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 م سوم)ضقم)17).)).))ص دض)في)6))من)شعب 6)ر66) )9))م ضس)))1))

أي6) ((1(( فبراي ) ((1 أت ض8خ) املبرم) العقد) على) افقة) أ ملو

ضم 6) قصد) لالستثم ض،) األوضوبي) والبنك) املغ بية) اململكة)

بلف) وخمسم ئة) مليو6) وثالثي6) سبعة) قدضه) أمبلغ) ق ض)

الوطني) للمكتب) املذكوض) البنك) منحه) )7.511.111ر() بوضو)

قصد) إض في،) ق ض) أ سم) للش ب،) الص لح) وامل ء) للكه ب ء)

تمو18)مش وع)»تحسي6)التزود)أ مل ء)الص لح)للش ب)والص ف)

الصحي))«.

رئيس الحكومة،

بناء على قانون املالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع األول 1402 )فاتح يناير 1982( 

وال سيما الفقرة األولى من الفصل 41 منه ؛

وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية،

رسم ما يلي : 

املادة األولى

بتاريخ  واملبرم  املرسوم  هذا  بأصل  امللحق  العقد  على  يوافق 

لالستثمار،  األوروبي  والبنك  املغربية  اململكة  بين   ،2022 فبراير   28

قصد ضمان قرض بمبلغ قدره سبعة وثالثين مليون وخمسمائة ألف 

للكهرباء  الوطني  للمكتب  املذكور  البنك  منحه   ،)37.500.000( أورو 

مشروع  تمويل  قصد  إضافي،  قرض  برسم  للشرب،  الصالح  واملاء 

»تحسين التزود باملاء الصالح للشرب والصرف الصحي 2«.

املادة الثانية

يسند إلى وزيرة االقتصاد واملالية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من شعبان 1443 )29 مارس 2022(.

اإلمراء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمراء : نادية فتاح.

 م سوم)ضقم)76).)).))ص دض)في)6))من)شعب 6)ر66) )9))م ضس)))1))

لف ئدة) املستحقة) أ ل سوم) املتعلقة) اإلق اضات) أإيداع) يتعلق)

الجم ع ت)التراأية)وبدائه )أط 8قة)إلكترونية.

رئيس الحكومة،

الجماعات  بجبايات  املتعلق   47.06 رقم  القانون  على  بناء 

بتاريخ   1.07.195 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الترابية 

1428 )30 نوفمبر 2007( كما تم تغييره وتتميمه  القعدة  19 من ذي 

املكررة  و168  املكررة   168 املادتين  سيما  وال   07.20 رقم  بالقانون 

مرتين منه ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في 15 من شعبان 1443 

)18 مارس 2022(،

رسم ما يلي : 

املادة األولى

من  مرتين  املكررة  و168  املكررة   168 املادتين  أحكام  لتطبيق 

القانون رقم 47.06 املشار إليه أعاله، يحدد بقرار مشترك للسلطتين 

إيداع  وكيفيات  شروط  واملالية  بالداخلية  املكلفتين  الحكوميتين 

املستحقة  للرسوم  بالنسبة  إلكترونية  بطريقة  واألداءات  اإلقرارات 

للجماعات الترابية التالية :

- الرسم املنهي ؛

-  رسم السكن ؛

- رسم الخدمات الجماعية ؛

- الرسم على األرا�ضي الحررية غير املبنية ؛

- الرسم على محال بيع املشروبات ؛

- الرسم على اإلقامة باملؤسسات السياحية وأشكال اإليواء السياحي 

األخرى ؛

- الرسم على املياه املعدنية ومياه املائدة ؛

- الرسم على استخراج مواد املقالع ؛

- الرسم على املركبات الخاضعة للمراقبة التقنية ؛

- الرسم على استغالل املناجم ؛

- الرسم على الخدمات املقدمة باملوانئ.
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املادة الثانية

هذا  تنفيذ  واملالية  االقتصاد  ووزيرة  الداخلية  وزير  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من شعبان 1443 )29 مارس 2022(.

اإلمراء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمراء : عبد الوافي لفتيت.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمراء : نادية فتاح.

)).رر7  ضقم) وامل لية) االقتص د) ووز8 ة) الداخلية) لوز8 ) مشترك) ق اض)
ص دض)في)9))من)شعب 6)ر66)))ف تح)بأ 18)))1)) يتعلق)أإيداع)
الجم ع ت) لف ئدة) املستحقة) أ ل سوم) املتعلقة) اإلق اضات)

التراأية)وبدائه )أط 8قة)إلكترونية.

وزير الداخلية،
ووزيرة االقتصاد واملالية،

الجماعات  بجبايات  املتعلق   47.06 رقم  القانون  على  بناء 

بتاريخ   1.07.195 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الترابية 

2007( كما تم تغييره وتتميمه  1428 )30 نوفمبر  19 من ذي القعدة 

املكررة  و168  املكررة   168 املادتين  سيما  وال   07.20 رقم  بالقانون 

مرتين منه ؛

 1443 شعبان  من   26 في  الصادر   2.22.176 رقم  املرسوم  وعلى 

بالرسوم  املتعلقة  اإلقرارات  بإيداع  املتعلق   )2022 مارس   29(

املستحقة لفائدة الجماعات الترابية وأدائها بطريقة إلكترونية،

قررا ما يلي : 

املادة األولى

توفر مصالح املديرية العامة للررائب منصة إلكترونية تمكن من 

القيام بما يلي :

- اإلقرار اإللكتروني بالنسبة للخاضعين للرسم املنهي ؛

يتعين  الذين  املنهي  للرسم  للخاضعين  بالنسبة  اإللكتروني  األداء   -

للوزير  قرار  بموجب  الررائب  إدارة  لدى  الرسم  هذا  أداء  عليهم 
القانون  من  السادسة  املادة  ألحكام  طبقا  املتخذ  باملالية  املكلف 

رقم 07.20 املشار إليه أعاله.

بموجب  املحددين  غير  املنهي  للرسم  للخاضعين  بالنسبة  أنه  غير 
الخزينة  لدى  الرسم  لهذا  اإللكتروني  األداء  يستمر  املذكور،  القرار 

العامة للمملكة وفق الكيفيات املحددة باملادة الثانية بعده.

يتم الولوج لهذه املنصة عبر البوابة اإللكترونية للمديرية العامة 
.www.tax.gov.ma للررائب

 املادة الثانية

توفر مصالح الخزينة العامة للمملكة منصة إلكترونية تمكن من 
القيام بما يلي :

ورسم  السكن  لرسم  للخاضعين  بالنسبة  اإللكتروني  اإلقرار   -
الخدمات الجماعية الذين يتم إصدار الجداول املتعلقة بهم من 
لدن الخزينة العامة للمملكة بموجب قرار للوزير املكلف باملالية 
 07.20 رقم  القانون  من  السادسة  املادة  ألحكام  طبقا  املتخذ 

السالف الذكر ؛

ورسم  السكن  لرسم  للخاضعين  بالنسبة  اإللكتروني  األداء   -
الخدمات الجماعية.

العامة  للخزينة  اإللكترونية  البوابة  املنصة عبر  لهذه  الولوج  يتم 
.www.tgr.gov.ma للمملكة

 املادة الثالثة

تمكن املنصة السالفة الذكر التي توفرها مصالح الخزينة العامة 
بالنسبة  إلكترونية  بطريقة  واألداء  باإلقرار  القيام  من  للمملكة 

للخاضعين للرسوم التالية :

- الرسم على األرا�ضي الحررية غير املبنية ؛

- الرسم على محال بيع املشروبات ؛

- الرسم على اإلقامة باملؤسسات السياحية وأشكال اإليواء السياحي 
األخرى ؛

- الرسم على املياه املعدنية ومياه املائدة ؛

- الرسم على استخراج مواد املقالع ؛

- الرسم على املركبات الخاضعة للمراقبة التقنية ؛

- الرسم على استغالل املناجم ؛

- الرسم على الخدمات املقدمة باملوانئ.

املادة الرابعة

األولى  املواد  في  إليها  املشار  للرسوم  أداء  أو  إقرار  إيداع  كل  عند 
لهذه  للخاضعين  يمكن  إلكترونية  بطريقة  أعاله  والثالثة  والثانية 
باألداء يترمن  أو وصل  تثبت اإليداع  الرسوم الحصول على شهادة 
األداء  أو  اإلقرار  إيداع  فيهما  تم  اللذين  والساعة  التاريخ  ال سيما 

بطريقة إلكترونية.


