
 

 

 

 05/50/0500بتاريخ  50قرار جبائي رقم 

يتعلق بتحديد نسب و أ سعار الرسوم والحقوق والمساهمات 

  يسر جماعة ك  و الواجبات وال اتوى المس تحقة لفائدة ميزانية



 ..................بتاريخ  50قرار جبائي رقم 

 جماعة كيسر الرسوم والحقوق والمساهمات و الواجبات وال اتوى المس تحقة لفائدة ميزانية يتعلق بتحديد نسب و أ سعار

 

 

 ؛ا ن رئيس جماعة كيسر

 004.03ميالدية بتنفيذ القانون التنظيمي  0500يوليو  50هجرية الموافق ل 0341رمضان  05الصادر بتاريخ  50.00.10على الظهير الشريف رقم  بناء   -

 ت،المتعلق ابلجماعا

المتعلق بجباايت الجماعات  30.51( بتنفيذ القانون 0550نونبر  45) 0301من ذي القعدة  .0الصادر في  0.50.0.0على الظهير الشريف رقم  وبناء   -

 المحلية،

بسن أ حكام انتقالية قيما  .50/4( بتنفيذ القانون رقم 0550ديسمبر  00) 0301ذي الحجة  01الصادر بتاريخ  0-50-.05على الظهير الشريف رقم  وبناء   -

 المس تحقة لفائدة الجماعات المحلية، ىيتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات وال اتو 

 ،00/0501/.0بتاريخ  3و بناء على القرار الجبائي رقم  -

 ،50/50/0500بتاريخ  0500 يوليواالس تثنائية لشهر  على مداولة مجلس جماعة كيسر خالل الدورة وبناء   -

 

 ي :ــــلـرر ما يــقــي

 

 الباب ال ول

 نسب و أ سعار الرسوم و الحقوق المس تحقة لفائدة جماعة كيسر

 : الفصل ال ول

 تحدد نسب و أ سعار الرسوم و الحقوق التي لم يحدد القانون نس بها و أ سعارها و اقتصر على تحديد نس بها الدنيا و القصوى كما يلي :

 

 مبنية الرسم على ال راضي الحضرية الغير

 : 0الفصل 

 يحدد سعر الرسم على ال راضي الحضرية الغير المبنية في حدود السعر ال دنى و ال قصى المحدد بقانون كما يلي :

 منطقة العمارات



0+R  0أ و+R ............................................................................1055.......درهم للمتر المربع ... 

4+R ........................................................................................1055.......... درهم للمتر المربع 

3+R ........................................................................................05055........ درهم للمتر المربع 

 لفيالت و السكن الفردي و المناطق ال خرىمنطقة ا

 درهم للمتر المربع ..........3055..........................................................................:         الفيالت

 درهم للمتر المربع ..........1055..........................................................................:  السكن الفردي

 درهم للمتر المربع ..........1055..........................................................................: المناطق ال خرى

 

 

 الرسم على عمليات البناء

 : 4الفصل 

 يلي :تحدد مبالغ الرسم على عمليات البناء عن كل متر مربع مغطى كما 

 .........درهم للمتر المربع05055عمارات السكن الجماعية أ و المجموعات العقارية .....................................

داري العقارات المعدة لغرض صناعي أ و تجاري  ........درهم للمتر المربع 05055.....................أ و مهني أ و ا 

 .........درهم للمتر المربع05055..........................................................................المساكن الفردية 

 درهم ابلنس بة لعمليات الترميم في حدود السعر المحدد ابلقانون. 055055يؤدى مبلغ اتبت قدره 

 ......... 05055..................عمارات السكن الجماعية أ و المجموعات العقارية ...................

 

 الرسم على عمليات تجزئة ال راضي

 : 3الفصل 

ب الضريبة على ايحدد سعر الرسم على عمليات تجزئة ال راضي بنس بة مئوية من مجموع التكلفة اال جمالية التي يتطلبها التجهيز المتعلق ابلتجزئة دون احتس

 .% 3في القيمة المضافة 

 

 

 بيع المشروابتالرسم على محل 



 : 0 الفصل

من المداخيل المتأ تية من بيع المشروابت التي تم تحقيقها من طرف المؤسسة دون احتساب  %0يحدد سعر الرسم على محل بيع المشروابت بنس بة 

 ل.وكيل المداخي الضريبة على القيمة المضافة و يؤدى الرسم تلقائيا كل ربع س نة و قبل انصرام الشهر الموالي لربع الس نة لدى صندوق

 

 الرسم على النقل العمومي للمسافرين

 : 1الفصل 

 يحدد الرسم المفروض على نشاط س يارات ال جرة و حافالت النقل العمومي للمسافرين على أ ساس المجال الترابيي الس تغاللها كما يلي:

 .............درهم005055................س يارات ال جرة من الصنف ال ول : طاكسي كبير لكل ربع س نة ........... -

 الحافالت :

 .............درهم005055...............مقاعد لكل ربع س نة ........................................ 0الحافالت أ قل من  -

 ..............درهم305055..................الحافالت من السلسلة "ج" لكل ربع س نة ................................... -

 ..............درهم155055........ ............الحافالت من السلسلة "ب" لكل ربع س نة .............................. -

 ...........درهم0055055......................الحافالت من سلسلة "أ " لكل ربع س نة .................................. -

 

 لى اس تخراج مواد المقالعالرسم ع

 : 0الفصل 

 يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي كل ربع س نة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع س نة كما يلي :

 ابلنس بة للصخور الصالحة للتزين و التجميل و فينادينيت و الغاسول و حجر يمان و مرجان و سفير : -

 درهما لكل متر مكعب مس تخرج...............  45 .............

 درهما عن كل متر مكعب مس تخرج. 05ابلنس بة ل نواع الرخام :  -

تراب مختلط( و الصخور المس تعملة ل غراض صناعية )الكلس، الصلصال، البوزالن( :  –جبص  –ابلنس بة للرمال و الصخور المس تعملة للبناء)حجر  -

 عن كل متر مكعب مس تخرج. دراهم ............ 1...............

 

 الباب الثاني

 الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر



 ضريبة الذبح

 

 : 1الفصل 

 يحدد سعر الرسم ال صلي عن الذبح في المجازر كما يلي :

 ...درهم.........31055....................................البقر عن كل رأ س : ............................................... -

 ....درهم..........1055.......................................الغنم عن كل رأ س :.............................................. -

 ...درهم.........31055........................................اال بل عن كل رأ س: ............................................ -

 ...درهم...........1055........................................الماعز عن كل رأ س : .......................................... -

 من السعر المحدد. %50أ ما فيما يخص اللحوم التي تبث أ نها غير صالحة لالس تهالك، فيمكن تخفيض الواجب المذكور أ عاله بنس بة 

 

 المفروض لفائدة المشاريع الخيرية على الذبح ابلمجازر اال ضافيالرسم 

  : .الفصل 

لى الرسم ال صلي على الذبح رسم لفائدة المشاريع الخيرية يحدد ب  ن ع في المائة من سعر الرسم ال صلي للذبح كيفما كانت طريقة احتسابه 05يضاف ا 

 ابلجملة.كل رأ س أ و نس بة ثمن البيع 

لى الرسم ال صلي على الذبح رسم لفائدة حماية المواشي  بقار و  35يضاف ا   دراهم ابلنس بة لل غنام. 0درهما ابلنس بة لل 

 

 واجبات أ سواق البهائم

 : 05الفصل 

لى سوق البهائم كما يلي ال ابل سواق المعدة لهذا الغرض، و تحدد واجبات الدخول ا   :  ال يمكن بيع البهائم ا 

 درهم 40055عن كل رأ س : و العجول قر الب -

 ..درهم........05055..................................................اال بل عن كل رأ س :........................................... -

 ...درهم.......05055.................................................والبغال عن كل رأ س: .....................و ال مهار الخيل  -

 ...درهم.......04055.........................................عن كل رأ س :...............و الخرفان و الماعز و الجداين الغنم  -

 ..درهم..........05055..........................................................الحمير عن كل رأ س : .................................. -

 



 واجبات الدخول ابل سواق و أ ماكن البيع العامة

 : 00الفصل 

لى السوق الجماعي و أ ماكن البيع  العامة كما يلي :  تحدد واجبات دخول السلع و البضائع و المنتوجات و الحيواانت ا 

 : الدجاج الرومي -

 ..درهم.........5005.......... ................................................................................:  عن كل واحدة 

 .........درهم05055عن كل قفص أ و جزء منه : .............................................................................

 .درهم..........0055........... .:.................................................................... عن كل واحدة البلديالدجاج  -

 ..درهم...........0055...........................................عن كل واحدة : ..................................... الديك الرومي -

 .درهم...........5045............( : .......................................................................................0حمام عن )ال -

 .درهم...........5005...............ال رانب عن كل واحدة : ......................................................................... -

 ..درهم...........5005................................الصوف الخام ابلدزة عن كل واحدة : ......................................... -

 ..درهم..........0055........................... ..:....................................................... جلود البقر والجمال للواحدة -

 .........درهم 5005................................................................................ .: . للواحدة جلود الغنم و الماعز -

 ..درهم..........3055............ .................:...................................................... الزيتون للقنطار أ و جزء منه -

 ..درهم..........0005........... .:......................................................................... الحناء للقنطار أ و جزء منه -

انء أ و جزء منه:........................................... -  ...درهم.........0055.................... .السمن، العسل أ و الزبدة لال 

 .درهم...........0055.......................القمح للقنطار أ و جزء منه: ............................................................... -

 ..درهم.........0055........................................الشعير للقنطار أ و جزء منه: ............................................. -

 ...درهم........0055................................الذرة للقنطار أ و جزء منه: ........................................................ -

 ..درهم  .........0055................................................:  ( للقنطار أ و جزء منهجلبانة -حمص-فول-القطاني )عدس -

 ..درهم  .........1055....................0..................الدالح و البطيخ للقنطار أ و جزء منه : ................................ -

 ..درهم .........0055.........................................................: ......................... الخضر للصندوق أ و جزء منه -

 درهم ...........1055...............................الخضر للقنطار أ و جزء منه : ..................................................... -

 ..درهم.........0055..........................................................................الجلود اليابسة للواحدة : ................. -

 ...درهم .........0055.............الموز للصندوق أ و جزء منه ........... -الخوخ -البرقوق-الحامض -التفاح -الليمون -العنب -



 .......... درهم1055..................................................................................... الفواكه للقنطار أ و جزء منه : -

 ..درهم..........0055...للصندوق أ و كيس أ و جزء منه  (الفواكه الجافة )اللوز الجوز العنب الجاف البرقوق الجاف الثمر -

 ..درهم..........0055...............................................................................................السمك للصندوق :  -

 ..درهم..........0055....................................................................................................حزمة القصب :  -

 ............درهم0055.......................................................................................حزمة القصب للتسقيف :  -

 ..درهم..........5005........................................................................................................التبن للبالة :  -

 ..درهم..........0055.....................................................................................................التبن للخيشة :  -

 ..درهم..........0055..........................................................................................: أ و البالة الفصة للحزمة  -

 ..درهم.........0055.........................................................................................:  أ و البالة الجلبانة للحزمة -

 .......... درهم 3055............ كيس من الخضر أ و جزء منه : .................................................................... -

 .......... درهم  3055كيس من الفواكه أ و جزء منه : ................................................................................  -

 ..درهم........15055..................................................................................الخضر "صوبة" للطن الواحد :  -

 ..درهم.......15055....................................................................................الفواكه "صوبة" للطن الواحد  -

 .........درهم40055...................................الموز للعربة و أ و جزء منها ..................................................... -

 .........درهم35055للعربة أ و جزء منها ........................................................................................ ةالفراول -

 ........درهم45055.........................................................................................الليمون للعربة أ و جزء منها  -

 ........درهم45055فواكه أ خرى للعربة أ و جزء منها................................................................................... -

 

 ل سواق و أ ماكن البيع العامة.واجبات الوقوف اب

 : 00الفصل 

 : و أ ماكن البيع العامة و تحدد هذه الحقوق كما يلي ابلسوق ال س بوعي لكيسرتقبض حقوق الوقوف 

 

 ......... درهم 0055.......... .......................................السيرك عن كل يوم و عن كل متر مربع : .................. - 

 درهم ......... 0055............ .............................................ولكل يوم : ...............طاولة ابئعو اللحم عن كل  -

 . درهم....... 05055............ ............................................ولكل يوم : ...............بسط ابئعو اللحم عن كل  -



 درهم .........0055........... .........................................: ............... و لكل يوم طاولةابئعو السقوط عن كل  -

 . درهم........05055........... ........................................: ............... ابئعو السقوط عن كل بسط و لكل يوم -

 درهم ...........0055.... ..................................................................................ماكن المخصصة للخضر : ال   -

 درهم .........05055.... ......................................:  (سوق الطاليان – ال ماكن المخصصة للمتالش يات )الجوطية -

 درهم .........05055... ..............................................................:  ال ماكن المخصصة للمتالش يات )الجوطية( -

 درهم .........055055.... .............................................................................اور: صة لبيع المجال ماكن المخص -

 درهم ..........45055.... ...............................................................................ال ماكن المخصصة لل غراس:  -

 درهم ...........05055.... .................................................................................ال ماكن المخصصة للميكة :  -

 درهم ...........45055.... ....................................................ال ماكن المخصصة لبيع الزيتون ابلتقس يط للمكان :  -

 .............درهم45055ال ماكن المخصصة لبيع الحصائر و ال غطية : ................................................................ -

 .............درهم45055ال ماكن المخصصة لبيع ال واني :................................................................................. -

 درهم .......... 45055...................متر مربع  055التي تقل أ و تساوي مساحتها ال ماكن المخصصة للمقاهي ابال سفنج  -

 درهم .......... 45055...............................................................:  ال ماكن المخصصة لبيع ال عشاب ابلتقس يط -

 درهم .......... 05055...........................................................:  ال ماكن المخصصة لبيع الواد الغذائية ابلتقس يط -

 درهم .......... 45055................................................................:  ال ماكن المخصصة لبيع الواد الغذائية ابلجملة -

 درهم .......... 05055...................................................................: ال ماكن المخصصة لبيع الوجبات الغذائية  -

 درهم .......... 05055.................................................. ال ماكن المخصصة لبيع الوجبات الغذائية بسوق البهائم : -

 درهم ...........05055.... ........................................................................لميزان : ابال ماكن المخصصة للكيل  -

 ........ درهم 05055ال ماكن المخصصة للكايزة : .....................................................................................  -

 ........ درهم 05055................... ال ماكن المخصصة لل حبال : ................................................................ -

 ..........درهم05055ال ماكن المخصصة لبيع ال عالف ابلنس بة للشاحنات الصغيرة : ............................................. -

 ..........درهم055055.........ال ماكن المخصصة لبيع ال عالف ابلنس بة للشاحنات الكبيرة : ................................... -

 ..........درهم35055ال ماكن المخصصة لبيع ال عالف ابلنس بة لس يارات نقل البضائع )بيكوب، ترنزيت و غيرها( : ..... -

 ....... درهم. 05055: ................................................................. ال ماكن المخصصة لبيع المالبس المس تعملة  -

 درهم ............0055.... ............................................................................. ال ماكن ال خرى للمتر المربع : -



 متر مربع....درهم/0055متر مربع : ...................................................... 055جميع ال ماكن التي تفوق مساحتها  -

 

 مواقف الس ياراتواجبات 

 04الفصل 

 كما يلي : ىيؤد مواقف الس ياراتا ن واجب 

 ... درهم........ 0055 ............................................................................................................. : كار -

 .... درهم....... 0055... ................................................................................................... الجرارات : -

 درهم....... ... 05055....  .................................................................................... الجرارات + شاريو : -

 .... درهم........ 4055........  ..........................................................................................ات : س يار ال  -

 .... درهم........ 0055......  ............................................................................................. سطافيط : -

 ............. درهم  05055ات الكبيرة : ........................................................................................ شاحنال  -

 .... درهم........... 0055..  ..................................................................................... الشاحنات الصغيرة : 

 ...... درهم....... 4055......  ..............................................................................................: طاكسي  -

 ....... درهم...... 4055......  ................................................................................... العرابت المجرورة : -

 ....... درهم...... 0055........  ................................................................................ العرابت المدفوعة : -

 .........  درهم... 0055 ........ ...............................................................................:  عربة ذات عجلتين -

 ........ درهم..... 0055...  ...............................................................: الدراجات عن كل يوم أ و جزء منه  -

 ....... درهم...... 0055. .................................................................: الجمال و الخيل و الحمير عن كل يوم  -

 وكل جزء من اليوم يعتبر يوما كامال.

 

 مواقف الس يارات ابلسوق ال س بوعيواجبات 

 

 ان واجب مواقف الس يارات ابلسوق ال س بوعي يؤدى عنها كالتالي :

 .............. درهم 05055..................................................... الحافالت : .................................

 .............. درهم 05055الجرارات : ....................................................................................... 



 .............. درهم 05055............................................. الجرار + شاريو : ..................................

 ............... درهم  0055الس يارات : ...................................................................................... 

 .............. درهم 05055.................... ..............( ..و غيرها س يارات نقل البضائع )سطافيط، بيكوب

 .............. درهم 05055الشاحنات : ...................................................................................... 

 ................ درهم 0055........ العرابت المجرورة ذات عجلتين .........................................................

 ................ درهم 4055العرابت المجرورة ذات أ ربعة عجالت ......................................................... 

 ................ درهم 0055العرابت المدفوعة ................................................................................ 

 ................. درهم 0055الدراجات ......................................................................................... 

 ........ درهم......... 0055الجمال و الخيل و الحمير عن كل يوم ......................................................... 

 ................. درهم 4055الدراجات ثالثية العجالت ................................................................... 

 

 واجبات مقبوضة بساحات أ خرى للبيع العمومي

 : 03الفصل 

ن الباعة الذين يس تغلون الملك الجماعي العام غير السوق ال س بوعي بصورة غ  ذلك  ير قارة وذلك بعرضهم للسلع والبضائع والمنتجات والخضر وما شابها 

 يتوجب عليهم أ داء رسم يومي عن كل متر مربع كما يلي :

 ......درهم............ 000..... .............: ......... قرب محطة وقوف لس يارات ال جرة و حافالت النقل العام للمتر المربع

 

 رسوم المحجز

 : 00الفصل 

 تحدد أ سعار هذا الرسم فيما يخص الحيواانت أ و السلع أ و البضائع أ و ال ش ياء كما يلي:

 العرابت

قامة، على أ ن ال يقل ثمن اال قامة على  05055عرابت ذات عجلتين بدون محرك : ........  - ...................... 055055..... درهم................. لكل يوم ا 

 درهم

قامة ابلشهر ال ول 05055أ ربع عجالت بدون محرك : *  عرابت ذات -  ...... درهم ............... لكل يوم ا 

قامة ابتداء  من الشهر الثاني على أ ن ال يقل ثمن اال قامة على  45055*   .                        ....درهم 355055....... درهم................ لكل يوم ا 



قامة ابلشهر ال ول 05055طن *..................  400حمولة تساوي أ و تقل عن عرابت بدون محرك ذات  -  ....... درهم............... لكل يوم ا 

قامة ابتداء  من الشهر الثاني على أ ن ال يقل ثمن اال قامة على  35055*..................                      505505....... درهم............... لكل يوم ا 

 ....درهم

قامة ابلشهر ال ول 05055طن *.........  400العرابت بدون محرك ذات حمولة تفوق  -  ....... درهم................ لكل يوم ا 

قامة ابتداء  من الشهر الثاني على أ ن ال يقل ثمن اال قامة ع 35055*.........                      ......درهم 155055لى ........ درهم ...............لكل يوم ا 

قامة ابلشهر ال ول 05055أ الت حفر الآابر : *.....................................  -  ....... درهم ................لكل يوم ا 

قامة ابتد ل....... درهم................ لك 35055*.....................................                        اء  من الشهر الثاني على أ ن ال يقل ثمن اال قامة يوم ا 

 ...... درهم155055على 

 

  واجب اال قامة عن كل يوم والدراجات وال ش ياءنوعية الحيواانت 

  الحيواانت

  رهمد 05055 الكالب

  رهمد 05055 البقر والخيول والبغال والجمال

  درهم 05055 الغنم والماعز

  درهم 05055 الحمير

  درهم 0055 والدواجن والحيواانت الصغيرة القطط

  السلع والبضائع

  درهم 05055 سلع قابلة للتالشي عن القنطار أ و جزء منه

  درهم 05055 سلع غير قابلة للتالشي عن القنطار أ و جزء منه

  درهم 05055 أ دوات كبيرة الحجم عن المتر المكعب أ و جزء منه

  درهم 05055 المكعب أ و جزء منهأ دوات صغيرة الحجم عن المتر 

 

 جال القانونيةالتي لم يطالب بها أ صحابها في الآ  ال لياتمحصول بيع الحيواانت و غيرها من البضائع و السلع و 

 

 : 01الفصل 



 ة. القانونيل اجوالعتاد المحجوز والتي لم يتم استرجاعها خالل الآ  البضائعالحيواانت والسلع و  ، طبقا للمساطر الجاري بها العمل،تباع

 ي(.  ش)خمسة أ ايم ابلنس بة للحيواانت و السلع و البضائع القابلة للتالشي، س نة و يوم ابلنس بة لل ليات و السلع و البضائع الغير قابلة للتال

لى المحجز و المكوث تقتطع  لى الميزابه من ثمن البيع ضرائب الدخول ا    .يةنية الجماع و يجعل ثمن البيع، و تضاف المبالغ المقبوضة ا 

 

 نس بة الجماعة من البيوعات العمومية.

 : 00الفصل 

 .في المائة من الدخل الناتج عن البيع 05تحدد النس بة المئوية المترتبة على البيع العمومي ب 

 

 الرسم المفروض على وقوف العرابت المعدة للنقل العام للمسافرين 

 : 01الفصل 

  :يحدد سعر الرسم المفروض على وقوف 

 درهم عن كل ربع س نة. 055055س يارات ال جرة من الصنف ال ول في حدود   -

 الحافالت :

 .............درهم005055...............مقاعد لكل ربع س نة ........................................ 0الحافالت أ قل من  -

 ..............درهم005055.....................................................الحافالت من السلسلة "ج" لكل ربع س نة  -

 ..............درهم455055........ ............الحافالت من السلسلة "ب" لكل ربع س نة .............................. -

 ...........درهم355055............................الحافالت من سلسلة "أ " لكل ربع س نة ............................ -

 

 

 غراض البناء.الرسم المفروض على شغل ال مالك الجماعية العامة مؤقتا ل  

 : .0الفصل 

 درهم للمتر المربع عن كل ربع س نة. 05055البناء في  ل غراضيحدد سعر الرسم المفروض على شغل ال مالك الجماعية العامة مؤقتا 

 

 تجارية أ و صناعية أ و مهنية ل غراضالرسم المفروض على شغل ال مالك الجماعية العامة مؤقتا 

 



تجارية أ و صناعية أ و مهنية ابعتبار المساحة المشغولة من الملك  ل غراضيحدد سعر الرسم المفروض على شغل ال مالك الجماعية العامة مؤقتا  -

 نوع النشاط كل ثالثة أ شهر للمتر المربع.الجماعي العام وموقع الجزء المشغول منه و 

 

 

 يحدد مبلغ اال اتوة الس نوية عن احتالل الملك العمومي الجماعي من طرف متعهدي الش بكات العامة للمواصالت كالتالي : -

آت المرتبطة بها،أ و ابطن ( دارهم عن كل متر خطي في حالة اس تعمال سطح 1س تة ) -  ال رض من أ جل تمرير خطوط االتصاالت و المنشأ

 ع على مس توى سطح ال رض ابلنس بة لعلب ربط خطوط االتصاالت،( درهم عن كل متر مرب055مائة ) -

( درهم عن كل متر مربع على مس توى سطح ال رض ابلنس بة للدواليب المعدة ال يواء المعدات التقنية الخاصة بربط و خدمة المشتركين 355أ ربعة مائة ) -

 و هوائيات الربط و المخادع الهاتفية.

قامة المحطات الراديوكهرابئية )أ براج و هوائيات االتصاالت( و التجهيزات المرتبطة بها.( درهم ع05.555055عشرون أ لف ) -  ن كل موقع ل جل ا 

 

 

 اال شهار غراضالرسم المفروض ل  

 

 كما يلي : يوم من الس نة  ابلسوق ال س بوعياال شهار عن كل  غراضل   يحدد سعر الرسم المفروض

 في حالة عدم وجود عقد اشهار بين الشركات المشهرة و المجلس الجماعي لكيسر :

 : شركات االتصاالت -

 ....... درهم 05055........................ ...........................................: عن كل ابئع متجول 

 ..........درهم45055.......................................................................... عن كل س يارة :

شهار المواد الغذائية(: ...... -  ....... درهم 05055..... .الشركات الفالحية )ا شهار ال الت الفالحية، شركات التغذية وا 

 ........ درهم 05055................................................................ ا شهار مواد الغس يل : ......................... -

 الموقع نوع النشاط سعر الرسم المفروض

 دراهم للمتر المربع عن كل ثالثة أ شهر 05

 دراهم  للمتر المربع عن كل ثالثة أ شهر 05

 دراهم  للمتر المربع عن كل ثالثة أ شهر 05

 تجاري

 صناعي

 مهني

 

 كيسر داخل مركز



 .... درهم.... 05055ا شهار ال دوات المنزلية : .......................................................................................  -

 ...... درهم 055055.............................. ..............................................: ......... ا شهار المؤسسات المالية -

 ....... درهم 45055.............................. اال شهار عن طريق مكبر الصوت : ............................................ -

 

 حات اال شهارية عن كل ربع س نة كما يلي :اللو  غراضل   يحدد سعر الرسم المفروض

 ....... درهم 0555055.............................................. ...........................................:  شركات االتصاالت  -

شهار المواد الغذائية(: .... -  ....... درهم 055055..... ...الشركات الفالحية )ا شهار ال الت الفالحية، شركات التغذية وا 

 ........ درهم 055055ا شهار مواد الغس يل : .........................................................................................  -

 .... درهم.... 055055.................... ا شهار ال دوات المنزلية : ................................................................... -

 ...... درهم 0555055.............................. : ....................................................... ا شهار المؤسسات المالية -

 ....... درهم 455055.............................. اال شهار عن طريق مكبر الصوت : ............................................ -

 

 ل بناك و المؤسسات المالية المتعلقة ابلقروض الصغرى :ا -

 ............ درهم  355055* اللوحات اال شهارية : ............................................................................. 

 *Totem ............. : ............................................................................355055  درهم ............ 

  ............ درهم  005055: ...........................................  0م 05* أ مكنة الحجز لناقالت ال موال عن كل 

 لصيدليات :ا -

 .............. درهم  005055.............................................................................  * اللوحات اال شهارية :

 *Totem  ......................................................................................... :005055  درهم .............. 

 

 :لتجزئات العقارية ا -

 ............ درهم  005055* اللوحات اال شهارية : ............................................................................. 

 *Totem  ......................................................................................... :005055  درهم ............ 

 

  الباب الثالث



 

 اة ومنتوج  االس تغالالت ذات الطابع الفالحي والتجاري والمصالح المشابهة المسيرة بصفة مباشرة.دالحقوق ال خرى المقبوضة مقابل الخدمات المؤ 

 

 منتوج الموازين العمومية وحقوق الوزن والكيل

 

 : 50الفصل 

 يحدد واجب اس تعمال الموازين العمومية كما يلي :

 درهم ......... 0055......... .......و اال بل و الخيل و البغال عن كل رأ س : ........ البقر -

 ........... درهم 0055................الغنم و الماعز عن كل رأ س : ................................ -

 درهم ............ 0055...... ........الحبوب و الخضر و المواد ال خرى عن كل قنطار:........ -

 ............ درهم 4055..................الفحم و الحطب عن القنطار أ و جزء منه: .............. -

 ........... درهم 05055....................الس يارات و العرابت: ..................................... -

 ........... درهم 05055.........................................: .............................الشاحنات -

 ترقيم العقارات

 : 00الفصل 

 يؤدي عن عمليات ترقيم المنازل واجب يحدد كما يلي :

 ........... درهم 00055ترقيم بواسطة ال لواح المعدنية و الخزفية عن كل منزل :............  -

 ........... درهم 05055ترقيم بواسطة الكتابة العادية عن كل منزل :..........................  -

 

 تسجيل البهائم

 : 00الفصل 

 يؤدى عن تسجيل البهائم الواجبات التالية :

 م...........  دره05055...........  ...البقر و الخيل و اال بل للرأ س :............................ -

 ..........  درهم05055.............. .............................الحمير للرأ س: :...................... -

 ............ درهم 4055.......................... ....الغنم و الماعز للرأ س: :......................... -



ال عند طلبها من طرف المشترييعتبر تسجيل البهائم اختياراي وال تصك الصكوك    .المتعلقة ابلبيع ا 

 

 و س يارات نقل ال موات استرجاع صوائر النقل بواسطة س يارات اال سعاف الجماعية

 : 40الفصل 

 تحدد الواجبات المقبوضة عن تنقالت س يارة اال سعاف الجماعية لنقل المرضى و الجرحى كما يلي :

 ............ درهم 0005............................................ للكلم الواحد نهارا  : ................

 .... درهم....... 0055للكلم الواحد ليال  : ............................................................. 

 

 منتوج نقل ال موات

 : 30الفصل 

 جماعية كما يلي :ال نقل ال مواتتحدد الواجبات المقبوضة عن تنقالت س يارة 

 .... درهم...... 45055نقل ال موات داخل النفوذ الترابيي لجماعة كيسر     : ................... 

 نقل ال موات خارج النفوذ الترابيي لجماعة كيسر : 

 درهم ............ 0005للكلم الواحد نهارا  : ............................................................ 

 .... درهم....... 0055للكلم الواحد ليال  : ............................................................. 

 

 واجبات نقل اللحوم

 : 00الفصل 

لى أ ماكن البيع  ل اللحوم ل امتياز نقبواسطة الس يارات الجماعية أ و في ا طار اس تغالبمركز كيسر ا ن نقل اللحوم و أ حشاء الذابئح من داخل المجزرة ا 

 : يس توجب أ داء الواجبات التالية

 البقر و االبل -

 ............درهم45055وحدة كاملة : .....................................................

 ............درهم00055نصف وحدة :.....................................................

 .............درهم100....................................................... ربع وحدة :

 .............درهم05055ال حشاء و الرأ س و ال رجل للوحدة أ و جزء منهم :.......



 الغنم و الماعز -

 ............درهم3055وحدة كاملة : .....................................................

 .............درهم4055.....:.ال حشاء و الرأ س و ال رجل للوحدة أ و جزء منهم 

 

لى أ ماكن البيع  بواسطة الس يارات الجماعية أ و في ا طار اس تغالل امتياز نقل خارج مركز كيسر ا ن نقل اللحوم و أ حشاء الذابئح من داخل المجزرة ا 

 :حد للكيلومتر الوا اللحوم يس توجب أ داء الواجبات التالية

 ..............درهم5040البقر واالبل : ..................................................................

 ............درهم0055الغنم و الماعز : ..................................................................

 

 درهم لكل حمولة. 355اللحوم خارج مركز كيسر في يحدد الحد ال دنى للواجبات المقبوضة عن نقل 

 

 

 

 واجبات اس تغالل س يارات الجر

 

 : 10الفصل 

 ا ن اس تغالل س يارات الجر ) ديبناج( يس توجب أ داء الواجبات التالية :

 ......درهم .... 05055...... ..داخل النطاق الحضري )المركز( عن كل كلم:................. -

لى غايةخارج النطاق  -  .... درهم ....... 4055... ...كلم عن كل كلم:........  05 الحضري وا 

 ... درهم ........ 0005كلم عن كل كلم:...............  05خارج النطاق الحضري وما فوق  -

 

 تطهير السائلاسترجاع صوائر ربط ال مالك بش بكة ال 

 : 00الفصل 

 جميع المصاريف الناتجة عن هذه العملية تطهير السائلبش بكة ال الفردية يتحمل المس تفيد من عملية الربط 

 



 استرجاع صوائر ربط ال مالك بش بكة الماء الصالح للشرب

 : 10الفصل 

 بش بكة الماء الصالح للشرب جميع المصاريف الناتجة عن هذه العمليةالفردية يتحمل المس تفيد من عملية الربط 

 : .0الفصل 

 ات الجبائية السابقة.تلغى جميع مقتضيات القرار 

 : 54الفصل 

لى كل من  الخازن اال قليمي و وكيل المداخيل و المصالح التقنية و اال دارية الجماعية كل في رئيس المجلس الجماعي و يعهد بتنفيذ محتوايت هذا القرار ا 

 .دائرة اختصاصه

 

 

 

     

  



 


