر�س الر�سم المادة  122 - تحديد اأ

يفر�ص هذا الر�شم الذي يتحمله الم�شتفيدون 

جمالي للخدمات  من الخدمات على المبلغ الإ

 121 المادة  في  عليها  المن�شو�ص  المقدمة 

اأعاله، حتى في حالة اإعفائها من ال�شريبة على 

القيمة الم�شافة.

الفرع الثالث 

ت�شفية الر�شم

المادة  123 - ال�سعر

جراءات وال�شروط  يحدد �شعر الر�شم وفق الإ

من     اأدناه   168 المادة  في  عليها  المن�شو�ص 

عمال دون احت�شاب  %2 اإلى %5 من رقم الأ
ال�شريبة على القيمة الم�شافة.

المادة  124 - الهيئة المكلفة با�ستخال�س الر�سم

التي  الهيئة  طرف  من  الر�شم  هذا  ي�شتخل�ص 

تقدم الخدمات.

الفرع الرابع 

 واجبات الملزمين

قرار ودفع الر�سم المادة  125 - الإ

يتعين على الهيئات المكلفة با�شتخال�ص هذا 

الر�شم اإيداع اإقرار يعد وفق مطبوع نموذجي 

لدى  �شنة  كل  من  اأبريل  فاتح  قبل  دارة  لالإ
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رقم  يت�شمن  للجهة  التابعة  الوعاء  م�شلحة 

الهيئة  طرف  من  تحقيقه  تم  الذي  عمال  الأ

المعنية خالل ال�شنة المن�شرمة دون احت�شاب 

ال�شريبة على القيمة الم�شافة.

�شندوق  لدى  تلقائيا  الر�شم  مبلغ  دفع  يتم 

وكيل مداخيل الجهة كل ربع �شنة قبل ان�شرام 

ال�شهر الموالي لكل ربع �شنة على اأ�شا�ص رقم 

الفترة  تحقيقه خالل هذه  تم  الذي  عمال  الأ

الم�شافة  القيمة  ال�شريبة على  احت�شاب  دون 

داء يعد وفق مطبوع  بناء على بيان لالأ وذلك 

دارة. نموذجي لالإ

الق�سم الثاني

قواعد التح�شيل

ول الباب الأ

م�سطرة التح�سيل

المادة  126 - طرق التح�سيل

ت�شتخل�ص الر�شوم الم�شتحقة لفائدة الجماعات 

المحلية:

بالن�شبة  الملزمين  اإقرارات  على  بناء  تلقائيا   -

قرارية اأو عن طريق الدفع نقدا بالن�شبة  للر�شوم الإ

للحقوق النقدية  ؛

- بناء على اأوامر ال�شتخال�ص فردية اأو جماعية 

يتم اإ�شدارها ب�شفة منتظمة.

المادة  127 - الر�سوم الم�ستخل�سة من طرف وكيل 

المداخيل

المعني  الجماعي  المداخيل  وكيل  يقوم 

والحقوق  قرارية  الإ الر�شوم  با�شتخال�ص 

النقدية.

وامر بال�ستخال�س إ�سدار الأ المادة  128 - ا

ب�شيغة  وتذيل  بال�شتخال�ص  وامر  الأ ت�شدر 

التنفيذ من طرف:

- الوزير المكلف بالمالية اأو ال�شخ�ص المفو�ص 

المهني  للر�شم  بالن�شبة  الغر�ص  لدنه لهذا  من 

ور�شم ال�شكن ور�شم الخدمات الجماعية ؛

مر بال�شرف للجماعة المعنية اأو اأي �شخ�ص  - الآ

مفو�ص من لدنه لهذا الغر�ص بالن�شبة للر�شوم 

خرى المن�شو�ص عليها في هذا القانون. الأ

وامر بال�ستخال�س  المادة  129 - تح�سيل الأ

قل خم�شة  وامر بال�شتخال�ص على الأ تر�شل الأ

في  ال�شروع  تاريخ  قبل  يوما   )15( ع�شر 

التح�شيل اإلى المحا�شب المكلف بالتح�شيل 

الذي يتكلف بها وي�شمن ا�شتخال�شها طبقا 

 15.97 رقم  والقانون  القانون  هذا  حكام  لأ

بمثابة مدونة تح�شيل الديون العمومية.

عالم بفر�س الر�سم المادة  130 - الإ

عالم  ير�شل المحا�شب المكلف بالتح�شيل الإ

الم�شجلين  الملزمين  اإلى  الر�شم  بفر�ص 

مغلق  ظرف  في  البريد  طريق  عن  بالجداول 
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في  ال�شروع  تاريخ  عند  تقدير  اأبعد  وعلى 

التح�شيل.

الواجب  الر�شم  مبلغ  عالم  الإ هذا  ويبين 

وتاريخ  التح�شيل  في  ال�شروع  وتاريخ  ه  اأداوؤ

ال�شتحقاق.

خبار بتاريخ ال�سروع في  المادة 131 - و�سائل الإ

التح�سيل

في  ال�شروع  بتاريخ  الملزمين  اإخبار  يتم 

التح�شيل وتاريخ ال�شتحقاق بجميع و�شائل 

بمقرات  عالنات  الإ اإل�شاق  خا�شة  خبار  الإ

الجماعة المعنية.

الباب الثاني

ال�ستحقاق 

جل ال�ستحقاق المادة  132 - اأ

طريق  عن  الم�شتخل�شة  الر�شوم  ت�شتحق 

الموالي  الثاني  ال�شهر  ان�شرام  عند  الجداول 

ل�شهر ال�شروع في تح�شيلها.

بال�شتخال�ص  وامر  الأ فورا  ت�شتحق  اأنه  غير 

فيما  الت�شوية  �شبيل  على  اإ�شدارها  يتم  التي 

يتعلق بالر�شوم المفرو�ص ت�شديدها بناء على 

اإقرار. 

الباب الثالث

التح�سيل الجبري

المادة  133 - م�سطرة التح�سيل الجبري

تطبق اأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة 

الر�شوم  لتح�شيل  العمومية  الديون  تح�شيل 

المن�شو�ص عليها في هذا القانون.

الق�سم الثالث

الجزاءات

ول الباب الأ

الجزاءات المتعلقة بالوعاء

ول الفرع الأ

الجزاءات الم�شتركة 

و و�سع  قرار اأ المادة  134 - جزاءات عن عدم الإ

و عن الت�سحيحات جل اأ قرار خارج الأ الإ

اإيداعه  اأو  قرار  الإ اإيداع  عدم  حالة  في   -  I
الر�شم  مبلغ  على  تطبق  جل،  الأ خارج 

الم�شتحق زيادة قدرها  15%.

عنا�شر  يت�شمن  اأو  ناق�ص  اإقرار  لكل  بالن�شبة 

غير متطابقة، تطبق على مبلغ الر�شم الم�شتحق 

زيادة قدرها  % 15، ما عدا اإذا كانت العنا�شر 

ثر على اأ�شا�ص  الناق�شة اأو غير المتطابقة ل توؤ

ت�شفية الر�شم اأو ا�شتخال�شه.

ول يمكن اأن يقل مبلغ كل زيادة من الزيادات 

ال�شالفة الذكر عن 500 درهم.
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الر�شم  فر�ص  اأ�شا�ص  ت�شحيح  في حالة   - II
قرار، تطبق زيادة %15على  الم�شرح به في الإ

الت�شحيح  هذا  عن  المترتبة  الواجبات  مبلغ 

المن�شو�ص  الجزاءات  بتطبيق  خالل  الإ دون 

عليها في المادة 147 اأدناه.

التكميلية  المبالغ  اإ�شدار تح�شيل  يتم   - III
طريق  عن  اأعاله  اإليها  الم�شار  والجزاءات 

جداول. 

من  الزيادة  ن�شبة  من  الرفع  ويمكن 

%15المن�شو�ص عليها اأعاله اإلى %100عند 
ثبوت �شوء نية الملزم.

اأن تقل عن مبلغ  % 100 دون  وتطبق زيادة 

خالل  مائة )100( درهم كحد اأدنى ودون الإ

المن�شو�ص عليها  الذعيرة والزيادات  بتطبيق 

في المادة 147 اأدناه.

قرار بتفويت  جزاءات عن عدم الإ المادة  135 - 

و تغيير ال�سكل القانوني  و نقله اأ و توقفه اأ الن�ساط اأ

�س�سة للموؤ

قرارات  يتعر�ص الملزم الذي ل يقوم باإيداع الإ

و68  و48   16 المواد  في  عليها  المن�شو�ص 

المحدد،  جل  الأ داخل  اأعاله  و87  و75 

لتطبيق زيادة قدرها %15تحت�شب على مبلغ 

الر�شم الم�شتحق اأو الذي كان �شي�شتحق في 

غياب كل اإعفاء من الر�شم اأو تخفي�ص منه.

الحقوق  ذوو  فيها  يحدد  لم  التي  الحالة  في 

المن�شو�ص  الملزم  بوفاة  قرار  الإ في  �شراحة 

عليه في المادة 16 اأعاله موا�شلة مزاولة ن�شاط 

حكام الفقرة  الهالك، تتم ت�شوية الر�شم طبقا لأ

8 من المادة 8 اأعاله.

المتعلقة  حكام  جزاءات مخالفة الأ  - 136 المادة 

دلء بالوثائق المحا�سبية طالع والإ بحق الإ

بحق  المتعلقة  المخالفات  على  يعاقب 

 151 المادة  في  عليه  المن�شو�ص  طالع  الإ

دلء بالوثائق المن�شو�ص عليها  اأدناه وبعدم الإ

في المادة 149 اأدناه، بغرامة قدرها خم�شمائة 

مائة  قدرها  تهديدية  وبغرامة  درهم   )500(

في حدود  تاأخير  يوم  كل  عن  درهم   )100(

جراءات  األف )1.000( درهم، وذلك وفق الإ

 159 المادة  في  المن�شو�ص عليها  وال�شروط 

اأدناه.

عن  التهديدية  والغرامة  الغرامة  اإ�شدار  ويتم 

حكام  طريق جداول التح�شيل. غير اأن هذه الأ

بالتوثيق  المكلفين  الق�شاة  على  تطبق  ل 

دارات العمومية والجماعات المحلية. والإ

دلء بالرخ�س المادة 137 - جزاءات عن عدم الإ

اإذا امتنع الملزم عن تقديم التراخي�ص الم�شلمة 

دارة عند كل عملية مراقبة  الإ اإليه من طرف 

دلء  ر�شم معين، توجه اإليه ر�شالة تدعوه اإلى الإ

بالرخ�ص المذكورة داخل اأجل خم�شة ع�شر 
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الر�شالة  ت�شلمه  تاريخ  من  ابتداء  يوما   )15(

المذكورة.

وفي حالة عدم اإدلء الملزم بالوثائق المطلوبة 

عليه  يفر�ص  المذكور،  جل  الأ ان�شرام  بعد 

مع  اإعالم  �شابق  ودون  تلقائية  ب�شفة  الر�شم 

تطبيق غرامة قدرها خم�شمائة )500( درهم.

المادة  138 - الجزاءات الجنائية

ب�شرف النظر عن الجزاءات الجبائية المن�شو�ص 

عليها في هذا القانون، يتعر�ص لغرامة تتراوح 

األف  وخم�شين   )5.000( اآلف  خم�شة  بين 

في  ثبت  �شخ�ص  كل  درهم،   )50.000(

اأو  للر�شم  اإخ�شاعه  من  فالت  الإ ق�شد  حقه 

تمل�ص من دفعه اأو الح�شول على خ�شم منه 

اإحدى  ا�شتعمال  بغير حق،  مبالغ  ا�شترداد  اأو 

الو�شائل التالية :

- ت�شليم اأو تقديم فاتورات �شورية ؛

- تقديم تقييدات محا�شبية مزيفة اأو �شورية ؛

- بيع بدون فاتورات ب�شفة متكررة ؛

- اإخفاء اأو اإتالف الوثائق المحا�شبية المطلوبة 

قانونيا ؛

- اختال�ص مجموع اأو بع�ص اأ�شول ال�شركة 

اأو الزيادة ب�شورة تدلي�شية في خ�شومها ق�شد 

افتعال اإع�شارها.

وفي حالة العود اإلى المخالفة قبل م�شي خم�ص 

)5( �شنوات على الحكم بالغرامة المذكورة 

الذي اكت�شب قوة ال�شيء المق�شي به، يعاقب 

مرتكب المخالفة زيادة على الغرامة المقررة 

ثالثة  اإلى  واحد  �شهر  من  بالحب�ص  اأعاله 

)3(اأ�شهر.

المن�شو�ص عليها في هذه  تثبت المخالفات 

دارة  بالإ ماأموران  يحرره  بمح�شر  المادة 

قل اإلى درجة مت�شرف م�شاعد  ينتميان على الأ

لهذا  خ�شي�شا  منتدبان  لها  مماثلة  درجة  اأو 

به  الجاري  للت�شريع  وفقا  ومحلفان  الغر�ص 

العمل. 

للر�شم  للخا�شع  القانوني  النظام  يكن  مهما 

فاإن عقوبة الحب�ص ل يمكن اأن تطبق اإل على 

اأو  المخالفة  الذي ارتكب   الذاتي  ال�شخ�ص 

ول ثبت اأن المخالفة ارتكبت  على كل م�شوؤ

بتعليمات منه وبموافقته.

اأنه  ويتعر�ص لنف�ص العقوبة كل �شخ�ص ثبت 

فعال المذكورة  اأو �شاعد  �شاهم في ارتكاب الأ

طراف في تنفيذها. ل يمكن اإثبات  اأو اأر�شد الأ

المخالفات المن�شو�ص عليها في هذه المادة 

اإل في اإطار مراقبة �شريبية. 
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المادة  139 - جزاءات الم�ساعدة على التمل�س من 

داء الر�سم اأ

يتعر�ص لغرامة ل تقل عن األف)1.000( درهم 

ول تفوق %100من مبلغ الر�شم المتمل�ص من 

اأعمال  �شاهم في  اأنه  ثبت  اأدائه، كل �شخ�ص 

اأو �شاعد  اإلى التمل�ص من دفع الر�شم  تهدف 

عمال  الملزم اأو اأ�شار عليه بخ�شو�ص تنفيذ الأ

المذكورة. 

اأعاله  اإليها  الم�شار  الغرامة  اإ�شدار مبلغ  ويتم 

عن طريق الجدول.

الفرع الثاني

الجزاءات الخا�شة ببع�ض الر�شوم 

I- الر�شم المهني
المادة  140 - جزاء عدم الت�سجيل بجدول الر�سم 

المهني

المحدد  جل  الأ داخل  يقم  لم  ملزم  كل 

باإيداع اإقرار الت�شجيل بجدول الر�شم المهني 

المن�شو�ص عليه في المادة 12 اأعاله، يتعر�ص 

لزيادة قدرها %15  من مبلغ الر�شم الم�شتحق 

اإعفاء  في غياب كل  �شي�شتحق  الذي كان  اأو 

من الر�شم اأو تخفي�ص منه.

اأن يقل مبلغ  حوال، ل يمكن  وفي جميع الأ

الزيادة عن خم�شمائة )500( درهم.

قرار بالعنا�سر الخا�سعة  المادة  141 - جزاء عدم الإ

للر�سم

قرار بالعنا�شر الخا�شعة  في حالة عدم اإيداع الإ

قرار  الإ عدم  اأو  ذلك  في  التاأخير  اأو  للر�شم 

والمن�شو�ص  العنا�شر  بهذه  متعلقة  بتغييرات 

دلء  الإ حالة  اأوفي  اأعاله،   13 بالمادة  عليه 

وفق  الر�شم  يطبق  كاف  غير  و  ناق�ص  باإقرار 

دارة مع تطبيق زيادة  العنا�شر التي في حوزة الإ

قدرها %15 تحت�شب على اأ�شا�ص مبلغ الر�شم 

اأو الذي كان �شي�شتحق في غياب  الم�شتحق 

دون  منه  تخفي�ص  اأو  الر�شم  من  اإعفاء  كل 

خالل بتطبيق الجزاءات المن�شو�ص عليها  الإ

في المادة 147 اأدناه.

ويتم اإ�شدار مبلغ الر�شم والذعيرة و الجزاءات 

الم�شار اإليها اأعاله عن طريق الجدول.

إ�سهار رقم التعريف  المادة  142 - جزاءات عدم ا

إثبات الت�سجيل بجدول الر�سم  دلء بوثيقة ا وعدم الإ

المهني

في حالة عدم مراعاة اأحكام المادة 14 اأعاله، 

المن�شو�ص  جراءات  الإ وفق  الملزم  يدعى 

عليها في المادة 152 اأدناه، اإلى ت�شوية و�شعيته 

داخل اأجل ثالثين )30( يوما الموالية لتاريخ 

�شعار.  ت�شلمه الإ

داخل  و�شعيته  بت�شوية  الملزم  يقم  لم  واإذا 

جل المن�شو�ص عليه اأعاله، تقرر المخالفة  الأ

 % قدرها  زيادة  تطبيق  اإلى  دي  وتوؤ بمح�شر 

كان  الذي  اأو  الم�شتحق  الر�شم  مبلغ  من   15
اأو  الر�شم  من  اإعفاء  كل  غياب  في  �شي�شتحق 

ثبتت  التي  ال�شنة  بر�شم  وذلك  منه،  تخفي�ص 

فيها المخالفة.

الم�شار  �شخا�ص  الأ تمكن  عدم  حالة  وفي 

اأعاله  ب(   -  2°-I - 10 المادة  في  اإليهم 
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وفق  المهني  بالر�شم  بتعريفهم  دلء  الإ من 

 10 المادة  في  عليها  المن�شو�ص  جراءات  الإ

المذكورة، يتم اللجوء على نفقتهم اإلى حجز 

المعدات  وكذا  للبيع  المعرو�شة  الب�شائع 

اإذا  اإل  المهني  ن�شاطهم  لمزاولة  الم�شتعملة 

دلء بتعريفهم  قدموا �شمانة كافية اإلى حين الإ

بالر�شم المهني. 

إقرار بعطالة  دلء با المادة  143 - جزاءات عدم الإ

�س�سة  الموؤ

�ش�شة  قرار بعطالة الموؤ دلء بالإ في حالة عدم الإ

يفقد  اأعاله،   15 المادة  في  عليه  المن�شو�ص 

اأو  الر�شم  من  براء  الإ من  ال�شتفادة  الملزم 

التخفي�ص منه ب�شبب العطالة المن�شو�ص عليه 

في المادة 162 اأدناه.

II- ر�شم ال�شكن ور�شم الخدمات الجماعية
قرار  بالإ دلء  الإ عدم  جزاءات   -  144 المادة  

و بتغيير الغر�س  و بتغيير المالك اأ �سغال البناء اأ بانتهاء اأ

المخ�س�س له

يتعر�ص المالك اأو ذوو حق النتفاع الذين لم 

قرارات بانتهاء  جال المحددة بالإ يدلوا داخل الآ

اأ�شغال البناء اأو بتغيير المالك اأو بتغيير الغر�ص 

المخ�ش�ص له المن�شو�ص عليها في المادة 30 

القانون لزيادة قدرها %15تحت�شب  من هذا 

كان  الذي  اأو  الم�شتحق  الر�شم  مبلغ  من 

عفاء الكلي اأو الجزئي  �شي�شتحق في غياب الإ

من الر�شم.

قرار ب�سغور العقار المادة  145 - جزاءات عدم الإ

لم  الذين  النتفاع  حق  ذوو  اأو  المالك  يفقد 

ي�شتجيبوا ل�شتدعاء المفت�ص المن�شو�ص عليه 

في المادة 26 اأعاله، اأو الذين لم يدلوا داخل 

المن�شو�ص  ال�شغور  باإقرار  المحددة  جال  الآ

عليه في المادة 31 اأعاله، حق ال�شتفادة من 

براء من الر�شم ال�شادر ب�شبب ال�شغور. الإ

الم�شروبات  بيع  محال  على  الر�شم   -III
والر�شم على النقل العمومي للم�شافرين

�سي�س إيداع الت�سريح بالتاأ المادة  146 - جزاء عدم ا

باإيداع  يقوموا  لم  الذين  الملزمون  يتعر�ص 

الت�شريح بالتاأ�شي�ص المن�شو�ص عليه في المادتين 

لغرامة  مغلوط  اإقرار  اإيداع  اأو  اأعاله  67 و87 
قدرها خم�شمائة )500( درهم. 

ت�شدر هذه الغرامة بوا�شطة اأمر بال�شتخال�ص.

  الباب الثاني

الجزاءات المتعلقة بالتح�سيل

خر  المتاأ داء  الأ عن  الجزاءات   -  147 المادة  

للر�سم

تطبق ذعيرة قدرها % 10 وزيادة قدرها  5% 

التاأخير و%0،50 عن  ول من  الأ ال�شهر  عن 

كل �شهر اأو جزء �شهر اإ�شافي من مبلغ :

بعد  بع�شها  اأو  جميعها  التلقائية  داءات  الأ  -

المن�شرمة  المدة  المحدد عن  جل  الأ ان�شرام 

داء. بين تاريخ ا�شتحقاق الر�شم وتاريخ الأ
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غير اأن هذه الزيادات والذعيرة ل تطبق على 

الجماعية  الخدمات  ور�شم  ال�شكن  ر�شم 

الواجب  الر�شم  ح�شة  اأو  مبلغ  يكون  عندما 

يفوق  ل  التح�شيل  بجدول  الم�شجل  ه  اأداوؤ

األف )1.000( درهم لكل ر�شم على حدة ؛

اأو  الجدول  طريق  عن  ال�شادرة  الر�شوم   -

اأوامر بال�شتخال�ص اإثر ت�شحيح اأ�شا�ص فر�ص 

قرار عن المدة المتراوحة  الر�شم الناتج عن الإ

اإ�شدار  وتاريخ  الر�شم  ا�شتحقاق  تاريخ  بين 

مر بال�شتخال�ص. الجدول اأو الأ

حكام الم�شار اإليها اأعاله، فاإن  وا�شتثناء من الأ

الزيادات الم�شار اإليها في هذه المادة ل تطبق 

وع�شرين  ربعة  الأ تتجاوز  التي  الفترة  على 

)24( �شهرا الفا�شلة بين تاريخ تقديم الطعن 

لتقدير  المحلية  اللجنة  اإلى  الملزم  من طرف 

 225 المادة  في  عليها  المن�شو�ص  ال�شريبة 

التاريخ  وبين  لل�شرائب،  العامة  المدونة  من 

مر  مر بتح�شيل جدول الأ الذي يو�شع فيه الأ

التكميلي  للر�شم  المت�شمن  بال�شتخال�ص 

الم�شتحق مو�شع التنفيذ.

مر  الأ اأو  الجدول  بتح�شيل  يتعلق  وفيما 

 0,50 قدرها%  زيادة  تطبق  بال�شتخال�ص، 

التاأخير  عن  �شهر  من  جزء  اأو  �شهر  كل  عن 

ين�شرم بين فاتح ال�شهر الذي يلي تاريخ �شدور 

اأداء  وتاريخ  بال�شتخال�ص  مر  الأ اأو  الجدول 

الر�شم.

داء  خير في حالة الأ المادة  148 - الزيادات عن التاأ

وامر بال�ستخال�س لت�سوية الر�سوم خر لالأ المتاأ

ا�شتثناء من اأحكام المادة 147 اأعاله، بالن�شبة 

مر بال�شتخال�ص  للر�شوم ال�شادرة عن طريق الأ

قدرها  زيادة  فقط  تطبق  الر�شم،  لت�شوية 

0,50% عن كل �شهر اأو جزء من �شهر اإ�شافي 
مر  الأ و�شع  تاريخ  بين  ين�شرم  التاأخير  عن 

التنفيذ  مو�شع  الر�شم  لت�شوية  بال�شتخال�ص 

داء. وتاريخ الأ

الجزء الثاني

م�شاطر المراقبة والمنازعات

ول الق�سم الأ

طالع حق المراقبة والإ

ول الباب الأ

اأحكام عامة

المادة  149 - حق المراقبة

والوثائق  قرارات  الإ دارة  الإ I-تراقب 
�شدار الر�شوم التالية: المعتمدة لإ

- الر�شم على عمليات التجزئة ؛

- الر�شم على محال بيع الم�شروبات ؛

�ش�شات ال�شياحية  ؛ قامة بالموؤ - الر�شم على الإ

- الر�شم على المياه المعدنية ومياه المائدة ؛

- الر�شم على النقل العمومي للم�شافرين ؛

- الر�شم على ا�شتخراج مواد المقالع ؛
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- الر�شم على الخدمات المقدمة بالموانئ ؛

- الر�شم على ا�شتغالل المناجم.

اأو  ذاتيين  اأ�شخا�شا  الملزمين،  على  يجب 

ثباتات ال�شرورية  معنويين، اأن يدلوا بجميع الإ

اإلى  المحا�شبية  الوثائق  جميع  يقدموا  واأن 

دارة المنتدبين  الماأمورين المحلفين التابعين لالإ

للقيام بالمراقبة الجبائية. 

للنظام  الخا�شعين  الملزمين  II- يجب على 
الجزافي المن�شو�ص عليه  في المادة 40 من 

لل�شرائب م�شك �شجل مرقم  العامة  المدونة 

�شر عليه من طرف م�شلحة الوعاء يبرز،  وموؤ

ح�شب الحالت، مبلغ المداخيل ال�شهرية اأو 

عنا�شر ت�شفية الر�شم. 

يجب على الملزمين الخا�شعين لنظام النتيجة 

المب�شطة  النتيجة  نظام  اأو  الحقيقية  ال�شافية 

المن�شو�ص عليهما على التوالي في المادتين 

33 و38 من المدونة العامة لل�شرائب م�شك 
محا�شبة طبقا للت�شريع و التنظيم الجاري بهما 

العمل.

المادة  150 - حفظ الوثائق

يجب على الملزمين اأن يحتفظوا طوال ع�شر 

)10( �شنوات في المكان المفرو�ص فيه الر�شم 

للمراقبة  الالزمة  المحا�شبية  بالوثائق  عليهم 

الجبائية وكذا كل وثيقة اأخرى من�شو�ص عليها 

حكام الت�شريعية والتنظيمية الجاري بها  في الأ

العمل.

�شبب  ي  لأ الذكر  نفة  الآ الوثائق  �شاعت  اإذا 

�شباب وجب على الملزمين اأن يخبروا  من الأ

بذلك م�شلحة الوعاء التابع لها محل موطنهم 

�ش�شتهم  ال�شريبي اأو مقرهم الجتماعي اأو موؤ

اإ�شعار  مع  م�شمونة  ر�شالة  بوا�شطة  الرئي�شية 

يوما   )15( ع�شر  الخم�شة  خالل  بالتو�شل 

الموالية للتاريخ الذي لحظوا فيه �شياعها.

المادة  151 - حق الإطالع

دارة كي تتمكن من الح�شول على  يجوز لالإ

تفيدها  اأن  �شاأنها  التي من  المعلومات  جميع 

في ربط ومراقبة الر�شوم الم�شتحقة على الغير 

ت�شليم  اأو  �شل  الأ على  طالع  الإ تطلب  اأن 

الن�شخ على حامل مغناطي�شي اأو على الورق 

لما يلي:  

اأو الوثائق المحا�شبية  °1 - وثائق الم�شلحة 
العمومية  دارات  الإ حوزة  في  الموجودة 

�ش�شات العمومية  والجماعات المحلية والموؤ

وكل هيئة خا�شعة لمراقبة الدولة دون اإمكانية 

ال�شر  كتمان  بحجة  ذلك  على  العترا�ص 

المهني ؛

°2 - ال�شجالت والوثائق التي تفر�ص القوانين 
نظمة الجاري بها العمل م�شكها وكذا  اأو الأ

وال�شجالت  والمحررات  العقود  جميع 

�شخا�ص  الأ حوزة  في  الموجودة  والملفات 

ن�شاطا  يزاولون  الذين  المعنويين  اأو  الذاتيين 

خا�شعا لل�شرائب والواجبات والر�شوم.
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طالع ل يمكن اأن ي�شمل الملف  غير اأن حق الإ

بكامله فيما يتعلق بالمهن الحرة التي ت�شتلزم 

مزاولتها تقديم خدمات ذات طابع قانوني اأو 

�شريبي اأو محا�شبي.

طالع باأماكن المقر الجتماعي  يمار�ص حق الإ

اأو  المعنيين  والمعنويين  الذاتيين  �شخا�ص  لالأ

اإذا قدم المعنيون  �ش�شتهم الرئي�شية ما عدا  موؤ

الوثائق  �شلموا  اأو  كتابة  المعلومات  مر  بالأ

مقابل و�شل لماأموري ال�شرائب.

تقدم المعلومات والوثائق الم�شار اإليها اأعاله 

دارة المحلفين. اإلى ماأموري الإ

طالع الم�شار اإليها  يجب اأن تقدم طلبات الإ

اأعاله كتابة.

  الباب الثاني

اإجراءات واأحكام خا�سة

المادة  152 - كيفية التبليغ

يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الملزم في 

اإقراراته اأو عقوده اأو مرا�شالته المدلى بها اإلى 

دارة التابع لها مكان فر�ص الر�شم عليه اإما  الإ

بر�شالة م�شمونة مع اإ�شعار بالت�شلم اأو بالت�شليم 

التابعين  المحلفين  الماأمورين  بوا�شطة  اإليه 

دارة اأو اأعوان كتابة ال�شبط اأو المفو�شين  لالإ

دارية. الق�شائيين اأو بالطريقة الإ

الوثيقة  بتقديم  المبلغ  العون  يقوم  اأن  يجب 

ظرف  في  مر  بالأ المعني  اإلى  تبليغها  المراد 

مغلق.

يثبت الت�شليم ب�شهادة تحرر في ن�شختين تعد 

دارة وت�شلم ن�شخة  وفق مطبوع نموذجي لالإ

مر. منها اإلى المعني بالأ

البيانات  الت�شليم  �شهادة  تت�شمن  اأن  يجب 

التالية:

- اإ�شم العون المبلغ و�شفته ؛

- تاريخ التبليغ ؛

- ال�شخ�ص الم�شلمة اإليه الوثيقة وتوقيعه.

واإذا لم ي�شتطع اأو لم يرد ال�شخ�ص الذي ت�شلم 

العون  على  وجب  ال�شهادة،  توقيع  التبليغ 

ذلك.  اإلى  فيها  ي�شير  اأن  بالت�شليم  قام  الذي 

المذكور  العون  يوقع  الحالت،  وفي جميع 

دارة المعنية. ال�شهادة ويوجهها اإلى الإ

لعدم  المذكور نظرا  بالت�شليم  القيام  تعذر  اإذا 

عنه،  النائب  ال�شخ�ص  اأو  الملزم  العثور على 

التي  ال�شهادة  في  ذلك  اإلى  �شارة  الإ وجبت 

الفقرة  في  اإليها  الم�شار  دارة  الإ اإلى  ترجع 

ال�شابقة.

تعتبر الوثيقة مبلغة ب�شورة �شحيحة:

°1 - اإذا وقع ت�شليمها:

�شخا�ص الذاتيين، اإما لل�شخ�ص  - فيما يخ�ص الأ

م�شتخدمين  اأو  قاربه  لأ بموطنه  واإما  المعني 

يعمل  اأو  ي�شكن  اآخر  �شخ�ص  لكل  اأو  عنده 

حالة  في  اأو  الوثيقة  اإليه  الموجهة  الملزم  مع 

ان�شرام  بعد  المذكورة،  الوثيقة  ت�شلم  رف�ص 
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اأجل الع�شرة )10( اأيام الموالية لتاريخ رفـ�ص 

الت�شلم ؛

خرى،  - فيما يخ�ص ال�شركات والهيئات الأ

اأو  القانوني  ممثلها  اأو  الرئي�شي  ال�شريك  اإلى 

م�شتخدميها اأو اأي �شخ�ص اآخر يعمل مع الملزم 

الموجهة اإليه الوثيقة اأو في حالة رف�ص ت�شلم 

الع�شرة  اأجل  ان�شرام  بعد  المذكورة،  الوثيقة 

)10( اأيام الموالية لتاريخ رف�ص الت�شلم.

°2  - اإذا تعذر ت�شليمها اإلى الملزم بالعنوان 
دارة عندما يتم توجيه الوثيقة  المدلى به اإلى الإ

في ر�شالة م�شمونة الو�شول مع اإ�شعار بالت�شلم 

اأو بوا�شطة اأعوان كتابة ال�شبط اأو المفو�شين 

اإرجاع  تم  و  دارية  الإ بالطريقة  اأو  الق�شائيين 

الوثيقة مذيلة ببيان غير مطالب به اأو انتقل من 

اأو  اأو غير تام  اأو عنوان غير معروف  العنوان 

بالعنوان،  اأو ملزم غير معروف  اأماكن مغلقة 

بعد  م�شلما  الظرف  يعتبر  الحالت  هذه  في 

ان�شرام اأجل الع�شرة )10( اأيام الموالية لتاريخ 

اإثبات تعذر ت�شليم الظرف المذكور.

المادة  153 - فح�س المحا�سبة

دارة القيام بفح�ص محا�شبة  I- اإذا قررت الإ
من    I البند  في  اإليها  الم�شار  بالر�شوم  تتعلق 

المادة 149 اأعاله، وجب تبليغ اإ�شعار بذلك 

جراءات المن�شو�ص عليها  اإلى الملزم وفقا لالإ

المحدد  التاريخ  قبل  اأعاله   152 المادة  في 

ع�شر  بخم�شة  الفح�ص  عملية  في  لل�شروع  

قل. )15( يوما على الأ

تقدم الوثائق بح�شب الحالة في محل الموطن 

�ش�شة  الموؤ اأو  الجتماعي  المقر  اأو  ال�شريبي 

ذاتيين  اأ�شخا�شا  المعنيين  للملزمين  الرئي�شية 

المحلفين  دارة  الإ اأعوان  اإلى  معنويين  اأو 

والمنتدبين للقيام بالمراقبة الجبائية.

عوان من �شحة الوثائق والتقييدات  يتحقق الأ

قرارات التي اأدلى بها الملزمون  المحا�شبية والإ

ويتاأكدون في عين المكان من حقيقة وجود 

�شول . موال المدرجة في الأ الأ

بو�شائل  مم�شوكة  المحا�شبة  كانت  اإذا 

في  محفوظة  الوثائق  كانت  اأو  عالميات  الإ

)Microfiches( يجب على  مكروفي�شات 

الت�شهيالت  جميع  عوان  لالأ يقدم  اأن  الملزم 

المعطيات  تحليل  و  بالمراقبة  للقيام 

الم�شجلة.

اأن  حوال  الأ من  حال  باأي  يمكن  ول   -  II
ت�شتغرق عملية الفح�ص الم�شار اإليه اأعاله :

اأ�شهر بالن�شبة للمن�شاآت  اأكثر من �شتة )6(   -

التي يعادل اأو يقل مبلغ رقم اأعمالها الم�شرح 

به في ح�شاب الحا�شالت والتكاليف بر�شم 

عن  للفح�ص  الخا�شعة  المحا�شبية  ال�شنوات 

احت�شاب  دون  درهم  مليون   )50( خم�شين 

ال�شريبة على القيمة الم�شافة ؛

بالن�شبة  �شهرا   )12( ع�شر  اثني  من  اأكثر   -

للمن�شاآت التي يفوق مبلغ رقم اأعمالها الم�شرح 

به في ح�شاب الحا�شالت والتكاليف بر�شم 



62--

اإحدى ال�شنوات المحا�شبية الخا�شعة للفح�ص 

احت�شاب  دون  درهم  مليون   )50( خم�شون 

ال�شريبة على القيمة الم�شافة.

ل يدخل في مدة الفح�ص كل توقف ناتج عن 

تطبيق الم�شطرة المن�شو�ص عليها في المادة 

بالوثائق  دلء  الإ بعدم  المتعلقة  اأدناه   159
المحا�شبية.

دارة اأن ي�شعر الملزم وفقا  يتعين على ماأمور الإ

جراءات المن�شو�ص عليها في المادة 152  لالإ

اأعاله بتاريخ انتهاء عملية الفح�ص.

فح�ص  اإطار  في  ي�شتعين  اأن  للملزم  يجوز 

المحا�شبة بم�شت�شار يختاره.

دارة عقب اإجراء مراقبة  III- يجب على الإ
في عين المكان :

في  عليها  المن�شو�ص  الم�شطرة  تطبق  اأن   -

حالة  في  اأدناه   156 المادة  اأو   155 المادة 

ت�شحيح اأ�ش�ص فر�ص الر�شم ؛

الملزم  باإ�شعار  العك�ص،  تقوم في حالة  اأن   -

جراءات المن�شو�ص عليها في  بذلك وفقا لالإ

المادة 152 اأعاله.

اأن تقوم فيما بعد بفح�ص جديد  لها  ويجوز 

اأن  دون  فح�شها،  �شبق  التي  للح�شابات 

يترتب على الفح�ص الجديد، تغيير اأ�ش�ص فر�ص 

ولى  الر�شم التي وقع اإقرارها عقب المراقبة الأ

مر بر�شوم اأخرى. ولو تعلق الأ

دارة التقديرية المادة  154 - �سلطة الإ

I- اإذا �شابت ح�شابات �شنة محا�شبية اأو فترة 
�شاأنها  من  ج�شيمة  اإخاللت  الر�شم  لفر�ص 

تكت�شيها  التي  ثبات  الإ قيمة  في  ت�شكك  اأن 

دارة اأن تحدد اأ�شا�ص فر�ص  المحا�شبة، جاز لالإ

الر�شوم الم�شار اإليها في المادة I – 149 اأعاله 

باعتبار العنا�شر المتوفرة لديها.

خاللت الج�شيمة: ويعد من الإ

- عدم تقديم محا�شبة مم�شوكة وفقا للت�شريع 

والتنظيم الجاري بهما العمل ؛

– انعدام الجرود ؛
اأثبتت  اإذا  البيوع  اأو  �شرية  الأ بع�ص  اإخفاء   –

دارة ذلك ؛ الإ

غير  البيانات  اأو  غفالت  الإ اأو  خطاء  الأ  –
المالحظة  والمتكررة  الج�شيمة  ال�شحيحة 

فيما تت�شمنه المحا�شبة من عمليات ؛

ثبات الذي يجرد المحا�شبة  - انعدام اأوراق الإ

من كل قيمة اإثباتية ؛

- عدم اإدراج عمليات في المحا�شبة بالرغم 

من اإنجاز الملزم لها ؛

- اإدراج عمليات �شورية في المحا�شبة.

II- اإذا كانت المحا�شبة المدلى بها ل ي�شوبها 
اأعاله  المبينة  الج�شيمة  خاللت  الإ من  �شيء 

دارة اأن تعيد النظر في المحا�شبة  ل يجوز لالإ

اإذا  اإل  عمال  الأ رقم  تقدير  وتعيد  المذكورة 

قرار بها. رقام التي وقع الإ اأثبتت نق�شان الأ
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المادة  155 - الم�سطرة العادية لت�سحيح الر�سوم 

القيام  ي�شتوجب  ما  دارة  الإ لحظت  I-اإذا 
بت�شحيح اأ�ش�ص فر�ص الر�شوم الم�شار اإليها في 

قرارات  المادة I – 149 اأعاله اإما بناء على الإ

التي اأدلى بها الملزم واإما ب�شورة تلقائية، تبلغ 

جراءات المن�شو�ص عليها  خير وفقا لالإ هذا الأ

في المادة 152 اأعاله اأ�شباب الت�شحيح المزمع 

القيام به وطبيعته وتفا�شيل مبلغه وتدعوه اإلى 

دلء بمالحظاته خالل اأجل الثالثين )30(  الإ

يوما الموالية لتاريخ ت�شلم ر�شالة التبليغ. وفي 

جل الم�شروب  حالة عدم الجواب داخل الأ

لذلك، يتم و�شع الواجبات التكميلية مو�شع 

وفقا  اإل  فيها  ينازع  اأن  يمكن  ول  التح�شيل 

لل�شروط المقررة في المادة 161 اأدناه.

الملزم  مالحظات  دارة  الإ تلقت  اإذا   -II
جميعها  اأن  وراأت  الم�شروب  جل  الأ داخل 

�شحيح،  اأ�شا�ص  اأي  اإلى  ي�شتند  ل  بع�شها  اأو 

اأجل ل يتجاوز  اأن تقوم خالل  وجب عليها 

الجواب،  ت�شلم  تاريخ  من  يوما   )60( �شتين 

جراءات المن�شو�ص عليها في  بتبليغه وفقا لالإ

الجزئي  رف�شها  اأ�شباب  اأعاله،   152 المادة 

اأو الكلي واأ�شا�ص فر�ص الر�شم الذي ترى من 

�شا�ص  الواجب اعتماده، مع اإخباره باأن هذا الأ

اإلى  يقدم طعنا في ذلك  لم  اإن  نهائيا  �شي�شير 

المن�شو�ص  ال�شريبة  لتقدير  المحلية  اللجنة 

اأجل  داخل  اأدناه،   157 المادة  في  عليها 

الثالثين )30( يوما الموالية لتاريخ ت�شلم ر�شالة 

التبليغ الثانية.

دارة المطالبات الموجهة اإلى  III- تت�شلم الإ
اللجنة المحلية لتقدير ال�شريبة وتبلغ مقررات 

جراءات  مر وفق الإ هذه اللجنة اإلى المعنيين بالأ

المن�شو�ص عليها في المادة 152 اأعاله.

في  الطعن  للملزمين  اأو  دارة  لالإ يمكن   -IV
المقررات ال�شادرة عن اللجنة المحلية لتقدير 

ال�شريبة اأمام المحاكم وفق ال�شروط المن�شو�ص 

عليها في المادة 164 اأدناه.

لتح�شيل  جداول  الفور  على  تحرر   -V
بها  المتعلقة  والذعائر  �شافية  الإ الواجبات 

الناتجة عن الر�شوم المفرو�شة :

°1 - عند عدم الجواب اأو عدم تقديم الطعن 
جال المقررة في I و II اأعاله ؛  داخل الآ

المبرم  الكلي  اأو  الجزئي  التفاق  بعد   -  2°
كتابة بين الطرفين خالل م�شطرة الت�شحيح ؛

المحلية  اللجنة  مقرر  �شدور  عقب   -  3°
لتقدير ال�شريبة ؛

تقدم  لم  التي  للت�شحيحات  بالن�شبة   -  4°
خالل  الملزم  قبل  من  مالحظات  �شاأنها  في 

م�شطرة الت�شحيح.

VI – تكون م�شطرة الت�شحيح لغية:
اإلى  بالتحقيق  �شعار  الإ توجيه  عدم  حالة  في 

جل المن�شو�ص عليه  مر داخل الأ المعنيين بالأ

في المادة I - 153 اأعاله ؛ 

على  دارة  الإ جواب  تبليغ  عدم  حالة  في 

جل المن�شو�ص  مالحظات الملزمين داخل الأ

عليه في البند II اأعاله.
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المادة  156 - الم�سطرة ال�سريعة للت�سحيح 

القيام  ي�شتوجب  ما  دارة  الإ لحظت  I-اإذا 
اإليها  الم�شار  الر�شوم  فر�ص  اأ�شا�ص  بت�شحيح 

ن�شاط  فترة  خر  اأعاله لآ  I –  149 المادة  في 

في  عليه  المن�شو�ص  بالتقادم  م�شمولة  غير 

اأو  الملزم  وفاة  حالة  في  اأدناه   160 المادة 

تفويت مقاولة اأو انقطاع عن مزاولة الن�شاط 

اأو تغيير �شكلها القانوني اأو ت�شوية اأو ت�شفية 

جراءات  الإ وفق  الملزم  اإلى  تبلغ  ق�شائية 

المن�شو�ص عليها في المادة 152 اأعاله اأ�شباب 

الت�شحيحات وتفا�شيل مبلغها المزمع القيام 

�شا�ص المعتمد لفر�ص الر�شم. بها والأ

ي�شرب للملزم اأجل ثالثين )30( يوما من تاريخ 

دلء اإن  ت�شلم ر�شالة التبليغ لتقديم جوابه والإ

اقت�شى الحال بما لديه من اإثباتات. وفي حالة 

جل الم�شروب لذلك،  عدم الجواب داخل الأ

يفر�ص الر�شم ول يمكن اأن ينازع فيه اإل وفق 

حكام الواردة في المادة 161 اأدناه. الأ

جل الم�شروب  اإذا قدمت مالحظات داخل الأ

دارة اأن جميعها اأو بع�شها ل  لذلك وارتاأت الإ

ي�شتند اإلى اأي اأ�شا�ص �شحيح، وجب عليها اأن 

جراءات المن�شو�ص عليها  تبلغ الملزم وفق الإ

في المادة 152 اأعاله، داخل اأجل ل يتجاوز 

ت�شلم  لتاريخ  الموالية  يوما   )60( ال�شتين 

اأو  الجزئي  رف�شها  اأ�شباب  الملزم،  جواب 

الكلي وكذا اأ�ش�ص فر�ص الر�شم المعتمدة مع 

�ش�ص المذكورة  اإخباره باأن له اأن يطعن في الأ

اأمام اللجنة المحلية لتقدير ال�شريبة المن�شو�ص 

عليها في المادة 157 بعده داخل اأجل الثالثين 

)30( يوما الموالية لتاريخ ت�شلم ر�شالة التبليغ 

الثانية.

�ش�ص  الأ باعتبار  الر�شوم  بفر�ص  دارة  الإ تقوم 

الثانية  التبليغ  ر�شالة  في  الملزم  اإلى  المبلغة 

المذكورة .

لتقدير  المحلية  اللجنة  اأمام  الطعن  يمار�ص 

المادة  في  المحددة  ال�شروط  وفق  ال�شريبة 

155 اأعاله.

المفرو�شة  الر�شوم  في  ينازع  اأن  يمكن  ل 

وفق  اإل  المحاكم  اأمام  اأعاله  اإليها  الم�شار 

 164 المادة  في  عليها  المن�شو�ص  ال�شروط 

اأدناه.

غير اأنه في حالة عدم تقديم طعن اأمام اللجنة 

الر�شم  في  ينازع  اأن  يمكن  ل  المذكورة 

المفرو�ص اإل وفق ال�شروط المن�شو�ص عليها 

في المادة 161 اأدناه.

II- اإذا توقف مجموع ن�شاط الملزم وتلت 
ذلك ت�شفية، بو�شر ت�شحيح اأ�ش�ص الر�شم بعد 

اإمكانية  دون  من  للمحا�شبة  بفح�ص  القيام 

خالل  دارة  الإ على  بالتقادم  الحتجاج 

مجموع فترة الت�شفية.

المحا�شبة  فح�ص  نتيجة  تبلغ  اأن  ويجب 

المذكور اإلى الملزم قبل ان�شرام اأجل �شنة على 

بنتيجة  المتعلق  النهائي  قرار  الإ اإيداع  تاريخ 

الت�شفية النهائية.



الجبايات المحلية

6� -- 

المادة  157 - اللجان المحلية لتقدير ال�سريبة

من   225 الــمادة  اأحـــكام  من  ا�شتثــناء 

اللجان  تنظر  لل�شرائب،  العامة  المــدونة 

فـــي  المذكورة  ال�شريبة  لتقــدير  المحلية 

الم�شــار  بالــــر�شوم  المــتعلقة  المطالبات 

اإلــيها فـــي المادة 149-1 اأعاله التي يقدمها 

في �شكل عرائ�ص، الملزمون الكائن موطنهم 

�ش�شتهم  ال�شريبي اأو مقرهم الجتماعي اأو موؤ

الرئي�شية داخل دائرة اخت�شا�شها.

المعرو�شة  النزاعات  في  اللجان  هذه  وتبت 

بعدم  ت�شرح  اأن  عليها  ويجب  اأنظارها  على 

اخت�شا�شها في الم�شائل التي ترى اأنها تتعلق 

بتف�شير ن�شو�ص ت�شريعية اأو تنظيمية.

I-  ت�شم كل لجنة :
°1– قا�ص، رئي�شا ؛

الواقع  قليم  الإ اأو  العمالة  لعامل  ممثال   -  2°
مقر اللجنة بدائرة اخت�شا�شه ؛

التابعة  الجبائية  للم�شالح  ممثال   -  3°
للجماعات المحلية المعين من طرف العامل 

والذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر ؛

اأو  للغرفة  تابعا  للملزمين يكون  °4 - ممثال 
المنظمة المهنية الممثلة للن�شاط الذي يزاوله 

الملزم الذي قدم الطعن.

اإذا  �شحيحة  ب�شورة  مر  الأ في  اللجنة  وتبت 

قل من اأع�شائها من بينهم  ح�شرها ثالثة على الأ

باأغلبية  وتتداول  للملزمين.  وممثل  الرئي�ص 

تعادلت  واإذا  الحا�شرين.  ع�شاء  الأ اأ�شوات 

رجح الجانب الذي يكون فيه الرئي�ص.

ثان  اجتماع  خالل  �شحيحة  ب�شورة  وتبت 

بح�شور الرئي�ص وع�شوين اآخرين فاإن تعادلت 

فيه  يكون  الذي  الجانب  رجح  �شوات  الأ

الرئي�ص.

المحلية  اللجان  مقررات  تكون  اأن  يجب 

مف�شلة ومعللة.

ق�شى  جل الأ ويحدد في اإثنا ع�شر )12( �شهرا الأ

الذي يجب اأن يف�شل بين تاريخ تقديم الطعن 

وتاريخ �شدور المقرر المتخذ في �شاأنه.

ولم  اأعاله  اإليه  الم�شار  جل  الأ ين�شرم  عندما 

تتخذ اللجنة المحلية لتقدير ال�شريبة مقررها، 

ل يجوز اإدخال اأي ت�شحيح على اإقرار الملزم 

اأو على اأ�شا�ص فر�ص الر�شم المعتمد من لدن 

دارة في حالة فر�ص الر�شم ب�شورة تلقائية  الإ

اإقرار  ب�شبب  اأو  قرار  بالإ دلء  الإ ب�شبب عدم 

غير تام.

غير اأنه في حالة اإعطاء الملزم موافقته الجزئية 

دارة اأو في  �ش�ص المبلغة اإليه من لدن الإ على الأ

اأ�شباب  على  لمالحظات  تقديمه  عدم  حالة 

دارة، يكون  الت�شحيح المدخلة من طرف الإ

�شا�ص  �شدار الر�شوم هو الأ �شا�ص المعتمد لإ الأ

اأ�شباب  اأو  الجزئية  الموافقة  تلك  عن  الناتج 

الت�شحيح المذكورة.
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ال�شروط  وفق  الملزمين  ممثلو  يعين   -II
التالية :

°1 - فيما يخ�ص الطعون التي تهم الملزمين 
اأو  �شناعيا  اأو  تجاريا  ن�شاطا  يزاولون  الذين 

حرفيا اأو فالحيا:

مر  بالأ المعني  قليم  الإ اأو  العمالة  عامل  يعين 

الممثلين الر�شميين ومثل عددهم من الممثلين 

الحتياطيين لمدة ثالث )3( �شنوات من بين 

القوائم  في  المدرجين  الذاتيين  �شخا�ص  الأ

وال�شناعة  التجارة  غرفة  �شاء  روؤ يقدمها  التي 

و الخدمات وغرفة ال�شناعة التقليدية وغرفة 

الفالحة وغرفة ال�شيد البحري قبل 31 اأكتوبر 

تبتدئ خاللها  التي  لل�شنة  ال�شابقة  ال�شنة  من 

اللجنة  حظيرة  في  المعينين  ع�شاء  الأ مهام 

المحلية.

°2 - فيما يخ�ص الطعون التي تهم الملزمين 
الذين يزاولون مهنا حرة: 

مر،  قليم المعني بالأ اأو الإ العمالة  يعين عامل 

الممثلين الر�شميين ومثل عددهم من الممثلين 

الحتياطيين لمدة ثالث )3( �شنوات من بين 

�شخا�ص الذاتيين اأع�شاء المنظمات المهنية  الأ

التي  القوائم  في  المدرجين  تمثيال،  كثر  الأ

تقدمها المنظمات المذكورة قبل 31 اأكتوبر 

تبتدئ خاللها  التي  لل�شنة  ال�شابقة  ال�شنة  من 

اللجنة  حظيرة  في  المعينين  ع�شاء  الأ مهام 

المحلية .

ويبا�شر تعيين الممثلين الم�شار اإليهم في °1 و 

°2 اأعاله قبل فاتح يناير من ال�شنة التي تبتدئ 
خاللها مهامهم في حظيرة اللجان المحلية. 

الجدد  الممثلين  تعيين  في  تاأخير  طراأ  واإذا 

تلقائيا تمديد  اأو حال دون ذلك عائق، وقع 

ل  لفترة  مهامهم  المنتهية  الممثلين  انتداب 

تتجاوز ثالثة )3( اأ�شهر.

الممثلين  انتداب  تمديد  ا�شتحال  اإذا   -  III
اأو  �شباب  الأ �شبب من  ي  المنتهية مهامهم لأ

لم يتاأت في فاتح اأبريل تعيين الممثلين الجدد 

وفق  بذلك  الملزم  اإخبار  وجب  للملزمين، 

جراءات المن�شو�ص عليها في المادة 152  الإ

اأعاله. ويجوز للملزم في هذه الحالة اأن يقدم 

اإلى رئي�ص الم�شلحة الجبائية التابعة للجماعة 

المحلية التابع لها مكان فر�ص الر�شم، داخل 

ت�شلم  لتاريخ  الموالية  يوما   )30( الثالثين 

المثول  فيه  يلتم�ص  طلبا  المذكورة،  الر�شالة 

لفة فقط  اأمام اللجنة المحلية لتقدير ال�شريبة موؤ

قليم  الإ اأو  العمالة  عامل  وممثل  رئي�شها  من 

للجماعة  التابعة  الجبائية  الم�شلحة  ورئي�ص 

المحلية.

IV - يمكن اأن ت�شيف اللجنة اإليها فيما يخ�ص 
كثر تعينهما من  كل ق�شية خبيرين اثنين على الأ

ويكون  للر�شم  الخا�شعين  اأو  الموظفين  بين 

اإلى  اللجنة  ا�شت�شاري. وت�شتمع  لهما �شوت 

ممثل الملزم اإذا طلب ذلك اأو اإذا راأت اأن من 

الالزم ال�شتماع اإليه. 
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اآن  في  اللجنة  ت�شتدعي  الحالتين،  كلتا  في 

واحد ممثل اأو ممثلي الملزم و ممثل اأو ممثلي 

دارة المعينين لهذا الغر�ص. الإ

ت�شتمع اللجنة اإلى الطرفين كل على حدة اأو 

هما معا اإما بطلب من اأحدهما اأو اإذا ارتاأت 

اأن هذه المواجهة �شرورية.

الر�شوم  في  ق�شائيا  ينازع  اأن  للملزم  يجوز 

عن  ال�شادرة  المقررات  اإثر  على  المفرو�شة 

اللجان المحلية لتقدير ال�شريبة التي اأ�شبحت 

نهائية، بما في ذلك المتعلقة منها بالم�شائل 

التي �شرحت اللجان المذكورة ب�شاأنها بعدم 

جال  الخت�شا�ص، وذلك وفق ال�شروط و الآ

المن�شو�ص عليها في المادة 164 اأدناه.

  الباب الثالث

م�سطرة فر�س الر�سم ب�سورة تلقائية

المادة  158 - فر�س الر�سم ب�سورة تلقائية عن عدم 

قرار دلء بالإ الإ

قرارات المن�شو�ص عليها  اإذا لم يدل الملزم بالإ

في هذا القانون، اأو اأدلى باإقرار غير تام تنق�شه 

الر�شوم  وتح�شيل  لوعاء  الالزمة  المعلومات 

الم�شار اإليها في المادة I – 149 اأعاله، يدعى 

جراءات المن�شو�ص عليها في المادة  وفق الإ

152 اأعاله، اإلى اإيداع اإقراره اأو اإتمامه داخل 
اأجل الثالثين )30( يوما الموالية لتاريخ ت�شلم 

الر�شالة الموجهة اإليه.

اإذا لم يقم الملزم باإيداع اأو تتميم اإقراره داخل 

نف الذكر، اأخبرته  اأجل الثالثين )30( يوما الآ

في  المقررة  جراءات  الإ نف�ص  وفق  دارة  الإ

�ش�ص التي قدرتها والتي  المادة 152 اأعاله بالأ

اإذا  تلقائيا  الر�شم  عليه  �شيفر�ص  اأ�شا�شها  على 

ثان  اأجل  داخل  اإقراره  يتمم  اأولم  يودع  لم 

مدته ثالثون)30( يوما من تاريخ ت�شلم ر�شالة 

خبار الثانية. الإ

ل يمكن المنازعة في الواجبات الناتجة عن 

فر�ص الر�شوم بهذه الم�شطرة و كذا الذعيرة 

ال�شروط  وفق  اإل  بها  المتعلقة  والزيادات 

هذا  من   161 المادة  في  عليها  المن�شو�ص 

القانون. 

تلقائية  ب�سورة  الر�سم  فر�س   -  159 المادة  

بالوثائق  دلء  بالإ المتعلقة  حكام  الأ مخالفة  على 

المحا�سبية وحق المراقبة

في  اإليها  الم�شار  الوثائق  الملزم  يقدم  لم  اإذا 

الخ�شوع  رف�ص  اإذا  اأو  اأعاله   149 المادة 

وفق  ر�شالة  اإليه  وجهت  الجبائية  للمراقبة 

المادة  في  عليها  المن�شو�ص  جراءات  الإ

التقيد  اإلى  دارة  الإ فيها  تدعوه  اأعاله،   152
خم�شة  اأجل  داخل  القانونية  باللتزامات 

الر�شالة  ت�شلم  تاريخ  من  يوما   )15( ع�شر 

المذكورة.

جل  الأ داخل  الوثائق  الملزم  يقدم  لم  اإذا 

المذكور اأعاله اأو اإذا رف�ص الخ�شوع للمراقبة 
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وفق  ر�شالة  في  دارة  الإ اأخبرته  المذكورة، 

جراءات المن�شو�ص عليها في المادة 152  الإ

اأعاله بتطبيق غرامة قدرها خم�شمائة )500( 

درهم وتمنحه اأجال اإ�شافيا مدته خم�شة ع�شر 

)15( يوما من تاريخ ت�شلم الر�شالة المذكورة 

عدم  تبرير  اأو  المذكورة  باللتزامات  للتقيد 

وجود وثائق.

القانونية خالل  بالتزاماته  الملزم  يتقيد  لم  اإذا 

خير، فر�ص عليه الر�شم تلقائيا  جل الأ هذا الأ

دون �شابق تبليغ.

المذكور  الر�شم  في  المنازعة  يمكن  اأنه  غير 

المادة  في  عليها  المن�شو�ص  ال�شروط  وفق 

161 اأدناه.

اأو  الوثائق  تقديم  عدم  الملزم  يبرر  لم  اإذا 

رف�ص الخ�شوع للمراقبة  فر�شت عليه غرامة 

تهديدية قدرها مائة )100( درهم عن كل يوم 

تاأخير دون اأن تتعدى األف )1.000( درهم.

الباب الرابع

التقادم

جل التقادم المادة  160 - اأ

دارة اأوجه النق�شان  I – يمكن اأن ت�شحح الإ
الجزئية  اأو  الكلية  غفالت  والإ خطاء  والأ

المالحظة في تحديد اأ�ش�ص فر�ص اأو ح�شاب 

القانون  هذا  في  عليها  المن�شو�ص  الر�شوم 

�شنة  من  ابتداء  �شنوات  اأربع  اأجل  داخل 

ا�شتحقاق الر�شم.

ول المن�شو�ص  II - ينقطع التقادم بالتبليغ الأ
و159  و158  و156   155 المواد  في  عليه 

اأعاله.

الممتدة  الفترة  طوال  التقادم  يوقف   -  III
المحلية  اللجنة  اأمام  الطعن  تقديم  تاريخ  من 

اإلى غاية ان�شرام اأجل الثالثة  لتقدير ال�شريبة 

المقرر  تبليغ  لتاريخ  الموالي  اأ�شهر   )3(

ال�شادر عن اللجنة المذكورة.

في  النق�شان  اأوجه  ت�شحح  اأن  يمكن   -IV
غفالت الكلية  خطاء والإ ا�شتيفاء الر�شوم والأ

في  دارة  الإ لدن  من  المالحظة  الجزئية  اأو 

التقادم  اأجل  داخل  الر�شوم  وفر�ص  ت�شفية 

المن�شو�ص عليه في هذه المادة.

مر بال�شتخال�ص  ينقطع اأجل التقادم بو�شع الأ

مو�شع التح�شيل.

  الق�سم الثاني

  المنازعات

ول   الباب الأ

دارية   الم�سطرة الإ

جل المطالبة المادة  161 - حق واأ

في  ينازعون  الذين  الملزمين  على  يجب 

المفرو�شة  الر�شوم  مبلغ  بع�ص  اأو  مجموع 

مر  الآ اإلى  مطالباتهم  يوجهوا  اأن  عليهم 

بال�شرف اأو ال�شخ�ص المفو�ص من لدنه لهذا 

الغر�ص:
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- في حالة فر�ص الر�شم عن طريق جداول اأو 

اأ�شهر   )6( ال�شتة  خالل  بال�شتخال�ص  اأوامر 

مو�شع  فيه  تو�شـع  الذي  لل�شهـر  الموالية 

تح�شيل ؛

تلقائية خالل  ب�شورة  الر�شم  اأداء  - في حالة 

جال  الآ لن�شرام  الموالية  اأ�شهر   )6( ال�شتة 

قرارات، بعد البحث الذي تقوم  القانونية لالإ

به الم�شلحة المخت�شة يتم البت في المطالبة 

من طرف:

- الوزير المكلف بالمالية اأو ال�شخ�ص المفو�ص 

من لدنه لهذا الغر�ص فيما يخ�ص الر�شم المهني 

ور�شم ال�شكن ور�شم الخدمات الجماعية ؛

مر بال�شرف للجماعة المحلية اأو ال�شخ�ص    - الآ

المفو�ص من لدنه لهذا الغر�ص بالن�شبة للر�شوم 

خرى. الأ

دارة  اإذا لم يقبل الملزم المقرر ال�شادر عن الإ

خيرة داخل  اأو في حالة عدم جواب هذه الأ

اأجل ال�شتة )6( اأ�شهر الموالية لتاريخ المطالبة، 

مر اإلى المحكمة المخت�شة  جاز له اأن يرفع الأ

داخل اأجل الثالثين )30( يوما الموالية لتاريخ 

تبليغ المقرر المذكور.

فيما يخ�ص الملزمين غير المقيمين يحدد اأجل 

في  المخت�شة  المحكمة  اإلى  الدعوى  رفع 

�شهرين.

الفوري  التح�شيل  دون  المطالبة  تحول  ل 

للمبالغ الم�شتحقة واإن اقت�شى الحال ال�شروع 

مراعاة  مع  الجبري  التح�شيل  م�شطرة  في 

اأو بع�ص المبالغ المذكورة  ا�شترداد مجموع 

بعد �شدور المقرر اأو الحكم.

براء منه والتخفيف  إ�سقاط الر�سم والإ المادة  162 - ا

داء مبلغه  من مبلغه وتحويل اأ

مر  الآ اأو  بالمالية  المكلف  الوزير  I-على 
اأو  المعنية  المحلية  للجماعة  بال�شرف 

�شخا�ص المفو�شين من لدنهما لهذا الغر�ص  الأ

اأن يقرروا داخل اأجل التقادم المتعلق بالمطالبة 

المن�شو�ص عليه في المادة 161 اأعاله، اإ�شقاط 

الر�شوم جميعها اأو بع�شها اإذا ثبت اأنها زائدة 

مر يتعلق بر�شم  على المبلغ الم�شتحق اأو اأن الأ

�شحيح  موجب  بغير  فر�ص  اأو  مرتين  فر�ص 

طبقا للت�شريع و التنظيم الجاري بهما العمل.

II - يجوز للوزير المكلف بالمالية اأو وزير 
�شخا�ص المفو�شين من لدنهما  الداخلية اأو الأ

لهذا الغر�ص اأن ي�شمح بناء على طلب الملزم 

اأو  براء  بالإ اإليها  الم�شتند  للظروف  ومراعاة 

والذعائر  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف 

هذا  في  عليها  المن�شو�ص  الجزاءات  باقي  و 

القانون .

III- اإذا �شدر ر�شم ال�شكن على عقار معين 
المالك،  ال�شخ�ص  اآخر غير  ا�شم �شخ�ص  في 

ال�شخ�ص  اأو  بالمالية  المكلف  للوزير  يمكن 

المفو�ص من لدنه لهذا الغر�ص اأن يقرر تحويل 

بناء  مبلغه،  من  التخفيف  اأو  الر�شم  مبلغ  اأداء 

على طلب يتقدم به المالك اأو ال�شخ�ص الذي 

�شدر الر�شم با�شمه دون موجب حق، وذلك 
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المن�شو�ص  التقادم  واآجال  جراءات  لالإ طبقا 

عليها بالمادة 160 اأعاله.

العقار ي�شدر  المنازعة حول ملكية  في حالة 

اليد  وا�شع  اأو  الحائز  ا�شم  في  قتا  موؤ الر�شم 

حكام المادة 19 اعاله ويتم لجوء  عليه طبقا لأ

طراف المعنية اإلى المحاكم المخت�شة.  الأ

ملكية  حول  النهائي  الحكم  �شدور  وبعد 

فترة  حدود  في  الو�شعية  ت�شوية  تتم  العقار 

التقادم المن�شو�ص عليها بالمادة 160 اأعاله.

المادة  163 - المقا�سة

الر�شوم  اأحد  اإ�شقاط  الملزمين  اأحد  اإذا طلب 

المن�شو�ص عليها في هذا القانون اأو تخفي�ص 

المخت�شة  دارة  لالإ جاز  ا�شترداده،  اأو  مبلغه 

خالل بحث الطلب المذكور اأن تواجه الملزم 

مر فيما يتعلق  بكل مقا�شة لفائدة المعني بالأ

�شقاط المبرر والر�شوم  بالر�شم المعني، بين الإ

التي قد يكون الملزم مدينا بها، ب�شبب اأوجه 

فيها  المنازع  غير  غفالت  الإ اأو  النق�ص 

اأو ح�شاب نف�ص  المالحظة في تحديد وعاء 

الر�شوم المفرو�شة عليه وغير المتقادمة.

الواجبات  مبلغ  في  الملزم  ينازع  عندما 

الم�شار  بالر�شوم  يتعلق  فيما  عليه  الم�شتحقة 

اإليها في المادة I – 149 اأعاله ب�شبب نق�شان 

تمنح  المخت�شة  دارة  الإ فاإن  اإغفال،  اأو 

تطبيق  في  الحالة  ح�شب  وت�شرع  �شقاط  الإ

الم�شاطر المن�شو�ص عليها في المادة 155 اأو 

المادة 156 اأعاله.

  الباب الثاني

  الم�سطرة الق�سائية

إثر  ا المطبقة  الق�سائية  الم�سطرة   -  164 المادة  

المراقبة الجبائية

المحاكم  طريق  عن  ينازع  اأن  للملزم  يجوز 

المقررات  اإثر  على  المفرو�شة  الر�شوم  في 

ال�شريبة  لتقدير  المحلية  اللجنة  عن  ال�شادرة 

دارة تلقائيا باعتبار  اأوالر�شوم التي تفر�شها الإ

اللجنة  ت�شريح  ب�شبب  بلغته  الذي  �شا�ص  الأ

داخل  وذلك  اخت�شا�شها،  بعدم  المذكورة 

اأجل ال�شتين )60( يوما الموالية لتاريخ و�شع 

مر بال�شتخال�ص مو�شع التح�شيل. الأ

عن  ال�شادرة  المقررات  على  يترتب  لم  اإذا 

اأمر  اإ�شدار  ال�شريبة  لتقدير  المحلية  اللجان 

الق�شائي  الطعن  تقديم  جاز  بال�شتخال�ص، 

داخل ال�شتين )60( يوما الموالية لتاريخ تبليغ 

مقررات اللجنة المذكورة.

طريق  عن  تنازع  اأن  دارة  لالإ كذلك  يمكن 

ح�شب  المذكور  جل  الأ داخل  المحاكم 

في  اأعاله  الثانية  اأو  ولى  الأ الفقرة  في  الحالة 

المقررات ال�شادرة عن اللجنة المحلية لتقدير 

ال�شريبة، �شواء تعلقت هذه المقرارات بم�شائل 

قانونية اأو فعلية.

ب�شرف النظر عن جميع المقت�شيات المخالفة 

الق�شاء،  اأمام  �شحيحة  بكيفية  دارة  الإ تمثل 

بمدير  �شدها،  مطلوبا  اأو  كانت  مطالبة 

مر بال�شرف للجماعة المحلية  ال�شرائب اأو الآ
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�شخا�ص المفو�شين من لدنهما  اأو الأ المعنية 

لهذا الغر�ص والذي يمكنه اإن اقت�شى الحال 

توكيل محام.

هذا  بتطبيق  المتعلقة  للنزاعات  يمكن  ل 

القانون اأن تكون مو�شوع تحكيم.

إثر  المادة  165 - الم�سطرة الق�سائية المطبقة على ا

مطالبة

دارة  اإذا لم يقبل الملزم المقرر ال�شادر عن الإ

مر اإلى  عقب بحث مطالبته، جاز له اأن يرفع الأ

المحكمة المخت�شة داخل اأجل الثالثين )30( 

يوما الموالية لتاريخ تبليغ المقرر المذكور.

دارة داخل اأجل ال�شتة )6( اأ�شهر  اإذا لم تجب الإ

الموالية لتاريخ المطالبة، جاز كذلك للملزم 

المخت�شة  المحكمة  اإلى  طلب  رفع  المعني 

داخل اأجل الثالثين)30( يوما الموالية لتاريخ 

ان�شرام اأجل الجواب الم�شار اإليه اأعاله.

المادة  166 - الم�سطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات 

الجنائية على المخالفات ال�سريبية

الجزاءات  تطبيق  اإلى  الرامية  ال�شكاية  اإن 

المن�شو�ص عليها في المادة 138 اأعاله، يجب 

اأن يعر�شها م�شبقا الوزير المكلف بالمالية اأو 

�شخا�ص  مر بال�شرف للجماعة المحلية اأو الأ الآ

المفو�شين من لدنهما لهذا الغر�ص على �شبيل 

المخالفات  في  للنظر  لجنة  على  ال�شت�شارة 

ال�شريبية المن�شو�ص عليها في المادة 231 من 

المدونة العامة لل�شرائب يراأ�شها قا�ص وت�شم 

دارة ال�شرائب وممثلين اثنين  ممثلين اثنين لإ

تقدمها  التي  القوائم  من  يختاران  للملزميين 

كثر تمثيال. ويعين اأع�شاء  المنظمات المهنية الأ

ول. هذه اللجنة بقرار للوزير الأ

مر  الآ اأو  بالمالية  المكلف  للوزير  يجوز 

�شخا�ص  الأ اأو  المحلية  للجماعة  بال�شرف 

المفو�شين من لدنهما لهذا الغر�ص اأن يحيل 

بعد ا�شت�شارة اللجنة المذكورة ال�شكاية الرامية 

اإلى تطبيق الجزاءات الجنائية المن�شو�ص عليها 

في المادة 138 اأعاله اإلى وكيل الملك المخت�ص 

التابع له مكان ارتكاب المخالفة.

يجب على وكيل الملك اأن يحيل ال�شكاية اإلى 

قا�شي التحقيق.

الجزء الثالث

اأحكام مختلفة

ول الباب الأ

  تعريف

دارة المادة  167 - الإ

هذا  في  الوارد  دارة  الإ بم�شطلح  يق�شد 

القانون:

ال�شرائب  لمديرية  التابعة  الم�شالح   -  1°
تية: بالن�شبة للر�شوم الآ

- الر�شم المهني؛

- ر�شم ال�شكن ؛



�2--

- ور�شم الخدمات الجماعية.

للجماعات  التابعة  الجبائية  -الم�شالح   2°
في  المذكورة  الر�شوم  لباقي  بالن�شبة  المحلية 

هذا القانون.

الباب الثاني

م�سطرة تحديد ال�سعر

�سعار بقرار المادة  168 - تحديد الأ

اإذا لم ين�ص هذا القانون على اأ�شعار اأوتعريفات 

هذه  تحديد  يتم  فيه،  الواردة  للر�شوم  ثابتة 

مر  الآ ي�شدره  بقرار  التعريفات  و  �شعار  الأ

بعد  المعنية  المحلية  للجماعة  بال�شرف 

م�شادقة مجل�ص الجماعة المحلية.

مر بال�شرف اأو لم ي�شدر  غير اأنه اإذا امتنع الآ

القرار الذي يحدد اأ�شعار اأو تعريفات الر�شوم 

�شدار تمل�ص  ونتج عن هذا المتناع اأو عدم الإ

من اأحكام هذا القانون اأو �شرر بالمنفعة العامة 

للجماعة، يجوز لوزير الداخلية اأو لل�شخ�ص 

بالن�شبة  الغر�ص  لهذا  لدنه  من  المفو�ص 

والجماعات  قاليم  والأ والعمالت  للجهات 

الح�شرية اأو العامل اأو ال�شخ�ص المفو�ص من 

لدنه لهذا الغر�ص بالن�شبة للجماعات القروية، 

تحديد اأ�شعار اأو تعريفات هذه الر�شوم ب�شكل 

مر بال�شرف. تلقائي وذلك بعد اإعالم الآ

الباب الثالث

  توزيع العائدات الجبائية بين جماعتين 

اأو اأكثر

المادة  169 - توزيع عائد الر�سم

تابعة  للر�شوم  الخا�شعة  مالك  الأ كانت  اإذا 

للنفوذ الترابي لجماعتين اأو اأكثر يوزع عائد 

المحلية  الجماعات  هذه  على  الر�شوم  هذه 

المجال  في  الواقعة  مالك  الأ جزء  باعتبار 

الترابي لكل جماعة. 

الباب الرابع

الت�سامن 

المادة  170 - الت�سامن في حالة تفويت عقار

المالك  على  يجب  عقار  تفويت  I-عند 
اإي�شالت  البائع تقديم  اأن يطلب من  الجديد 

تثبت  التح�شيل  م�شالح  من  �شهادة  اأو  داء  الأ

المذكور  العقار  الم�شتحقة على  الر�شوم  اأداء 

ال�شالفة.  وال�شنوات  التفويت  ب�شنة  المتعلقة 

على  ول،  م�شوؤ الجديد  المالك  اأ�شبح  واإل 

وجه الت�شامن مع المالك القديم اأو �شاحب 

حق النتفاع، عن اأداء الر�شوم المذكورة.

اإذا كان التفويت جزئيا فاإن الت�شامن ل يكون 

الجزء  على  الم�شتحقة  الر�شوم  باعتبار  اإل 

المفوت.

ي�شبح  للغير،  العقار  تفويت  حالة  في   -II
المالك الجديد مت�شامنا مع المالك القديم في 

را�شي. اأداء الر�شم على عمليات تجزئة الأ
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�سدر في نف�س ال�سل�سلة :

- الميثاق الجماعي

-  التنظيم المالي المحلي

- التدبير المفو�ض للمرافق العامة 

�سخا�ض الذاتيين  اأو المعنويين الذين �ساهموا في اإعداد هذا الكتاب تتقدم المديرية العامة للجماعات المحلية بال�سكر لكل الأ
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ظهير �شريف رقم  195-07-01 �صادر في19 من ذي القعدة 1428)30 نوفمبر2007( بتنفيذ 

القانون رقم 06-47المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

احلمد لله وحده،

الطابع ال�رشيف –بداخله:

)حممد بن احل�سن بن حممد بن يو�سف الله وليه(

يعلم من ظهرينا ال�رشيف هذا، اأ�سماه الله واأعز اأمره اأننا:

بناء على الد�ستور وال�سيما الف�سلني 26 و 58 منه،

اأ�سدرنا اأمرنا ال�رشيف مبا يلي:

47.06املتعلق  رقم  القانون  هذا،  ال�رشيف  ظهرينا  عقب  الر�سمية،  باجلريدة  وين�رش  ينفذ 

بجبايات اجلماعات املحلية، كما وافق عليه جمل�س امل�ست�سارين وجمل�س النواب.

                

نوفمرب2007(         وحرر بكلميم يف 19 من ذي القعدة  1428 )30 

      

                                                                                                                                                                         وقعه بالعطف:

ول،                          الوزير الأ

م�شاء : عبا�س الفا�شي                              الإ
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ول الجزء الأ

  قواعد الوعاء والتح�شيل والجزاءات

ول الق�سم الأ

 قواعد الوعاء

ول الباب الأ

  الر�سوم الم�ستحقة لفائدة 

الجماعات المحلية

حكام عامة ولى- اأ المادة الأ

يرخ�ص للجماعات المحلية با�شتيفاء الر�شوم 

المن�شو�ص عليها في هذا القانون.

ول الفرع الأ

الجماعات الح�شرية والقروية

الجماعات  لفائدة  الم�ستحقة  الر�سوم   -  2 المادة 

الح�سرية والقروية

تحدث لفائدة الجماعات الح�شرية والقروية 

الر�شوم التالية :

- الر�شم المهني ؛

- ر�شم ال�شكن  ؛

- ر�شم الخدمات الجماعية ؛

را�شي الح�شرية غير المبنية ؛ - الر�شم على الأ

- الر�شم على عمليات البناء ؛

را�شي ؛ - الر�شم على عمليات تجزئة الأ

 - الر�شم على محال بيع الم�شروبات ؛

�ش�شات ال�شياحية ؛ قامة بالموؤ - الر�شم على الإ

- الر�شم على المياه المعدنية ومياه المائدة ؛

- الر�شم على النقل العمومي للم�شافرين ؛

- الر�شم على ا�شتخراج مواد المقالع.

غير اأنه فيما يتعلق بالجماعات القروية وا�شتثناًء 

من اأحكام الفقرة ال�شابقة:

الخدمات  ور�شم  ال�شكن  ر�شم  يفر�ص  ل   -

تجزئة  عمليات  على  والر�شم  الجماعية 

والمناطق  المحددة  بالمراكز  اإل  را�شي  الأ

وكذلك  الح�شرية  بالجماعات  المحيطة 

ومحطات  وال�شتوية  ال�شيفية  بالمحطات 

ال�شت�شفاء بالمياه المعدنية والتي تحدد بن�ص 

الر�شوم  داخلها  تفر�ص  التي  الدوائر  تنظيمي 

المذكورة ؛

الح�شرية  را�شي  الأ الر�شم على  يفر�ص  - ل 

المتوفرة  المحددة  بالمراكز  اإل  المبنية  غير 

على وثيقة للتعمير.

الفرع الثاني

قاليم العمالت والأ

العمالت  لفائدة  الم�ستحقة  الر�سوم   -  3 المادة 

قاليم والأ

الر�شوم  قاليم  والأ العمالت  لفائدة  تحدث 

التالية:

- الر�شم على رخ�ص ال�شياقة ؛
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للفح�ص  الخا�شعة  ال�شيارات  على  الر�شم   -

التقني ؛

 - الر�شم على بيع الحا�شالت الغابوية.

الفرع الثالث

الجهات

المادة 4 - الر�سوم الم�ستحقة لفائدة الجهات

تحدث لفائدة الجهات الر�شوم التالية :

- الر�شم على رخ�ص ال�شيد ؛

- الر�شم على ا�شتغالل المناجم ؛

- الر�شم على الخدمات المقدمة بالموانئ.

الباب الثاني

 الر�سم المهني

ول الفرع الأ

 مجال التطبيق

ن�سطة الخا�سعة للر�سم �سخا�س والأ المادة 5  - الأ

اأو  ذاتي  �شخ�ص  كل  المهني  للر�شم  يخ�شع 

معنوي ذو جن�شية مغربية اأو اأجنبية يزاول في 

المغرب ن�شاطا مهنيا.

ال�شناديق  الر�شم  لهذا  كذلك  وتخ�شع 

المحدثة بن�ص ت�شريعي اأو باتفاقية وغير متمتعة 

اإلى  بت�شييرها  المعنوية والمعهود  بال�شخ�شية 

الخا�ص.  اأو  العام  للقانون  خا�شعة  هيئات 

المكلفة  الهيئات  با�شم  الر�شم  ويفر�ص 

بت�شييرها.

ن�شطة المهنية ح�شب طبيعتها في  وت�شنف الأ

بهذا  الملحقة  المهن  قائمة  طبقات  اإحدى 

القانون.

عفاءات والتخفي�سات المادة 6 - الإ

عفاءات والتخفي�ضات الدائمة  I-الإ

عفاءات الدائمة اأ - الإ

عفاء الدائم الكلي: ي�شتفيد من الإ

المهن  تكون  ل  الذين  �شخا�ص  -الأ  1°
المذكورة بالن�شبة اإليهم �شوى مزاولة لوظيفة 

عمومية ؛

يتعلق  فيما  الفالحيون  -الم�شتغلون   2°
متجر  اأو  دكان  اأي  خارج  البيع  بعمليات 

المتاأتية  والغلل  المح�شولت  ونقل  ومناولة 

بيع  وكذا  ي�شتغلونها  التي  اأرا�شيهم  من 

على  بتربيتها  يقومون  التي  الحية  الحيوانات 

اأرا�شيهم والمنتوجات المتاأتية من تربيتها التي 

لم يتم تحويلها بو�شائل �شناعية.

الذين  �شخا�ص  الأ عفاء  الإ هذا  من  وي�شتثنى 

و  بيع  بعمليات  يتعلق  مهنيا  ن�شاطا  يزاولون 

اأو جميع  اأو ت�شمينها  الحية  الحيوانات  �شراء 

هذه العمليات ؛

الفالحية  المياه  م�شتعملي  -جمعيات   3°
اأو  لت�شييرها  ال�شرورية  ن�شطة  الأ جل  لأ

رقم  بالقانون  المنظمة  غر�شها،  تحقيق 
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02.84 ال�شادر بتنفيذه الظهير ال�شريف رقم 
خرة 1411  1.87.12 بتاريخ 3 جــمادى الآ

) 21  دي�شمبر 1990(؛ 

قانونا  المعتبرة  والهيئات  الجمعيات   -  4°
الهادفة للح�شول على ربح  في حكمها غير 

فيما يخ�ص فقط العمليات المطابقة للغر�ص 

هذا  اأن  غير  �شا�شية.  الأ اأنظمتها  في  المحدد 

ال�شلع  بيع  �ش�شات  موؤ على  يطبق  ل  عفاء  الإ

الهيئات  اأو  للجمعيات  التابعة  والخدمات 

المذكورة ؛ 

°5 - الع�شبة الوطنية لمكافحة اأمرا�ص القلب 
وال�شرايين المحدثة بالظهير ال�شريف المعتبر 

25 من  بتاريخ   1.77.334 قانون رقم  بمثابة 

�شوال 1397 ) 9 اأكتوبر 1977(  ؛ 

داء  لمكافحة  الثاني  الح�شن  �ش�شة  -موؤ  6°
المعتبر  ال�شريف  بالظهير  المحدثة  ال�شرطان 

بمثابة قانون رقم 1.77.335 بتاريخ 25  من 

�شوال 1397 )9 اأكتوبر1977( ؛ 

للت�شامن  الخام�ص  محمد  �ش�شة  -موؤ  7°
بالن�شبة لمجموع اأن�شطتها ؛

�ش�شة ال�شيخ زايد بن �شلطان المحدثة  °8 - موؤ
رقم  قانون  بمثابة  المعتبر  ال�شريف  بالظهير 

 1414 ول  الأ ربيع  من   22 بتاريخ   1.93.228
)10 �شبتمبر1993( بالن�شبة لمجموع اأن�شطتها ؛

للنهو�ص  ال�شاد�ص  محمد  �ش�شة   موؤ   -  9°
والتكوين  للتربية  الجتماعية  عمال  بالأ

المحدثة بالقانون رقم 73.00 ال�شادر بتنفيذه 

الظهير ال�شريف رقم 1.01.197 بتاريخ 11 

اأغ�شط�ص  )فاتح   1422 ولى  الأ جمادى  من 

2001( بالن�شبة لمجموع اأن�شطتها ؛ 
عمال الجامعية  °10 -  المكتب الوطني لالأ
الجتماعية والثقافية المحدث بالقانون رقم 

81.00 ال�شادر بتنفيذه الظهير ال�شريف رقم 
خرة 1422  1.01.205 بتاريخ 10 جمادى الآ
لمجموع  بالن�شبة   )2001 اأغ�شط�ص   30(

اأن�شطته ؛

للتعليم  الخ�شو�شية  �ش�شات  الموؤ   -  11°
للمحالت  بالن�شبة  المهني  التكوين  اأو  العام 

المخ�ش�شة لتدري�ص التالميذ واإقامتهم ؛

المحدثة  باإفران  خوين  الأ -جامعة   12°
بالظهير ال�شريف بمثابة قانون رقم 1.93.227 

�شبتمبر   20(  1414 خر  الآ ربيع   3 بتاريخ 

1993( بالن�شبة لمجموع اأن�شطتها ؛ 
�ش�شة  الموؤ واتحاداتها  -التعاونيات   13°
�شا�شية  الأ اأنظمتها  قانونا والم�شهود بمطابقة 

الت�شريعية  للن�شو�ص  وعملياتها  و�شيرها 

والتنظيمية المعمول بها المطبقة على ال�شنف 

الذي تنتمي اإليه:

المواد  جمع  في  اأن�شطتها  تنح�شر  عندما  ـ 

ولية لدى المنخرطين بها وت�شويقها  ؛ الأ

عن  ال�شنوي  اأعمالها  رقم  يقل  عندما  اأو  ـ 

مليوني )2.000.000( درهم، دون احت�شاب 

ال�شريبة على القيمة الم�شافة، اإذا كانت تزاول 

جمعها  تم  اأولية  مواد  بتحويل  يتعلق  ن�شاطا 

لدى منخرطيها اأو عنا�شر داخلة في النتاج 
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اإنتاج  وو�شائل  ومعدات  تجهيزات  بوا�شطة 

اأخرى مماثلة لما ت�شتعمله المن�شاآت ال�شناعية 

وت�شويق  ال�شركات،  على  لل�شريبة  الخا�شعة 

المنتجات التي قامت بتحويلها ؛

را�شي  لالأ بالن�شبة  المغرب  بنك   -  14°
المخ�ش�شة  دوات  والأ والمعدات  والبنايات 

وراق والقطع النقدية ؛ ل�شنع الأ

وفقا  للتنمية  �شالمي  الإ البنك   -  15°
ال�شريف  الظهير  بن�شرها  ال�شادر  لالتفاقية 

 19(  1397 �شوال   5 بتاريخ   1.77.4 رقم 

�شبتمبر1977( ؛

للظهير  وفقا  للتنمية  فريقي  الإ البنك   -  16°
من   24 بتاريخ   1.63.316 رقم  ال�شريف 

 )1963 1383 )12 نوفمبر  خرة  جمادى الآ

باإحداث  المتعلق  التفاق  على  بالم�شادقة 

فريقي للتنمية ؛ البنك الإ

للظهيـر  الدولية وفقا  المالية  ال�شركة   - 17°
مـن   16 بتاريــخ   1.62.145 رقــم  ال�شريف 

بالم�شادقة  يوليو1962(   19(  1382 �شفـر 

المالية  ال�شركة  اإلى  المغرب  ان�شمام  على 

الدولية ؛

°18 - وكالة بيت مال القد�ص ال�شريف طبقا 
لتفاق المقر ال�شادر بن�شره الظهير ال�شريف 

 1421 11 من �شفر  بتاريخ   1.99.330 رقم 

)15 ماي 2000( ؛

 )Banques Offshore( 19 - البنوك الحرة°
 Holdings  ( الحرة  القاب�شة  وال�شركات 

 58.90 رقم  بالقانون  المنظمة   )Offshore
المتعلق بالمناطق المالية الحرة ال�شادر بتنفيذه 

 21 بتاريخ   1.91.131 رقم  ال�شريف  الظهير 

من �شعبان 1412 ) 26 فبراير 1992( بالن�شبة 

للعقارات التي ت�شغلها مقارها اأو وكالتها  ؛

°20 - الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي 
ال�شريف  بالظهير  المنظمة  المنقولة  للقيم 

بتاريخ   1.93.213 رقم  قانون  بمثابة  المعتبر 

خر1414 )21 �شبتمبر 1993( فيما  4 ربيع الآ
غر�شها  اإطار  في  المنجزة  ن�شطة  الأ يخ�ص 

القانوني؛

°21 - �شناديق التوظيف الجماعي للت�شنيد 
المنظمة بالقانون رقم 10.98 ال�شادر بتنفيذه 

 13 بتاريخ   1.99.193 رقم  ال�شريف  الظهير 

اأغ�شط�ص   25(  1420 ولى  الأ جمادى  من 

ن�شطة المنجزة في اإطار  1999( فيما يخ�ص الأ
غر�شها القانوني؛ 

°22 - هيئات توظيف راأ�ص المال بالمجازفة 
المنظمة بالقانون رقم 41.05 ال�شادر بتنفيذه 

الظهير ال�شريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من 

محرم 1427 )14 فبراير 2006( فيما يخ�ص 

ن�شطة المنجزة في اإطار غر�شها القانوني  الأ

ووفق ال�شروط المن�شو�ص عليها في المــادة 

III - 7 من المدونة العامة لل�شرائب ؛
الجماعية  للتهيئة  الوطنية  ال�شركة   -  23°
م�شاكن  باإنجاز  المتعلقة  ن�شطة  لالأ بالن�شبة 

»الن�شيم«  م�شاريع  يخ�ص  فيما  اجتماعية 
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الواقعة بجماعتي» دار بوعزة« و »لي�شا�شفة« 

بالمدينة  القاطنين  اإ�شكان  اإعادة  اإلى  الهادفة 

القديمة بالدارالبي�شاء  ؛

بالن�شبة  الجديدة«  �شال   « �شركة   -  24°
لمجموع اأن�شطتها ؛

بالن�شبة  العقاريـون  المنع�شون   -  25°
باإنجاز  المرتبطة  اأن�شطتهم  لمجموع 

محـددة  هي  كما  الجتماعـية  الم�شـاكن 

العامة  المدونة  من   28°-I-92 المــادة  في 

لل�شرائب والذين ينجزون عملياتهم في اإطار 

اتفاقية مبرمة مع الدولة تكون م�شفوعة بدفتر 

للتحمالت ويكون الغر�ص منها اإنجاز برنامج 

فترة  اجتماعي موزع على  �شكن   2500 بناء 

اأق�شاها  خم�ص) 5( �شنوات ابتداء من تاريخ 

ت�شليم رخ�شة البناء .

المن�شو�ص  ال�شروط  وفق  عفاء  الإ هذا  يمنح 

العامة  المدونة  من   II- 7 المادة  في  عليها 

لل�شرائب ؛

الذين ينجزون  العقاريون  المنع�شون   - 26°
�شنوات   )3( ثالث  اأق�شاها  مدة  خالل 

بناء  عمليات  البناء،  رخ�شة  تاريخ  من  ابتداء 

على  تتكون  جامعية  ومبان  واإقامات  اأحياء 

قل من خم�شمائة )500( غرفة ل تتجاوز  الأ

يوائية �شريرين لكل غرفة، وذلك في  الطاقة الإ

اإطار اتفاقية مبرمة مع الدولة م�شفوعة بدفتر 

للتحمالت.

ويمنح هذا التخفي�ص وفق ال�شروط المن�شو�ص 

العامة  المدونة  من   II- 7 المادة  في  عليها 

لل�شرائب ؛

القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ وكالة   -  27°
والجتماعية لعمالت واأقاليم �شمال المملكة 

المحدثة بالقانون رقم 6.95 ال�شادر بتنفيذه 

 18 بتاريخ   1.95.155 رقم  ال�شريف  الظهير 

خر1416 )16 اأغ�شط�ص 1995(  من ربيع الآ

بالن�شبة لمجموع اأن�شطتها ؛

القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ وكالة   -  28°
المملكة  جنوب  قاليم  لأ والجتماعية 

 2.02.645 رقم  بقانون  بالمر�شوم  المحدثة 

بتاريخ 2 رجب 1423 )10 �شبتمبر 2002( 

بالن�شبة لمجموع اأن�شطتها ؛

القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ وكالة   -  29°
ال�شرقية  الجهة  واأقاليم  لعمالة  والجتماعية 

 12.05 رقم  بالقانون  المحدثة  للمملكة 

ال�شادر بتنفيذه الظهير ال�شريف رقم 1.06.53 

فبراير   14(  1427 محرم  من   15 بتاريخ 

2006( بالن�شبة لمجموع اأن�شطتها ؛

°30– وكالة تهيئة �شفتي اأبي رقراق، المحدثة 
بموجب القانون رقم 16.04 ال�شادر بتنفيذه 

 20 بتاريخ   1.05.70 رقم  ال�شريف  الظهير 

من �شوال 1426) 23 نوفمبر 2005( بالن�شبة 

لمجموع اأن�شطتها  ؛

المعنويون  اأو  الذاتيون  �شخا�ص  الأ  –31°
امتياز  اأو  البحث  رخ�شة  على  الحا�شلون 
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المنظمة  الهيدروكاربورات  حقول  ا�شتغالل 

عن  بالبحث  المتعلق   21.90 رقم  بالقانون 

حقول الهيدروكاربورات وا�شتغاللها ال�شادر 

 1.91.118 رقم  ال�شريف  الظهير  بتنفيذه 

اأبريل  فاتح   (  1412 رم�شان  من   27 بتاريخ 

1992(؛

°32 - الملزمون الذي يقومون با�شتثمارات 
يجارية  الإ للقيمة  بالن�شبة  للر�شم  خا�شعة 

المتعلقة بثمن التكلفة الذي يفوق:

احت�شاب  دون  درهم  مليون   )100( مائة   -

را�شي  ال�شريبة على القيمة الم�شافة بالن�شبة لالأ

دوات  والأ والمعدات  وتهيئتها  والبنايات 

المقتناة من طرف من�شاآت اإنتاج ال�شلع ابتداء 

من فاتح يوليوز  1998 ؛

- خم�شين )50( مليون درهم دون احت�شاب 

را�شي  ال�شريبة على القيمة الم�شافة بالن�شبة لالأ

دوات  والأ والمعدات  وتهيئتها  والبنايات 

ال�شلع  اإنتاج  من�شاآت  طرف  من  المقتناة 

والخدمات ابتداء من فاتح يناير 2001. 

 غير اأنه ل يدخل في تحديد ال�شقف المذكور 

قت  موؤ اأو  دائم  اإعفاء  من  الم�شتفيدة  موال  الأ

وكذا العنا�شر غير الخا�شعة للر�شم ؛

يجارية  الإ للقيمة  بالن�شبة  الملزمون   -  33°
للنقل  كو�شيلة  الم�شتعملة  للم�شتعقرات 

والت�شال فيما يخ�ص: 

- معدات النقل ؛

للماء  العمومي  والتوزيع  التزويد  قنوات   -

ال�شالح لل�شرب اأو �شرف المياه العادمة ؛

و�شبكات  الكهرباء  وتوزيع  نقل  خطوط   -

الت�شال ؛

- الطرق ال�شيارة وال�شكك الحديدية .

°34 - الملزمون الخا�شعون للر�شم المهني 
لم�شالح  المخ�ش�شة  للمحالت  بالن�شبة 

محل  وكل  وال�شحة  وال�شرطة  الجمارك 

مخ�ش�ص لمرفق عمومي ؛

°35– ال�شركات المقامة في المنطقة الحرة 
ال�شريف رقم  بالظهير  المحدثة  بميناء طنجة 

1.61.426 بتاريخ 22 من رجب 1381 )30 
المنجزة  العمليات  بر�شم   )1961 دي�شمبر 

داخل المنطقة المذكورة.

ب – التخفي�ص الدائم

�شريبي  موطن  لهم  الذين  الملزمون  ي�شتفيد 

والذين  �شابقا  باإقليم طنجة  اجتماعي  اأو مقر 

قليم  الإ نفوذ  بدائرة  رئي�شيا  ن�شاطا  يزاولون 

المذكور من تخفي�ص ن�شبته %50 من الر�شم 

بالن�شبة لهذا الن�شاط.

قتة عفاءات الم�ؤ II -الإ

قت: عفاء الكلي الموؤ ي�شتفيد من الإ

اإحداثه  تم  جديد  مهني  ن�شاط  كل   -  1°
�شنة  ابتداء من  �شنوات  طيلة مدة خم�ص )5( 

ال�شروع في مزاولة هذا الن�شاط.
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  ل يعتبر ن�شاطا جديدا تم اإحداثه:

- تغيير م�شتغل الن�شاط المهني ؛

- نقل الن�شاط.

عفاء المذكور كذلك عن نف�ص المدة    ويطبق الإ

را�شي والمباني كيفما كانت طبيعتها  على الأ

دوات  والأ والمعدات  �شافية  الإ والمباني 

بطريقة  ال�شتغالل  خالل  المقتناة  الجديدة 

يجاري.  مبا�شرة اأو عن طريق الئتمان الإ

عفاء ل يطبق على: غير اأن هذا الإ

�ش�شات المن�شاآت التي ل يوجد مقرها  - موؤ

نجاز �شفقات اأعمال  بالمغرب، والمقبولة لإ

اأو توريدات اأو خدمات ؛

في  المعتبرة  والهيئات  ئتمان  الإ �ش�شة  موؤ  -

يداع  الإ و�شندوق  المغرب  وبنك  حكمها 

والتدبير؛

با�شتثناء  التاأمين  واإعادة  التاأمين  مقاولت   -

و�شطاء التاأمين الم�شار اإليهم في المادة 291 من 

القانون رقم  17.99 بمثابة مدونة التاأمينات؛

-  والوكالت العقارية.

بمزاولة  لها  المرخ�ص  المقاولت   -  2°
طبقا  للت�شدير  الحرة  المناطق  في  ن�شاطها 

المتعلق   19.94 رقم  القانون  حكام  لأ

بتنفيذه  ال�شادر  للت�شدير  الحرة  بالمناطق 

 24 بتاريخ   1.95.1 رقم  ال�شريف  الظهير 

طيلة   ،)1995 يناير   26(  1415 �شعبان  من 

ولى لال�شتغالل  الأ �شنة  الخم�شة ع�شر )15( 

ن�شطة الم�شار اإليها في المادة 3 من  بر�شم الأ

القانون رقم 19.94 ال�شالف الذكر؛ 

بي�ص  °3– الوكالة الخا�شة طنجة – البحر الأ
في  المتدخلة  ال�شركات  وكذا  المتو�شط 

م�شروع  و�شيانة  وا�شتغالل  وتهيئة  اإنجاز 

بي�ص  المنطقة الخا�شة للتنمية طنجة – البحر الأ

المتو�شط والمقامة في المناطق الحرة للت�شدير 

المر�شوم  من  ولى  الأ المادة  في  اإليها  الم�شار 

رجب   2 بتاريخ   2.02.644 رقم  بقانون 

الخم�شة  طيلة   ،)2002 �شبتمبر   20(  1423
ولى لال�شتغالل. ع�شر )15( �شنة الأ

الفرع الثاني 

 اأ�شا�ض فر�ض الر�شم

يجارية المادة 7  - تحديد القيمة الإ

يجارية  I  - يفر�ص الر�شم المهني على القيمة الإ
للمتاجر  والحالية  العادية  جمالية  الإ ال�شنوية 

وال�شقائف  والم�شانع  والمعامل  والدكاكين 

يداع وجميع  ورا�ص واأماكن الإ والمرائب والأ

ماكن والمراكز المعدة لمزاولة  المحالت والأ

ن�شطة المهنية الخا�شعة للر�شم. الأ

يجارية المعتبرة اأ�شا�شا لح�شاب  تحدد القيمة الإ

يجار اأو الكراء واإما  الر�شم اإما بوا�شطة عقود الإ

دون  المبا�شر،  التقييم  اأو  المقارنة  طريق  عن 

اللجوء اإلى م�شطرة الت�شحيح المن�شو�ص عليها 

في هذا القانون.
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وجميع  ال�شناعية  �ش�شات  الموؤ يخ�ص  فيما 

الر�شم  يحت�شب  خرى،  الأ المهنية  ن�شطة  الأ

لهذه  يجارية  الإ القيمة  اأ�شا�ص  على  المهني 

وباعتبارها  مجموعها  باعتبار  �ش�شات،  الموؤ

نتاجها بما في ذلك  مجهزة بالو�شائل المادية لإ

ئتمان  مالك المكتراة اأو المقتناة عن طريق الإ الأ

يجاري.  الإ

حوال اأن تقل القيمة  ول يمكن باأي حال من الأ

يجارية المذكورة عن 3% من ثمن تكلفة  الإ

والمعدات  والتجهيزات  والمباني  را�شي  الأ

دوات. والأ

مالك المكتراة اأو المقتناة عن طريق    بالن�شبة لالأ

يجارية  عقدة ائتمان اإيجاري ، تحدد القيمة الإ

مالك المبين في  على اأ�شا�ص �شعر تكلفة هذه الأ

اأول عقدة ائتمان اإيجاري حتى في حالة رفع 

خيار ال�شراء.

  يفر�ص الر�شم على الملزم الذي يزاول في نف�ص 

اأن�شطة مهنية باعتبار �شعر طبقة  المكان عدة 

الن�شاط المهني الرئي�شي. 

اأن�شطة مهنية في  اأ�شخا�ص  عندما يزاول عدة 

على  المهني  الر�شم  يفر�ص  المحل،  نف�ص 

يجارية  كل ملزم على حدة، باعتبار القيمة الإ

المطابقة للجزء الذي ي�شغله من هذا المحل.

الفندقية، وا�شتثناء  �ش�شات  للموؤ – بالن�شبة   II
يجارية  الإ القيمة  تحدد  اأعاله،   I اأحكام  من 

بتطبيق  الر�شم  لحت�شاب  كاأ�شا�ص  المعتبرة 

الجمالي  التكلفة  ثمن  ح�شب  معامالت 

على  المعنية،  �ش�شة  للموؤ المادية  للعنا�شر 

دوات  والأ والمعدات  المباني  تكلفة  ثمن 

بكل  الخا�شة  والتهييئات  والتجهيزات 

م�شتغلة من  �شواء كانت  �ش�شة على حدة،  موؤ

لدن مالكها اأو من لدن المكتري. 

تحدد هذه المعامالت كما يلي: 

من  اأقل  التكلفة  ثمن  كان  اإذا   %2  -

3.000.000 درهم ؛
ي�شاوي  التكلفة  ثمن  كان  اإذا   %1,50  -

من  واأقل  درهم   3.000.000 يفوق  اأو 

6.000.000 درهم ؛
ي�شاوي  التكلفة  ثمن  كان  اإذا    %1,25  -

من  واأقل  درهم   6.000.000 يفوق  اأو 

12.000.000 درهم؛

- 1% اإذا كان ثمن التكلفة ي�شاوي اأو يفوق 

12.000.000 درهم.

ل يجوز الجمع بين هذه المعامالت المخف�شة 

وبين اأي تخفي�ص اآخر من هذا الر�شم.

الفرع الثالث 

ت�شفية الر�شم 

المادة 8 - مكان وفترة فر�س الر�سم

يفر�ص الر�شم المهني في المكان الذي توجد 

الخا�شعة  المهنية  والمن�شاآت  المحال  به 
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ل  الذين  �شخا�ص  الأ على  ويتعين  للر�شم. 

يتوفرون على محال اأو من�شاآت مهنية تحديد 

موطن �شريبي.

باعتبار  بكاملها  ال�شنة  عن  الر�شم  ي�شتحق 

حوال الموجودة في �شهر يناير. الأ

بكاملها  ال�شنة  عن  الر�شم  ي�شتحق  اأنه  غير 

كيفما كان الوقت الذي ابتداأت فيه العمليات 

من طرف الملزمين الذين ل يمكن اأن تزاول 

عملياتهم بحكم طبيعتها اإل في فترة معينة من 

ال�شنة. 

مزاولة  في  ي�شرعون  الذين  الملزمون  يخ�شع 

للر�شم  يناير  �شهر  بعد  جديد  مهني  ن�شاط 

المهني ابتداء من فاتح يناير من ال�شنة الموالية 

المن�شو�ص  الخما�شي  عفاء  الإ ان�شرام  ل�شنة 

عليه في المادة II-6-°1 اأعاله.

�شافية  الإ ال�شتثمارات  على  الر�شم  يفر�ص 

المنجزة خالل ال�شتغالل و بعد �شهر يناير عن 

طريق اقتناء اأرا�شي ومباني كيفما كان نوعها 

جديدة  واأدوات  ومعدات  بنايات  واإ�شافة 

ل�شنة  الموالية  ال�شنة  من  يناير  فاتح  من  ابتداء 

عفاء الخما�شي المن�شو�ص عليه في  ان�شرام الإ

المادة  II-6-°1 اأعاله.

كل نق�شان في العنا�شر الخا�شعة للر�شم بعد 

خذ بعين العتبار اإل ابتداء من  �شهر يناير ل يوؤ

فاتح يناير من ال�شنة الموالية. 

  ل تخ�شع للر�شم المعدات الم�شتعملة المقتناة 

بعد �شهر يناير اإل ابتداء من فاتح يناير من ال�شنة 

الموالية ل�شنة اقتنائها.

  في حالة التوقف الكلي للن�شاط المهني خالل 

ال�شنة، ي�شتحق الر�شم عن ال�شنة بكاملها اإل اإذا 

�ش�شات والمتاجر والدكاكين  كان اإغالق الموؤ

والور�شات ناتجا عن وفاة اأو ت�شفية ق�شائية اأو 

فراغ وفي هذه الحالة، تترتب  نزع ملكية اأو الإ

الحقوق عن المدة ال�شابقة وال�شهر الجاري.

�ش�شة  لموؤ الكلية  اأو  الجزئية  العطالة  في حالة 

الح�شول  للملزم  يمكن  مدنية،  �شنة  طيلة 

على تخفي�ص اأو اإبراء من الر�شم المهني طبقا 

لمقت�شيات المادة 15 اأدناه.

دنى للر�سم المادة 9  - ال�سعر والحد الأ

I- �ضعر فر�ض الر�ضم

يحدد �شعر الر�شم المهني المطبق على القيمة 

يجارية كما يلي: الإ

- الطبقة 3 )ط3( .............................  %10؛

- الطبقة 2 )ط2(............................... %20 ؛

- الطبقة 1 )ط1(.................................. 30%.
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دنى للر�سم II- الحد الأ

للر�شم  دنى  الأ الحد  مبلغ  يقل  األ  يجب    

في  اإليهم  الم�شار  الملزمين  على  الم�شتحق 

المبالغ  بعده عن  – ب(   2°–  1( 10 المادة 

التالية:

الجماعات القروية الجماعات الح�شرية الطبقات

100 درهم

200 درهم

400 درهم

300 درهم

600 درهم

1200 درهم

 الطبقة 3 )ط3(

الطبقة 2 )ط2(

الطبقة 1 )ط1(

براء من الر�سم داء والإ المادة 10  - الأ

داء الر�سم I- اأ

°1 - ال�شتخال�ص عن طريق الجدول
يفر�ص الر�شم المهني عن طريق الجداول.

داء الم�شبق °2 - الأ
يقوم باأداء الر�شم المهني م�شبقا :

 اأ( الملزمون الذين يطلبون ذلك كتابة ؛

ب( الوكالء المتجولون والممثلون والو�شطاء 

في التجارة اأو ال�شناعة غير الخا�شعين لل�شريبة 

جور والدخول المعتبرة  على الدخل بر�شم الأ

الطرق  في  المتجولون  والباعة  حكمها  في 

العمومية والملزمون الذين ل يزاولون ن�شاطهم 

يزاولون  الذين  �شخا�ص  والأ اإقامتهم  بمحل 

التجارة اأو ال�شناعة في مدينة دون اأن يكونوا 

قاطنين بها وب�شفة عامة جميع الذين يزاولون 

اأن تكون  يمكن  التي  المحالت  مهنة خارج 

دون  يوؤ المهني،  الر�شم  لحت�شاب  اأ�شا�شا 

دنى المن�شو�ص عليه في المادة 9-  الحد الأ

II اأعاله.
�شخا�ص المذكورين اأعاله اأن  ويجب على الأ

يحملوا بطاقة تثبت قيدهم ال�شخ�شي بالر�شم 

المهني ت�شلم لهم من طرف اإدارة ال�شرائب 

داء  الأ وبعد  عملياتهم  مزاولة  في  البدء  قبل 

الم�شبق للر�شم، وتحمل هذه البطاقة بطلب 

من الملزم �شورة فوتوغرافية له ؛

في  ن�شاطهم  يزاولون  الذين  الملزمون  ج( 

يفر�ص  الحالة  هذه  وفي  القروية.  �شواق  الأ

طرف  من  تح�شيله  ويتم  الم�شتحق  الر�شم 

اأعوان القبا�شات.

براء من الر�ضم المهني الإ  -II

ل يتم اإ�شدار الر�شم الذي يقل مبلغه عن مائة 

)100( درهم.

المادة 11 - توزيع عائد الر�سم املهني

  يوزع عائد الر�شم المهني كما يلي:

التي  الجماعات  ميزانيات  لفائدة    %80  -

يفر�ص الر�شم داخل مجالها الترابي؛

وال�شناعة  التجارة  غرف  لفائدة   %10  -

والخدمات وغرف ال�شناعة التقليدية وغرف 

ال�شيد البحري وجامعاتها.

هذه  على  العائد  هذا  توزيع  تحديد  ويتم 

الغرف وجامعاتها بن�ص تنظيمي؛ 

بر�شم  العامة  الميزانية  لفائدة   %10  -   

تكاليف التدبير.
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الفرع الرابع 

 واجبات الملزمين

المادة 12 - الت�سجيل في جدول الر�سم المهني

 يجب على كل �شخ�ص خا�شع للر�شم المهني 

الر�شم  جدول  في  بالت�شجيل  اإقرار  و�شع 

لل�شرائب  المحلية  الم�شلحة  لدى  المهني 

�ش�شته  موؤ اأو  الجتماعي  مقره  لها  التابع 

الرئي�شية اأو موطنه ال�شريبي داخل اأجل اأق�شاه 

ثالثون )30( يوما التي تلي تاريخ ال�شروع في 

مزاولة الن�شاط، وذلك وفق مطبوع نموذجي 

دارة. تعده الإ

قرار ي�شلم لكل ملزم رقم    وبناء على هذا الإ

تعريفي.

قرار بالعنا�سر الخا�سعة للر�سم المادة 13 - الإ

يم�شكون  الذين  الملزمين  على  يتعين 

محا�شبة اأن يدلوا باإقرار اإجمالي يبين بالن�شبة 

والمباني  را�شي  الأ م�شتغلة  �ش�شة  موؤ لكل 

والمعدات  والتهييئات  والتجهيزات 

دوات تاريخ اقتناءها وتاريخ ا�شتغالها اأو  والأ

تركيبها والمكان الملحقة به وثمن تكلفتها 

ال�شنة  من  يناير   31 اأق�شاه  اأجل  في  وذلك 

الموالية ل�شنة ال�شروع في مزاولة الن�شاط.

دلء باإقرار  لء الملزمين الإ كما يجب على هوؤ

�ش�شة  الموؤ داخل  الواقعة  التغييرات  كل  يبين 

والتي من �شاأنها الزيادة اأو النق�شان في العنا�شر 

الخا�شعة للر�شم وذلك في اأجل اأق�شاه 31 يناير 

من ال�شنة الموالية ل�شنة وقوع هذه التغييرات.

قرارات على اأو ح�شب مطبوع  تحرر هذه الإ

دارة. وتر�شل اأوتودع مقابل  نموذجي تعده الإ

و�شل لدى الم�شلحة المحلية لل�شرائب التابع 

�ش�شة اأو الموطن  لها المقر الجتماعي اأو الموؤ

ال�ضريبي.

المهني  بالر�سم  التعريف  رقم  إ�سهار  ا  - 14 المادة 

وتقديم وثائق الت�سجيل

رقم  اإ�شهار  للر�شم  الخا�شعين  على  يتعين 

يزاولون  �ش�شة  موؤ بالر�شم داخل كل  تعريفهم 

فيها ن�شاطهم.

وا�شحة  ب�شورة  عالن  الإ هذا  تعليق  ويجب 

طالع عليه. في مكان ي�شهل فيه الإ

في  عليهم  المن�شو�ص  الملزمين  على  يتعين 

بالوثائق  دلء  الإ اأعاله   2°-I-10 المادة 

المهني  الر�شم  جدول  في  لت�شجيلهم  المثبتة 

ال�شرائب  مفت�شو  ذلك  منهم  طلب  كلما 

الق�شائية  ال�شرطة  و�شباط  التح�شيل  واأعوان 

واأعوان القوة العمومية.

�س�سة إقرار عطالة الموؤ المادة 15 - ا

 في حالة العطالة الجزئية اأو الكلية المن�شو�ص 

عليها في المادة 8 اأعاله، يتعين على الملزم اأن 

يدلي باإقرار لدى الم�شلحة المحلية لل�شرائب 

�ش�شته الرئي�شية  التابع لها مقره الجتماعي اأو موؤ

اأو موطنه ال�شريبي داخل اأجل اأق�شاه 31 يناير 
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هذا  يبين  العطالة،  ل�شنة  الموالية  ال�شنة  من 

قرار رقم التعريف بالر�شم المهني وو�شعية  الإ

ثباتات  والإ والتعليالت  المعنية  �ش�شة  الموؤ

وو�شف الجزء الذي �شملته العطالة.

ويق�شد بالعطالة الجزئية عطالة جميع مرافق 

ا�شتغالل  مو�شوع  ت�شكل  التي  �ش�شة  الموؤ

منف�شل.

و نقله  و توقف الن�ساط اأ إقرار بتفويت اأ المادة 16 - ا

�س�سة و تغيير ال�سكل القانوني للموؤ اأ

اأو  اأو نقله  اأو توقفه  الن�شاط  في حالة تفويت 

يجب  �ش�شة،  للموؤ القانوني  ال�شكل  تغيير 

لدى  اإقرار  و�شع  المعنيين  الملزمين  على 

الم�شلحة المحلية لل�شرائب التابع لها مقرهم 

�ش�شتهم الرئي�شية اأو موطنهم  الجتماعي اأو موؤ

ال�شريبي وذلك داخل اأجل خم�شة واأربعون 

)45( يوما من تاريخ وقوع اإحدى الحالت 

المن�شو�ص عليها �شابقا. 

اإيداع  اأجل  ي�شبح  الملزم  وفاة  حالة  وفي 

قرار من طرف ذوي الحقوق هو ثالثة )3(  الإ

اأ�شهر تبتدىء من تاريخ الوفاة.

وفي حالة ا�شتمرار ذوي الحقوق في ممار�شة 

ن�شاط الهالك، يتعين عليهم التن�شي�ص �شراحة 

قرار المن�شو�ص عليه �شابقا  على ذلك �شمن الإ

لكي يتم اإ�شدار الر�شم على ال�شياع.

الفرع الخام�س

ح�شاء والمعاينة  الإ

ح�ساء المادة 17 - الإ

يزاولون  الذين  الملزمين  اإح�شاء  �شنويا  يتم 

من  �شراحة  معفيين  كانوا  ولو  مهنيا  ن�شاطا 

الر�شم المهني.

ح�شاء المن�شو�ص  وتقوم بهذه العملية لجنة الإ

عليها بالمادة 32 اأدناه.

ح�شاء، يتعين على الملزمين    اأثناء عمليات الإ

مفت�ص  اإخبار  المهني  للر�شم  الخا�شعين 

ال�شرائب بما يلي:

 - طبيعة الن�شاط المهني المزاول ؛

العمال  عدد  باعتبار  الن�شاط  اأهمية   -

المميزة  خرى  الأ والعنا�شر  والم�شتخدمين 

للن�شاط ؛

للمحالت  يجارية  الإ والقيمة  الموقع   -

الم�شتغلة والغر�ص المخ�ش�شة له ؛

ال�شرورية  خرى  الأ المعلومات  وجميع   -

يجارية. لتحديد القيمة الإ

 المادة 18 - المعاينة 

لذلك  المفو�شين  ال�شرائب  لمفت�شي  يمكن 

للعمل  القانونية  وقات  الأ ال�شنة وداخل  طيلة 

تجاري  لن�شاط  المخ�ش�شة  المحالت  زيارة 

بجميع  القيام  اأجل  من  مهني  اأو  �شناعي  اأو 

المعلومات  وجمع  ال�شرورية  المعاينات 

ال�شرورية لتحديد اأ�شا�ص الر�شم المهني.
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الباب الثالث 

 ر�شم ال�شكن

ول الفرع الأ

مجال التطبيق

 المادة 19 - العنا�سر الخا�سعة للر�سم

العقارات  على  �شنويا  ال�شكن  ر�شم  يفر�ص 

التي  اأنواعها  اختالف  على  والمباني  المبنية 

�شكنا  بع�شها  اأو  مالكوها من جميعها  يتخذ 

مجانا  ي�شعونها  اأو  لهم  ثانويا  اأو  رئي�شيا 

اأو  اأ�شولهم  اأو  اأزواجهم  ت�شرف  تحت 

ويدخل  لهم،  �شكنا  منها  ليجعلوا  فروعهم 

العقارات  عليها  المقامة  را�شي  الأ ذلك  في 

را�شي المت�شلة بها  نفة الذكر والأ والمباني الآ

كانت  اإذا  والحدائق  والممرات  كال�شاحات 

تابعة لها مبا�شرة.

غير  لبنايات  تابعة  اأرا�شي  وجود  حالة  وفي 

مهياأة اأو مهياأة ب�شكل ب�شيط، تحدد الم�شاحة 

تقدير  في  العتبار  بعين  اأخذها  يجب  التي 

يجارية في حدود خم�ص )5( مرات  القيمة الإ

الم�شاحة المغطاة لمجموع المباني.

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة 20 - الأ

حق  له  من  اأو  المالك  با�شم  الر�شم  يفر�ص 

اأو وا�شع اليد  اأو با�شم حائز العقار  النتفاع 

حق  �شاحب  اأو  مالكه  يعرف  لم  اإذا  عليه 

النتفاع منه.

ر�ص غير مالك البناء يفر�ص  اإذا كان مالك الأ

خير.  الر�شم في ا�شم هذا الأ

ا�شم  في  الر�شم  يفر�ص  ال�شياع،  حالة  في 

فر�شه  يطلبوا  لم  ما  ال�شياع  على  المالكين 

ب�شورة م�شتقلة على كل وحدة  �شكنية ت�شكل 

�شكنا م�شتقال.

مر  بالأ المعنيون  يدلي  اأن  الغاية، يجب  لهذه 

بما يلي:

- عقد ر�شمي تبين فيه الح�شة الم�شاعة التي 

يملكها كل �شريك ؛

-  عقد م�شادق على اإم�شائه تحدد فيه �شروط 

كل  ا�شم  بيان  مع  الم�شاع  العقار  تخ�شي�ص 

�شخا�ص الذين ي�شغلونه. �شخ�ص من الأ

الفقرة  في  عليها  المن�شو�ص  حكام  الأ تطبق 

اأعاله في حالة ت�شوية تركة يترتب عليها اإنهاء 

حالة ال�شياع.

يفر�ص ر�شم ال�شكن في ا�شم ال�شركة، اإذا تعلق 

مر ب�شركات عقارية مالكة لوحدة �شكنية  الأ

وحيدة م�شتثناة من ال�شريبة على ال�شركات، 

المدونة  من  المادة3-°3-اأ(  حكام  لأ طبقا 

العامة لل�شرائب.

يفر�ص الر�شم با�شم كل واحد من ال�شركاء عن 

كل جزء من العقار اأو مجموعة عقارية يمكن 

مر  الأ تعلق  اإذا  م�شتقلة  ب�شورة  ا�شتعمالها 

بال�شركات العقارية الم�شار اإليها في المادة

 3-°3-ب( من المدونة العامة لل�شرائب.
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المادة 21 - المجال الترابي لفر�س الر�سم 

يطبق هذا الر�شم داخل:

- دوائر الجماعات الح�شرية ؛

- المناطق المحيطة بهذه الجماعات كما هي 

محددة باأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق 

بالتعمير ال�شادر بتنفيذه الظهير ال�شريف رقم 

 1412 الحجة  15 من ذي  بتاريخ   1.92.31
)17 يونيو 1992( ؛

- المراكز المحددة المعينة بن�ص تنظيمي ؛

ومحطات  وال�شتوية  ال�شيفية  المحطات   -

تحديد  يتم  التي  المعدنية  بالمياه  ال�شت�شفاء 

بن�ص  الر�شم  داخلها  يفر�ص  التي  الدوائر 

تنظيمي.

عفاءات والتخفي�سات المادة 22 - الإ

عفاءات والتخفي�ضات الدائمة I – الإ

عفاءات الدائمة اأ-الإ

عفاء الكلي الدائم: ت�شتفيد من الإ

قامات الملكية ؛ °1 -الإ
°2 - العقارات التي تملكها:

- الدولة والجماعات المحلية والم�شت�شفيات 

العمومية ؛

الخا�شعة  ح�شان  والإ �شعاف  الإ م�شاريع   -

لمراقبة الدولة ؛ 

- الجمعيات المعترف لها ب�شفة المنفعة العامة 

�ش�شات  موؤ تاأوي  العقارات  هذه  كانت  اإذا 

خيرية ول تهدف اإلى تحقيق ربح ؛

وقاف العائلية ؛ وقاف ما عدا الأ °3 – الأ

رهن  مجانا  المو�شوعة  العقارات   -  4°
المن�شو�ص  والهيئات  �ش�شات  الموؤ ت�شرف 

عليها في °2 اأعاله ؛

اأجنبية  دول  تملكها  التي  العقارات   -  5°
وزرائها  اأو  �شفرائها  ل�شكن  وتخ�ش�شها 

بالمغرب  المعتمدين  قنا�شلها  اأو  المفو�شين 

�شريطة اأن تعامل تلك الدول المملكة المغربية 

بالمثل في هذا المجال ؛

°6 - العقارات الم�شتعملة كمحالت للبعثة 
اأو  تملكها  التي  القن�شلية  اأو  الدبلوما�شية 

تكتريها الدولة المعتمدة اأو رئي�ص البعثة طبقا 

للمادة 23 من اتفاقية فيينا، المتعلقة بالعالقات 

الدبلوما�شية  ؛

دولية  هيئات  تملكها  التي  العقارات   -  7°
هذه  كانت  اإذا  الدبلوما�شي  بالنظام  تتمتع 

بعثاتها  �شاء  روؤ ل�شكن  مخ�ش�شة  العقارات 

المعتمدين بالمغرب ؛

°8 - العقارات التي ل تدر دخال والمخ�ش�شة 
قامة مختلف ال�شعائر الدينية اأو للتعليم  فقط لإ

في  م�شجلة  اأو  م�شنفة  تكون  اأو  المجاني 

جملة الماآثر التاريخية وفق ال�شروط المحددة 

الجاري  والتنظيمية  الت�شريعية  الن�شو�ص  في 

بها العمل. 
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ب- التخفي�ص الدائم

ال�شكن  50% من ر�شم  يطبق تخفي�ص قدره 

على العقارات المتواجدة باإقليم طنجة �شابقا.

قت عفاء الم�ؤ II-الإ

قت المباني الجديدة  عفاء الموؤ ت�شتفيد من الإ

لل�شكن  بالن�شبة  اأ�شخا�ص  بها  يقوم  التي 

الرئي�شي خالل الخم�ص )5( �شنوات الموالية 

لل�شنة التي تم خاللها انتهاء اأ�شغال بنائها.

الفرع الثاني

اأ�شا�ض فر�ض الر�شم

يجارية المادة 23 - تحديد القيمة الإ

القيمة  اأ�شا�ص  على  ال�شكن  ر�شم  يفر�ص 

طريق  عن  المقدرة  للعقارات  يجارية  الإ

ح�شاء المن�شو�ص  المقارنة من طرف لجنة الإ

عليها في المادة 32 اأدناه.

باعتبار  يجارية  الإ القيمة  هذه  تحديد  يتم 

متو�شط مبالغ اأكرية الم�شاكن المماثلة الواقعة 

بنف�ص الحي.

اإذا كان واحد اأو اأكثر من ال�شركاء على ال�شياع 

ي�شغل وحدة مخ�ش�شة لل�شكنى، يدفع اإيجارا 

لباقي المالك على ال�شياع غير القاطنين بهذا 

الخا�شعة  يجارية  الإ القيمة  فاإن  الم�شكن، 

للر�شم تحدد فقط على ح�شة القاطن الم�شتغل 

يجار لل�شريبة  للم�شكن. ويخ�شع مبلغ هذا الإ

على الدخل.

يجارية كل خم�ص )5(  وتتم مراجعة القيمة الإ

�شنوات بزيادة ن�شبتها %2.

�سقاط المتعلق بال�سكن الرئي�سي المادة 24 - الإ

يجارية     يطبق اإ�شقاط بن�شبة 75% من القيمة الإ

لل�شكن الرئي�شي لكل ملزم مالكا اأو منتفعا.

القيمة  على  �شقاط  الإ هذا  كذلك  يطبق  و   

يجارية للعقار الذي ي�شتغل ك�شكن رئي�شي  الإ

من طرف:

عمود  من  الفروع  اأو  �شول  الأ اأو  الزوج   -

ولى ؛ الن�شب المبا�شر من الدرجة الأ

في  المحددة  العقارية  ال�شركات  اأع�شاء   -

المادة 3-°3 من المدونة العامة لل�شرائب ؛

الذي  للعقار  بالن�شبة  ال�شياع  على  المالك   -

ي�شغلونه ك�شكن رئي�شي ؛

- المغاربة المقيمين بالخارج بالن�شبة لل�شكن 

لهم  رئي�شي  ك�شكن  به  يحتفظون  الذي 

اأو  اأزواجهم  مجانا  ي�شغله  والذي  بالمغرب 

اأ�شولهم اأو فروعهم من عمود الن�شب المبا�شر 

ولى. من الدرجة الأ

اأي  وبين  �شقاط  الإ هذا  بين  الجمع  يجوز  ل 

تخفي�ص اآخر من هذا الر�شم.
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الفرع الثالث

ت�شفية الر�شم

المادة 25 - مكان و فترة فر�س الر�سم

يفر�ص الر�شم �شنويا بموقع العقارات الخا�شعة 

غرا�ص  والأ مكوناتها  مراعاة  مع  للر�شم 

اأنه  اإل  ح�شاء.  الإ تاريخ  في  لها  المخ�ش�شة 

معينة،  �شنة  خالل  عقار  اإح�شاء  يتم  لم  اإذا 

�شباب، يفر�ص ر�شم ال�شكن  ي �شبب من الأ لأ

المتعلق به على اأ�شا�ص اآخر ر�شم تم اإ�شداره. 

  اإذا كان العقار متواجدا بمحطات �شيفية اأو 

المعدنية،  بالمياه  ا�شت�شفاء  بمحطة  اأو  �شتوية 

م�شغول.  غير  كان  ولو  الر�شم  عليه  فر�ص 

ال�شروط  وفق  اإل  ال�شغور  اإثبات  يمكن  ول 

 II-26 المادة  اأحكام  في  عليها  المن�شو�ص 

والمادة 31 اأدناه.

المادة 26 - تغيير الملكية و�سغور العقار

تغيير  مو�شوع  العقار  يكون  I-عندما 
المالك  ا�شم  في  الر�شم  ي�شدر  الملكية، 

الجديد ابتداء من ال�شنة الموالية:

عليه  المن�شو�ص  قرار  الإ على  بناء  اإما   -

بالمادة 30 اأدناه ؛

جمالي  الإ بالدخل  قرار  الإ على  بناء  اإما   -

المدونة  من   82 بالمادة  عليه  المن�شو�ص 

العامة لل�شرائب ؛

لجنة  تعاينها  التي  الوقائع  اأ�شا�ص  على  -اإما 

 32 المادة  في  عليها  المن�شو�ص  ح�شاء  الإ

اأدناه.

تاريخ  عند  �شاغرا  المحل  كان  II-اإذا 
عليه  كبيرة  اإ�شالحات  دخال  لإ اإما  ح�شاء  الإ

واإما لعزم مالكه على بيعه اأو اإيجاره، يفر�ص 

الر�شم بالن�شبة ل�شنة ال�شغور.

اإل اأنه يمكن للملزم اأن يح�شل على اإبراء من 

الر�شم ب�شبب ال�شغور وفق ال�شروط المن�شو�ص 

عليها بالمادتين 31 و161 اأدناه.

للجنة  جاز  �شك،  محل  ال�شغور  كان  اإذا 

ح�شاء اأو لمفت�ص ال�شرائب الذي هو ع�شو  الإ

جراءات المن�شو�ص  فيها ا�شتدعاء الملزم وفق الإ

اإثبات  اأجل  من  اأدناه   152 المادة  في  عليها 

اإلى  الح�شور  الملزم  على  ويتعين  ال�شغور. 

ير�شل  اأن  اأو  لل�شرائب،  المحلية  الم�شلحة 

اإ�شعار  مع  م�شمونة  ر�شالة  بوا�شطة  جوابه 

 )30( الثالثين  اأجل  خالل  وذلك  بالتو�شل 

يوما الموالية لتاريخ ت�شلم ال�شتدعاء.

ثبات المتاحة  ويثبت ال�شغور بجميع و�شائل الإ

للملزم ول �شيما :

�شالح:  مر بمحال في طور الإ - اإذا تعلق الأ

ترحيل  اأو  ماكن  الأ عليها  توجد  التي  الحالة 

جميع المنقولت اأو وجود الهيئات الحرفية 

�شالح داخلها. المكلفة بالإ

مر بمحال في طور التخ�شي�ص  - اإذا تعلق الأ

الماء  عدادي  اإزالة  غرا�ص:  الأ من  لغر�ص 

والكهرباء.
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المادة 27 - �سعر الر�سم

يحدد �شعر الر�شم كما يلي:

�شعر الر�شم يجارية ال�شنوية القيمة الإ

معفى

%10 

%20 

%30 

من 0 اإلى 5.000 درهم..................

من 5.001 اإلى 20.000 درهم............

من 20.001 اإلى 40.000 درهم...........

40.001 درهم فما فوق.................

براء منه داء الر�سم والإ المادة 28 - اأ

يفر�ص الر�شم عن طريق الجداول. 

ل يتم اإ�شدار الر�شم الذي يقل مبلغه عن مائة 

)100( درهم.

المادة 29 - توزيع عائد الر�سم 

يوزع عائد الر�شم من طرف الم�شلحة المكلفة 

بالتح�شيل كما يلي:

التي  الجماعات  ميزانيات  لفائدة   %90  -

يفر�ص الر�شم داخل مجالها الترابي ؛

 -  10% لفائدة الميزانية العامة بر�شم تكاليف 

التدبير.

الفرع الرابع  

واجبات الملزمين

تغيير  و  اأ البناء  �سغال  اأ بانتهاء  إقرار  ا  -  30 المادة 

و الغر�س المخ�س�س له ملكية العقار اأ

يدلوا  اأن  المنتفعين  اأو  المالك  على  يجب 

لم�شلحة ال�شرائب التابع لها كل عقار على 

حدة:

اأو  جديد  عقار  بناء  اأ�شغال  بانتهاء  باإقرار   -

اإ�شافات ؛

الغر�ص  اأو  العقار  ملكية  بتغيير  باإقرار   -

المخ�ش�ص له.

مطبوع  على  اأو  وفق  قرارات  الإ هذه  تحرر 

دارة، و تودع قبل 31 يناير  نموذجي تعده الإ

�شغال  من ال�شنة الموالية ل�شنة النتهاء من الأ

العقار  مكونات  اإلى  �شارة  الإ مع  التغيير  اأو 

التغيير  اأو  �شغال  الأ وتاريخ ومبررات  ونوعه 

واإن اقت�شى الحال هوية المالك الجديد.

قرار بال�سغور المادة 31 -الإ

اأن  المعنيين  المنتفعين  اأو  المالك  يتعين على 

يدلوا لم�شلحة ال�شرائب التابع لها كل عقار 

على حدة باإقرار بال�شغور.

مطبوع  على  اأو  وفق  قرار  الإ هذا  يحرر 

من  يناير  �شهر  دارة خالل  الإ تعده  نموذجي 

اإلى  �شارة  الإ ال�شغور مع  ل�شنة  الموالية  ال�شنة 

مكونات المحالت ال�شاغرة والمدة واأ�شباب 

ثبات. ال�شغور مثبتا ذلك بجميع و�شائل الإ

من  اإبراء  طلب  بمثابة  قرار  الإ هذا  ويعتبر 

الر�شم.
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الفرع الخام�س

ح�شاء الإ

ح�ساء المادة 32 - عمليات الإ

للعقارات  �شامل  اإح�شاء  اإجراء  �شنويا  يتم 

معفية  كانت  ولو  ال�شكن  لر�شم  الخا�شعة 

�شراحة من هذا الر�شم.

لجنة  جماعة  كل  في  ح�شاء  الإ بعملية  تقوم 

ها لمدة �شت )6( �شنوات بقرار  يعين اأع�شاوؤ

قليم. من عامل العمالة اأو الإ

ت�شم اللجنة وجوبا: 

اإدارة  من  باقتـــراح  للـ�شرائب  مفـت�ص   -

ال�شرائب ؛

للجماعة  الجبائية  الم�شالح  عن  ممثل   -

باقتراح من رئي�ص المجل�ص الجماعي.

ويمكن اأن تنق�شم اللجنة اإلى عدد من اللجان 

المنوطة  عمال  الأ تتطلبه  ما  بح�شب  الفرعية 

بها.

من  موظفا  فرعية  لجنة  كل  ت�شم  اأن  ويجب 

اإدارة ال�شرائب وممثال عن الم�شالح الجبائية 

للجماعة.

عملية  ابتداء  بتاريخ  الملزمين  اإ�شعار  يتم 

قبل  قل  الأ على  يوما   )30( ثالثين  ح�شاء  الإ

بداية هذه العملية، وذلك بوا�شطة المل�شقات 

و�شائل  من  ذلك  غير  و  الجرائد  في  والن�شر 

عالن الم�شتعلمة محليا. الإ

ح�شب  زنقة  كل  في  العقارات  اإح�شاء  يتم 

ترتيب موقعها.

عملية  من  النتهاء  عند  اللجنة  على  يجب 

ح�شاء اأن تنجز: الإ

موقع  ح�شاء  الإ عملية  انتهاء  مح�شر   -  

ن�شــخة  وت�شليم  اللجـنة  اأع�شاء  طرف  من 

ع�شائها ؛ لأ

يجارية على اأ�شا�ص متو�شط  - جداول القيم الإ

اإيجارات العقارات المماثلة داخل الحي.

الباب الرابع 

 ر�شم الخدمات الجماعية

ول الفرع الأ

 مجال التطبيق

�سخا�س والعنا�سر الخا�سعة للر�سم المادة 33 -الأ

يفر�ص ر�شم الخدمات الجماعية �شنويا بموقع 

العقارات الخا�شعة للر�شم با�شم المالك اأو من 

له حق النتفاع اأو با�شم حائز العقار اأو وا�شع 

اليد عليه اإذا لم يعرف مالكه اأو �شاحب حق 

النتفاع منه، بالن�شبة:

- للعقارات المبنية و المباني على اختالف 

اأنواعها ؛

نتاج  دوات وجميع و�شائل الإ - للمعدات والأ

الخا�شعة للر�شم المهني.

يطبق هذا الر�شم داخل:

-  دوائر الجماعات الح�شرية ؛
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الح�شرية  بالجماعات  المحيطة  المناطق   -

كما هي محددة باأحكام القانون رقم 12.90 

المتعلق بالتعمير ال�شالف الذكر؛

-  المراكز المحددة المعينة بن�ص تنظيمي ؛

ومحطات  ال�شتوية  و  ال�شيفية  المحطات   -

ال�شت�شفاء بالمياه المعدنية والتي يتم تحديد 

الدوائر التي يفر�ص ر�شم ال�شكن داخلها بن�ص 

تنظيمي.

عفاءات المادة 34 - الإ

الجماعية  الخدمات  لر�شم  يخ�شع  ل 

الكلي  عفاء  الإ من  الم�شتفيدون  الملزمون 

الدائم من ر�شم ال�شكن والر�شم المهني وكذا 

النقابية  المركزيات  و  ال�شيا�شية  حزاب  الأ

بالن�شبة للعقارات التي تملكها هذه الهيئات و 

المخ�ش�شة لمقراتها با�شتثناء :

 )banques offshore( الحرة  بناك  الأ  -

مقارها  قـامة  لإ الم�شتغلة  للعقارات  بالن�شبة 

الحـــرة  القابـ�شة  وال�شركات  اأو وكالتــها 

) holding offShore( ؛

بميناء  الحرة  بالمنطقة  المقامة  المن�شاآت   -

هذه  داخل  المزاولة  ن�شطة  لالأ بالن�شبة  طنجة 

الظهيرال�شريف  باأحكام  والمنظمة  المنطقة 

رقم 1.61.426 ال�شالف الذكر؛

- هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 

الظهير  باأحكام  المنظمة   )OPCVM(

ال�شريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 

ال�شالف الذكر؛

للت�شنيد  الجماعي  التوظيف  �شناديق   -

)FPCT( المنظمة بمقت�شـيات القانون رقم 

10.98 ال�شالف الذكر؛

بالمجازفة  المال  راأ�ص  توظيف  هيئات   -

 41.05 رقم  بالقانون  المنظمة   )OPCR(

ن�شطة المزاولة في  ال�شالف الذكر بالن�شبة لالأ

اإطار غر�شها القانوني ؛

- التعاونيــات واتحــاداتها المــحدثـة وفقا 

�شا�شي  للقانــون والتي يخـــ�شع نظـــامها الأ

الجاري  للقوانين  وعمــلياتـــها  وت�شييـــرها 

التي  �شــناف  بالأ والخا�شـــة  العمل  بها 

ل  والتــي  التعاونيــات  هذه  اإليــها  تنتمي 

تتـوفر فيها ال�شـــروط المن�شو�ص عليــها في 

المادة I – 6 – »األف« - °13 اأعاله ؛

- بنك المغرب ؛

�شخا�ص الذاتيين اأو المعنويين الحا�شلين  - الأ

على رخ�شة البحث اأو امتياز ا�شتغالل حقول 

رقم  بالقانون  المنظمة  الهيدروكاربورات 

بالبحث  المتعلق  الذكر  ال�شالف   21.90
وا�شتغالل حقول الهيدروكاربورات ؛

�ش�شات  - الدولة والجماعات المحلية والموؤ

العمومية بالن�شبة للعقارات المخ�ش�شة لل�شكن 

ما عدا ال�شكن الوظيفي.
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الفرع الثاني 

اأ�شا�ض فر�ض الر�شم

�سا�س فر�س الر�سم المادة 35 - تحديد اأ

يفر�ص ر�شم الخدمات الجماعية على اأ�شا�ص:

لر�شم  الخا�شعة  بالعقارات  يتعلق  فيما  اأ(  

ال�شكن وللر�شم المهني بما فيها تلك المعفاة 

القيمة  اأ�شا�ص  على  قتة،  موؤ اأو  دائمة  ب�شفة 

الر�شمين  لحت�شاب  المعتمدة  يجارية  الإ

المذكورين ؛

ب ( فيما يخ�ص العقارات غير الخا�شعة لر�شم 

جمالي  الإ اإيجارها  مبلغ  على  اإما  ال�شكن، 

على  اأو  جرة  موؤ بعقارات  مر  الأ يتعلق  عندما 

يجارية عندما تكون مو�شوعة رهن  قيمتها الإ

اإ�شارة الغير دون مقابل.

الفرع الثالث

 �شعر الر�شم وتوزيع عائده

المادة 36 -  ال�سعر

كما  الجماعية  الخدمات  ر�شم  �شعر  يحدد 

يلي:

يجارية المن�شو�ص  - 10,50% من القيمة الإ

يخ�ص  فيما  اأعاله   35 المادة  في  عليها 

الجماعات  دوائر  داخل  الواقعة  العقارات 

والمحطات  المحددة  والمراكز  الح�شرية 

ال�شيفية وال�شتوية ومحطات ال�شت�شفاء بالمياه 

المعدنية ؛

المذكورة  يجارية  الإ القيمة  من    %6,50  -

بالمناطق  الواقعة  العقارات  يخ�ص  فيما 

المحيطة للجماعات الح�شرية.

المادة 37 - توزيع عائد الر�سم

من  الجماعية  الخدمات  ر�شم  عائد  يوزع 

طرف الم�شالح المكلفة بالتح�شيل كما يلي:

- 95% لفائدة ميزانيات الجماعات ؛

- 5% لفائدة ميزانيات الجهات.

المادة 38 - مقت�سيات مختلفة

نف�ص  الجماعية  الخدمات  ر�شم  على  تطبق 

والواجبات  بالت�شفية  المتعلقة  المقت�شيات 

والمطالبات  والتقادم  ح�شاء  والإ والجزاءات 

حكام المختلفة  والتخفي�شات والمقا�شة والأ

والمتعلقة بر�شم ال�شكن والر�شم المهني.

الباب الخام�س 

را�سي الح�سرية غير   الر�سم على الأ

المبنية

ول الفرع الأ

مجال التطبيق

مالك الخا�سعة للر�سم المادة 39 - الأ

الح�شرية  را�شي  الأ الر�شم  لهذا  تخ�شع 

الجماعات  دوائر  داخل  الواقعة  المبنية  غير 

على  المتوفرة  المحددة  والمراكز  الح�شرية 
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المبنية  غير  را�شي  الأ با�شتثناء  للتعمير  وثيقة 

المخ�ش�شة ل�شتغالل مهني اأو فالحي كيفما 

كان نوعه في حدود خم�ص )5( مرات م�شاحة 

را�شي الم�شتغلة. الأ

را�شي التابعة  وتخ�شع كذلك لهذا الر�شم الأ

 19 المادة  في  عليها  المن�شو�ص  للبنايات 

اأعاله والتي تفوق م�شاحتها خم�ص )5( مرات 

الم�شاحة المغطاة لمجموع المباني. 

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة 40 - الأ

يكن  لم  فاإن  المالك،  على  الر�شم  يفر�ص 

معروفا يتم فر�شه على حائز العقار.

مر بملكية م�شاعة، يتم فر�ص الر�شم  اإذا تعلق الأ

على الملكية كاملة اإل اإذا طلب كل واحد من 

فقط.  ح�شته  على  الر�شم  هذا  فر�ص  المالك 

وحتى في هذه الحالة يلزم على وجه الت�شامن 

كل المالك بمبلغ الر�شم بكامله.

عفاءات الكلية الدائمة المادة 41 - الإ

را�شي الح�شرية غير  تعفى من الر�شم على الأ

را�شي التابعة: المبنية الأ

حبا�ص  °1 - للدولة وللجماعات المحلية ولالأ
واأرا�شي  »الكي�ص«  اأرا�شي  وكذا  العامة 

الجموع ؛

الع�شكري  والتجهيز  �شكان  الإ لوكالة   -  2°
 2.94.498 رقم  بقانون  بالمر�شوم  المحدثة 

�شبتمبر   23(  1415 خر  الآ ربيع   16 بتاريخ 

1994( ؛

المعنويين  اأو  الذاتيين  �شخا�ص  لالأ  –  3°
امتياز  اأو  البحث  رخ�شة  على  الحا�شلين 

ا�شتغالل حقول الهيدروكاربورات، المنظمة 

بالبحث  المتعلق   21.90 رقم  بالقانون 

وا�شتغالل حقول الهيدروكاربورات ؛ 

°4 - للع�شبة الوطنية لمحاربة اأمرا�ص القلب 
وال�شرايين المحدثة بمقت�شى الظهير ال�شريف 

بمثابة قانون رقم 1.77.334 ال�شالف الذكر؛

داء  لمحاربة  الثاني  الح�شن  �ش�شة  لموؤ  -  5°
ال�شرطان المحدثة بمقت�شى الظهير ال�شريف 

بمثابة قانون رقم 1.77.335 ال�شالف الذكر 

؛

�ش�شة محمد الخام�ص للت�شامن ؛ °6 - لموؤ

�شلطان«  بن  زايد  »ال�شيخ  �ش�شة  لموؤ  -  7°
بمثابة  ال�شريف  الظهير  بموجب  المحدثة 

قانون رقم 1.93.228 ال�شالف الذكر ؛

للنهو�ص  ال�شاد�ص  محمد  �ش�شة  لموؤ  -  8°
والتكوين،  للتربية  الجتماعية  عمال  بالأ

ال�شالف   73.00 رقم  بالقانون  المحدثة 

الذكر؛

الجامعية  عمال  لالأ الوطني  للمكتب   -  9°
رقم  بالقانون  المنظم  والثقافية،  الجتماعية 

81.00 ال�شالف الذكر ؛

المحدثة  باإفران  خوين  الأ لجامعة   -  10°
رقم  قانون  بمثابة  ال�شريف  الظهير  بمقت�شى 

1.93.227 ال�شالف الذكر ؛



�4--

�شالمي للتنمية طبقا لالتفاقية  °11 - للبنك الإ
ال�شادر بن�شرها الظهير ال�شريف رقم 1.77.4 

ال�شالف الذكر ؛

للظهير  للتنمية طبقا  فريقي  الإ للبنك   - 12°
ال�شريف رقم 1.63.316 ال�شالف الذكر ؛

للظهير  طبقا  الدولية  المالية  لل�شركة   -  13°
ال�شريف رقم1.62.145 ال�شالف الذكر ؛

ال�شريف،  القد�ص  مال  بيت  لوكالة   -  14°
طبقا لتفاقية المقر المن�شورة بالظهير ال�شريف 

1.99.330 ال�شالف الذكر؛

الجماعية،  للتهيئة  الوطنية  لل�شركة   -  15°
بالن�شبة لن�شاطها المتعلق بعمليات بناء ال�شكن 

المتواجد  »الن�شيم«  لبرنامج  الجتماعي 

بجماعتي »دار بوعزة ولي�شا�شفة« والخا�شة 

بالدار  القديمة  المدينة  �شكان  اإيواء  باإعادة 

البي�شاء ؛

°16 -  ل�شركة »�شال الجديدة« ؛

بالن�شبة  العقاريين،  للمنع�شين   -  17°
ال�شكن  باإنجاز  المتعلقة  ن�شطتهم  لأ

بالمادة  عليه  من�شو�ص  الجتماعي، كما هو 

لل�شرائب  العامة  المدونة  من   28°-I-92
والذين ينجزون عملياتهم في اإطار اتفاقية مع 

برنامج  نجاز  لإ تحمالت  لدفتر  طبقا  الدولة 

بناء 2500 �شكن اجتماعي خالل مدة اأق�شاها 

ت�شليم  تاريخ  من  ابتداء  �شنوات   )5( خم�ص 

رخ�شة البناء.

المن�شو�ص  ال�شروط  وفق  عفاء  الإ هذا  يمنح 

العامة  المدونة  من   II  -  7 المادة  في  عليها 

لل�شرائب ؛

يقومون،  الذين  العقاريين  للمنع�شين   - 18°
خالل مدة اأق�شاها ثالث )3( �شنوات تبتدىء 

من تاريخ الح�شول على رخ�شة البناء، باإنجاز 

والمباني  قامات  والإ حياء  الأ بناء  عمليات 

الجامعية التي ل يقل عدد غرفها عن خم�ص 

اأق�شاها  ا�شتيعابية  وطاقة  غرفة   )500( مائة 

�شريرين بكل غرفة، في اإطار اتفاقية مع الدولة 

طبقا لدفتر التحمالت .

عفــاء طبــقا لمقــت�شيات المادة  يمنـح هــذا الإ

II -7 من المدونة العامة لل�شرائب ؛

القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ لوكالة   -  19°
�شمال  واأقاليم  لعمالت  والجتماعية 

   6.95 رقم  بالقانون  المحدثة  المملكة، 

ال�شالف الذكر؛

القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ لوكالة   -  20°
المملكة،  جنوب  قاليم  لأ والجتماعية 

 2.02.645 رقم  بقانون  بالمر�شوم  المحدثة 

ال�شالف الذكر ؛

القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ لوكالة   -  21°
ال�شرقية  الجهة  واأقاليم  لعمالة  والجتماعية 

 12.05 رقم  بالقانون  المحدثة  للمملكة، 

ال�شالف الذكر ؛



الجبايات المحلية

�� -- 

رقراق،  اأبي  �شفتي  تهيئة  لوكالة   -  22°
 16.04 رقم  القانون  بموجب  المحدثة 

ال�شالف الذكر؛

بالمنطقة  المتواجدة  للمقاولت    -  23°
را�شي  لالأ بالن�شبة  طنجة،  بميناء  الحرة 

والمنظمة  المنطقة،  هذه  داخل  المتواجدة 

 1.61.426 رقم  ال�شريف  الظهير  باأحكام 

ال�شالف الذكر. 

قتة عفاءات الكلية الموؤ المادة 42 -  الإ

را�شي الح�شرية  قتا من الر�شم على الأ تعفى موؤ

غير المبنية:

را�شي التي تقع في المناطق التي تنعدم  - الأ

والكهرباء  الماء  توزيع  �شبكات  اإحدى  بها 

انعدام  تثبت  اإدارية  وثيقة  اإلى  ا�شتنادا  وذلك 

دارة  الإ طرف  من  م�شلمة  ال�شبكات  اإحدى 

هذه  ا�شتغالل  اأو  باإنجاز  المكلفة  الهيئة  اأو 

ال�شبكات ؛

الواقعة داخل المناطق الممنوع  را�شي  - الأ

غرا�ص  الأ حد  لأ المخ�ش�شة  اأو  البناء  فيها 

المن�شو�ص عليها في الفقرات من 2 اإلى 8 من 

ال�شالف   12.90 رقم  القانون  من   19 المادة 

الذكر المتعلق بالتعمير؛

رخ�شة  مو�شوع  تكون  التي  را�شي  الأ  -

التجزئة اأو البناء لفترة ثالث )3( �شنوات ابتداء 

من فاتح يناير من ال�شنة التي تلي �شنة الح�شول 

على رخ�شة التجزئة اأو البناء  ؛

اأو  ذاتيين  �شخا�ص  لأ المملوكة  را�شي  الأ  -

عداد  معنويين والتي تكون مو�شع رخ�شة الإ

اأو التهيئة خالل الفترات التالية:

را�شي التي  ü ثالث )3( �شنوات بالن�شبة لالأ

ل تتعدى م�شاحتها ثالثين )30( هكتارا ؛

را�شي التي  ü خم�ص )5( �شنوات بالن�شبة لالأ

تفوق ثالثين )30( هكتارا ول تتعدى مائة 

)100( هكتار ؛

التي  را�شي  لالأ بالن�شبة  �شنوات   )7( �شبع   ü

تفوق مائة )100( هكتار.

اأعاله  المذكورة  جال  الآ ان�شرام  بعد  اأنه  غير 

�شهادة  على  يح�شل  لم  الذي  الملزم  فاإن 

المطابقة اأو ترخي�ص ال�شكن ملزم باأداء الر�شم 

الذعائر  بتطبيق  خالل  الإ دون  الم�شتحق، 

والزيادات المن�شو�ص عليها بالمادتين 134 

و147 اأدناه.

الفرع الثاني

 اأ�شا�ض فر�ض الر�شم

�سا�س فر�س الر�سم المادة 43 - تحديد اأ

ر�ص  الأ م�شاحة  اأ�شا�ص  على  الر�شم  يفر�ص 

بالمتر المربع ويعد كل جزء من المتر المربع 

مترا مربعا كامال.
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الفرع الثالث 

 ت�شفية الر�شم

المادة 44 - �سنوية الر�سم

الح�شرية  را�شي  الأ على  الر�شم  يفر�ص 

غيرالمبنية وي�شتحق عن ال�شنة بكاملها باعتبار 

الحالة التي توجد عليها في فاتح يناير من �شنة 

فر�ص الر�شم.

المادة 45 - ال�سعر

الح�شرية  را�شي  الأ الر�شم على  اأ�شعار  تحدد 

وال�شروط  جراءات  الإ وفق  المبنية  غير 

المن�شو�ص عليها في المادة 168 اأدناه، كما 

يلي :

- منطقة العمارات من 4 اإلى 20 درهما للمتر 

المربع ؛

- منطقة الفيالت وال�شكن الفردي والمناطق 

خرى من 2 اإلى 12 درهما للمتر المربع. الأ

ل يتم اإ�شدار واأداء الر�شم الذي يقل عن مائة 

)100( درهم. 

داء الر�سم المادة 46 - اأ

غير  الح�شرية  را�شي  الأ على  الر�شم  دى  يوؤ

المبنية تلقائيا لدى �شندوق وكيل المداخيل 

الجماعي قبل فاتح مار�ص من كل �شنة.

الفرع الرابع 

واجبات الملزمين

را�سي قرار بالأ المادة 47 - الإ

را�شي  الأ حائزي  اأو  مالكي  على  يتعين 

اأو  للر�شم  الخا�شعة  المبنية،  غير  الح�شرية 

اأن يودعوا لدى م�شلحة الوعاء  المعفاة منه، 

الجماعية قبل فاتح مار�ص من كل �شنة، اإقرارا 

را�شي، على اأو وفق مطبوع نموذجي  بهذه الأ

دارة يت�شمن جميع البيانات المتعلقة  تعده الإ

بت�شفية الر�شم.

بتخ�سي�س  و  اأ المالك  بتغيير  قرار  الإ  -  48 المادة 

را�سي  الأ

ر�ص اأو  في حالة تغيير المالك اأو تخ�شي�ص الأ

تفويتها يقوم الملزم بو�شع اإقرار لدى م�شلحة 

خم�ص  اأجل  داخل  للجماعة  التابعة  الوعاء 

واأربعين )45( يوما الموالية لتاريخ وقوع اأحد 

قرار كافة  التغييرات ال�شالفة ويت�شمن هذا الإ

البيانات المتعلقة بت�شفية هذا الر�شم.

الفرع الخام�س

ح�شاء الإ

ح�ساء المادة 49 - عمليات الإ

را�شي  لالأ �شامل  اإح�شاء  اإجراء  �شنويا  يتم 

را�شي الح�شرية غير  الخا�شعة للر�شم على الأ

المبنية. 

للجماعة  التابعة  الوعاء  م�شلحة  وتتكلف 

ح�شاء. باإنجاز هذا الإ
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الباب ال�ساد�س

الر�سم على عمليات البناء

ول  الفرع الأ

 مجال التطبيق

ن�سطة الخا�سعة للر�سم المادة 50 - الأ

يفر�ص هذا الر�شم على عمليات البناء واإعادة 

نوعها  كان  كيفما  المباني  وتو�شيع  البناء 

الح�شول  ت�شتوجب  التي  الترميم  وعمليات 

على رخ�شة البناء. 

الباب  الواردة في هذا  ويق�شد بكلمة »بناء« 

كل العمليات الم�شار اإليها اأعاله.

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة 51 -الأ

رخ�شة  من  الم�شتفيد  على  الر�شم  يفر�ص 

البناء.

عفاءات المادة 52 - الإ

تعفى من هذا الر�شم: 

اإليها  الم�شار  الجتماعية  الم�شاكن   -  1°
العامة  المدونة  من   28°-I-92 بالمادة 

لل�شرائب ؛

المتواجدة  القروية  الفئة  الم�شاكن من   - 2°
بالجماعات القروية ؛

الع�شكري  والتجهيز  �شكان  الإ وكالة   -  3°
 2.94.498 رقم  بقانون  بالمر�شوم  المحدثة 

ال�شالف الذكر ؛

°4 - الع�شبة الوطنية لمحاربة اأمرا�ص القلب 
وال�شرايين المحدثة بمقت�شى الظهير ال�شريف 

بمثابة قانون رقم 1.77.334 ال�شالف الذكر؛

داء  لمحاربة  الثاني  الح�شن  �ش�شة  موؤ  -  5°
ال�شرطان المحدثة بمقت�شى الظهير ال�شريف 

بمثابة قانون رقم 1.77.335 ال�شالف الذكر؛

�ش�شة محمد الخام�ص للت�شامن ؛ °6 - موؤ

�شلطان«  بن  زايد  ال�شيخ   « �ش�شة  موؤ  -  7°
بمثابة  ال�شريف  الظهير  بمقت�شى  المحدثة 

قانون رقم 1.93.228 ال�شالف الذكر؛

للنهو�ص  ال�شاد�ص  محمد  �ش�شة  موؤ  -  8°
والتكوين،  للتربية  الجتماعية  عمال  بالأ

 73.00 رقم  القانون  بمقت�شى  المحدثة 

ال�شالف الذكر؛

الجامعية  عمال  لالأ الوطني  المكتب    -  9°
 81.00 رقم  بالقانون  المنظم  والثقافية، 

ال�شالف الذكر؛

المحدثة  باإفران  خوين  الأ جامعة   –10°
رقم  قانون  بمثابة  ال�شريف  الظهير  بمقت�شى 

1.93.277 ال�شالف الذكر؛

للبنايات  بالن�شبة  المغرب  بنك   –11°
وراق والقطع النقدية ؛ المخ�ش�شة ل�شك الأ

�شالمي للتنمية طبقا لالتفاقية  °12– البنك الإ
ال�شادر بن�شرها الظهير ال�شريف رقم 1.77.4 

ال�شالف الذكر؛
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للظهير  للتنمية، طبقا  فريقي  الإ °13– البنك 
ال�شريف رقم 1.63.316 ال�شالف الذكر؛

للظهير  طبقا  الدولية  المالية  ال�شركة   –14°
ال�شريف رقم 1.62.145 ال�شالف الذكر؛

°15– وكالة بيت مال القد�ص ال�شريف، طبقا 
لتفاق المقر ال�شادر بن�شره الظهير ال�شريف 

1.99.330 ال�شالف الذكر؛

الجماعية،  للتهيئة  الوطنية  ال�شركة   –16°
بال�شنبة لن�شاطها المتعلق بعمليات بناء ال�شكن 

المتواجد  »الن�شيم«  لبرنامج  الجتماعي 

و»لي�شا�شفة«  بوعزة«  »دار  بجماعتي 

والخا�شة باإعادة اإيواء �شكان المدينة القديمة 

بالدار البي�شاء ؛

°17– �شركة »�شال الجديدة« ؛

القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ وكالة   –18°
والجتماعية لعمالت واأقاليم �شمال المملكة، 

المحدثة بالقانون رقم 6.95 ال�شالف الذكر؛

القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ وكالة   -  19°
المملكة،  جنوب  قاليم  لأ والجتماعية 

 2.02.645 رقم  بقانون  بالمر�شوم  المحدثة 

ال�شالف الذكر؛

القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ وكالة   -  20°
ال�شرقية  الجهة  واأقاليم  لعمالة  والجتماعية 

 12.05 رقم  بالقانون  المحدثة  للمملكة، 

ال�شالف الذكر؛

رقراق،  اأبي  �شفتي  تهيئة  وكالة   -  21°
 16.04 رقم  القانون  بموجب  المحدثة 

ال�شالف الذكر؛

بالمنطقة  المتواجدة  المقاولت   -  22°
التي  للعمليات  بالن�شبة  طنجة،  لميناء  الحرة 

والمنظمة  المنطقة،  هذه  داخل  اإنجازها  يتم 

 1.61.426 رقم  ال�شريف  الظهير  باأحكام 

ال�شالف الذكر. 

الفرع الثاني 

اأ�شا�ض فر�ض الر�شم

�سا�س فر�س الر�سم المادة 53 - تحديد اأ

 يحت�شب الر�شم على عمليات البناء على اأ�شا�ص 

كل  ويعد  المربع،  بالمتر  المغطاة  الم�شاحة 

جزء من المتر المربع مترا مربعا كامال.

بروزات  على  المتوفرة  بالبنايات  يتعلق  فيما 

م�شاحة  فاإن  الجماعي،  العام  بالملك  واقعة 

احت�شاب  في  م�شاعفة  تعد  البروزات  هذه 

الر�شم.

دى الر�شم على عمليات البناء مرة واحدة  ويوؤ

وذلك اأثناء ت�شليم رخ�شة البناء.

الفرع الثالث

 ت�شفية الر�شم

المادة 54 - ال�سعر

جراءات  الإ وفق  الر�شم  هذا  اأ�شعار  تحدد 

وال�شروط المحددة بالمادة 168 اأدناه بالمتر 



الجبايات المحلية

�� -- 

المربع المغطى كما يلي:

  - عمارات ال�شكن الجماعية اأو المجموعات 

العقارية والعقارات المعدة لغر�ص �شناعي اأو 

 20 اإلى   10 من  اإداري:  اأو  مهني  اأو  تجاري 

درهم للمتر المربع المغطى؛

اإلى 30 درهم  الفردية: من 20   - الم�شاكن 

للمتر المربع المغطى.

اإلى  درهم   )100( مائة  من  مبلغ  دى  يوؤ

لعمليات  بالن�شبة  درهم   )500( خم�شمائة 

 50 المادة  في  عليها  المن�شو�ص  الترميم 

اأعاله.

الفرع الرابع

 واجبات الملزمين

داء الر�سم المادة 55 - اأ

تلقائيا  الر�شم  مبلغ  اأداء  الملزمين  على  يتعين 

لدى �شندوق وكيل المداخيل الجماعي اأثناء 

ت�شليم رخ�شة البناء.

إ�سهار الترخي�س  المادة 56 - ا

اأن  البناء  رخ�شة  من  الم�شتفيدين  على  يتعين 

يقوموا باإ�شهار بيانات رخ�شة البناء وكذا تاريخ 

ت�شليمها وذلك قبل انطالق اأ�شغال البناء.

الباب ال�سابع

را�سي الر�سم على عمليات تجزئة الأ

ول الفرع الأ

مجال التطبيق

ن�سطة الخا�سعة للر�سم المادة 57 - الأ

تجزئة  عمليات  كل  على  الر�شم  هذا  يفر�ص 

را�شي. الأ

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة 58 - الأ

يفر�ص هذا الر�شم على الم�شتفيدين من رخ�شة 

التجزئة.

عفاءات المادة 59 -الإ

را�شي  تعفى من هذا الر�شم عمليات تجزئة الأ

المنجزة من طرف:

الع�شكري  والتجهيز  �شكان  الإ وكالة   –1°
 2.94.498 رقم  بقانون  بالمر�شوم  المحدثة 

ال�شالف الذكر؛

الجماعية،  للتهيئة  الوطنية  ال�شركة   -  2°
بالن�شبة لن�شاطها المتعلق بعمليات بناء ال�شكن 

المتواجد  »الن�شيم«  لبرنامج  الجتماعي 

»لي�شا�شفة«  و«  بوعزة  »دار  بجماعتي 

والخا�شة باإعادة اإيواء �شكان المدينة القديمة 

بالدار البي�شاء ؛

°3 - �شركة »�شال الجديدة« ؛
القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ وكالة   –4°
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�شمال  واأقاليم  لعمالت  والجتماعية 

 6.95 رقم  بالقانون  المحدثة  المملكة، 

ال�شالف الذكر؛

القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ وكالة   -  5°
المملكة،  جنوب  قاليم  لأ والجتماعية 

 2.02.645 رقم  بقانون  بالمر�شوم  المحدثة 

ال�شالف الذكر ؛

القت�شادية  والتنمية  نعا�ص  الإ وكالة   -  6°
المملكة،  �شرق  واأقاليم  لعمالة  والجتماعية 

ال�شالف   12.05 رقم  بالقانون  المحدثة 

الذكر؛

7 - وكالة تهيئة �شفتي اأبي رقراق المحدثة 
بالقانون رقم 16.04 ال�شالف الذكر.

الفرع الثاني

اأ�شا�ض فر�ض الر�شم

�سا�س فر�س الر�سم المادة 60 - تحديد اأ

مجموع  اأ�شا�ص  على  الر�شم  هذا  يحت�شب 

�شغال التي يتطلبها التجهيز المتعلق  تكلفة الأ

بالتجزئة، دون احت�شاب ال�شريبة على القيمة 

الم�شافة.

الفرع الثالث 

 ت�شفية الر�شم

المادة 61 - ال�سعر

جراءات وال�شروط  يحدد �شعر الر�شم وفق الإ

ما  اأدناه،   168 المادة  في  عليها  المن�شو�ص 

التي  جمالية  الإ التكلفة  و% 5 من   3% بين 

يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة.

الفرع الرابع

واجبات الملزمين

قرار المادة 62 - الإ

اأن  للر�شم  الخا�شعين  الملزمين  على  يجب 

المعنية  الجماعة  مداخيل  وكيل  اإلى  يدلوا 

باإقرار يت�شمن :

اأ�شغال  نجاز  لإ المقدرة  التكلفة  مجموع   -

اإيداع طلب  بالتجزئة حين  المتعلق  التجهيز 

رخ�شة التجزئة ؛

�شغال الم�شار  - مجموع التكلفة الحقيقية لالأ

اإليها اأعاله عند ت�شليم �شهادة المطابقة.

داء الر�سم المادة 63 - اأ

اإلى  تلقائيا  دوا  يوؤ اأن  الملزمين  على  يجب 

وكيل مداخيل الجماعة :

- حين ت�شليم رخ�شة التجزئة: دفعة مقدمة 

الر�شم  مبلغ  %75من  قدرها  الح�شاب  على 

التكلفة  مجموع  باعتبار  ت�شفى  الم�شتحق، 

وتطهير  تجهيز  اأ�شغال  نجاز  لإ المقدرة 

دون  تجزئتها،  المراد  ر�ص  الأ وكهربة 

احت�شاب ال�شريبة على القيمة الم�شافة ؛

المتبقى من  الر�شيد  �شغال:  انتهاء الأ - حين 

باعتبار  ي�شفى  الذي  الم�شتحق  الر�شم  مبلغ 

الم�شار  �شغال  لالأ الحقيقية  التكلفة  مجموع 
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على  ال�شريبة  احت�شاب  دون  اأعاله،  اإليها 

القيمة الم�شافة.

اأو  قت  الموؤ ال�شتالم  �شهادة  ت�شليم  يتم  ل 

مبلغ  اأداء  بعد  اإل  للملزمين  المطابقة  �شهادة 

الر�شم كامال.

الباب الثامن

الر�سم على محال بيع الم�سروبات

ول  الفرع الأ

مجال التطبيق

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة  64 - الأ

دى الر�شم على محال بيع الم�شروبات من  يوؤ

طرف م�شتغلي المقاهي والحانات وقاعات 

بائع  كل  طرف  من  عامة  وب�شفة  ال�شاي 

لم�شروبات ت�شتهلك في المكان الذي تباع 

فيه.

الفرع الثاني

اأ�شا�ض فر�ض الر�شم

�سا�س فر�س الر�سم المادة  65 - تحديد اأ

يفر�ص هذا الر�شم على المداخيل التي يحققها 

�ش�شات الخا�شعة للر�شم والمتاأتية  م�شتغلو الموؤ

من بيع الم�شروبات التي ت�شتهلك في المكان 

الذي تباع فيه وذلك دون احت�شاب ال�شريبة 

على القيمة الم�شافة.

الفرع الثالث

ت�شفية الر�شم

المادة 66 - ال�سعر

جراءات وال�شروط  يحدد �شعر الر�شم وفق الإ

ما  اأدناه،   168 المادة  في  عليها  المن�شو�ص 

المتاأتية من  المداخيل  %10من  %2 و  بين  

التي تم تحقيقها من طرف  الم�شروبات  بيع 

�ش�شة دون احت�شاب ال�شريبة على القيمة  الموؤ

الم�شافة. 

الفرع الرابع

 واجبات الملزمين

قرار  والإ �سي�س  بالتاأ الت�سريح   -  67 المادة 

بالمداخيل

I - يتعين على الملزمين اإيداع ت�شريح بتاأ�شي�ص 
دارة  �ش�شة يعد وفق مطبوع نموذجي لالإ الموؤ

للجماعة  التابعة  الوعاء  م�شلحة  لدى  وذلك 

داخل  نفوذها  دائرة  في  الن�شاط  يزاول  التي 

اأجل اأق�شاه ثالثون )30( يوما الموالية لتاريخ 

ال�شروع في مزاولة الن�شاط المذكور.

يودعوا  اأن  الملزمين  على  يجب   –  II
اإقرارا  للجماعة  التابعة  الوعاء  م�شلحة  لدى 

المن�شرمة  ال�شنة  خالل  المحققة  بالمداخيل 

الم�شافة  القيمة  ال�شريبة على  احت�شاب  دون 

وذلك قبل فاتح اأبريل من كل �شنة.
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قبل  �شنة  ربع  كل  تلقائيا  الر�شم  مبلغ  دى  ويوؤ

لدى  ال�شنة  لربع  الموالي  ال�شهر  ان�شرام 

�شندوق وكيل المداخيل الجماعي على اأ�شا�ص 

دون  الفترة  هذه  خالل  المحققة  المداخيل 

احت�شاب ال�شريبة على القيمة الم�شافة وذلك 

داء يعد وفق مطبوع نموذجي  بناء على بيان لالأ

دارة. لالإ

و نقله  و توقيفه اأ إقرار بتفويت الن�ساط اأ المادة  68 - ا

�س�سة و تغيير ال�سكل القانوني للموؤ اأ

اأو  نقله  اأو  اأوتوقيفه  الن�شاط  في حالة تفويت 

�ش�شة، يتعين على  تغيير ال�شكل القانوني للموؤ

اإقرار لدى م�شلحة  اإيداع  المعنيين  الملزمين 

واأربعين  خم�شة  اأجل  داخل  المعنية،  الوعاء 

اإحدى  وقوع  تاريخ  من  ابتداء  يوما   )45(

الحالت المذكورة، يت�شمن جميع العنا�شر 

المتعلقة بت�شفية الر�شم.

قرار بالعطالة المادة  69 - الإ

في حالة العطالة الجزئية اأو الكلية المن�شو�ص 

الملزم  يتعين على  اأعاله،   8 المادة  عليها في 

اأن يدلي داخل اأجل اأق�شاه 31 يناير من ال�شنة 

التابعة  الوعاء  م�شلحة  لدى  باإقرار،  الموالية 

نطاقها  داخل  الن�شاط  يمار�ص  التي  للجماعة 

الترابي، يت�شمن اإ�شارة اإلى رقم القيد  وو�شعية 

�ش�شة المعنية واأ�شباب العطالة ومبرراتها  الموؤ

وو�شف للجزء الذي �شملته العطالة.

مجموع  عطالة  الجزئية  بالعطالة  ويق�شد 

�ش�شة التي ت�شكل مو�شوع ا�شتغالل  مرافق الموؤ

منف�شل.

الباب التا�سع

قامة بالموؤ�س�سات ال�سياحية الر�سم على الإ

ول الفرع الأ

 مجال التطبيق

الخا�سعة  ن�سطة  والأ �سخا�س  الأ  -  70 المادة  

للر�سم

يواء  الإ �ش�شات  بموؤ الر�شم  هذا  ي�شتخل�ص 

اأو  ذاتيون  اأ�شخا�ص  يملكها  التي  ال�شياحي 

معنويون ي�شاف اإلى اأجرة الغرفة.

في  ال�شياحي«  يواء  الإ �ش�شات  »بموؤ يق�شد 

جر غرفا  توؤ التي  الفنادق  الباب،  مدلول هذا 

عابرين  لزبناء  ومفرو�شة  مجهزة  �شققا  اأو 

وقرى  والنزل  الخا�شة  ندية  والأ مقيمين  اأو 

ال�شيافة  ودور  ال�شياحية  قامات  والإ العطل 

�ش�شة  موؤ وكل  تمرات  الموؤ وق�شور  ومراكز 

القانون رقم 61.00 المتعلق  �شياحية ح�شب 

بالمن�شاآت ال�شياحية.

عفاءات المادة  71 - الإ

الم�شنفة  غير  الفنادق  الر�شم  هذا  من  تعفى 

والفنادق العائلية ومقطورات التخييم وماآوي 

ع�شر  الثانية  �شن  دون  طفال  والأ ال�شباب 

.)12(
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الفرع الثاني

اأ�شا�ض فر�ض الر�شم

�سا�س فر�س الر�سم المادة  72 -تحديد اأ

دى الر�شم عن كل �شخ�ص وعن كل ليلة وفق  يوؤ

اأ�شناف  لمختلف  بالن�شبة  المحددة  �شعار  الأ

يواء ال�شياحي. �ش�شات الإ موؤ

الفرع الثالث 

 ت�شفية الر�شم

المادة  73 - ال�سعر

جراءات  الإ وفق  الر�شم  اأ�شعار  تحدد 

وال�شروط المن�شو�ص عليها في المادة 168 

اأدناه، كما يلي:

تمرات  الموؤ وق�شور  ومراكز  ال�شيافة  دور  اأ ( 

والفنادق الممتازة : من 15 اإلى 30 درهم ؛

ب ( الفنادق:

- 5 نجوم : من 10 اإلى 25 درهم ؛

- 4 نجوم : من 5 اإلى 10 دراهم ؛

- 3 نجوم : من 3 اإلى 7 دراهم ؛

 5 اإلى   2 من   : واحـدة  ونجـمة  نجـمتين   -

دراهم ؛

 25 اإلى   10 من   : الــخا�شة  ج(  النـوادي 

درهم ؛

د ( قرى العطل : من 5 اإلى 10 دراهم ؛

 7 اإلى   3 مـن   : ال�شيــاحية  قامــات  هـ (  الإ

دراهم  ؛

و  المرحلية  والماآوي  والمالجىء  النزل  و ( 

خرى: من 2 اإلى 5  �ش�شات ال�شياحية الأ الموؤ

دراهم. 

الفرع الرابع 

 واجبات الملزمين

قرار بعدد الزبناء والليالي المادة  74 - الإ

يواء ال�شياحي  �ش�شات الإ يتعين على م�شتغلي موؤ

التابعة  الوعاء  م�شلحة  لدى  اإقرار  اإيداع 

للجماعة قبل فاتح اأبريل من كل �شنة، وذلك 

دارة، يت�شمن  وفق مطبوع نموذجي تعده الإ

خالل  �ش�شة  بالموؤ اأقاموا  الذين  الزبناء  عدد 

ال�شنة المن�شرمة وكذا عدد الليالي.

و نقله  و توقيفه اأ إقرار بتفويت الن�ساط اأ المادة  75 - ا

�س�سة و تغيير ال�سكل القانوني للموؤ اأ

في حالة تفويت الن�شاط اأو توقيفه اأو نقله اأو 

�ش�شة، يتعين على  تغيير ال�شكل القانوني للموؤ

الوعاء  م�شلحة  لدى  اإقرار  و�شع  الملزمين 

داخل  �ش�شة  الموؤ تقع  التي  للجماعة  التابعة 

واأربعين  خم�شة  اأجل  داخل  الترابي،  نطاقها 

اإحدى  وقوع  تاريخ  من  ابتداء  يوما   )45(

الحالت المذكورة.
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اإيداع  اأجل  ي�شبح  الملزم،  وفاة  حالة  وفي 

 )3( ثالثة  الحقوق  ذوي  طرف  من  قرار  الإ

اأ�شهر ابتداء من تاريخ الوفاة.

الهالك من طرف  ن�شاط  موا�شلة  وفي حالة 

ذوي الحقوق، يتعين عليهم التن�شي�ص �شراحة 

�شدار  لإ وذلك  المذكور  قرار  بالإ ذلك  على 

الر�شم على الن�شاط المزاول على ال�شياع.

داء الر�سم المادة  76 - اأ

ال�شياحي  يواء  الإ �ش�شات  موؤ م�شتغلو  يعتبر 

ولين عن  الم�شار اإليهم بالمادة 70 اأعاله م�شوؤ

تح�شيل الر�شم من الزبناء.

يجب اأن تبين الفاتورات مبلغ الر�شم ب�شكل 

منفرد.

دى مبلغ الر�شم تلقائيا لدى �شندوق وكيل  يوؤ

المداخيل الجماعي كل ربع �شنة قبل ان�شرام 

ال�شهر الذي يلي ربع ال�شنة، على اأ�شا�ص عدد 

�ش�شة وعدد الليالي،  الزبناء الذين اأقاموا بالموؤ

داء يعد وفق مطبوع نموذجي  بناء على بيان لالأ

دارة. لالإ

الباب العا�سر

  الر�سم على المياه المعدنية ومياه المائدة

ول  الفرع الأ

 مجال التطبيق

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة  77 - الأ

�ش�شات التي ت�شتغل    يفر�ص الر�شم على الموؤ

المعدة  المائدة  مياه  اأو  معدنية  مياه  ينابيع 

لال�شتهالك في �شكل قنينات.

المادة  78 -المواد الخا�سعة للر�سم

المياه المعدنية ومياه المائدة الخا�شعة للر�شم 

حكام  بار المنظمة بالأ اأو الآ الينابيع  هي مياه 

المتعلقة  العمل  بها  الجاري  الت�شريعية 

با�شتغاللها وبيعها.

الفرع الثاني 

اأ�شا�ض فر�ض الر�شم

�سا�س فر�س الر�سم المادة  79 - تحديد اأ

 يفر�ص الر�شم على اأ�شا�ص كل لتر اأو ك�شر من 

اللتر من المياه المعدنية ومياه المائدة المعدة 

لال�شتهالك في �شكل قنينات.

الفرع الثالث 

ت�شفية الر�شم

المادة  80 - ال�سعر

يحدد �شعر الر�شم في 0,10 درهم عن كل لتر 

مياه  اأو  المعدنية  المياه  اللتر من  اأو ك�شر من 

المائدة المعدة لال�شتهالك في �شكل قنينات.

الفرع الرابع

 واجبات الملزمين

قرار المادة  81 - الإ

يجب على الملزمين اأن يودعوا قبل فاتح اأبريل 

من كل �شنة، لدى وكيل المداخيل الجماعي 

اإقرارا بعدد اللترات اأو ك�شور اللترات من المياه 
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المعدنية ومياه المائدة المعدة لال�شتهالك في 

�شكل قنينات.

داء الر�سم المادة  82 -اأ

دى مبلغ الر�شم تلقائيا لدى  �شندوق وكيل  يوؤ

المداخيل الجماعي كل ربع �شنة وقبل ان�شرام 

ال�شهر الموالي لكل ربع �شنة، على اأ�شا�ص عدد 

اللترات اأو ك�شور اللترات من المياه المعدنية 

المعدة لال�شتهالك في �شكل  المائدة  مياه  اأو 

داء يعد وفق مطبوع  قنينات، بناء على بيان لالأ

دراة. نموذجي لالإ

الباب الحادي ع�سر

الر�سم على النقل العمومي للم�سافرين

ول الفرع الأ

 مجال التطبيق 

ن�سطة الخا�سعة للر�سم المادة  83 - الأ

يفر�ص الر�شم على النقل العمومي للم�شافرين 

جرة وحافالت النقل  على ن�شاط �شيارات الأ

المجال  اأ�شا�ص  على  للم�شافرين  العمومي 

الترابي ل�شتغاللها.

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة  84 - الأ

وفي  المالكين،  طرف  من  الر�شم  دى  يوؤ

م�شتغلي  طرف  من  معرفتهم،  عدم  حالة 

العمومي  النقل  وحافالت  جرة  الأ �شيارات 

للم�شافرين. 

الفرع الثاني 

 اأ�شا�ض فر�ض الر�شم 

�سا�س فر�س الر�سم المادة  85 - تحديد اأ

النقل  ن�شاط  مزاولة  على  الر�شم  هذا  يفر�ص 

العمومي للم�شافرين باعتبار اأ�شناف العربات 

المخ�ش�شة لذلك.

الفرع الثالث

  ت�شفية الر�شم 

المادة  86 -ال�سعر

�شنة  ربع  كل  عن  الر�شم  هذا  اأ�شعار  تحدد 

جراءات وال�شروط المن�شو�ص عليها  وفق الإ

الجدول  ح�شب  وذلك  اأدناه،   168 بالمادة 

التالي:

المبلغ ال�شنف

من 80 اإلى 200 درهم

من 120 اإلى 300 درهم

من 150 اإلى 400 درهم

من 300 اإلى 800 درهم

من 500 اإلى 1400 درهم

من 800 اإلى 2000 درهم

جرة �سيارات الأ

من ال�شنف الثاني........................

ول........................ من ال�شنف الأ

الحافالت

اأقل من 7 مقاعد..................

�شل�شلة ج.......................

�شل�شلة ب.......................

�شل�شلة اأ.........................

وتبتدئ اأرباع ال�شنة من فاتح يناير وفاتح اأبريل 

�شنة  ربع  وكل  اأكتوبر،  وفاتح  يوليوز  وفاتح 

ابتدئ يعد ربع �شنة كامل.
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الفرع الرابع 

واجبات الملزمين 

قرار �سي�س والإ المادة  87 - الت�سريح بالتاأ

يتعين على الملزمين اأن يودعوا لدى م�شلحة 

الوعاء التابعة للجماعة ت�شريحا بالتاأ�شي�ص عند 

بتوقيف  واإقرارا  الن�شاط  مزاولة  في  ال�شروع 

الن�شاط في حالة تفويت العربة اأو تغيير طبيعة 

�ش�شة  للموؤ القانوني  ال�شكل  تغيير  اأو  الن�شاط 

دارة.  وفق مطبوع نموذجي تعده الإ

داء الر�سم المادة  88 - اأ

قبل  �شنة،  ربع  كل  تلقائيا  الر�شم  مبلغ  دى  يوؤ

لدى  �شنة  ربع  لكل  الموالي  ال�شهر  ان�شرام 

�شندوق وكيل مداخيل:

-الجماعة التي يتم ال�شتغالل بنطاقها الترابي 

جرة من ال�شنف الثاني؛ فيما يتعلق ب�شيارة الأ

-الجماعة التي توجد بها نقطة انطالق العربة 

خرى.  �شناف الأ بالن�شبة لالأ

داء إثبات الأ المادة  89 - ا

الملزم  اإلى  و�شل  بت�شليم  الر�شم  اأداء  يثبت 

طرف  من  مراقبة  عملية  كل  عند  به  دلء  لالإ

الم�شالح المخت�شة.

الباب الثاني ع�سر

الر�سم على ا�ستخراج مواد المقالع

ول الفرع الأ

مجال التطبيق 

ن�سطة الخا�سعة للر�سم المادة  90 - الأ

المواد  كميات  على  الر�شم  يفر�ص      

داخل  الموجودة  المقالع  من  الم�شتخرجة 

النفوذ الترابي للجماعة. 

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة  91 - الأ

له  المرخ�ص  الم�شتغل  على  الر�شم  يفر�ص 

كيفما كان نظام ملكية المقلع.

الفرع الثاني

اأ�شا�ض فر�ض الر�شم 

�سا�س فر�س الر�سم المادة  92 -تحديد اأ

المواد  كميات  اأ�شا�ص  على  الر�شم  يحت�شب 

هذه  طبيعة  ح�شب  المقالع  من  الم�شتخرجة 

المواد. 

الفرع الثالث 

 ت�شفية الر�شم 

المادة  93 -ال�سعر

يحدد �شعر الر�شم كما يلي:
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ال�شعر عن كل متر 

مكعب م�شتخرج

اأ�شناف المواد الم�شتخرجة

من 20 اإلى 30درهم 

من 15 اإلى 20درهم 

 من 3 اإلى 6 دراهم

للتزيين  ال�شالحة  لل�شخور  بالن�شبة   -

والتجميل والغا�شول وفينادينيت وحجر 

يمان ومرجان و�شفير.....................

نواع الرخام.................. -بالن�شبة لأ

وال�شخور  للرمال  -بالن�شبة 

جب�ص،  )حجر،   للبناء  الم�شتعملة 

الم�شتعملة  وال�شخور  مختلط(  تراب 

ال�شل�شال،  )الكل�ص،  �شناعية  غرا�ص  لأ

البزولن(.................................

المادة  94 - توزيع عائد الر�سم

الم�شلحة  طرف  من  الر�شم  عائد  يوزع   

المكلفة بالتح�شيل كما يلي:

- %90 لفائدة ميزانيات الجماعات المعنية ؛

-%10 لفائدة ميزانية الجهة المعنية.

الفرع الرابع 

 واجبات الملزمين 

قرار المادة  95 - الإ

لكل  ي�شلموا  اأن  الملزمين  على  يتعين   –  I
متوا�شلة  ل�شل�شلة  وتابعا  مرقما  و�شال  زبون 

دارة عن  ومعدا وفق مطبوع نموذجي تعده الإ

الكمية التي يقتنيها.

لدى  اإقرار  اإيداع  الملزمين  على  يتعين   -  II
يتم  التي  للجماعة  التابعة  الوعاء  م�شلحة 

ا�شتخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابي 

مطبوع  وفق  �شنة  كل  من  اأبريل  فاتح  قبل 

يت�شمن طبيعة وكمية  دارة  الإ تعده  نموذجي 

المواد الم�شتخرجة بر�شم ال�شنة المن�شرمة.

داء الر�سم المادة  96 - اأ

دى مبلغ الر�شم تلقائيا لدى �شندوق وكيل  يوؤ

المداخيل الجماعي كل ربع �شنة قبل ان�شرام 

ال�شهر الموالي لكل ربع �شنة، على اأ�شا�ص طبيعة 

بيان  على  بناء  الم�شتخرجة،  المواد  وكمية 

دارة. داء يعد وفق مطبوع نموذجي لالإ لالأ

الباب الثالث ع�سر

الر�سم على رخ�س ال�سياقة

ول  الفرع الأ

مجال التطبيق 

المادة  97 - العمليات الخا�سعة للر�سم

يفر�ص الر�شم  على رخ�ص ال�شياقة حين ت�شليم 

الرخ�شة اأو تمديد �شالحيتها اإلى �شنف اآخر.

من  ن�شخة  ت�شليم  عند  الر�شم  ي�شتحق  ول 

الرخ�شة.

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة  98 - الأ

على  ح�شل  �شخ�ص  كل  على  الر�شم  يفر�ص 

اإلى  تمديد �شالحيتها  على  اأو  �شياقة  رخ�شة 

�شنف اآخر.
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الفرع الثاني

ت�شفية الر�شم

المادة  99 - ال�سعر

يحدد �شعر الر�شم في 150 درهم.

المادة  100 - الهيئة المكلفة بتح�سيل الر�سم

المكلفة  الهيئة  طرف  من  الر�شم  ي�شتخل�ص 

�شالحيتها  تمديد  اأو  ال�شياقة  رخ�شة  بت�شليم 

اإلى �شنف اآخر.

داء الر�سم إثبات اأ المادة  101 - ا

طابع  و�شع  طريق  عن  الر�شم  اأداء  اإثبات  يتم 

خا�ص على الوثيقة المن�شو�ص عليها في المادة 

قليم بو�شع هذه  97 اأعاله. تقوم العمالة اأو الإ
المكلفة  الهيئة  اإ�شارة  رهن  الخا�شة  الطوابع 

بتح�شيل هذا الر�شم. 

الفرع الثالث 

 الواجبات

المادة  102 - دفع مبلغ الر�سم

ال�شياقة  رخ�شة  بت�شليم  المكلفة  الهيئة  تقوم 

وتمديد �شالحيتها اإلى �شنف اآخر، بتح�شيل 

مبلغ الر�شم، وتدفعه كل ربع �شنة لدى �شندوق 

قليم قبل ان�شرام  وكيل مداخيل العمالة اأو الإ

ال�شهر الذي يلي كل ربع �شنة.

ال�شهر  يت�شمن  اإعالم  بيان  وفق  الدفع  ويتم 

الذي تم خالله ا�شتخال�ص الر�شم وكذا مبلغ 

الر�شم الم�شتخل�ص.

المادة  103 - الطابع الخا�س

يجب اأن تكون رخ�شة ال�شياقة حاملة للطابع 

الخا�ص الذي يثبت اأداء مبلغ الر�شم.

الباب الرابع ع�سر

الر�سم على ال�سيارات الخا�سعة للفح�س 

التقني 

ول الفرع الأ

مجال التطبيق 

المادة  104 - العمليات الخا�سعة للر�سم

اإجراء  حين  ال�شيارات  على  الر�شم  ي�شتحق 

الفح�ص التقني ال�شنوي الذي تخ�شع له هذه 

ال�شيارات.

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة  105 - الأ

�شهادة  �شاحب  طرف  من  الر�شم  دى  يوؤ

ت�شجيل ال�شيارة.

الفرع الثاني

 ت�شفية الر�شم

المادة  106 - ال�سعر

القوة  اأ�شا�ص  على  الر�شم  هذا  اأ�شعار  تحدد 

الجبائية لل�شيارات كما يلي:
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ال�شعر   القوة الجبائية

30 درهما
50 درهما
70 درهما

100 درهما

- اأقل من 8 اأح�شنة

- من 8 اإلى 10 اأح�شنة 

- من 11 اإلى 14 ح�شانا

- 15 ح�شانا اأو اأكثر

 المادة 107 - الهيئة المكلفة با�ستخال�س الر�سم

ي�شتخل�ص هذا الر�شم من طرف الهيئة المكلفة 

بالفح�ص التقني لل�شيارات حيث تتولى و�شع 

طابع خا�ص على �شهادة الفح�ص التقني.

الطوابع  هذه  قليم  الإ اأو  العمالة  اإدارة  ت�شع 

باإجراء  المكلفة  الهيئة  اإ�شارة  رهن  الخا�شة 

الفح�ص التقني لل�شيارات.

الفرع الثالث

 الواجبات

قرار ودفع مبلغ الر�سم المادة  108 - الإ

يتعين على الهيئة التي قامت باإجراء الفح�ص 

�شنوي  ربع  اإقرار  اإيداع  لل�شيارات  التقني 

لدى  تلقائيا  الر�شم  مبلغ  دفع  على  والعمل 

قليم الذي  �شندوق وكيل مداخيل العمالة اأو الإ

توجد الهيئة المعنية داخل نطاقه الترابي. 

ترفق كل دفعة لمبلغ الر�شم ببيان اإعالم يعد وفق 

معطيات  يت�شمن  دارة  لالإ نموذجي  مطبوع 

ا�شتخال�ص  تم خالله  الذي  ال�شنة  ربع  حول 

الر�شم وعنوان الهيئة التي قامت بعملية الدفع 

وكذا مبلغ الر�شم الم�شتخل�ص. 

  الباب الخام�س ع�سر

الر�سم على بيع الحا�سالت الغابوية

ول الفرع الأ

 مجال التطبيق 

المادة  109 - الحا�سالت الخا�سعة للر�سم

يفر�ص الر�شم على بيع الحا�شالت الغابوية بما 

�شجار على  خ�شاب المقطوعة من الأ فيها الأ

اأ�شا�ص الثمن الذي بيعت به هذه الحا�شالت 

دون احت�شاب ال�شريبة على القيمة الم�شافة.

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة  110 -الأ

يفر�ص الر�شم الم�شار اإليه اأعاله على م�شتري 

الحا�شالت الغابوية.

الفرع الثاني

ت�شفية الر�شم

المادة  111 - ال�سعر

مبيعات  مبلغ  الر�شم في%10من  �شعر  يحدد 

في  عليها  المن�شو�ص  الغابوية  الحا�شالت 

المادة 109 اأعاله.

المادة  112 - الهيئة المكلفة با�ستخال�س الر�سم

اإدارة  طرف  من  وي�شتخل�ص  الر�شم  ي�شفى 

المياه والغابات وفق نف�ص ال�شروط المنظمة 

لت�شفية وتح�شيل الموارد الغابوية.
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المادة  113 - دفع مبلغ الر�سم

القاب�ص  �شندوق  لدى  الر�شم  عائد  يدفع 

العمالة  اأو  قليم  الإ ميزانية  بتدبير  المكلف 

بيع  عمليات  نفوذها  دائرة  في  تمت  التي 

الحا�شالت الغابوية وذلك داخل اأجل ال�شهر 

الموالي لتاريخ تح�شيل مبلغ هذه المبيعات.

الباب ال�ساد�س ع�سر

الر�سم على رخ�س ال�سيد 

ول  الفرع الأ

 مجال التطبيق 

�سخا�س الخا�سعون للر�سم المادة  114 - الأ

يفر�ص هذا الر�شم على الم�شتفيد من رخ�شة 

ال�شيد.

من  ن�شخة  ت�شليم  عن  الر�شم  ي�شتحق  ول 

الرخ�شة.

الفرع الثاني 

 ت�شفية الر�شم

المادة  115 - ال�سعر

كل  عن  درهم   600 في  الر�شم  �شعر  يحدد 

�شنة.

المادة  116 - ا�ستخال�س الر�سم

قليم  الإ اأو  العمالة  مداخيل  وكيل  يقوم 

الخا�ص  الطابع  وت�شليم  الر�شم  با�شتخال�ص 

للملزم حين ت�شليم الرخ�شة. كما يتولى دفع 

مبلغ الر�شم الم�شتخل�ص في نهاية كل �شهر اإلى 

القاب�ص المكلف بتدبير ميزانية الجهة التابعة 

قليم المعني. لها العمالة اأو الإ

داء الر�سم إثبات اأ المادة  117 - ا

على  خا�ص  طابع  بو�شع  الر�شم  اأداء  يثبت 

الوثيقة الم�شار اإليها في المادة 114 اأعاله.

الباب ال�سابع ع�سر

الر�سم على ا�ستغالل المناجم

ول  الفرع الأ

 مجال التطبيق 

الخا�سعة  ن�سطة  والأ �سخا�س  الأ  -  118 المادة  

للر�سم

  يفر�ص الر�شم على كميات المواد الم�شتخرجة 

�شخا�ص  الأ طرف  من  المنجزة  المناجم  من 

كيفما  المناجم  وم�شتغلي  المتياز  اأ�شحاب 

كان ال�شكل القانوني لهذا ال�شتغالل. 

الفرع الثاني

 ت�شفية الر�شم

المادة  119 - ال�سعر 

جراءات وال�شروط  يحدد �شعر الر�شم وفق الإ

ما  اأدناه   168 المادة  في  عليها  المن�شو�ص 

طن  كل  عن  دراهم  وثالثة  واحد  درهم  بين 

م�شتخرج.
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الفرع الثالث 

 واجبات الملزمين

قرار ودفع الر�سم المادة  120 -الإ

دلء قبل فاتح  يتعين على م�شتغلي المناجم الإ

الوعاء  اإلى م�شلحة  باإقرار  �شنة  اأبريل من كل 

التابعة للجهة يت�شمن الكميات الم�شتخرجة 

من المواد المنجمية خالل ال�شنة المن�شرمة.

ويدفع مبلغ الر�شم تلقائيا لدى �شندوق وكيل 

مداخيل الجهة كل ربع �شنة قبل ان�شرام ال�شهر 

الموالي لكل ربع �شنة، على اأ�شا�ص الكميات 

الم�شتخرجة خالل هذه الفترة، بناء على بيان 

دارة.  داء يعد وفق مطبوع نموذجي لالإ لالأ

الباب الثامن ع�سر

  الر�سم على الخدمات المقدمة بالموانئ

ول  الفرع الأ

 مجال التطبيق 

الخا�سعة  ن�سطة  والأ �سخا�س  الأ  -  121 المادة  

للر�سم

المعنية  الهيئات  على  الجهة  لفائدة  يفر�ص 

ر�شم على الخدمات المقدمة بالموانئ الواقعة 

الخدمات  با�شتثناء  للجهة  الترابي  بالنفوذ 

بال�شلع  والمتعلقة  الدولي  بالنقل  المرتبطة 

العابرة غير الموجهة لل�شوق الوطني.

الفرع الثاني

 اأ�شا�ض فر�ض الر�شم

�سا�س فر�س الر�سم المادة  122 - تحديد اأ

يفر�ص هذا الر�شم الذي يتحمله الم�شتفيدون 

جمالي للخدمات  من الخدمات على المبلغ الإ

 121 المادة  في  عليها  المن�شو�ص  المقدمة 

اأعاله، حتى في حالة اإعفائها من ال�شريبة على 

القيمة الم�شافة.

الفرع الثالث 

ت�شفية الر�شم

المادة  123 - ال�سعر

جراءات وال�شروط  يحدد �شعر الر�شم وفق الإ

من     اأدناه   168 المادة  في  عليها  المن�شو�ص 

عمال دون احت�شاب  %2 اإلى %5 من رقم الأ
ال�شريبة على القيمة الم�شافة.

المادة  124 - الهيئة المكلفة با�ستخال�س الر�سم

التي  الهيئة  طرف  من  الر�شم  هذا  ي�شتخل�ص 

تقدم الخدمات.

الفرع الرابع 

 واجبات الملزمين

قرار ودفع الر�سم المادة  125 - الإ

يتعين على الهيئات المكلفة با�شتخال�ص هذا 

الر�شم اإيداع اإقرار يعد وفق مطبوع نموذجي 

لدى  �شنة  كل  من  اأبريل  فاتح  قبل  دارة  لالإ
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رقم  يت�شمن  للجهة  التابعة  الوعاء  م�شلحة 

الهيئة  طرف  من  تحقيقه  تم  الذي  عمال  الأ

المعنية خالل ال�شنة المن�شرمة دون احت�شاب 

ال�شريبة على القيمة الم�شافة.

�شندوق  لدى  تلقائيا  الر�شم  مبلغ  دفع  يتم 

وكيل مداخيل الجهة كل ربع �شنة قبل ان�شرام 

ال�شهر الموالي لكل ربع �شنة على اأ�شا�ص رقم 

الفترة  تحقيقه خالل هذه  تم  الذي  عمال  الأ

الم�شافة  القيمة  ال�شريبة على  احت�شاب  دون 

داء يعد وفق مطبوع  بناء على بيان لالأ وذلك 

دارة. نموذجي لالإ

الق�سم الثاني

قواعد التح�شيل

ول الباب الأ

م�سطرة التح�سيل

المادة  126 - طرق التح�سيل

ت�شتخل�ص الر�شوم الم�شتحقة لفائدة الجماعات 

المحلية:

بالن�شبة  الملزمين  اإقرارات  على  بناء  تلقائيا   -

قرارية اأو عن طريق الدفع نقدا بالن�شبة  للر�شوم الإ

للحقوق النقدية  ؛

- بناء على اأوامر ال�شتخال�ص فردية اأو جماعية 

يتم اإ�شدارها ب�شفة منتظمة.

المادة  127 - الر�سوم الم�ستخل�سة من طرف وكيل 

المداخيل

المعني  الجماعي  المداخيل  وكيل  يقوم 

والحقوق  قرارية  الإ الر�شوم  با�شتخال�ص 

النقدية.

وامر بال�ستخال�س إ�سدار الأ المادة  128 - ا

ب�شيغة  وتذيل  بال�شتخال�ص  وامر  الأ ت�شدر 

التنفيذ من طرف:

- الوزير المكلف بالمالية اأو ال�شخ�ص المفو�ص 

المهني  للر�شم  بالن�شبة  الغر�ص  لدنه لهذا  من 

ور�شم ال�شكن ور�شم الخدمات الجماعية ؛

مر بال�شرف للجماعة المعنية اأو اأي �شخ�ص  - الآ

مفو�ص من لدنه لهذا الغر�ص بالن�شبة للر�شوم 

خرى المن�شو�ص عليها في هذا القانون. الأ

وامر بال�ستخال�س  المادة  129 - تح�سيل الأ

قل خم�شة  وامر بال�شتخال�ص على الأ تر�شل الأ

في  ال�شروع  تاريخ  قبل  يوما   )15( ع�شر 

التح�شيل اإلى المحا�شب المكلف بالتح�شيل 

الذي يتكلف بها وي�شمن ا�شتخال�شها طبقا 

 15.97 رقم  والقانون  القانون  هذا  حكام  لأ

بمثابة مدونة تح�شيل الديون العمومية.

عالم بفر�س الر�سم المادة  130 - الإ

عالم  ير�شل المحا�شب المكلف بالتح�شيل الإ

الم�شجلين  الملزمين  اإلى  الر�شم  بفر�ص 

مغلق  ظرف  في  البريد  طريق  عن  بالجداول 
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في  ال�شروع  تاريخ  عند  تقدير  اأبعد  وعلى 

التح�شيل.

الواجب  الر�شم  مبلغ  عالم  الإ هذا  ويبين 

وتاريخ  التح�شيل  في  ال�شروع  وتاريخ  ه  اأداوؤ

ال�شتحقاق.

خبار بتاريخ ال�سروع في  المادة 131 - و�سائل الإ

التح�سيل

في  ال�شروع  بتاريخ  الملزمين  اإخبار  يتم 

التح�شيل وتاريخ ال�شتحقاق بجميع و�شائل 

بمقرات  عالنات  الإ اإل�شاق  خا�شة  خبار  الإ

الجماعة المعنية.

الباب الثاني

ال�ستحقاق 

جل ال�ستحقاق المادة  132 - اأ

طريق  عن  الم�شتخل�شة  الر�شوم  ت�شتحق 

الموالي  الثاني  ال�شهر  ان�شرام  عند  الجداول 

ل�شهر ال�شروع في تح�شيلها.

بال�شتخال�ص  وامر  الأ فورا  ت�شتحق  اأنه  غير 

فيما  الت�شوية  �شبيل  على  اإ�شدارها  يتم  التي 

يتعلق بالر�شوم المفرو�ص ت�شديدها بناء على 

اإقرار. 

الباب الثالث

التح�سيل الجبري

المادة  133 - م�سطرة التح�سيل الجبري

تطبق اأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة 

الر�شوم  لتح�شيل  العمومية  الديون  تح�شيل 

المن�شو�ص عليها في هذا القانون.

الق�سم الثالث

الجزاءات

ول الباب الأ

الجزاءات المتعلقة بالوعاء

ول الفرع الأ

الجزاءات الم�شتركة 

و و�سع  قرار اأ المادة  134 - جزاءات عن عدم الإ

و عن الت�سحيحات جل اأ قرار خارج الأ الإ

اإيداعه  اأو  قرار  الإ اإيداع  عدم  حالة  في   -  I
الر�شم  مبلغ  على  تطبق  جل،  الأ خارج 

الم�شتحق زيادة قدرها  15%.

عنا�شر  يت�شمن  اأو  ناق�ص  اإقرار  لكل  بالن�شبة 

غير متطابقة، تطبق على مبلغ الر�شم الم�شتحق 

زيادة قدرها  % 15، ما عدا اإذا كانت العنا�شر 

ثر على اأ�شا�ص  الناق�شة اأو غير المتطابقة ل توؤ

ت�شفية الر�شم اأو ا�شتخال�شه.

ول يمكن اأن يقل مبلغ كل زيادة من الزيادات 

ال�شالفة الذكر عن 500 درهم.
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الر�شم  فر�ص  اأ�شا�ص  ت�شحيح  في حالة   - II
قرار، تطبق زيادة %15على  الم�شرح به في الإ

الت�شحيح  هذا  عن  المترتبة  الواجبات  مبلغ 

المن�شو�ص  الجزاءات  بتطبيق  خالل  الإ دون 

عليها في المادة 147 اأدناه.

التكميلية  المبالغ  اإ�شدار تح�شيل  يتم   - III
طريق  عن  اأعاله  اإليها  الم�شار  والجزاءات 

جداول. 

من  الزيادة  ن�شبة  من  الرفع  ويمكن 

%15المن�شو�ص عليها اأعاله اإلى %100عند 
ثبوت �شوء نية الملزم.

اأن تقل عن مبلغ  % 100 دون  وتطبق زيادة 

خالل  مائة )100( درهم كحد اأدنى ودون الإ

المن�شو�ص عليها  الذعيرة والزيادات  بتطبيق 

في المادة 147 اأدناه.

قرار بتفويت  جزاءات عن عدم الإ المادة  135 - 

و تغيير ال�سكل القانوني  و نقله اأ و توقفه اأ الن�ساط اأ

�س�سة للموؤ

قرارات  يتعر�ص الملزم الذي ل يقوم باإيداع الإ

و68  و48   16 المواد  في  عليها  المن�شو�ص 

المحدد،  جل  الأ داخل  اأعاله  و87  و75 

لتطبيق زيادة قدرها %15تحت�شب على مبلغ 

الر�شم الم�شتحق اأو الذي كان �شي�شتحق في 

غياب كل اإعفاء من الر�شم اأو تخفي�ص منه.

الحقوق  ذوو  فيها  يحدد  لم  التي  الحالة  في 

المن�شو�ص  الملزم  بوفاة  قرار  الإ في  �شراحة 

عليه في المادة 16 اأعاله موا�شلة مزاولة ن�شاط 

حكام الفقرة  الهالك، تتم ت�شوية الر�شم طبقا لأ

8 من المادة 8 اأعاله.

المتعلقة  حكام  جزاءات مخالفة الأ  - 136 المادة 

دلء بالوثائق المحا�سبية طالع والإ بحق الإ

بحق  المتعلقة  المخالفات  على  يعاقب 

 151 المادة  في  عليه  المن�شو�ص  طالع  الإ

دلء بالوثائق المن�شو�ص عليها  اأدناه وبعدم الإ

في المادة 149 اأدناه، بغرامة قدرها خم�شمائة 

مائة  قدرها  تهديدية  وبغرامة  درهم   )500(

في حدود  تاأخير  يوم  كل  عن  درهم   )100(

جراءات  األف )1.000( درهم، وذلك وفق الإ

 159 المادة  في  المن�شو�ص عليها  وال�شروط 

اأدناه.

عن  التهديدية  والغرامة  الغرامة  اإ�شدار  ويتم 

حكام  طريق جداول التح�شيل. غير اأن هذه الأ

بالتوثيق  المكلفين  الق�شاة  على  تطبق  ل 

دارات العمومية والجماعات المحلية. والإ

دلء بالرخ�س المادة 137 - جزاءات عن عدم الإ

اإذا امتنع الملزم عن تقديم التراخي�ص الم�شلمة 

دارة عند كل عملية مراقبة  الإ اإليه من طرف 

دلء  ر�شم معين، توجه اإليه ر�شالة تدعوه اإلى الإ

بالرخ�ص المذكورة داخل اأجل خم�شة ع�شر 
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الر�شالة  ت�شلمه  تاريخ  من  ابتداء  يوما   )15(

المذكورة.

وفي حالة عدم اإدلء الملزم بالوثائق المطلوبة 

عليه  يفر�ص  المذكور،  جل  الأ ان�شرام  بعد 

مع  اإعالم  �شابق  ودون  تلقائية  ب�شفة  الر�شم 

تطبيق غرامة قدرها خم�شمائة )500( درهم.

المادة  138 - الجزاءات الجنائية

ب�شرف النظر عن الجزاءات الجبائية المن�شو�ص 

عليها في هذا القانون، يتعر�ص لغرامة تتراوح 

األف  وخم�شين   )5.000( اآلف  خم�شة  بين 

في  ثبت  �شخ�ص  كل  درهم،   )50.000(

اأو  للر�شم  اإخ�شاعه  من  فالت  الإ ق�شد  حقه 

تمل�ص من دفعه اأو الح�شول على خ�شم منه 

اإحدى  ا�شتعمال  بغير حق،  مبالغ  ا�شترداد  اأو 

الو�شائل التالية :

- ت�شليم اأو تقديم فاتورات �شورية ؛

- تقديم تقييدات محا�شبية مزيفة اأو �شورية ؛

- بيع بدون فاتورات ب�شفة متكررة ؛

- اإخفاء اأو اإتالف الوثائق المحا�شبية المطلوبة 

قانونيا ؛

- اختال�ص مجموع اأو بع�ص اأ�شول ال�شركة 

اأو الزيادة ب�شورة تدلي�شية في خ�شومها ق�شد 

افتعال اإع�شارها.

وفي حالة العود اإلى المخالفة قبل م�شي خم�ص 

)5( �شنوات على الحكم بالغرامة المذكورة 

الذي اكت�شب قوة ال�شيء المق�شي به، يعاقب 

مرتكب المخالفة زيادة على الغرامة المقررة 

ثالثة  اإلى  واحد  �شهر  من  بالحب�ص  اأعاله 

)3(اأ�شهر.

المن�شو�ص عليها في هذه  تثبت المخالفات 

دارة  بالإ ماأموران  يحرره  بمح�شر  المادة 

قل اإلى درجة مت�شرف م�شاعد  ينتميان على الأ

لهذا  خ�شي�شا  منتدبان  لها  مماثلة  درجة  اأو 

به  الجاري  للت�شريع  وفقا  ومحلفان  الغر�ص 

العمل. 

للر�شم  للخا�شع  القانوني  النظام  يكن  مهما 

فاإن عقوبة الحب�ص ل يمكن اأن تطبق اإل على 

اأو  المخالفة  الذي ارتكب   الذاتي  ال�شخ�ص 

ول ثبت اأن المخالفة ارتكبت  على كل م�شوؤ

بتعليمات منه وبموافقته.

اأنه  ويتعر�ص لنف�ص العقوبة كل �شخ�ص ثبت 

فعال المذكورة  اأو �شاعد  �شاهم في ارتكاب الأ

طراف في تنفيذها. ل يمكن اإثبات  اأو اأر�شد الأ

المخالفات المن�شو�ص عليها في هذه المادة 

اإل في اإطار مراقبة �شريبية. 
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المادة  139 - جزاءات الم�ساعدة على التمل�س من 

داء الر�سم اأ

يتعر�ص لغرامة ل تقل عن األف)1.000( درهم 

ول تفوق %100من مبلغ الر�شم المتمل�ص من 

اأعمال  �شاهم في  اأنه  ثبت  اأدائه، كل �شخ�ص 

اأو �شاعد  اإلى التمل�ص من دفع الر�شم  تهدف 

عمال  الملزم اأو اأ�شار عليه بخ�شو�ص تنفيذ الأ

المذكورة. 

اأعاله  اإليها  الم�شار  الغرامة  اإ�شدار مبلغ  ويتم 

عن طريق الجدول.

الفرع الثاني

الجزاءات الخا�شة ببع�ض الر�شوم 

I- الر�شم المهني
المادة  140 - جزاء عدم الت�سجيل بجدول الر�سم 

المهني

المحدد  جل  الأ داخل  يقم  لم  ملزم  كل 

باإيداع اإقرار الت�شجيل بجدول الر�شم المهني 

المن�شو�ص عليه في المادة 12 اأعاله، يتعر�ص 

لزيادة قدرها %15  من مبلغ الر�شم الم�شتحق 

اإعفاء  في غياب كل  �شي�شتحق  الذي كان  اأو 

من الر�شم اأو تخفي�ص منه.

اأن يقل مبلغ  حوال، ل يمكن  وفي جميع الأ

الزيادة عن خم�شمائة )500( درهم.

قرار بالعنا�سر الخا�سعة  المادة  141 - جزاء عدم الإ

للر�سم

قرار بالعنا�شر الخا�شعة  في حالة عدم اإيداع الإ

قرار  الإ عدم  اأو  ذلك  في  التاأخير  اأو  للر�شم 

والمن�شو�ص  العنا�شر  بهذه  متعلقة  بتغييرات 

دلء  الإ حالة  اأوفي  اأعاله،   13 بالمادة  عليه 

وفق  الر�شم  يطبق  كاف  غير  و  ناق�ص  باإقرار 

دارة مع تطبيق زيادة  العنا�شر التي في حوزة الإ

قدرها %15 تحت�شب على اأ�شا�ص مبلغ الر�شم 

اأو الذي كان �شي�شتحق في غياب  الم�شتحق 

دون  منه  تخفي�ص  اأو  الر�شم  من  اإعفاء  كل 

خالل بتطبيق الجزاءات المن�شو�ص عليها  الإ

في المادة 147 اأدناه.

ويتم اإ�شدار مبلغ الر�شم والذعيرة و الجزاءات 

الم�شار اإليها اأعاله عن طريق الجدول.

إ�سهار رقم التعريف  المادة  142 - جزاءات عدم ا

إثبات الت�سجيل بجدول الر�سم  دلء بوثيقة ا وعدم الإ

المهني

في حالة عدم مراعاة اأحكام المادة 14 اأعاله، 

المن�شو�ص  جراءات  الإ وفق  الملزم  يدعى 

عليها في المادة 152 اأدناه، اإلى ت�شوية و�شعيته 

داخل اأجل ثالثين )30( يوما الموالية لتاريخ 

�شعار.  ت�شلمه الإ

داخل  و�شعيته  بت�شوية  الملزم  يقم  لم  واإذا 

جل المن�شو�ص عليه اأعاله، تقرر المخالفة  الأ

 % قدرها  زيادة  تطبيق  اإلى  دي  وتوؤ بمح�شر 

كان  الذي  اأو  الم�شتحق  الر�شم  مبلغ  من   15
اأو  الر�شم  من  اإعفاء  كل  غياب  في  �شي�شتحق 

ثبتت  التي  ال�شنة  بر�شم  وذلك  منه،  تخفي�ص 

فيها المخالفة.

الم�شار  �شخا�ص  الأ تمكن  عدم  حالة  وفي 

اأعاله  ب(   -  2°-I - 10 المادة  في  اإليهم 



الجبايات المحلية

�� -- 

وفق  المهني  بالر�شم  بتعريفهم  دلء  الإ من 

 10 المادة  في  عليها  المن�شو�ص  جراءات  الإ

المذكورة، يتم اللجوء على نفقتهم اإلى حجز 

المعدات  وكذا  للبيع  المعرو�شة  الب�شائع 

اإذا  اإل  المهني  ن�شاطهم  لمزاولة  الم�شتعملة 

دلء بتعريفهم  قدموا �شمانة كافية اإلى حين الإ

بالر�شم المهني. 

إقرار بعطالة  دلء با المادة  143 - جزاءات عدم الإ

�س�سة  الموؤ

�ش�شة  قرار بعطالة الموؤ دلء بالإ في حالة عدم الإ

يفقد  اأعاله،   15 المادة  في  عليه  المن�شو�ص 

اأو  الر�شم  من  براء  الإ من  ال�شتفادة  الملزم 

التخفي�ص منه ب�شبب العطالة المن�شو�ص عليه 

في المادة 162 اأدناه.

II- ر�شم ال�شكن ور�شم الخدمات الجماعية
قرار  بالإ دلء  الإ عدم  جزاءات   -  144 المادة  

و بتغيير الغر�س  و بتغيير المالك اأ �سغال البناء اأ بانتهاء اأ

المخ�س�س له

يتعر�ص المالك اأو ذوو حق النتفاع الذين لم 

قرارات بانتهاء  جال المحددة بالإ يدلوا داخل الآ

اأ�شغال البناء اأو بتغيير المالك اأو بتغيير الغر�ص 

المخ�ش�ص له المن�شو�ص عليها في المادة 30 

القانون لزيادة قدرها %15تحت�شب  من هذا 

كان  الذي  اأو  الم�شتحق  الر�شم  مبلغ  من 

عفاء الكلي اأو الجزئي  �شي�شتحق في غياب الإ

من الر�شم.

قرار ب�سغور العقار المادة  145 - جزاءات عدم الإ

لم  الذين  النتفاع  حق  ذوو  اأو  المالك  يفقد 

ي�شتجيبوا ل�شتدعاء المفت�ص المن�شو�ص عليه 

في المادة 26 اأعاله، اأو الذين لم يدلوا داخل 

المن�شو�ص  ال�شغور  باإقرار  المحددة  جال  الآ

عليه في المادة 31 اأعاله، حق ال�شتفادة من 

براء من الر�شم ال�شادر ب�شبب ال�شغور. الإ

الم�شروبات  بيع  محال  على  الر�شم   -III
والر�شم على النقل العمومي للم�شافرين

�سي�س إيداع الت�سريح بالتاأ المادة  146 - جزاء عدم ا

باإيداع  يقوموا  لم  الذين  الملزمون  يتعر�ص 

الت�شريح بالتاأ�شي�ص المن�شو�ص عليه في المادتين 

لغرامة  مغلوط  اإقرار  اإيداع  اأو  اأعاله  67 و87 
قدرها خم�شمائة )500( درهم. 

ت�شدر هذه الغرامة بوا�شطة اأمر بال�شتخال�ص.

  الباب الثاني

الجزاءات المتعلقة بالتح�سيل

خر  المتاأ داء  الأ عن  الجزاءات   -  147 المادة  

للر�سم

تطبق ذعيرة قدرها % 10 وزيادة قدرها  5% 

التاأخير و%0،50 عن  ول من  الأ ال�شهر  عن 

كل �شهر اأو جزء �شهر اإ�شافي من مبلغ :

بعد  بع�شها  اأو  جميعها  التلقائية  داءات  الأ  -

المن�شرمة  المدة  المحدد عن  جل  الأ ان�شرام 

داء. بين تاريخ ا�شتحقاق الر�شم وتاريخ الأ
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غير اأن هذه الزيادات والذعيرة ل تطبق على 

الجماعية  الخدمات  ور�شم  ال�شكن  ر�شم 

الواجب  الر�شم  ح�شة  اأو  مبلغ  يكون  عندما 

يفوق  ل  التح�شيل  بجدول  الم�شجل  ه  اأداوؤ

األف )1.000( درهم لكل ر�شم على حدة ؛

اأو  الجدول  طريق  عن  ال�شادرة  الر�شوم   -

اأوامر بال�شتخال�ص اإثر ت�شحيح اأ�شا�ص فر�ص 

قرار عن المدة المتراوحة  الر�شم الناتج عن الإ

اإ�شدار  وتاريخ  الر�شم  ا�شتحقاق  تاريخ  بين 

مر بال�شتخال�ص. الجدول اأو الأ

حكام الم�شار اإليها اأعاله، فاإن  وا�شتثناء من الأ

الزيادات الم�شار اإليها في هذه المادة ل تطبق 

وع�شرين  ربعة  الأ تتجاوز  التي  الفترة  على 

)24( �شهرا الفا�شلة بين تاريخ تقديم الطعن 

لتقدير  المحلية  اللجنة  اإلى  الملزم  من طرف 

 225 المادة  في  عليها  المن�شو�ص  ال�شريبة 

التاريخ  وبين  لل�شرائب،  العامة  المدونة  من 

مر  مر بتح�شيل جدول الأ الذي يو�شع فيه الأ

التكميلي  للر�شم  المت�شمن  بال�شتخال�ص 

الم�شتحق مو�شع التنفيذ.

مر  الأ اأو  الجدول  بتح�شيل  يتعلق  وفيما 

 0,50 قدرها%  زيادة  تطبق  بال�شتخال�ص، 

التاأخير  عن  �شهر  من  جزء  اأو  �شهر  كل  عن 

ين�شرم بين فاتح ال�شهر الذي يلي تاريخ �شدور 

اأداء  وتاريخ  بال�شتخال�ص  مر  الأ اأو  الجدول 

الر�شم.

داء  خير في حالة الأ المادة  148 - الزيادات عن التاأ

وامر بال�ستخال�س لت�سوية الر�سوم خر لالأ المتاأ

ا�شتثناء من اأحكام المادة 147 اأعاله، بالن�شبة 

مر بال�شتخال�ص  للر�شوم ال�شادرة عن طريق الأ

قدرها  زيادة  فقط  تطبق  الر�شم،  لت�شوية 

0,50% عن كل �شهر اأو جزء من �شهر اإ�شافي 
مر  الأ و�شع  تاريخ  بين  ين�شرم  التاأخير  عن 

التنفيذ  مو�شع  الر�شم  لت�شوية  بال�شتخال�ص 

داء. وتاريخ الأ

الجزء الثاني

م�شاطر المراقبة والمنازعات

ول الق�سم الأ

طالع حق المراقبة والإ

ول الباب الأ

اأحكام عامة

المادة  149 - حق المراقبة

والوثائق  قرارات  الإ دارة  الإ I-تراقب 
�شدار الر�شوم التالية: المعتمدة لإ

- الر�شم على عمليات التجزئة ؛

- الر�شم على محال بيع الم�شروبات ؛

�ش�شات ال�شياحية  ؛ قامة بالموؤ - الر�شم على الإ

- الر�شم على المياه المعدنية ومياه المائدة ؛

- الر�شم على النقل العمومي للم�شافرين ؛

- الر�شم على ا�شتخراج مواد المقالع ؛
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- الر�شم على الخدمات المقدمة بالموانئ ؛

- الر�شم على ا�شتغالل المناجم.

اأو  ذاتيين  اأ�شخا�شا  الملزمين،  على  يجب 

ثباتات ال�شرورية  معنويين، اأن يدلوا بجميع الإ

اإلى  المحا�شبية  الوثائق  جميع  يقدموا  واأن 

دارة المنتدبين  الماأمورين المحلفين التابعين لالإ

للقيام بالمراقبة الجبائية. 

للنظام  الخا�شعين  الملزمين  II- يجب على 
الجزافي المن�شو�ص عليه  في المادة 40 من 

لل�شرائب م�شك �شجل مرقم  العامة  المدونة 

�شر عليه من طرف م�شلحة الوعاء يبرز،  وموؤ

ح�شب الحالت، مبلغ المداخيل ال�شهرية اأو 

عنا�شر ت�شفية الر�شم. 

يجب على الملزمين الخا�شعين لنظام النتيجة 

المب�شطة  النتيجة  نظام  اأو  الحقيقية  ال�شافية 

المن�شو�ص عليهما على التوالي في المادتين 

33 و38 من المدونة العامة لل�شرائب م�شك 
محا�شبة طبقا للت�شريع و التنظيم الجاري بهما 

العمل.

المادة  150 - حفظ الوثائق

يجب على الملزمين اأن يحتفظوا طوال ع�شر 

)10( �شنوات في المكان المفرو�ص فيه الر�شم 

للمراقبة  الالزمة  المحا�شبية  بالوثائق  عليهم 

الجبائية وكذا كل وثيقة اأخرى من�شو�ص عليها 

حكام الت�شريعية والتنظيمية الجاري بها  في الأ

العمل.

�شبب  ي  لأ الذكر  نفة  الآ الوثائق  �شاعت  اإذا 

�شباب وجب على الملزمين اأن يخبروا  من الأ

بذلك م�شلحة الوعاء التابع لها محل موطنهم 

�ش�شتهم  ال�شريبي اأو مقرهم الجتماعي اأو موؤ

اإ�شعار  مع  م�شمونة  ر�شالة  بوا�شطة  الرئي�شية 

يوما   )15( ع�شر  الخم�شة  خالل  بالتو�شل 

الموالية للتاريخ الذي لحظوا فيه �شياعها.

المادة  151 - حق الإطالع

دارة كي تتمكن من الح�شول على  يجوز لالإ

تفيدها  اأن  �شاأنها  التي من  المعلومات  جميع 

في ربط ومراقبة الر�شوم الم�شتحقة على الغير 

ت�شليم  اأو  �شل  الأ على  طالع  الإ تطلب  اأن 

الن�شخ على حامل مغناطي�شي اأو على الورق 

لما يلي:  

اأو الوثائق المحا�شبية  °1 - وثائق الم�شلحة 
العمومية  دارات  الإ حوزة  في  الموجودة 

�ش�شات العمومية  والجماعات المحلية والموؤ

وكل هيئة خا�شعة لمراقبة الدولة دون اإمكانية 

ال�شر  كتمان  بحجة  ذلك  على  العترا�ص 

المهني ؛

°2 - ال�شجالت والوثائق التي تفر�ص القوانين 
نظمة الجاري بها العمل م�شكها وكذا  اأو الأ

وال�شجالت  والمحررات  العقود  جميع 

�شخا�ص  الأ حوزة  في  الموجودة  والملفات 

ن�شاطا  يزاولون  الذين  المعنويين  اأو  الذاتيين 

خا�شعا لل�شرائب والواجبات والر�شوم.
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طالع ل يمكن اأن ي�شمل الملف  غير اأن حق الإ

بكامله فيما يتعلق بالمهن الحرة التي ت�شتلزم 

مزاولتها تقديم خدمات ذات طابع قانوني اأو 

�شريبي اأو محا�شبي.

طالع باأماكن المقر الجتماعي  يمار�ص حق الإ

اأو  المعنيين  والمعنويين  الذاتيين  �شخا�ص  لالأ

اإذا قدم المعنيون  �ش�شتهم الرئي�شية ما عدا  موؤ

الوثائق  �شلموا  اأو  كتابة  المعلومات  مر  بالأ

مقابل و�شل لماأموري ال�شرائب.

تقدم المعلومات والوثائق الم�شار اإليها اأعاله 

دارة المحلفين. اإلى ماأموري الإ

طالع الم�شار اإليها  يجب اأن تقدم طلبات الإ

اأعاله كتابة.

  الباب الثاني

اإجراءات واأحكام خا�سة

المادة  152 - كيفية التبليغ

يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الملزم في 

اإقراراته اأو عقوده اأو مرا�شالته المدلى بها اإلى 

دارة التابع لها مكان فر�ص الر�شم عليه اإما  الإ

بر�شالة م�شمونة مع اإ�شعار بالت�شلم اأو بالت�شليم 

التابعين  المحلفين  الماأمورين  بوا�شطة  اإليه 

دارة اأو اأعوان كتابة ال�شبط اأو المفو�شين  لالإ

دارية. الق�شائيين اأو بالطريقة الإ

الوثيقة  بتقديم  المبلغ  العون  يقوم  اأن  يجب 

ظرف  في  مر  بالأ المعني  اإلى  تبليغها  المراد 

مغلق.

يثبت الت�شليم ب�شهادة تحرر في ن�شختين تعد 

دارة وت�شلم ن�شخة  وفق مطبوع نموذجي لالإ

مر. منها اإلى المعني بالأ

البيانات  الت�شليم  �شهادة  تت�شمن  اأن  يجب 

التالية:

- اإ�شم العون المبلغ و�شفته ؛

- تاريخ التبليغ ؛

- ال�شخ�ص الم�شلمة اإليه الوثيقة وتوقيعه.

واإذا لم ي�شتطع اأو لم يرد ال�شخ�ص الذي ت�شلم 

العون  على  وجب  ال�شهادة،  توقيع  التبليغ 

ذلك.  اإلى  فيها  ي�شير  اأن  بالت�شليم  قام  الذي 

المذكور  العون  يوقع  الحالت،  وفي جميع 

دارة المعنية. ال�شهادة ويوجهها اإلى الإ

لعدم  المذكور نظرا  بالت�شليم  القيام  تعذر  اإذا 

عنه،  النائب  ال�شخ�ص  اأو  الملزم  العثور على 

التي  ال�شهادة  في  ذلك  اإلى  �شارة  الإ وجبت 

الفقرة  في  اإليها  الم�شار  دارة  الإ اإلى  ترجع 

ال�شابقة.

تعتبر الوثيقة مبلغة ب�شورة �شحيحة:

°1 - اإذا وقع ت�شليمها:

�شخا�ص الذاتيين، اإما لل�شخ�ص  - فيما يخ�ص الأ

م�شتخدمين  اأو  قاربه  لأ بموطنه  واإما  المعني 

يعمل  اأو  ي�شكن  اآخر  �شخ�ص  لكل  اأو  عنده 

حالة  في  اأو  الوثيقة  اإليه  الموجهة  الملزم  مع 

ان�شرام  بعد  المذكورة،  الوثيقة  ت�شلم  رف�ص 
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اأجل الع�شرة )10( اأيام الموالية لتاريخ رفـ�ص 

الت�شلم ؛

خرى،  - فيما يخ�ص ال�شركات والهيئات الأ

اأو  القانوني  ممثلها  اأو  الرئي�شي  ال�شريك  اإلى 

م�شتخدميها اأو اأي �شخ�ص اآخر يعمل مع الملزم 

الموجهة اإليه الوثيقة اأو في حالة رف�ص ت�شلم 

الع�شرة  اأجل  ان�شرام  بعد  المذكورة،  الوثيقة 

)10( اأيام الموالية لتاريخ رف�ص الت�شلم.

°2  - اإذا تعذر ت�شليمها اإلى الملزم بالعنوان 
دارة عندما يتم توجيه الوثيقة  المدلى به اإلى الإ

في ر�شالة م�شمونة الو�شول مع اإ�شعار بالت�شلم 

اأو بوا�شطة اأعوان كتابة ال�شبط اأو المفو�شين 

اإرجاع  تم  و  دارية  الإ بالطريقة  اأو  الق�شائيين 

الوثيقة مذيلة ببيان غير مطالب به اأو انتقل من 

اأو  اأو غير تام  اأو عنوان غير معروف  العنوان 

بالعنوان،  اأو ملزم غير معروف  اأماكن مغلقة 

بعد  م�شلما  الظرف  يعتبر  الحالت  هذه  في 

ان�شرام اأجل الع�شرة )10( اأيام الموالية لتاريخ 

اإثبات تعذر ت�شليم الظرف المذكور.

المادة  153 - فح�س المحا�سبة

دارة القيام بفح�ص محا�شبة  I- اإذا قررت الإ
من    I البند  في  اإليها  الم�شار  بالر�شوم  تتعلق 

المادة 149 اأعاله، وجب تبليغ اإ�شعار بذلك 

جراءات المن�شو�ص عليها  اإلى الملزم وفقا لالإ

المحدد  التاريخ  قبل  اأعاله   152 المادة  في 

ع�شر  بخم�شة  الفح�ص  عملية  في  لل�شروع  

قل. )15( يوما على الأ

تقدم الوثائق بح�شب الحالة في محل الموطن 

�ش�شة  الموؤ اأو  الجتماعي  المقر  اأو  ال�شريبي 

ذاتيين  اأ�شخا�شا  المعنيين  للملزمين  الرئي�شية 

المحلفين  دارة  الإ اأعوان  اإلى  معنويين  اأو 

والمنتدبين للقيام بالمراقبة الجبائية.

عوان من �شحة الوثائق والتقييدات  يتحقق الأ

قرارات التي اأدلى بها الملزمون  المحا�شبية والإ

ويتاأكدون في عين المكان من حقيقة وجود 

�شول . موال المدرجة في الأ الأ

بو�شائل  مم�شوكة  المحا�شبة  كانت  اإذا 

في  محفوظة  الوثائق  كانت  اأو  عالميات  الإ

)Microfiches( يجب على  مكروفي�شات 

الت�شهيالت  جميع  عوان  لالأ يقدم  اأن  الملزم 

المعطيات  تحليل  و  بالمراقبة  للقيام 

الم�شجلة.

اأن  حوال  الأ من  حال  باأي  يمكن  ول   -  II
ت�شتغرق عملية الفح�ص الم�شار اإليه اأعاله :

اأ�شهر بالن�شبة للمن�شاآت  اأكثر من �شتة )6(   -

التي يعادل اأو يقل مبلغ رقم اأعمالها الم�شرح 

به في ح�شاب الحا�شالت والتكاليف بر�شم 

عن  للفح�ص  الخا�شعة  المحا�شبية  ال�شنوات 

احت�شاب  دون  درهم  مليون   )50( خم�شين 

ال�شريبة على القيمة الم�شافة ؛

بالن�شبة  �شهرا   )12( ع�شر  اثني  من  اأكثر   -

للمن�شاآت التي يفوق مبلغ رقم اأعمالها الم�شرح 

به في ح�شاب الحا�شالت والتكاليف بر�شم 
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اإحدى ال�شنوات المحا�شبية الخا�شعة للفح�ص 

احت�شاب  دون  درهم  مليون   )50( خم�شون 

ال�شريبة على القيمة الم�شافة.

ل يدخل في مدة الفح�ص كل توقف ناتج عن 

تطبيق الم�شطرة المن�شو�ص عليها في المادة 

بالوثائق  دلء  الإ بعدم  المتعلقة  اأدناه   159
المحا�شبية.

دارة اأن ي�شعر الملزم وفقا  يتعين على ماأمور الإ

جراءات المن�شو�ص عليها في المادة 152  لالإ

اأعاله بتاريخ انتهاء عملية الفح�ص.

فح�ص  اإطار  في  ي�شتعين  اأن  للملزم  يجوز 

المحا�شبة بم�شت�شار يختاره.

دارة عقب اإجراء مراقبة  III- يجب على الإ
في عين المكان :

في  عليها  المن�شو�ص  الم�شطرة  تطبق  اأن   -

حالة  في  اأدناه   156 المادة  اأو   155 المادة 

ت�شحيح اأ�ش�ص فر�ص الر�شم ؛

الملزم  باإ�شعار  العك�ص،  تقوم في حالة  اأن   -

جراءات المن�شو�ص عليها في  بذلك وفقا لالإ

المادة 152 اأعاله.

اأن تقوم فيما بعد بفح�ص جديد  لها  ويجوز 

اأن  دون  فح�شها،  �شبق  التي  للح�شابات 

يترتب على الفح�ص الجديد، تغيير اأ�ش�ص فر�ص 

ولى  الر�شم التي وقع اإقرارها عقب المراقبة الأ

مر بر�شوم اأخرى. ولو تعلق الأ

دارة التقديرية المادة  154 - �سلطة الإ

I- اإذا �شابت ح�شابات �شنة محا�شبية اأو فترة 
�شاأنها  من  ج�شيمة  اإخاللت  الر�شم  لفر�ص 

تكت�شيها  التي  ثبات  الإ قيمة  في  ت�شكك  اأن 

دارة اأن تحدد اأ�شا�ص فر�ص  المحا�شبة، جاز لالإ

الر�شوم الم�شار اإليها في المادة I – 149 اأعاله 

باعتبار العنا�شر المتوفرة لديها.

خاللت الج�شيمة: ويعد من الإ

- عدم تقديم محا�شبة مم�شوكة وفقا للت�شريع 

والتنظيم الجاري بهما العمل ؛

– انعدام الجرود ؛
اأثبتت  اإذا  البيوع  اأو  �شرية  الأ بع�ص  اإخفاء   –

دارة ذلك ؛ الإ

غير  البيانات  اأو  غفالت  الإ اأو  خطاء  الأ  –
المالحظة  والمتكررة  الج�شيمة  ال�شحيحة 

فيما تت�شمنه المحا�شبة من عمليات ؛

ثبات الذي يجرد المحا�شبة  - انعدام اأوراق الإ

من كل قيمة اإثباتية ؛

- عدم اإدراج عمليات في المحا�شبة بالرغم 

من اإنجاز الملزم لها ؛

- اإدراج عمليات �شورية في المحا�شبة.

II- اإذا كانت المحا�شبة المدلى بها ل ي�شوبها 
اأعاله  المبينة  الج�شيمة  خاللت  الإ من  �شيء 

دارة اأن تعيد النظر في المحا�شبة  ل يجوز لالإ

اإذا  اإل  عمال  الأ رقم  تقدير  وتعيد  المذكورة 

قرار بها. رقام التي وقع الإ اأثبتت نق�شان الأ
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المادة  155 - الم�سطرة العادية لت�سحيح الر�سوم 

القيام  ي�شتوجب  ما  دارة  الإ لحظت  I-اإذا 
بت�شحيح اأ�ش�ص فر�ص الر�شوم الم�شار اإليها في 

قرارات  المادة I – 149 اأعاله اإما بناء على الإ

التي اأدلى بها الملزم واإما ب�شورة تلقائية، تبلغ 

جراءات المن�شو�ص عليها  خير وفقا لالإ هذا الأ

في المادة 152 اأعاله اأ�شباب الت�شحيح المزمع 

القيام به وطبيعته وتفا�شيل مبلغه وتدعوه اإلى 

دلء بمالحظاته خالل اأجل الثالثين )30(  الإ

يوما الموالية لتاريخ ت�شلم ر�شالة التبليغ. وفي 

جل الم�شروب  حالة عدم الجواب داخل الأ

لذلك، يتم و�شع الواجبات التكميلية مو�شع 

وفقا  اإل  فيها  ينازع  اأن  يمكن  ول  التح�شيل 

لل�شروط المقررة في المادة 161 اأدناه.

الملزم  مالحظات  دارة  الإ تلقت  اإذا   -II
جميعها  اأن  وراأت  الم�شروب  جل  الأ داخل 

�شحيح،  اأ�شا�ص  اأي  اإلى  ي�شتند  ل  بع�شها  اأو 

اأجل ل يتجاوز  اأن تقوم خالل  وجب عليها 

الجواب،  ت�شلم  تاريخ  من  يوما   )60( �شتين 

جراءات المن�شو�ص عليها في  بتبليغه وفقا لالإ

الجزئي  رف�شها  اأ�شباب  اأعاله،   152 المادة 

اأو الكلي واأ�شا�ص فر�ص الر�شم الذي ترى من 

�شا�ص  الواجب اعتماده، مع اإخباره باأن هذا الأ

اإلى  يقدم طعنا في ذلك  لم  اإن  نهائيا  �شي�شير 

المن�شو�ص  ال�شريبة  لتقدير  المحلية  اللجنة 

اأجل  داخل  اأدناه،   157 المادة  في  عليها 

الثالثين )30( يوما الموالية لتاريخ ت�شلم ر�شالة 

التبليغ الثانية.

دارة المطالبات الموجهة اإلى  III- تت�شلم الإ
اللجنة المحلية لتقدير ال�شريبة وتبلغ مقررات 

جراءات  مر وفق الإ هذه اللجنة اإلى المعنيين بالأ

المن�شو�ص عليها في المادة 152 اأعاله.

في  الطعن  للملزمين  اأو  دارة  لالإ يمكن   -IV
المقررات ال�شادرة عن اللجنة المحلية لتقدير 

ال�شريبة اأمام المحاكم وفق ال�شروط المن�شو�ص 

عليها في المادة 164 اأدناه.

لتح�شيل  جداول  الفور  على  تحرر   -V
بها  المتعلقة  والذعائر  �شافية  الإ الواجبات 

الناتجة عن الر�شوم المفرو�شة :

°1 - عند عدم الجواب اأو عدم تقديم الطعن 
جال المقررة في I و II اأعاله ؛  داخل الآ

المبرم  الكلي  اأو  الجزئي  التفاق  بعد   -  2°
كتابة بين الطرفين خالل م�شطرة الت�شحيح ؛

المحلية  اللجنة  مقرر  �شدور  عقب   -  3°
لتقدير ال�شريبة ؛

تقدم  لم  التي  للت�شحيحات  بالن�شبة   -  4°
خالل  الملزم  قبل  من  مالحظات  �شاأنها  في 

م�شطرة الت�شحيح.

VI – تكون م�شطرة الت�شحيح لغية:
اإلى  بالتحقيق  �شعار  الإ توجيه  عدم  حالة  في 

جل المن�شو�ص عليه  مر داخل الأ المعنيين بالأ

في المادة I - 153 اأعاله ؛ 

على  دارة  الإ جواب  تبليغ  عدم  حالة  في 

جل المن�شو�ص  مالحظات الملزمين داخل الأ

عليه في البند II اأعاله.
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المادة  156 - الم�سطرة ال�سريعة للت�سحيح 

القيام  ي�شتوجب  ما  دارة  الإ لحظت  I-اإذا 
اإليها  الم�شار  الر�شوم  فر�ص  اأ�شا�ص  بت�شحيح 

ن�شاط  فترة  خر  اأعاله لآ  I –  149 المادة  في 

في  عليه  المن�شو�ص  بالتقادم  م�شمولة  غير 

اأو  الملزم  وفاة  حالة  في  اأدناه   160 المادة 

تفويت مقاولة اأو انقطاع عن مزاولة الن�شاط 

اأو تغيير �شكلها القانوني اأو ت�شوية اأو ت�شفية 

جراءات  الإ وفق  الملزم  اإلى  تبلغ  ق�شائية 

المن�شو�ص عليها في المادة 152 اأعاله اأ�شباب 

الت�شحيحات وتفا�شيل مبلغها المزمع القيام 

�شا�ص المعتمد لفر�ص الر�شم. بها والأ

ي�شرب للملزم اأجل ثالثين )30( يوما من تاريخ 

دلء اإن  ت�شلم ر�شالة التبليغ لتقديم جوابه والإ

اقت�شى الحال بما لديه من اإثباتات. وفي حالة 

جل الم�شروب لذلك،  عدم الجواب داخل الأ

يفر�ص الر�شم ول يمكن اأن ينازع فيه اإل وفق 

حكام الواردة في المادة 161 اأدناه. الأ

جل الم�شروب  اإذا قدمت مالحظات داخل الأ

دارة اأن جميعها اأو بع�شها ل  لذلك وارتاأت الإ

ي�شتند اإلى اأي اأ�شا�ص �شحيح، وجب عليها اأن 

جراءات المن�شو�ص عليها  تبلغ الملزم وفق الإ

في المادة 152 اأعاله، داخل اأجل ل يتجاوز 

ت�شلم  لتاريخ  الموالية  يوما   )60( ال�شتين 

اأو  الجزئي  رف�شها  اأ�شباب  الملزم،  جواب 

الكلي وكذا اأ�ش�ص فر�ص الر�شم المعتمدة مع 

�ش�ص المذكورة  اإخباره باأن له اأن يطعن في الأ

اأمام اللجنة المحلية لتقدير ال�شريبة المن�شو�ص 

عليها في المادة 157 بعده داخل اأجل الثالثين 

)30( يوما الموالية لتاريخ ت�شلم ر�شالة التبليغ 

الثانية.

�ش�ص  الأ باعتبار  الر�شوم  بفر�ص  دارة  الإ تقوم 

الثانية  التبليغ  ر�شالة  في  الملزم  اإلى  المبلغة 

المذكورة .

لتقدير  المحلية  اللجنة  اأمام  الطعن  يمار�ص 

المادة  في  المحددة  ال�شروط  وفق  ال�شريبة 

155 اأعاله.

المفرو�شة  الر�شوم  في  ينازع  اأن  يمكن  ل 

وفق  اإل  المحاكم  اأمام  اأعاله  اإليها  الم�شار 

 164 المادة  في  عليها  المن�شو�ص  ال�شروط 

اأدناه.

غير اأنه في حالة عدم تقديم طعن اأمام اللجنة 

الر�شم  في  ينازع  اأن  يمكن  ل  المذكورة 

المفرو�ص اإل وفق ال�شروط المن�شو�ص عليها 

في المادة 161 اأدناه.

II- اإذا توقف مجموع ن�شاط الملزم وتلت 
ذلك ت�شفية، بو�شر ت�شحيح اأ�ش�ص الر�شم بعد 

اإمكانية  دون  من  للمحا�شبة  بفح�ص  القيام 

خالل  دارة  الإ على  بالتقادم  الحتجاج 

مجموع فترة الت�شفية.

المحا�شبة  فح�ص  نتيجة  تبلغ  اأن  ويجب 

المذكور اإلى الملزم قبل ان�شرام اأجل �شنة على 

بنتيجة  المتعلق  النهائي  قرار  الإ اإيداع  تاريخ 

الت�شفية النهائية.
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المادة  157 - اللجان المحلية لتقدير ال�سريبة

من   225 الــمادة  اأحـــكام  من  ا�شتثــناء 

اللجان  تنظر  لل�شرائب،  العامة  المــدونة 

فـــي  المذكورة  ال�شريبة  لتقــدير  المحلية 

الم�شــار  بالــــر�شوم  المــتعلقة  المطالبات 

اإلــيها فـــي المادة 149-1 اأعاله التي يقدمها 

في �شكل عرائ�ص، الملزمون الكائن موطنهم 

�ش�شتهم  ال�شريبي اأو مقرهم الجتماعي اأو موؤ

الرئي�شية داخل دائرة اخت�شا�شها.

المعرو�شة  النزاعات  في  اللجان  هذه  وتبت 

بعدم  ت�شرح  اأن  عليها  ويجب  اأنظارها  على 

اخت�شا�شها في الم�شائل التي ترى اأنها تتعلق 

بتف�شير ن�شو�ص ت�شريعية اأو تنظيمية.

I-  ت�شم كل لجنة :
°1– قا�ص، رئي�شا ؛

الواقع  قليم  الإ اأو  العمالة  لعامل  ممثال   -  2°
مقر اللجنة بدائرة اخت�شا�شه ؛

التابعة  الجبائية  للم�شالح  ممثال   -  3°
للجماعات المحلية المعين من طرف العامل 

والذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر ؛

اأو  للغرفة  تابعا  للملزمين يكون  °4 - ممثال 
المنظمة المهنية الممثلة للن�شاط الذي يزاوله 

الملزم الذي قدم الطعن.

اإذا  �شحيحة  ب�شورة  مر  الأ في  اللجنة  وتبت 

قل من اأع�شائها من بينهم  ح�شرها ثالثة على الأ

باأغلبية  وتتداول  للملزمين.  وممثل  الرئي�ص 

تعادلت  واإذا  الحا�شرين.  ع�شاء  الأ اأ�شوات 

رجح الجانب الذي يكون فيه الرئي�ص.

ثان  اجتماع  خالل  �شحيحة  ب�شورة  وتبت 

بح�شور الرئي�ص وع�شوين اآخرين فاإن تعادلت 

فيه  يكون  الذي  الجانب  رجح  �شوات  الأ

الرئي�ص.

المحلية  اللجان  مقررات  تكون  اأن  يجب 

مف�شلة ومعللة.

ق�شى  جل الأ ويحدد في اإثنا ع�شر )12( �شهرا الأ

الذي يجب اأن يف�شل بين تاريخ تقديم الطعن 

وتاريخ �شدور المقرر المتخذ في �شاأنه.

ولم  اأعاله  اإليه  الم�شار  جل  الأ ين�شرم  عندما 

تتخذ اللجنة المحلية لتقدير ال�شريبة مقررها، 

ل يجوز اإدخال اأي ت�شحيح على اإقرار الملزم 

اأو على اأ�شا�ص فر�ص الر�شم المعتمد من لدن 

دارة في حالة فر�ص الر�شم ب�شورة تلقائية  الإ

اإقرار  ب�شبب  اأو  قرار  بالإ دلء  الإ ب�شبب عدم 

غير تام.

غير اأنه في حالة اإعطاء الملزم موافقته الجزئية 

دارة اأو في  �ش�ص المبلغة اإليه من لدن الإ على الأ

اأ�شباب  على  لمالحظات  تقديمه  عدم  حالة 

دارة، يكون  الت�شحيح المدخلة من طرف الإ

�شا�ص  �شدار الر�شوم هو الأ �شا�ص المعتمد لإ الأ

اأ�شباب  اأو  الجزئية  الموافقة  تلك  عن  الناتج 

الت�شحيح المذكورة.
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ال�شروط  وفق  الملزمين  ممثلو  يعين   -II
التالية :

°1 - فيما يخ�ص الطعون التي تهم الملزمين 
اأو  �شناعيا  اأو  تجاريا  ن�شاطا  يزاولون  الذين 

حرفيا اأو فالحيا:

مر  بالأ المعني  قليم  الإ اأو  العمالة  عامل  يعين 

الممثلين الر�شميين ومثل عددهم من الممثلين 

الحتياطيين لمدة ثالث )3( �شنوات من بين 

القوائم  في  المدرجين  الذاتيين  �شخا�ص  الأ

وال�شناعة  التجارة  غرفة  �شاء  روؤ يقدمها  التي 

و الخدمات وغرفة ال�شناعة التقليدية وغرفة 

الفالحة وغرفة ال�شيد البحري قبل 31 اأكتوبر 

تبتدئ خاللها  التي  لل�شنة  ال�شابقة  ال�شنة  من 

اللجنة  حظيرة  في  المعينين  ع�شاء  الأ مهام 

المحلية.

°2 - فيما يخ�ص الطعون التي تهم الملزمين 
الذين يزاولون مهنا حرة: 

مر،  قليم المعني بالأ اأو الإ العمالة  يعين عامل 

الممثلين الر�شميين ومثل عددهم من الممثلين 

الحتياطيين لمدة ثالث )3( �شنوات من بين 

�شخا�ص الذاتيين اأع�شاء المنظمات المهنية  الأ

التي  القوائم  في  المدرجين  تمثيال،  كثر  الأ

تقدمها المنظمات المذكورة قبل 31 اأكتوبر 

تبتدئ خاللها  التي  لل�شنة  ال�شابقة  ال�شنة  من 

اللجنة  حظيرة  في  المعينين  ع�شاء  الأ مهام 

المحلية .

ويبا�شر تعيين الممثلين الم�شار اإليهم في °1 و 

°2 اأعاله قبل فاتح يناير من ال�شنة التي تبتدئ 
خاللها مهامهم في حظيرة اللجان المحلية. 

الجدد  الممثلين  تعيين  في  تاأخير  طراأ  واإذا 

تلقائيا تمديد  اأو حال دون ذلك عائق، وقع 

ل  لفترة  مهامهم  المنتهية  الممثلين  انتداب 

تتجاوز ثالثة )3( اأ�شهر.

الممثلين  انتداب  تمديد  ا�شتحال  اإذا   -  III
اأو  �شباب  الأ �شبب من  ي  المنتهية مهامهم لأ

لم يتاأت في فاتح اأبريل تعيين الممثلين الجدد 

وفق  بذلك  الملزم  اإخبار  وجب  للملزمين، 

جراءات المن�شو�ص عليها في المادة 152  الإ

اأعاله. ويجوز للملزم في هذه الحالة اأن يقدم 

اإلى رئي�ص الم�شلحة الجبائية التابعة للجماعة 

المحلية التابع لها مكان فر�ص الر�شم، داخل 

ت�شلم  لتاريخ  الموالية  يوما   )30( الثالثين 

المثول  فيه  يلتم�ص  طلبا  المذكورة،  الر�شالة 

لفة فقط  اأمام اللجنة المحلية لتقدير ال�شريبة موؤ

قليم  الإ اأو  العمالة  عامل  وممثل  رئي�شها  من 

للجماعة  التابعة  الجبائية  الم�شلحة  ورئي�ص 

المحلية.

IV - يمكن اأن ت�شيف اللجنة اإليها فيما يخ�ص 
كثر تعينهما من  كل ق�شية خبيرين اثنين على الأ

ويكون  للر�شم  الخا�شعين  اأو  الموظفين  بين 

اإلى  اللجنة  ا�شت�شاري. وت�شتمع  لهما �شوت 

ممثل الملزم اإذا طلب ذلك اأو اإذا راأت اأن من 

الالزم ال�شتماع اإليه. 
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اآن  في  اللجنة  ت�شتدعي  الحالتين،  كلتا  في 

واحد ممثل اأو ممثلي الملزم و ممثل اأو ممثلي 

دارة المعينين لهذا الغر�ص. الإ

ت�شتمع اللجنة اإلى الطرفين كل على حدة اأو 

هما معا اإما بطلب من اأحدهما اأو اإذا ارتاأت 

اأن هذه المواجهة �شرورية.

الر�شوم  في  ق�شائيا  ينازع  اأن  للملزم  يجوز 

عن  ال�شادرة  المقررات  اإثر  على  المفرو�شة 

اللجان المحلية لتقدير ال�شريبة التي اأ�شبحت 

نهائية، بما في ذلك المتعلقة منها بالم�شائل 

التي �شرحت اللجان المذكورة ب�شاأنها بعدم 

جال  الخت�شا�ص، وذلك وفق ال�شروط و الآ

المن�شو�ص عليها في المادة 164 اأدناه.

  الباب الثالث

م�سطرة فر�س الر�سم ب�سورة تلقائية

المادة  158 - فر�س الر�سم ب�سورة تلقائية عن عدم 

قرار دلء بالإ الإ

قرارات المن�شو�ص عليها  اإذا لم يدل الملزم بالإ

في هذا القانون، اأو اأدلى باإقرار غير تام تنق�شه 

الر�شوم  وتح�شيل  لوعاء  الالزمة  المعلومات 

الم�شار اإليها في المادة I – 149 اأعاله، يدعى 

جراءات المن�شو�ص عليها في المادة  وفق الإ

152 اأعاله، اإلى اإيداع اإقراره اأو اإتمامه داخل 
اأجل الثالثين )30( يوما الموالية لتاريخ ت�شلم 

الر�شالة الموجهة اإليه.

اإذا لم يقم الملزم باإيداع اأو تتميم اإقراره داخل 

نف الذكر، اأخبرته  اأجل الثالثين )30( يوما الآ

في  المقررة  جراءات  الإ نف�ص  وفق  دارة  الإ

�ش�ص التي قدرتها والتي  المادة 152 اأعاله بالأ

اإذا  تلقائيا  الر�شم  عليه  �شيفر�ص  اأ�شا�شها  على 

ثان  اأجل  داخل  اإقراره  يتمم  اأولم  يودع  لم 

مدته ثالثون)30( يوما من تاريخ ت�شلم ر�شالة 

خبار الثانية. الإ

ل يمكن المنازعة في الواجبات الناتجة عن 

فر�ص الر�شوم بهذه الم�شطرة و كذا الذعيرة 

ال�شروط  وفق  اإل  بها  المتعلقة  والزيادات 

هذا  من   161 المادة  في  عليها  المن�شو�ص 

القانون. 

تلقائية  ب�سورة  الر�سم  فر�س   -  159 المادة  

بالوثائق  دلء  بالإ المتعلقة  حكام  الأ مخالفة  على 

المحا�سبية وحق المراقبة

في  اإليها  الم�شار  الوثائق  الملزم  يقدم  لم  اإذا 

الخ�شوع  رف�ص  اإذا  اأو  اأعاله   149 المادة 

وفق  ر�شالة  اإليه  وجهت  الجبائية  للمراقبة 

المادة  في  عليها  المن�شو�ص  جراءات  الإ

التقيد  اإلى  دارة  الإ فيها  تدعوه  اأعاله،   152
خم�شة  اأجل  داخل  القانونية  باللتزامات 

الر�شالة  ت�شلم  تاريخ  من  يوما   )15( ع�شر 

المذكورة.

جل  الأ داخل  الوثائق  الملزم  يقدم  لم  اإذا 

المذكور اأعاله اأو اإذا رف�ص الخ�شوع للمراقبة 
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وفق  ر�شالة  في  دارة  الإ اأخبرته  المذكورة، 

جراءات المن�شو�ص عليها في المادة 152  الإ

اأعاله بتطبيق غرامة قدرها خم�شمائة )500( 

درهم وتمنحه اأجال اإ�شافيا مدته خم�شة ع�شر 

)15( يوما من تاريخ ت�شلم الر�شالة المذكورة 

عدم  تبرير  اأو  المذكورة  باللتزامات  للتقيد 

وجود وثائق.

القانونية خالل  بالتزاماته  الملزم  يتقيد  لم  اإذا 

خير، فر�ص عليه الر�شم تلقائيا  جل الأ هذا الأ

دون �شابق تبليغ.

المذكور  الر�شم  في  المنازعة  يمكن  اأنه  غير 

المادة  في  عليها  المن�شو�ص  ال�شروط  وفق 

161 اأدناه.

اأو  الوثائق  تقديم  عدم  الملزم  يبرر  لم  اإذا 

رف�ص الخ�شوع للمراقبة  فر�شت عليه غرامة 

تهديدية قدرها مائة )100( درهم عن كل يوم 

تاأخير دون اأن تتعدى األف )1.000( درهم.

الباب الرابع

التقادم

جل التقادم المادة  160 - اأ

دارة اأوجه النق�شان  I – يمكن اأن ت�شحح الإ
الجزئية  اأو  الكلية  غفالت  والإ خطاء  والأ

المالحظة في تحديد اأ�ش�ص فر�ص اأو ح�شاب 

القانون  هذا  في  عليها  المن�شو�ص  الر�شوم 

�شنة  من  ابتداء  �شنوات  اأربع  اأجل  داخل 

ا�شتحقاق الر�شم.

ول المن�شو�ص  II - ينقطع التقادم بالتبليغ الأ
و159  و158  و156   155 المواد  في  عليه 

اأعاله.

الممتدة  الفترة  طوال  التقادم  يوقف   -  III
المحلية  اللجنة  اأمام  الطعن  تقديم  تاريخ  من 

اإلى غاية ان�شرام اأجل الثالثة  لتقدير ال�شريبة 

المقرر  تبليغ  لتاريخ  الموالي  اأ�شهر   )3(

ال�شادر عن اللجنة المذكورة.

في  النق�شان  اأوجه  ت�شحح  اأن  يمكن   -IV
غفالت الكلية  خطاء والإ ا�شتيفاء الر�شوم والأ

في  دارة  الإ لدن  من  المالحظة  الجزئية  اأو 

التقادم  اأجل  داخل  الر�شوم  وفر�ص  ت�شفية 

المن�شو�ص عليه في هذه المادة.

مر بال�شتخال�ص  ينقطع اأجل التقادم بو�شع الأ

مو�شع التح�شيل.

  الق�سم الثاني

  المنازعات

ول   الباب الأ

دارية   الم�سطرة الإ

جل المطالبة المادة  161 - حق واأ

في  ينازعون  الذين  الملزمين  على  يجب 

المفرو�شة  الر�شوم  مبلغ  بع�ص  اأو  مجموع 

مر  الآ اإلى  مطالباتهم  يوجهوا  اأن  عليهم 

بال�شرف اأو ال�شخ�ص المفو�ص من لدنه لهذا 

الغر�ص:
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- في حالة فر�ص الر�شم عن طريق جداول اأو 

اأ�شهر   )6( ال�شتة  خالل  بال�شتخال�ص  اأوامر 

مو�شع  فيه  تو�شـع  الذي  لل�شهـر  الموالية 

تح�شيل ؛

تلقائية خالل  ب�شورة  الر�شم  اأداء  - في حالة 

جال  الآ لن�شرام  الموالية  اأ�شهر   )6( ال�شتة 

قرارات، بعد البحث الذي تقوم  القانونية لالإ

به الم�شلحة المخت�شة يتم البت في المطالبة 

من طرف:

- الوزير المكلف بالمالية اأو ال�شخ�ص المفو�ص 

من لدنه لهذا الغر�ص فيما يخ�ص الر�شم المهني 

ور�شم ال�شكن ور�شم الخدمات الجماعية ؛

مر بال�شرف للجماعة المحلية اأو ال�شخ�ص    - الآ

المفو�ص من لدنه لهذا الغر�ص بالن�شبة للر�شوم 

خرى. الأ

دارة  اإذا لم يقبل الملزم المقرر ال�شادر عن الإ

خيرة داخل  اأو في حالة عدم جواب هذه الأ

اأجل ال�شتة )6( اأ�شهر الموالية لتاريخ المطالبة، 

مر اإلى المحكمة المخت�شة  جاز له اأن يرفع الأ

داخل اأجل الثالثين )30( يوما الموالية لتاريخ 

تبليغ المقرر المذكور.

فيما يخ�ص الملزمين غير المقيمين يحدد اأجل 

في  المخت�شة  المحكمة  اإلى  الدعوى  رفع 

�شهرين.

الفوري  التح�شيل  دون  المطالبة  تحول  ل 

للمبالغ الم�شتحقة واإن اقت�شى الحال ال�شروع 

مراعاة  مع  الجبري  التح�شيل  م�شطرة  في 

اأو بع�ص المبالغ المذكورة  ا�شترداد مجموع 

بعد �شدور المقرر اأو الحكم.

براء منه والتخفيف  إ�سقاط الر�سم والإ المادة  162 - ا

داء مبلغه  من مبلغه وتحويل اأ

مر  الآ اأو  بالمالية  المكلف  الوزير  I-على 
اأو  المعنية  المحلية  للجماعة  بال�شرف 

�شخا�ص المفو�شين من لدنهما لهذا الغر�ص  الأ

اأن يقرروا داخل اأجل التقادم المتعلق بالمطالبة 

المن�شو�ص عليه في المادة 161 اأعاله، اإ�شقاط 

الر�شوم جميعها اأو بع�شها اإذا ثبت اأنها زائدة 

مر يتعلق بر�شم  على المبلغ الم�شتحق اأو اأن الأ

�شحيح  موجب  بغير  فر�ص  اأو  مرتين  فر�ص 

طبقا للت�شريع و التنظيم الجاري بهما العمل.

II - يجوز للوزير المكلف بالمالية اأو وزير 
�شخا�ص المفو�شين من لدنهما  الداخلية اأو الأ

لهذا الغر�ص اأن ي�شمح بناء على طلب الملزم 

اأو  براء  بالإ اإليها  الم�شتند  للظروف  ومراعاة 

والذعائر  والغرامات  الزيادات  من  التخفيف 

هذا  في  عليها  المن�شو�ص  الجزاءات  باقي  و 

القانون .

III- اإذا �شدر ر�شم ال�شكن على عقار معين 
المالك،  ال�شخ�ص  اآخر غير  ا�شم �شخ�ص  في 

ال�شخ�ص  اأو  بالمالية  المكلف  للوزير  يمكن 

المفو�ص من لدنه لهذا الغر�ص اأن يقرر تحويل 

بناء  مبلغه،  من  التخفيف  اأو  الر�شم  مبلغ  اأداء 

على طلب يتقدم به المالك اأو ال�شخ�ص الذي 

�شدر الر�شم با�شمه دون موجب حق، وذلك 
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المن�شو�ص  التقادم  واآجال  جراءات  لالإ طبقا 

عليها بالمادة 160 اأعاله.

العقار ي�شدر  المنازعة حول ملكية  في حالة 

اليد  وا�شع  اأو  الحائز  ا�شم  في  قتا  موؤ الر�شم 

حكام المادة 19 اعاله ويتم لجوء  عليه طبقا لأ

طراف المعنية اإلى المحاكم المخت�شة.  الأ

ملكية  حول  النهائي  الحكم  �شدور  وبعد 

فترة  حدود  في  الو�شعية  ت�شوية  تتم  العقار 

التقادم المن�شو�ص عليها بالمادة 160 اأعاله.

المادة  163 - المقا�سة

الر�شوم  اأحد  اإ�شقاط  الملزمين  اأحد  اإذا طلب 

المن�شو�ص عليها في هذا القانون اأو تخفي�ص 

المخت�شة  دارة  لالإ جاز  ا�شترداده،  اأو  مبلغه 

خالل بحث الطلب المذكور اأن تواجه الملزم 

مر فيما يتعلق  بكل مقا�شة لفائدة المعني بالأ

�شقاط المبرر والر�شوم  بالر�شم المعني، بين الإ

التي قد يكون الملزم مدينا بها، ب�شبب اأوجه 

فيها  المنازع  غير  غفالت  الإ اأو  النق�ص 

اأو ح�شاب نف�ص  المالحظة في تحديد وعاء 

الر�شوم المفرو�شة عليه وغير المتقادمة.

الواجبات  مبلغ  في  الملزم  ينازع  عندما 

الم�شار  بالر�شوم  يتعلق  فيما  عليه  الم�شتحقة 

اإليها في المادة I – 149 اأعاله ب�شبب نق�شان 

تمنح  المخت�شة  دارة  الإ فاإن  اإغفال،  اأو 

تطبيق  في  الحالة  ح�شب  وت�شرع  �شقاط  الإ

الم�شاطر المن�شو�ص عليها في المادة 155 اأو 

المادة 156 اأعاله.

  الباب الثاني

  الم�سطرة الق�سائية

إثر  ا المطبقة  الق�سائية  الم�سطرة   -  164 المادة  

المراقبة الجبائية

المحاكم  طريق  عن  ينازع  اأن  للملزم  يجوز 

المقررات  اإثر  على  المفرو�شة  الر�شوم  في 

ال�شريبة  لتقدير  المحلية  اللجنة  عن  ال�شادرة 

دارة تلقائيا باعتبار  اأوالر�شوم التي تفر�شها الإ

اللجنة  ت�شريح  ب�شبب  بلغته  الذي  �شا�ص  الأ

داخل  وذلك  اخت�شا�شها،  بعدم  المذكورة 

اأجل ال�شتين )60( يوما الموالية لتاريخ و�شع 

مر بال�شتخال�ص مو�شع التح�شيل. الأ

عن  ال�شادرة  المقررات  على  يترتب  لم  اإذا 

اأمر  اإ�شدار  ال�شريبة  لتقدير  المحلية  اللجان 

الق�شائي  الطعن  تقديم  جاز  بال�شتخال�ص، 

داخل ال�شتين )60( يوما الموالية لتاريخ تبليغ 

مقررات اللجنة المذكورة.

طريق  عن  تنازع  اأن  دارة  لالإ كذلك  يمكن 

ح�شب  المذكور  جل  الأ داخل  المحاكم 

في  اأعاله  الثانية  اأو  ولى  الأ الفقرة  في  الحالة 

المقررات ال�شادرة عن اللجنة المحلية لتقدير 

ال�شريبة، �شواء تعلقت هذه المقرارات بم�شائل 

قانونية اأو فعلية.

ب�شرف النظر عن جميع المقت�شيات المخالفة 

الق�شاء،  اأمام  �شحيحة  بكيفية  دارة  الإ تمثل 

بمدير  �شدها،  مطلوبا  اأو  كانت  مطالبة 

مر بال�شرف للجماعة المحلية  ال�شرائب اأو الآ
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�شخا�ص المفو�شين من لدنهما  اأو الأ المعنية 

لهذا الغر�ص والذي يمكنه اإن اقت�شى الحال 

توكيل محام.

هذا  بتطبيق  المتعلقة  للنزاعات  يمكن  ل 

القانون اأن تكون مو�شوع تحكيم.

إثر  المادة  165 - الم�سطرة الق�سائية المطبقة على ا

مطالبة

دارة  اإذا لم يقبل الملزم المقرر ال�شادر عن الإ

مر اإلى  عقب بحث مطالبته، جاز له اأن يرفع الأ

المحكمة المخت�شة داخل اأجل الثالثين )30( 

يوما الموالية لتاريخ تبليغ المقرر المذكور.

دارة داخل اأجل ال�شتة )6( اأ�شهر  اإذا لم تجب الإ

الموالية لتاريخ المطالبة، جاز كذلك للملزم 

المخت�شة  المحكمة  اإلى  طلب  رفع  المعني 

داخل اأجل الثالثين)30( يوما الموالية لتاريخ 

ان�شرام اأجل الجواب الم�شار اإليه اأعاله.

المادة  166 - الم�سطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات 

الجنائية على المخالفات ال�سريبية

الجزاءات  تطبيق  اإلى  الرامية  ال�شكاية  اإن 

المن�شو�ص عليها في المادة 138 اأعاله، يجب 

اأن يعر�شها م�شبقا الوزير المكلف بالمالية اأو 

�شخا�ص  مر بال�شرف للجماعة المحلية اأو الأ الآ

المفو�شين من لدنهما لهذا الغر�ص على �شبيل 

المخالفات  في  للنظر  لجنة  على  ال�شت�شارة 

ال�شريبية المن�شو�ص عليها في المادة 231 من 

المدونة العامة لل�شرائب يراأ�شها قا�ص وت�شم 

دارة ال�شرائب وممثلين اثنين  ممثلين اثنين لإ

تقدمها  التي  القوائم  من  يختاران  للملزميين 

كثر تمثيال. ويعين اأع�شاء  المنظمات المهنية الأ

ول. هذه اللجنة بقرار للوزير الأ

مر  الآ اأو  بالمالية  المكلف  للوزير  يجوز 

�شخا�ص  الأ اأو  المحلية  للجماعة  بال�شرف 

المفو�شين من لدنهما لهذا الغر�ص اأن يحيل 

بعد ا�شت�شارة اللجنة المذكورة ال�شكاية الرامية 

اإلى تطبيق الجزاءات الجنائية المن�شو�ص عليها 

في المادة 138 اأعاله اإلى وكيل الملك المخت�ص 

التابع له مكان ارتكاب المخالفة.

يجب على وكيل الملك اأن يحيل ال�شكاية اإلى 

قا�شي التحقيق.

الجزء الثالث

اأحكام مختلفة

ول الباب الأ

  تعريف

دارة المادة  167 - الإ

هذا  في  الوارد  دارة  الإ بم�شطلح  يق�شد 

القانون:

ال�شرائب  لمديرية  التابعة  الم�شالح   -  1°
تية: بالن�شبة للر�شوم الآ

- الر�شم المهني؛

- ر�شم ال�شكن ؛
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- ور�شم الخدمات الجماعية.

للجماعات  التابعة  الجبائية  -الم�شالح   2°
في  المذكورة  الر�شوم  لباقي  بالن�شبة  المحلية 

هذا القانون.

الباب الثاني

م�سطرة تحديد ال�سعر

�سعار بقرار المادة  168 - تحديد الأ

اإذا لم ين�ص هذا القانون على اأ�شعار اأوتعريفات 

هذه  تحديد  يتم  فيه،  الواردة  للر�شوم  ثابتة 

مر  الآ ي�شدره  بقرار  التعريفات  و  �شعار  الأ

بعد  المعنية  المحلية  للجماعة  بال�شرف 

م�شادقة مجل�ص الجماعة المحلية.

مر بال�شرف اأو لم ي�شدر  غير اأنه اإذا امتنع الآ

القرار الذي يحدد اأ�شعار اأو تعريفات الر�شوم 

�شدار تمل�ص  ونتج عن هذا المتناع اأو عدم الإ

من اأحكام هذا القانون اأو �شرر بالمنفعة العامة 

للجماعة، يجوز لوزير الداخلية اأو لل�شخ�ص 

بالن�شبة  الغر�ص  لهذا  لدنه  من  المفو�ص 

والجماعات  قاليم  والأ والعمالت  للجهات 

الح�شرية اأو العامل اأو ال�شخ�ص المفو�ص من 

لدنه لهذا الغر�ص بالن�شبة للجماعات القروية، 

تحديد اأ�شعار اأو تعريفات هذه الر�شوم ب�شكل 

مر بال�شرف. تلقائي وذلك بعد اإعالم الآ

الباب الثالث

  توزيع العائدات الجبائية بين جماعتين 

اأو اأكثر

المادة  169 - توزيع عائد الر�سم

تابعة  للر�شوم  الخا�شعة  مالك  الأ كانت  اإذا 

للنفوذ الترابي لجماعتين اأو اأكثر يوزع عائد 

المحلية  الجماعات  هذه  على  الر�شوم  هذه 

المجال  في  الواقعة  مالك  الأ جزء  باعتبار 

الترابي لكل جماعة. 

الباب الرابع

الت�سامن 

المادة  170 - الت�سامن في حالة تفويت عقار

المالك  على  يجب  عقار  تفويت  I-عند 
اإي�شالت  البائع تقديم  اأن يطلب من  الجديد 

تثبت  التح�شيل  م�شالح  من  �شهادة  اأو  داء  الأ

المذكور  العقار  الم�شتحقة على  الر�شوم  اأداء 

ال�شالفة.  وال�شنوات  التفويت  ب�شنة  المتعلقة 

على  ول،  م�شوؤ الجديد  المالك  اأ�شبح  واإل 

وجه الت�شامن مع المالك القديم اأو �شاحب 

حق النتفاع، عن اأداء الر�شوم المذكورة.

اإذا كان التفويت جزئيا فاإن الت�شامن ل يكون 

الجزء  على  الم�شتحقة  الر�شوم  باعتبار  اإل 

المفوت.

ي�شبح  للغير،  العقار  تفويت  حالة  في   -II
المالك الجديد مت�شامنا مع المالك القديم في 

را�شي. اأداء الر�شم على عمليات تجزئة الأ
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المادة  171 - ت�سامن العدول والموثقين

في حالة تفويت عقار للغير اأو انتقال ملكيته، 

كل  وعلى  والموثقين  العدول  على  وجب 

�شخ�ص اآخر يمار�ص مهنة تحرير العقود طلب 

تقديم �شهادة من الم�شالح المكلفة بالتح�شيل 

تثبت اأداء مبالغ الر�شوم المتعلقة ب�شنة تفويت 

واإل  ال�شالفة،  وال�شنوات  الملكية  انتقال  اأو 

مع  الت�شامن  وجه  على  ولين  م�شوؤ اأ�شبحوا 

العقار  على  الم�شتحقة  الر�شوم  باأداء  الملزم 

مو�شوع التفويت.

المكلف  ال�شرائب  مفت�ص  يحتفظ  اأن  يجب 

عقار  بتفويت  متعلقة  وثيقة  بكل  بالت�شجيل 

يقدمها المتعاقدان مبا�شرة اإليه اإلى اأن يتم تقديم 

ال�شهادة المن�شو�ص عليها بالفقرة ال�شابقة.

�سل  الأ تفويت  عند  -الت�سامن   172 المادة  

التجاري

�ش�شة تجارية  في حالة تفويت اأ�شل تجاري لموؤ

اأو �شناعية اأو حرفية اأو منجمية اأو تخل عن 

في  المدرجة  العنا�شر  اأو  موال  الأ جميع 

اأ�شول �شركة من ال�شركات اأو تلك الم�شتعملة 

المهني، يجب  للر�شم  لمزاولة مهنة خا�شعة 

على المفوت اإليه التاأكد من اأداء جميع الر�شوم 

الم�شتحقة على المفوت عند تاريخ التفويت 

والمتعلقة بالن�شاط المزاول وذلك ا�شتنادا اإلى 

المكلفة  الم�شالح  طرف  من  م�شلمة  �شهادة 

بالتح�شيل.

ي�شبح  اللتزام  هذا  احترام  عدم  حالة  في 

الت�شامن  وجه  على  ول  م�شوؤ اإليه  المفوت 

التفويت  تاريخ  عند  الم�شتحقة  الر�شوم  باأداء 

والمتعلقة بالن�شاط المزاول.

�سل  ت�سامن المالك مع م�ستغل الأ المادة  173 - 

التجاري

المخالفة،  حكام  الأ كل  عن  النظر  ب�شرف 

على  ول  م�شوؤ التجاري  �شل  الأ مالك  يعتبر 

الر�شوم  اأداء  عن  الم�شتغل  مع  الت�شامن  وجه 

�شل  الأ هذا  ا�شتغالل  بر�شم  الم�شتحقة 

التجاري.

الباب الخام�س

جال ح�ساب الآ

جراءات  والإ ال�ستحقاق  جال  اآ  -  174 المادة  

الم�سطرية

عليها  المن�شو�ص  جال  الآ انتهاء  �شادف  اإذا 

في هذا القانون يوم عيد اأو عطلة قانونية، تم 

اأيام  ول من  اليوم الأ اإلى  جل  اإرجاء حلول الأ

العمل الموالية.

جال المحددة للم�شاطر المن�شو�ص  تعتبر الآ

عليها في هذا القانون اآجال كاملة بحيث ل 

جل  الأ من  ول  الأ اليوم  الح�شاب  في  يعتبر 

جل. ويوم حلول الأ
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الباب ال�ساد�س

ال�سر المهني

�سخا�س الملزمون بال�سر المهني المادة  175 - الأ

يلزم بكتمان ال�شر المهني وفق اأحكام الت�شريع 

الجنائي الجاري به العمل كل �شخ�ص ي�شارك، 

في  اخت�شا�شاته،  اأو  مهامه  مزاولة  بمنا�شبة 

اأو  ا�شتيفائها  و  ومراقبتها  الر�شوم  تحديد 

المنازعات المتعلقة بها وكذا اأع�شاء اللجان 

المن�شو�ص عليها في المادة 157 اأعاله.

�شخا�ص اأن ي�شلموا  لء الأ غير اأنه ل يجوز لهوؤ

المعلومات اأو ن�شخ من العقود اأو الوثائق اأو 

غير  �شخا�ص  التي في حوزتهم لأ ال�شجالت 

خلفهم  اأو  المعنيين  الملزمين  اأو  المتعاقدين 

القا�شي  عن  �شادر  اأمر  بموجب  اإل  العام، 

المخت�ص.

  الباب ال�سابع

ن�سخ و دخول حيز التطبيق واأحكام 

انتقالية

المادة  176 - ن�سخ 

I - تن�شخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون 
حيز التطبيق اأحكام:

بتاريخ   1.61.442 رقم  ال�شريف  üالظهير 

22 من رجب 1381 ) 30 دي�شمبر 1961( 
المنظم لل�شريبة المهنية ؛

بال�شريبة  المتعلق   37.89 رقم  üالقانون 

الح�شرية ال�شادر بتنفيذه الظهير ال�شريف رقم 

خرة  الآ جمادى  من   22 بتاريخ   1.89.228
1410) 30 دي�شمبر 1989( ؛

�ش�ص لفائدة غرف  üالقانون رقم 22.97 الموؤ

التجارة وال�شناعة والخدمات وغرف الحرف 

واتحاداتها  البحري  ال�شيد  وغرف  التقليدية 

ر�شم اإ�شافي لل�شريبة المهنية وال�شادر بتنفيذه 

 27 بتاريخ   1.97.170 رقم  ال�شريف  الظهير 

خر 1418 )2 اأغ�شط�ص 1997( ؛ من ربيع الآ

بجبايات  المتعلق   30.89 رقم  üالقانون 

الجماعات المحلية وهيئاتها.

التاريخ  نف�ص  من  ابتداء  كذلك  تن�شخ   –II
حكام المتعلقة بال�شرائب و الر�شوم  جميع الأ

الم�شار اإليها اأعاله والمن�شو�ص عليها بن�شو�ص 

ت�شريعية خا�شة.

اإليها  الم�شار  القوانين  مراجع  تعو�ص   -III
ت�شريعية  بن�شو�ص  والم�شمنة  اأعاله    Iفي

هذا  في  لها  المقابلة  حكام  بالأ وتنظيمية 

القانون.

IV - كل مقت�شى يتعلق بجبايات الجماعات 
هذا  في  عليه  التن�شي�ص  يجب  المحلية 

القانون.



الجبايات المحلية

�� -- 

المادة 177 - تاريخ دخول حيز التنفيذ 

تطبق اأحكام هذا القانون ابتداء من فاتح يناير 

.2008

حكام انتقالية المادة 178 - اأ

اأحكــام   المفعـول  �شــارية  تبــقـى      –  I
بمـــوجب  ن�شـــخها  تم  التـــي  النـ�شو�ص 

لوعاء  بالن�شبة  اأعاله   I-176 المــادة  

ال�شرائب  وتح�شيل  ومراقبة  ومنازعات 

والر�شوم المتعلقة بالفترة ما قبل تاريخ دخول 

هذا القانون حيز التنفيذ.

II- ل يطبق الطابع الخا�ص الم�شار اإليه بالمادة 
103 من هذا القانون على رخ�ص ال�شياقة التي 
اإلى  اأو تمديد �شالحيتها  الح�شول عليها  تم 

�شنف اآخر قبل فاتح يناير 1990. 
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