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 التمبرواجبات 

 

 

 

 

 

 

 الباب األول: إجراءات التسجيل

 

 تعريف

 تخضع لواجبات التمبر، كیؾما كان ركلوا جمیع العقود والمحررات والدؽاتر والذجالت أو الؾوارس المنرأة لتكون ذندا أو إلثبات

 حق أو التزام أو إبراء وبزؾة عامة إلثبات واقعة أو عالقة قانونیة.

الوثائق المنذوخة، النذد و جمیع المذتخرجات األخرى بواذطة التزویر، المنرأة لتكون تخضع لنؾس واجب التمبر المطبق على 

 نذخا رذمیة أو مذتخرجات أو نذد.

 : اإلعفاءات الرئيسية 2الباب 

كاؽة العقود والمحررات المعؾاة من واجبات التذجيل، وكذا كاؽة العقود والمحررات التي ترتمل باألذاس  التمبرتُعؾى من واجبات 

 على ما يلي: 

 

 العقود المحررة لمنفعة عامة أو إدارية

 

  عقود الذلطة العمومیة ذات الطابع الترریعي أو التنظیمي و المذتخرجات أو النذد أو النذد الرذمیة أو روادات

المذكورة المذلمة لإلدارة العمومیة وأزول المقررات و القرارات والمداوالت والذجالت والمذتندات ذات  العقود

 الزبػة الداخلیة لإلدارات العمومیة؛

 مخالزات الضرائب والرذوم؛ 

 الذجالت المخززة لتحؾیظ أو تحریر رذوم الملكیة؛ 

 الروادات الدراذية؛ 

  قوائم األثمان والتزامیم والبیانات التؾزیلیة وكروف الحذابات؛ 

 الروادات الطبیة المذلمة قزد تقدیموا إلدارة عمومیة؛ 

  ( سنة. 18جوازات الذؾر الخازة بأبناء الجالیة المػربیة المقیمة بالخارج، الذین تقل أعمارهم عن ثماني عررة ) 

 

 المحررات والوثائق المتعلقة بالمحاسبة العمومیة 

 تحذير

. وهي ال تحل بأي حال من برالتم واجباتتلخص هذه الوثيقة بإيجاز رديد مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة ب

األحوال محل القوانين واألنظمة الجاري بوا العمل )المتاحة على زؾحات هذه البوابة على الموقع "الترريع والتنظيم 

 .الجبائيين"(
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 األوامر باألداء وحواالت األداء؛ 

 جمیع المخالزات المتعلقة بالمبالؼ المؤداة بواذطة ریك بنكي أو بریدي أو تحویل بنكي أو بریدي؛ 

 .قوائم ودؽاتر وذجالت المحاذبة 

 

  المحررات و الوثائق المتعلقة بالحالة المدنیة

 

 الة المدنیة والمحررات والوثائق المنرأة أو المدلى بوا إلقامة أو تزحیح الحالة المدنیة؛ذجالت الح 

 المحررات الالزمة لتأذیس وإدارة مجلس العائلة وكذا تذییر الوزایة؛ 

 .المحررات التي ینجزها العدول والموثقون العبریون والمتعلقة باألحوال الرخزیة 

 

 ر القضائیةالعقود و المحررات القضائیة و غی

 

 محررات وقرارات الررطة العامة وكذا األحكام الزجریة 

  المقاالت والمذكرات وأزول األحكام القضائیة والعقود القضائیة و غیر القضائیة الزادرة عن كتاب الضبط التي ال

وكذا الذجالت تخضع وجوبا للتذجیل واإلجراءات المذطریة المقامة من لدن كتاب الضبط أو المؾوضین القضائیین 

 الممذوكة بمختلف أقذام المحاكم؛

 قرارات ومحررات المجلس األعلى والمجالس الجوویة للحذابات؛ 

 .المحررات المنجزة تطبیقا ألحكام القانون التجاري المتعلق بزعوبات المقاولة 

 

 المحررات المتعلقة بعملیات القرض

 

 المحررات المثبتة لتذبیقات الخزینة؛ 

 ة والریكات و الحواالت البریدیة ووزوالت الوؽاء الموضوعة علیوا وكذا وزوالت الوؽاء باألوراق الریكات البنكی

 التجاریة القابلة للتداول.

 

 المحررات ذات منفعة اجتماعیة

 

  العقود والمذتندات ذات الزبػة اإلداریة المذلمة للمعوزین و الوزوالت التي یذلموا هؤالء المعوزون برذم اإلعانات

 والتعویضات عن الحرائق والؾیضانات وغیرها من الحوادث الؾجائیة؛

 أوراق الذؾر المعدة لزالح الالجئین وعدیمي الجنذیة؛ 

 مخالزات االكتتابات تبعا إلعالن یویب بأریحیة العموم؛ 

 وأوراق األداء  اتؾاقیات الرػل الجماعیة و عقود إجارة الخدمة أو العمل و بطاقات وروادات العمل ودؽاتر المذتخدمین

 وجمیع المذتندات األخرى المثبتة لذداد األجور المؤداة لوؤالء المذتخدمین؛

 الروادات واإلروادات اللؾیؾیة وباقي المذتندات المتعلقة بتنؾیذ عملیات الزندوق الوطني للتقاعد والتأمینات؛ 
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 المحررات المتعلقة برركات أو زنادیق التأمینات التعاضدیة الؾالحیة؛ 

 ود التأمین المبرمة من طرف رركات التأمین والرركات التعاضدیة وغیرها من المؤمنین، وكذا جمیع العقود التي عق

 یكون موضوعوا خزیزا تكوین أو تعدیل أو ؽذد هذه العقود بالمراضاة؛

 .تذاكر النقل العمومي الحضري للركاب 

 

 

 : النسبة3الباب 

 :التمبرهناك زنؾان من واجبات 

 نذبية وأخرى ثابتة.واجبات 

 الواجبات النسبية 

 

  5تخضع لنذبة:% 

 .إعالنات اإلروار على الرارة، كیؾما كان ركلوا و طریقتوا 

 

  0.25تخضع لنذبة :% 

  المخالزات الزرؽة والمجردة أو اإلبراءات التي تقید أذؾل الؾاتورات وقوائم المزاریف والوزوالت

 الذندات المتضمنة لمخالزة أو إبراء.واإلبراءات من مبالؼ نقدیة وجمیع 

 

   بالمػرب، الذيارات التي تعادل أو تؾوق قيمتوا، دون احتذاب الضريبة على  األول تخضع للنذب التالیة عند التذجیل

 درهم:   400.000القيمة المضاؽة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قيمة السيارة )دون احتساب 

 ض.ق.م(
 النسبة

 %5 درهم 600.000إلى  400.000من 

 %10 درهم 8000.000إلى  600.001من 

 %15 درهم 1.000.000إلى  800.001من 

 %20 درهم 1.000.000ما يؾوق 
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  الواجبات الثابتة

  درهم: 1.000تخضع لواجب ثابت قدره 

  كیلوغرام. 1.000محضر التذلم حذب نوع الذیارات والعربات المقطورة البالؼ وزنوا أكثر من 

 

  درهم: 500تخضع لواجب ثابت قدره 

  بطاقة التذجیل ؽي ذلذلةW18 و كل تجدید لوا؛ 

 ( محضر التذلم حذب النوع، للناقالت المزنجرةVéhicules à chenilles والجرارات المجھزة عجالتھا)

را ؽي كیلومت 30بإطارات مطاطیة واآلالت الفالحیة ذات الحركة اآللیة التي ال یتأتى لھا أن تتجاوز سرعة 

 الذاعة.

 

    درهم: 300تخضع لواجب ثابت قدره 

 جوازات الذؾر؛ 

 رخزة الزيد البري؛ 

 .رخزة الذياقة 

 

  درهم: 200تخضع لواجب ثابت قدره 

 رخص و أذون محالت اذتوالك المرروبات الكحولیة؛ 

 رخص حمل األذلحة؛ 

 رخزة الذیاقة الدولیة؛ 

 

  درهم: 100تخضع لواجب ثابت قدره 

  المتعلقة باألجانب؛وثائق اإلقامة 

 جوازات الذؾر المذلمة للمتوجوین إلى البقاع المقدذة؛ 

 

  درهم: 75تخضع لواجب ثابت قدره 

 -.البطاقة الوطنیة للتعریف اإللكترونیة 

 

  درهم: 50تخضع لواجب ثابت قدره 

 روادة الؾحص الدوري للذیارات؛ 

 یة( عن تذجيل وتؾويت:وزل تزریح بالرروع ؽي اذتخدام عربة ذات محرك)البطاقة الرماد 

جيم  Iالعربات ذات محرك عن كل حزان بخاري من القوة الجبائیة، مع مراعاة مقتضیات  -

 أعاله والبند الم أدناه؛
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والجرارات  (Véhicules à chenillesمحضر التذلم حذب النوع، للناقالت المزنجرة ) -

المجھزة عجالتھا بإطارات مطاطیة واآلالت الفالحیة ذات الحركة اآللیة التي ال یتأتى لھا 

 كیلومترا ؽي الذاعة؛ 30أن تتجاوز سرعة 

 نظائر لضیاع أو تالري الوزل بالتزریح بنؾس العربات؛ 

  درهم. 2.000ذندات االذتيراد التي تتجاوز قیمتوا 

 

  درهم: 30تخضع لواجب ثابت قدره 

 .جذاذات القیس الجذماني 

 

  درهم:  20تخضع لواجب ثابت قدره 

 بطاقات الدخول إلى قاعات اللعب بالمالهي؛ 

  روادات التلقیح المذلمة للمذاؽرین عند مػادرتوم المػرب؛ 

  محاضر المعاینة المنجزة عند وقوع حوادث مادیة ناتجة عن ازطدام ذیارات :عن كل نذخة مذلمة؛ 

  والوثائق والمحررات المثبتة لواقعة أو عالقة قانونیة والتي ال تخضع لواجب خاص مختلف؛جمیع العقود 

 

  درهم: 5تخضع لواجب ثابت قدره 

  األوراق التجاریة القابلة للتداول؛؛ 

  .أوراق الذؾر المعدة لزالح الالجئین وعدیمي الجنذیة 

 

  درهم: 1تخضع لواجب ثابت قدره 

  المحررات التي تعتبر مجرد وزل؛ 

 الوزوالت التي تثبت إیداع مبالؼ نقدیة لدى مؤذذة للقرض أو لدى بورزة القیم؛ 

 .وزوالت نقل البضائع أو الطرود البریدیة 

 

   األولتخضع للواجبات المحددة أدناه عند التذجیل ( بالمػرب لعربة ذات محرك خاضعة لوضع الزويرةvignette .) 

 

 الضريبيةالقوة 

 فئة العربة
 8أقل من 

 أحزنة

 10إلى  8من 

 أحزنة

 14إلى  11من 

 حزانا

 15ما يؾوق أو يعادل 

 حزانا

 20.000 10.000 4500 2.500المبلغ 
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 )بالدرهم( 


