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مبثابة  الرشيف  بالظهري  عليها  املصادق  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  مدونة 

قانون رقم 339-77-1 بتاريخ  25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( كام وقع تغيريها 

وتتميمها  

105 إىل 126

أكتوبر   9(  1397 شوال   25 بتاريخ   1-77-340 رقم  قانون  مبثابة  رشيف  ظهري 

1977( بتحديد املقادير املطبقة عىل البضائع واملصوغات املفروضة عليها رضيبة 

وقع  واملصوغات كام  البضائع  بهذه  الخاصة  املقتضيات  وكذا  الداخيل  االستهالك 

تغيريه وتتميمه مبقتىض القانون رقم 30-99 املصادق عليه بالظهري الرشيف رقم 

322-00-1 بتاريخ 2 ربيع األول 1421 )5 يونيو 2000( 

127 إىل 206

مرسوم رقم 862-77-2 بتاريخ 25 شوال 1397)9 أكتوبر 1977( بتطبيق مدونة 

املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  إلدارة  الراجعة  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك 

واملصادق عليها بالظهري الرشيف رقم 339-77-1 الصادر يف 25 شوال 1397

)9 أكتوبر 1977( مبثابة قانون 
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مرسوم رقم 890-85-2 صادر يف 18 من ربيع اآلخر 1406 )31 ديسمرب 1985(

والزيوت  واملحروقات  الوقود  مواد  والرضائب  الرسوم  جميع  من  مبوجبه  تعفى 

امللينة املستهلكة خالل بعض عمليات املالحة البحرية 

208

قرار لوزير املالية رقم 77-1309 بتاريخ 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1977(

أكتوبر   9(  1397 شوال   25 يف  الصادر   1-77-340 رقم  الرشيف  الظهري  بتطبيق 

واملصوغات  البضائع  عىل  املطبقة  املقادير  مبوجبه  تحدد  قانون  مبثابة   )1977

الخاصة بهذه  الداخلية عن االستهالك وكذا املقتضيات  املفروضة عليها الرضائب 

البضائع واملصوغات 

233

قرار لوزير املالية رقم 77-1310 بتاريخ 17 ذي القعدة 1397 )31 أكتوبر 1977( 

غري  والرضائب  الجامرك  إدارة  من طرف  املسلمة  األصل  شهادات  مناذج  بتحديد 

املبارشة وكذا رشوط تدخل هذه اإلدارة يف هذا امليدان 

234
قرار لوزير املالية رقم 77-1311 بتاريخ 17 ذي القعدة 1397 )31 أكتوبر1977( 

تعني مبوجبه رشوط تحديد وزن البضائع املستوردة واملصدرة



235
قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2984.20 صادر يف 10 ربيع اآلخر 

1442 )26 نوفمرب 2020( بتحديد مكاتب ومراكز الجمرك و تحديد اختصاصاتها.

239
قرار لوزير املالية رقم 77-1315 بتاريخ 17 ذي القعدة 1397 )31 أكتوبر1977(

بتحديد ساعات فتح وإغالق مكاتب الجمرك 

240

أكتوبر1977(   31(  1397 القعدة  ذي   17 بتاريخ   1316-77 رقم  املالية  لوزير  قرار 

بتحديد قامئة املكاتب أو املراكز الجمركية املفتوحة لدخول وخروج البضائع املنقولة 

عن طريق الرب الواردة من الخارج أو املوجهة إليه وبتعيني الطرق املبارشة املؤدية إليها

241

قرار لوزير املالية رقم 77-1318 بتاريخ 17 ذي القعدة 1397 )31 أكتوبر1977(

إىل  وصولها  قبل  البضائع  ببعض  املتعلقة  املفصلة  الترصيحات  إيداع  يف  باإلذن 

مكتب الجمرك وبتحديد أجل إيداع الترصيحات املفصلة 

242
قرار لوزير املالية رقم 77-1319 بتاريخ 17 ذي القعدة 1397 )31 أكتوبر 1977( 

بشأن الترصيحات الجمركية غري املوجزة 

263

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 840.12 صادر يف 18 من شعبان 

1442 )فاتح أبريل 2021( بتحديد الوسائل املثبتة التي يتألف منها ملف طلب 

إرجاع املبالغ يف إطار نظام االسرتداد )الدراوباك(  و كذا آجال إرجاع هذه املبالغ

264
 )1977 دجنرب   30(  1398 محرم  من   19 بتاريخ   871-78 رقم  املالية  وزير  قرار 

بتعلق بعنارص نقص بعض املنتجات البرتولية خالل النقل تحت النظام الجمريك
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قرار لوزير املالية رقم 84-450 صادر يف 25 من رجب 1404 )27 أبريل1984(

 بشأن الترصيح بالبضائع املنقولة بحرا داخل املنطقة الجمركية 
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 )1984 أكتوبر  )فاتح   1405 محرم   05 84-887 صادر يف  رقم  املالية  لوزير  قرار 

تحدد مبوجبه رشوط وحدود اإلعفاء من الرسم الداخيل عىل االستهالك فيام يتعلق 

مبا يعرض للخمور املوجودة تحت رعاية الجمرك من انتقاص خالل صنعها أو نقلها 

أو معالجتها أو نقصان ناتج عن أسباب طبيعية 

268
قرار لوزير املالية رقم 91-1790 صادر يف 19 من جامدى اآلخرة 1412

)26 ديسمرب 1991( يف شأن إيداع التصاريح املوجزة بطرق معلوماتية
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قرار لوزير املالية واالستثامرات الخارجية رقم 95-1773 صادر يف 24 من محرم 1416 

)23 يونيو 1995( بتحديد رشوط مراقبة املستودع الصناعي الحر وحراسته وتسيريه



273

قرار لوزير املالية واالستثامرات الخارجية رقم 95-2754 صادر يف 21 من جامدى 

املرشوبات  قنينات  عىل  أختام  بوضع  يتعلق   )1995 نوفمرب   15(  1416 اآلخرة 

الكحولية 
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قرار لوزير املالية واالستثامرات الخارجية رقم 96-1836 صادر يف 6 جامدى األوىل 

ميكن  التي  املقاصة  منتجات  ونسب  رشوط  بتحديد   )1996 سبتمرب   20(  1417

عرضها لالستهالك عىل إثر القبول املؤقت  
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قرار مشرتك لوزير املالية واالستثامرات الخارجية ووزير التجارة والصناعة والصناعة 

التقليدية رقـم 96-2422 صادر يف 20 من رجب 1417 )2 ديسمرب 1996( بتحديد 

الرشوط الخاصة بتسوية حسابات االسترياد املؤقت 
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قرار لوزير املالية  واالستثامرات الخارجية رقم 96-2444 صادر يف 12 من رجب 

1417 )3 ديسمرب 1996( بتحديد الرشوط املتعلقة بتصحيح التصاريح املوجزة 
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قرار لوزير املالية واالستثامرات الخارجية رقم 97-420 صادر يف 8 ذي القعدة 1417 

)18 مارس 1997( بتحديد الرشوط الخاصة ببيع الورق املعد لطبع الجرائد 

281
قرار لوزير املالية واالستثامرات الخارجية رقـم 97-421 صادر يف 9 ذي القعدة 1417 

)19 مارس 1997( بتحديد الرشوط الخاصة بتفويت بعض لوازم التلفيف والتوابع 
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قرار لوزير االقتصاد واملالية رقم 99-1302 صادر يف 6 جامدى األوىل 1420 )18 

أغسطس 1999( بتغيري مبلغ الزيادة املطبقة عىل األداء بواسطة السندات املكفولة 

لرسوم الجمرك وغريها من الرسوم والرضائب املستحقة عند االسترياد أو التصدير

284
قرار لوزير االقتصاد واملالية رقم 00-1067 صادر يف 23 من جامدى األوىل 1421 

)24 أغسطس 2000( املحدد لرشوط اللجوء و تسيري اللجان االستشارية يف الجمرك
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قرار لوزير االقتصاد واملالية رقم 00-1068 صادر يف 23 من جامدى األوىل 1421 

طرف  من  اإللغاء  بعده  يتم  الذي  األقىص  لألجل  املحدد   )2000 أغسطس   24(

اإلدارة، للترصيح املوجز واملودع قبل األوان 
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قرار وزير االقتصاد و املالية رقم 10-733 صـادر يف 18 مــــن ربيع األول 1431 

)5 مارس 2010( تحدد مبوجبه رشوط تنظيم امتحان الكفاءة املهنية للحصول عىل 

رخصة املعرش يف الجمرك
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  1427 األوىل  جمــادى  من   32 يف   1071-00 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

)24 أغسطس 2000( املحدد لشكل وكيفيات مسك الدفاتر التي متكن من تتبع 

حسابات األنظمة االقتصادية الجمركية املوقفة 
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قرار لوزير االقتصاد واملالية رقم 00-1072 صادر يف 23 من جامدى األوىل 1421 

)24 أغسطس 2000( املحدد لقيمة املعدات واألدوات املستعملة، املستوردة من 

طرف املغاربة القاطنني بالخارج عند رجوعهم النهايئ والتي تقبل مع اإلعفاء من 

الرسوم واملكوس الجمركية 
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قرار لوزير االقتصاد واملالية رقم 00-1073 صادر يف 23 من جامدى األوىل 1421 

)24 أغسطس 2000( املحدد لحصة منتجات املقاصة التي ميكن عرضها لالستهالك 

املتحصلة من نظام املستودع الصناعي الحر 
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قرار لوزير االقتصاد واملالية رقم 00-1074 صادر يف 23 من جامدى األوىل 1421 

لفائدة مستعميل  كفالة  تقديم  لإلعفاء من وجوب  املانح  أغسطس 2000(   24(

بعض العمليات املنجزة تحت األنظمة االقتصادية املوقفة
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قرار لوزير االقتصاد واملالية رقم 00-1075 صادر يف 23 من جامدى األوىل 1421 

)24 أغسطس 2000( املحدد ألجل الترصيح بالعنارص الكمية الخاصة بالترصيح 

االحتياطي 
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التقليدية  قرار مشرتك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الصناعة والتجارة والصناعة 

رقم 00-1124 صادر يف 23 من جامدى األوىل 1421 )24 أغسطس 2000( املحدد 

املؤقت  والقبول  الحر  الصناعي  املستودع  نظامي  تحت  املقبولة  البضائع  لالئحة 

لتحسني الصنع الفعال والتي ال توجد أو توجد جزئيا يف منتجات املقاصة 

300
قرار لوزير االقتصاد واملالية والخوصصة والسياحة رقم 01-1437 صادر يف 16 من 

جامدى األوىل 1422 )6 أغسطس 2001(  بتحديد آجال تقديم الترصيح اإلضايف
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قرار لوزير االقتصاد واملالية والخوصصة والسياحة رقم 02-444 صادر يف 30 من 

الواجب  التأخري  الفائدة عن  لسعر  املحدد  مارس 2002(   15( الحجة 1422  ذي 

املنصوص  والرضائب   الرسوم  بأداء  القانونية  اآلجال  بعد  القيام  حالة  يف  قبضها 

عليها يف مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة التي تتوىل تحصيلها إدارة الجامرك 

والرضائب غري املبارشة 
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قرار لوزير االقتصاد واملالية والخوصصة والسياحة رقم 02-486 صادر يف 5 محرم 

1423 )20 مارس 2002( بتعيني املختربات املكلفة بتحديد تركيب البضائع واملنتجات 

وجميع عنارصها املميزة األخرى املقدمة إىل إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة 
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قرار لوزير االقتصاد واملالية والخوصصة والسياحة رقم 01-2182 صادر يف 7 جامدى 

األوىل 1423 )18 يوليو 2002( املحدد لألجل الذي يتم بعده اإللغاء تلقائيا من طرف 

لها أي مآل للتصاريح املفصلة املسجلة بطريقة قانونية والتي مل يخصص  اإلدارة، 
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قرار لوزير املالية والخوصصة رقم 03-1035 صادر يف 26 من ربيع األول 1424 )28 

ماي 2003( يتعلق بالترصيح املوجز للبضائع املستوردة عن طريق البحر أو الجو أو عند 

الدخول إىل مخازن وساحات االستخالص الجمريك وكذا الوثائق املمكن إلحاقها بـه 
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قرار مشرتك لوزير املالية والخوصصة ووزير الداخلية رقم 1300.04 صادر يف 24 
والتجهيزات  املعدات  قامئة  بتحديد   )2004 يوليو   12(  1425 األوىل  من جامدى 
الخاصة التي تستوردها املديرية العامة لألمن الوطني معفاة من الرسوم الجمركية 

وغريها من الرسوم والرضائب املفروضة عىل االسترياد
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قرار لوزير االقتصاد واملالية رقم 09-1000 صادر يف 14 من ربيع االخر 1430 

قبل  املقدمة من  الخدمات  و  املنتجات  تعريفة  بتحديد  ابريل 2009(   10(

إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة
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املالية رقم 11-690 صادر يف 20 من شعـبان 1432  قرار وزير االقتصاد و 
)22 يوليو 2011( بتحديد أنواع صفة املتعامل االقتصادي املقبول و مسطرة 

منح هذه الصفة.
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قرار وزير االقتصاد واملالية رقم 11-691  بتاريخ 20 من شعبـــان 1432 )22 

املكلفة بدراسة طلبات  اللجنة  بتحديد تكوين و رشوط سري  يوليو 2011( 

الحصول عىل صفة املتعامل االقتصادي املقبول.
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قرار لوزير االقتصاد واملالية رقم 11-1053 صادر يف 17 من جامدى األوىل 1432 

إثر  لالستهالك عىل  املمكن عرضه  البضائع  بتحديد جزء  ابريل 2011(   21(

نظام مستودع االدخار.
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القعدة  ذي  من   15 يف  صادر   3414-12 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

1433 )2 أكتوبر 2012( بتحديد أجل إيداع الترصيح املوجز.
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األوىل  رقم 15-913 صادر يف 15 من جامدى  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

1436 )6 مارس 2015( يف شأن إيداع التصاريح املفصلة و اإلبراءات املكفولة 

و الوثائق امللحقة بها بطرق معلوماتية.
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قرار لوزير االقتصاد و املالية رقم 16-634 صادر يف 24 من جامدى األوىل 
1437 )4 مارس 2016( بتحديد الئحة البضائع املحجوزة التي صارت ملكا 
لإلدارة أو املعتربة مرتوكة لدى الجمرك واملمكن تفويتها مجانا إلدارة الدفاع 

الوطني واإلدارات املكلفة باألمن العام.
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قـرار لوزيـر االقتصــاد واملاليـة رقــم 16-3176 صــادر يف 17 من رمضــان 

1483 )12 يونيو 2017( بتحديد الوثائق املكونة مللف منح املقررات املسبقة 

وكذا كيفيات منح هذه املقررات.

330

قرار لوزير االقتصاد و املالية  و إصالح اإلدارة رقم 19-3480 صادر يف 7 ربيع 

األول 1441 )5 نوفمرب 2019( يقيض بإعفاء منتجي بعض املواد الجبائية من 

وجوب إيداع الترصيح باالستعامل والترصيح باإلنتاج.
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  ظهري رشيف مبثابة قانون  رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال  1397 )9 أكتوبر 1977(

 يصادق  مبوجبه عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة الراجعة

إلدارة  الجامرك والرضائب غري املبارشة1 

الحمد لله وحده

الطابع الرشيف- بداخله :

 )الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه(

 يعلم من ظهرينا الرشيف هذا أسامه الله وأعز أمره أننا :

 بناء عىل الدستور وال سيام الفصل 102  منه،

أصدرنا أمرنا الرشيف مبا ييل :

الفصل 1 - يصادق عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة الراجعة إلدارة الجامرك والرضائب 
غري املبارشة حسبام هي مضافة إىل ظهرينا الرشيف هذا.

الفصل 2 - تطبق مقتضيات هذه املدونة ابتداء من 13 دجنرب 1977.

الفصل 3 - تلغى ابتداء من تاريخ التطبيق املقرر يف الفصل الثاين أعاله جميع املقتضيات املنافية 
لهذه املدونة وال سيام :

- القرار الوزيري الصادر يف 13 شوال 1336 )22 يوليوز 1918( بتخويل املعنيني باألمر الحق يف أن 

يختاروا بأنفسهم مناذج ترصيحاتهم للجامرك ؛

- القرار الوزيري الصادر يف 17 صفر 1337 )23 نونرب 1918( بشأن تأجيل الرسوم املفروضة عىل 

البضائع املرصح بها للجامرك ؛

الجامرك؛ شأن  يف   )1918 دجنرب   16(  1337 األول  ربيع   12 يف  الصادر  الرشيف  الظهري   -

- القرار الوزيري الصادر يف 19 ربيع الثاين 1338 )10 يناير 1920( بشأن أعامل الخربة فيام يرجع 

للترصيح املزيف بأصل البضائع املعلن عنها للجامرك ؛

- القرار الوزيري الصادر يف 26 جامدى األوىل 1339 )5 يرباير 1921( بتحديد أيام وساعات افتتاح 

مكاتب الجامرك وكذا مخازن مصلحة الشحن واالفراغ والخزن أو الرشكات ذات االمتياز يف هذا امليدان ؛

- الظهري الرشيف الصادر يف 20 ربيع الثاين 1340 )21 دجنرب 1921( بشأن تأجيل الرسوم املفروضة 

عىل البضائع املرصح بها للجامرك ؛

- الظهري الرشيف الصادر يف 2 شوال 1940 )30 مايو 1922( بتنظيم بيع البضائع املرتوكة بجمــارك 

الدار البيضاء ؛

بعض  لفائدة  مبوجبه  املحدثة   )1930 يناير   24(  1348 شعبان   23 يف  الصادر  الرشيف  الظهري   -

الصناعات قروض طويلة األمد بخصوص الرسوم الجمركية واألداءات الداخلية املفروضة عىل االستهالك؛

B.O n° 3389 bis du 13-10-77 )1( ) 19771- الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر )13 أكتوبر
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- الظهري الرشيف الصادر يف 25 ربيع األول 1349 )20 غشت 1930( املحدث مبوجبه لفائدة بعض  

املنتوجات األجنبية األصل املعاد تصديرها »سند للرسوم« ميكن استعامله إىل غاية مبلغه السترياد البضائع 

املامثلة عىل سبيل املقاصة؛

- الظهري الرشيف الصادر يف فاتح جامدى الثانية 1353 )11 شتنرب 1934( املعفاة مبوجبه من الرسوم 

السفن  لتموين  املعدة  الهيدروكاربور  األبواب مواد  الداخلية وأداءات  الخاص واالداءات  الجمركية واألداء 

ذات األسفار البعيدة والطائرات التي تقوم باملالحة فيام وراء الحدود ؛

- الظهري الرشيف الصادر يف 22 محرم 1363 )19 يناير 1944( بشأن املراقبة الجمركية عىل الواردات 

والصادرات عن طريق الربيد ؛

للبضائع  الجمريك  االيداع  بشأن   )1948 يناير   10(  1367 صفر   28 يف  الصادر  الرشيف  الظهري   -

الداخلة للمغرب أو الخارجة منه وكذا البضائع املرتوكة بعد الترصيح بها كتابة للجامرك ؛

- الظهري الرشيف الصادر يف 21 ربيع الثاين 1367 )3 مارس 1948( بالزيادة يف مقدار الغرامات 

الجمركية او الغرامات املسند تحصيلها إىل إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة؛

- الظهري الرشيف الصادر يف 4 رمضان 1367 )11 يوليوز 1948( بشأن التفتيش الجمريك املفروض 

عىل املسافرين املتوجهني إىل فرنسا أو القادمني منها ؛

- القرار الوزيري الصادر يف 11 جامدى  األوىل 1368 )12 مارس 1949( بتحديد  الرشوط املمكن  

مبوجبها تسجيل الترصيح لدى الجامرك وبفرض تدابري للمراقبة بخصوص مستكتبي وعملة الجامرك ؛

- الظهري الرشيف الصادر يف 23 صفر 1371 )24 نونرب 1951( مبصادرة أشياء تافهة يرجع أمرها إىل 

إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة ؛

الغش يف ميدان  بالزجر عن  نونرب 1953(  الصادر يف 3 ربيع األول 1373 )11  الظهري الرشيف   -

الجامرك والرضائب الداخلية املفروضة عىل االستهالك ؛

- الظهري الرشيف رقم 1.58.052 الصادر يف 24 رجب 1377 )14 يرباير 1958( بشأن املجال الداخل 

يف اختصاص املصالح الجمركية ؛

يناير 1959( بتحديد  الثانية 1378 )10  الصادر يف 29 جامدى  الظهري الرشيف رقم 1.58.010   -

سلطات الحكومة فيام يرجع ألداءات املقاصة واألداءات عن محاربة إغراق األسواق بالبضائع ؛

البيانات  بشأن   )1959 مارس   13(  1378 رمضان   3 يف  الصادر   1.58.363 رقم  الرشيف  الظهري   -

الواجب تضمينها يف الترصيحات املودعة بالجامرك ؛

- الظهري الرشيف رقم 1.59.252 الصادر يف 2 ربيع األول 1379 )5 شتنرب 1959( بشأن الزجر عن 

الترصيحات املزيفة فيام يخص القيمة الجمركية للبضائع املستوردة أو املصدرة أو املوضوعة تحت نظام 

االيقاف ؛

- الظهري الرشيف رقم 1.73.178 الصادر يف 13 ربيع األول 1393 )17 أبريل 1973( مبثابة قانون 

يتعلق باألنظمة االقتصادية يف ميدان الجامرك ؛
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 وكذا النصوص الصادرة بتطبيق الظهائر والقرارات املشار إليها أعاله.

ويلغى كذلك :

- الفصل 8 من القرار الوزيري الصادر يف 29 شوال 1956 )2 يناير 1938( بتنظيم الخزن يف ميناء 

آسفي ؛

بالزجر   )1940 يونيه   29(  1359 األوىل  23 جامدى  الصادر يف  الرشيف  الظهري  من   3 الفصل   -
التداول غري املرشوع  الصحيحة يف ميدان االسترياد والتصدير وكذا  املزيفة والبيانات غري  الترصيحات  عن 

للسندات الصادرة بالرتخيص يف االسترياد والتصدير ؛

1382 صفر   7 يف  الصادر   2.61.161 رقم  املرسوم  من  و237  و236   183 الفصول   - 

)10 يوليوز 1962( بسن نظام للمالحة الجوية املدنية ؛

الفصل 4 - ينرش بالجريدة الرسمية ظهرينا الرشيف هذا الصادر مبثابة قانون.

وحرر بالرباط يف 25 شوال1397)9 أكتوبر 1977(.

وقعه بالعطف :

الوزير األول،

اإلمضاء : أحمد عصامن
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 مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة الراجعة إلدارة الجامرك 

 والرضائب غري املبارشة املصادق عليها بالظهري الرشيف مبثابة قانون

 رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977(

  كام وقع تغيريها وتتميمها 1. 

الجزء األول
مبـــادئ عــــامة

الباب األول
مقتضيات عــــــامة

 

الفصل 1 - يقصد يف هذه املدونة  والنصوص املتخذة لتطبيقها من :

أ( »الرتاب الجمريك« : الرتاب الوطني مبا فيه املياه اإلقليمية ؛

ب( »الرتاب الخاضع« : الجزء األريض من الرتاب الجمريك، مبا فيه املوانئ والفرضات واملسطحات 
من  وغريها  اإلقليمية  باملياه  املتواجدة  املامثلة  والتجهيزات  القعرية  الجرافات  وكذا  شور«  »أوف  العامئة 

املنشآت الواقعة باملياه االقليمية واملحددة مبرسوم، باستثناء مناطق الترسيع الصناعي ؛

ت( »مناطق الترسيع الصناعي« : مناطق مكونة داخل الرتاب الجمريك ال يرسي عليها كل أو بعض 
القوانني واألنظمة الجمركية ؛

الرتاب  إىل  الصناعي  الترسيع  مناطق  من  أو  الخارج  من  آتية  بضائع  دخول   : »االسترياد«  ث( 
الخاضع للقوانني واألنظمة الجمركية ؛

بصفة  املستوردة  البضائع  ببقاء  يسمح  الذي  الجمريك  النظام   : لالستهالك«  البضائع  »عرض  ج( 
نهائية داخل الرتاب الخاضع ؛

ويرتتب عن هذا النظام أداء الرسوم واملكوس املستحقة عند االسترياد بعد استيفاء جميع اإلجراءات 
الجمركية الرضورية ؛

ح( »التصدير« : خروج البضائع من الرتاب الخاضع ؛

خ( »االدارة« : إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة ومصالحها أو أعوانها ؛

د( »الوثيقة« : كل حامل يتضمن مجموعة من املعطيات أو املعلومات كيفام كانت نوعية الطريقة 
التقنية املستعملة مثل الورق واألرشطة املمغنطة واألسطوانات واألسطوانات اللينة واألفالم الدقيقة...

ذ( »البضائع« : املنتجات واألشياء والحيوانات واملواد من جميع األنواع واألصناف، سواء كانت هذه 
املنتجات أو األشياء أو املواد محظورة أو غري محظورة، مبا فيها املخدرات واملواد املخدرة سواء كانت أو مل 

تكن محل تجارة مرشوعة ؛

1( لقد نرش هذا الظهري الرشيف بالجريدة الرسمية عدد 3339 مكرر بتاريخ 13-10-1977؛
- تم نرش النص الكامل ملدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة بالجريدة الرسمية عدد 3392 مكرر بتاريخ 04-11-1977 ؛

- مبقتىض الظهري الرشيف رقم 222-00-1 الصادر بتاريخ 05-06-2000 الجريدة الرسمية 4804 بتاريخ 15-06-2000، تم القيام مبراجعة هامة ملدونة 
الجامرك والرضائب غري املبارشة.
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ر( »رفع اليد« : اإلجراء الذي بواسطته تعطي اإلدارة موافقتها للمعنيني للترصف يف البضائع التي 

متت بشأنها عملية االستخالص الجمريك.

استرياد  تهم  التي  والتنظيمية  الترشيعية  األحكام  مجموع   : الجمركية«  واألنظمة  »القوانني  ز( 

وتصدير البضائع والتي تكلف اإلدارة بتطبيقها مبقتىض نص رصيح.

وطبيعة  صفة  عن  النظر  بغض  الجمركية  واألنظمة  القوانني  تطبق  أن  يجب  املكرر-   1 الفصل 
األشخاص.

الباب الثــــاين

تعرفة الرســــوم الجمركيــة

القسم األول

التعـــريف

الفصل 2 - تشتمل تعريفة الرسوم الجمركية عىل :

1 – السطور والسطور الفرعية للمسمية الناتجة عن االتفاقية الدولية املربمة يف شأن النظام املوحد 
الفرعية  السطور  الحال  اقتىض  وان  الجمريك  التعاون  مجلس  أقره  الذي   )S.H( وتصنيفها  البضائع  لتعيني 
الوطنية املحددة وفق املعايري املبينة يف املسمية املذكورة أو السطور والسطور الفرعية الناتجة عن االتفاقات 

املربمة أو االتفاقيات املصادق عليها من طرف املغرب1

2- مبالغ الرسوم املطبقة عىل السطور التعريفية والسطور التعريفية الفرعية املذكورة.

الفصل 3 - ما عدا إذا نصت عىل خالف ذلك األحكام الواردة يف هذه املدونة أو يف اتفاقات أو 
معاهدات أو اتفاقيات دولية انضم إليها املغرب، فإن البضائع املستوردة أو املصدرة تخضع -  حسب الحالة 
-  لرسوم االسترياد أو التصدير املقيدة بتعرفة الرسوم الجمركية وذلك برصف النظر عن غريها من الرسوم 

واملكوس املنصوص عليها يف نصوص خاصة.

الفصل 4 - إن الرسوم املطبقة هي رسوم مرتبة عىل اساس قيمة البضائع تسمى »قيمية« ما عدا 
إذا نصت عىل خالف ذلك نصوص قانونية.

القسم الثاين

تعديل التعرفة يف حالة االستعجال

الرسوم والرضائب  أعاله وغريها من  الفصل 2  إليها يف  املشار  التعريفية  املبالغ   –  1 - الفصل 5 
املقبوضة عىل االسترياد ميكن، يف حالة استعجال، أن تقوم الحكومة بتعديلها أو وقف استيفائها، بناء عىل 

قانون إذن بإصدار ذلك، وفقا ألحكام الفصل 70 من الدستور.

2- تطبق املسطرة املنصوص عليها يف 1 من هذا الفصل عىل الرسوم واملكوس التي قد تفرض عىل 

املنتجات املقدمة للتصدير.

 1( ظهري رشيف رقم 1-92-1 صادر يف 22 من ربيع األول 1414 )10 سبتمرب 1993( بنرش االتفاقية الدولية املتعلقة بالنظام املتناسق لتعيني وتصنيف 
البضائع املعتمدة بربوكسيل يف 14 يونيو 1983 والربوتوكول املعدل لها املؤرخ بـ 24 يونيو 1986 )الجريدة الرسمية عدد 4231 بتاريخ فاتح ديسمرب 1993(.
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3- ميكن أن يعدل املصنف املعرف به يف الفصل 2 - 1( أعاله بنص تنظيمي إذا كان هذا التعديل  

ال يستوجب تغيري مبلغ التعريفة املطبق عىل املنتجات املعنية.

الفصل 6 -   )ملغى(

الباب الثالث
رشوط خاصة لتطبيق القانون الجمريك

القسم األول
 املقتضيات الجمركية التي تتضمنها االتفاقات

واألوفاق واالتفاقيات واملعاهدات

واألوفاق  االتفاقات  تشرتط  التي  الجمركية  املقتضيات  االدارة  إىل  تبلغ  حاملا  تطبق   -  7 الفصل 
واالتفاقيات واملعاهدات أن يجرى العمل بها فور توقيع الوثائق املذكورة.

القسم الثاين

املكوس اإلضافيــــة

الفصل 8 - 1- عندما تعامل دولة أو اتحاد جمريك أو اقتصادي منتجات مغربية معاملة تقل عن 
معاملتها ملنتجات الدول األخرى أو تتخذ تدابري من شأنها أن تعرقل التجارة الخارجية للمغرب، ميكن تطبيق 

مكوس إضافية يف شكل رسوم جمركية مزيد يف مقدارها عىل كل أو بعض البضائع املتأصلة من بلدان تلك 

الدول أو االتحادات مع مراعاة األحكام املتعلقة بتسوية الخالفات املنصوص عليها يف إطار االتفاقات الثنائية 

أو املتعددة األطراف املربمة من طرف املغرب.

الزيادات بقرارات للوزير املكلف باملالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء املعنيني  2- تحدد هذه 

باالمر ويجب أن يصدق فيام بعد عىل هذه القرارات بقانون املالية للسنة املوالية للسنة التي تم خاللها 

نرش القرارات املذكورة.

الفصل 9 - تنسخ تبعا لنفس املسطرة التدابري املتخذة لتطبيق مقتضيات الفصل 8 أعاله.

الفصول 10 و11 و12 )ملغاة(.

القسم الثالث

بند انتقـــالـــي

الفصل 13 - 1 – ما مل ينص عىل خالف ذلك يف النصوص التي تحدث أو تغري تدابري جمركية يطبق 
النظام السابق األكرث فائدة عىل البضائع التي :

- تثبت سندات النقل املحررة قبل دخول هذه النصوص املشار إليها أعاله حيز التنفيذ، أن هذه 

البضائع كانت منذ تصديرها تقصد مبارشة وبصفة خاصة ناحية من الرتاب الخاضع ؛
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- ائتامن مؤكد وال رجعة فيه مفتوح لفائدة املورد األجنبي قبل تاريخ دخول اإلجراءات املذكورة 

حيز التطبيق.

2- ال ميكن أن تستفيد من مقتضيات هذا البند إال البضائع املعروضة مبارشة لإلستهالك دون أن 

تكون قد وضعت مبستودع.

الباب الرابع

رشوط تطبيق تعرفة الجامرك

القسم األول

مقتضيــــات عـــــامة

الفصل 14 - 1 – تشتمل عنارص أساس رسوم الجامرك واملكوس املامثلة عىل :

- عنارص للجودة : الصنف واألصل واملصدر واملقصد ؛

- عنارص للكمية : القيمة والوزن والطول واملساحة والحجم والعدد.

2 – عند االسترياد يكون الوقت الذي يعتمد لتحديد عنارص أساس الرضيبة التي يجب أن تؤخذ 

هذه  دخول  وقت  هو  البضائع،  عن  تحصيلها  املطلوب  املامثلة،  واملكوس  الرسوم  لحساب  االعتبار  بعني 

البضائع إىل الرتاب الخاضع مع مراعاة أحكام الفصلني 13 و 86)5(.

ويؤخذ بعني االعتبار نقصان القيمة الذي تتعرض له البضائع من جراء فساد أو ضياع أو أي حادث 

آخر مبا يف ذلك الضياع الحاصل نظرا لطبيعة البضائع وكذا النقص املالحظ برشط أن يثبت امللزم باألداء، بأن 

نقصان القيمة أو النقص املالحظ قد حدث قبل دخول البضائع إىل الرتاب الخاضع.

عندما  يتعرض جزء من البضائع املستوردة لفساد يف نفس الظروف املشار إليها أعاله، تأذن اإلدارة 

يف عزل البضائع التي لحقها الفساد، إما بإعادة تصديرها أو إخضاعها، حسب رغبة امللزم، لألداء الجمريك تبعا 

لحالتها الجديدة وذلك دون اإلخالل بحق امللزم يف تعيني نظام جمريك للبضائع التي مل يطلها الفساد.

3- عند التصدير يكون الوقت الذي يعتمد لتحديد عنارص أساس الرضيبة التي يجب أن تؤخذ بعني 

البضائع، هو وقت خروج هذه  االعتبار لحساب رسوم التصدير واملكوس املامثلة، املطلوب تحصيلها عن 

البضائع من الرتاب الخاضع.

ويفرتض يف هذه العنارص أنه مل يطرأ عليها أي تغيري كيفام كان نوعه بني وقت إجراء املعاينة من 

طرف مصلحة الجامرك ووقت خروجها من الرتاب الخاضع.

بيد أنه بناء عىل طلب امللزم يؤخذ بعني االعتبار نقصان القيمة الذي تتعرض له البضائع من جراء 

فساد أو ضياع أو أي حادث آخر برشط أن يثبت الطالب أن نقصان هذه القيمة حدث بعد القيام بعملية 

املعاينة وقبل خروج البضائع من الرتاب الخاضع.
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القسم الثاين 

عنارص الجودة ألساس الرضيبة

 أوال – صنف البضائع

الفصل 15 - 1 – صنف البضائع هو االسم املطلق عليها يف تعرفة الرسوم الجمركية.

2- تصنف مبقرر لإلدارة، البضائع التي ال تعني باسمها يف تعرفة الرسوم الجمركية أو البضائع التي 

ميكن أن تدرج يف التعرفة ضمن عدة سطور أو سطور فرعية تعريفية.

عملية يف  بشأن  نزاع  إثر  عىل  أو  امللزم  من  بطلب  املتخذة  التعريفي  التصنيف  مقررات  إن   -3

الجمرك يجب تنفيذها فورا تجاه صاحب الطلب بعد إشعار هذا األخري وأطراف النزاع.

ويجري العمل مبقرر التصنيف إىل غاية تاريخ اإلعالن عن صدور مقرر تصنيف تعدييل أو دخول 

تعديل املصنف التعريفي حيز التنفيذ طبقا ألحكام الفصل 5 أعاله.

4- يجوز لإلدارة أن ترخص بالجمع يف سطر أو عدة سطور أو سطور فرعية، عدة بضائع يكون 

تطبيقها خاضعا للتصنيف يف عدة سطور أو سطور فرعية أكرث عددا، رشيطة أال ينتج عن ذلك الجمع أي 

رفع أو تخفيض من الرسوم واملكوس املستحقة يف الحالة العادية، ويتم هذا اإلجراء عىل الخصوص يف حاالت 

استرياد أو تصدير بضائع :

- معفاة من الرسوم واملكوس طبقا للنصوص الترشيعية الجاري بها العمل ؛

- بحكم أحد األنظمة االقتصادية الخاصة بالجامرك الوارد بيانها يف الفصل 114 بعده.

غري أنه وبطلب من املرصح يجوز لإلدارة أن ترخص بهذا التصنيف  املجمع عىل أساس أن يتم 

الترصيح وفق التصنيف التعريفي الخاص بالبضائع الخاضعة ألعىل رسم استرياد.

ثانيا – أصل البضائع

الفصل 16 - 1 – تعترب متأصلة من بلد ما البضائع التي تم الحصول عليها بأكملها يف هذا البلد 
أو  أو مجموعة دول  املغرب ودول  اتفاقات مربمة بني  الذي تتضمنه  البضائع  التعريف بأصل  مع مراعاة 

تتضمنه امللحقات باالتفاقات املذكورة التي ستطبق عىل العالقات التجارية للمغرب مع الدول املوقعة عىل 

تلك االتفاقات.

يقصد من بضائع تم الحصول عليها بأكملها يف بلد ما :

أ( املنتجات املعدنية املستخرجة من ترابه ؛

ب( منتجات عامل النباتات املحصل عليها فيه؛

ت( الحيوانات الحية املولودة أو املرباة فيه ؛
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ث( املنتجات املتأصلة من حيوانات حية متت تربيتها فيه ؛

ج( منتجات القنص والصيد املبارشين فيه ؛

ح( منتجات الصيد البحري وغريها من املنتجات املستخرجة من البحر بواسطة بواخر اما مقيدة 

أو مسجلة بذلك البلد وتحمل علمه واما مستغلة أو مستأجرة من طرف أشخاص ذاتيني أو معنويني من 

ذلك البلد ؛

ح  حرف  ضمن  إليها  مشار  منتجات  من  انطالقا  معملية  بواخر  يف  عليها  املحصل  البضائع  خ( 

ومتأصلة من ذلك البلد ما دامت هذه البواخر املعملية مقيدة أو مسجلة يف ذلك البلد وتحمل علمه ؛

د( املنتجات املستخرجة من تربة أو باطن تربة البحر الواقع خارج املياه اإلقليمية ما دام ذلك 

البلد ميارس عىل تلك الرتبة أو باطن الرتبة استغالل حقوق مقصورة عليه ؛

ذ( النفايات واالسقاط املتأتية من عمليات مصنعية واملنتجات التي ال تصلح لالستعامل برشط أن 

يتم جمعها بذلك البلد وأن ال ميكن استخدامها إال إلعادة جمع املواد األولية ؛

ر( البضائع التي تم الحصول عليها بصفة خاصة انطالقا من البضائع املشار إليها من )أ( إىل )ذ( أو 

من مشتقاتها يف أية مرحلة كانت.

الوزراء  أو  الوزير  استشارة  بعد  باملالية  املكلف  الوزير  من  باقرتاح  تتخذ  مراسيم  يف  تحدد   -2

املعنيني القواعد الواجب اتباعها لتعيني أصل البضائع املحصل عليها يف بلد ما باستعامل املنتجات الواردة 

من بلد آخر واملذكورة يف 1 أعاله.

الفصل 17 - 1-  عند االسترياد ميكن إلدارة الجامرك أن تفرض اإلدالء بكل وثيقة تثبت أصل املنتج 
املستورد.

وميكنها كذلك أن تفرض اإلدالء بكل وثيقة مخصصة الثبات أصل البضائع الباقية عىل ظهر البواخر 

التي ترسو مبيناء وطني.

تنازع يف  التي تبقى حرة يف أن  اإلدارة  يقيد  تثبت أصل منتج مستورد، ال  2- إن اإلدالء بوثيقة 

حقيقتها أو صحتها.

الفصل 18 - 1- عند التصدير تحرر أو تؤرش اإلدارة حسب الحالة بطلب من املصدرين الشهادات 
املثبتة لألصل  املغريب للمنتجات املصدرة.

2- تسلم هذه الشهادات من طرف اإلدارة وفقا للكيفيات والرشوط املحددة بقرار للوزير املكلف 

باملالية.

ثالثا – مصدر البضائع

الفصل 19 - 1- يقصد من بلد املصدر، البلد الذي نقلت منه البضاعة مبارشة إىل الرتاب الخاضع.

ثم أن عبور البضائع أو رسوها أو وقوفها أو مسافنتها يف بلد وسيط ال يخولها صفة بضائع واردة 

من البلد املذكور إال إذا كانت مدة العبور أو الرسو أو الوقوف أو املسافنة تفوق :
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الوقت الالزم عادة للقيام بالعبور أو املسافنة ؛أ(  

املدة العادية للرسو أو الوقوف بوسائل النقل املستعملة.ب( 

2-  عند التصدير تؤرش اإلدارة بطلب من املصدرين عىل الشهادات املثبتة ملصدر ا لبضائع.

القسم الثالث

عنارص كمية ألساس الرضيبة

أوال -  قيمة البضائع

عند االستريادأ( 

الفصل 20 - 1- إن القيمة يف الجمرك للبضائع املستوردة هي القيمة التعاقدية أي الثمن املدفوع 
فعال أو املستحق عن البضائع التي تم بيعها من أجل التصدير يف اتجاه الرتاب الخاضع مع تعديله وفقا 

ألحكام الفصل 20 املكرر مرتني بعده، وذلك رشيطة :

أ( أال تكون هناك قيود تفويت أو استعامل البضائع من طرف املشرتي، غري القيود :

- التي يفرضها أو يشرتطها القانون أو التنظيم الجاري به العمل ؛

- التي تحدد املنطقة الجغرافية التي ميكن إعادة بيع البضائع فيها ؛ أو

- التي ال تؤثر بصفة كبرية عىل قيمة البضائع ؛

ب( أال يخضع البيع أو الثمن لرشط أو مقابل ال ميكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري 
تقييمها؛

ج( أال يستحق البائع مبارشة أو بشكل غري مبارش أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو تفويتها 
أو استعاملها يف مرحلة موالية من طرف املشرتي، ما عدا إذا كان من املمكن إجراء تعديل مناسب وفقا 

ألحكام الفصل 20 املكرر مرتني املذكور بعده ؛ و

د( أال يكون البائع واملشرتي مرتبطني طبقا ملفهوم 6 من الفصل 20 املكرر مثان مرات بعده، فإذا 
كانا مرتبطني، تكون القيمة التعاقدية مقبولة لألغراض الجمركية وفقا ألحكام 2 بعده.

2- أ( عندما يكون البائع واملشرتي مرتبطني، تعترب القيمة التعاقدية مقبولة رشيطة أن يتبني بعد 
دراسة الظروف املحيطة بعملية بيع البضائع املستوردة بأن هذه العالقة مل تؤثر عىل الثمن.

ب( تقبل القيمة التعاقدية يف عملية بيع بني أشخاص مرتبطني، عندما يتبث املستورد أو املرصح بأن 
القيمة املرصح بها للبضائع التي يجري تقييمها هي قريبة جدا من إحدى القيم املعيارية التالية، املحددة 

يف نفس الوقت أو نحوه :

- قيمة تعاقدية عند بيع بضائع مطابقة أو مامثلة طبقا ملفهوم 2 و3 من الفصل 20 املكرر مثان 

مرات بعده، ملشرتيني غري مرتبطني، من أجل تصديرها يف اتجاه الرتاب الخاضع ؛

- قيمة جمركية لبضائع مطابقة أو مامثلة كام تحددها الفقرتان 1 و2 من الفصل 20 املكرر ست 

مرات بعده ؛
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- قيمة جمركية لبضائع مطابقة أو مامثلة كام تحددها أحكام الفقرة 3 من الفصل 20 املكرر ست 

مرات بعده.

تراعى عند تطبيق القيم املعيارية السابقة، االختالفات املثبتة بني املستويات التجارية، ومستويات 

الكميات وعمليات التعديل التي متت طبقا ملقتضيات الفصل 20 املكرر مرتني بعده والتكاليف التي تحملها 

البائع يف عمليات البيع التي يكون فيها البائع واملشرتي غري مرتبطني.

ج( تستخدم املعايري الواردة يف 2- )ب( من هذا الفصل بناء عىل مبادرة من املستورد أو املرصح 

وألغراض املقارنة فقط. وال يجوز إقرار قيم بديلة من لدن اإلدارة مبقتىض أحكام 2- )ب( املذكور.

3- أ( الثمن املدفوع فعال أو املستحق هو األداء اإلجاميل الذي دفعه أو سيدفعه املشرتي للبائع 

أو ملصلحة هذا األخري مقابل البضائع املستوردة. ويشمل، كرشط لبيع البضائع املستوردة، جميع األداءات 

املدفوعة أو املستحقة من طرف املشرتي للبائع أو من طرف املشرتي لشخص ثالث للوفاء بالتزام البائع. 

وميكن أن يتم األداء نقدا أو بواسطة أوراق اإلعتامد أو وثائق قابلة للتداول. كام ميكن أن يتم مبارشة أو 

بشكل غري مبارش.

ب( إن األنشطة، مبا فيها تلك املتعلقة بالتسويق، املنجزة من طرف املشرتي أو لحسابه الخاص، 

باستثناء األنشطة التي ميكن أن تكون موضوع التعديل الوارد يف الفصل 20 املكرر مرتني، ال تعترب دفعا غري 

مبارش للبائع حتى ولو اعتربت مفيدة له أو تم القيام بها مبوافقته، ومل يتم إضافة تكاليفها إىل الثمن املدفوع 

فعال أو املستحق من أجل تحديد القيمة يف الجمرك للبضائع املستوردة.

4- ال تشمل القيمة يف الجمرك املصاريف أو التكاليف التالية، رشيطة أن تكون منفصلة عن الثمن 

املدفوع فعال أو املستحق عن البضائع املستوردة :

- املصاريف املتعلقة بأشغال البناء والتجهيز والرتكيب والصيانة واملساعدة التقنية التي تم القيام 

بها بعد عملية االسترياد وذلك فيام يخص السلع املستوردة، كالتجهيزات أو اآلالت أو املعدات الصناعية؛

- تكاليف النقل بعد عملية االسترياد ؛

- الرسوم الجمركية وغريها من الرسوم والرضائب املستحقة عند االسترياد.

5- ال تدخل ضمن القيمة يف الجمرك، تحويالت حصص األرباح وباقي األداءات التي ينجزها املشرتي 

لفائدة البائع والتي ال تتعلق بالسلع املستوردة.

الفصل 20 املكرر - )ملغى(

الفصل 20 املكرر مرتني - 1- لتحديد القيمة يف الجمرك للبضائع املستوردة املشار إليها يف الفصل 
20 أعاله، تضاف إىل الثمن املدفوع فعال أو الثمن املستحق :

أ( العنارص اآلتية، التي يتحملها املشرتي دون أن تكون مدرجة يف الثمن املدفوع فعال أو املستحق 

عن البضائع:

- العموالت ومصاريف السمرسة باستثناء عموالت الرشاء طبقا ملفهوم 8 من الفصل 20 املكرر مثان 

مرات بعده؛
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- كلفة الحاويات املعالجة التي تعترب، وفقا لألغراض الجمركية، واحدة مع البضائع املعنية ؛ 

- كلفة التعبئة، وتشمل اليد العاملة وكذا املعدات.

ب( القيمة املحددة بصورة مالمئة للبضائع والخدمات التالية، عندما يقدمها املشرتي، بشكل مبارش 

أو غري مبارش، مجانا أو بكلفة مخفضة واملستعملة خالل إنتاج  البضائع املستوردة وبيعها من أجل التصدير، 

عندما ال تكون هذه القيمة مدمجة يف الثمن املدفوع فعال أو املستحق :

- املواد واملكونات واألجزاء والعنارص املامثلة الداخلة يف البضائع املستوردة ؛

- األدوات واألشكال والقوالب واألصناف املامثلة املستخدمة يف إنتاج البضائع املستوردة ؛

- املواد التي استهلكت يف إنتاج البضائع املستوردة ؛

- األعامل الهندسية أو الدراسية أو الفنية والرسوم وأعامل التخطيط أو التصميم التي تنفذ يف مكان 

آخر غري الرتاب الخاضع والرضورية إلنتاج البضائع املستوردة.

يدفعها  أن  يجب  والتي  تقييمها  يجري  التي  بالبضائع  املتعلقة  الرتخيص  وحقوق   األتاوات  ج( 

املشرتي سواء بشكل مبارش أو غري مبارش، كرشط لبيع البضائع التي يجري تقييمها، عندما ال تكون هذه 

األتاوات وحقوق الرتخيص مدمجة يف الثمن املدفوع فعال أو املستحق.

ومن بني ما ميكن أن تشتمل عليه األتاوات وحقوق الرتخيص املشار إليها أعاله، األداءات املنجزة 

مبوجب براءات اإلخرتاع وعالمات الصنع أو التجارة وحقوق املؤلف.

غري أنه ال تضاف إىل الثمن املدفوع فعال أو املستحق :

- املصاريف املتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع املستوردة ؛

- األداءات التي ينجزها املشرتي مقابل الحق يف توزيع أو إعادة بيع البضائع املستوردة، إذا مل تكن 

هذه األداءات رشطا للبيع من أجل تصدير البضائع املستوردة.

د( قيمة كل جزء من محصول إعادة بيع أو تفويت أو استعامل موايل لبضائع مستوردة تستحق 

للبائع بشكل مبارش أو غري مبارش ؛

هـ( مصاريف نقل البضائع املستوردة إىل حني دخولها إىل الرتاب الخاضع ؛

و( مصاريف الشحن والتفريغ واملناولة املرتبطة بنقل البضائع املستوردة إىل حني دخولها إىل الرتاب 

الخاضع؛ و

ز( كلفة التأمني .

2- يؤسس عىل معطيات موضوعية وقابلة للتحديد كل عنرص أضيف، تطبيقا ألحكام هذا الفصل، 

إىل الثمن املدفوع فعال أو املستحق.

3- لتحديد القيمة يف الجمرك، ال يجوز إضافة أي عنرص إىل الثمن املدفوع فعال أو املستحق، ما عدا 

العنارص املنصوص عليها يف هذا الفصل.
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القيمة يف الجمرك وفق أحكام الفصل  الفصل 20 املكرر ثالث مرات - عندما ال ميكن تحديد 
20 أعاله، يجب أن تطبق، عىل التوايل، الفصول 20 املكرر أربع مرات و20 املكرر خمس مرات و20 املكرر 

ست مرات و20 املكرر سبع مرات من هذه املدونة، حتى أول هذه الفصول الذي ميكن مبقتضاه تحديد 

هذه القيمة.

غري أنه بطلب من املستورد أو املرصح وبعد موافقة اإلدارة عىل ذلك، ميكن تطبيق طريقة القيمة 

املحتسبة املنصوص عليها يف الفقرة 3 من الفصل 20 املكرر ست مرات قبل تطبيق طريقة تحديد القيمة يف 

الجمرك املنصوص عليها يف الفقرتني 1 و2 من نفس الفصل.

الفصل 20 املكرر أربع مرات - 1 – أ( إذا مل ميكن تحديد القيمة يف الجمرك للبضائع املستوردة 
بتطبيق أحكام الفصل 20، تكون القيمة يف الجمرك هي القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة، بيعت للتصدير 

يف اتجاه الرتاب الخاضع وصدرت يف نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه.

املستوى  بنفس  بيعت  مطابقة  لبضائع  التعاقدية  للقيمة  بالرجوع  الجمرك  القيمة يف  تحدد  ب( 

التجاري وبنفس الكمية تقريبا كالبضائع التي يجري تقييمها.

الجمرك  القيمة يف  أعاله، تحدد  الفقرة )ب(  إليها يف  املشار  املبيعات  توجد مثل هذه  إذا مل  ج( 

مع  مختلفة  بكمية  و/أو  مختلف  تجاري  بيعت مبستوى  مطابقة،  لبضائع  التعاقدية  القيمة  إىل  بالرجوع 

تكون هذه  أن  الكمي، برشط  و/أو  التجاري  املستوى  عن  ستنتج  كانت  التي  االختالفات  ملراعاة  تعديلها 

التعديالت مرتكزة عىل أدلة مقدمة تثبت بوضوح أن هذه التعديالت معقولة ودقيقة، سواء أدت إىل زيادة 

أو نقصان يف القيمة.

واملصاريف  التكاليف  تهم  أن  ميكن  التي  الهامة  االختالفات  ملراعاة  التعاقدية  القيمة  تعدل   -2

نتيجة االختالفات يف  املطابقة من جهة أخرى  تقييمها من جهة، والبضائع  التي يجري  بالبضائع  املتعلقة 

املسافات وطرق النقل.

3- إذا تبث عند تطبيق هذا الفصل وجود أكرث من قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة، تتخذ أدىن هذه 

القيم التعاقدية لتحديد القيمة يف الجمرك للبضائع املستوردة.

الفصل 20 املكرر خمس مرات - 1 – أ( إذا مل ميكن تحديد القيمة يف الجمرك للبضائع املستوردة 
بتطبيق أحكام الفصلني 20 و20 املكرر أربع مرات، تكون القيمة يف الجمرك هي القيمة التعاقدية لبضائع 

مامثلة، بيعت للتصدير يف اتجاه الرتاب الخاضع وصدرت يف نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها 

أو نحوه.

املستوى  بنفس  بيعت  مامثلة  لبضائع  التعاقدية  للقيمة  بالرجوع  الجمرك  يف  القيمة  تحدد  ب( 

التجاري وبنفس الكمية تقريبا كالبضائع التي يجري تقييمها.

الجمرك  القيمة يف  أعاله، تحدد  الفقرة )ب(  إليها يف  املشار  املبيعات  توجد مثل هذه  إذا مل  ج( 
مع  مختلفة  بكمية  و/أو  مختلف  تجاري  مبستوى  بيعت  مامثلة،  لبضائع  التعاقدية  القيمة  إىل  بالرجوع 
تكون هذه  أن  الكمي، برشط  و/أو  التجاري  املستوى  عن  ستنتج  كانت  التي  االختالفات  ملراعاة  تعديلها 
التعديالت مرتكزة عىل أدلة مقدمة تثبت بوضوح أن هذه التعديالت معقولة ودقيقة، سواء أدت إىل زيادة 

أو نقصان يف القيمة.
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واملصاريف   التكاليف  تهم  أن  ميكن  التي  الهامة  االختالفات  ملراعاة  التعاقدية  القيمة  تعدل   -2
االختالفات يف  نتيجة  أخرى  من جهة  املامثلة  والبضائع  من جهة،  تقييمها  يجري  التي  بالبضائع  املتعلقة 

املسافات وطرق النقل.

3- إذا تبث عند تطبيق هذا الفصل وجود أكرث من قيمة تعاقدية لبضائع مامثلة، تتخذ أدىن هذه 
القيم التعاقدية لتحديد القيمة يف الجمرك للبضائع املستوردة.

الفصل 20 املكرر ست مرات - 1- أ( إذا بيعت، داخل الرتاب الخاضع، البضائع املستوردة أو 
بضائع مطابقة أو مامثلة مستوردة، عىل حالتها عند االسترياد، تستند القيمة يف الجمرك للبضائع املستوردة 
إىل سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع املستوردة أو البضائع املطابقة أو املامثلة املستوردة، بأكرب كمية 
إجاملية  وقت استرياد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه، ألشخاص غري مرتبطني ببائعي هذه البضائع 

عىل أن تتم االقتطاعات املتعلقة بالعنارص ا لتالية:

- العموالت التي تدفع عادة أو التي اتفق عىل دفعها أو اإلضافات املعمول بها عادة برسم الربح 
واملصاريف العامة املتعلقة بالبيع داخل الرتاب الخاضع، لبضائع مستوردة من نفس الصنف أو النوع حسب 

مفهوم 5 من الفصل 20 املكرر مثان مرات ؛

- املصاريف العادية املتعلقة بالنقل والتأمني وكذا املصاريف ذات الصلة املستحقة يف الرتاب الخاضع ؛

استرياد  بسبب  الخاضع  الرتاب  يف  املستحقة  والرضائب  الرسوم  من  وغريها  الجمركية  الرسوم   -
البضائع أو بيعها.

ب( إذا مل تكن البضائع املستوردة أو بضائع مطابقة أو مامثلة مستوردة، قد بيعت، يف وقت استرياد 
البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه، تستند القيمة يف الجمرك، مع مراعاة أحكام 1- )أ( من هذا الفصل 
، إىل سعر الوحدة الذي تباع به، داخل الرتاب الخاضع، البضائع املستوردة أو البضائع املطابقة أو املامثلة 
املستوردة، عىل حالتها عند االسترياد يف أقرب وقت ييل استرياد البضائع التي يجري تقييمها ولكن داخل 

أجل 90 يوما ابتداء من تاريخ االسترياد.

2-  إذا مل تكن البضائع املستوردة أو بضائع مطابقة أو مامثلة مستوردة قد بيعت، داخل الرتاب 
الخاضع، عىل حالتها عند االسترياد، فإن القيمة يف الجمرك ميكن تحديدها، بطلب من املستورد بعد موافقة 
البضائع  الخاضع  الرتاب  به داخل  بيعت  الذي  الوحدة  باالستناد عىل سعر  أو مببادرة منها، وذلك  اإلدارة 
املستوردة بأكرب كمية إجاملية ألشخاص غري مرتبطني بالبائعني بعد صياغتها أو تحويلها. ويف هذه الحالة، 
يؤخذ بعني االعتبار القيمة املضافة املرتتبة عن الصياغة أو التحويل واالقتطاعات املنصــوص عليها يف 1- أ 

من هذا الفصل.

3- تستند القيمة الجمركية للبضائع املستوردة وفقا ألحكام هذه الفقرة، عىل قيمة محتسبة تتكون 

من مجموع ما ييل :

أ( تكلفة أو قيمة املواد وكذا عمليات الصنع أو غريها املنجزة إلنتاج البضائع املستوردة؛

ب( مبلغ الربح واملصاريف العامة يعادل مقدار ما يدخل عادة يف مبيعات البضائع، من نفس نوع 
وصنف البضائع التي يجري تقييمها، التي يقوم بها منتجو البلد املصدر لتصديرها إىل الرتاب الخاضع ؛

الفصل 20  الفقرة 1 من  البنود »ه« و«و« و«ز« من  إليها يف  املشار  العنارص  أو قيمة  ت( كلفة 
املكرر مرتني.
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ال يجوز لإلدارة مطالبة أو إلزام شخص مقيم خارج املغرب تقديم محاسبة أو وثائق أخرى للفحص 
أو االطالع عليها ألغراض تحديد القيمة املحتسبة.

التي  املعلومات  البضاعة، من  منتج  بلد آخر مبوافقة  اإلدارة يف  التحقق من طرف  أنه ميكن  غري 
يقدمها هذا األخري ألغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه الفقرة، عىل أن متنح مهلة كافية للجهة 

املختصة يف بلد االسترياد وعدم اعرتاضها عىل هذا التحقق.

الفصل 20 املكرر سبع مرات - 1 – إذا مل ميكن تحديد القيمة يف الجمرك للبضائع املستوردة وفقا 
ألحكام الفصول 20 و20 املكرر أربع مرات و20 املكرر خمس مرات و20 املكرر ست مرات، تحدد هذه 
القيمة بوسائل معقولة تتطابق مع أحكام الفصول من 20 إىل 20 املكرر ست مرات من هذه املدونة ومع 
املبادئ واألحكام العامة للفصل  VII من االتفاقية العامة حول التعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 

وكذا عىل أساس املعطيات العامة املتاحة يف املغرب.

2- غري أنه ال يجوز تحديد القيمة يف الجمرك بتطبيق أحكام هذا الفصل عىل أساس :

أ( سعر بيع بضائع أنتجت داخل الرتاب الخاضع ؛

ب( نظام يقيض بقبول القيمة األعىل، ألغراض جمركية، من بني قيمتني بديلتني ؛

ج( سعر البضائع يف السوق املحيل يف بلد التصدير ؛

د( سعر البضائع التي بيعت للتصدير تجاه بلد آخر غري املغرب ؛

هـ( قيم جمركية دنيا ؛

و( قيم جزافية أو صورية.

الفصل 20 املكرر مثان مرات - لتطبيق أحكام الفصول من 20 إىل 20 املكرر سبع مرات :

1- يعني مصطلح »املنتجة« كذلك، املزروعة أو املصنوعة أو املستخرجة.

2- يقصد بعبارة »البضائع املطابقة« البضائع املستوردة التي :

- تتطابق يف كل النواحي، مبا يف ذلك الخصائص املادية، والجودة والسمعة باملقارنة مع البضائع 
التي يجري تقييمها. وال تؤدي االختالفات الطفيفة يف املظهر إىل استبعاد البضائع املتوافقة فيام عدا ذلك 

مع تعريف البضائع املطابقة؛

- أنتجت يف نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع التي يجري تقييمها ؛ و

التي يجري تقييمها. ويف حالة عدم  البضائع  بإنتاج  - أنتجت من طرف نفس الشخص الذي قام 
وجود هذه البضائع، تؤخذ بعني االعتبار البضائع التي أنتجها شخص آخر.

3- يقصد بعبارة »البضائع املامثلة«، البضائع املستوردة التي :

- وإن مل تكن متشابهة يف كل النواحي، تكون لها خصائص متشابهة، ومكونة من مواد مامثلة متكنها 
من أداء نفس وظائفها ومن قابليتها للتبادل معها تجاريا، وتعترب جودة البضائع وسمعتها ووجود عالمة 

الصنع أو التجارة، من بني العوامل التي ينبغي أخذها بعني االعتبار عند تحديد البضائع املامثلة ؛

 - أنتجت يف نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع التي يجري تقييمها ؛ و
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 - أنتجت من طرف نفس الشخص الذي قام بإنتاج البضائع التي يجري تقييمها .ويف حالة عدم  
وجود هذه البضائع ،تؤخذ بعني االعتبار البضائع التي أنتجها شخص آخر.

 4- وال تشمل عبارتا« البضائع املطابقة »و»البضائع املامثلة ،»البضائع املستوردة التي تتضمن أو 
أدخلت عليها حسب الحالة أعامل هندسية أو دراسية أو فنية أو رسوم أو خطط أو تصاميم والتي مل تكن 
موضوع تعديل بتطبيق أحكام-1 ب )من الفصل 20 املكرر مرتني بسبب أن هذه األعامل قد أنجزت داخل 

الرتاب الخاضع.

5- يقصد بعبارة »بضائع من نفس النوع أو من نفس الصنف«، البضائع املستوردة و املصنفة يف 
مجموعة أو فئة من البضائع التي ينتجها فرع من صناعة معينة أو قطاع صناعي معني و تشمل البضائع 

املطابقة أو املامثلة.

6- يعترب األشخاص مرتبطني :

أ( إذا كان أحدهم ينتمي إىل إدارة أو إىل مجلس إدارة أو مجلس اإلدارة الجامعي أو مجلس الرقابة 
ملقاولة شخص آخر أو العكس؛

ب( إذا كان معرتفا لهم قانونا بصفة رشكاء فيام بينهم؛

ج( إذا كان أحدهم مشغال لآلخر؛

د( إذا كان شخص آخر ميلك أو يراقب أو يحتفظ بشكل مبارش أو غري مبارش بخمسة يف املائة أو 
أكرث من األسهم أو الحصص  الصادرة مع حق التصويت لكليهام؛

هـ( إذا كان أحدهام يراقب اآلخر بشكل مبارش أو غري مبارش؛

و( إذا كان كالهام خاضعا بشكل مبارش أو غري مبارش لرقابة شخص ثالث؛

ز( إذا كانا معا يراقبان بشكل مبارش أو غري مبارش شخصا ثالثا؛ أو

ح( إذا كانوا من أفراد نفس األرسة.

7- إن األشخاص الذين تربطهم عالقة عمل فيام بينهم يكون أحدهم مبقتضاها هو الوكيل أو املوزع 
أو صاحب االمتياز الوحيد لآلخر، كيفام كانت التسمية املستعملة، يعتربون مرتبيطني، إذا كانوا يستجيبون 

ألحد املعايري املشار إليها يف 6 أعاله.

8- يقصد بعبارة » عموالت الرشاء« املبالغ التي يدفعها املستورد لوكيله مقابل قيامه بخدمة متثيله 
يف الخارج من أجل رشاء البضائع التي يجري تقييمها.

الفصل 20 املكرر تسع مرات - عندما تكون بعض العنارص املعتمدة لتحديد القيمة املفروضة 
عليها الرضيبة معربا عنها بعملة أجنبية، يجب أن ينجز التحويل عىل أساس سعر الرصف الصادر عن بنك 
املغرب خالل يوم العمل السابق ليوم تسجيل الترصيح الذي يجب عىل املستورد اإلدالء به لإلدارة وفقا 

ألحكام الفصل 74 بعده.

الفصل 20 املكرر عرش مرات - 1- يجب أن يودع مع الترصيح املفصل ترصيح خاص بعنارص 
القيمة يف الجمرك ما عدا يف حالة استثناء يؤذن فيها من طرف الحكومة.

2- يجب عىل املستورد أو املرصح أن يوقع عىل الترصيح الخاص بعنارص القيمة بالجمرك.
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أن  يجب  التي  والبيانات  الجمرك  القيمة يف  بعنارص  الخاص  الترصيح  الحكومة شكل  تحدد   -3
يتضمنها  وكذا تاريخ وجوب اإلدالء به.

الفصل 20 املكرر إحدى عرشة مرة - لتطبيق أحكام الفصول من 20 إىل 20 املكرر عرش مرات 
تحتفظ اإلدارة بحقها يف التأكد من صحة وصدق أي بيان أو وثيقة أو إقرار يقدم ألغراض تحديد القيمة 

يف الجمرك.

املقدمة ألغراض  الترصيحات  أو  الوثائق  املعلومات و  اإلدارة يف صحة أو صدق  وعندما تشكك 
تحديد القيمة يف الجمرك، ميكنها أن تطلب من املستورد أو املرصح اإلدالء مبربرات إضافية مبا يف ذلك الوثائق 
أو عنارص إثبات أخرى تشهد بأن القيمة املرصح بها مطابقة ملجموع املبلغ املدفوع فعال أو املستحق عن 

البضائع املستوردة واملعدل وفقا ألحكام الفصل 20 املكرر مرتني أعاله.

اإلدارة  اقتناع  عدم  حالة  يف  أو  املحدد  األجل  داخل  اإلدارة  طلب  عند  الجواب  عدم  حالة  ويف 
باملربرات اإلضافية املدىل بها، ال يتم تقييم البضائع املستوردة بتطبيق أحكام الفصل 20 أعاله، وتحدد القيمة 

يف هذه الحالة بتطبيق طرق التقييم األخرى وفقا للرتتيب املعرف به يف الفصل 20 املكرر ثالث مرات.

الفصل 20 املكرر إثنى عرش مرة - )ملغى(

ب- عند التصدير

الفصل 21 - عند التصدير تكون القيمة يف الجمرك هي قيمة البضائع ناجزة البيع بالجملة يف نقطة 
الخروج مجردة من رسوم ومكوس التصدير.

ثانيا - وزن البضائع

الفصل 22 - تحدد رشوط تعيني وزن أو مساحة وحجم و طول أو عدد البضائع املرصح بها عند 
االسترياد والتصدير بقرار للوزير املكلف باملالية أو من طرفه يف هذا الشأن وذلك لألخذ بعني االعتبار طبيعة 

وخصائص بعض البضائع.

االقسم الرابع

اللجان اإلستشارية يف الجمرك

 

االقتضاء  عند  أو  للجامرك،  جهوية  مديرية  كل  مستوى  عىل  تحدث   –  1  - املكرر   22 الفصل 
باملادة  املتعلقة  النزاعات  حول  الرأي  بإبداء  إليها  يعهد  للتشاور  لجنة  الجمركية،  املقاطعة  مستوى  عىل 

الجمركية.

املقاطعة  رئيس  االقتضاء  عند  أو  للجامرك،  الجهوي  املدير  عن  عالوة  اللجنة،  هذه  تتكون   –  2
الجمركية، الذي يرأسها من ممثل عن القطاع املكلف باملورد وممثل عن املجموعة املهنية املعنية واآلمر 

بالرصف املختص محليا وكذا الفاعل االقتصادي املعني باألمر أو من ينوب عنه ؛

من  باقرتاح  وذلك  باملورد  املكلفة  الحكومية  السلطة  طرف  من  املهنية  املجموعة  ممثل  ويعني 
املجموعة املهنية املذكورة.

وميكن للرئيس، عند الرضورة إما مببادرة منه أو بطلب من طرف الفاعل االقتصادي املعني، دعوة 
أي شخص ذي خربة لإلدالء بإفادة تقنية يف املوضوع؛
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ويتم اللجوء إىل اللجنة من طرف الفاعل االقتصادي املعني باألمر أو املرصح؛ 

تعقد اللجنة املحلية اجتامعاتها مببادرة من الرئيس كل 15 يوما وكلام دعت الرضورة إىل ذلك.

لتاريخ  املوالية  يوما   15 يف ظرف  املحلية  اللجنة  أنظار  عىل  املعروضة  الحاالت  يف  اإلدارة  وتبت 
االجتامع الذي تم خالله التعبري عن رأي اللجنة املذكورة.

الفصل 22 املكرر مرتني - 1 – تحدث تحت سلطة الوزير املكلف باملالية، لجنة تدعى »اللجنة 
االستشارية والطعن« يعهد إليها يف إعطاء رأيها حول النزاعات املتعلقة باملادة الجمركية.

كام ميكنها النظر يف الحاالت التي تم بحثها من طرف اللجان املحلية لالستشارة عندما تتعلق هذه 
الحاالت مببادئ أساسية.

باملالية أو من ينوب عنه، من ممثلني عن  الوزير املكلف  التي يرأسها  اللجنة  2 – وتتكون هذه 
القطاعات الوزارية املختصة وممثل عن املجموعات املهنية املعنية وكذا الفاعل االقتصادي املعني باألمر أو 

من ينوب عنه.

ويعني ممثلو املجموعات املهنية من طرف السلطة الحكومية املكلفة بالقطاع املعني باملورد وذلك 
باقرتاح من املجموعات املهنية املذكورة؛

وميكن للرئيس، عند الرضورة، دعوة أي شخص ذي خربة لإلدالء بإفادات تقنية يف املوضوع.

يتم اللجوء إىل اللجنة من طرف رئيسها أو من طرف الوزير املكلف باملورد أو من طرف املجموعة 
املهنية املعنية.

ميكن كذلك للفاعل االقتصادي أو للمرصح اللجوء إىل هذه اللجنة يف حالة خالف بشأن رأي اللجنة 
املحلية للتشاور وكذلك عند سكوت اإلدارة يف الحالة املشار إليها يف الفقرة 6 من 2 من الفصل 22 املكرر 

املذكور أعاله.

وتبت اإلدارة يف الحاالت املعروضة عىل أنظار اللجنة االستشارية والطعن، يف ظرف 15 يوما املوالية 
لتاريخ االجتامع الذي تم خالله التعبري عن رأي اللجنة املذكورة.

الفصل 22 املكرر ثالث مرات - يلزم أعضاء اللجان املشار إليها يف الفصلني 22 املكرر و22 املكرر 
مرتني بحفظ فحوى االجتامعات.

وتحدد بنص تنظيمي رشوط اللجوء إىل اللجان املشار إليها وكذا كيفيات تسيريها.

الباب الخامس

الحظر

الفصل 23 - 1 – لتطبيق هذه املدونة، تعترب محظورة جميع البضائع التي يكون استريادها أو 
تصديرها :

أ ( ممنوعا بأي وجه من الوجوه؛
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ب ( أو خاضعا لقيود أو لضوابط الجودة أو التكييف أو إلجراءات خاصة.

2 – بيد أن العاملني اآلتيني يرفعان الحظر ويسمحان بإنجاز عملية االسترياد أو التصدير:

أ( اإلدالء بسند قانوين كالرخصة أو اإلذن أو الشهادة التي تأذن باالسترياد أو التصدير واملطبقة عىل 

البضاعة املرصح بها؛

ب( مراعاة الضوابط التي تفرض قيودا عىل االسترياد أو التصدير بشأن الجودة أو التكييف أو التي 

تتعلق بالقيام باإلجراءات الخاصة املذكورة.
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الجزء الثاين 
عمـل اإلدارة

الباب األول

ميدان عمل اإلدارة

حسب  السيارة،  الطرق  ذلك  يف  مبا  الجمريك،  الرتاب  مبجموع  اإلدارة  عمل  يبارش   –  24 الفصل 
الرشوط املحددة يف هذه املدونة.

الفصل 25 - )ينسخ(

الفصل 26 - )ينسخ(

الباب الثاين

مكاتب ومراكز الجمرك

الفصل 27 - تتم اإلجراءات الجمركية مبكاتب الجمرك. وميكن أن تتم كذلك، مبقرر ملدير اإلدارة 
أو الشخص املؤهل من لدنه لهذا الغرض، باملحالت املهنية للمستوردين أو املصدرين أو باألماكن املحددة 

مبوجب املقرر املذكور.

خارج  الجمركية  اإلجراءات  إمتام  كيفيات  باألمر،  واملعنيني  اإلدارة  بني  باتفاقية  تحدد  أن  وميكن 
مكاتب الجمرك، عندما يربر ذلك تواتر عمليات االسترياد أو التصدير.

كذلك  فيه  تحدد  باملالية  املـكلف  للوزير  بقرار  الجمرك  ومـراكز  مكاتب  تنشأ   -  28 الفصل 
اختصاصـاتها.

الفصل 29 - تحدد يف قرارات للوزير املكلف باملالية إن اقتىض الحال املكاتب التي يجب أن تتم 
بها إجباريا بعض عمليات االستخالص الجمريك.

الفصل 30 - عىل اإلدارة أن تضع عىل واجهة كل مكتب أو مركز يف مكان بارز لوحة تحمل هذه 
العبارة »الجامرك« »مكتب ...... أو مركز .......«.

الفصل 31 - 1- تحدد يف قرارات للوزير املكلف باملالية ساعات فتح و إغالق مكاتب الجمرك.

إما خارج  الجمركية  اإلجراءات  تتم  أن  اإلدارة،  باألمر وبعد موافقة  املعنيني  2- ميكن بطلب من 

مكاتب الجمرك وإما خارج ساعات فتح وإغالق املكاتب املذكورة. ويف هذه الحالة تستويف اإلدارة أجرا يحدد 

مقداره وتخصيصه مبقرر ملدير اإلدارة.

3- تحدد مبقرر ملدير اإلدارة رشوط تطبيق 2 أعاله.



رشة
ملبا

ري ا
 غ

ب
رضائ

وال
ك 

امر
لج

ة ا
ون

مد
 

1.
77

.3
39

م 
رق

ري 
ظه

 

21

الباب الثالث

حصانة وحامية وواجبات أعوان اإلدارة

 

الفصل 32 - 1- يحمي القانون أعوان اإلدارة ومينع كل شخص أن يعرتض مزاولة مهامهم مبجموع 
الرتاب الجمريك مبا يف ذلك الطرق السيارة.

2- يجب عىل السلطات املدنية والعسكرية وعىل أعوان القوة العمومية أن تقدم مبجرد ما يطلب 

منها ذلك يد املساعدة إىل أعوان اإلدارة للقيام مبهامهم.

الفصل 33 - 1- يحمل أعوان اإلدارة املدعوون لتحرير املحارض وكالة عمل ينبغي لهم أن يدلوا 
بها كلام طلبت منهم.

بيمني  املتعلق  التنظيم  املنصوص عليها يف  الكيفيات والرشوط  اليمني طبق  أداء  2- يجب عليهم 

األعوان محرري املحارض.

3- يضمن نص هذه اليمني مجانا يف وكاالت العمل.

به  قانوين ملامرسة وظائفهم متدهم  الحق يف حمل سالح  اإلدارة  أعوان  - 1- لجميع  الفصل 34 
اإلدارة وفق الرشوط املحددة مبرسوم يتخذ باقرتاح من الوزير املكلف باملالية بعد استشارة الوزير املكلف 

بالداخلية.

2- عالوة عىل حالة الدفاع عن النفس فإن هؤالء األعوان ال ميكنهم استعامل سالحهم إال يف الحاالت 

اآلتية :

أ( ضد األشخاص :

أو  املوجه ضدهم  بالسالح  التهديد  أو  أو الرضب  العنف  السالح  يقاوموا بغري  عندما ال ميكن أن 
يعرتضوا سبيل جامعة من األشخاص ال يقفون عند توجيه اإلنذارات إليهم.

ب( ضد الحيوانات : 

إذا مل ميكنهم أن يقبضوا عىل قيد الحياة الكالب والخيل وغريها من الحيوانات املستعملة الرتكاب 
الغش أو التي يحاول استريادها أو تصديرها بطريق الغش.

ت( ضد العربات :

التي ال ميتثل  النقل  السيارات واملراكب وغريها من وسائل  إذا مل ميكنهم أن يوقفوا بغري السالح 
سائقوها لألمر بالوقوف.

3- ملأموري اإلدارة كذلك الحق يف ارتداء بذلة رسمية ملزاولة مهامهم تسلمها إياهم اإلدارة وفق 
رشوط تحدد بنص تنظيمي.

الفصل 35 - 1- يؤذن أيضا ألعوان اإلدارة باستعامل جميع األدوات والوسائل املالمئة مثل املشيكات 
والشائكات والكبول لتوقيف وسائل النقل عندما ال يقف سائقوها بعد توجيه إنذارات األعوان إليهم.

2- إن مقتضيات هذا الفصل ومقتضيات الفصل 34 أعاله تطبق عىل مجموع الرتاب الجمريك ويف 
جميع الحاالت التي ميكن فيها ألعوان اإلدارة أن ميارسوا قانونيا مهامهم.
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الفصل 36 - 1- إذا عزل عون من أعوان اإلدارة أو ترك وظيفته لسبب من األسباب وجب عليه  
أن يسلم حاال إىل هذه اإلدارة وكالة عمله والسجالت واألختام واألسلحة واألمتعة وأشياء التجهيز التي كان 

معهودا إليه بها للقيام بعمله كام يجب عليه أن يقدم حساباته.

2- يجب عليه كذلك أن يرد إىل اإلدارة جميع الشارات املميزة لبذلته الرسمية.

الفصل 37 - )ملغى( 

الباب الرابع

سلطات أعوان اإلدارة

القسـم األول

حق معاينة البضائع ووسائل النقل

وتفتيش األشخاص

الفصل 38 - 1- ألجل تطبيق هذه املدونة ورغبة يف البحث عن الغش، يجوز ألعوان اإلدارة أن 
يقوموا مبعاينة البضائع ووسائل النقل وتفتيش األشخاص.

2- يجب عىل سائق كل وسيلة من وسائل النقل االمتثال ألوامر أعوان الجامرك.

الفصل 39 - )ينسخ(

الفصل 40 - 1- يجوز ألعوان اإلدارة الصعود إىل جميع البواخر املوجودة باملوانئ أو الفرضات أو 
التي تصعد إىل األنهار أو تنزل منها وميكنهم البقاء بها حتى تفرغ أو تقلع.

وأن  البواخر  معاينة  يرافقوهم يف  وأن  اإلدارة  أعوان  يستقبلوا  أن  والقواد  الربابنة  2- يجب عىل 
ميدوهم بتصاميم حموالت البواخر تلقائيا.

وكذا  البواخر  هذه  يف  املوجودة  والخزائن  والغرف  الكوى  فتح  يطلبوا  أن  اإلدارة  ألعوان  وميكن 
الطرود املطلوبة معاينتها.

وإذا امتنع الربابنة والقواد من ذلك طلب هؤالء األعوان مساعدة ضابط للرشطة القضائية يلزم 
بالعمل عىل فتح الكوى والغرف والخزائن والطرود.

ويحرر محرض بهذا الفتح وبأعامل اإلثبات املنجزة عىل نفقة الربابنة أو القواد.

وإذا ما رفض ضابط الرشطة القضائية املطلوبة مساعدته بهذه الصفة تقديم عونه، تجاوز األعوان 
هذا الرفض وتم إشعار وكيل امللك بذلك ونص عىل الحادث يف املحرض.

القيام عند غروب الشمس بإغالق  البواخر والحموالت يجوز لهم  3ـ إن األعوان املكلفني بفحص 
الكوى التي ال ميكن فتحها إال بحضورهم.

أشكالها  اإلدارة  تحدد  التي  األختام  يستعملوا  أن  اإلدارة  ملأموري  يجوز   - املكرر   40 الفصل 
ومميزاتها ألجل القيام بأعامل الزيارة والتحقيق واملراقبة والحراسة املقررة يف هذه املدونة ويف النصوص 

املتخذة لتطبيقها.

لتزويد  املؤهلة  وحدها  تعترب  اإلدارة،  طرف  من  املحددة  للرشوط  طبقا  املقبولة  املؤسسات  إن 
اإلدارة باألختام.
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وميكن أن تخضع هذه املؤسسات ملراقبة اإلدارة.

غري أنه ميكن لإلدارة قبول األختام املستعملة من طرف الخواص أو من طرف الهيآت املقبولة من 
طرف اإلدارات الجمركية األجنبية يف إطار اتفاقيات تربم معها. 

وتلقى مصاريف عمليات الختم عىل كاهل األشخاص الطبيعيني واملعنويني الذين يهمهم ما تقوم 
به اإلدارة من أعامل الزيارة والتحقيق واملراقبة والحراسة ما عدا يف حالة استثناء يرخص به وفق الرشوط 

التي تحددها اإلدارة.

القسم الثاين

تفتيش ومعاينة املساكن واملحالت املعدة لالستعامل املهني

الفصل 41 – 1- عندما تظهر دالئل جدية ارتكاب غش، أمكن ألعوان اإلدارة املؤهلني لتحرير املحارض، 
بعد إذن من مدير اإلدارة أو ممثله، القيام بتفتيش ومعاينة املساكن واملحالت املعدة لالستعامل املهني، مبا فيها 

املحالت املعدة للتجارة، للبحث بجميع أماكن الرتاب الجمريك عن البضائع الخاضعة ملقتضيات الفصل 181 

من هذه املدونة.

غري أن اإلذن املذكور أعاله، ال يعترب مطلوبا يف حالة املطاردة عن كثب.

2 ـ يخضع تفتيش ومعاينة املساكن واملحالت املعدة لالستعامل املهني للقواعد العامة اآلتية :

أ( تطلب موافقة الشخص الذي يشغل األماكن قبل الرشوع يف أية عملية للتفتيش وتكون موافقته 

كتابة؛

إجراء  األماكن  يشغل  الذي  الشخص  رصيحة  بكيفية  يقبل  مل  إذا  اإلدارة،  أعوان  عىل  يجب  ب( 

التفتيش، أن يطلبوا مساعدة ضابط للرشطة القضائية.

حرمة  ولتأمني  للسكان  الفردية  الحرية  لضامن  إال  القضائية  للرشطة  ضابط  مساعدة  تطلب  وال 

مسكنهم.

للرشطة  ضابط  بحضور  فتحها  عىل  العمل  اإلدارة  ألعوان  يجوز  األبواب  فتح  رفض  حالة  يف  ت( 

القضائية ؛

ث( يف جميع الحاالت التي يطلب فيها حضور ضابط للرشطة القضائية طبقا ألحكام هذه املدونة 

يلزم هذا املوظف بأن يحرض إذا ما توصل بطلب مكتوب من طرف أعوان اإلدارة دون متييز يف درجتهم أو 

استثناء أليام العطل، وإذا ما رفض املوظف املطلوب تقديم مساعدته تجاوز األعوان هذا الرفض ونص عىل 

الحادث يف املحرض بعد إشعار وكيل امللك.

ج( ال ميكن بدء تفتيش ومعاينة املساكن واملحالت املعدة لالستعامل املهني قبل الساعة السادسة 

صباحا وبعد الساعة التاسعة ليال.
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القسم الثالث 

حق اإلدارة الخاص يف الحصول عىل وثائق

 الفصل 42 – 1 - ميكن ألعوان اإلدارة املرتبني عىل األقل يف درجة مامثلة لسـلم األجـور رقم 8  وضباط 
السجالت  عىل  بالحصول  يطالبوا  أن  اإلدارة  مدير  طرف  من  الغرض  لهذا  املوكلني  األعوان  وكذا  الجامرك 

عملهم  تهم  التي  بالعمليات  املتعلقة  نوعها  كان  كيفام  املعلومات  إىل  والولوج  والوثائق  واملستندات 

واملوجودة يف حوزة :

أ( رشكات السكك الحديدية ورشكات املالحة الجوية والبحرية والنهرية ومجهزي السفن واملؤمتنني 

فيها  مبا  والوكاالت  الطرق  عرب  النقل  والتفريغ ومؤسسات  الشحن  البحريني ومؤسسات  والسامرسة  عليها 

املدعوة »وكاالت النقل الرسيع« املكلفة باستالم جميع الطرود وتجميعها وإرسالها مبختلف وسائل النقل 

)السكك الحديدية، الطرق، املاء، الجو( وكذا بتسليمها ؛

ب( الوكالء بالعمولة أو املعرشين يف الجمرك ؛

ت( أصحاب االمتياز يف املستودعات و األحواض واملخازن العامة ؛

ث( رشكات التأمني البحرية أو النهرية أو الربية أو الجوية ؛

ج( املرسل إليهم أو املرسلني الحقيقيني لبضائع مرصح بها يف الجمرك ؛

مبارشة كل  أو غري  مبارشة  بصفة  تهمهم  الذين  املعنويني  أو  الذاتيني  األشخاص  العموم،  ح( عىل 

عملية قانونية أو غري قانونية تدخل يف اختصاص اإلدارة.

ميكن الحصول مسبقا، وقبل املرور عن طريق الجمرك، عىل السجالت والوثائق واملستندات وكذا 

الولوج إىل املعلومات.

ويتم الحصول عىل املعلومات السالفة الذكر وفقا لآلجال و الشكليات املحددة بقرار للوزير املكلف 
باملالية.

2 -  يجب أن يحتفظ املعنيون باألمر بجميع السجالت واملستندات والوثائق املتعلقة بعمليات 

الراجعة لإلدارة  الداخلية عىل االستهالك  بأنشطة يف املغرب تخضع للمكوس  أو  البضائع  استرياد وتصدير 

وذلك طيلة أربع )4( سنوات تبتدئ من تاريخ :

ـ إرسال الطرود بالنسبة للمرسلني ؛

ـ استالم الطرود بالنسبة للمرسل إليهم ؛

ـ تحرير الوثائق املتعلقة بإرسال أو نقل أو استالم أو تأمني البضائع لألشخاص أو الرشكات األخرى 

املشار إليها يف 1 أعاله.

3 - ميكن لألعوان املعينني يف 1 من هذا الفصل، أن يقوموا خالل أعامل املراقبة والتحقق املنجزة 

لدى األشخاص أو الرشكات املشار إليها يف نفس الفقرة بحجز كل أنواع الوثائق التي من شأنها أن تسهل 

القيام مبهمتهم مثل املحاسبة والفاتورات ونسخ الرسائل ودفاتر الصكوك والسفاتج والحسابات البنكية.

و يحرر لزوما محرض يف حالة الحجز.
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القسم الرابع

املراقبة الجمركية لإلرساليات بواسطة الربيد

الفصل 43 – 1 - ألعوان اإلدارة الحق يف الدخول إىل مكاتب الربيد مبا فيها املستودعات التي لها 
عالقة مبارشة مع الخارج للقيام فيها بحضور أعوان الربيد بالبحث عن اإلرساليات املغلقة أو غري املغلقة 

الواردة من الداخل أو الخارج املحتوية أو التي يظهر أنها تحتوي عىل أشياء من نوع األشياء املشار إليها يف 

2 و3 بعده باستثناء اإلرساليات املستفيدة من نظام العبور.

2 - يؤذن إلدارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية يف أن تقدم للمراقبة الجمركية طبق الرشوط 

املنصوص عليها يف اتفاقيات وأوفاق االتحاد الربيدي العاملي، اإلرساليات املحظور استريادها أو املستحقة 

رسوما أو مكوسا يقبضها أعوان اإلدارة أو الخاضعة لقيود أو إجراءات عند الدخول.

3 - يؤذن إلدارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية يف أن تقدم للمراقبة الجمركية اإلرساليات 

املحظور تصديرها أو املستحقة رسوما أو مكوسا يقبضها أعوان اإلدارة أو الخاضعة لقيود خاصة عند الخروج.

4 - ال ميكن بأي حال من األحوال انتهاك رسية املراسالت.

الفصل 44 – 1 - ميكن ألعوان اإلدارة مبساعدة أعوان الربيد، القيام بفتح وفحص جميع اإلرساليات 
غري املغلقة وكذلك اإلرساليات املغلقة الواردة من الداخل أو الخارج والحاملة بطاقة »جمرك« املنصوص 

عليها يف االتفاقية الربيدية العاملية.

املغلقة  اإلرساليات  فتح  الربيد،  أن يطلبوا عالوة عىل ذلك من مصلحة  األعوان  لهؤالء  - ميكن   2

التي ال تحمل هذه البطاقة وإجراء املراقبة عليها بحضور املرسل أو املرسل إليه حسب الحالة أو بإذن منه، 

وميكنهم كذلك عند التصدير أن يفتحوا تلقائيا مبساعدة أعوان الربيد نفس اإلرساليات عندما يكون املرسل 

مجهوال.

القسم الخامس

مراقبة هوية األشخاص

الفصل 45 - ميكن ألعوان اإلدارة أن يطالبوا باالطالع عىل هوية وصفة األشخاص الذين يدخلون 
إىل الرتاب الجمريك أو يخرجون منه.

و ميكن الحصول عىل هذه املعلومات أيضا، قبل الدخول إىل الرتاب الجمريك أو الخروج منه، لدى 

رشكات النقل أو لدى أشخاص آخرين يتوفرون عىل هذه املعلومات.

الفصل 45 املكرر - عندما تظهر دالئل جدية عىل أن شخصا يحمل مواد مخدرة أو مواد أخرى 
مدسوسة يف جسمه، ميكن ألعوان اإلدارة إخضاع هذا الشخص بعد موافقته الرصيحة لكشوفات طبية.

ويف حالة رفضه، يقدم طلب إىل وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية املختصة الذي ميكنه أن يرخص 

ألعوان اإلدارة بالعمل عىل إجراء هذه الكشوفات الطبية، ويعني آنذاك الطبيب املكلف بإجرائها يف أقرب 

اآلجال.

ويجب أن تضمن يف محرض هذه الكشوفات ومالحظات الشخص املعني وكذا جميع اإلجراءات 

التي تم القيام بها.
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الباب الخامس 

 تزويد األغيار باملعلومات وآجال

حفظ الوثائق من طرف اإلدارة
 

الفصل 45 املكرر مرتني - 1 - تزود اإلدارة الغري، بناء عىل طلب منه، بجميع املعلومات املتعلقة 
بتطبيق القوانني واألنظمة الجمركية.

التصدير،  أو  االسترياد  عمليات  انجاز  وقبل  منهم  بناء عىل طلب  األغيار  كذلك  اإلدارة  تزود   -  2

مبقررات تتعلق باملعلومات امللزمة تسمى » مقررات مسبقة « تهم التصنيف التعريفي للبضائع ومنشأها 

وطرق تقييمها يف الجمرك.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح املقررات املسبقة وكذا الوثائق املكونة للملف املرفق بالطلب.

يجب أن يبلغ جواب اإلدارة داخل أجل ال يتعدى 150 يوما ابتداء من تاريخ تسلم الطلب.

تحدد مدة رسيان مفعول املقررات املسبقة املذكورة يف 5 سنوات بالنسبة للتصنيف التعريفي ويف 3 

سنوات بالنسبة لقواعد املنشأ ويف سنة واحدة بالنسبة لطرق التقييم يف الجمرك.

ميكن لإلدارة أن تلغي املقرر املسبق عندما تغري العنارص التي تم عىل أساسها اتخاذ هذا املقرر.

يجب أن يثبت طالب املعلومات يف الترصيح الجمريك أن البضاعة املرصح بها مطابقة يف جميع 

النواحي لتلك الواردة يف طلب املعلومات.

 يلغى املقرر املسبق ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، إذا تم منحه عىل أساس بيانات مزورة 

أو غري صحيحة أو غري تامة، قدمها طالب املعلومات.

بجميع  اإلدارة  طرف  من  املتخذة  املسبقة  املقررات  تنرش  بعده،   3 البند  بأحكام  اإلخالل  دون 

الوسائل والسيام يف الجريدة الرسمية أو يف إحدى الجرائد املرخص لها بنرش اإلعالنات القانونية واإلدارية.

3 - إن املعلومات ذات الطابع الخاص أو الرسي التي تهم األغيار تكون محاطة بالرس املهني وال 

ميكن إفشاؤها إال بإذن رصيح من الشخص الذي أدىل بها.

4 - ال ميكن االحتجاج بالرس املهني لرفض اإلدالء باملعلومات يف إطار اإلجراءات القضائية أو عندما 

يتعلق األمر باإلدارات الجبائية أو اإلدارات واملؤسسات الرسمية املكلفة بإعداد اإلحصائيات أو يف الحاالت 

التي ينص فيها القانون عن رفع الرس املهني.

والتصاريح  السجالت  أجل حفظ  )4( سنوات،  أربع  يحدد يف   - املكرر ثالث مرات  الفصل 45 
والوثائق التي هي يف حوزة اإلدارة، الخاصة بالعمليات الجمركية أو األنشطة الخاضعة للرضائب الداخلية 

عىل االستهالك.

ميدد هذا االجل إىل عرش سنوات حينام يتعلق األمر باألوراق التجارية و وسائل األداء و األدوات 

املالية.

ويرسي هذا األجل ابتداء من نهاية السنة التي تم فيها :
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ـ اختتام السجالت ؛

ـ تسجيل آخر ترصيح متت مبوجبه التصفية الكلية لحساب تحت نظام موقف ؛

ـ تسجيل التصاريح األخرى وكذا جميع الوثائق األخرى من طرف اإلدارة.

غري أن هذا األجل ال يرسي بالنسبة مللفات املنازعات إال ابتداء من تاريخ إبرام املصالحة أو تنفيذ 

الحكم القضايئ أو أي سند تنفيذي.

الجزء الثالث
سوق البضائع اىل الجمرك

الباب األول

االسترياد

القسم األول
النقل عن طريق البحر

التجاري  بالبيان  البحر مسجلة  ترد عن طريق   التي  البضائع  تكون  أن  ينبغي   -1  - الفصل 46 
للباخرة أو البيان العام لحمولتها.

2- ينبغي أن تكون هذه الوثيقة موقعة من طرف الربان و أن تنص عىل رقم سندات الشحن ونوع 
وعدد الطرود مع عالماتها وأرقامها وعىل نوع البضائع ووزنها اإلجاميل وعىل أماكن شحنها وتواريخه.

الفصل 47 - )ينسخ(

الفصل 48 - ال ميكن أن ترسو البواخر إال باملوانئ التي يوجد بها مكتب جمريك، ما عدا باستثناء 
مينح مبقرر من مدير اإلدارة أو يف حالة قوة قاهرة مثبتة. و يف هذه الحالة األخرية، يجب عىل ربان الباخرة 

أو ممثله القانوين إشعار اإلدارة يف أرسع وقت مع تحديد مكان الرسو.

الفصل 49 - 1- يجب أن يودع الربان أو ممثله املؤهل لهذا الغرض مبكتب الجامرك ترصيحا موجزا 
قبل وصول السفينة إىل امليناء وذلك يف اآلجال املحددة بقرار للوزير املكلف باملالية.

غري أنه إذا استأجرت السفينة من طرف مستأجرين أو أكرث، يجب عىل كل واحد من هؤالء أو ممثله 
املؤهل لهذا الغرض أن يودع مبكتب الجامرك داخل املدة املذكورة ترصيحا موجزا بالبضائع املتكفل بها من 

طرفه والتي سيتم تفريغها.

ال يصبح هذا الترصيح ساري املفعول إال ابتداء من تاريخ رسو الباخرة.

ويلغى من طرف اإلدارة، الترصيح املوجز يف حالة عدم رسو الباخرة داخل أجل يحدد بقرار للوزير 
املكلف باملالية؛

2- أ( إذا كان من املفروض أن تفرغ السفينة بعض البضائع وجب أن يتكون الترصيح املوجز من 
جزء البيان التجاري املتعلق فقط بالبضائع التي ستفرغ مبيناء التوقف، و ميكن أن تضاف إليه بطلب من 

اإلدارة سندات الشحن وعقود إيجار السفينة وشهادات الجنسية وغري ذلك من الوثائق.
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وإذا كان البيان اآلنف الذكر محررا بلغة أجنبية جاز للمصلحة أن تطلب ترجمة رسمية له. 

ب( إذا كان من املفروض أال تفرغ الباخرة أية بضاعة أو كانت السفينة غري مشحونة وجب أن 
يتضمن الترصيح املوجز فقط عبارة »بضائع للتفريغ« »ال يشء« أو »غري مشحونة«.

فيه  إدراجها  الواجب  والبيانات  املوجز  الترصيح  صيغة  باملالية  املكلف  للوزير  بقرار  تحدد   -3

والوثائق املتعني إلحاقها به.

ويسجل عىل الفور الترصيح املوجز الذي تم إيداعه والذي يكون مستوفيا لجميع الرشوط املنصوص 

عليها بالقرار الوزاري السالف الذكر.

الفصل 50 - 1- يجب أن يرصح الربان كتابة خالل األربع والعرشين ساعة من رسو السفينة باملؤن 
املوجودة عىل متنها من جهة و البضائع الزهيدة القيمة التي ميلكها أفراد الطاقم من جهة أخرى.

2- يجب أن تتضمن هذه الترصيحات املحررة واملوقعة من طرف الربان املعلومات املنصوص عليها 

يف 3 من الفصل 49 أعاله وكذا بيان نوع وكميات البضائع املوجودة بالباخرة.

الفصل 51 - إن ربان كل باخرة ترسو بامليناء ملزم بأن يقدم عند أول طلب لإلدارة دفرت يوميات 
الباخرة للتأشري عليه من طرف أعوان اإلدارة.

من  البواخر  إفراغ  ال ميكن  اإلدارة  ملدير  فيه مبقرر  يؤذن  استثناء  حالة  1- يف غري   - الفصل 52 
حمولتها إال يف حظرية املوانئ التي توجد بها مكاتب للجمرك.

2- ال ميكن أن تفرغ أية بضاعة أو تنقل إىل باخرة أخرى إال بإذن كتايب من أعوان اإلدارة وحضورهم. 

وتتم عمليات التفريغ واملسافنة خالل الساعات وطبق الرشوط املحددة مبقررات ملدير اإلدارة.

القسم الثاين

النقل عن طريق الرب

الفصل 53 - 1- إن جميع البضائع املستوردة عرب الحدود الربية، يجب أن تسجل بورقة الطريق 
وأن تعرب املراكز الحدودية املفتوحة قانونيا لهذا الغرض، كام يجب أن تساق هذه البضائع عرب طريق مبارش 

إىل أول مكتب أو مركز جمريك للدخول ألجل الترصيح بها.

2- ال ميكن إدخال البضائع إىل املساكن أو غريها من البنايات قبل سوقها إىل مكتب أو مركز الجمرك 

وال ميكن أن تجتازه دون رخصة.

3- تحدد قامئة املكاتب أو املراكز الجمركية املفتوحة لرواج البضائع و قامئة الطرق املبارشة املؤدية 

إليها بقرار للوزير املكلف باملالية.

الفصل 54 - 1- يجب عىل كل سائق بضائع أن يسلم إىل اإلدارة فور وصوله إىل مكتب الجمرك برسم 
الترصيح املوجز، ورقة طريق تتضمن بيان البضائع التي ينقلها و تقوم اإلدارة بتسجيل الترصيح عىل الفور.

2- غري أن اإلدالء بالترصيح املوجز ال يطالب به إذا قدم ترصيح مفصل بالبضائع فور وصولها إىل 

املكتب.
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إىل  املذكور دون مصاريف  املكتب  الجمرك مبرافق  إغالق مكتب  بعد  الواصلة  البضائع  تودع   -3

وقت افتتاحه. ويف هذه الحالة يجب تسليم الترصيح املوجز إىل اإلدارة فور افتتاح املكتب إذا مل يقدم حاال 

ترصيح مفصل بالبضائع.

القسم الثالث

النقل عن طريق الجو

الفصل 55 - ال ميكن أن تنزل الطائرة التي تقوم مبالحة دولية إال مبطار دويل ما عدا يف حالة طروء 
قوة قاهرة أو إنجاز عملية مساعدة أو إنقاذ.

قائد  املوقع من طرف  البضائع،  بيان  بالطائرة يف  املنقولة  البضاعة  تقيد  أن  ينبغي   - الفصل 56 
الطائرة.

الغرض أن يودع مبكتب  لهذا  املؤهل  أو ممثله  الطائرة  قائد  الربان  يجب عىل  الفصل 57 - 1- 
الجمرك يف املطار ترصيحا موجزا قبل وصول الطائرة وذلك يف األجل املحدد بقرار للوزير املكلف باملالية.

غري أنه إذا استأجرت الطائرة من طرف مستأجرين أو أكرث، يجب عىل كل واحد من هؤالء أو ممثله 

املؤهل لهذا الغرض أن يودع مبكتب الجامرك باملطار، فور وصول الطائرة، ترصيحا موجزا بالبضائع املتكفل 

بها من طرفه و التي سيتم تفريغها.

إذا كان من املفروض أال تفرغ الطائرة أية بضاعة أو كانت الطائرة غري مشحونة وجب أن يتضمن 

الترصيح املوجز فقط عبارة »بضائع للتفريغ« »اليشء«. 

ال يصبح هذا الترصيح ساري املفعول إال ابتداء من تاريخ وصول الطائرة.

بقرار  يحدد  أجل  داخل  الطائرة  حالة عدم وصول  املوجز يف  الترصيح  اإلدارة،  ويلغى من طرف 

للوزير املكلف باملالية؛

وإذا وصلت الطائرة قبل افتتاح مكتب الجمرك وجب إيداع الترصيح املوجز فور هذا االفتتاح.

يسجل عىل الفور، الترصيح املوجز املودع والذي يكون مستوفيا للرشوط املنصوص عليها يف القرار 

املشار إليه يف الفقرة 2 بعده،

2- ميكن أن يتكون الترصيح املوجز من جزء البيان الخاص فقط بالبضائع التي سيقع تفريغها.

يتضمنها  أن  يجب  التي  البيانات  و  املوجز  الترصيح  صيغة  باملالية  املكلف  للوزير  بقرار  وتحدد 

والوثائق الالزم إلحاقها به.

3- يجب عىل الربان قائد الطائرة أو ممثله املؤهل لهذا الغرض عند أول طلب من اإلدارة، أن يودع :

أ( ترجمة بيانات البضائع التي سيقع تفريغها؛

ب( تذاكر النقل الجوي ودفرت الطريق وغريها من وثائق الطائرة التي ميكن املطالبة بها قصد تطبيق 

التدابري الجمركية.

الفصل 58 - 1- مينع كل تفريغ ورمي بالبضائع أثناء الطريق.
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2- غري أنه يحق عند الرضورة للربان قائد الطائرة أن يأمر أثناء الطريق برمي الزائد عن الحمولة  

لسالمة  رضوريا  رميها  صار  التي  البضائع  وكذا  خطرا  تشكل  أصبحت  التي  األشياء  من  وغريهام  والوقود 

الطائرة.

الفصل 59 - إن مقتضيات 2 من الفصل 52 أعاله املتعلقة بالتفريغ واملسافنة تطبق عىل النقل 
املنجز بالجو.

القسم الرابع

وجوب تقديم البضائع املدىل يف شأنها بترصيح موجز

الفصل 59 املكرر - يجب عىل املرصح أو وكيله أن يقدم البضائع املدىل يف شأنها بترصيح موجز 
عمال بأحكام الفصول 49 )1( و54 )1( و57 )1( من هذه املدونة متى طلب ذلك أعوان اإلدارة ما عدا إذا 

أثبت سحبها أو مسافنتها أو وضعها بوجه قانوين طبقا ألحكام هذه املدونة، مبخازن أو ساحات االستخالص 

الجمريك مع االلتزام الرصيح ملستغل هذه املخازن أو الساحات بتحمل املسؤولية الكاملة إزاء اإلدارة.

القسم الخامس

تصحيح التصاريح املوجزة

الفصل 59 املكرر مرتني : برصف النظر عن املنازعات التي قد تنتج عن ذلك، ميكن أن يرخص 
للمرصح أو وكيله بتصحيح البيانات الواردة يف الترصيح املوجز وفق الرشوط املحددة بقرار للوزير املكلف 

باملالية.

الباب الثاين

التصدير

الفصل 60  : 1- ينبغي أن تساق البضائع املعدة للتصدير إيل مكتب الجامرك أو إىل األماكن املعينة 
من طرف اإلدارة ليقدم إليها ترصيح مفصل بشأنها.

2- ال ميكن أن تبارش مسافنة البضائع وشحن البواخر والطائرات إال يف حظرية املوانئ واملطارات 

التي بها مكاتب للجمرك خالل الساعات و طبق الرشوط املحددة مبقررات ملدير اإلدارة عىل أن تراعى يف 

ذلك مقتضيات 2 من الفصل 27 أعاله.

الباب الثالث

مخازن و ساحات االستخالص الجمريك

الفصل 61 - 1- إن إحداث وتسيري مخازن وساحات االستخالص الجمريك، من طرف كل شخص 
معنوي يكون نشاطه الرئييس اللوجستيك و النقل الدويل ، املعرف بها يف الفصل 62 بعده يتوقفان عىل إذن 

مسبق لإلدارة التي توافق عىل املكان الذي ستقام به هذه املخازن والساحات وتهيئتهام.
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غري أن هذا اإلذن ال يكون الزما عندما يتعلق األمر مبِؤسسات عمومية مؤهلة لتخزين وحراسة 

البضائع داخل حظائر املوانئ أو املطارات، مبقتىض نصوص ترشيعية أو تنظيمية محدثة لها.

2- يتحمل مستغل مخازن وساحات االستخالص الجمريك تجاه اإلدارة، طبقا للرشوط الواردة يف 3 

و4 من الفصل 63 بعده، مسؤولية البضائع املوضوعة مبخازن و ساحات االستخالص الجمريك التي يسريها.

عندما يتعلق األمر ببضائع موضوعة مبخازن و ساحات االستخالص الجمريك، الواقعة داخل حظائر 

املوانئ أو املطارات واملستغلة من طرف املؤسسات العمومية املشار إليها يف البند الثاين من 1 أعاله، فإن 

ربان الباخرة أو قائد الطائرة أو سائق الناقلة، أو ممثليهم القانونيني ال يتحررون من مسؤوليتهم تجاه اإلدارة 

بخصوص هذه البضائع إال يف حالة قبول مستغل املخازن والساحات املذكورة بتحمل هذه املسؤولية مكان 

الناقل وتضمني هذا القبول كتابة عىل الترصيح املوجز املشار إليه يف الفصول 49 أو 54 أو 57 أعاله.

3- يجب عىل مستغل مخازن وساحات االستخالص  الجمريك أن يضع رهن إشارة اإلدارة، األماكن 

التحمالت  البضائع. كام هو منصوص عليه يف دفرت  الجمركية وفحص  باملراقبة  للقيام  والوسائل الرضورية 

املشار اليه يف الفصل 63-1 بعده.

عىل  والتصدير  االسترياد  عند  تساعد  الجمريك  االستخالص  وساحات  مخازن  إن   -1  -  62 الفصل 
اإليداع يف املستودع الجمريك للبضائع املسوقة إىل الجمرك طبق الرشوط املنصوص عليها يف الفصل 46 وما 

يليه إىل الفصل 60 أعاله ؛

2- تخضع مخازن و ساحات االستخالص الجمريك للمراقبة الدامئة لإلدارة وتحاط بسياج ليس فيه 

سوى منفذ واحد ما مل ترخص اإلدارة بأكرث من ذلك ؛

3- تقىص من مخازن وساحات االستخالص الجمريك:

أ( البضائع واملنتجات املحفوظة يف حالة سيئة؛

ب( البضائع املحظورة املشار إليها يف الفصل 115 بعده.

4- تفتح مخازن و ساحات االستخالص الجمريك يف وجه كل مرسل إليه أو مرسل لبضائع واردة من 

الخارج أو موجهة إليه.

املدة  الجمريك هي  االستخالص  املوضوعة مبخازن وساحات  البضائع   لبقاء  القصوى  املدة  إن   -5

املنصوص عليها يف الفصلني 66 أو 106 بعده. وترسي هذه املدة ابتداء من تاريخ اكتتاب الترصيح املوجز 

بدخول البضائع إىل هذه املخازن و ساحات االستخالص الجمريك، املنصوص عليه يف الفصل 63-3  بعده

وبعد انرصام هذا األجل، تعترب متخىل عنها لدى الجمرك، طبقا للرشوط املحددة يف الفصل 106 

بعده، البضائع التي مل يقدم بشأنها ترصيح مفصل يعني لها نظاما جمركيا أو التي مل يتم سحبها من الجمرك 

بعد تقديم ترصيح مفصل بشأنها، وعىل املستغل وضع هذه البضائع رهن إشارة اإلدارة قصد بيعها أو إتالفها 

طبقا ألحكام الفصل 107 وما يليه من هذه املدونة.

الفصل 63 : 1- يتوقف استغالل مخازن وساحات االستخالص الجمريك عىل احرتام دفرت تحمالت 
معد من طرف اإلدارة وعىل توقيع املستغل تعهدا عاما مكفوال أو أي ضامنة أخرى مقبولني من طرف اإلدارة 

يتضمنان االلتزام مبا ييل:
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أ( تقديم البضائع املوضوعة مبخازن وساحات االستخالص الجمريك عند أول طلب ألعوان اإلدارة؛ 

ب( أداء الرسوم واملكوس املستحقة عن البضائع الناقصة وكذا إن اقتىض الحال العقوبات املنصوص 

عليها يف الترشيع املعمول به؛

ت( بتسليم البضائع املتخىل عنها مبخازن وساحات االستخالص الجمريك إىل اإلدارة عند انرصام 

األجل املشار إليه يف 5 من الفصل 62 أعاله.

2- تحدد اإلدارة مدة صالحية التعهد العام أو الضامنة املشار إليها أعاله وكذا املبلغ األقىص للمقدار 

املكفول من الرسوم و املكوس؛

3- مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية بعده، يتوقف توجيه البضائع من مكتب االسترياد و دخولها إىل 

مخازن وساحات االستخالص الجمريك عىل أن يودع املستغل مسبقا لدى مكتب اإلدارة املختص عىل الصعيد 

الرتايب ترصيحا موجزا مبثابة سند إعفاء مقابل كفالة يحدد شكله واملعلومات املتعلقة بالبضائع والوثائق 

التي ميكن إلحاقها به بقرار للوزير املكلف باملالية.

عندما يتعلق األمر مبخازن وساحات االستخالص الجمريك الواقعة داخل حظائر املوانئ أو املطارات 

واملستغلة من طرف مؤسسات غري املؤسسات العمومية املشار إليها يف الفصل 61 أعاله، فإن دخول البضائع 

إىل هذه املخازن وساحات االستخالص الجمريك ميكن أن يتم، برتخيص من اإلدارة مبوجب الترصيح املوجز 

إلتزاما رصيحا ملستغل املكان وساحة االستخالص  الفصول 49 أو 54 أو 57 أعاله، يتضمن  إليه يف  املشار 

الجمريك بتحمل مسؤولية البضائع ؛

4- تبتدئ مسؤولية املستغل إزاء اإلدارة من تاريخ تسجيل الترصيح املوجز املشار إليه يف البند األول 

من 3 أعاله أو عند االقتضاء من تاريخ االلتزام الرصيح للمستغل بتحمل هذه املسؤولية.

يف  عليه  املنصوص  البضائع  عن  اليد  رفع  تسليم  تاريخ  من  ابتداء  إال  املسؤولية  هذه  تنتهي  وال 

الفصل 100 بعده أو ابتداء من تاريخ تسليم البضائع إىل اإلدارة يف الحالة املنصوص عليها يف 1-ت( من 

هذا الفصل.

الفصل  64- )ملغى(
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الجزء الرابع
عمليات االستخالص الجمريك

الباب األول
الترصيح املفصل

القسم األول
الصبغة اإلجبارية للترصيح املفصل

الفصل 65 - 1- يجب أن يقدم بشأن جميع البضائع املستوردة أو املقدمة للتصدير ترصيح مفصل 
يعني لها نظاما جمركيا.

2- إن اإلعفاء من الرسوم واملكوس عند االسترياد أو التصدير ال يعفى من الوجوب املنصوص عليه يف هذا 

الفصل.

3- وتعفى من هذا الترصيح :

- السفن التجارية والحربية الحاملة لعلم أجنبي أثناء قيامها مبهام تجارية أو زيارات أو بتوقفات 

باملغرب ؛

- السفن التجارية والحربية الحاملة للعلم املغريب التي تم تقديم ترصيح لالستهالك بشأنها عند 

استريادها ألول مرة. غري أن هذه السفن يجب أن تكون موضوع ترصيح بالتصدير يف حالة تفويتها لعلم 

أجنبي.

- الحاويات املستوردة أو املصدرة مؤقتا رشيطة احرتام الرشوط املحددة من طرف مدير اإلدارة.

الفصل 66 - 1- يجب أن يودع الترصيح املفصل فقط مبكتب جمريك مفتوح للعملية الجمركية 
املعتزم القيام بها.

2- ميكن إيداع الترصيح املفصل وفقا للرشوط املنصوص عليها بقرار للوزير املكلف باملالية وذلك 

قبل وصول البضائع إىل مكتب الجمرك.

3- ال يقبل الترصيح املفصل بعد انرصام أجل يحدد بقرار للوزير املكلف باملالية، ما عدا االسثتناءات 

املنصوص عليها بنفس القرار.

أو  الدخول  عند  املالية  واألدوات  األداء  وسائل  و  التجارية  األوراق  تخضع   - املكرر   66 الفصل 
مبلغ  قيمتها  تتعدى  أو  تساوي  عندما  تنظيمي،  بنص  شكله  يحدد  لترصيح  الخاضع  الرتاب  من  الخروج 

100.000 درهم

القسم الثاين
األشخاص املِؤهلون لتقديم ترصيح

مفصل بالبضائع املعرش يف الجمرك

الفصل 67 - 1- ال ميكن أن يقوم بعمل املرصح بالبضائع املقدمة أو املودعة يف الجمرك إال مالكو 
البضائع املذكورة واملعرشون املقبولون وكذا األشخاص الذاتيون أو املعنويون املشار إليهم يف الفصل 69 بعده.
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يجب عىل مالك البضائع املرصح أن يثبت صفته كاملك للبضائع بتقديم: 

- الوثائق التجارية التي  تثبت أن رشاء أو بيع هذه البضائع قد تم باسمه الخاص؛

- سندات النقل أو أي وثيقة أخرى محررة يف اسمه الخاص أو بأمر منه.

ميكن ملالك البضائع أن يخول بتوكيل منه جميع السلطات إىل الوكيل العامل يف خدمته دون سواه 

للترصيح نيابة عنه.

2- ألجل تطبيق هذه املدونة:

أ( يعد مبثابة مالكني: الناقلون والحائزون واملسافرون وسكان الحدود فيام يخص البضائع أو األشياء 

أو املواد التي ينقلونها أو يحوزونها؛

باإلجراءات  الغري  لفائدة  القيام  مهنة  يزاول  معنوي  أو  ذايت  كل شخص  معرش:  مبثابة  يعترب  ب( 

الجمركية املتعلقة بالترصيح املفصل بالبضائع سواء كانت هذه املهنة مامرسة بصفة رئيسية أو بصفة ثانوية 

وكيفام كان نوع التوكيل املخول إياه.

الفصل 68 - 1- ال ميكن ألحد أن يزاول مهنة القيام لفائدة الغري باإلجراءات الجمركية املتعلقة 
بالترصيح املفصل بالبضائع إن مل يكن مقبوال بصفة معرش يف الجمرك.

2- تسلم رخصة قبول املعرش وفقا للرشوط التالية، بناء عىل طلب يقدم من طرف املعني باألمر:

أ( أن يكون متمتعا بحقوقه املدنية؛

ب( أن يكون حائزا عىل شهادة اإلجازة أو أي شهادة معرتف مبعادلتها لها؛

غري أنه، يعفى من هذا الرشط أعوان اإلدارة املرتبون عىل األقل يف سلم األجور رقم 10 والذين 

مارسوا داخل هذه اإلدارة بصفة فعلية ملدة خمسة عرشة سنة.

ت( أن يتوفر عىل مرجعيات مهنية يف املادة الجمركية ملدة ثالث سنوات عىل األقل؛

ج( أن يجتاز امتحان الكفاءة املهنية املنظم من طرف اإلدارة وفقا لرشوط وإجراءات تحدد بقرار 

للوزير املكلف باملالية.

املقرتحني  املؤهلني  األشخاص  أو  الشخص  عىل  معنويا وجب  يهم شخصا  القبول  طلب  كان  وإذا 

لتمثيل الشخص املعنوي املذكور لدى الجمرك أن يستويف )يستوفوا( نفس الرشوط املشار إليها أعاله.

3- متنح رخصة القبول مبقرر يصدره الوزير املكلف باملالية باقرتاح من مدير اإلدارة بعد استشارة 

الغرفة التأديبية ملعرشي الجامرك املقبولني املنصوص عليها يف الفصل 71 بعده و أخذ رأي لجنة استشارية 

يحدد تأليفها مبرسوم يتخذ باقرتاح من الوزير املكلف باملالية.

وميكن أن يحدد يف املقرر الوزاري مكتب أو مكاتب الجمرك الوحيدة التي يصح فيها العمل برخصة 

القبول.

4- متنح رخصة قبول املعرش يف الجمرك بصفة شخصية. وإذا كان األمر يتعلق برشكة وجب الحصول 

عىل هذه الرخصة بالنسبة للرشكة ولكل شخص مؤهل لتقديم ترصيحات لحسابها.
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الفصل 69 - 1- كل شخص ذايت أو معنوي ال يزاول مهنة معرش ويريد مبناسبة صناعته أو تجارته 
من  البضائع  باستخالص  اإلذن  يحصل عىل  أن  عليه  يجب  الغري  لفائدة  الجمرك ترصيحات  إىل  يقدم  أن 

الجمرك،

املنصوص  والكيفيات  الرشوط  وفق  معينة  ببضائع  تتعلق  عمليات  بخصوص  اإلذن  2- مينح هذا 

عليها يف 2 و3 من الفصل 68 أعاله.

املنصوص عليها يف 3 من  باملالية سريا مع نفس املسطرة  املكلف  للوزير  - 1- ميكن  الفصل 70 
الفصل 68 أعاله أن يسحب بصفة مؤقتة أو نهائية رخصة قبول املعرش أو اإلذن املمنوح إياه يف حالة عدم 

وفاء املعرش أو الشخص املأذون له، بالتزاماته تجاه اإلدارة أو يف حالة االخالل بقواعد مامرسة مهنة معرش 

أو عندما تثبت يف حقه مخالفات مرتبطة مبزاولة مهامه تستوجب عقوبات حبسية.

غري أنه يف حالة عدم الوفاء بالتزاماته تجاه اإلدارة أو االخالل بقواعد مامرسة مهنة معرش، ميكن 

للوزير املكلف باملالية، إضافة إيل سحب رخصة التعشري بصفة نهائية أو مؤقتة، فرض عقوبة مالية يرتاوح 

قدرها بني 30.000 و 100.000درهم.

كام ميكن االكتفاء فقط بالعقوبة املالية املشار إليها أعاله.

2- ميكن للوزير املكلف باملالية أو مدير اإلدارة، وقبل استشارة الهيئات املشار إليها يف الفصل 68 

أعاله أن يوقف معرشا عن مزاولة مهامه ملدة ال ميكن أن تتعدى شهرين.

ويجب أن يتخذ مقرر بسحب رخصة القبول أو إبقائها قبل انرصام هذا األجل ويف حالة عدم صدور 

هذا املقرر يصبح تدبري التوقيف باطال.

3- إن تدابري الرفض أو السحب املؤقت أو النهايئ أو توقيف رخصة القبول أو اإلذن يف االستخالص 

تعويض  يف  الحق  تخول  أن  ميكن  ال  أعاله،  عليها  املنصوص  والكيفيات  الرشوط  وفق  املتخذة   الجمريك 

أو تعويضات عن الرضر تتحملها الدولة.

الفصل 71 - 1- ينتخب املعرشون املقبولون غرفة تأديبية متثل فيها اإلدارة.

2- يحدد يف مرسوم يتخذ باقرتاح من الوزير املكلف باملالية تأليف هذه الغرفة وطريقة انتخاب 
أعضائها ورشوط تسيريها.

أن  جمركية  بعمليات  الغري  لفائدة  يقوم  اعتباري  أو  ذايت  كل شخص  عىل  يجب    -  72 الفصل 
يحفظ املراسالت و الوثائق املتعلقة بالعمليات الجمركية ملدة أربع )4( سنوات تبتدئ من تاريخ تسجيل 

الترصيحات الجمركية املقدمة بشأنها.

الفصل 73 - تحدد رشوط تطبيق مقتضيات الفصل 67 وما يليه إىل غاية الفصل 72 مبرسوم يتخذ 
باقرتاح من الوزير املكلف باملالية.
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القسم الثاين املكرر 
املتعامل االقتصادي املقبول

اللذين  االقتصاديني  للفاعلني  املقبول  االقتصادي  املتعامل  اإلدارة صفة  املكرر- متنح  الفصل 73 
التي تسحب فيها هذه  الحاالت  الذي يبني كذلك  للمعايري و الرشوط املحددة بنص تنظيمي  يستجيبون 

الصفة.

القسم الثالث
 شكل الترصيحات املفصلة واملعلومات

املضمنة فيها و تسجيلها

الفصل 74 - 1- يعد الترصيح املفصل إجراء يعرب مبوجبه طبقا للشكليات واإلجراءات املعمول بها، 
كل شخص ذايت أو معنوي عن إرادته يف تعيني نظام جمريك محدد لبضاعة ما.

2- و ميكن أن يكون الترصيح إلكرتونيا أو مكتوبا أو شفويا أو مقدما يف شكل أي إجراء آخر يعرب 
مبوجبه املرصح عن إرادته بوضع البضائع تحت نظام جمريك.

يجب أن يوقع الترصيح املكتوب من طرف املرصح.

يشكل الترصيح املفصل وملحقاته مستندا واحدا ال يتجزأ.

3- يحدد الوزير املكلف باملالية بقرار، شكل الترصيحات واملعلومات التي يجب أن تحتوي عليها 
وكذا الوثائق التي يجب أن تلحق بها.

الفصل 75 - عندما تسجل عدة أصناف من البضائع يف وثيقة ترصيح واحدة، يعترب كل صنف منها 
موضوع ترصيح مستقل.

الفصل 76 - 1- عندما ال تتوفر لألشخاص املؤهلني إليداع الترصيحات املفصلة، العنارص الرضورية 
لتحريرها، ميكن أن يؤذن لهم يف فحص البضائع قبل الترصيح و أن يأخذوا منها عينات وحينئذ يجب عليهم 

تقديم ترصيح مؤقت ال ميكن أن يعفيهم من وجوب الترصيح املفصل بأي حال من األحوال.

2- متنع كل مناولة من شأنها أن تغري مظهر البضائع املقدمة ترصيحات مؤقتة بشأنها.

3- يحدد بقرار للوزير املكلف باملالية شكل الترصيحات املؤقتة والرشوط التي ميكن مبوجبها فحص 

البضائع سلفا.

الفصل 76 املكرر - 1- قصد األخذ بعني االعتبار خاصيات بعض القطاعات املنتجة وتبسيط إجراءات 
االستخالص الجمريك، ميكن لإلدارة أن تسمح بإيداع تصاريح تسمى احتياطية أو مبسطة أو شاملة.

2- تغطي التصاريح االحتياطية مجموع عمليات االسترياد أو التصدير املتعلقة بنفس صنف البضائع 

التي مل يتم بشأنها اإلدالء بالعنارص الكمية الواجب إدراجها يف الترصيح املفصل املنصوص عليه يف 3 من 

الفصل 74 أعاله أو تم الترصيح بها بصفة تقريبية، وقت إيداع الترصيح االحتياطي.

ومبجرد ما تعرف هذه العنارص وعىل أبعد تقدير قبل انتهاء املدة املحددة بقرار للوزير املكلف 

باملالية، يرصح بها إىل اإلدارة وتلحق بالترصيح االحتياطي.

وتعترب الوثائق املدىل بها يف هذا اإلطار مبثابة تصاريح تكميلية.
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ويشكل الترصيح االحتياطي و ملحقاته مستندا واحدا ال يتجزأ.

التي استوفت إجراءات االستخالص الجمريك، عىل  البضائع  وميكن الترصيح االحتياطي من حيازة 

امتداد اآلجال املحددة للترصيح بالعنارص الكمية، و يجب أن تتم عملية الحيازة وفق الرشوط املحددة يف 

الفصل 100 بعده.

الوثائق  بعض  أو  املعلومات  بعض  عىل  يشتمل  ال  الذي  الترصيح  املبسط،  بالترصيح  يقصد   -3

املنصوص عليها يف التنظيامت الجاري بها العمل.

وميكن أن يأخذ الترصيح املبسط شكل وثيقة تجارية أو أية وثيقة تقوم مقامها أو تقييد البضائع يف 
محاسبة مواد املستورد أو املصدر املعني باألمر حسب الشكل املقبول من طرف اإلدارة.

يجب أن يتضمن الترصيح املبسط جميع املعلومات الرضورية للتعرف عىل البضائع والنظام الجمريك 
املعني لها، ويسمح الترصيح املبسط بحيازة البضائع رشيطة التزام املرصح بتقديم ترصيح تكمييل مطابق 

للنموذج املنصوص عليه يف 3 من الفصل 74 أعاله، داخل اآلجال املحددة بقرار للوزير املكلف باملالية.

ال ميكن أن تتم حيازة البضائع إال وفق الرشوط املحددة يف الفصل 100 بعده.

يرتتب عن تقييد البضائع يف محاسبة املواد نفس األثر القانوين الناجم عن قبول الترصيح املفصل.

ويعترب الترصيح التكمييل مع الترصيح املبسط مستندا واحدا ال يتجزأ، يرسي مفعوله ابتداء من 
تاريخ إيداع الترصيح املبسط.

4- يهم الترصيح اإلجاميل الواردات أو الصادرات املقسطة واملنجزة عىل فرتات زمنية، تتعلق مبختلف 
عنارص البضائع أو أجزاء هذه البضائع التي تنتمي لسطور أو سطور فرعية تعريفية مختلفة عىل أن يكون 

مجموعها موجبا للترصيح يف سطر أو سطر فرعي تعريفي وحيد.

مقسطة  إرساليات  موضوع  تكون  التي  البضائع  أجزاء  أو  البضائع  عنارص  فإن  الحالة،  هذه  ويف 
ومنجزة عىل فرتات زمنية تبقى تحت حراسة اإلدارة طبقا للرشوط املحددة من طرفها إىل غاية تسليم رفع 

اليد عن الكل مجتمعا.

ينجز الترصيح االجاميل وفق منوذج الترصيح املفصل املنصوص عليه يف الفصل 3-74 أعاله.

يحدد أجل تسوية الترصيح اإلجاميل بقرار للوزير املكلف باملالية.

5- ميكن أن يكون، إيداع التصاريح املسامة باالحتياطية أو املبسطة، موضوع اتفاقية بني اإلدارة 
واملعنيني باألمر عندما يربر ذلك تواتر العمليات.

الفصل 77 - 1- التصاريح املفصلة املعتربة مقبولة تسجل يف الحال؛

غري  التصاريح  مقبولة  غري  تعترب  أعاله   66 الفصل  يف  عليها  املنصوص  االستثناءات  مراعاة  مع   -2

املودعة يف األجل املنصوص عليه يف الفصل املذكور أو التي ال تستويف الرشوط املحددة يف القرار املنصوص 

عليه يف 3 من الفصل 74 أعاله.

الفصل 78 - 1- ال ميكن تغيري الترصيحات بعد تسجيلها وتثبت صحة أو عدم صحة املعلومات 
املضمنة يف الترصيحات بناء عىل ما تم الترصيح به.
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2- غري أنه يجوز للمرصحني، بإذن من اإلدارة أن يقوموا، دون أداء غرامة، بتعديل البيانات التي  
تتضمنها تصاريحهم، وذلك قبل تسليم رفع اليد عن البضائع، و رشيطة أن ال تكون اإلدارة قد الحظت عدم 

صحة العنارص الواردة يف الترصيح أو ال تكون قد أخربت املرصح بنيتها يف القيام بفحص البضائع.

3- ميكن أن يعفى املرصح جزئيا أو كليا من العقوبات املالية املنصوص عليها يف هذه املدونة، إذا 
قام بطريقة إرادية، داخل أجل ثالثني )30( يوما ابتداء من تاريخ تسليم رفع اليد، بالكشف عن البيانات غري 

الصحيحة التي الحظها يف الترصيح، رشيطة أال تكون اإلدارة قد أخربته بأنه سيخضع للمراقبة أو التفتيش.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا البند. 

الفصل 78 املكرر - 1- ال ميكن إلغاء التصاريح بعد تسجيلها؛

2- غري أن اإلدارة ترخص، بطلب من املرصح، بإلغاء التصاريح عندما يتعلق األمر بالبضائع:

أ( املقدمة للتصدير ولكن غري املصدرة بالفعل؛

ب( املستوردة املثبت عدم مطابقتها للنصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل وال سيام 
فيام يتعلق بالصحة وزجر الغش؛

ج( املستوردة واملرجعة إىل املرسل من لدن الربيد ؛

د( املرصح بها يف أول األمر ألجل عرضها عىل االستهالك يف حني أنها كانت معدة لوضعها وفقا لنظام 
اقتصادي جمريك برشط أن ال يكون قد تم تسليم رفع اليد عن البضاعة املذكورة؛

هـ( املعترب الترصيح بها مزدوجا مع تصاريح أخرى مسجلة من قبل؛

و( )ملغى(

ز( املرصح بها يف أول األمر بحكم نظام اقتصادي جمريك يف حني أنها كانت معدة لعرضها لالستهالك؛

ن( املرصح بها من أجل تفويتها بحكم أحد األنظمة املوقفة، عندما يتعذر، بسبب ظروف خاصة، 
تحقيق التفويت املزمع إنجازه.

ال يجوز الرتخيص باإللغاء إال بعد موافقة املفوت واملفوت له. غري أن موافقة هذا األخري ال تكون 
الزمة إذا تعذر اإلدالء بها ألسباب يتم تربيرها.

يف جميع الحاالت، ال يجوز الرتخيص باإللغاء إال إذا مل يقع تسليم »شهادة اإلبراء« أو »شهادة اإلبراء 
الجزيئ« املنصوص عليهام يف الفصل 117 بعده.

ح( املرصح بها يف أول األمر تحت أحد األنظمة املوقفة يف حني أنها كانت معدة لوضعها وفقا لنظام 
موقف آخر.

وأن  البضائع  عن  اليد  رفع  تسليم  وقع  قد  يكون  أال  للطلب رشيطة  مطابقتها  عدم  املثبت   ط( 
ال تكون اإلدارة قد الحظت عدم صحة العنارص الواردة يف الترصيح.

ي( املرصح بها لكنها أتلفت أو ضاعت كليا عىل إثر حادث أو قوة قاهرة وذلك قبل تسليم رفع 
اليد عن البضائع.

ك( )ملغى(

ل( املرصح بها ألجل عرضها لالستهالك عىل إثر األنظمة االقتصادية يف الجمرك يف حني أنها معدة 
للتصدير رشيطة أن ال يكون قد تم أداء أو ضامن الرسوم واملكوس الجمركية أو قد تم تسليم شهادة اإلبراء 

وأن ال يكون  أجل استحقاق الحسابات موضوع التسوية قد حل.
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م( التي اليرتتب عىل الترصيح بها أي أثر جبايئ أو أي أثر عىل تطبيق نصوص ترشيعية أو تنظيمية أخرى.

س( التي تم تسجيل ترصيح مفصل بشأنها و مل يتم تفريغها، مع مراعاة تقديم املرصح شهادة عدم تفريغ 

البضائع، مسلمة من طرف الناقل.

ع( املرصح بها تحت نظام اقتصادي جمريك و التي مل يقدم املتعهد الكفالة املطلوبة بشأنها.

ميكن للمدير العام لإلدارة أن يغري و يتمم، كلام دعت الرضورة، حاالت إلغاء التصاريح الجمركية 

املنصوص عليها يف 2 أعاله.

يرتتب عن إلغاء الترصيح انقضاء أثره حيال املرصح باستثناء التبعات املرتتبة عن املنازعات التي قد 

تنتج عن هذا الترصيح.

الفصل 78 املكرر مرتني - يجوز لإلدارة، برصف النظر عن تطبيق األحكام املتعلقة باملخالفات 
للترشيع الجمريك، أن تقوم تلقائيا بإلغاء التصاريح املسجلة التي مل يخصص لها أي مآل بعد انرصام اآلجال 

املحددة بنص تنظيمي.

الفصل 79 - 1- إن الترصيحات املودعة قبل األوان بحكم االسثتناءات املقررة يف 2 من الفصل 66 
أعاله ال يكون لها مفعول مع جميع العواقب املرتبطة بالتسجيل إال يوم وصول البضائع وبرشط أن تكون 

هذه الترصيحات مستوفية الرشوط املقررة يف الفصل 74 أعاله.

2- ميكن تعديل هذه التصاريح وفق الرشوط املحددة يف 2 من الفصل 78 أعاله.

الباب الثاين
مراقبة الوثائق و فحص البضائع

القسم األول
التعاريف – فحص البضائع -

الفصل 79 املكرر - 1- يقصد مبراقبة الوثائق، العملية التي تقوم بها اإلدارة لفحص ترصيح البضائع  
للتأكد من أن هذه الوثائق قد حررت بطريقة صحيحة وأن املستندات الرضورية قد أرفقت بالترصيح؛

2- يقصد بفحص البضائع العملية التي تقوم بها اإلدارة من أجل الفحص املادي للبضائع للتأكد عىل 

الخصوص من طبيعتها وصنفها وأصلها ومصدرها وحالتها وكميتها وقيمتها ومطابقة هذه العنارص للبيانات 

املضمنة يف الترصيح املفصل.

الفصل 80 - 1- بعد تسجيل الترصيح املفصل بالبضائع، ميكن لإلدارة أن تقوم مبراقبة الوثائّق، 
وعند االقتضاء تقوم بالفحص الكيل أو الجزيئ للبضائع املرصح بها.

2- يف حالة نزاع يكون للمرصح الحق يف أن يرفض نتائج الفحص الجزيئ وأن يطلب الفحص الكيل 

ملحتويات الترصيح التي هي موضوع النزاع.

الفصل 81 - 1- ال ميكن أن يتم فحص البضائع املرصح بها يف مكاتب الجمرك اال داخل مخازن 
الجمرك أو يف األماكن املعينة لهذا الغرض من طرف اإلدارة.

2- إن عمليات نقل البضائع إىل أماكن الفحص وحل تلفيفها وجميع املناوالت األخرى الرضورية 

للفحص تتم عىل نفقة املرصح وتحت مسؤوليته.
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من   عينات  باملالية،  املكلف  الوزير  يعينه  الذي  املخترب  إىل  التحليل  قصد  توجه  أن  لإلدارة  يجوز 
البضائع املرصح بها إذا كان من املتعذر إثبات صنف هذه البضائع بكيفية مرضية بوسائل أخرى.

غري أنه ميكن لإلدارة أن توجه بطلب من املرصح أو مبسعى منها عينات من البضائع املرصح بها 
ألجل تحاليل جديدة يقوم بها مخترب تعينه أو أن تعترب استنتاجات تحاليل قامت بها مختربات أخرى غري 

املختربات التي عينها الوزير املكلف باملالية.

وتلقى املصاريف الناتجة عن االلتجاء إىل مختربات التحاليل املشار إليها يف الفقرة أعاله والفصول 
140 و163 و163 املكرر مثان مرات و192 بعده، عىل كاهل:

- اإلدارة إذا أكدت نتائج التحليل العنارص الواردة يف إقرار الخاضع للرضيبة؛

- الخاضع للرضيبة إذا نفت نتائج التحليل العنارص الواردة يف إقراره.

3- إن البضائع التي سيقت إىل مخازن الجمرك أو إىل أماكن الفحص ال ميكن تحويلها من مكان إىل 
آخر دون رخصة من اإلدارة.

الجمرك  يف  البضائع  ملناولة  املرصح  يستعملهم  الذين  الجمرك  يف  الشغالون  يكون  أن  يجب   -4
مقبولني طبق الرشوط املحددة يف الفصلني 82 و84 بعده.

والحاملني  املعبئني  مثل  والعملة  املستخدمون  الجمرك  يف  الشغالني  من  يقصد   -1  -  82 الفصل 
والحراس الذين يكلفون إما لحساب املعرشين املقبولني وإما لحساب األشخاص املؤهلني للقيام بعمليات 
املسجلة  للوثائق  املؤقتة  للحيازة  االقتضاء  وعند  البضائع  وبحيازة  للفحص  املادي  العمل  بتتبع  الجمرك 

واملسلمة لإلدارة.

2- ينقسم الشغالون يف الجمرك اىل شغالني يعملون عىل الدوام لحساب نفس املرصح وإىل شغالني 
أحرار غري مرتبطني مبرصح واحد.

الفصل 83 - 1- يجب عىل الشغالني الذين يعملون عىل الدوام لحساب نفس املرصح، يك يؤذن 
له بالقيام بالوظائف املحددة يف 1 من الفصل 82 أعاله، أن يكونوا حاملني بطاقة تعريف يسلمها مشغلهم 
ويؤرش عليها الرؤساء املحليون ملصالح األمن الوطني واإلدارة ويجب أن توضع هذه الورقة حسب منوذج 

تحدده اإلدارة.

مختلف  لدن  من  باألمتعة  بالتكفل  لهم  املأذون  الحاملني  عىل  املقتضيات  هذه  نفس  تطبق   -2
رشكات املالحة الجوية والبحرية والسكك الحديدية أو النقل الربي.

الفصل 84 - 1- يجب عىل الشغالني األحرار، يك يؤذن لهم يف القيام باملهام املعينة يف 1 من الفصل 
82 أعاله، أن يكونوا حاملني بطاقة تعريف وصفيحة مرقمة مثبتة يف مكان بارز تسلامن:

أ( يف املوانئ من طرف رئيس استغالل امليناء أو مدير مكتب الشحن والتفريغ؛

ب( يف املكاتب األخرى: من طرف اإلدارة.

ويجب أن يؤرش عىل البطاقة رئيس األمن الجهوي املعني باألمر أو مفوضه وكذلك الرئيس املحيل 
لإلدارة عندما تسلم يف املوانئ.

2- غري أنه ميكن أن يؤذن للمرشحني:

- يف املوانئ: من طرف رئيس استغالل امليناء أو مدير مكتب الشحن والتفريغ؛
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- يف املكاتب األخرى: من طرف اإلدارة، ألجل استخدام مختصني يختارونهم ويضمنونهم فيام يخص 

فتح أو مناولة أو تكييف الطرود التي تتطلب احتياطات خاصة.  

الفصل 85 - 1- يتم الفحص بحضور املرصح أو ممثله.

2- إذا مل يحرض املرصح الفحص أو مل يعني من ينوب عنه بعد انرصام اجل ثالثة أيام يبتدئ من 

تاريخ تسجيل الترصيح املفصل فان اإلدارة تقوم تلقائيا بفحص البضائع املرصح بها.

القسم الثاين

تطبيق نتائج الفحص

الفصل 86 - 1- مع مراعاة أحكام الفصل 14 )2( أعاله تطبق الرسوم واملكوس وغريها من التدابري 
الجمركية حسب نتائج الفحص وإن اقتىض الحال طبقا لألحكام التي اكتسبت قوة اليشء املقيض به. 

2- مع مراعاة أحكام الفصل 80 )2( أعاله والفقرة 3 بعده، إذا مل يهم الفحص سوى جزء من 

البضائع املرصح بها، فإن نتائج هذا الفحص ترسي عىل مجموع البضائع موضوع نفس الترصيح. 

3 - تعتمد نتائج الفحص باالنتقاء، املقبولة من طرف املرصح واملتعلقة بالوزن أو الطول أو املساحة 

أو عدد أو حجم البضائع، كأساس لتحديد الكميات الواجب أخذها بعني االعتبار عند االستخالص الجمريك.

إطار  يف  مكتتبة  حسابات  لتصفية  منجزة  بصادرات  األمر  يتعلق  عندما  املالحظ  الفائض  أن  غري 

األنظمة املوقفة أو بصادرات منجزة استفادت من امتياز ما، وكذا النقصان املالحظ يف الحاالت األخرى، ال 

تطبق إال عىل البضائع التي تم فحصها ويعد الترصيح مطابقا للبضائع التي مل يتم فحصها.

التدابري  من  وغريها  واملكوس  الرسوم  فإن  بها،  املرصح  البضائع  بفحص  املصلحة  تقم  مل  إذا   -4

الجمركية تطبق حسب املعلومات املضمنة يف الترصيح املفصل.

5- إذا كانت البضائع املرصح بها قد أتلفت كليا أو جزئيا أو ضاعت كليا عىل إثر حادث أو قوة 

الرسوم واملكوس وغريها من  الفصل 100 بعده، ال تفرض  اليد املنصوص عليه يف  قاهرة قبل تسليم رفع 

التدابري الجمركية إال عىل البضائع السليمة، أما النفايات والبقايا املرتتبة، إن اقتىض الحال، عن هذا اإلتالف 

فتخضع عىل حالتها ألداء الرسوم واملكوس.

التبعات املرتتبة عن املنازعات، ميكن يف حاالت يتم تربيرها، التخيل لفائدة  النظر عن  6- برصف 

اإلدارة عن البضائع املرصح بها لالستهالك أو إتالفها بحضور أعوان اإلدارة، مع اإلعفاء من الرسوم واملكوس 

املستحقة رشيطة أن ال يكون قد وقع أداء أو ضامن للرسوم واملكوس املستحقة. ويجب أن ال يرتتب عن 

هذا اإلتالف أو التخيل أية مصاريف عىل عاتق الخزينة.

القسم الثالث

املراقبة البعدية

الفصل 86 املكرر - ميكن لإلدارة، بعد تسليم رفع اليد عن البضائع، أن تقوم مبراجعة التصاريح 
ومراقبة الوثائق التجارية املتعلقة بهذه البضائع أو فحصها يف حالة ما إذا كان باإلمكان تقدميها.



42

رشة
ملبا

ري ا
 غ

ب
رضائ

وال
ك 

امر
لج

ة ا
ون

مد
 

1.
77

.3
39

م 
رق

ري 
ظه

وميكن أن تتم هذه املراقبة لدى املرصح أو لدى أي شخص آخر يكون معنيا بهذه البضائع بطريقة  
البضائع  أو لدى أي شخص آخر بصفته مهني توجد بحوزته  املهني  املستوى  أو غري مبارشة عىل  مبارشة 

املذكورة أو الوثائق أو املعلومات التجارية املتعلقة بها.

عندما ينتج عن مراجعة الترصيح أو املراقبات البعدية أن األحكام املتعلقة بالنظام الجمريك املحدد 
األحكام  مراعاة  مع  لإلدارة  ميكن  تامة،  غري  أو  صحيحة  غري  عنارص  أساس  عىل  تطبيقها  تم  قد  للبضائع 
الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل، اتخاذ اإلجراءات الرضورية من أجل تقويم هذه الوضعية باعتبار 

العنارص الجديدة التي تتوفر عليها.

الباب الثالث

االلتزام باألداء والتضامن وتصفية الرسوم واملكوس

القسم األول

اإللزام باألداء والتضامن

الفصل 87 - تخول صفة ملزمني بالرسوم الجمركية وغريها من الرسوم واملكوس الواجب أداؤها 
عند االسترياد أو التصدير إىل :

- املرصح حسب مدلول 1 من الفصل 67 أعاله؛

- موكل املرصح؛

- الكفيل.

الفصل 88 - 1- مع مراعاة أحكام الفصل 88 املكرر بعده، يعترب امللزمون بأداء نفس الدين مدينني 
متضامنني.

2- إن حقوق اجل الدين بالنسبة ألحدهم يرسي مفعوله عليهم جميعا.

الفصل 88 املكرر - 1- دون اإلخالل بأحكام الفصل 88 أعاله، ال ميكن مبارشة إجراءات تحصيل 
الرسوم الجمركية و غريها من الرسوم و املكوس يف مواجهة املعرش املقبول يف الجمرك املشار إليه يف الفصل 

67 أعاله، إال بعد استنفاذ جميع طرق التحصيل يف مواجهة املدين األصيل.

2- ال يعترب املعرش املقبول يف الجمرك ملزما بالديون الجمركية يف الحاالت التالية، إال عند ثبوت 

مشاركته أو تواطئه يف الغش:

أ( الديون املرتتبة عن عدم التقيد بأحكام الفصل 166 املكرر مرتني بعده؛

ب( الديون املرتتبة عن عدم التقيد بااللتزامات املكتتبة يف إطار األنظمة االقتصادية يف الجمرك؛

ت( الديون التي تم إثباتها يف إطار املراقبة البعدية طبقا ألحكام الفصل 86 املكرر أعاله.
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القسم الثاين
تصفية الرسوم واملكوس

الفصل 89 - إن الرسوم واملكوس الواجب تحصيلها هي التي كان جاريا بها العمل يف تاريخ تسجيل 
الترصيح املفصل، ما عدا يف حالة تطبيق الترصيح املودع قبل األوان واملنصوص عليه يف 2 من الفصل 66 

أو يف حالة تطبيق البند االنتقايل املنصوص عليه يف الفصل 13 أعاله أو التعرفة األكرث فائدة املنصوص عليها 

يف الفصل 90 بعده.

الفصل 90 - يف حالة تخفيض مقدار الرسوم الجمركية بعد تاريخ تسجيل الترصيح املفصل عن 
االستهالك يكون للمرصح الحق، بطلب منه يف تطبيق التعرفة األكرث فائدة له برشط أن يكون رفع اليد عن 

البضائع املنصوص عليه يف الفصل 100 بعده مل يسلم بعد.

الفصل 91 - تجرب تصفية جميع املبالغ الواجب تحصيلها من قبل اإلدارة من الرسوم والرضائب 
بإضافة ما يتم به الدرهم الناقص.

 الباب الرابع

تسديد وضامن الرسوم واملكوس

القسم األول

قواعد عامة

الفصل 92 - 1- إن الرسوم الجمركية وغريها من الرسوم واملكوس الواجب أداؤها عند االسترياد أو 
التصدير، يرشع يف تحصيلها مبقتىض سند مدخول صادر عن اآلمر بالرصف.

2- تؤدى هذه الرسوم واملكوس أو تضمن وفق الرشوط املحددة يف الفصل 93 وما يليه إىل الفصل 

99 بعده.

القسم الثاين

أداء الرسوم واملكوس

الفصل 93 - 1- يجب أن تؤدى الرسوم واملكوس املشار إليها يف الفصل 92 أعاله :

- داخل آجال تحدد مبرسوم يتخذ باقرتاح من الوزير املكلف باملالية عن البضائع املستفيدة من 
تسهيالت األداء املنصوص عليها يف الفصل 96 بعده؛

غري أنه، بالنسبة للعمليات موضوع التصاريح االحتياطية املشار إليها يف الفصل 76 املكرر أعاله، ال 
يبتدئ رسيان اآلجال املذكورة إال بعد انرصام األجل املحدد للترصيح بالعنارص الكمية النهائية،

- داخل أجل ثالثة أيام يف الحاالت األخرى ابتداء من تاريخ إصدار سند التحصيل.

2- كل أداء يتم بعد هذه اآلجال يرتتب عليه تحصيل فائدة عن التأخري يحدد مقدارها بالنصوص 
يوم  نهاية  إىل  األجل  انرصام  ليوم  املوايل  اليوم  من  الفائدة  هذه  أداء  ويجب  بها  املعمول  التنظيمية 

التحصيل.
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الفصل 94 - 1- تأذن اإلدارة يف أداء الرسوم واملكوس وعند االقتضاء الغرامات واملبالغ املستحقة،  
بتسليم سندات مكفولة.

الوزير  من  باقرتاح  يتخذ  مبرسوم  سعرها  يحدد  زيادة  املذكورة  السندات  عىل  ترتتب   -2 
إىل  اآلخر  ونصفها  للدولة  العامة  امليزانية  إىل  الذكر  اآلنفة  الزيادة  مبلغ  نصف  ويدفع  باملالية.  املكلف 
يف املؤرخ   335.66 رقم  املالية  وزير  قرار  من   3 بالفصل  املحدث  للمحجوزات  املشرتك   الصندوق 

8 يونيو 1966؛

فائدة  يؤدوا  أن  استحقاقها  عند  بها  الوفاء  عدم  حالة  يف  السندات  عىل  املوقعني  عىل  يجب   -3
عن التأخري تحسب من اليوم الذي ييل يوم حلول أجلها إىل غاية يوم تحصيل مبالغ السندات زيادة عىل 
إرجاع جميع املصاريف التي دفعتها اإلدارة من أجل الضامنات الواجب الحصول عليها أو املتابعات املتعني 

إجراؤها لتحصيل مبالغ السندات،

4- يحدد مبرسوم يتخذ باقرتاح من الوزير املكلف باملالية سعر الفائدة عن التأخري املشار إليها يف 
الفقرة 3 أعاله وكذا كيفية تطبيق هذا الفصل.

الفصل 95 - 1- يجب أداء الرسوم و املكوس املشار إليها يف الفصل 92 أعاله و كذا أداء الغرامات و املبالغ 
األخرى املستحقة التي يرجع استيفاؤها لإلدارة بكل وسيلة منصوص عليها يف القوانني الجاري بها العمل، مبا يف ذلك 

الطريقة االليكرتونية، باستثناء الدفع نقدا.

 غري أن األداء ميكن أن يتم نقدا بالنسبة للعمليات الطارئة التي ال تكتيس طابعا تجاريا.

2 - يرتتب عن كل أداء، تسليم وصل أو أي إثبات آخر يؤكد هذا األداء. 

3 - كل زيادة أو فائدة عن التأخري مطبقة عىل الرسوم و املكوس تصفى و يؤمر برصفها و تقبض من طرف 

العون املكلف بالتحصيل.

القسم الثالث
ضامن أداء الرسوم واملكوس

أعاله   92 الفصل  يف  إليها  املشار  واملكوس  الرسوم  أداء  لضامن  لإلدارة،  يجوز   -1  -  96 الفصل 
والغرامات وكل املبالغ األخرى املستحقة التي يرجع استيفاؤها لإلدارة، أن تأذن للملزمني باألداء يف تقديم 

تعهد مكفول يتضمن التزامهم :

أ( بأن يؤدوا الرسوم واملكوس والغرامات وكل املبالغ األخرى املستحقة التي يرجع استيفاؤها لإلدارة ؛

ب( بأن يدفعوا، يف حالة عدم أداء الرسوم واملكوس والغرامات وكل املبالغ األخرى املستحقة التي 

يرجع استيفاؤها لإلدارة، داخل األجل املعني، فوائد تأخري تستحق من اليوم التايل ليوم حلول األجل إىل غاية 

يوم التحصيل؛

ج(- بأن يؤدوا، يف نفس الوقت زيادة عىل الرسوم واملكوس والغرامات وكل املبالغ األخرى املستحقة 

الرسوم واملكوس املذكورة ومراعاة ألجل أخذ  باعتبار مبلغ  التي يرجع استيفاؤها لإلدارة، عمولة تحسب 

البضائع.

للخزينة  األوىل  أعاله،  و)ج(  )ب(   1 الفقرة  يف  إليهام  املشار  والعمولة  التأخري  فوائد  تخصص   -2

واألخرى ملوظفي اإلدارة.
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3- تحدد مبرسوم يتخذ باقرتاح من الوزير املكلف باملالية آجال أداء الرسوم واملكوس املشار إليها 

التأخري  فوائد  لإلدارة، وسعر  استيفاؤها  يرجع  التي  املستحقة  املبالغ  والغرامات وكل  أعاله  الفصل 92  يف 

والعمولة وكذا كيفية تطبيق هذا الفصل.

الفصل 97 - يجوز لوزير املالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك أن يربئ من جميع أو بعض مبلغ 
الفائدة عن التأخري املنصوص عليها يف الفصول 93 و94 و96 و98 و99 املكرر من هذه املدونة.

الفصل 98 : 1- يجوز لإلدارة أن تأذن للملزمني أن يودعوا بصندوق العون املكلف بالتحصيل مبلغا 
لضامن دفع الرسوم واملكوس عىل أساس عنارص الرضيبة املعتمدة من قبلها.

ويف حالة نزاع، ميكن لإلدارة أن تطلب إيداع مبلغ العقوبات املستحقة.

2- إذا انرصم أجل ستة أشهر من يوم اإليداع دون أن يقوم امللزم بتسويته، جاز لإلدارة أن تقوم 

تلقائيا بتصفية نهائية للرسوم واملكوس املتعلقة به وكذا العقوبات املستحقة وتخصيصها ما عدا إذا كان 

عدم تسوية اإليداع يعزى لإلدارة.

3- إذا كان املبلغ املودع أقل من مبلغ الرسوم واملكوس املستحقة حني تسوية اإليداع سواء بصورة 

تلقائية أو مببادرة من امللزم، استوفت اإلدارة عن التكملة الواجب تحصيلها فائدة عن التأخري تستحق من 

يوم اإليداع إىل غاية يوم التحصيل.

4- عندما يفوق املبلغ املودع، مبلغ الرسوم واملكوس والعقوبات املستحقة، يرجع إىل امللزم داخل 

ثالثني يوما.

الفصل 99 - عالوة عىل الرسوم واملكوس املشار إليها يف الفصل 92 أعاله فإن الرسوم واملكوس 
األخرى املحصلة من طرف اإلدارة ميكن كذلك أن تؤدى أو تضمن وفق الرشوط املحددة يف الفصول 93 

و94 و96 و98 أعاله.

القسم الرابع
التقادم

الرسوم واملكوس املعهود بتحصيلها إىل  الفصل 99 املكرر - 1- تتقادم دعوى املطالبة باستيفاء 
اإلدارة بانرصام أجل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ إصدار سند التحصيل.

2- أ( ميكن إىل غاية انرصام السنة الرابعة من تاريخ إصدار سند التحصيل تدارك اإلغفاالت الكلية 

أو الجزئية املكتشفة وجوانب النقص املالحظة يف ربط وتصفية الرسوم والرضائب املذكورة وكذا تصحيح 

األغالط املرتكبة سواء يف تحديد األسس املعتمدة لفرضها أو يف قيمتها أو حسابها ؛

ب( كل تصحيح يتناول الرسوم والرضائب املستحقة للخزينة يرتتب عليه، يف حالة ارتكاب غش، 

بالعملية محل  املتعلق  األول  التحصيل  إصدار سند  تاريخ  التأخري تستحق من  فائدة عن  اإلدارة  استيفاء 

التصحيح إىل غاية يوم التحصيل؛

ج( يف حالة منازعة امللزم يحال النزاع عىل املحكمة.

الفصل 99 املكرر مرتني - ال يرسي أجل األربع سنوات املشار إليه يف الفقرتني 1 و2 من الفصل 
99 املكرر أعاله يف حالة ارتكاب تدليس إال ابتداء من يوم اكتشاف التدليس.



46

رشة
ملبا

ري ا
 غ

ب
رضائ

وال
ك 

امر
لج

ة ا
ون

مد
 

1.
77

.3
39

م 
رق

ري 
ظه

الفصل 99 املكرر ثالث مرات - ينقطع التقادم املنصوص عليه يف الفقرتني 1 و2 من الفصل 99  

التصحيح  بيانات  امللزم  بتبليغ  أو  التزامه  بتنفيذ  التاريخ يعذر فيه للمدين   املكرر أعاله بكل طلب ثابت 

أو محارض اإلثبات أو بأداء دفعة عىل الحساب وبكل عمل ينقطع به التقادم عمال بالقانون العادي.

الفصل 99 املكرر أربع مرات - يتقادم كل طلب يرمي إىل تقرير مديونية اإلدارة بانرصام أجل 
أربع سنوات يبتدئ من تاريخ املخالصة التي تثبت األداء أو اإليداع املشار إليه يف الفصل 98 أعاله.

غري أنه ميكن قطع التقادم طبقا للرشوط املنصوص عليها يف الحق العام.

الفصل 99 املكرر خمس مرات - تربأ اإلدارة إزاء امللزمني مبرور أربع )4( سنوات عن كل سنة 
السنة  وثائق  من  وغريها  املفصلة  أو  املوجزة  والتصاريح  املداخيل  سجالت  حفظ  مسؤولية  من  منرصمة 

املذكورة حتى ولو كان اإلدالء بهذه الوثائق الزما للتحقيق أو الحكم يف دعاوي جارية.

الباب الخامس
حيازة البضائع

القسم األول
قواعد عامة

الفصل 100 - ال ميكن حيازة أية بضاعة من مكاتب الجمرك أو من األماكن املعينة طبقا ل1 من 
الفصل 27 أعاله دون أن تكون الرسوم واملكوس الواجبة قد تم سلفا أداؤها أو ضامنها ودون أن يكون قد 

منح يف شأنها رفع اليد عن البضائع من طرف اإلدارة.

القسم الثاين
تسهيالت لحيازة البضائع

الفصل 101 - ميكن لآلمر بالرصف مبكتب الجمرك املعني أن يأذن يف حيازة البضائع بعد فحصها 
وقبل تصفية وأداء الرسوم واملكوس عندما يكون األداء املذكور مضمونا طبقا ملقتضيات الفصلني 96 و98 أعاله.

الباب السادس

الفصل 102 - )ملغى(

الباب السابع
بقاء البضائع يف أماكن اإلدارة

الفصل 103 - 1- يف مكاتب الجمرك التي ال يوجد بها مخزن أو ساحة للوقوف تسريها مؤسسات 
أو رشكات للخزن يبارش إيداع البضائع املستوردة أو املقدمة للتصدير يف أماكن اإلدارة.

2- تحفظ كذلك يف جميع مكاتب الجمرك باألماكن املذكورة جميع األشياء والبضائع مبا فيها رؤوس 

األموال التي :

أ( يجب أن تبقى تحت يد اإلدارة ألي سبب من األسباب؛

ب( مل تسحب من طرف املسافرين.
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الفصل 104 - 1- تبقى هذه األشياء والبضائع تحت مسؤولية املالكني. وال ميكن أن يرتتب عن 
رسقتها أو تلفها أو فسادها أو ضياعها دفع تعويضات عن الرضر كيفام كان السبب ما عدا يف حالة خطأ 

صادر عن اإلدارة أو إهامل متعمد من طرف أعوانها.

األشياء  هذه  بقاء  عن  الناتجة  نوعها  كان  كيفام  املصاريف  والبضائع  األشياء  مالكو  يتحمل   -2

والبضائع بأماكن اإلدارة.

باستثناء رؤوس األموال من جهة وباستثناء  املذكورة  3- يقبض مكس عن خزن األشياء والبضائع 

األشياء املعدة لالستعامل الشخيص للمسافرين وغري املسحوبة من جهة أخرى.

األشياء  بقاء هذه  باملالية رشوط  املكلف  الوزير  باقرتاح من  يتخذ  - تحدد مبرسوم  الفصل 105 
والبضائع بأماكن اإلدارة وجدول مكوس الخزن الواجب تحصيلها من طرف هذه اإلدارة وكذا رشوط التصفية 

والتحصيل.

الباب الثامن
البضائع مبا فيها رؤوس األموال املعتربة مرتوكة لدى الجمرك

القسم األول
التعريف

الفصل 106 -  تعترب بضائع متخىل عنها لدى الجمرك :

- البضائع التي مل يقدم بشأنها ترصيح مفصل داخل األجل املنصوص عليه يف 3 من الفصل 66 أعاله ؛

- البضائع التي قدم بشأنها ترصيح مفصل، ومل تكن موضوع نزاع مع اإلدارة، دون أن تتم حيازتها 

داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تسجيل الترصيح املذكور ودون أن تؤدى عنها الرسوم واملكوس الواجبة أو 

ضامنها وفقا للرشوط املحددة يف الفصول 93 إىل 99 أعاله ؛

غري أنه ال تعترب متخىل عنها لدى الجمرك، الحاويات واملقطورات والخزانات التي تحوي البضائع 

املشار إليها أعاله والتي ال ميلكها أصحاب هذه البضائع ؛

- رؤوس األموال وغريها من وسائل األداء التي أبقيت من طرف املسافرين بأماكن اإلدارة طيلة أجل 

أربع سنوات يبتدئ من تاريخ التكفل الفعيل بها من طرف اإلدارة املذكورة.

القسم الثاين
مآل هذه البضائع ورؤوس األموال

الفصل 107 - 1- أ( يجوز لإلدارة أن تفوت البضائع املشار إليها يف الفصل 106 أعاله وفق رشوط 
تحددها ؛

لالستهالك  صالحة  غري  أنها  ثبت  إذا  املذكورة  البضائع  تتلف  أن  لإلدارة  يجوز  أنه  عىل   ب( 

أو االستخدام، بعد إشعار املصالح املختصة.

2- إن رؤوس األموال وغريها من وسائل األداء التي مل يسحبها من يجب خالل أجل األربع سنوات 

املشار إليها يف الفصل 106 أعاله تصري ملكا للدولة.
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الفصل 108 - تباع البضائع باعتبار أن الرسوم واملكوس املستحقة داخلة يف مثن البيع، وللمشرتي  
أن يترصف فيها بجميع الوجوه املباحة مبوجب القوانني واألنظمة املعمول بها.

الفصل 109 - 1- يخصص محصول البيع حسب ترتيب األسبقية وإىل غاية املبالغ الواجبة مبا ييل :

- أداء رسوم التنرب والتسجيل الواجبة عن محرض البيع؛

- أداء الرسوم واملكوس املفروضة عىل البضائع حسب الوجهة املخصصة لها ؛

- أداء مكوس الشحن والتفريغ والنقل والخزن وجميع املصاريف األخرى املدفوعة برسم اإلجراءات 
الجمركية وبقاء البضائع وبيعها ؛

- أداء املبالغ املستحقة عىل نقل البضائع املذكورة.

2- يودع الباقي لدى قباض الجامرك ليبقى رهن ترصف من له الحق فيه وطيلة أربع سنوات تبتدئ 
من يوم البيع، وإذا انرصم هذا األجل عاد للدولة.

غري أنه إذا كان هذا الباقي يقل عن 500 درهم أدرج عىل الفور يف مداخيل امليزانية.

3- عندما يكون محصول بيع البضائع املتخىل عنها موضوع ترصيح مفصل ال يغطي مجموع الرسوم 
واملكوس املستحقة عىل هذه البضائع، يخصص هذا املحصول بعد سداد رسوم التنرب والتسجيل عن محرض 

البيع، ألداء الرسوم واملكوس واملبالغ املستحقة حسب ترتيب األسبقية ويف حدود املبلغ املتبقى.

الفصل 110 - تحدد مبرسوم يتخذ باقرتاح من الوزير املكلف باملالية رشوط تطبيق هذا الباب.

الباب التاسع
شحن البضائع املرصح بها للتصدير وسوقها للخارج

الفصل 111 - بعد إمتام اإلجراءات الجمركية يجب أن ينجز فورا تصدير البضائع عىل النحو املبني 
يف الفصل األول ح أعاله.

الفصل 112 - يجب عىل ربان الباخرة أو ممثله املؤهل لهذا الغرض قبل مغادرة ميناء باملغرب:

أ( أن يقدم إىل اإلدارة جزء البيان التجاري الخاص بالبضائع املشحونة من ميناء التوقف ألجل أن 

تضع عليه تأشرية بكيفية ال ميكن معها تغيريه، ويجب بطلب من اإلدارة أن تضاف إىل الجزء املذكور سندات 

شحن تلك البضائع ؛

ب( أن يسلم نسخة من هذه الوثيقة إىل اإلدارة.

الفصل 113 - 1- يجب عىل كل طائرة تغادر الرتاب الجمريك أن تقلع من مطار مفتوح للرواج 
الجوي الدويل ما عدا بإذن من مدير اإلدارة.

2- قبل مغادرة هذا املطار يجب عىل قائد الطائرة أو ممثله املؤهل لهذا الغرض :

أ( أن يقدم بيان البضائع املشحونة من املطار املذكور إىل اإلدارة لوضع تأشرية عليه بكيفية ال ميكن 

معها تغيريه ؛

ب( أن يسلم نسخة من هذه الوثيقة إىل اإلدارة.

3- تطبق مقتضيات الفصل 58 أعاله عىل الصادرات من البضائع بواسطة الطائرات.
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الجزء الخامس
األنظمة االقتصادية الخاصة بالجامرك

الباب األول

 مقتضيات عامة تتعلق باألنظمة

االقتصادية الخاصة بالجامرك.

الفصل 114 - 1- تشتمل األنظمة  االقتصادية الخاصة بالجامرك عىل :

الحرة والقبول املؤقت لتحسني  الصناعية  الجمرك واملستودعات  : مستودعات  املوقفة  - األنظمة 

الصنع الفعال والقبول املؤقت والتصدير املؤقت لتحسني الصنع السلبي و التصدير املؤقت لتحسني الصنع 

السلبي مع اعتامد املبادلة باملثيل والتصدير املؤقت والعبور والتحويل تحت مراقبة الجمرك ؛

- نظام اإلسرتداد )الدراوباك(.

2- تساعد األنظمة املوقفة عىل ادخار أو تحويل أو استعامل أو ترويج البضائع مع وقف الرسوم 

الجمركية واملكوس الداخلية عن االستهالك وجميع الرسوم واملكوس األخرى التي تفرض عليها، وباستثناء 

أنواع الحظر املنصوص عليها يف الفصل 115 بعده فإن هذه األنظمة تؤدي باإلضافة إىل ذلك إىل وقف تطبيق 

الحظر والقيود الكمية املفروضة عند اإلسترياد أو التصدير ما عدا إذا نص عىل خالف ذلك يف قرارات يصدرها 

الوزير املكلف باملالية والوزير أو الوزراء املعنيون باألمر.

األنظمة  من  باالستفادة  يؤذن  ال  بعده،  و135  املكرر   134 الفصلني  أحكام  مراعاة  مع  املكرر-   2

املوقفة إال يف الحالة التي ميكن فيها التعرف عىل البضائع املقبولة تحت هذه األنظمة عند إعادة استريادها 

أو إعادة تصديرها أو عرضها لالستهالك سواء عىل حالتها األوىل أو من خالل منتجات املقاصة.

الرسوم  بعض  جزافية  مقادير  أساس  عىل  ترجع  أن  عىل  )الدراوباك(  االسرتداد  نظام  يساعد   -3

واملكوس املحصلة عند استرياد مواد أجنبية األصل تدخل يف صنع بضائع مصدرة.

الفصل 115 - ال تطبق هذه األنظمة عىل البضائع املحظورة اآلتية برصف النظر عن االستثناءات 
الخاصة بكل نظام من األنظمة املوقفة املبنية أعاله:

- الحيوانات والبضائع الواردة من بلدان مصابة بأوبئة طبق الرشوط املنصوص عليها يف الترشيع 

الخاص بأنظمة سالمة الحيوانات والنباتات؛

- املخدرات واملواد املخدرة ؛

والذخائر  األسلحة  وقطع  األسلحة  باستثناء  الحربية  والذخائر  األسلحة  وقطع  الحربية  األسلحة   -

املعدة للجيش أو املستوردة من طرف املصنعني الحاصلني عىل تراخيص طبقا للقانون رقم 10.20 املتعلق 

بعتاد و تجهيزات الدفاع و األمن و األسلحة و الذخرية، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.20.70 بتاريخ 

4 ذي الحجة 1441  )25 يوليو 2020( ؛

- املكتوبات واملطبوعات والرسوم واإلعالنات امللصقة واملنقوشات واللوحات والصور الفوتوغرافية 

والصور السلبية والطوابع والصور اإلباحية وجميع األشياء املنافية لألخالق أو التي من شأنها اإلخالل باألمن 

العمومي ؛
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- املنتجات الطبيعية أو املصنوعة املثبتة عليها أو عىل لفائفها عالمة صنع أو إجارة أو اسم أو إشارة  
أو بطاقة أو زخرفة متثل صورة لجاللة امللك أو ألحد أفراد األرسة املالكة أو زخارف أو رموز أو شعارات 

وطنية أو من شأنها أن تحمل عىل االعتقاد أن املنتجات املذكورة ذات أصل مغريب بينام هي أجنبية.

الفصل 116 - 1 - إن البضائع الجاري عليها أحد األنظمة املوقفة يجب أن تضمن بسند لإلعفاء 
إذا استلزمت ذلك  أو  الفصل 74 أعاله،  الترصيح املفصل املنصوص عليه يف  مقابل كفالة يحرر يف منوذج 
رضورة اقتصادية، يف منوذج الترصيح املبسط املنصوص عليه يف 3 من الفصل 76 املكرر أو بوثائق دولية 

مطابقة للنامذج املقررة باالتفاقيات الدولية املنضم املغرب إليها.

2- مع مراعاة أحكام البند الثاين من الفصل 230 بعده، يتضمن سند اإلعفاء مقابل كفالة زيادة 
عىل الترصيح املفصل بالبضائع التزام املتعهد وكفيله عىل وجه التضامن باالمتثال ألحكام القوانني واألنظمة 

واملقررات الخاصة بالنظام الجمريك املوقف الذي تم عىل أساسه الترصيح بتلك البضائع.

ويعترب سند اإلعفاء مقابل كفالة مبثابة عقد عمومي صحيح يعتمد عىل بنوده حتى يطعن يف صحتها.

3- ميكن أن تعفي قرارات للوزير املكلف باملالية :

أ( املستعملني لبعض األنظمة االقتصادية من االلتزام باكتتاب سند اإلعفاء مقابل كفالة ؛

االلتزام  تربر  ال  املعنية  والجبائية  االقتصادية  املصالح  تكون  عندما  كفالة  تقديم  من وجوب  ب( 
التضامني املنصوص عليه يف 2 أعاله.

4- ميكن االستعاضة عن تقديم الكفالة عند املطالبة بها، إما بإيداع مبلغ ال يتعدى الرسوم واملكوس 
املستحقة، وإما بكل ضامنة أخرى يقبلها الوزير املكلف باملالية.

عندما تأخذ الضامنة شكل كفالة شاملة، فإن اإلشارة يف سند اإلعفاء مقابل كفالة لرقم شهادة قبول 
هذه الضامنة تحل محل التزام الكفالة املشار إليه يف 2 أعاله.

أحكام هذه  املوقفة كام هو منصوص عليه يف  األنظمة  أحد  التفويت تحت  يتم  أن  5- ال ميكن 
املدونة إال بعد :

- إذن من اإلدارة ؛

- إيداع سند إعفاء مقابل كفالة لدى اإلدارة يتضمن موافقة املفوت، وكذا التزام املفوت له وكفيله 
عىل وجه التضامن حسب املدلول املشار إليه يف 2 و4 أعاله.

ال تنتهي مسؤولية املفوت بالنسبة لإلدارة إال بعد الترصيح لها بنقل امللكية للغري، والتزام املفوت 
له بهذه املسؤولية أمام اإلدارة وقبول اإلدارة لهذا االلتزام.

6- استثناء من األحكام املشار إليها أعاله، ميكن وألسباب اقتصادية أو إذا استلزمت ذلك الطبيعة 
الخاصة بأحد القطاعات، أن يتم تفويت البضائع تجري عليها األنظمة املوقفة، طبق رشوط خاصة تحدد 

بقرار للوزير املكلف باملالية.

الفصل 116 املكرر – 1 - تعفى من أداء الرسوم واملكوس، البضائع الجاري عليها أحد األنظمة 
املوقفة، والتي أتلفت قبل انرصام أجل البقاء املسموح به تحت هذا النظام، عىل إثر حالة قوة قاهرة تعود 

ألسباب طبيعية يتم تربيرها.

أجل  انرصم  التي  املوقفة  األنظمة  حسابات  أرصدة  أعاله،  إليه  املشار  اإلعفاء  من  تستفيد   -2

استحقاقها ومل تتم  تسويتها والتي ال تتعدى قيمتها 500 درهم.
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الفصل 116 املكرر مرتني - من أجل تتبع العمليات ذات الصبغة التجارية املنجزة تحت األنظمة 
املوقفة، متسك اإلدارة واملتعهد كل عىل حدة دفاتر تتضمن :

- من جهة، أصناف وكميات وقيمة البضائع الجاري عليها النظام املوقف املعني ؛

- ومن جهة أخرى، أصناف وكميات وقيمة منتجات املقاصة والبضائع املقبولة لتصفية الحساب 
وعند االقتضاء، أصناف وكميات وقيمة النفايات.

وقيمة  وكميات  أصناف  عىل  بالتعرف  املتعهدين  طرف  من  املمسوكة  الدفاتر  تسمح  أن  يجب 
البضائع املخزونة يف محالت هؤالء وكذا البضائع املعهود بها للمناولة عند االقتضاء، طبقا للرشوط املحددة 

يف الفصل 139 املكرر بعده،

يحدد بقرار للوزير املكلف باملالية شكل وكيفيات مسك هذه الدفاتر.

عليها  واملنصوص  بها  املرصح  التصفية  عنارص  تكون  أن  – ميكن  ثالث مرات  املكرر  الفصل 116 
يف الفصل 116 املكرر مرتني املشار إليه أعاله، محل اتفاقية بني اإلدارة و املتعهد، عندما يربر ذلك طبيعة 

النشاط و تواتر العمليات.

الفصل 117 - تربأ ذمة املتعهد والكفيل إبراء تاما أو ترجع إن اقتىض الحال جميع املبالغ املودعة 
بعد االطالع عىل »شهادة اإلبراء« املثبتة صحتها بوجه قانوين واملسلمة من لدن أعوان اإلدارة.

تربأ  بحكمه  البضائع  املوضوعة  الواقف  النظام  لحساب  متتالية  تصفيات جزئية  حالة  أنه يف  غري 
ذمة املتعهد والكفيل جزئيا أو إن اقتىض الحال ترجع جزئيا املبالغ املودعة بعد االطالع عىل »شهادة اإلبراء 
الجزيئ« املثبتة صحتها بوجه قانوين واملسلمة من لدن أعوان اإلدارة وذلك عند انتهاء كل عملية من عمليات 

التصفية الجزئية ويف حدود الكميات التي وقعت تصفيتها.

الفصل 118 - تعني بقرار للوزير املكلف باملالية مكاتب الجمرك املفتوحة السترياد وتصدير البضائع 
املرصح بها بحكم أحد األنظمة االقتصادية الخاصة بالجامرك.

الباب الثاين

مستودعات الجمرك أو مستودعات االدخار

القسم األول

مقتضيات عامة

الفصل 119 - 1- مستودع  الجمرك أو مستودع االدخار هو املستودع الجاري عليه نظام يساعد 
عىل إيداع بضائع ملدة معينة يف مؤسسات تجري عليها مراقبة اإلدارة.

2- يوجد صنفان من مستودعات االدخار :

- املستودع العمومي ؛

- املستودع الحر الذي ميكن أن يكون عاديا أو خصوصيا.

3- ألجل تطبيق هذا الباب تدعى مستودعات االدخار املذكورة :

- مستودعات التصدير إذا كانت البضائع معدة للتصدير فقط، وميكن أن يقع البيع باملستودع إما 

بالجملة أو بالتقسيط ؛
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- املستودعات الخاصة إذا كانت البضائع املودعة فيها : 

أ( تستوجب توفر منشآت خاصة لحفظها أو ؛

ب( ترتتب عن وجودها يف املستودع أخطار خاصة أو ؛

ت( تعد إما لتقدميها للعموم يف أسواق ومعارض ويف مهرجانات أخرى من نفس النوع وإما لعرضها 

لالستهالك عن طريق االستفادة من أحد أنظمة اإلعفاء الكيل أو الجزيئ من الرسوم واملكوس املنصوص عليها 

يف القوانني.

إذا كان يستوجب  لحاجات عامة ومينح  العمومي  باملستودع  االمتياز  يخول   -1 - الفصل 120 
بقرار يصدره الوزير املكلف باملالية بعد استشارة الوزراء املعنيني حسب ترتيب األسبقية اآليت: إىل مدينة 

أو غرفة تجارية.

2- يخول االمتياز باملستودع الحر العادي إىل األشخاص الذاتيني أو املعنويني الذين يزاولون بصفة 

رئيسية أو ثانوية مهنة إيداع البضائع لفائدة الغري. ومينح هذا االمتياز بقرار يصدره الوزير املكلف باملالية 

بعد استشارة الوزراء املعنيني باألمر.

3- تحدد يف القرارات املشار إليها يف 1 و2 أعاله تعرفة مكوس اإليداع وغريها من مكوس االستعامل 

التي تقبض مبناسبة إيداع البضائع يف املستودع كام تحدد فيها عند االقتضاء الرشوط الخصوصية املفروضة 

عىل صاحب االمتياز املنصوص عليها يف املرسوم املشار إليه يف الفصل 122 بعده.

الفصل 125 بعده إىل  الحر الخصويص مع مراعاة مقتضيات 2 من  باملستودع  4- يخول االمتياز 

املؤسسات الصناعية أو التجارية قصد استعامله ألغراضها الخاصة، ومينح مدير اإلدارة اإلذن بفتح مستودع 

حر خصويص. وتحدد يف هذا اإلذن تحمالت املستفيد برسم حراسة املستودع املذكور.

5- يدعى الشخص الذايت أو املعنوي املستفيد من قرار منح االمتياز يف مستودع لالدخار صاحب 

امتياز يف مستودع.

االمتياز  تخويل  مسطرة  باملالية  املكلف  الوزير  من  باقرتاح  يتخذ  مبرسوم  تحدد   -  121 الفصل 
مبستودع االدخار ورشوط إنشائه ومراقبته وحراسته وتسيريه.

 القسم الثاين

 البضائع املستثناة و البضائع املقبولة

 يف مستودعات االدخار

الفصل 122 - تستثنى من مستودعات االدخار :

أ( البضائع أو املنتجات املحظورة املبينة يف الفصل 115 أعاله؛

ب( البضائع أو املنتجات التي هي يف حالة سيئة ال يتأىت معها حفظها؛

ت( جميع البضائع أو املنتجات األخرى املعينة مبرسوم يتخذ باقرتاح من الوزير املكلف باملالية بعد 

استشارة الوزراء املعنيني اآلخرين. وميكن أن ينحرص االستثناء يف بعض أصناف مستودعات االدخار.
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الفصل 123 - ميكن أن تقبل يف مستودعات االدخار مع مراعاة تطبيق اإلستثناءات املشار إليها 
يف الفصل 122 أعاله:

أ( البضائع املفروضة عليها الرسوم الجمركية واملكوس الداخلية عىل االستهالك و غريها من الرسوم 
واملكوس عىل االسترياد أو املطبقة عليها تدابري حظر غري التدابري املشار إليها يف الفصل 115 أعاله ؛

إليها  البضائع املشار  الداخلية واملعدة ملزجها أو مناولتها مع  البضائع املأخوذة من األسواق  ب( 
أعاله وكذلك األكياس وغريها من األوعية املأخوذة من األسواق الداخلية واملعدة الستبدال لفائف البضائع 

املذكورة؛

ت( البضائع الواردة من السوق الداخلية ألجل التصدير فقط واملبينة يف قامئة محددة بقرارات 

مشرتكة للوزير املكلف باملالية والوزراء اآلخرين املعنيني باألمر.

القسم الثالث

مفعول اإليداع ألجل االدخار

الفصل 124 - يعترب إيداع البضائع املشار إليها يف الفصل 123 أعاله يف مستودع االدخار مبثابة 
تصدير و ترتتب عنه بصفة مؤقتة نتائج هذا التصدير.

 القسم الرابع

استعامل مستودع االدخار

الفصل 125 - 1- يفتح املستودع العمومي واملستودع الحر العادي يف وجه كل شخص يريد أن 
يودع فيه بضائع مقبولة يف املستودع.

2- يحتفظ باستعامل املستودع الحر والخصويص للمستفيد من اإلذن يف فتح مستودع قصد إيداع 
البضائع املبينة يف اإلذن املذكور فقط.

غري أنه، عندما يتعلق األمر مبستودع خصويص يكتيس صبغة خاصة ميكن أن يسمح يف هذا اإلذن  
بإيداع  بضائع مامثلة للبضائع املعينة ميلكها شخص آخر غري املستفيد.

الفصل 126 - يدعى مالك البضائع املودعة  يف املستودع «مودعا».

القسم الخامس

بقاء البضائع يف مستودع اإلدخار

الفصل 127 - 1- تحدد املدة القصوى لبقاء البضائع مبستودع االدخار، باستثناء الحاالت املأذون 
إىل  بالدخول  التعهد  ترصيح  تسجيل  تاريخ  من  ابتداء  سنتني  يف  باملالية،  املكلف  الوزير  طرف  من  فيها 

مستودع االدخار.

االقتضاء  وعند  املذكور  النظام  تحت  للبضائع  األوىل  البقاء  مدة  تنظيمي  نص  مبقتىض  تحدد   -2
رشوط تخويل متديد األجل من طرف اإلدارة.
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القسم السادس 

مقتضيات مشرتكة تتعلق بجميع مستودعات االدخار

الفصل 128 - 1- يحدد الوزير املكلف باملالية يف قرار يصدره بعد استشارة الوزراء املعنيني 

املناوالت التي ميكن إجراؤها عىل البضائع املودعة يف مستودع االدخار.

2- يعني مدير اإلدارة عند االقتضاء رشوط إجراء املناوالت املذكورة.

البضائع  ملكية  انتقال  حالة  يف  حتى  اإلدارة  أمام  مسؤولني  املودعون  يبقى   -1  -  129 الفصل 
املودعة.

2- ال يعفون من مسؤوليتهم إال بعد أن يرصحوا لإلدارة بانتقال امللكية املذكورة إىل الغري ويلتزم 
املنقولة إليه امللكية أمام اإلدارة بهذه املسؤولية وتقبل اإلدارة هذا االلتزام.

يجب عىل املفوت له أن يكتتب سند اإلعفاء مقابل كفالة  املشار إليه يف الفصل 116 أعاله.

لألجل  أي متديد  املستودع  نظام  نفس  تحت  املتتالية  التفويت  عمليات  أو  عملية  يرتتب عن  ال 
املنصوص عليه يف الفصل 127 أعاله.

البضائع املشار إليها يف)ت( من  البضائع املودعة يف مستودع االدخار غري  - 1- إن  الفصل 130 
الفصل 123 أعاله ميكن ما مل ينص عىل خالف ذلك أن تستعمل عند خروجها من املستودع لنفس األغراض 

التي تستعمل لها كام لو تم استريادها بصفة مبارشة وبنفس الرشوط.

2- إذا عرضت البضائع لالستهالك بعد خروجها من مستودع االدخار:

التعريفي وعىل  الواجبة حسب صنفها  واملكوس  الرسوم  من  الجمركية وغريها  الرسوم  تقبض  أ( 
أساس الكميات املثبتة عند دخول البضائع إىل املستودع؛

الترصيح  تسجيل  يوم  يف  املذكورة  البضائع  قيمة  هي  بها  الترصيح  الواجب  القيمة  تكون  ب( 
بالدخول إىل املستودع؛

ت)تكون الرسوم الجمركية وغريها من الرسوم واملكوس املطبقة هي الرسوم واملكوس املعمول بها 
يف تاريخ تسجيل ترصيح القبول يف املستودع مع أداء الفائدة عن التأخري املنصوص عليها يف °2 من الفصل 

93 أعاله يف حالة عدم إيداع الرسوم و املكوس املذكورة.
 و تستحق هذه الفائدة عن التأخري ابتداء من تاريخ تسجيل ترصيح القبول يف املستودع أو 

تحت نظام موقف بالنسبة للبضائع املضافة، إىل غاية يوم التحصيل.
ث( غري أنه، إذا تعذر وضع البضائع املستوردة يف أول األمر يف إطار نظام مستودع االدخار، تحت 
هذه  من  جزء  لالستهالك  عرض  ميكن  املقاصة،  منتجات  تصدير  أجل  من  للتحويل  املوقفة  األنظمة  أحد 
البضائع املستوردة مع أداء الرسوم و املكوس املستحقة املعمول بها يوم تسجيل الترصيح املفصل الخاص 

بعرض البضائع لالستهالك.
يؤخد بعني االعتبار يف احتساب الرسوم و املكوس املستحقة، صنف البضائع وكمياتها و كذا قيمتها 

يوم دخولها إىل املستودع؛
يحدد بقرار للوزير املكلف باملالية جزء البضائع الذي ميكن عرضه لالستهالك، املشار إليه يف الفقرة 

أعاله.
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 °2مكرر -استثناء من أحكام °2 أعاله و يف حالة العرض لالستهالك لفائدة اإلعفاء الكيل أو الجزيئ 
من الرسوم و املكوس املشار إليها يف الفقرية األخرية من الفصل:119-3°  

التعريفي وعىل  الواجبة حسب صنفها  واملكوس  الرسوم  من  الجمركية وغريها  الرسوم  تقبض  أ( 
أساس الكميات املثبتة عند خروج البضائع من املستودع؛

ب( تكون القيمة الواجب الترصيح بها هي قيمة البضائع املذكورة يف يوم تسجيل الترصيح بها 
منتجات مأخوذة من  إليها  أضيفت  أن  بعد  البضائع  الحصول عىل هذه  تم  إذا  أنه  االستهالك. غري  ألجل 
األسواق الداخلية وجب إسقاط قيمة هذه املنتجات األخرية من القيمة الواجب فرض الرسوم عليها عند 

الخروج من املستودع؛
ت( تكون الرسوم الجمركية وغريها من الرسوم واملكوس املطبقة هي الرسوم واملكوس املعمول بها 

يف تاريخ تسجيل الترصيح بالبضائع ألجل االستهالك.
واملكوس  الرسوم  من  وغريها  الجمركية  الرسوم  فإن  فاسدة  بضائع  لالستهالك  تعرض  عندما   -3
أساسا  تتخذ  التي  البضائع  املستودع وقيمة  إىل  الدخول  يوم  بها  املعمول  املكوس  و  الرسوم  املطبقة هي 

الحتساب هذه الرسوم واملكوس هي القيمة املقررة يوم إثبات الفساد.

الفصل 131 - 1- خالفا ألحكام 2 من الفصل 130 أعاله، فإن الرشوط التي تعرض بها لالستهالك 
البضائع التي سبق إيداعها يف مستودع االدخار ثم أسقطت من حسابات القبول املؤقت لتحسني الصنع 
إثر  لالستهالك  البضائع  عرض  عىل  املطبقة  الرشوط  هي  االدخار  مستودع  أو  املؤقت  القبول  أو  الفعال، 

استفادتها من هذه األنظمة.

2- إذا تعني أداء الفائدة عن التأخري املنصوص عليها يف 2 من الفصل 93 وجب دفعها عن الفرتة 
املمتدة من تاريخ تسجيل ترصيح القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال إىل غاية يوم خروج البضائع من 

املستودع باستثناء الفرتات التي تم خاللها إيداع الرسوم و املكوس.
الفصل 132 - 1- يجب أن يؤدي املودع الرسوم الجمركية وغريها من الرسوم واملكوس املفروضة عىل 
كميات البضائع التي ال يستطيع تقدميها إىل اإلدارة برصف النظر عند االقتضاء عام قد يستحقه من العقوبات.

2- غري ان الخصاص املرتتب عن أسباب طبيعية أو عن مناوالت منصوص عليها يف الفصل 128 أعاله، 
يعفى من األداء الجمريك طبق الرشوط املحددة  مبرسوم يتخذ باقرتاح من الوزير املكلف باملالية.

تصفيتها عىل  يتعني  عندما  تكون  املطبقة  واملكوس  الرسوم  من  وغريها  الجمركية  الرسوم  إن   -3
الخصاص غري ذلك املنصوص عليه يف 2°  أعاله و برصف النظر عن املنازعات الناتجة عن ذلك، هي الرسوم 
واملكوس املعمول بها يف تاريخ الدخول إىل املستودع كام أن القيمة الواجب اعتبارها هي قيمة البضائع 

املعنية يوم الدخول إىل املستودع.
إليها يف الفصل 123 أعاله يتعني عىل املودع الذي ال  البضائع املشار  - فيام يخص  الفصل 133 
إليه  البضائع كمية وجودة أن يعيد املنافع املرتبطة بالتصدير املخولة  يستطيع أن يقدم إىل اإلدارة هذه 

مؤقتا عند دخولها إىل املستودع برصف النظر عن العقوبات التي تطبق عىل الخصاص يف املستودع.

القسم السابع
البضائع الباقية يف مستودع اإلدخار بعد انرصام اآلجال

الفصل 134 - 1- إن البضائع املشار إليها يف )أ( من الفصل 123 أعاله، املودعة يف مستودع لالدخار، 
يجب إذا انرصمت آجال بقائها يف املستودع املحددة  طبقا ملقتضيات الفصل 127 أعاله أو مل تعد جديرة 
باالستفادة من املستودع أن تصدر أو تستعمل للغرض املخصصة له املقرر يف النصوص أو أن تخضع لرسوم 

ومكوس االسترياد.
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أحد   مستوفية  غري  عادي  حر  مستودع  أو  عمومي  مستودع  يف  املودعة  البضائع  كانت  إذا   -2
االلتزامات املنصوص عليها يف 1 أعاله وجه إنذار إىل املودع قصد الوفاء بهذه االلتزامات يف أجل شهر يبتدئ 

من تاريخ اإلنذار وعند انرصام هذا األجل تباع البضائع حتام عن طريق املزاد العلني من لدن اإلدارة.

وتقتطع من محصول البيع حسب الرتتيب اآليت :

- مصاريف الجرد والبيع والرسوم واملكوس املحصلة عن اإلسترياد يف حالة عرض البضائع لالستهالك ؛

- مصاريف اإليداع يف املستودع و جميع املصاريف األخرى التي ميكن أن ترتتب عىل البضائع ؛

- يودع الباقي عند اإلقتضاء لدى قباض الجامرك ليبقى رهن ترصف من له الحق فيه طيلة أربع 
سنوات تبتدئ من يوم البيع، وإذا انرصم هذا األجل عاد للدولة.

غري أنه إذا كان هذا الباقي يقل عن 500 درهم، أدرج عىل الفور يف مداخيل امليزانية.

3- يرتتب عن عدم الوفاء بأحد االلتزامات املنصوص عليها يف 1 أعاله بشأن البضائع املودعة يف 
مستودع حر خصويص دفع الرسوم و املكوس عىل الفور.

غري أنه وبرصف النظر عن املنازعات الناتجة عن ذلك، ال تفرض هذه الرسوم واملكوس عندما يتم 
تصدير األشياء و املعدات واملنتجات املذكورة برتخيص من اإلدارة بعد انرصام األجل املقرر.

4- فيام يخص البضائع املشار إليها يف الفقرة ت من الفصل 123 أعاله، ميكن ملدير اإلدارة باتفاق 
يف  سابقا  املودعة  البضائع  الداخلية  السوق  إىل  ترجع  أن  يف  استثنائية  بصفة  يأذن  أن  املعني  الوزير  مع 
املستودع ألجل التصدير برشط أن يرجع املودع املنافع املرتبطة بالتصدير التي استفاد منها بصفة مؤقتة 

عند دخول البضائع إىل املستودع.

الباب الثاين املكرر

املستودع الصناعي الحر

الفصل 134 املكرر - املستودع الصناعي الحر هو نظام يسمح للمقاوالت الجارية عليها مراقبة 

اإلدراة، بأن تستورد أو تقتني مع وقف استيفاء الرسوم واملكوس:

- املعدات والتجهيزات وأجزاؤها وقطعها املنفصلة؛

بقامئة  إليها  املشار  البضائع  وكذا  املذكورة  والتجهيزات  املعدات  يف  الستعاملها  املعدة  البضائع   -

منتجات  تظهر يف  ال  والتي  املعنيني   الوزراء  أو  الوزير  استشارة  بعد  باملالية  املكلف  للوزير  بقرار  تحدد 

املقاصة مع أنها تستعمل للحصول عىل هذه املنتجات ولو اختفت كليا أو جزئيا خالل استعاملها.

ويجب أن توجه للتصدير، كليا أو جزئيا، منتجات املقاصة املحصل عليها، وتحدد بنص تنظيمي، 

الحصة التي ميكن عرضها لالستهالك حسب رقم املعامالت اإلجاميل السنوي للمقاوالت وكذا رقم معامالتها 

السنوي املوجه للتصدير و/أو حسب قيمة مستعقراتها.

الحر  الصناعي  املستودع  استخدامها يف  التي ميكن  البضائع  تكون   - مرتني  املكرر  الفصل 134 
التي تتم بها هذه املقاصة هي  واملنتجات املصنوعة املقبولة ملقاصة حساب املستودع املذكور والرشوط 

نفس البضائع واملنتجات والرشوط املطبق عليها نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال، مع مراعاة 

األحكام الخاصة الواردة يف الفصل 134 املكرر ثالث مرات بعده.
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وتخضع البضائع املذكورة ومنتجات املقاصة املحصل عليها ألحكام الباب الثالث من هذا الجزء.

- تحدد بنص تنظيمي، رشوط منح نظام املستودع الصناعي الحر  الفصل 134 املكرر ثالث مرات 

وحراسته  مراقبته  رشوط  وكذا  للتصدير  املوجه  املعامالت  رقم  و/أو  لإلستثامر  االدىن  املبلغ  وخصوصا، 

وتسيريه.

الفصل 134 املكرر أربع مرات - 1- ميكن أن تعرض لالستهالك وفق الرشوط املقررة يف 2 من 
الفصل 151 أدناه، املعدات والتجهيزات وأجزاؤها وقطعها املنفصلة املشار إليها يف الفصل 134 املكرر أعاله.

2- ميكن أن تعرض كذلك لالستهالك هذه املعدات والتجهيزات وأجزاؤها وقطعها املنفصلة وفق 

الرشوط املقررة يف 2 املكرر من الفصل 151 أدناه.

الباب الثالث
القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال

الفصل 135 - 1- القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال نظام يساعد األشخاص املشار إليهم يف 
الفصل 138 بعده، عىل أن يستوردوا إىل الرتاب الخاضع مع وقف الرسوم واملكوس املفروضة يف هذا الصدد، 

البضائع املراد تحويلها أو صياغتها أو تكملة صنعها وكذا البضائع التي تحدد قامئتها بقرار للوزير املكلف 

باملالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء املعنيني والتي ال تظهر يف منتجات املقاصة مع أنها تستعمل للحصول 

عىل هذه املنتجات ولو اختفت كليا أو جزئيا خالل استعاملها.

عىل أن البضائع املتوقف استريادها عىل رخصة استرياد وفقا للامدة 13 من القانون رقم 91.14 

املتعلق بالتجارة الخارجية والوارد بيانها يف قامئة تحدد بنص تنظيمي ال تستفيد من نظام القبول املؤقت 

لتحسني الصنع الفعال إال بإذن مينح وفق الرشوط املحددة بنص تنظيمي.

إيداعها يف  وإما  تصديرها  إما  تكملة صنعها  أو  أو صياغتها  البضائع  تحويل هذه  بعد  2- يجب 
بعده  الفصل 137  عليه يف  املنصوص  األجل  انرصام  قبل  املؤقت  القبول  نظام  أو وضعها تحت  املستودع 

باستثناء الحاالت املأذون فيها من طرف مدير اإلدارة.

وإذا مل يتم، عند انرصام األجل املمنوح تصدير هذه البضائع أو عرضها لالستهالك بعد إذن بذلك أو 
إيداعها يف املستودع أو وضعها تحت نظام القبول املؤقت صارت الرسوم واملكوس املفروضة بصورة عادية 

عىل استرياد البضائع املذكورة مستحقة يف الحال.

الرسوم واملكوس املستحقة عندما  الناتجة عن ذلك، ال تفرض  املنازعات  النظر عن  غري أنه وبرصف 
يتم، برتخيص من اإلدارة، تصدير منتجات املقاصة أو البضائع عىل الحالة التي استوردت عليها، بعد انرصام 

األجل املذكور.

2 املكرر -  استثناء من أحكام 2 )الفقرة األوىل( من هذا الفصل فإن جزءا من منتجات املقاصة 
ميكن عرضه لالستهالك وفق رشوط  ونسب تحدد بقرار لوزير املالية.

3- تحدد كيفية تطبيق هذا الباب مبرسوم يتخذ باقرتاح من الوزير املكلف باملالية.

الفعال عىل أساس  الصنع  لتحسني  املؤقت  القبول  أن تصفى حسابات  – 1- ميكن  الفصل 136 
العنارص املرصح بها من قبل املتعهد.
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2- تراقب اإلدارة العنارص املتعلقة برشوط التصفية املرصح بها من قبل املتعهد، و إن اقتىض الحال،  
بعد استشارة القطاع املكلف باملورد، يف أجل ال يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ تسجيل الترصيح املتعلق 
بالتصدير، املودع عىل إثر القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال املقصود، و بعد انرصام هذا األجل، تعترب 

العنارص املرصح بها من قبل املتعهد مقبولة.

3- إذا تبني من أعامل املراقبة املقررة أعاله أن رشوط التصفية مخالفة للرشوط املرصح بها من قبل 

املتعهد، وجب تلقائيا تعويض العنارص املرصح بها بنتائج املراقبة املذكورة سواء فيام يتعلق بالكميات الباقية 

املراد استعاملها أو الكميات التي سبق استعاملها أيا كان النظام الجمريك املطبق عىل منتجات املقاصة.

4- ميكن أن ال تتمتع باالستفادة من نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال الصادرات املوجهة 

إىل بلدان أو مجموعات بلدان معينة بأسامئها يف نص تنظيمي.

الفصل 137 - 1- باستثناء الحاالت املأذون فيها من طرف الوزير املكلف  باملالية بعد استشارة 

الوزير أو الوزراء املكلفني باملورد، تحدد املدة القصوى لبقاء البضائع تحت نظام القبول املؤقت لتحسني 

الصنع الفعال يف سنتني تبتدئ من تاريخ تسجيل الترصيح باالسترياد.

2- يحدد  مبرسوم يتخذ باقرتاح من الوزير املكلف باملالية أجل البقاء األوىل للبضائع تحت النظام 

املذكور، وإن اقتىض الحال رشوط منح متديد االجل من طرف اإلدارة.

الفصل 138 - 1- ال ميكن أن يستفيد من نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال إال األشخاص 

الذين تتوفر أو ميكن أن تتوفر لديهم األدوات الالزمة  لعمليات الصنع أو الصياغة أو تكملة الصنع املزمع 

القيام بها.

2- غري أنه يجوز ملدير اإلدارة أن يأذن يف اإلستفادة من هذا النظام ألشخاص ال يتوفر فيهم الرشط 

املشار إليه يف – 1 - أعاله.

الفصل 139 - 1- ميكن لتيسري أعامل الصنع املجزأة أن يتم طبق الرشوط املحددة يف 5 و6 من 
الفصل 116 أعاله، تفويت منتجات املقاصة كيفام كانت درجة اإلعداد التي بلغتها هذه املنتجات.

ميكن تفويت البضائع التي مل يتم تحويلها أو صياغتها أو تكملة صنعها وفق نفس الرشوط املشار 

إليها يف الفقرة أعاله.

يجب عىل املفوت له أن يستويف الرشط املنصوص عليه يف الفصل 138 أعاله أو أن يؤذن له كام هو 

منصوص عليه يف الفصل املذكور.

2- ميكن كذلك أن يتم طبق الرشوط املشار إليها يف 5 و6 من الفصل 116 أعاله، تفويت منتجات 

املقاصة التامة الصنع قصد تسويقها إىل الخارج من طرف شخص آخر.

الفصل 139 املكرر - ميكن للبضائع املرصح بها تحت نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال، 
هذا  يشهد  أن  برشط  الرضورية  األدوات  عىل  يتوفر  لشخص  املتعهد،  مسؤولية  تحت  للمناولة  تسلم  أن 

الذي يحفظ من طرف املتعهد. ويجب عىل هذا األخري أن  بالتسليم  البضاعة  يف اإلذن  الشخص باستالم 

يضمن دفاتره تسليم هذه البضائع وذلك طبقا ألحكام الفصل 116 املكرر مرتني أعاله.
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الفصل 140 - إذا كان تركيب جميع العنارص املميزة األخرى للمنتجات املقبولة ملقاصة حسابات 
القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال، تستوجب أن يعهد مبراقبتها وتحديدها إىل مخترب ما وجب أن يعهد 

بذلك من لدن املخترب الذي يعينه الوزير املكلف باملالية.

غري أنه ميكن لإلدارة أن توجه بطلب من املرصح أو مبسعى منها عينات من البضائع املرصح بها 

ألجل تحاليل جديدة يقوم بها مخترب تعينه أو أن تعترب استنتاجات تحاليل قامت بها مختربات أخرى غري 

املختربات التي عينها  الوزير املكلف باملالية.

الفصل 141 - 1- استثناء من أحكام الفصل 135 أعاله يجوز ملدير اإلدارة، من غري إخالل بتطبيق 
األحكام املتعلقة باملخالفات للنصوص الترشيعية املعمول بها يف هذا امليدان، أن يأذن يف تسوية حسابات 

القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال، و ذلك:

املنتجات  وإما  اإلسترياد  عند  عليها  كانت  التي  الحالة  البضائع عىل  إما  لإلستهالك  تعرض  بأن  أ( 

الحاصلة من تحويل البضائع املستوردة من قبل، عىل أن تستويف بوجه خاص إجراءات الرقابة عىل التجارة 

الخارجية و الرصف املطبقة عىل البضائع املذكورة  ؛

ب( بأن تصدر أو تودع يف مستودع الجمرك  عىل الحالة التي كانت عليها عند اإلسترياد البضائع التي 

مل يتأت تحويلها أو صنعها أو إكامل صنعها كام هو مبني يف ترصيح القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال.

2- إذا وقع تطبيق أحكام 1-أ( من هذا الفصل،  ومع مراعاة أحكام  4 و5 و6 بعده، وجب دفع 

الرسوم واملكوس عىل أساس صنف وكميات البضائع املقبولة بصفة مؤقتة وباعتبار مبالغ الرسوم واملكوس 

التأخري  عن  الفائدة  أداء  مع  الفعال  الصنع  لتحسني  املؤقت  القبول  ترصيح  تسجيل  يوم  يف  بها  املعمول 

املنصوص عليها يف الفقرة 2 من الفصل 93 أعاله يف حالة عدم إيداع الرسوم واملكوس املستحقة.

وتستحق هذه الفائدة ابتداء من تاريخ ترصيح القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال إىل غاية يوم 

التحصيل.

هذا  تسجيل  تاريخ  يف  املذكورة  البضائع  قيمة  هي  الصدد  هذا  يف  اعتبارها  الواجب  القيمة   -3

الترصيح.

4- استثناء من أحكام 2 و3 من هذا الفصل، عندما تعرض لإلستهالك منتجات املقاصة املشار إليها 

يف 2 املكرر من الفصل 135 أعاله، تستحق الرسوم واملكوس عىل أساس صنف وكميات البضائع املقبولة 

بصفة مؤقتة وباعتبار مبالغ الرسوم واملكوس املعمول بها يف يوم تسجيل الترصيح املفصل الخاص بعرض 

البضائع لالستهالك.

تسجيل   يوم  يف  قبل  من  املستوردة  البضائع  قيمة  هي  الصدد  هذا  يف  اعتبارها  الواجب  القيمة 

الترصيح املفصل الخاص بعرض البضائع لالستهالك.

5-  إذا تعذر عىل املتعهد، ألسباب تجارية يتم تربيرها، تصدير أو عرض لالستهالك، منتجات املقاصة 

لفائدة  التخيل  املنازعات،  املرتتبة عن  التبعات  النظر عن  استريادها، ميكن، برصف  التي سبق  البضائع  أو 

اإلدارة، عن البضائع أو املنتجات املذكورة أو إتالفها بحضور أعوان اإلدارة مع إعفائها من الرسوم واملكوس 

املستحقة، رشيطة أن ال تكون الرسوم واملكوس املستحقة قد تم أداؤها أو ضامنها طبقا للرشوط املحددة 

يف الفصول 93  و94  و96  و98 أعاله.
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وال يجب أن يرتتب عن هذا اإلتالف أو التخيل أية مصاريف بالنسبة للخزينة. 

6- ميكن لإلدارة، وفق رشوط تحدد بنص تنظيمي، أن ترخص بالعرض لالستهالك مع اإلعفاء من 

أداء الرسوم و املكوس، لبقايا الحصص ونفايات الصنع، املمنوحة للدولة والجامعات املحلية وللمؤسسات 

العمومية و الجمعيات الخريية.

كام ميكن لإلدارة أن ترخص بالعرض لالستهالك، مع اإلعفاء من أداء الرسوم واملكوس لنفايات الصنع 
التي يتبني لإلدارة  بأنه ال ميكن إعادة استغاللها.

أن دفعت  أجنبي، سبق  بضائع ذات منشأ  إن تصدير منتجات محتوية عىل   -1 - الفصل 142 
القبول املؤقت  الرسوم  و املكوس املستحقة عليها، يعترب تصفية لبضائع مستوردة فيام بعد تحت نظام 

لتحسني الصنع الفعال، متاثل من حيث الكمية و املميزات التقنية، كمية  ومميزات البضائع الداخلة يف صنع 

املنتجات املصدرة.

1 املكرر- تطبق أحكام 1 أعاله، يف حالة بيع بضائع مؤدى عنها الرسوم واملكوس، دون احتساب 

هذه الرسوم واملكوس، ألشخاص يستفيدون من اإلعفاء طبقا لألحكام الترشيعية الجاري بها العمل.

2- عىل أن األحكام الواردة يف البند 1 أعاله تطبق، إذا استلزمت ذلك رضورة اقتصادية أو تجارية، 

عىل بضائع ذات مميزات تقنية مامثلة ملميزات البضائع الداخلة يف صنع املنتجات املصدرة من قبل، برشط 

لتحسني  املؤقت  القبول  نظام  املستفيدة من  املنتجات  املفروضة عىل  واملكوس  الرسوم   مبلغ  يتجاوز  أال 

الصنع الفعال املبلغ املدفوع حني استرياد املنتجات الداخلة يف صنع البضائع املصدرة.

3- إذا وقع تصدير منتجات محتوية عىل بضائع ذات منشأ مغريب خاضعة للرسوم الداخلية عىل 

االستهالك جاز كذلك أن تعفى من هذه الرسوم بضائع لها نفس املنشأ متاثل من حيث الكمية واملميزات 

التقنية كمية ومميزات البضائع الداخلة يف صنع املنتجات املصدرة من قبل.

الرضائب  عنها  واملكوس، مؤدى  الرسوم  احتساب  بضائع دون  بيع  األحكام، يف حالة  تطبق هذه 

الداخلية عىل االستهالك، ألشخاص يستفيدون من اإلعفاء طبقا لألحكام الترشيعية الجاري بها العمل.

4- يشرتط لالستفادة من النظام املنصوص عليه يف البنود 1 و1 املكرر و2 و3 أعاله أن تنجز عمليات 

التصدير أو البيع املشار إليها أعاله داخل أجل سنتني يبتدئ بحسب الحالة من تاريخ العرض لالستهالك أو 

تاريخ أداء الرسوم الداخلية عىل االستهالك يف ما يتعلق بالبضائع الخاضعة لهذه الرسوم.

ويشرتط أن تكون العمليات املذكورة مأذونا فيها من قبل اإلدارة التي تحدد يف اإلذن رشوط إنجاز 

العمليات املعنية.

5- يشرتط لالستفادة من النظام املشار إليه يف 1 و1 املكرر و3 أعاله، أن تتم مقاصة البضائع داخل 

أجل ال يتعدى سنتني ابتداء، حسب الحالة، من تاريخ تسجيل الترصيح بالتصدير أو من تاريخ البيع.

الفصل 143 - )ملغـى(

الفصل 144 - يجوز ملدير اإلدارة إذا رأى ذلك رضوريا أن يقرر القيام بتصدير البضائع أو إيداعها 
يف املستودع عقب صنعها مبارشة ولو قبل انرصام األجل املحدد عادة للمستفيد من النظام.
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الباب الرابع

القبول املؤقت

القسم األول

مقتضيات عامة

الفصل 145 -1 - القبول املؤقت نظام يسمح باسترياد، مع وقف الرسوم واملكوس املطبقة :

إقامة  الذين لهم محل  التي يحملها املسافرون  الخاص واألشياء  النقل ذات االستعامل  أ( وسائل 
اعتيادي بالخارج القادمون للمقام مؤقتا باملغرب واملشار إليها يف الفصل 146 بعده ؛

ب( األعتدة واملنتجات املمكن تصديرها عىل الحالة التي استوردت عليها بعد استعاملها لألغراض 
املقررة يف النصوص الترشيعية.

2- يجب أن يتم تصدير وسائل النقل املذكورة أعاله و هذه األشياء  واملنتجات عىل حالة استريادها 

ويف اآلجال املقررة حسب الحالة يف مرسوم التطبيق املشار إليه يف الفصل 146 أو يف الفصل 147 أسفله.

غري أن الرشوط الخاصة بتسوية حسابات القبول املؤقت لألعتدة واملنتجات املشار إليها يف 1ب) أعاله وال 

سيام بنسب التصفية تحدد بقرار مشرتك للوزير املكلف باملالية والوزير أو الوزراء املعنيني باألمر.

الناتجة عن تطبيق  النفايات  الرسوم  واملكوس  أداء  وميكن أن تعرض لإلستهالك مع اإلعفاء من 

نسب التصفية املذكورة والتي تبني لإلدارة بأنه ال ميكن إعادة استغاللها.

3- ميكن مع مراعاة اآلجال املشار إليها يف 2 أعاله إيداع هذه األشياء واألعتدة يف مستودع لإلدخار 

بعد الحصول سلفا عىل اإلذن يف ذلك من مدير اإلدارة.

القسم الثاين

 وسائل النقل املستوردة واألشياء التي يحملها املسافرون

الذين مل محل إقامة اعتيادي بالخارج

الفصل 146 - ميكن أن تستفيد من نظام القبول املؤقت :

1- األشياء املعدة لالستعامل الشخيص، الجديدة أو املستعملة، التي يحملها املسافرون الذين لهم 

بضاعة  كل  باستثناء  سفرهم  أثناء  األشياء  لهذه  الشخيص  استعاملهم  ألجل  بالخارج  اعتيادي  إقامة  محل 

مستوردة ألهداف تجارية؛

2- وسائل النقل ذات االستعامل الخاص و كذا قطع الغيار وأجزاؤها و التجهيزات العادية املستوردة 

من طرف األشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج لالستعامل الشخيص، باستثناء وسائل النقل ذات 

االستعامل الخاص الحاملة لبضائع ذات صبغة تجارية.

يحدد مبراسيم تتخذ باقرتاح من الوزير املكلف باملالية مجال تطبيق النظام الخاص بوسائل النقل 

واألشياء املشار إليها أعاله و كيفيات تسيريه.
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القسم الثالث 
األعتدة واملنتجات املختلفة

الفصل 147 - تحدد مبراسيم تتخذ باقرتاح من الوزير املكلف باملالية بعد استشارة الوزراء املعنيني:

- األعتدة و املنتجات والحيوانات التي ميكن أن تستفيد من القبول املؤقت وكذا رشوط استعاملها؛

وعند  املذكور  النظام  تحت  والحيوانات  واملنتجات  األعتدة  فيها هذه  تبقى  التي  األولية  املدة   -

اإلقتضاء رشوط منح متديدات لهذا االجل من طرف اإلدارة ؛

- جميع كيفيات تطبيق النظام األخرى الخاصة بالعمليات الواجب إنجازها.

إلنجاز  الالزمة  لألعتدة  املؤقت  القبول  فإن  أعاله   145 الفصل  ألحكام  خالفا   -1  -  148 الفصل 
أشغال يف الرتاب الخاضع يرتتب عنه تحصيل أتاوة حسب القيمة تصفى وتستخلص كام هو الشأن يف الرسوم 

الجمركية.

2- تحدد مقادير وكيفيات التحصيل مبرسوم يتخذ باقرتاح من الوزير املكلف باملالية بعد استشارة 

الوزراء املعنيني.

3 عىل أنه تعفى من األتاوة املشار إليها يف البند 1 أعاله، معدات اإلنتاج الباقية يف ملك أشخاص 

مقيمني بالخارج واملستوردة مؤقتا الستخدامها فيام ييل:

- إنتاج سلع موجهة للتصدير يف حدود 75% منها عىل األقل؛

- انجاز مشاريع موضوع اتفاقيات استثامر مربمة مع الحكومة؛

- انجاز مشاريع ممولة بواسطة مساعدات مالية غري قابلة لإلرجاع.

أعاله،  الفصل 116  5 و6 من  عليها يف  املنصوص  الرشوط  يتم طبق  أن  - ميكن  الفصل 1-149 
تفويت األعتدة و املنتجات املختلفة والحيوانات املرصح بها تحت نظام القبول املؤقت.

2- ال يرتتب عن التفويت املنجز أي متديد يف األجل املنصوص عليه يف الفصل 147 أعاله.

الفصل 150 -1 - إن تصدير البضائع املدفوعة عنها الرسوم واملكوس املفروضة عىل اإلسترياد يعترب 
بصفة استثنائية تصفية لقبول مؤقت مقبل لبضائع من نفس الكمية ذات مميزات تقنية مطابقة ملميزات 

البضائع املصدرة من قبل.

عىل أن األحكام املشار إليها أعاله تطبق، إذا استلزمت ذلك رضورة اقتصادية أو تجارية، عىل بضائع 

ذات مميزات تقنية مامثلة ملميزات البضائع املصدرة من قبل، رشيطة أال يتجاوز مبلغ الرسوم والرضائب 

املفروضة عىل البضائع املستفيدة من نظام القبول املؤقت، مبلغ الرسوم والرضائب املدفوع حني استرياد 

البضائع املصدرة.

1 املكرر- تطبق أحكام 1 أعاله عىل البضائع يف حالة بيعها  دون احتساب الرسوم واملكوس ألشخاص 

يستفيدون من اإلعفاء طبقا لألحكام الترشيعية الجاري بها العمل.

2- يجب لإلستفادة من النظام املنصوص عليه يف 1 و1 املكرر أعاله أن تنجز عمليات التصدير أو 

البيع املشار إليها أعاله داخل أجل سنتني يبتدئ من تاريخ العرض لالستهالك.

يجب أن تكون هذه العمليات قد أذن فيها سلفا من قبل اإلدارة التي تحدد يف هذا اإلذن  رشوط 

إنجاز العمليات املذكورة.
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3- يشرتط لإلستفادة من النظام املنصوص عليه يف 1 و1 املكرر أعاله أن يتم استرياد البضائع داخل 
أجل ال يتعدى سنتني ابتداء من تاريخ تسجيل الترصيح بالتصدير أو من تاريخ البيع حسب الحالة.

الفصل 151 -1 - خالفا ألحكام الفقرة 2 من الفصل 145 أعاله يجوز ملدير اإلدارة أن يأذن يف 
أن تعرض لالستهالك األعتدة واملنتجات املوضوعة تحت هذا النظام مع مراعاة استيفاء إجراءات املراقبة 
الخاصة بالتجارة الخارجية والرصف برصف النظر عن تطبيق األحكام املتعلقة مبخالفة القوانني واألنظمة 

الجمركية الجاري بها العمل يف هذا املجال.

الجاري  االشياء واملعدات واملنتجات  يتم تربيرها، تصدير  تجارية  املتعهد، ألسباب  إذا تعذر عىل 
التخيل  املنازعات،  عن  املرتتبة  التبعات  عن  النظر  برصف  ميكن،  لإلستهالك،  عرضها  أو  النظام  هذا  عليها 
لفائدة اإلدارة عن هذه األشياء واملعدات واملنتجات أو إتالفها بحضور أعوان اإلدارة، مع إعفائها من الرسوم 
واملكوس املستحقة رشيطة أن ال تكون الرسوم واملكوس املستحقة قد تم أداؤها أو ضامنها  طبقا للرشوط 

املحددة يف الفصول 93 و94 و96 و98 أعاله.

وال يجب أن يرتتب عن هذا التخيل أو اإلتالف أية مصاريف بالنسبة للخزينة.

2- إذا وقع تطبيق أحكام 1 من هذا الفصل، فإن الرسوم الجمركية وغريها من الرسوم واملكوس 
املفروضة هي الرسوم واملكوس املعمول بها يف تاريخ تسجيل ترصيح القبول املؤقت مع أداء الفائدة عن 
التأخري املنصوص عليها يف 2 من الفصل 93 من هذه املدونة، يف حالة عدم إيداع الرسوم واملكوس املستحقة.

وتستحق هذه الفائدة  ابتداء من تاريخ تسجيل الترصيح بالقبول املؤقت إىل غاية يوم التحصيل.

والقيمة الواجب اعتبارها يف هذا الصدد هي قيمة املعدات واملنتجات املذكورة يف تاريخ تسجيل 
هذا الترصيح.

2 املكرر- استثناء من أحكام 2 أعاله و يف حالة عرض املعدات التي تتجاوز مدة بقائها تحت نظام 
القبول املؤقت ثالثني شهرا لالستهالك و التي تم استعاملها إما إلنتاج سلع موجهة للتصدير يف حدود %75 
منها عىل األقـــل و إما النجاز مشاريع موضوع اتفاقيات استثامر مربمة مع الحكومة أو ممولة بواسطة 

مساعدات مالية غري قابلة لإلرجاع :

أ( الرسوم الجمركية و غريها من الرضائب و الرسوم املطبقة هي تلك املعمول بها يف تاريخ تسجيل 
الترصيح الخاص بالعرض لالستهالك؛

ب( القيمة الواجب اعتبارها هي قيمة هذه املعدات يف تاريخ تسجيل الترصيح الخاص بالعرض 
لالستهالك. 

3- كل مبلغ وقع تحصيله برسم األتاوة املقررة يف الفصل 148 أعاله يخصم من املبالغ الواجب 
تحصيلها  عن الرسوم واملكوس  املحسوبة حسبام هو منصوص عليه يف 2 أعاله ؛ وإذا جاوز املبلغ املقبوض 

عن األتاوة مجموع  املبالغ املقبوضة عن الرسوم واملكوس صار الفائض كسبا للخزينة.

أعاله،  الفصل 141  عليها يف  املنصوص  الرشوط  يتم وفق  أعاله،  إليها  املشار  لألحكام  استثناء   -4
عرض استهالك البضائع الجاري عليها نظام القبول املؤقت بعد أن كانت تحت نظام القبول املؤقت لتحسني 

الصنع الفعال.

الفصل 151 املكرر - إذا مل يتم، بعد انرصام األجل املقرر بحسب الحالة يف املرسوم املشار إليه  
يف الفصلني  146 و147 أعاله، إعادة تصدير األشياء واملعدات واملنتجات أو إيداعها يف املستودع أو عرضها 
لإلستهالك بعد إذن سابق بذلك من مدير اإلدارة صارت الرسوم واملكوس املفروضة بصورة عادية عىل استرياد 

األشياء واملعدات واملنتجات املذكورة مستحقة يف الحال.
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غري أنه وبرصف النظر عن املنازعات الناتجة عن ذلك، ال تفرض هذه الرسوم واملكوس عندما يتم،  

برتخيص من اإلدارة، تصدير األشياء و املعدات واملنتجات املذكورة، بعد انرصام األجل املقرر.

الباب الخامس
التصدير املؤقت ألجل تحسني الصنع السلبي

الفصل 152 -1 - التصدير املؤقت ألجل تحسني الصنع السلبي نظام يساعد عىل أن تصدر بصفة 
مؤقتة مع وقف الرسوم و املكوس املطبقة منتجات و بضائع من أصل مغريب أو تم عرضها لالستهالك أو 
مستوردة  تحت نظام املستودع الصناعي الحر أو نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال أو نظام التحويل 

تحت مراقبة الجمرك أو نظام القبول املؤقت، توجه إىل خارج الرتاب الخاضع من أجل صياغتها أو تحويلها.

1 املكرر- باستثناء اآلالت و املعدات و األدوات و التجهيزات، يشرتط ملنح نظام التصدير املؤقت 
لتحسني الصنع السلبي، تقديم ترخيص مسلم من طرف القطاع املكلف باملورد يف أجل ال يتعدى ستني يوما. 

2- عند استرياد املنتجات و البضائع التي كانت محل تصدير مؤقت ألجل تحسني الصنع السلبي 
 ميكن  إما إعادة إخضاعها لنظام املستودع الصناعي الحر أو لنظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال 
أو القبول املؤقت أو لنظام التحويل تحت مراقبة الجمرك، املكتتب يف أول األمر، وإما عرضها لالستهالك وفق 

الرشوط املقررة يف الفقرة 3 بعده و وفق الرشوط املحددة لكل نظام.

3- تفرض عىل املنتجات والبضائع املستوردة عند عرضها لإلستهالك الرسوم الجمركية وغريها من 
الرسوم واملكوس املستحقة حسب صنف املنتجات والبضائع املستوردة.

تكون الرسوم الجمركية وغريها من الرسوم واملكوس املفروضة يف هذا الصدد هي الرسوم واملكوس 
املعمول بها يوم تسجيل الترصيح باإلسترياد.

أما القيمة الواجب اعتبارها فهي قيمة املنتجات والبضائع املذكورة عىل الحالة التي استوردت عليها 
بعد أن تطرح منها قيمة هذه املنتجات والبضائع املصدرة من قبل.

غري أن عرض البضائع لالستهالك يتم مع اإلعفاء التام من الرسوم واملكوس املستحقة عند االسترياد 
 إذا ما ثبت أن الصياغة أو التحويل شكل فقط إصالحا أنجز باملجان، و ذلك إما عىل أساس إلتزام تعاقدي 

أو قانوين بالضامن أو نظرا لوجود عيب يف الصنع.

القيام، داخل اآلجال املحددة بنص  الناتجة عن ذلك، يعترب عدم  النظر عن املنازعات  4- برصف 
تنظيمي، بإعادة استرياد املنتجات والبضائع املصدرة مؤقتا لتحسني الصنع السلبي، تصديرا نهائيا يرتتب عنه 
إيداع ترصيح جمريك جديد من طرف املتعهد يحل محل الترصيح املسجل سابقا مع جميع اآلثار الناتجة 

عن نظام التصدير.

5- تحدد بنص تنظيمي رشوط تطبيق هذا الباب.

الباب الخامس مكرر
التصدير املؤقت ألجل تحسني الصنع السلبي مع اعتامد املبادلة باملثيل

الفصل 152 املكرر-1- التصدير املؤقت ألجل تحسني الصنع السلبي مع اعتامد املبادلة باملثيل 
نظام يسمح بتصدير بضائع معيبة قصد إصالحها و استرياد، بناء عىل وجود التزام تعاقدي أو قانوين بالضامن، 

بضائع تعويضية تسلم باملجان، مع اإلعفاء التام من الرسوم و املكوس املستحقة. 
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2- يتعني أن يكون لبضائع التعويض نفس التصنيف التعريفي و نفس املميزات التقنية و نفس 
الجودة التجارية للبضائع املعيبة.

3- عندما تكون البضائع التي يتعني تصديرها مستعملة، فإن بضائع التعويض يجب أن تكون هي 
أيضا مستعملة و ال ميكن أن تكون جديدة.

غري أنه ميكن أن تكون بضائع التعويض جديدة طبقا اللتزام تعاقدي أو قانوين بالضامن.

4- يجب أن يتم تسليم بضاعة التعويض خالل الستة أشهر املوالية للعرض األول الستهالك البضائع 
املعيبة، عدا وجود بنود تعاقدية مخالفة أكرث أفضلية.

باالسترياد  تسمح  أن  لإلدارة  ميكن  املربرة،  االستعجال  حالة  يف   -1- مرتني  املكرر   152 الفصل 
املسبق لبضائع التعويض قبل تصدير البضائع املعيبة.

املكلف  الوزير  طرف  من  ضامن مقبول  تقديم  عىل  التعويض  لبضائع  املسبق  االسترياد  يتوقف 
باملالية يغطي مبلغ الرسوم و املكوس املستحقة عند االسترياد. 

2- تطبق أحكام البندين 2 و 3 من الفصل 152 املكرر أعاله و وفق نفس الرشوط عىل العمليات 
املنصوص عليها يف البند 1 من هذا الفصل.

العرض  ترصيح  تسجيل  تاريخ  من  ابتداء  شهرين،  أجل  داخل  املعيبة  البضائع  تصدير  يتعني   -3
لالستهالك لبضائع التعويض املستوردة مسبقا.

غري أنه و يف حاالت مربرة، ميكن لإلدارة أن ترخص، بطلب من املتعهد، متديد األجل املذكور.

4- برصف النظر عن التبعات املرتتبة عن املنازعات، فإن عدم تصدير البضائع التي تم تعويضها 
يرتتب عنه أداء الرسوم الجمركية و غريها من الرسوم و املكوس املفروضة يف تاريخ تسجيل ترصيح القبول 
البند 2 من الفصل 93 أعاله يف حالة عدم إيداع  املؤقت مع أداء الفائدة عن التأخري املنصوص عليها يف 

الرسوم و املكوس املستحقة.

و تستحق هذه الفائدة ابتداء من تاريخ تسجيل ترصيح القبول املؤقت إىل غاية يوم التحصيل.

القيمة الواجب اعتبارها يف هذا الصدد هي قيمة هذه البضائع و املنتجات يف تاريخ تسجيل هذا 
الترصيح.

الفصل 152 املكرر ثالث مرات- ال ميكن االستفادة من نظام التصدير املؤقت ألجل تحسني الصنع 
السلبي مع اعتامد املبادلة باملثيل إال إذا تم استيفاء الرشوط املحددة يف الفصلني 152 املكرر و 152 املكرر 

ثالث مراث أعاله.

الفصل 152 املكرر أربع مرات- تحدد بنص تنظيمي رشوط تطبيق هذا الباب.

الباب السادس

التصدير املؤقت

الفصل 153 - 1- التصدير املؤقت نظام يساعد عىل أن تخرج من الرتاب الخاضع مع وقف رسوم 
ومكوس التصدير املطبقة:

أ( بعض األعتدة واملنتجات والحيوانات املراد استعاملها  يف الخارج؛
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املغرب   يف  اعتيادي  إقامة  محل  لهم  الذين  لألشخاص  الشخيص  لإلستعامل  املعدة  األشياء  ب( 

واملتوجهني مؤقتا للمقام خارج الرتاب الخاضع.

2- يجب أن تستورد هذه األعتدة  واملنتجات والحيوانات واألشياء إىل الرتاب الخاضع عىل حالة 

تصديرها و يف اآلجال املحددة مبراسيم التطبيق.

رسوم  من  اإلعفاء  من  استريادها  عند  واألشياء  والحيوانات  واملنتجات  األعتدة  هذه  تستفيد   -3

ومكوس اإلسترياد مع مراعاة رشوط الحالة واآلجال املشار إليها أعاله.

4- برصف النظر عن املنازعات الناتجة عن ذلك فإن عدم القيام، داخل اآلجال املحددة، بإعادة 

استرياد املنتجات والبضائع املصدرة بصفة مؤقتة يعترب تصديرا نهائيا ويلزم املتعهد بإيداع ترصيح جمريك 

جديد يحل محل الترصيح املسجل سابقا مع جميع اآلثار الناتجة عن نظام التصدير.

الوزراء  استشارة  بعد  باملالية  املكلف  الوزير  من  باقرتاح  تتخذ   مبراسيم  تحدد   -  154 الفصل 
املعنيني رشوط تطبيق هذا الباب و ال سيام :

- األعتدة واملنتجات والحيوانات واألشياء التي ميكن أن تستفيد من التصدير املؤقت وكذا الغرض 

الذي تستعمل له وآجال بقائها يف الخارج ؛

واملنتجات  األعتدة،  رجوع  ضامن  قصد  التصدير  عند  بتوقيعها  املطالبة  متكن  التي  الوثائق   -

والحيوانات واألشياء املذكورة إىل الرتاب الخاضع.

الباب السابع

العبـور

مكتب  من  الجامرك  رعاية  تحت  بضائع  نقل  عىل  يساعد  نظام   العبور   - 1-  155  الفصل 
أو مستودع جمريك إىل مكتب أو مستودع جمريك آخر.

2- تستفيد البضائع العابرة من وقف الرسوم واملكوس املفروضة عليها.

3- تحدد كيفيات تطبيق هذا الباب مبرسوم يتخذ باقرتاح من الوزير املكلف باملالية.

الفصل 156 -1 - يضمن رواج البضائع عند العبور بسند لإلعفاء مقابل كفالة أو بأية وثيقة أخرى 
تقوم مقامه.

2- يجب أن تقدم البضائع و الوثائق الجمركية املرسلة معها:

- يف أثناء الطريق، كلام طلبها أعوان اإلدارة؛

- عند وصولها إىل املكان املوجهة إليه، إىل املكتب الجمريك أو املستودعات. 

النقل  الواجب عىل أصحاب  الطريق  االقتضاء  العبور وعند  بعملية  القيام  أجل  اإلدارة  3- تحدد 

السري فيها.

الفصل 157 -1 - عندما تصل البضائع إىل مكتب املكان املوجهة إليه ميكن الترصيح بها بحكم 
جميع األنظمة الجمركية التي تطبق عليها لو أنها قدمت إىل هذا املكتب مبارشة.

للمكان  الجمريك  املكتب  بها بخصوص االستهالك إىل  التي يرصح  العابرة  البضائع  2- تفرض عىل 



رشة
ملبا

ري ا
 غ

ب
رضائ

وال
ك 

امر
لج

ة ا
ون

مد
 

1.
77

.3
39

م 
رق

ري 
ظه

 

67

املوجهة إليه الرسوم الجمركية وغريها من الرسوم واملكوس املعمول بها يف تاريخ تسجيل الترصيح املفصل 

بخصوص االستهالك كام تفرض عليها إجراءات املراقبة الخاصة بالتجارة والرصف.

3- ألجل تطبيق الرسوم واملكوس ال ميكن أن تكون القيمة املمكن فرض الرسوم عليها أقل من قيمة  

نفس البضائع عىل حالتها يوم دخولها إىل الرتاب الخاضع.

الفصل 158 -  يجب يف حالة ثبوت خصاص يف البضائع :

1- أن تكون الرسوم الجمركية وغريها من الرسوم واملكوس املطبقة هي الرسوم واملكوس املعمول 

بها يف تاريخ ثبوت الخصاص املذكور؛

2- أن تكون القيمة الواجب اعتبارها هي القيمة املحددة يف 3 من الفصل  157 أعاله.

الباب الثامن

نظام اإلسرتداد )الدراوباك(

الفصل 159 - 1-  يساعد نظام االسرتداد )الدراوباك( عىل أن يرجع مبقدار متوسط بعد تصدير 
بعض البضائع أو تفويتها تحت نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال رسم االسترياد وعند االقتضاء 

البضائع  الداخلة يف صنع  املنتجات  عن  أو  البضائع  هذه  عن  املستوفاة  االستهالك  عن  الداخلية  املكوس 

املصدرة أو املستهلكة خالل إنتاجها.

2- تعني البضائع التي ميكن أن تستفيد من هذا النظام مبرسوم يتخذ باقرتاح من الوزير املكلف 

باملالية بعد استشارة الوزراء املعنيني.

3 ـ ميكن أن ينص يف هذا املرسوم عىل عدم استفادة الصادرات املوجهة إىل بلدان معينة من النظام 

املذكور.

الفصل 160 - 1 - تحدد مقادير اإلرجاع املتوسطة مبرسوم يتخذ باقرتاح من الوزير املكلف باملالية 
بعد استشارة أرباب الصناعات املعنية. وتحدد تواريخ تطبيقها يف املرسوم املذكور.

 2ـ ميكن أن تراجع هذه املقادير طبق نفس الكيفيات والرشوط إذا طرأ تغيري عىل أحد العنارص 

املعتربة يف تحديدها إما باقرتاح من اإلدارة أو بطلب من صانعي البضاعة.

الفصل 161 - تبارش تصفية املبالغ الواجب إرجاعها يف نهاية كل ثالثة أشهر.

ويتوقف القيام بهذه التصفية عىل تقديم ملف لطلب اإلرجاع وتحدد الوسائل املثبتة التي يتألف 

منها امللف بقرار للوزير املكلف باملالية الذي يحدد فيه آجال إرجاع املبالغ وتعني فيه عند الحاجة الرشوط 

الخصوصية لتصفية بعض البضائع.

الفصل 162 -  ال ميكن ألي كان أن يطالب بإرجاع الرسوم واملكوس عن تصدير سابق بعد مرور 
أكرث من سنتني عىل تاريخ إيداع طلب اإلرجاع.
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الفصل 163 -  إذا كان تركيب املنتجات املصدرة من حيث الكمية والجودة يجب تحديده من  
طرف مخترب ما تعني أن يتم هذا التحديد من لدن املخترب الذي يعينه الوزير املكلف باملالية.

 غري أنه ميكن لإلدارة أن توجه بطلب من املرصح أو مبسعى منها عينات من البضائع املرصح بها 

ألجل تحاليل جديدة يقوم بها مخترب تعينه أو أن تعترب استنتاجات تحاليل قامت بها مختربات أخرى غري 

املختربات التي عينها الوزير املكلف باملالية.

الباب التاسع

التحويل تحت مراقبة الجمرك

الفصل 163 املكرر - التحويل تحت مراقبة الجمرك نظام يسمح باسترياد بضائع، مع وقف الرسوم 
واملكوس، قصد إخضاعها لعمليات تغري من صنفها أو حالتها، وذلك من أجل عرض املنتجات املتحصلة من 
هذه العمليات لالستهالك، وفقا للرشوط املحددة يف الفصل 163 املكرر ست مرات بعده، وتسمى هذه 

املنتجات، باملنتجات املحولة.

الفصل 163 املكرر مرتني - ال ميكن أن يستفيد من هذا النظام إال األشخاص الذين يتوفرون أو 
بإمكانهم أن يتوفروا عىل األدوات الالزمة للتحويل املزمع القيام به وذلك وفق الرشوط التالية :

ـ يجب أن تستفيد املنتجات املحولة، بناء عىل أحكام هذه املدونة، من اإلعفاء الكيل أو الجزيئ 
للرسوم واملكوس املستحقة عند االسترياد؛

ـ يجب أن ال يرتتب عن اللجوء إىل استعامل نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك أي تغيري يف اآلثار 
املتوخاة من القواعد املتعلقة بالقيود الكمية املطبقة عىل البضائع املستوردة ؛

ـ يجب أن يكون من املمكن التعرف عىل البضائع املزمع صياغتها من خالل املنتجات املحولة.

الفصل 163 املكرر ثالث مرات - 1 - إذا كانت املنتجات املحولة تستفيد من اإلعفاء الكيل أو 
الجزيئ من الرسوم واملكوس املستحقة عند االسترياد مبقتىض أحكام هذه املدونة، فإن نظام التحويل تحت 

مراقبة الجمرك مينح مبقرر ملدير اإلدارة بعد استشارة الوزير املكلف باملورد.

2 - ميكن لتيسري أعامل الصنع املجزأة أن يتم طبق الرشوط املحددة يف 5 و6 من الفصل 116 أعاله، 
تفويت املنتجات املحولة كيفام كانت درجة اإلعداد التي بلغتها هذه املنتجات.

ميكن تفويت البضائع التي مل.تخضع لعمليات تغري من صنفها أو حالتها كام هو منصوص عليه يف 
»الفصل 163 املكرر، وفق نفس الرشوط املشار إليها يف الفقرة أعاله.

يجب عىل املفوت له أن يستويف الرشط املنصوص عليه يف الفصل 163 املكرر مرتني أعاله.

3- ميكن للبضائع املرصح بها يف إطار نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك، أن تسلم للمناولة تحت 
«مسؤولية املتعهد، لشخص يتوفر عىل األدوات الرضورية برشط أن يشهد هذا الشخص باستالم البضاعة  
«يف اإلذن بالتسليم الذي يحفظ من طرف املتعهد. ويجب عىل هذا األخري أن يضمن دفاتره تسليم هذه 

«البضائع وذلك طبقا ألحكام الفصل 116 املكرر مرتني أعاله.

الفصل 163 املكرر أربع مرات - 1 - تحدد املدة القصوى لبقاء البضائع تحت نظام التحويل 
النظام ما عدا  البضائع تحت هذا  تاريخ تسجيل ترصيح دخول  ابتداء من  تحت مراقبة الجمرك يف سنة 

باستثناء مينح من طرف الوزير املكلف باملالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء املعنيني.
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2 - تحدد بنص تنظيمي مدة البقاء األوىل للبضائع تحت النظام املذكور وعند االقتضاء رشوط منح 

متديد األجل.

3 - وإذا مل يتم، بعد انرصام األجل املرخص به، عرض املنتجات املحولة لالستهالك أو، عند االقتضاء، 

البضائع املزمع صياغتها تحت نظام التحويل، صارت الرسوم واملكوس املفروضة بصورة عادية عليها مستحقة 

يف الحال.

غري أنه و برصف النظر عن املنازعات الناتجة عن ذلك، فإن الرسوم و املكوس الجمركية تكون غري 

مستحقة عندما يتم مبوجب ترخيص من اإلدارة تصدير البضائع إما عىل الحالة التي تم استريادها عليها من 

قبل و إما عىل شكل منتوجات محولة و متأتية من بضائع تم استريادها من قبل.

مراقبة  التحويل تحت  تحدد نسب تصفية حسابات   -  1  – املكرر خمس مرات  الفصل 163 
الجمرك، يف مقررات منح هذا النظام؛ املنصوص عليها يف الفصل 163 املكرر ثالث مرات أعاله.

2 - وتحدد هذه النسب حسب الظروف الحقيقية التي تتم فيها أو ستتم فيها عملية التحويل.

الفصل 163 املكرر ست مرات - إن املنتجات املحولة يتم عرضها لالستهالك طبق الرشوط اآلتية:

أ( الرسوم واملكوس املستحقة هي الرسوم واملكوس املعمول بها يف تاريخ تسجيل الترصيح املفصل 

عىل أساس صنف التعريفة وكميات املنتوج املحول الذي سيعرض لالستهالك.

ب( القيمة الواجب اعتبارها هي قيمة البضائع يف تاريخ تسجيل ترصيح دخول هذه البضائع تحت 

نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك.

الفصل 163 املكرر سبع مرات - عندما تعرض لالستهالك بضائع عىل الحالة التي كانت عليها 
عند االسترياد أو منتجات توجد يف مرحلة وسط أثناء عملية التحويل باملقارنة مع تلك املنصوص عليها يف 

مقررات منح نظام التحويل املشار إليها يف الفصل 163 املكرر ثالث مرات، وجب دفع الرسوم واملكوس عىل 

أساس صنف وكميات البضائع املقبولة تحت نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك، وباعتبار أسعار الرسوم 

واملكوس املعمول بها يوم تسجيل الترصيح املتعلق بهذا النظام مع أداء الفائدة عن التأخري، املنصوص عليها 

يف الفصل 93 )2( أعاله يف حالة عدم إيداع مبلغ ضامن الرسوم واملكوس املستحقة.

وتستحق هذه الفائدة ابتداء من تاريخ تسجيل ترصيح التحويل تحت مراقبة الجمرك إىل غاية 

يوم التحصيل.

أما القيمة الواجب اعتبارها يف هذا الصدد فهي قيمة هذه البضائع يف تاريخ تسجيل هذا الترصيح.

الفصل 163 املكرر مثان مرات - إذا كان تركيب املنتجات املحولة وجميع العنارص األخرى املميزة 
لها تستوجب أن يعهد مبراقبتها وتحديدها إىل مخترب ما، وجب أن يعهد بذلك إىل املخترب الذي يعينه الوزير 

املكلف باملالية.

 غري أنه ميكن لإلدارة أن توجه بطلب من املرصح أو مبسعى منها عينات من البضائع املرصح بها 

ألجل تحاليل جديدة يقوم بها مخترب تعينه أو أن تعترب استنتاجات تحاليل قامت بها مختربات أخرى غري 

املختربات التي عينها الوزير املكلف باملالية.

الفصل 163 املكرر تسع مرات - تحدد رشوط تطبيق هذا الباب بنص تنظيمي.
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الجزء السادس 
األنظـمـة الخــاصـة

الباب األول
نظام تعريفي تفضييل

الفصل 164 - 1 - تستورد خالفا ألحكام الفصل 3 ومبعزل عن أحكام الفصل 5 أعاله، مع اإلعفاء 
من الرسوم الجمركية وغريها من الرضائب والرسوم :

أ( البضائع واملنتجات املعدة لجاللة امللك ؛

ب( األشياء والبضائع املرجعة إىل الرتاب الخاضع أو املتأصلة منه أو املمغربة بأداء الرسوم عنها؛

األجانب يف  األعضاء  وإىل  والقنصلية  الدبلوماسية  واملصالح  السفراء  إىل  املوجهة  اإلرساليات  ت( 

املنظامت الدولية الرسمية التي لها مقرها باملغرب.

لها  املعرتف  الحكومية  املنظامت غري  الخريية وكذا  املؤسسات  املوجهة إىل بعض  اإلرساليات  ث( 

بصفة املنفعة العامة ؛

ج( اإلرساليات االستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية وكذا البضائع ذات قيمة زهيدة ؛

الوطني واإلدارات  الدفاع  إدارة  ح( األسلحة والعتاد وكذا أجزاؤها ولوازمها املستوردة من طرف 

املكلفة باألمن العام ؛

خ( اآلليات والتجهيزات العسكرية وكذا أجزاؤها ولوازمها املستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني؛

د( املعدات والتجهيزات الخاصة وكذا أجزاؤها ولوازمها، املستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني 

و اإلدارات املكلفة باألمن العام ؛

املزارب  تستغلها  التي  واملراكب  السفن  يف  املستعملة  امللينة  والزيوت  واملحروقات  الوقود  ذ( 

وضيعات تربية سمك األحواض ؛

ر( لحوم الدواجن و األبقار و األغنام و اإلبل املستوردة من طرف القوات املسلحة امللكية أو لفائدتها ؛

 Ex 8901.10 ز( ســفن الــنقل الــبحري للبــضائع و األشخـــاص )البنــــود التعريفــيــة أرقــام 

و Ex 8901.20 و Ex 8901.30 و Ex 8901.90( وكذا املعدات و اآلالت و األجزاء و القطع املنفصلة والتوابع 

الخاصة بهذه السفن؛

س( الطائرات املستخدمة يف خدمات منتظمة للنقل الجوي العاملي وكذا املعدات و قطع الغيار 

املعدة إلصالحها؛

ش( لوازم النرش املشار إليها يف الفصل األول من الظهري الرشيف الصادر يف 8 شعبان 1371 )3 ماي 

1952( املحدد مبوجبه النظام الجمريك للوازم النرش؛

ص( املعدات و املواد و املنتجات القابلة لالستهالك املخصصة الستكشاف الهيدروكربورات والتنقيب 

عنها و استغاللها و لألنشطة امللحقة بذلك وفقا ألحكام القانون رقم 90-21 املتعلق بالبحث عن حقول 

الهيدروكاربورات واستغاللها الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 118-91-1 بتاريخ 27 من رمضان 1412 

)فاتح أبريل 1992( ؛
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املسامة  السياحية  السيارة  لصناعة  الرضورية  واألطقم  واللوازم  واملواد  واملنتجات  األجزاء  ض( 

»السيارة االقتصادية« )البند التعريفي Ex 87.03( و العربة السيارة لنقل البضائع املسامة »السيارة النفعية 

الخفيفة االقتصادية« )البند التعريفي Ex 87.04( و الدراجة النارية املسامة »الدراجة النارية االقتصادية« 

)البند التعريفي Ex 87.11( و الدراجة املسامة »الدراجة االقتصادية« )البند التعريفي Ex 87.12( املحددة 

مميزاتها و مواصفاتها يف اتفاقية مربمة بني الحكومة و الصانع أو الصناع؛

ط( السلع التجهيزية واملعدات واألدوات املستوردة من طرف أو لفائدة املقاوالت التي تلتزم بإنجاز 

برنامج استثامري يساوي مبلغه أو يفوق خمسون مليون )50.000.000( درهم  يف إطار اتفاقيات مربمة 

مع الحكومة، و الالزمة إلنجاز هذا الربنامج االستثامري املذكور؛ و كذلك األجزاء والقطع املنفصلة واللوازم 

املستوردة عند استرياد السلع التجهيزية واملعدات واألدوات املخصصة لها.

و مينح هذا اإلعفاء خالل مدة ستة و ثالثني )36( شهرا ابتداء من تاريخ أول عملية استرياد املرتبطة 

باالتفاقية السارية املفعول؛ 

التجارية  الحامية  تدابري  إليها أعاله، من  املشار  األدوات  املعدات و  التجهيزية و  السلع  تستثنى، 

الظهري  بتنفيذه  الصادر  التجارية  الحامية  بتدابري  املتعلق   15.09 رقم  القانون  ملقتضيات   طبقا  املتخذة 

الرشيف رقم 1.11.44 الصادر يف 29 من جامدى اآلخرة 1432 )2 يونيو 2011(.

ظ( التجهيزات و املعدات املستخدمة حرصيا لتسيري جمعيات السلفات الصغرية؛

ع( الكرايس و الدراجات و السيارات و كذا األدوات و املعدات اآللية املحددة الئحتها بنص تنظيمي، 

املعدة خصيصا لألشخاص يف وضعية إعاقة حسب مدلول القانون اإلطار رقم 97.13 املتعلق بحامية حقوق 

األشخاص يف وضعية إعاقة و النهوض بها الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.16.52 بتاريخ 19 من رجب 

1437 )27 أبريل 2016(؛

غ( األوراق البنكية األجنبية و كذلك املواد و السلع املخصصة لبنك املغرب وفق املهام املنوطة به؛

ف( زيوت النفط الخام أو املعادن النفطية املعدة للتصفية؛

ق( املنتجات النفطية التالية: وقود ممتاز، بنزین عادي، نفط مكرر لإلضاءة، بنزین النفاثات، غازوال، 

فیولوال، زیوت قاعدیة، قار نفطي و قار مخفف )كت – باك( املصنفة بالفصل 27 من النظام املنسق؛

ك( املعدات يف األرض و معدات التدريب والوثائق، املحددة الئحتها بنص تنظيمي، الواجب استعاملها 

فقط داخل حظرية املطارات الدولية واملستوردة من لدن منشآت النقل الجوي للركاب أو الربيد أو البضائع والتي 

ميثل مجموع خدماتها من أو إىل تراب خارج املغرب نسبة 08% عىل األقل من مجموع الخدمات التي تستغلها؛

الالزمة لصنع  املعدات  باستثناء  الوثائق واملعدات يف األرض، املحددة الئحتها بنص تنظيمي،  ل( 

والقطع  تجهيزاتها  أو  الفرعية  مجموعاتها  أو  الطائرات  أجزاء  فحص  أو  تجريب  أو  مراجعة  أو  إصالح  و 

املعدة إلدماجها فيها، املستوردة من لدن الرشكات التي تعمل يف املساعدة عند توقف الطائرات والواجب 

استعاملها خصيصا داخل حظرية املطارات الدولية؛

اتفاقات منظمة األمم  الثقافية املستوردة يف إطار  أو  العلمية   أو  الرتبوية   م( االشياء واملعدات 

رقم  الرشيفني  بالظهريين  عمال  املغرب  إليها  انضم  التي   )UNESCO( والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة 

1.60.201 و رقم 1.60.202 بتاريخ 14 من جامدى األوىل 1383 )3 أكتوبر 1963(.
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الوزراء   استشارة  بعد  باملالية  املكلف  الوزير  من  باقرتاح  يتخذ  مبرسوم  االقتضاء  عند  تحدد   -  2

املعنيني رشوط تطبيق هذا الفصل.

الفصل 164 املكرر - 1 – تستفيد من رسم االسترياد األدىن بنسبة 2,5% خالفا ألحكام الفصل 3 
ومبعزل عن أحكام الفصل 5 أعاله :

أ( أسامك املورة و طعم، الشباك وآليات الصيد البحري، املحددة الئحتها بنص تنظيمي ؛

ب( أجهزة الحامية من أخطار التسمم الهوايئ ؛

ت( السلــع املستــــوردة من طــرف التعـــاون الوطـني املحــدث مبــوجب الظهيـر الرشيــــف 

رقم 099-57-1 الصادر بتاريخ 26 من رمضان 1376 )27 أبريل 1957( ؛

ث( السلع املستوردة من طرف »الهالل األحمر« املغريب ؛

خ( )ينسخ( 

د( املعدات واملواد املخصصة للسقي، املحددة الئحتها بنص تنظيمي ؛

ذ( )ينسخ( 

 0402.21.19.00 و   0402.10.12.00 أرقام  التعريفية  البنود  يف  املصنفة  املنتجات   ش( 

يوليوز  و  يونيو  أشهر  خارج  املستورد  البسكويت  لصناعة  املعد  الطري  )القمح   Ex1001.99.00.19 و 

وأغسطس( و 1701.99.91.99، يف حدود الكميات السنوية املحددة كالتايل :  

ص( البضائع املنتجة يف مناطق الترسيع الصناعي كام  هي معرفة يف القانون رقم 94-19 املتعلق 

مبناطق الترسيع الصناعي الصادر بتنفيذه الظهري الرشیف رقم 1-95-1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 )26 

املعامالت  تتعدى 30% من رقم  بنسبة قصوى ال  الخاضع  الرتاب  يناير 1995( عند عرضها لالستهالك يف 

السنوي عند التصدير ؛

ض( املواد و املعدات و السلع املستوردة من طرف :

- العصبة الوطنية ملحاربة أمراض القلب والرشايني املحدثة بالظهري الرشيف مبثـــــابة قانون رقم 

334-77-1 الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( يف إطار املهام املنوطة بها ؛

- مؤسسة الحسن الثاين ملحاربة أمراض داء الرسطان املحدثة بالظهري الرشيف مبثابة قانون رقم 

335-77-1 الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( يف إطار املهام املنوطة بها ؛

- مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعامل االجتامعية للرتبية و التكوين يف إطار املهام املنــــوطة 

بـــــها طبـــــقا ألحكام القانـــــون رقم 00-73 القايض بإحداث و تنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض 

الكمية السنوية بالطنالرتميز الجمريك

0402.10.12.002 000

0402.21.19.00500

Ex1001.99.00.1940 000 )القمح الطري املعد لصناعة البسكويت( 

1701.99.91.9950 000
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من   11 بتاريخ   1-01-197 رقم  الرشيف  الظهري  بتنفيذه  الصادر  التكوين  و  للرتبية  االجتامعية  باألعامل 

جامدى األوىل 1422 )فاتح أغسطس 2001( ؛

 - مؤسسة الشیخ زاید بن سلطان املنشأة بظهري رشیف معترب مبثابة قانون رقم 288-93-1 الصادر 

يف 22 من ربيع األول 1414 )10 سبتمرب 1993( يف إطار املهام املنوطة بها ؛

- جامعة األخوين بإفران املنشأة بظهري رشیف معترب مبثابة قانون رقم 227-93-1 الصادر يف 3 ربيع 

اآلخر 1414 )20 سبتمرب 1993( يف إطار املهام املنوطة بها ؛

- مؤسسة الشیخ خلیفة بن زاید املنشأة بالقانون رقم 07-12 الصادر بتنفيذه الظهري الرشیف رقم 

103-07-1 بتاريخ 8 رجب 1428 )24 يوليوز 2007( يف إطار املهام املنوطة بها ؛ 

- املجموعة ذات املنفعة العامة »معهد البحث يف داء الرسطان« املحدث طبقا للقانون رقم 08-00 

املتعلق بتأسيس املجموعات ذات النفع العام الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 204-00-1 بتاريخ 15 من 

صفر 1421 )21 ماي 2000(، وفقا للمهام املوكولة إليه مبقتىض نظامه األسايس كام متت املصادقة عليه بالقرار 

املشرتك لوزير التعليم العايل و البحث العلمي و تكوين األطر و وزير الصحة و وزير االقتصاد و املالية رقم 

14-3733 الصادر يف 2 جامدى اآلخرة 1435 )02 أبريل 2014( ؛

ط( البضائع املصدرة يف أول االمر بعد اكتسابها لألصل املغريب تبعا لتحويلها تحت نظام اقتصادي 

جمريك.

2 – تحدد، عند االقتضاء، بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الفصل.

الباب الثاين

املالحة البحرية أو الجوية

التمــويـــن

الفصل 165 - 1 ـ تعفى مواد الوقود واملحروقات والزيوت امللينة واألغذية ومؤونات السفن أو 
الجمركية وغريها من  الرسوم  أداء  الخارج من  املتجهة نحو  الجوية  أو  البحرية  الالزمة للمالحة  الطائرات 

الرسوم والرضائب املفروضة عليها.

2 - ميكن أن يخول مبرسوم يتخذ باقرتاح من الوزير املكلف باملالية اإلعفاء الكيل أو الجزيئ من 

الرسوم واملكوس املذكورة لصالح مواد الوقود أو املحروقات أو الزيوت امللينة املعدة لالستهالك خالل املالحة 

البحرية أو الجوية غري املشار إليها يف 1 أعاله.

3 - تحدد مبرسوم يتخذ باقرتاح من الوزير املكلف باملالية رشوط تطبيق هذا الباب.

البـاب الثـالـث
املسـافـنـة

الفصل 166 - إن مسافنة البضائع داخل حظرية مكاتب الجامرك من باخرة أو طائرة إىل باخرة 
أو طائرة أخرى، توقف تطبيق تدابري القيود الكمية عند االسترياد والتصدير والحظر غري املنصوص عليه يف 

الفصل 115 أعاله، ما مل تكن هناك نصوص قانونية مخالفة.
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البـاب الرابـع 
النقل البحري الداخيل

الفصل 166 املكرر - 1 - يعترب النقل البحري الداخيل نظاما يسمح بالنقل عن طريق البحر من 
نقطة إىل نقطة أخرى بالرتاب الخاضع :

أ( البضائع ذات املنشأ املغريب واملنتجات ذات املنشأ األجنبي املرخص يف دخولها إىل الرتاب الخاضع ؛

ب( املنتجات املستوردة وغري املرصح بها، رشيطة نقلها عىل منت سفينة غري السفينة التي تم عىل 

متنها استرياد هذه البضائع إىل الرتاب الخاضع.

واالسترياد،  التصدير  املستوفاة حني  األخرى  واملكوس  الجمركية  للرسوم  املنتجات  تخضع هذه  ال 

كام ال تفرض عليها املوانع والقيود الكمية عند االسترياد والتصدير برشط نقلها مبارشة وإثبات منشأها أو 

الرتخيص يف دخولها للرتاب الخاضع.

غري أن البضائع ذات املنشأ األجنبي غري املرصح بها واملشار إليها يف ب( تخضع، عند وصولها إىل 

مكتب الجامرك، إلجراءات االستخالص الجمريك، وعند االقتضاء، إلجراءات مراقبة التجارة الخارجية.

2 - يجب أن يحرر بشأن النقل املشار إليه يف الفقرة 1 أعاله ترصيح جمريك تحدد وفق الرشوط 

املبينة بالفقرة 3 من الفصل 74 من هذه املدونة صيغته والبيانات الواجب إدراجها فيه والوثائق املتعني 

إلحاقها به.

الجزء السادس املكرر

 مراقبة أنظمة اإلعفاء من الرسوم والرضائب

حني االسترياد أو وقف استيفائها

الفصل 166 املكرر مرتني - 1 - يخضع ملراقبة اإلدارة وفق الرشوط املقررة يف الفصل 42 أعاله 
كل ما هو مقرر يف هذه املدونة من إعفاء أو وقف استيفاء يتعلق بالرسوم واملكوس حني االسترياد إذا كان 

مرتبطا بتوجيه البضائع املستفيدة من ذلك وجهة معينة أو استخدامها لغرض محدد.

وتنتهي هذه املراقبة عندما :

ـ تصري رشوط االستفادة من اإلعفاء أو من وقف استيفاء الرسوم واملكوس، غري متوفرة ؛

ـ يتم تصدير البضائع أو إتالفها ؛

ـ يرخص باستعامل البضائع يف غري األغراض التي منح من أجلها اإلعفاء أو وقف استيفاء الرسوم 

واملكوس بعد أداء الرسوم واملكوس املستحقة.

وزيادة عىل العقوبات املقررة يف هذه املدونة أو يف نصوص ترشيعية خاصة يرتتب عىل كل تغيري 

للوجهة أو االستخدام املشار إليهام أعاله األداء الفوري للرسوم واملكوس املعفى منها أو املوقوف استيفاؤها 

بغري حق، ويضاف إىل ذلك مبلغ فائدة التأخري املستحقة من يوم تسجيل الترصيح املفصل مع اإلعفاء من 
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الرسوم واملكوس أو وقف استيفائها إىل غاية يوم األداء.

ويكون سعر فائدة التأخري هو السعر املعتمد لتطبيق البند 2 من الفصل 93 أعاله.

 2 - ال تطبق أحكام 1 من هذا الفصل عىل البضائع واملنتجات املشار إليها يف )أ( و )ب( و )ح( 

و )خ( و )د( من الفصل 164-1 أعاله.
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الـجـزء السـابع 
حركة البضائع وحيازتها داخل الرتاب الجمريك

الباب األول

)ينسخ(

الفصل 167 - )ينسخ(

الفصل 168 - )ينسخ(

الفصل 169 - )ينسخ(

الباب الثاين

)ينسخ(

القسـم األول

)ينسخ(

الفصل 170 - )ينسخ(

الفصل 171 - )ينسخ(

الفصل 172 - )ينسخ(

القسـم الثـاين

)ينسخ(

الفصل 173 - )ينسخ(

الفصل 174 - )ينسخ(

الفصل 175 - )ينسخ(

الفصل 176 - )ينسخ(

الفصل 177 - )ينسخ(

القسـم الثـالث
)ينسخ(

الفصل 178 - )ينسخ(

الفصل 179 - )ينسخ(
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القسـم الـرابع
)ينسخ(

الفصل 180 - )ينسخ(

البـاب الثالـث

قواعد تطبق مبجموع الرتاب الخاضع

عىل بعض البضائع

الفصل 181 - 1 - يجب عىل األشخاص املوجودة يف حوزتهم البضائع الخاضعة للرسوم والرضائب 
عند االسترياد أو األشخاص الذين ينقلون هذه البضائع أن يدلوا مبجرد ما يطلب منهم ذلك أعوان اإلدارة أو 

ضباط الرشطة القضائية أو األعوان محررو املحارض اآلخرون بإيصاالت تثبت أن هذه البضائع قد أدخلت 

لألصل  األخرى  اإلثباتات  بجميع  أو  بأوراق صنع  أو  بفاتورات رشاء  أو  الخاضع  الرتاب  إىل  قانونية  بصفة 

الصادرة عن األشخاص أو رشكات مستقرة داخل الرتاب الخاضع بصفة قانونية.

غري أنه عندما يرصح حائزو وناقلو البضائع، أنهم يتوفرون، يف مكان آخر، عىل اإلثباتات املطلوب 

اإلدالء بها، ميكن ألعوان اإلدارة أو ضباط الرشطة القضائية أو األعوان محرري املحارض اآلخرين  مرافقتهم 

لتمكينهم من تقديم اإلثباتات املذكورة أو أن مينحوا لهم إمكانية العمل عىل تقديم هذه اإلثباتات داخل 

أجل 48 ساعة.

2 - يجب كذلك عىل األشخاص الذين كانت يف حوزتهم البضائع املذكورة أو بارشوا نقلها أو بيعها 

أو تفويتها أو معاوضتها أن  يدلوا باملستندات املشار إليها يف 1 أعاله كلام طلب منهم ذلك أعوان اإلدارة 

أو ضباط الرشطة القضائية أو األعوان محررو املحارض اآلخرون يف ظرف أربع سنوات يبتدئ إما من الوقت 

الذي مل تبق فيه البضائع بني أيديهم وإما من تاريخ تسليم إثباتات األصل.

الجــزء الثـامـن

 الرضائب غري املبارشة :

املكوس الداخلية عىل االستهالك الراجعة لإلدارة

الباب األول

مقتضيات عـامــة

الفصل 182 - 1 - تكلف اإلدارة بتصفية وتحصيل الرضائب الداخلية عىل االستهالك املطبقة عىل 
األصناف التالية من البضائع واملصوغات املستوردة أو املنتجة بالرتاب الخاضع :

ـ أنواع الليمونادا واملياه الغازية أو غري الغازية واملياه املعدنية ومياه املائدة أو غريها معطرة كانت 

أو غري معطرة ؛
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ـ الجعة ؛ 

ـ الخمور والكحول ؛

ـ منتجات الطاقة والزفت ؛

ـ املصوغات من البالتني أو الذهب أو الفضة ؛

ـ التبغ املصنع ؛

ـ سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة األجهزة اإللكرتونية املسامة »السجائر اإللكرتونية« و األجهزة املامثلة ؛

ـ االطارات املطاطية و لو كانت مركبة عىل األطواق ؛

- املنتجات و اآلالت و األجهزة التي تشتغل بالكهرباء ؛

- اآلالت االلكرتونية ؛

- البطاريات املخصصة للمركبات.

2 - تصفى هذه املكوس وتحصل كام هو الشأن يف الرسوم الجمركية.

3 - تطبق مقتضيات الجزء التاسع “املنازعات” من هذه املدونة عىل املخالفات للترشيع والنظام 

املتعلقني باملكوس املشار إليها أعاله.

4 - تحدد مبالغ الرضائب الداخلية عىل االستهالك املفروضة عىل البضائع واملصوغات املشار إليها 

أعاله وكذا األحكام الخاصة بهذه البضائع واملصوغات، مبوجب الظهري الرشيف مبثابة قانون رقم 1-77-340 

بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977(.

الفصل 183 - مقادير الرضائب الداخلية عىل االستهالك املشار إليها يف الفصل 182 أعاله، ميكن، 
يف حالة استعجال، أن تقوم الحكومة بتعديلها أو وقف استيفائها، بناء عىل قانون إذن بإصدار ذلك، وفقا 

ألحكام الفصل 70 من الدستور.

الفصل 184 - يف الحاالت املحددة يف القانون املشار إليه يف 4 من الفصل 182 أعاله، يخضع إنشاء 
املعامل أو املصانع أو املؤسسات املنتجة للامدة الجبائية إليداع ترصيح مسبق لدى اإلدارة.

   الباب الثاين

 املكوس الداخلية عىل االستهالك املطبقة عىل البضائع

  واملصوغات من البالتني أو الذهب أو الفضة

 املشار إليها يف 1- من الفصل 182 أعاله

- إن البضائع واملصوغات املبينة يف 1- من الفصل 182 أعاله تفرض عليها املكوس  الفصل 185 
الداخلية عن االستهالك :

الفصل مدلول  حسب  استريادها  فور   : الخارج  من  الواردة  واملصوغات  البضائع  يخص  فيام   ـ 

1- ث أعاله؛
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ـ فيام يخص البضائع واملصوغات املنتجة يف الرتاب الخاضع : فور إنتاجها.

الفصل 186 - إن البضائع واملصوغات املشار إليها يف الفصل 1-182 أعاله تفرض عليها املكوس 
الداخلية عن االستهالك حسب نفس املقادير سواء كانت مستوردة من الخارج أو منتجة بالرتاب الخاضع.

الفصل 187 - 1- فيام عدا اإلعفاءات املمنوحة بقرارات للوزير املكلف باملالية يجب عىل املنتجني 
للمواد الجبائية أن يقدموا لإلدارة :

ـ قبل أي بدء لإلنتاج : ترصيحا باالستعامل يتضمن الكميات التقديرية للمواد الجبائية املراد إنتاجها ؛

ـ فور إنهاء اإلنتاج : ترصيحا بالكميات املنتجة فعليا، يدعى الترصيح باإلنتاج.

2 ـ فيام عدا اإلعفاءات املمنوحة بقرارات للوزير املكلف باملالية، يجب عىل هؤالء املنتجني تقديم 

ضامنة مقبولة من طرف الوزير املذكور.

الفصل 188 - 1- باستثناء املصوغات من البالتني أو الذهب أو الفضة تتوقف عىل ما ييل حيازة 
البضائع املنتجة محليا املشار إليها يف 1 من الفصل 182 أعاله كيفام كانت الجهة التي تقصدها:

والرشوط  للنموذج  وفقا  يحرر  بالحيازة«  »الترصيح  يدعى  اإلدارة  لدى  ترصيح  إيداع  سابق  أ( 

املنصوص عليها يف الفصل 74 أعاله. 

ميكن أن يتخذ »الترصيح بالحيازة« شكل الترصيح االحتياطي كام هو منصوص عليه يف الفصل 76 

املكرر أعاله. 

ب( إذن اإلدارة عندما يكون هذا اإلذن منصوصا عليه يف النصوص التطبيقية الخاصة.

2 - يتوقف عىل ما ييل عرض املصوغات من البالتني أو الذهب أو الفضة املنتجة محليا وتقدميها 

للبيع وبيعها :

أ( سابق إيداع ترصيح لدى اإلدارة يدعى »الترصيح باألشياء من البالتني أو الذهب أو الفضة املقدمة 

الختبارها ووضع العالمة عليها« ويوقعه صانع مصوغات من معادن مثينة ؛

ب( االختبار ووضع دمغات الضامنة من طرف أعوان اإلدارة.

البضائع  عىل  املطبقة  االستهالك  عن  الداخلية  باملكوس  ملزمني  صفة  يخول   -  189 الفصل 
واملصوغات املشار إليها يف 1- من الفصل 182 أعاله :

عند االسترياد : املرصح حسبام هو معرف به يف الفصل 67 أعاله ؛أ( 

ب )عند اإلنتاج املحيل : املرصح املوقع إما عىل الترصيح بالحيازة وإما عىل الترصيح باألشياء من 
البالتني أو الذهب أو الفضة املقدمة الختبارها ووضع العالمة عليها وهو الترصيح املنصوص عليه يف الفصل 

 188أعاله ؛

ت )موكل املرصح ؛

ث )الكفيل يف حالة وجوده.

الفصل 190 - تصفى املكوس الداخلية عن االستهالك املطبقة عىل البضائع واملصوغات املبينة يف1 
من الفصل 182 أعاله :

ـ فيام يخص البضائع واملصوغات املستوردة طبق الرشوط املحددة يف الفصلني 89 و91 أعاله؛
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الترصيح   تسجيل  بعد  إما  تصفى   : الخاضع  الرتاب  يف  املنتجة  واملصوغات  البضائع  يخص  فيام  ـ 
ووضع  املقدمة الختبارها  الفضة  أو  الذهب  أو  البالتني  من  باألشياء  الترصيح  تسجيل  بعد  وإما  بالحيازة 

العالمة عليها وهام الترصيحان املنصوص عليهام يف الفصل 188 أعاله.

أعاله  يليه  وما   14 الفصل  بها يف  الرضيبة حسبام هو معرف  والكمية ألساس  الجودة  عنارص  أما 
فتطبق عىل البضائع الخاضعة للمكوس الداخلية عن االستهالك املذكورة.

الفصل 191 - 1- إن النصوص املقررة يف الفصل 183 أعاله ميكن أن تنص عىل إحصاء املدخرات من 
البضائع املوجودة يوم تعديل تعرفة املكوس الداخلية عن االستهالك لدى الصناع واملنتجني ومقاويل النقل 

واملودع لديهم والتجار باستثناء الذين يبيعون بالتقسيط.

بكميات  كتابيا  ترصيحا  يقدموا  أن  أعاله   1 يف  املبينني  األشخاص  عىل  الحالة  هذه  يف  يجب  ـ   2
املنتجات املوجودة يف حوزتهم يوم تطبيق تعديل التعرفة.

املواد  البضائع حسب محتواها من  املكس عىل  فيها  املفروض  الحاالت  - يف جميع  الفصل 192 
الواجب فرض املكس عليها فإن نسبة املادة التي تحتوي عليها يحددها  من لدن املخترب الذي يعينه الوزير 

املكلف باملالية.

غري أنه ميكن لإلدارة أن توجه بطلب من املرصح أو مبسعى منها عينات من البضائع املرصح بها 
ألجل تحاليل جديدة يقوم بها مخترب تعينه أو أن تعترب استنتاجات تحاليل قامت بها مختربات أخرى غري 

املختربات التي عينها الوزير املكلف باملالية.

الفصل 193 - 1- عندما تظهر أعامل املراقبة املبارشة من طرف أعوان اإلدارة وجود خصاص ال 
كميات  إسقاط  بعد  لالستهالك  دفعت  أنها  الناقصة  الكميات  يخص  فيام  يفرتض  تربيره،  املنتج  يستطيع 

النفايات والخصاص التي تسمح بها النصوص التطبيقية الخاصة.

2- يخضع الخصاص فورا إىل أداء املكوس املذكورة تبعا للمقادير األكرث ارتفاعا برصف النظر عند 
االقتضاء عن العقوبات املستحقة.

الفصل 194 - عندما تظهر أعامل املراقبة املشار إليها يف الفصل 193 أعاله وجود فائض بدون 
تربير يف البضائع الخاضعة للمكوس الداخلية عن االستهالك، يخضع هذا الفائض فورا إىل املكوس املذكورة 

برصف النظر عند االقتضاء عن العقوبات املستحقة.

الفصول 195 إىل 203 )ملغاة(.

الجزء الثامن املكرر

 إيداع التصاريح وأوراق الطريق واإلبراءات

 املكفولة والوثائق امللحقة بها وتسليم الوثائق بطريقة

إلكرتونية أو معلوماتية

الفصل 203 املكرر - يبارش بطريقة إلكرتونية أو معلوماتية إيداع التصاريح املفصلة واملوجزة 
وسندات اإلعفاء مقابل كفالة والوثائق امللحقة بها املنصوص عليها يف هذه املدونة ما عدا االستثناء املنصوص 

عليه بقرار للوزير املكلف باملالية.
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 ميكن لإلدارة تسليم الوثائق املنصوص عليها يف هذه املدونة بطريقة إلكرتونية أو معلوماتية.

وتوقع الترصيحات وسندات اإلعفاء مقابل كفالة والوثائق املذكورة أعاله وفقا للقانون رقـــــم 

 1.07.129 رقم  الرشيف  الظهري  بتنفيذه  الصادر  القانونية  للمعطيات  اإللكرتوين  بالتبادل  املتعلق   53-05

بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 )30 نوفمرب 2007(.

وتحدد إجراءات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي.
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الجــزء التاســع 

املنازعــات

البــاب األول

مقتضيات عامـة

القسـم األول

املخالفـة الجمركيـة

الفصل 204 - الجنحة أو املخالفة الجمركية عمل أو امتناع مخالف للقوانني واألنظمة الجمركية 
ومعاقب عليها مبقتىض هذه النصوص.

الفصل 205 - )ملغى(

لهذه  التام  الخرق  مبثابة  تعترب  الجمركية،  واالنظمة  القوانني  لخرق  محاولة  كل   -  206 الفصل 
القوانني و األنظمة الجمركية ويعاقب عنها بهذه الصفة ولو كانت األفعال التي تتصف بها بداية التنفيذ قد 

ارتكبت خارج الرتاب الخاضع.

الفصل 207 - )ملغى(

القسم الثاين

 العقوبات و التدابري االحتياطية املتعلقة

باملخالفات الجمركية

الفصل 208 - العقوبــات والتدابري االحتياطية الحقيقية املطبقة فيام يخص الجنح واملخالفات 
الجمركية هي :

- الحبس ؛

- مصادرة البضائع املرتكب الغش بشأنها و البضائع املستعملة إلخفاء الغش و وسائل النقل؛

- الغرامة الجبائية.

الفصل 209 - يطبق الحبس املنصوص عليه يف هذه املدونة وتقىض مدته طبق رشوط الحق العام.

الفصل 210 - إن مصادرة البضائع املحظورة بأي وجه من الوجوه تكتيس عىل األخص صبغة تدابري 
احتياطية، وتغلب عىل مصادرة األشياء غري املحظورة صبغة تعويض مدين.

الفصل 211 - تقع مصادرة البضاعة املثبت الغش بشأنها أيا كان حائزها ويؤمر بها وجوبا حتى لو 
كانت هذه البضاعة ملكا لشخص أجنبي عن الغش أو لشخص مجهول وحتى لو مل يصدر أي حكم بشأنها. 
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الفصل 211 املكرر - تقع مصادرة البضاعة التي استعملت إلخفاء البضائع املثبت الغش بشأنها، 
ما عدا إذا ثبت أن هذه البضاعة هي يف ملك شخص آخر أجنبي عن الغش.

الفصل 212 - يحكم وجوبا مبصادرة وسائل النقل التي استخدمت يف ارتكاب جنحة أو مخالفة 
جمركية إذا كان ميلكها :

- من شاركوا يف الغش أو يف محاولة الغش ؛

- شخص أجنبي عن هذه الجنحة أو املخالفة و كانت وسيلة النقل قد هيئت خصيصا الرتكاب 

الغش أو كان مرتكب الغش هو املكلف بسياقتها، ما عدا إذا كان بإمكان مالك وسيلة النقل أن يثبت بان 

املكلف بالسياقة الذي قام بهذا العمل بدون إذن ، قد ترصف خارج إطار الوظائف املوكولة إليه.

الفصل 213 - إن مل ميكن حجز البضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة أو إذا تم حجزها فان 
املحكمة تصدر بطلب من اإلدارة بدال من املصادرة الحكم بأداء مبلغ يعادل قيمة البضائع ووسائل النقل 

املذكورة ويحدد وفقا للكميات املبينة يف الفصل 219 بعده.

الفصل 214 - مع مراعاة أحكام الفصل 257 املكرر بعده، تغلب عىل الغرامات الجبائية املنصوص 
عليها يف هذه املدونة صبغة تعويضات مدنية، غري أنها تصدر عن املحاكم الزجرية ويجب الحكم بها يف 

جميع الحاالت ولو مل تلحق األفعال املرتكبة أي رضر مادي بالدولة.

إذا كانت القضية معروضة أمام املحكمة العسكرية جاز لإلدارة أن تقدم طلب التعويض إىل 

محكمة مدنية.

الفصل 215 - إذا ارتكبت يف آن واحد عدة أفعال خرقا للقوانني واألنظمة الجمركية فان العقوبات 
املالية يحكم بها عن كل فعل ثبت ارتكابه بكيفية قانونية. غري أنه إدا كانت األفعال املذكورة تتعلق بنفس 

البضاعة فيتم تطبيق العقوبة األشد. 

جمركية  مخالفة  يف  املشاركني  جميع  عىل  فريدة  جبائية  بغرامة  إال  يحكم  ال   -  216 الفصل 
واحدة.

الفصل 217 - يحكم باملصادرات والغرامات لفائدة اإلدارة وحدها.

املصالحات  مبلغ  منه  يخصم  أن  دون  املستحقة  املالية  العقوبات  مبلغ  مبجموع  الحكم  ويجب 

املربمة مع الرشكاء يف الجنح أو املخالفات الجمركية واملتواطئني، غري أن تحصيل مبلغ هذه العقوبات من 

طرف اإلدارة ال ميكن أن يتابع عنه إال بعد إسقاط نصيب الرشكاء واملتواطئني املربمة املصالحات معهم.

الفصل 218 - )ملغى(

الفصل 219 - إذا كانت الغرامة محددة بحسب قيمة اليشء الذي كان محل الغش وجب أن يعترب 
يف حسابها قيمة األشياء املحجوزة )البضائع ووسائل النقل( وقيمة األشياء التي تعذر حجزها وفقا ملا وقع 

إثباته بكل الوسائل القانونية.

والقيمة الواجب اعتامدها لحساب الغرامة هي قيمة اليشء يف الجمرك عىل حالته يف تاريخ ارتكاب 

الغش ولو مل تكن البضائع املعنية محل تجارة مرشوعة.



84

رشة
ملبا

ري ا
 غ

ب
رضائ

وال
ك 

امر
لج

ة ا
ون

مد
 

1.
77

.3
39

م 
رق

ري 
ظه

وإذا تبني للمحكمة أن عروضا أو مقرتحات رشاء أو بيع أو اتفاقيات كيفام كان نوعها قد أنجزت  

أو أبرمت فيام يخص األشياء املرتكب الغش بشأنها مقابل مثن يتجاوز سعر السوق الداخلية وقت ارتكاب 

الفعل أمكنها أن تعتمد عىل هذا الثمن لحساب مبالغ العقوبات املحددة يف هذه املدونة استنادا إىل قيمة 

األشياء املذكورة.

الفصل 220 - إن التدابري االحتياطية الشخصية يف ميدان الجامرك هي :

1 – )ملغى(

2 – منع الدخول إىل املكاتب واملخازن والساحات الخاضعة لحراسة الجمرك؛

3 – سحب رخصة قبول املعرش يف الجمرك أو اإلذن يف االستخالص الجمريك ؛

4 – الحرمان من االستفادة من األنظمة االقتصادية الخاصة بالجامرك ؛

5 – املنع من استخدام النظم املعلوماتية لإلدارة ؛

6 – سحب رخصة استغالل مخازن وساحات االستخالص الجمريك.

الجمريك أو مخالفات  للترشيع  ارتكاب جنح أو مخالفات  إثر  التدابري عىل  وميكن أن تتخذ هذه 

للحق العام مبوجب قرار قضايئ أو إداري حسب الحالة طبقا للرشوط املنصوص عليها يف هذه املدونة.

القسم الثالث
األشخاص املسؤولون جنائيا

عليهم وفق  تطبق  أو مخالفة جمركية  ارتكاب جنحة  واملتواطئني يف  الرشكاء  إن   - الفصل 221 
رشوط الحق العام نفس العقوبات املطبقة عىل املرتكبني الرئيسيني للجنحة أو للمخالفة الجمركية، وميكن 

أن تطبق عليهم التدابري االحتياطية املنصوص عليها يف الفصل 220 أعاله.

لهم  الذين  املعنويني  أو  الذاتيني  األشخاص  عىل  االحتياطية  والتدابري  العقوبات  هذه  تطبق  كام 

مصلحة يف الغش.

ويف غري الحاالت املنصوص عليها يف القانون الجنايئ يعترب املتواطؤون يف ارتكاب الجنحة أو املخالفة 

الجمركية األشخاص الذين قاموا عىل علم مبا ييل : 

1 – حرضوا مبارشة عىل ارتكاب الغش أو سهلوا ارتكابه بأية وسيلة من الوسائل؛

2 – اشرتوا أو حازوا بضائع ارتكب الغش بشأنها ؛

3 – سرتوا ترصفات مرتكبي الغش أو حاولوا جعلهم يف مأمن من العقاب.

ويعترب شخصا ذاتيا أو معنويا له مصلحة يف الغش :

أ ( الذين قاموا عىل علم بتمويل عملية الغش ؛

ب( مالكو البضائع املرتكب الغش بشأنها.

الفصل 222 - املسؤولون جنائيا هم :

أ ( موقعو الترصيحات فيام يخص اإلغفاالت والبيانات غري الصحيحة والجنح أو املخالفات الجمركية 
األخرى املالحظة يف ترصيحاتهم ؛
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ب( املؤمتنون عن عمل مستخدميهم فيام يخص العمليات الجمركية املنجزة بتعليامت منهم ؛

ت( املتعهدون يف حالة عدم تنفيذ االلتزامات املوقعة من طرفهم.

غري أنه ال تطبق عقوبة الحبس املنصوص عليها يف هذه املدونة عىل موقعي الترصيحات واملؤمتنني 
إال يف حالة ارتكاب خطأ شخيص ومتعمد كام أنها ال تطبق عىل املعرشين عندما يتبني بأنهم اقترصوا عىل 
نقل املعلومات التي حصلوا عليها من طرف موكليهم وبأن ليس لهم أي سبب معقول من شأنه التشكك يف 

صدق وصحة هذه املعلومات.

الفصل 223 - يفرتض يف األشخاص اآليت ذكرهم أنهم مسؤولون جنائيا :

ا( األشخاص املوجودة يف حوزتهم البضائع املرتكب الغش بشأنها و ناقلوها ؛

غري  واملعلومات  اإلغفاالت  يخص  فيام  الطائرات  وقواد  واملراكب  والسفن  البواخر  ربابنة  ب( 
الصحيحة املالحظة يف بياناتهم، وبصفة عامة فيام يخص الجنح أو املخالفات الجمركية املرتكبة عىل ظهر 

بواخرهم وسفنهم ومراكبهم وطائراتهم.

غري أنه ال يتحمل هذه املسؤولية :

البضائع  أن  بإثباتهم  املهنية  واجباتهم  قانونية  بصفة  أدوا  أنهم  عىل  يربهنون  الذين  الناقلون   -
املرتكب الغش بشأنها قد أخفاها الغري يف أماكن ال تجري عليها عادة مراقبتهم، أو أنها أرسلت بحكم إرسالية 
يظهر أنها مرشوعة وقانونية وعندما ميكنون اإلدارة من متابعة مرتكبي الغش الرئيسيني وعىل الخصوص عن 

طريق الكشف عن هوية املرسل أو املرسل إليه البضائع التي قاموا بنقلها ؛

- ربان الباخرة أو قائد الطائرة إذا أقام البينة عىل أنه قام بجميع واجباته يف الحراسة أو إذا تم 
العثور عىل مرتكب هذه الجنح أو املخالفات الجمركية، أو إذا أثبت أن أعطابا هامة استلزمت تغيري طريق 
معاينة  قبل  الطائرة  أو  الباخرة  بيوميات  قد سجلت  الحوادث  هذه  تكون  أن  برشط  الطائرة  أو  الباخرة 

مصلحة الجامرك.

- ربان الباخرة إذا تبني بأنه نقل بأمانة جميع البيانات املرصح بها من طرف الشاحن وبأن ليس له 
أي سبب معقول من شأنه التشكك يف صدق وصحة املعلومات الواردة يف سند الشحن يف امليناء الذي تم 

به شحن البضائع.

الفصل 224 - مع مراعاة أحكام الفصل 223 أعاله، ال يدحض القرائن القانونية يف ميدان الجامرك 
والرضائب غري املبارشة إال اإلثبات الدقيق لحالة قوة قاهرة.

الفصل 225 - )ملغى(

الفصل 226 : ال تطبق عقوبات الحبس املنصوص عليها يف هذه املدونة عىل األشخاص املبينني يف 
الفصل 223 أعاله إال يف حالة صدور خطأ متعمد.

أو  املسريين  أو  املترصفني  طرف  من  جمركية  مخالفة  أو  جنحة  ترتكب  عندما   -  227 الفصل 
املديرين لشخص معنوي أو من طرف أحدهم العامل باسم ولحساب الشخص املعنوي ميكن برصف النظر 
وعند  املالية،  العقوبات  عليه  تفرض  وأن  نفسه  املعنوي  الشخص  يتابع  أن  املجراة ضدهم  املتابعات  عن 

االقتضاء التدابري االحتياطية املنصوص عليها يف 3 و4 و6 من الفصل 220 أعاله.
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القسم الرابع 

القارصون واملجانني

أو  عليه  املتواطئ  أو  الجمركية  واألنظمة  للقوانني  خرقا  يشكل  فعل  مرتكب  إن   -  228 الفصل 
إذا كان وقت  الغرامات املنصوص عليها يف هذه املدونة  باملصادرات و  املنتفع به ال يعاقب إال  الشخص 

ارتكاب األفعال :

- إما يف حالة جنون ؛

- وإما قارصا تقل سنه عن 18 سنة.

القسم الخامس

األشخاص اآلخرون املسؤولون مدنيا

الرسوم  يخص  فيام  الغري  فعل  عن  مدنيا  مسؤولني  ذكرهم  اآليت  األشخاص  يعترب   -  229 الفصل 
واملكوس واملصادرات والغرامات واملصاريف:

أ( األشخاص املبينون يف الفصل 85 من قانون االلتزامات والعقود؛

ب( مالكو البضائع عن فعل مستخدميهم ؛

للمستخدم  الشخصية  املسؤولية  أثبتت  إذا  إال  مستخدميهم،  فعل  عن  النقل  وسائل  مالكو  ت( 

املكلف بالسياقة.

الفصل 229 املكرر - مينح رفع اليد عن وسيلة النقل املحجوزة غري املهيأة الرتكاب الغش، بدون 
كفالة أو وديعة للاملك حسن النية، الذي أبرم وفقا للقوانني واألنظمة املعمول بها وحسب أعراف املهنة، 

عقدا للنقل مع الشخص املرتكب للجنحة أو املخالفة الجمركية.

كام مينح رفع اليد ملالك البضائع غري املحظورة التي استعملت إلخفاء الغش إذا تبني بأن هذا املالك 

أجنبي عنه.

ويبقى رفع اليد متوقفا عىل أداء املصاريف املدفوعة من طرف اإلدارة عند االقتضاء املرتتبة عن 

حراسة و حفظ البضائع التي استعملت إلخفاء الغش و كذا وسيلة النقل.

القسم السادس

التضامن

الفصل 230 - يلزم الكفالء بقدر ما يلزم امللتزمون الرئيسيون بأداء الرسوم واملكوس والعقوبات 
املالية وغريها من املبالغ الواجبة عىل امللزمني الذين كفلوهم.
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طرف  من  املمنوحة  الكفاالت  فإن  بالجامرك،  الخاصة  االقتصادية  باألنظمة  يتعلق  فيام  أنه،  غري 
األبناك أو رشكات التأمني ميكن أن تشمل كال أو جزءا من الرسوم واملكوس املوقوفة وذلك يف حدود املبالغ 
املكفولة طبقا للرشوط املحددة بقرار للوزير املكلف باملالية. وتبقى عىل عاتق امللزم الرئييس فوائد التأخري 

ومجموع املبالغ املستحقة األخرى وكذا العقوبات املالية املحتملة.

الفصل 231 - مع مراعاة أحكام 2 من الفصل 257 املكرر بعده، فإن جميع األشخاص املحكوم 
عليهم من أجل ارتكابهم نفس الغش أو من أجل جنح أو مخالفات جمركية مرتبطة، يلزمون عىل وجه 

التضامن باملصادرات أو باملبالغ التي تقوم مقامها وكذا الغرامات واملصاريف.

القسم السابع

مسؤولية اإلدارة يف حالة الحجز أو الحفظ

الفصل 232 - إن أعامل الحجز والحفظ املنجزة وفقا ملقتضيات الفصلني 235 و 236 بعده ال تخول 
الحق يف أي تعويض لفائدة املالكني أو الحائزين الذين يرتاب يف ارتكابهم الغش إال إذا كان الرضر املدعى 

ناتجا فقط ومبارشة عن أخطاء فادحة تعزى إما إىل سري اإلدارة وإما إىل أحد أعوانها يف مزاولة مهامه.

ويحسب التعويض املشار إليه أعاله عىل أساس فائدة قدرها واحد يف املائة )1 %( عن الشهر من 
قيمة األشياء املحجوزة أو املحفوظة من تاريخ الحجز أو الحفظ إىل تاريخ السامح باإلستالم.

الباب الثاين

مسطرة املنازعات

القسم األول

إثبات املخالفات

الفصل 233 - يقوم بإثبات األفعال املخالفة للقوانني واألنظمة الجمركية أعوان اإلدارة الذين أدوا 
اليمني طبقا للرشوط املحددة يف الفصل 33-2 من هذه املدونة وضباط الرشطة القضائية وكذا كل األعوان 

محررو املحارض التابعون للقوة العمومية.

الفصل 234 - 1 – تثبت األفعال التي تكون خرقا للقوانني واألنظمة الجمركية والرصف عن  طريق 
الحجز أو طريق البحث. 

2 – إن اإلبراء من سند اإلعفاء بكفالة دون مالحظة من اإلدارة ال يحول دون اثبات األفعال التي 
تكون خرقا للقوانني و األنظمة الجمركية التي تكون قد ارتكبت خالل مدة صالحية سند اإلعفاء بكفالة ومل 

تكتشف إال بعد اإلبراء من هذا السند.

الفصل 235 - 1 – يحق لألعوان محرري املحارض أن يحجزوا يف كل مكان األوراق التجارية و وسائل 
األداء واألدوات املالية والبضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة وكذا جميع الوثائق املتعلقة بهذه األشياء.

2 – إن البضائع ووسائل النقل املحجوزة يجب :

- إما أن تساق وتودع مبكتب أو مركز الجمرك األقرب ملكان الحجز؛

- وإما أن يتعهد الظنني أو شخص آخر بحراستها يف مكان الحجز أو يف مكان آخر.
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النقل وتقدميها عند أول طلب   البضائع ووسائل  كام يجب عىل الحارس أن يتكفل بحراسة هذه 
ألعوان اإلدارة.

3 – يجوز رفع اليد عن البضائع غري املحظورة و/أو وسائل النقل املحجوزة، غري املهيئة الرتكاب 
الغش أو ال توجد يف وضعية غري قانونية، مقابل كفالة أو وديعة، متثل قيمة هذه البضائع و/أو وسائل النقل 

وذلك اىل غاية تسوية النزاع عن طريق الصلح أو بواسطة حكم نهايئ .

عندما مينح رفع اليد تطبق أحكام الفصل 213 أعاله.

الفصل 236 - يف جميع الحاالت التي تثبت فيها الجنح أو املخالفات الجمركية يسوغ لإلدارة حفظ 
وسائل النقل والبضائع املتنازع فيها غري القابلة للمصادرة من أجل ضامن أداء العقوبات املالية املستحقة.

وميكن السامح برفع اليد عن وسائل النقل والبضائع املذكورة، مقابل كفالة أو وديعة لضامن أداء 
العقوبات املالية املستحقة.

تحرياتهم  مبناسبة  يبارشوا  وأن  متهيدية  بأبحاث  يقوموا  أن  اإلدارة  ألعوان  ميكن   -  237 الفصل 
تفتيش املساكن واملحالت املعدة لالستعامل املهني يف كل مكان طبقا للرشوط املحددة يف الفصل 41 من 

هذه املدونة.

الفصل 238 - مأمورو اإلدارة الذين ال تقل درجتهم عن درجة مفتش اقليمي واآلمرون بالرصف 
ميكنهم وحدهم لحاجات البحث التمهيدي أن يحتفظوا رهن إشارتهم، طبق رشوط قانون املسطرة الجنائية 

بشخص أو بعدة أشخاص يرتابون يف ارتكاب جنحة جمركية أو مشاركتهم فيها.

التلبس  حالة  يف  إال  األظناء  عىل  القبض  القاء  املحارض  محرري  لألعوان  ميكن  ال   -  239 الفصل 
بالجنحة.

الفصل 239 املكرر - بالرغم من جميع األحكام املخالفة لهذا الفصل تتقادم الجنح أو املخالفات 
الجمركية بانرصام أربع )4( سنوات تبتدئ من يوم ارتكاب هذه الجنح أو املخالفات.

القسم الثاين

حجة إثبات املخالفات

الفصل 240 - إن األفعال املثبتة وأعامل الحجز املنجزة يجب أن تبني يف محارض متى أمكن.

ويجب أن تنص هذه املحارض عىل :

- تاريخ ومكان تحريرها و اختتامها ؛

- أسامء وصفات ومساكن األعوان محرري املحارض؛

- تاريخ وساعة ومكان الحجز أو اإلثبات؛

واألنظمة  للقوانني  خرقا  يكون  الذي  الفعل  مرتكبو  أو  مرتكب  بها  يديل  قد  التي  الترصيحات   -
الجمركية. 

ويجب أن توقع هذه املحارض من طرف محرريها ومن طرف مرتكبي الفعل إذا كانوا حارضين. ويف 
حالة استحالة توقيع مرتكبي األفعال أو رفضهم هذا التوقيع ينص عىل ذلك يف الوثائق املذكورة.

وتسلم نسخة من املحارض إىل مرتكبي األفعال الحارضين.
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 ويجب عالوة عىل ذلك أن ينص يف محارض الحجز عىل :

- أسباب الحجز؛

- وصف األشياء املحجوزة مع بيان نوعها وجودتها وكميتها؛

- األوراق التجارية و وسائل األداء و األدوات املالية؛

- التدابري املتخذة لضامن إيداعها أو حراستها أو حفظها؛

- هوية الحارس املعني عند االقتضاء مع موافقته وتوقيعه؛

- حضور أو غياب مرتكبي األفعال عند وصف األشياء املحجوزة واملالحظات التي قد يقدمها ؛

- السامح عند االقتضاء باستالم البضائع غري املحظورة أو وسائل النقل مقابل كفالة أو وديعة.

الفصل 240 املكرر - يف جميع الحاالت التي تحجز فيها البضائع غري املحظورة ووسائل النقل غري 
املهيأة الرتكاب الغش أو التي ال توجد يف وضعية غري قانونية، يقدم أعوان اإلدارة محررو املحارض عرضا 
بالسامح باستالم هذه البضائع أو وسائل النقل مقابل كفالة أو وديعة متثل قيمة هذه البضائع و/ أو وسائل 

النقل املحجوزة.

ويضمن هذا العرض وكذا الجواب عنه يف محرض داخل أجل ال يتعدى مثانية أيام ابتداء من تاريخ 
إثبات الجنحة أو املخالفة الجمركية.

الفصل 241 - تعفى محارض الجمرك من إجراءات التنرب و التسجيل.

الفصل 242 - إن املحارض املحررة بشأن الجنحة أو املخالفة ألحكام هذه املدونة من طرف عونني 
لإلدارة أو أكرث يعتمد عليها يف االثباتات املادية املضمنة يف املحارض اىل أن يطعن يف صحتها.

ويعتمد عليها يف صحة وصدق االقرارات والترصيحات املتلقاة إىل أن يثبت ما يخالفها .

أما املحارض املحررة من طرف عون واحد لإلدارة فيعتمد عليها إىل أن يثبت ما يخالفها وكذا الشأن 
بالنسبة للمحارض املحررة من طرف األعوان محرري املحارض التابعني إلدارات أخرى ما مل تكن هناك نصوص 

خاصة.

الفصل 243 - 1 – ال يسوغ للمحاكم أن تقبل ضد محارض الجمرك وجوه بطالن غري الناتجة عن 
إغفال اإلجراءات املنصوص عليها يف الفصل 240 أعاله.

2 – غري أنه يعترب باطال وبدون مفعول كل حجز لبضائع غري محظورة عند االسترياد أو التصدير 
تكون قد اجتازت مكتب جمرك مل توضع عىل واجهته اللوحة املشار اليها يف الفصل 30 أعاله.

الفصل 244 - يلزم الظنني الذي يريد الطعن بالتزوير يف محرض ما أن يقدم الترصيح بذلك شخصيا 
أو بواسطة وكيل يتوفر عىل تفويض تشهد بصحته السلطة املحلية إىل كتابة الضبط لدى املحكمة  املرفوعة 

اليها القضية قبل الجلسة املعينة يف االستدعاء.

ويتلقى هذا الترصيح كاتب الضبط ويوقعه الظنني أو وكيله وإذا كان ال يعرف أو ال ميكنه التوقيع 
نص عىل ذلك رصاحة.

ويف اليوم املحدد للجلسة، تسجل املحكمة الترصيح وتحدد أجال ملدة ثالثة أيام عىل األقل ومثانية 
وصفات  وأسامء  بالتزوير  طعنه  وسائل  الضبط  كتابة  لدى  يودع  بأن  خالله  الظنني  يلزم  األكرث  عىل  أيام 

ومساكن الشهود الذين يريد أن تستمع إليهم املحكمة.
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وعند انرصام األجل الذي ال يقبل أي متديد ودون حاجة اىل توجيه استدعاء جديد، تعرض القضية  
أمام املحكمة التي تنظر فيام إذا كانت الوسائل وأقوال الشهود قادرة عىل دحض مفعول املحرض ويبت يف 

التزوير طبقا للقانون.

ويف حالة العكس أو يف حالة عدم استيفاء جميع اإلجراءات املبينة أعاله من طرف الظنني، ترصح 
املحكمة بعدم قبول وسائل الطعن يف التزوير وتأمر بالعدول عن إصدار الحكم.

وكل ظنني رفض طعنه بالتزوير يحكم عليه بغرامة مدنية لفائدة الخزينة يرتاوح قـدرها بني 500 
و1.500 درهم.

الفصل 245 - يسمح للظنني الصادر عليه حكم غيايب بأن يقدم ترصيحه بالطعن بالتزوير خالل 
األجل الذي مينحه إياه القانون للحضور يف الجلسة من أجل التعرض الذي قدمه.

الفصل 246 - عندما يحرر محرض ضد عدة أظناء ويطعن فيه بالتزوير أحدهم أو عدد منهم 
فقط يواصل اإلعتامد عىل املحرض فيام يخص اآلخرين ما عدا إذا كان الفعل املطعون فيه غري قابل للتجزئة 

ومشرتكا بني األظناء اآلخرين .

الفصل 247 - بغض النظر عن إثبات األفعال التي تشكل خرقا للقوانني واألنظمة الجمركية بواسطة 
املحرض ميكن إثبات هذه األفعال بجميع الطرق القانونية األخرى حتى ولو مل تبد أية مالحظة بخصوص 

البضائع املرصح بها.

القسم الثالث

املتابعات أمام املحاكم

أوال – مقتضيات عامة

الفصل 248 - ميكن متابعة األفعال املخالفة للقوانني واألنظمة الجمركية املنصوص عليها يف هذه 
املدونة بجميع الطرق القانونية مع مراعاة أحكام هذا الباب.

ثانيا – تحريك الدعوى العمومية و مامرستها

الفصل 249 - أ( يف حالة ارتكاب جنحة من الجنح الجمركية املنصوص عليها واملحددة يف الفصلني 
279 املكرر مرتني و281 بعده، يتوىل تحريك الدعوى العمومية، النيابة العامة أو الوزير املكلف باملالية أو 

مدير اإلدارة أو أحد ممثليه املؤهلني لذلك.

 285 الفصول  يف  واملحددة  عليها  املنصوص  الجمركية  املخالفات  ارتكاب  حالة  يف  ميكن  ال   ب( 
و294 و297 و299 بعده، تحريك الدعوى العمومية إال مببادرة من الوزير املكلف باملالية أو مدير اإلدارة 

أو أحد ممثليه املؤهلني لذلك.

الفصل 250 - ميكن أن تعني اإلدارة من ميثلها يف الجلسة، ويعرض ممثلها القضية عىل املحكمة 
ويودع طلباتها.

الفصل 251 - إذا تويف مرتكب فعل مخالف للقوانني واألنظمة الجمركية قبل إيداع شكاية أو 
قبل صدور حكم أو قرار نهايئ أو قبل إبرام املصالحة يحق للوزير املكلف باملالية أو ممثله أن يطلب من 

رئيس املحكمة االبتدائية بواسطة ملتمس مصادرة األشياء محل النزاع القابلة تطبيق هذه العقوبة عليها.
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ثالثا – اختصاص املحاكم

الفصل 252 -  ترفع الجنح واملخالفات الجمركية  إىل املحاكم وفقا للقواعد القانونية العادية، غري 
أن املحاكم املرفوعة إليها الدعوى قبل فاتح ماي 1984 تظل مختصة وفقا للنصوص املطبقة قبل هذا التاريخ.

رابعا – الرساح املؤقت واالعتقال االحتياطي

الفصل 253 - يف حالة التلبس بجنحة إذا كانت عقوبة حبس مستحقة ومل يحكم فورا يف جوهر 
القضية ومل يقدم الظنني ضامنات كافية كان الرساح املؤقت متوقفا إما عىل تقديم وديعة نقدية أو يف شكل 

شيكات مصادق عليها إىل صندوق قابض الجامرك وإما عىل تقديم كفيل ملئ الذمة يضمن أداء العقوبات 

املالية املستحقة. 

الفصل 254 - عند صدور حكم بعقوبة حبس نافذة من أجل تلبس بجنحة منصوص عليها يف 
الفصل 279 املكرر مرتني أو جنحة من جنح التهريب املنصوص عليها يف الفصل 282 بعده، يبارش فورا حبس 

املحكوم عليه إذا كان يوجد يف حالة رساح مؤقت وقت صدور هذا الحكم بالرغم من االستئناف ما عدا 

إذا كان مبلغ العقوبات املالية املحكوم بها عليه مضمونا بكامله طبق الرشوط املنصوص عليها يف الفصل 

253 أعاله. 

مدة  يف  حبسه  عقوبة  قىض  قد  يكون  الذي  الحكم  صدور  وقت  املعتقل  عليه  املحكوم  أما 

االعتقال االحتياطي واملحكوم عليه املعتقل الذي استفاد من إيقاف التنفيذ فيفرج عنهام فورا بالرغم من 

االستئناف. 

الفصل 255 - يف حالة الجنحة غري املتلبس بها املعاقب عنها بالحبس فإن الرساح املؤقت عن 
األظناء الذين ال يقدمون ضامنات كافية للحضور يتوقف عىل وجوب تقديم إحدى الضامنات املنصوص 

عليها يف الفصل 253 أعاله.

الظنني  القضية يبقى  الحكم يف جوهر  - يف حالة صدور قرار بالرساح املؤقت قبل  الفصل 256 
معتقال طيلة اليوم املوايل ليوم صدور القرار.

ويؤدي االستئناف املرفوع من طرف اإلدارة خالل هذا األجل إىل متديد االعتقال إىل أن يتم البت 

يف هذا االستئناف.

الفصل 257 - خالفا ملقتضيات الفصول 253 و254 و255 أعاله ميكن أن يستفيد الظنيني املعتقل 
بصفة احتياطية من رساح مؤقت دون تقديم وديعة أو كفالة إذا ما قبلت ذلك النيابة العامة واإلدارة.

رابعا املكرر – الظروف املخففة و حالة العود

الفصل 257 املكرر - 1 – إذا تبني للمحكمة وجود عنارص تثبت حسن نية مرتكب املخالفات 
للقوانني واألنظمة الجمركية أمكنها منح ظروف التخفيف و بالتايل:

أ( الحكم بإرجاع وسائل النقل املحجوزة برشط أن ال تكون مهيئة الرتكاب الغش أو مزودة مبخابئ 

أو مساحات فارغة ال تخصص عادة إليواء البضائع وأال تكون يف وضعية غري قانونية ؛

ب( إرجاع األشياء املستعملة إلخفاء الغش؛
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ج( التخفيض من املبالغ التي تقوم مقام مصادرة البضائع املرتكب الغش بشأنها وذلك إىل حدود  
نصف قيمة هذه البضائع؛

د( تخفيض الغرامات مببلغ ال يتعدى ثلث مبلغ الغرامات املستحقة أو مببلغ ال يقل عن الحد األدىن 
بالنسبة للمخالفات التي تقرر فيها هذه املدونة حدا أدىن. 

2 – إذا تم األخذ بظروف التخفيف بالنسبة لبعض املشاركني أو املتواطئني يف مخالفة جمركية واحدة، 
تحكم املحكمة أوال بالغرامات املالية عىل وجه التضامن وتحدد بعد ذلك نصيب كل شخص من األشخاص 

املتضامنني يف العقوبات املحكوم بها، استفاد من ظروف التخفيف.

الفصل 257 املكرر مرتني: يضاعف الحد األقىص للعقوبات املالية املستحقة إذا قام مقرتفو الجنح 
الرابعة، خالل  الطبقة  بارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية جديدة، غري مخالفات  أو املخالفات الجمركية، 

الثالث سنوات التي تيل إبرام مصالحة أو إدانة مبقتىض حكم نهايئ.

الذين يقومون لحساب الغري، باإلجراءات الجمركية إال يف  وال يطبق هذا املقتىض عىل األشخاص 
حالة خطأ شخيص و متعمد.

خامسا – طرق الطعن

الفقرة  العامة طبقا ألحكام  النيابة  العمومية من طرف  الدعوى  الفصل 258 - يف حالة تحريك 
األوىل من الفصل 249 أعاله وجب إشعار إدارة الجامرك  الرضائب غري املبارشة بذلك و استدعاؤها لجلسة 

األحكام قصد إيداع طلباتها.

عىل أنه يجوز لها بكيفية استثنائية يف حالة ما إذا مل يسبق استدعاؤها بصفة قانونية استئناف 
الحكم الصادر فيام يخص عقوبتي الغرامة و املصادرة خالل العرشة أيام املوالية لتاريخ تبليغ الحكم.

سادسا – مصادرة أشياء تافهة وأشياء محجوزة عىل مجهولني

األشياء  اإلبتدائية يف ملتمس فقط مصادرة  املحكمة  أن تطلب اإلدارة من  - ميكن  الفصل 259 
العينية املحجوزة إذا ارتأت أنه ال داعي للمتابعة نظرا لتفاهة الغش.

وعندما يتم حجز بضائع عىل أشخاص مجهولني ميكن لإلدارة أيضا أن تطلب من املحكمة اإلبتدائية 
األقرب يف ملتمس فقط كذلك مصادرة األشياء املحجوزة.

ويف كلتا الحالتني يبت يف هذه الطلبات بأمر واحد ولو كان امللتمس يتعلق بعدة أعامل للحجز 
أنجز كل واحد منها عىل حدة.

سابعا – طرق التنفيذ

التي  القضائية  غري  العقود  جميع  ويبلغوا  يحرروا  أن  اإلدارة  ألعوان  يسوغ   -  260 الفصل 
يستلزمها:

- بيع األشياء املحجوزة أو املصادرة أو املرتوكة يف الجمرك ؛

- تنفيذ التدابري الجمركية غري تلك املتعلقة بإثبات الحقوق والرسوم التي يعهد بقبضها لإلدارة 

وبتحصيلها وباملنازعات القامئة يف شأنها.

الفصل 261 - يتابع بجميع الطرق القانونية عن تنفيذ األحكام والقرارات الصادرة يف ميدان الجامرك.
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الفصل 261 املكرر - بالرغم من جميع األحكام املخالفة، تتقادم العقوبات املالية الصادرة بشأن 
الجنح أو املخالفات الجمركية مبيض أربع )4( سنوات، ابتداء من يوم صدور الحكم بشأنها الذي اكتسب 

قوة اليشء املقيض به.

الفصل 262 : )ملغى(

مخالفات  أو  بجنح  املتعلقة  املالية  العقوبات  بشأن  البدين  اإلكراه  يطبق   : املكرر   262 الفصل 
جمركية وتحدد مدته عىل النحو التايل رغم كل األحكام املخالفة لهذا الفصل :

- من سنة واحدة إىل سنتني بالنسبة للجنح الجمركية ؛

- من 6 أشهر إىل سنة بالنسبة للمخالفات الجمركية من الطبقة األوىل والثانية ؛

-  من شهر واحد إىل 6 أشهر بالنسبة للمخالفات الجمركية من الطبقة الثالثة والرابعة. 

الفصل 263 - إن العقوبات املالية يف ميدان الجامرك والرضائب غري املبارشة تخضع رغم ما تكتسيه 
من صبغة تعويضات مدنية لقواعد قانون املسطرة الجنائية املتعلقة بالتقييد يف سجل السوابق العدلية ويف 

مجذة الرشكات.

الفصل 264 - ينفذ اإلكراه البدين املطبق بشأن جنحة أو مخالفة جمركية رغم الطعن بالطرق 
غري العادية، مبجرد صدور الحكم النهايئ.

الفصل 265 - إذا تويف مرتكب فعل مخالف للقوانني واألنظمة الجمركية قبل تسديد الغرامات 
أمكنت  املقبولة من طرفه  املصالحات  أو  عليه  بها  املحكوم  األخرى  املالية  والعقوبات  املصادرات  ومبالغ 

متابعة التحصيل يف مواجهة الرتكة.

القسم الرابع

التدابري التحفظية واإلمتيازات

الفصل 266 - إن البضائع ووسائل النقل املحجوزة التي ال ميكن اإلحتفاظ بها دون أن تتعرض 
للتلف أو نقصان يف قيمتها، تباع بطلب من اإلدارة بناء عىل أمر من قايض أقرب محكمة ابتدائية وينفذ هذا 

األمر رغم التعرض أو االستئناف. ويف حالة بيع يودع املحصول بصندوق قابض الجامرك للترصف فيه طبقا 

ملا تبت به يف النهاية املحكمة املكلفة بالنظر يف الحجز.

الفصل 266 املكرر - يجوز لإلدارة أن تتلف من غري إجراء قضايئ البضائع املشار إليها يف الفصل 
266 أعاله إذا ثبت أنها غري صالحة لالستهالك أو االستخدام و ذلك بعد إخبار املصالح املختصة.

الفصل 267 - عندما ترفع اليد عن األشياء املحجوزة مبقتىض حكم مطعون فيه فإن تسليمها إىل 
الذين صدر الحكم لصالحهم ال يتم إال مقابل كفالة عن قيمة األشياء املذكورة.

الفصل 268 - ميكن اتخاذ كل اإلجراءات التحفظية املفيدة عىل أساس املحارض املثبتة ملخالفات 
الديون الجمركية  أنواع  الترشيع الجمريك يف حق األشخاص املسؤولني جنائيا أو مدنيا قصد ضامن جميع 

الناتجة عن املحارض املذكورة.
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الفصل 269 - إن املعرشين يف الجمرك املقبولني الذين أدوا عن الغري رسوما أو مكوسا أو غرامات  
جمركية يحلون يف االمتياز محل اإلدارة كيفام كانت كيفيات التحصيل التي يطبقونها بالنسبة للغري املذكور. 

غري أن حلولهم محل اإلدارة يف هذا االمتياز ال ميكن بأي حال التعرض به عىل إدارات الدولة.

الفصل 270 - إن ماليك األشياء املصادرة أو دائنيهم ولو كانوا يستفيدون من االمتياز ال متكنهم 
املطالبة باألشياء املذكورة وال بأمثانها وكذا الشأن بالنسبة لألشياء املحجوزة ما مل يرفع عنها الحجز.

القسم الخامس

اإلكراه اإلداري

الفصل 271 - يسوغ ملدير اإلدارة أن يصدر أمرا باإلكراه لتنفيذ األحكام املنصوص عليها يف الفصل 
36 من هذه املدونة.

ويبلغ اإلكراه من طرف أعوان اإلدارة.

ال ميكن استعامل اإلكراه بعد أجل 15 سنة ابتداء من تاريخ التبليغ.

الفصل 272 : )ملغى(

القسم السادس

سقوط حقوق املتابعة والزجر

أوال - املصالحة

الفصل 273 - لإلدارة قبل حكم نهايئ أو بعده أن تصالح األشخاص املتابعني من أجل أفعال مخالفة 
للقوانني واألنظمة الجمركية.

وإذا وقع الصلح وصار نهائيا قبل الحكم النهايئ ترتب عليه بالنسبة إىل األطراف املتعاقدة انقضاء 

دعوى النيابة ودعوى اإلدارة.

وإذا وقع بعد حكم نهايئ فإنه ال يسقط عقوبة الحبس والتدبري الوقايئ الشخيص املنصوص عليه يف 

الفقرة 1 من الفصل 220 أعاله.

الفصل 274 - ال تصبح املصالحة نهائية إال بعد املصادقة عليها من طرف الوزير املكلف باملالية 
أو من طرف مدير اإلدارة.

وتلزم حينئذ األطراف بكيفية ال رجوع فيها وال ميكن أن يقدم بشأنها أي طعن.

الفصل 275 - ميكن للمصالحة أن تتضمن تخفيضات جزئية أو كلية للغرامات واملصادرات واملبالغ 
األخرى املستحقة، وال ميكنها أن تشمل بأي حال مبالغ الرسوم واملكوس املستحقة بصورة عادية.

غري أنه عندما تتضمن رشوط املصالحة التخيل عن البضائع املتنازع فيها لصالح اإلدارة، فإن الرسوم 

واملكوس املتعلقة بهذه البضائع تصبح غري مستحقة األداء.
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وعندما تتضمن رشوط املصالحة إرجاع البضائع إىل الظنني أو األظناء أو عندما يتعلق األمر ببضائع 
متنازع بشأنها ومل يتم حجزها، وجب أداء الرسوم واملكوس غري املدفوعة واملستحقة عن هذه البضائع.

بكيفية ال  األطراف  أعاله،  نهائية طبقا ألحكام 273  التي أصبحت  املصالحة  تلزم   - الفصل 276 
رجوع فيها، وال ميكن أن يقدم بشأنها أي طعن وال يرسي أثرها إال عىل األطراف املتعاقدة مع مراعاة أحكام 

الفقرة الثانية من الفصل 217 أعاله.

 إذا وقع الصلح وصار نهائيا قبل الحكم النهايئ ترتب عليه بالنسبة لألطراف املتعاقدة انقضاء دعوى 
النيابة العامة ودعوى اإلدارة.

يجب أن تثبت املصالحة كتابة عىل ورق مدموغ يف عدد من النسخ األصلية يعادل عدد األطراف 
الذين لهم مصلحة مستقلة فيها.

الفصل 277 – يف حالة إبرام مصالحة ال ميكن بأي وجه من الوجوه أن تتحمل اإلدارة املصاريف 
القضائية املحتملة.

القسم السابع
بيع البضائع املحجوزة التي صارت ملكا لإلدارة

الفصل 278 - 1- تباع وفق الرشوط التي تحدد بنص تنظيمي البضائع املحجوزة التي صارت ملكا 
لإلدارة إما بتخل صلحي وإما بحكم قضايئ نهايئ صدر يف جوهر القضية.

إذا تم الطعن بالطرق غري العادية، ال يودع حاصل البيع يف باب املوارد النهائية، إال بعد صدور حكم 
قضايئ اكتسب حجية اليشء املقىض به.

1 مكرر - تباع البضائع باعتبار أن الرسوم واملكوس املستحقة داخلة يف مثن البيع، وللمشرتي «أن 
يترصف فيها بجميع الوجوه املباحة مبوجب القوانني واألنظمة املعمول بها.

2- يجوز لإلدارة عالوة عىل ما ذكر أن تطبق عىل البيع املذكور رشوطا خاصة.

3- يجوز لإلدارة أن تتلف البضائع املشار إليها يف البند 1 أعاله إذا ثبت أنها غري صالحة لالستهالك 
أو االستخدام.

الباب الثالث
املقتضيات الزجرية

القسم األول
تصنيف املخالفات الجمركية

الجنح   : الجمركية  واألنظمة  للقوانني  تكون خرقا  التي  األفعال  من  نوعان  يوجد   - الفصل 279 
الجمركية واملخالفات الجمركية.

وتوجد طبقتان للجنح الجمركية وأربع للمخالفات. 

الجنح الجمركية من الطبقة األوىل :

الفصل 279 املكرر - )ينسخ(

الفصل 279 املكرر مرتني - تشكل جنحا جمركية من الطبقة األوىل :

1- استرياد أو تصدير املخدرات واملواد املخدرة ومحاولة استريادها أو تصديرها بدون رخصة أو 

ترصيح ؛ وكذا استريادها أو تصديرها بحكم ترصيح غري صحيح أو غري مطابق ؛
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2- الحيازة غري املربرة مبفهوم الفصل 181 أعاله للمخدرات واملواد املخدرة ؛ 

3- )ينسخ(  

4- وجود مخدرات أو املواد املخدرة يف مستودع أو مخازن وساحات االستخالص الجمريك.

الفصل 279 املكرر ثالت مرات - يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة األوىل :

1 - بالحبس من سنة إىل ثالث سنوات ؛

2 - بغرامة تعادل ضعف قيمة البضائع املرتكب الغش بشأنها. 

استعامل  سيام  ال  تشديد  بظروف  مقرتنة  املخالفات  تلك  تكون  عندما  أعاله،  الغرامات  تضاعف 
ارتكاب أفعال  أو  التجهيزات املعدة لهذا الخصوص  أو  املركبات  أو  أو استعامل السالح  أو اإليذاء  العنف 

مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثالثة أشخاص عىل األقل.

3 - مبصادرة البضائع املرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع املستعملة إلخفاء الغش.

الجنح الجمركية من الطبقة الثانية :

الفصل 280 - )ينسخ(

الفصل 281 - تشكل الجنح الجمركية من الطبقة الثانية :

1- التهريب املعرف به يف الفصل 282 بعده ؛

2- كل زيادة غري مربرة يف الطرود وبصفة عامة كل زيادة يف العدد تثبت عند القيام بإحصاء يف 
املستودع أو يف املستودع الصناعي الحر ؛

3- وجود بدون مربر لبضائع يف مستودع الجمرك أو مستودع االدخار ال تستفيد من نظام املستودع 
لسبب غري سبب عدم صالحيتها للحفظ ؛

4- خرق مقتضيات الجزء الثامن من هذه املدونة واملتعلق بالرضائب غري املبارشة ؛

5- خرق مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 46 أعاله ؛

6- خرق مقتضيات الفصل 56 أعاله ؛

7- كل عمل أو مناورة تنجز بطرق معلوماتية أو إلكرتونية، ترمي إىل حذف معلومات  أو برامج 
النظام املعلومايت لإلدارة أو تغيريها أو إضافة معلومات  أو برامج إىل هذا النظام، عندما ينجم عن هذه  

األعامل أو املناورات التملص من رسم أو مكس أو الحصول بصفة غري قانونية عىل امتياز معني ؛

8- استرياد أو تصدير البضائع املحظورة، املشار إليها يف البند أ( من 1 من الفصل 23 أعاله، املنجز عن 
طريق مكتب للجمرك إما بدون ترصيح مفصل أو بحكم ترصيح غري صحيح أو غري مطابق للبضائع املقدمة ؛

9- وجود بضائع يف مخازن وساحات االستخالص الجمريك الواقعة خارج الحظائر الجمركية للموانئ 
واملطارات والتي تقىص من هذه املخازن والساحات الجمركية طبقا ألحكام الفقرة 3 من الفصل 62 أعاله.

الفصل 282 - يقصد من التهريب :

1- االسترياد أو التصدير خارج مكاتب الجمرك وبوجه خاص الشحن والتفريغ والنقل من سفينة 
إىل أخرى أو من طائرة إىل أخرى خارج نطاق املوانئ واملطارات حيث تتواجد مكاتب الجمرك )الفصول 52 

و58-1 و60-2 من هذه املدونة( ؛
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2- )ينسخ(

3- حيازة البضائع الخاضعة ألحكام الفصل 181 أعاله عندما تكون هذه الحيازة غري مربرة أو عندما 
تكون املستندات املدىل بها عىل سبيل اإلثبات مزورة أو غري صحيحة أو غري تامة أو غري مطابقة؛

4- االسترياد أو التصدير بدون ترصيح عندما تكون البضائع املارة من مكتب جمريك قد وقع التسرت 
عنها عند إجراء املعاينة من طرف اإلدارة بإخفائها يف مخابئ أعدت خصيصا لذلك أو بأماكن غري معدة عادة 

لتلقي هذه البضائع.

الفصل 282  املكرر - يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الثانية :

1 - بالحبس من شهر إىل سنة ؛

2 - أ ) بغرامة تعادل ثالث مرات مبلغ الرسوم و املكوس بالنسبة للمخالفات املشار إليها يف 1 و 2 
و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من الفصل 281 بعده ؛

ب - بغرامة تعادل ضعف قيمة البضائع املرتكب الغش بشأنها بالنسبة للمخالفات املشار إليها يف 
8 و 9 من الفصل 281 السالف الذكر؛

تضاعف الغرامات أعاله، عندما تتعلق املخالفات املرتكبة ببضائع ذات تأثري عىل األمن أو األخالق 
أو الصحة العامة أو البيئة أو عندما تكون تلك املخالفات مقرتنة بظروف تشديد ال سيام استعامل العنف 
أو اإليذاء أو استعامل السالح أواملركبات أو التجهيزات املعدة لهذا الخصوص أو ارتكاب أفعال مادية تتعلق 

بالتهريب من طرف ثالثة أشخاص عىل األقل.

3 - مبصادرة البضائع املرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع املستعملة إلخفاء الغش.

الفصل 283 - يستحق العقوبات املنصوص عليها يف الفصل 282 املكرر أعاله حائزو وناقلو البضائع 
يكن يف  مل  البضائع  أصل  بها  املثبت  الشهادات  أن من سلمهم  يعرفون  كانوا  إذا  األصل  إلثبات  الخاضعة 
استطاعته تسليمها بصفة قانونية أو أن من باع لهم البضائع أو فوتها لهم أو عاوضهم عنها أو عهد بها إليهم 

مل يكن قادرا عىل إثبات حيازتها بصفة قانونية.

املخالفات الجمركية من الطبقة األوىل :

الفصل 284 - )ينسخ(

الفصل 285 - تشكل املخالفات الجمركية من الطبقة األوىل :

1- مع مراعاة أحكام الفصل 299- 6 بعده، استرياد أو تصدير البضائع املحظورة، املشار إليها يف 
البند ب( من 1 من الفصل 23 أعاله عن طريق مكتب للجمرك بدون ترصيح مفصل؛

2- االسترياد أو التصدير بدون ترصيح مفصل، عن طريق مكتب للجمرك إذا كان ينتج عن عدم 
الترصيح التجانف عن رسم أو مكس أو التملص منه ؛

3- مع مراعاة أحكام البند 7 من الفصل 299 أدناه، عدم القيام داخل اآلجال املحددة، بتسجيل 
الترصيح التكمييل املنصوص عليه يف الفصل 76 املكرر )3( أعاله ؛

4- حيازة البضائع من األماكن املشار إليها يف الفصل 27 أعاله، بعد تسجيل الترصيح املفصل وقبل 
تسليم رفع اليد عن البضائع ؛
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5- عدم تقديم البضائع املوضوعة مبخازن وساحات االستخالص الجمريك، حسبام هو معرف بها يف  
الفصل 61 أعاله مبجرد ما يطلب ذلك أعوان اإلدارة وكذا البضائع املقدم بشأنها الترصيح املوجز واملشار إليه 

يف الفصل 59 املكرر من هذه املدونة ؛

6- عدم تقديم البضائع املودعة تحت نظام املستودع عند أول طلب ألعوان اإلدارة ؛

7- عدم تقديم البضائع املوضوعة تحت نظام العبور والوثائق الجمركية التي يجب أن ترفق بها 
مبجرد ما يطلب ذلك أعوان اإلدارة ؛

8- كل شطط متعمد يف استعامل أنظمة مستودعات الجمرك أو مستودعات االدخار أو املستودع 
الصناعي الحر أو القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال أو القبول املؤقت أو العبور أو التحويل تحت مراقبة 
الجمرك أو التصدير املؤقت ألجل تحسني الصنع السلبي مع اعتامد املبادلة باملثيل حسب مدلول الفصل 

286 بعده ؛

9- عدم تقديم البضائع املوضوعة تحت نظام  املستودع الصناعي الحر أو عدم إثبات استعامل 
البضائع املذكورة مبجرد ما يطلب ذلك أعوان اإلدارة ؛

10- عدم تقديم البضاعة املودعة تحت مسؤولية الحارس األمني عليها، مبجرد ما يطلب ذلك أعوان اإلدارة ؛

11- خرق مقتضيات الجزء السادس املكرر من هذه املدونة، املتعلق مبراقبة أنظمة اإلعفاء أو وقف 
استيفاء الرسوم واملكوس عند االسترياد ؛

12- استرياد بضائع حاملة لعالمة صنع أو تجارة أو خدمات مقلدة حسب ما هو منصوص عليه 
يف القانون رقم 17-97 املتعلق بحامية امللكية الصناعية ؛

13- عدم الترصيح عند االسترياد بجزء من الوزن أو الكمية أو القيمة يتجاوز 20% من وزن أو 
كمية أو قيمة البضائع موضوع ترصيح مفصل ؛

14- )ينسخ( 

15- خرق أحكام البند 2 من الفصل 42 أعاله.

الفصل 286 - يعد شططا يف استعامل :

1- نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال : كل بيع أو تخل غري مأذون فيه أو استبدال بضائع 
موضوعة تحت النظام املذكور مهام كانت درجة إعدادها أو استعامل للبضائع املذكورة ألغراض غري األغراض 
املمنوحة من أجلها االستفادة من النظام وكذلك كل طلب يرمي إىل إبراء حساب مكتتب تحت هذا النظام 

والذي تبني، بعد املراقبة، أنه استعمل بشطط ؛

: كل بيع أو تخل غري مأذون فيه أو استبدال يتعلق باألشياء واملعدات  القبول املؤقت  2- نظام 
واملنتجات املوضوعة تحت النظام املذكور وكل مناورة تهدف إىل االستفادة أو املساعدة عىل االستفادة بغري 
حق من نظام القبول املؤقت وكل استخدام ألشياء أو معدات أو منتجات أو حيوانات إما من لدن شخص 
غري مأذون له يف ذلك  أو ألغراض غري األغراض املمنوحة من أجلها االستفادة من النظام وكذا كل طلب يرمي 

إىل إبراء حساب مكتتب تحت هذا النظام يتبني، بعد املراقبة، أنه استعمل بشطط ؛

3- نظام العبور : كل تفريغ ما عدا يف حالة قوة قاهرة تثبت بصفة قانونية، وكل إخفاء أو استبدال 
للبضائع أثناء العبور ؛

استبدال ملعدات وتجهيزات  أو  به  أو تفويت غري مرخص  بيع  : كل  الحر  الصناعي  املستودع   -4
والتجهيزات  للمعدات  استعامل  وكل  النظام  هذا  تحت  موضوعة  ولبضائع  املنفصلة  وقطعها  وأجزائها 
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واألجزاء والقطع املنفصلة والبضائع املذكورة ألغراض غري األغراض املمنوحة من أجلها االستفادة من النظام، 
وكذا كل طلب يرمي إىل إبراء حساب مكتتب تحت هذا النظام يتبني، بعد املراقبة، أنه استعمل بشطط.

بضائع  استبدال  أو  فيه  مأذون  غري  تخل  أو  بيع  كل   : الجمرك  مراقبة  تحت  التحويل  نظام   -5
موضوعة تحت النظام املذكور مهام كانت درجة إعدادها أو استعامل للبضائع املذكورة ألغراض غري األغراض 
املمنوحة من أجلها االستفادة من النظام، وكذا كل طلب يرمي إىل إبراء حساب مكتتب تحت هذا النظام 

يتبني، بعد املراقبة، أنه استعمل بشطط.

6- التصدير املؤقت ألجل تحسني الصنع السلبي مع اعتامد املبادلة باملثيل: كل بيع أو تخل غري 
مأذون فيه أو استبدال بضائع التعويض ، كل مناورة تهدف إىل االستفادة بدون وجه حق من نظام التصدير 
املؤقت ألجل تحسني الصنع السلبي مع اعتامد املبادلة باملثيل، وكذا كل طلب يرمي إىل إبراء حساب مكتتب 

تحت النظام املذكور يتبني، بعد املراقبة، أنه استعمل بشطط.

7- مستودع الجمرك أو مستودع االدخار: كل استبدال لبضائع موضوعة تحت هذه النظام، تم بكل 
طلب يرمي إىل إبراء حساب مكتتب تحت النظام املذكور، تبني، بعد املراقبة، أنه استعمل بشطط.

8- نظام التصدير املؤقت: كل خرق ألحكام الفصل 153 أعاله و كل استعامل لهذا النظام ألغراض 
أخرى غري  تلك  التي منح  من أجلها، و كذا كل طلب إبراء حساب مكتتب تحت هذا النظام، يتبني بعد 

املراقبة، أنه استعمل بشطط.

الفصل 287 - يفرتض الشطط يف استعامل نظام مستودع الجمرك أو مستودع االدخار أو القبول 
مراقبة  تحت  التحويل  أو  الحر  الصناعي  املستودع  أو  املؤقت  القبول  أو  الفعال  الصنع  لتحسني  املؤقت 
الجمرك إىل أن يثبت ما يخالف ذلك عندما ال ميكن أن تقدم البضائع املوضوعة تحت أحد هذه األنظمة 

من طرف املستفيد من النظام املذكور.

األختام  إتالف  أو  إزالة  حالة  العبور يف  نظام  تحت  املوضوعة  البضائع  استبدال  كذلك  ويفرتض 
أو الطوابع أو الدمغات املوضوعة ما عدا إذا نتجت اإلزالة أو اإلتالف عن حادث طارئ ال ميكن تالفيه 

أثبت بصفة قانونية.

الفصل 287 املكرر - يعاقب عن املخالفات الجمركية من الطبقة األوىل :

1 - أ( بغرامة تعادل ضعف مبلغ الرسوم واملكوس املتجانف عنها أو املتملص منها ؛

بتصدير  املتعلقة  املخالفة  يخص  فيام  املخالفة  موضوع  البضائع  قيمة  نصف  تعادل  بغرامة  ب( 
البضائع املحظورة املشار إليها يف 1 من الفصل 285 أعاله؛

ج( بغرامة تعادل قيمة البضائع موضوع العمليات الجمركية التي مل يتم االحتفاظ بوثائقها بالنسبة 
للمخالفة املشار إليها يف 15 من الفصل 285 السالف الذكر.

2 - مبصادرة البضائع املرتكب الغش بشأنها؛

3 - مصادرة وسائل النقل طبقا للرشوط املنصوص عليها يف الفصل 212 أعاله.

الفصل 288 - يلزم املودع وصاحب االمتياز يف مستودع الجمرك أو مستودع االدخار عىل وجه 
التضامن بأداء الغرامات واملصاريف يف حالة مخالفة ألحكام 3 من الفصل 281 أعاله.

الفصل 289 - )ملغى(

الفصل 290 - )ملغى(
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الفصل 291 - )ملغى( 

الفصل 292 - )ملغى(

املخالفات الجمركية من الطبقة الثانية :
الفصل 293 - )ينسخ(

 الفصل 294 - تشكل مخالفات من الطبقة الثانية :
1- كل تحويل لبضائع من مستودع الجمرك أو مستودع االدخار إىل مستودع آخر أو كل مناولة 

جرت فيه بدون إذن ؛

أو  األشياء  أو  البضائع  املستودع داخل اآلجال فيام يخص  اإليداع يف  أو  بالتصدير  القيام  2- عدم 
األدوات أو املنتجات املوضوعة :

- إما تحت نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال ؛

- وإما تحت نظام القبول املؤقت.

3- عدم القيام داخل اآلجال املحددة بتسوية وضعية البضائع املوضوعة وفق نظام املستودع أو 
املستودع الصناعي الحر أو تحت نظام العبور أو التحويل تحت مراقبة الجمرك؛

4- برصف النظر عن أحكام الفصل 285 )13( أعاله، كل ترصيح غري صحيح أو مناورة عند االسترياد أو 
التصدير عندما ينتج عن هذا الترصيح غري الصحيح أو هذه املناورة التجانف عن رسم أو مكس أو التملص منهام ؛

5- خرق مقتضيات الفصول 46 )2( و47 و49 )3( و50 )2( و55 و57 )2( و69 و76 )2(  و  152 
املكرر مرتني من هذه املدونة.

6- استرياد أو تصدير بضائع غري محظورة أنجز عن طريق مكتب للجمرك إما بدون ترصيح مفصل 
أو بحكم ترصيح غري صحيح أو غري مطابق للبضائع املقدمة عندما ال ينتج عن ذلك تجانف عن رسم أو 

مكس أو متلص منهام.

6 املكرر - مع مراعاة أحكام الفصل 6-299 بعده، استرياد أو تصدير البضائع املحظورة، املشار إليها 
يف البند ب( من 1 من الفصل 23 أعاله، و الذي هو موضوع ترصيح مفصل، بدون رخصة، أو بحكم سند ال 

يطابق هذه البضائع.

6 املكرر مرتني- مع مراعاة أحكام الفصل 6-299 أدناه، كل استرياد لبضائع محضورة املشار إليها يف 
البند ب( من1 من الفصل 23 أعاله، بدون رخصة أو بحكم سند ال يطابق هذه البضائع و الذي هو موضوع 

ترصيح مفصل عندما ال ينتج عن ذلك تجانف عن رسم أو مكس أو متلص منهام.  

7- )ينسخ(

8- كل إيداع يف املستودع الحر الخصويص لبضائع خاضعة للرسوم و املكوس عند االسترياد غري مبينة 
يف إذن اإلدارة املنصوص عليه قي 2 من الفصل 125 أعاله.

9- )ينسخ(

10- )ينسخ( 

11- كل ترصيح غري صحيح أو مناورة تهدف أو تؤدي إىل الحصول  كال أو بعضا عىل إرجاع مبلغ 
أو منفعة ما ترتبط بالتصدير.
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الفصل 294 املكرر - يعاقب عن املخالفات الجمركية من الطبقة الثانية:

- بغرامة تعادل مرة مبلغ الرسوم واملكوس املفروضة عىل البضائع و نصف هذا املبلغ:

* فيام يخص املخالفات املشار إليها يف  1 و 2 و 3 و 4 من الفصل 294 أعاله و يف  2  من الفصل 56 

من الظهري الرشيف مبثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977(؛

* فيام يخص املخالفة املتعلقة باسترياد البضائع املحظورة املشار إليها يف 6 املكرر من  الفصل 294 

السالف الذكر.

- بغرامة ترتاوح بني 3000 و30.000 درهم فيام يخص املخالفات املشار إليها يف 5 و6 و 6 املكرر 

مرتني و 8 من الفصل 294 السالف الذكر و 3 من الفصل 56 من الظهري الرشيف مبثابة قانون رقم 1.77.340 

املذكور؛

- بغرامة تعادل نصف قيمة البضائع موضوع املخالفة فيام يخص املخالفة املتعلقة بتصدير البضائع 

املحظورة املشار إليها يف 6 املكرر من الفصل 294 السالف الذكر؛

من   11 البند  يف  إليها  املشار  للمخالفة  بالنسبة  بالتصدير  املرتبطة  املنافع  مبلغ  تعادل  بغرامة   -

الفصل  294 السالف الذكر.

الفصل 295 - تصادر بناء عىل أمر من قايض املحكمة االبتدائية التي تبث يف األمر بناء عىل مقال 
مقدم من طرف اإلدارة كل بضاعة ارتكبت بشأنها مخالفة جمركية من الطبقة الثانية عندما ال ميكن عرض 

هذه البضاعة لالستهالك يف حالة عدم الحصول عىل رخصة يف االسترياد.

املخالفات الجمركية من الطبقة الثالثة 
الفصل 296 - )ينسخ(

الفصل 297 - تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الثالثة:

1 - خرق أحكام البند 1 من الفصل 32 أعاله؛

 2 - خرق أحكام البند 2 من الفصل 38 أعاله؛

3 - كرس أو إتالف األختام املستعملة من طرف أعوان اإلدارة كام هو منصوص عليه يف الفصل 

40 املكرر أعاله؛

4 -  رفض تسليم الوثائق املشار إليها يف الفصل 42 أعاله؛

5 - عدم تنفيذ مستغل مخزن أو ساحة استخالص جمريك، كليا أو جزئيا، لاللتزامات املكتتبة يف 

دفرت التحمالت املنصوص عليه يف البند 1 من الفصل 63 من هذه املدونة؛

عليها يف  املنصوص  للرشوط  القبول طبقا  الحصول عىل رخصة  بدون  مهنة معرش  - مامرسة   6

الفصل 68 أعاله و كذا اكتتاب التصاريح املفصلة للغري دون الحصول عىل الرتخيص املنصوص عليه يف الفصل 

69 أعاله؛

7 - خرق أحكام الفصل 66 املكرر أعاله.

الفصل 297 املكرر - يعاقب عن املخالفات الجمركية من الطبقة الثالثة:
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- بغرامة ترتاوح بني 80.000 و 100.000 درهم بالنسبة للمخالفتني املشار إليهام يف البندين 2 و6  

من الفصل 297 أعاله؛

- بغرامة ترتاوح بني 30.000 و 60.000 درهم بالنسبة للمخالفة املشار إليها يف البند 4 من الفصل 

297 السالف الذكر؛ 

- بغرامة ترتاوح بني 3.000 و 30.000 درهم بالنسبة للمخالفتني املشار إليهام يف البندين 1 و 3 

من الفصل 297 السالف الذكر؛

- بغرامة ترتاوح بني 200.000 و 400.000 درهم بالنسبة للمخالفة املشار إليها يف البند 5 من 

الفصل 297 السالف الذكر؛

- بغرامة تساوي نصف املبلغ غري املرصح به بالنسبة للمخالفة املشار إليها يف البند 7 من الفصل 

297 السالف الذكر.

املخالفات الجمركية من الطبقة الرابعة

الفصل 298 - )ينسخ(

الفصل 299 - تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الرابعة املخالفات ألحكام :

- القوانني واألنظمة املكلفة اإلدارة بتطبيقها عندما ال تكون هذه املخالفة معاقب عنها خصيصا 

بنص خاص ؛

- هذه املدونة والنصوص املتخذة لتطبيقها عندما ال تكون هذه املخالفات معاقب عنها خصيصا 

بهذه املدونة.

وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالخصوص عىل :

1- كل إغفال أو عدم صحة بشأن أحد البيانات الواجب تضمينها يف الترصيحات عندما ال يكون 

للمخالفة الجمركية أي تأثري عىل تطبيق الرسوم أو املكوس أو تدابري الحظر أو القيود ؛

2- كل إغفال تقييد يف السجالت املبوبة والسجالت وغريها من الوثائق التي يكون إمساكها إجباريا ؛

3- عدم التنفيذ الكيل أو الجزيئ لاللتزامات املتعهد بها يف مستند جمريك ؛

4- خرق مقتضيات الفصول 36 و49 )1( و53 )1 و2( و54 )1( و57 )1 و3( من هذه املدونة ؛

5- كل خرق لتدابري احتياطية أمرت بها السلطة اإلدارية ؛

6- املخالفات ألحكام الفصل 23 )1-ب( بشأن عدم مراعاة ضوابط الجودة أو التكييف املفروضة 

عند االسترياد أو التصدير عندما ال يرتتب عن هذه املخالفات أي أثر رضيبي ؛

7- تسجيل خارج اآلجال املحددة للترصيح التكمييل املنصوص عليه يف الفصل 76 املكرر )3( أعاله.

 الفصل 299 املكرر - يعاقب عن املخالفات الجمركية من الطبقة الرابعة بغرامة ترتاوح بني 500 
و2500 درهم.
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القسم الثانــي
مقتضيات مختلفة

الفصل 300 - )ملغى(

الفصل 301 - 1- ما مل تكن هناك قوة قاهرة تعود ألسباب طبيعية يتم تربيرها و برصف النظر عن 
الغرامة املستحقة عمال مبقتضيات الفصل 294 املكرر أعاله، ميكن إجبار كل مخالف ملقتضيات الفصل 42 -1 

من هذه املدونة عىل تقديم الدفاتر أو السجالت املبوبة أو األوراق أو الوثائق غري املسلمة وإال تعرض لغرامة 

تهديدية يبلغ مقدارها األقىص 500 درهم عن كل يوم من التأخري.

2- تحسب مدة هذه الغرامة التهديدية بعد ميض 48 ساعة عىل اإلنذار املسلم من طرف اإلدارة 

وال تنتهي إال يف اليوم الذي يتأىت فيه لإلدارة الحصول عىل الوثائق املطلوبة تسليمها.

3- كل نزاع يف استحقاق أو حساب الغرامة التهديدية يجب أن يرفع يف ظرف عرشة أيام إىل رئيس 

املحكمة املختصة املنعقدة يف شكل محكمة للمستعجالت.

4- إن مقدار املبلغ الواجب برسم الغرامة التهديدية يصفى كام هو الشأن يف رسوم الجمرك ما عدا 

يف حالة الطعن املنصوص عليه أعاله.

الفصل 302 - خالفا ملقتضيات الفصل 216 أعاله فإن الغرامة الجبائية املعاقب بها عن كل اعرتاض 
عىل مزاولة املهام يجب أن يحكم بها فرديا.

وتصدر هذه الغرامة برصف النظر عن تطبيق عقوبات الحق العام املستحقة عند االقتضاء.

عالوة عىل الغرامة املشار إليها يف الفقرة السابقة، يجب عىل املحكمة أن تقيض مبصادرة العربات 

لإلنذارات  سائقوها  ميتثل  مل  والتي  للموانئ  الجمريك  املحيط  بداخل  املتجولة  النقل  وسائل  من  وغريها 

املوجهة إليهم من طرف أعوان اإلدارة.

الفصل 303 - 1- تطبق عىل البضائع املرصح بها من أجل أو عقب االستفادة من نظام اقتصادي 
األحكام املتعلقة باملخالفات الجمركية املرتكبة حني استرياد البضائع أو تصديرها.

القبول  ونظام  الحر  الصناعي  املستودع  نظام  بحكم  بها  املرصح  البضائع  فيام يخص  أنه  2- عىل 

املؤقت لتحسني الصنع الفعال والسلع املستوردة بحكم نظام القبول املؤقت الستخدامها يف إنتاج السلع 

املعدة للتصدير ويف حالة مخالفات جمركية مثبتة، ميكن لإلدارة أن توقف تطبيق العقوبات الخاصة بها إىل 

حني الوفاء بجميع االلتزامات املربمة واملنجزة قبل انرصام اآلجال املحددة.

وال تطبق العقوبات املشار إليها أعاله إذا تم الوفاء بجميع االلتزامات املربمة داخل اآلجال املذكورة.

التنظيمية  أو  الترشيعية  النصوص  ارتكاب مخالفة ألحكام  ثبت عليه  - كل شخص  الفصل 304 
املتعلقة بأحد األنظمة املوقفة املشار إليها يف الفصل 114 أعاله، ميكن برصف النظر عن العقوبات املنصوص 

عليها يف القانون، أن يحرم من االستفادة من هذا النظام بقرار للوزير املكلف باملالية يتخذ باقرتاح من مدير 

اإلدارة. أما األشخاص الذين يغريون أسامءهم لتمكني األشخاص املطبق عليهم هذا املقتىض من التملص من 

مفعوله فيستحقون نفس التدبري.
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الفصل 305 - يف حالة ارتكاب األفعال املنصوص عليها يف 4 من الفصل 281 أعاله، ميكن لإلدارة  
برصف النظر عن العقوبات املنصوص عليها يف الفصل 282 املكرر أعاله أن تطلب من املحكمة املختصة 

املنعقدة يف شكل محكمة للمستعجالت اإلغالق املؤقت أو النهايئ للمعامل أو املصانع أو املؤسسات التي 

ارتكبت بها األفعال املذكورة.

الجزء العارش
مقتضيات ختامية

الفصل 306 - فيام عدا االستثناءات املنصوص عليها يف هذه املدونة تعترب جميع اآلجال املنصوص 
عليها يف املدونة املذكورة آجاال تامة ال يحسب فيها اليوم األول وال اليوم الذي تنتهي فيه.

وتعترب أيام العطل أياما داخلة يف حساب األجل. غري أنه إذا كان اليوم األخري من األجل يوم عطلة 

وجب متديد األجل إىل اليوم األول غري املعترب يوم عطلة.
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)1977 أكتوبر   9(  1397 شوال   25 بتاريخ   1.77.340 رقم  قانون  مبثابة  رشيف   ظهري 

االستهالك رضيبة  عليها  املفروضة  واملصوغات  البضائع  عىل  املطبقة  املقادير  بتحديد 
الداخيل وكذا املقتضيات الخاصة بهذه البضائع واملصوغات 1

الحمد لله وحده

الطابع الرشيف ـ بداخله :

)الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه(

يعلم من ظهرينا الرشيف هذا أسامه الله وأعز أمره أننا :

بناء عىل الدستور وال سيام الفصل 102 منه،

وبناء عىل مقتضيات مدونة الجامرك املصادق عليها بالظهري الرشيف

رقم 1.77.339 الصادر يف 25 شوال 1397 )4 أكتوبر 1977(

املتعلقة باملكوس الداخلية عن االستهالك الراجعة

إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة،

أصدرنا أمرنا الرشيف مبا يأيت :

الجــزء األول
أحـكـــام عــامـــة

الفصل األول ـ تكلف إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة بتصفية وتحصيل الرضائب الداخلية عىل 
االستهالك املفروضة عىل األصناف التالية من البضائع واملصوغات املستوردة أو املنتجة داخل الرتاب الخاضع :

الغازية واملياه املعدنية ومياه املائدة وغريها معطرة  الغازية وغري  الليمونادا أو املياه  ـ أنواع   1

كانت أو غري معطرة ؛

2 ـ الجعة ؛

3 ـ الخمور والكحول ؛

4 ـ )ملغى( ؛

5 ـ منتجات الطاقة والزفت ؛

6 ـ )ملغى( ؛

7 ـ املصوغات من البالتني أو الذهب أو الفضة ؛

8 – التبغ املصنع ؛

9 – سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة األجهزة اإللكرتونية املسامة »السجائر اإللكرتونية« و األجهزة املامثلة ؛

10 – اإلطارات املطاطية و لو كانت مركبة عىل األطواق ؛

11 – املنتجات و اآلالت و األجهزة التي تشتغل بالكهرباء ؛

12 – اآلالت االلكرتونية ؛

13 – البطاريات املخصصة للمركبات.

 I 1424 I ) 1(  لقد تم تعديل هذا الظهري الرشيف عدة مرات وعىل الخصوص مبوجب الظهري الرشيف مبثابة قانون رقم 223-00-1 الصادر يف 2 ربيع(

5يونيو 2000(، 
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الفصل 2 ـ يراد من أجل تطبيق ظهرينا الرشيف هذا بكلمة :

ـ »الجعة« املرشوبات التي يتم الحصول عليها باالختامر الكحويل للسالفة املصنوعة من حشيشة 

الدينار وملط الشعري الصايف أو املخلوط بوزن يعادله عىل األكرث من امللط املتأىت من حبوب أخرى أو املواد 

النشوية أو السكر املحول أو الغلوكوز.

ـ »الجعة بدون كحول«  :املرشوبات املحصل عليها إما بإيقاف عملية التخمري الكحويل ملادة السالفة 

وإما بالتقطري الكحويل بعد تخمري السالفة، برشط أن ينحرص الحجم النهايئ للكحول يف صفر درجة.

الطري  العنب  أو  التام  غري  أو  التام  الكحويل  االختامر  من  فقط  متأتية  مرشوبات   : »الخمور«   ـ 

أو عصري العنب الطري أو سالفة العنب باستثناء املرشوبات الروحية وامليستيل التي تتبع نظام الكحول.

ـ »املقاطر« : وحدات إنتاج الكحول :

أ ( التي تقطر الخمور وخمر التفاح واالجاص والهيدروميل والتامالت والثجري والفواكه.

ب ( التي تستعمل مواد أخرى :

1 ـ التي ينحرص إنتاجها يف البالغم أو املرشوبات الروحية غري التامة املرسلة مبجموعها إىل الذين 

يقومون بتنقيحها أو تغيري طبيعتها ؛

البسيط  التقطري  بواسطة  لالستهالك  مبارشة  لعرضه  الصالح  الكحول  عىل  تحصل  التي  أو  ـ   2 

أو عمليات التكرير أو التنقيح أو إزالة املاء أو بغريها من الطرق ؛

ت ( التي تنقح البالغم أو املرشوبات الروحية غري التامة املصنوعة يف مؤسسات أخرى.

عندما تستعمل املقاطر املواد املشار إليها يف )أ( أعاله فقط بواسطة انابيق تدعى »مصانع التقطري«.

وتدعى »مصانع التقطري« هذه مقاطر متجولة عندما تكون أجهزة إنتاج الكحول متنقلة.

وجميع املقاطر األخرى تسمى »صناعية«.

يعترب تبغا مصنعا :

- السيكار الكبري والسيكار الصغري ؛

- السيجارة ؛

- التبغ الرهيف املقطع املعد لربم السجائر ؛

- أنواع التبغ األخرى املعدة للتدخني ؛

- التبغ املعد لالستنشاق ؛
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- التبغ املعد للمضغ ؛

» التبغ املسخن « : منتج التبغ الذي يتم تسخينه دون حرقه ويطلق رذاذ أو بخار يحتوي عىل   -
النيكوتني.

تعترب يف حكم التبغ املصنع املنتجات املعدة للتدخني أو االستنشاق أو املضغ ولو مل تكن مشتملة 
عىل التبغ إال جزئيا، ما عدا املنتجات واملواد املعدة الستعامل دوايئ.

الفصل 3 ـ تعفى من الرسوم الداخلية عىل االستهالك وفق الرشوط ويف نطاق الحدود املعينة بقرار 
لوزير املالية :

الذهب  أو  البالتني  من  املصنوعات  عدا  ما  أعاله   1 الفصل  يف  إليها  املشار  املصدرة  البضائع   أ ( 
أو الفضة املدموغة بطابع الضامن ؛

النقل  أو  الصنع  أثناء  البضائع  له بعض  تتعرض  الذي قد  الضياع  أو  )النفاية  البضاعة   ب( نقصان 
أو املناولة( ؛

ت( الخصاص املتأىت من أسباب طبيعية ؛

ث( الخمور املأخوذة قصد .

ـ ـ تقطريها واستعاملها يف معامل الخل ؛

ـ ـ إتالفها باعتبارها غري صالحة لالستهالك.

د( الكحول املوجود يف :

ـ ـ الخمر ؛

ـ ـ الجعة.  

كام هو معرف بهام يف الفصل 2 أعاله.

و( املنتجات النفطية التي تستهلكها املصايف املشار إليها يف الفصل 34 بعده خالل عمليات الصنع 
املنجزة داخل املصايف املذكورة ؛

ز( املصوغات من البالتني أو الذهب أو الفضة التي يقل وزنها أو يعادل غراما واحدا ؛

املزارب  تستغلها  التي  واملراكب  السفن  يف  املستعملة  امللينة  والزيوت  واملحروقات  الوقود  س( 
وضيعات تربية سمك األحواض ؛

ش( الوقود واملحروقات والزيوت امللينة املستعملة يف السفن والطائرات الالزمة للمالحة البحرية 
أو الجوية املتجهة نحو الخارج.

املصانع  أو  املعامل  تفويت  أو  اإلنتاج  عن  التوقف  أو  االستغالل  يف  الرشوع  إن  ـ   1 ـ   4  الفصل 
أو املؤسسات املنتجة للامدة الجبائية الخاضعة للمكوس الداخلية عىل االستهالك املشار إليها يف الفصل األول 

أعاله، وبصفة عامة كل نشاط خاضع ألحد هذه املكوس، يجب أن يقدم بشأنه سابق ترصيح إىل اإلدارة 

قبل العملية املزمع القيام بها بشهر واحد عىل األقل ما عدا فيام يخص األجل واالستثناءات املنصوص عليها 

يف قرار للوزير املكلف باملالية.

2 ـ يسجل هذا الترصيح فورا من طرف أعوان اإلدارة وكذا الترصيحات املنصوص عليها يف ظهرينا 

الرشيف هذا.
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الفصل 5 ـ 1 ـ تخضع املعامل أو املصانع أو املؤسسات أو األنشطة املشار إليها يف الفصل 4 أعاله 
إىل مراقبة اإلدارة. 

ويخول أعوان اإلدارة يف كل وقت الحق يف الدخول إىل املعامل أو املصانع أو املؤسسات املذكورة، 
االستهالك قصد مامرسة كل  الداخلية عىل  للمكوس  فيه نشاط خاضع  يبارش  وبصفة عامة إىل كل مكان 

مراقبة رضورية لحامية مصالح الخزينة وعىل الخصوص مراقبة اإلنتاج ؛

كام ميكن أيضا، إنجاز هذه املراقبة بكل الطرق واإلجراءات املقبولة من طرف اإلدارة.

املؤسسات وبصفة عامة مصاريف  أو  املصانع  أو  املعامل  إن مصاريف حراسة ومراقبة هذه  ـ   2
بالحراسة  املكلفني  اإلدارة  الداخلية عىل االستهالك وكذا مصاريف نقل أعوان  كل نشاط خاضع للمكوس 

واملراقبة، تلقى عىل عاتق املنتجني للمواد الجبائية، طبق الرشوط املحددة بقرار للوزير املكلف باملالية.

الفصل 6 ـ 1 ـ تعني بقرار للوزير املكلف باملالية :

ـ البضائع املشار إليها يف الفصل األول أعاله التي يجب أن تكون حركتها مضمونة إما بسند وإما 
بنظام تعريف يقوم مقامه ؛

ـ مناذج السندات واألنظمة املذكورة.

2 ـ إن السندات املشار إليها يف الفقرية 1 أعاله هي :

ـ رخص املرور فيام يخص املنتجات املتعامل بها بكيفية حرة يف الرتاب الخاضع ؛

ـ سند لإلعفاء بكفالة فيام يخص املنتجات التي مل يؤد أو مل يودع عنها املكس الداخيل عىل االستهالك ؛

- كل سند أخر مقبول بقرار للوزير املكلف باملالية.

3 ـ إذا كان من املقرر استعامل السند، ألزم الناقل باإلدالء بالسند املذكور عند أول طلب ألعوان 
اإلدارة.

الفصل 7 ـ 1 ـ يسوغ لإلدارة أن تفرض عىل امللزمني باملكوس الداخلية عىل االستهالك مسك  
سجالت مرقمة وموقعة من طرفها، مع إمكانية مسك هذه السجالت بطريقة إلكرتونية.

وكذا  الوجوب  هذا  عليهم  املطبق  امللزمني  أصناف  باملالية  املكلف  للوزير  قرار  يف  تحدد  ـ   2
املعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه السجالت.

الفصل 8 ـ تحدد يف قرارات للوزير املكلف باملالية تتخذ عند االقتضاء بعد استشارة الوزير أو 
الوزراء املعنيني :

ـ رشوط إقامة وتنسيق وتسيري ومراقبة وحراسة املعامل أو املصانع أو املؤسسات املنتجة للامدة 
الجبائية.

ـ كيفيات تحصيل املكوس الداخلية عىل االستهالك املشار إليها يف الفصل األول أعاله.

ـ القواعد الجبائية املتعلقة بإنتاج وحيازة وترويج البضائع الخاضعة للمكوس املذكورة وبتسويقها 

عند االقتضاء.
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الجــزء الثانـي
 جداول البضائع واملصوغات الخاضعة للمكوس

 الداخلية عىل االستهالك املقبوضة من طرف

اإلدارة واملقادير املطبقة

الفصل 9 ـ تحدد وفقا للجداول “أ” ـ “ت” ـ “ح” – “ط” – “ظ” – “ع” – “ف” – “ص” بعده 
مبالغ الرسوم املفروضة عىل البضائع واملصوغات املشار إليها يف الفصل األول أعاله واملفصلة يف هذا الفصل:

أ(  املكوس الداخلية عىل استهالك املرشوبات والكحول املرتبة عىل أساس الكحول

بيـان املنتجـــات
وحدة 

التحصيل

املقادير 

)بالدراهيم(

املائدة وغريها معطرة  املعدنية ومياه  واملياه  الغازية  أو غري  الغازية  املياه   -  )1
كانت أو غري معطرة، الليمونادا املحرضة بعصري الليمون الحامض :

1 ـ هيكتولرت
حجم

املعطرة  املائدة وغريها،  املعدنية ومياه  الغازية واملياه  أو غري  الغازية  املياه  ـ  أ( 
الصالحة  الفواكه  )10%( من عصري  املائة  أقل من عرشة يف  نسبة  بإضافة 

لألكل أو ما يعادلها من العصري املركز :

ـ ـ محتوية عىل سكر :

30,00كذلك   ـ ـ ـ بإضافة 5 غرامات أو أقل من السكر يف كل 100 ملل .................................

ـ  بإضافة أكرث من 5 غرامات و أقل من 10 غرامات من السكر يف كل 100 ملل..... ـ  40,00كذلك  ـ 

45,00كذلك   ـ ـ ـ بإضافة 10 غرامات أو أكرث من السكر يف كل 100 ملل .............................

20,00كذلكـ ـ غريها .........................................................................................................

ب( - املياه الغازية أو غري الغازية واملياه املعدنية ومياه املائدة وغريها املعطرة 
بإضافة عرشة يف املائة )10%( أو أكرث من عصري الفواكه الصالحة لألكل أو 

ما يعادلها من العصري املركز :

ـ ـ محتوية عىل سكر :

10,00كذلك   ـ ـ ـ بإضافة 5 غرامات أو أقل من السكر يف كل 100 ملل .................................

ـ  بإضافة أكرث من 5 غرامات و أقل من 10 غرامات من السكر يف كل 100 ملل..... ـ  12,50كذلك  ـ 

15,00كذلك   ـ ـ ـ بإضافة 10 غرامات أو أكرث من السكر يف كل 100 ملل .............................

7,00كذلكـ ـ غريها ...............................................................................................................

املائدة وغريها غري  ومياه  املعدنية  واملياه  الغازية  أو غري  الغازية  ج( - املياه 
املعطرة..........................................................................................................................

هيكتولرت 
حجم 

8,00

الليمون  املائة )6%( من عصري  أقل من ستة يف  بنسبة  املحرضة  الليمونادا  ـ  د( 
الحامض أو ما يعادلها من العصري املركز :

ـ ـ محتوية عىل سكر :
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بيـان املنتجـــات
وحدة 

التحصيل

املقادير 

)بالدراهيم(

ـ  بإضافة 5 غرامات أو أقل من السكر يف كل 100 ملل ................................... ـ  30,00كذلك  ـ 

ـ  بإضافة أكرث من 5 غرامات و أقل من 10 غرامات من السكر يف كل 100 ملل..... ـ  40,00كذلك  ـ 

45,00كذلك   ـ ـ ـ بإضافة 10 غرامات أو أكرث من السكر يف كل 100 ملل .............................

20,00كذلكــ  غريها.........................................................................................................

الليمون  عصري  من  أكرث  أو   )%6( املائة  يف  ستة  بنسبة  املحرضة  الليمونادا  ـ  ه( 
الحامض أو ما يعادله من العصري املركز :

ـ ـ محتوية عىل سكر :

ـ  بإضافة 5 غرامات أو أقل من السكر يف كل 100 ملل ................................... ـ  10,00كذلك  ـ 

ـ  بإضافة أكرث من 5 غرامات و أقل من 10 غرامات من السكر يف كل 100 ملل..... ـ  12,50كذلك  ـ 

15,00كذلك   ـ ـ ـ بإضافة 10 غرامات أو أكرث من السكر يف كل 100 ملل .............................

7,00كذلكــ  غريها.........................................................................................................

باملاء  محرض  تخمري،  عملية  ألية  يخضع  مل  امللت«  مستخلصات  »مرشوب  و( 
مغوز  الفواكه،  من  طبيعية  عطورا  كذلك  ويشمل  والسكر  الرشوب 
محىل  غري  أو  محىل  الخالص،  الكربوين  الحمض  بواسطة  مغوز  غري  أو 
خليط  أو  املالتوز  أو  الفركتوز  أو  الكليكوز  أو  الدكسرتوز  أو  بالسكاروز 
124,50كذلكهذه املواد ...........................................................................................

الكافيني تفوق 14,5 غرام لكل  ز( »املرشوبات املنبهة« املحتوية عىل نسبة من 
إليها عند االقتضاء،  100 ملل و تقل عن 32 غرام لكل 100 ملل، مضاف 
مواد منشطة  كالطورين والكلكوغونولكتون و الكـــــوارانا و الجينسنغ أو 
كل مستخلص نبـــــــايت آخر  ..................................................................

  

600,00كذلك

2 - هيكتولرت 2( - الجعة )البرية( :
حجم

600,00كذلكأ( جعة بدون كحول........................................................................................

1150,00كذلكب( جعات أخرى............................................................................................

3 – هيكتولرت 3(ـ  الخمور ...................................................................................................... 
850,00حجم

4( ـ الكحول اإليتيل وغريه من أنواع الكحول املمكن استخدامها ملا يستخدم له 
الكحول االتييل :

العطرية  واملنتجات  األدوية  عليها  تحتوي  أو  بها  تحرض  التي  ـ1.  أ( 
حفظ  أو  لصنع  املعدة  أو  التطهري  يف  املستعملة  النظافة  ومنتجات 
واملياه  الليمونادا  أنواع  صنع  يف  الداخلة  الطبيعية  العطرة  املواد 
من  وغريها  املائدة  ومياه  املعدنية  واملياه  الغازية  غري  أو  الغازية 
املعطرة.....................................................................  املرشوبات 

4 ـ هيكتولرت 

من الكحول 

الصايف )أعشار 

الدرجة 

خاضعة 

للرضيبة(

200,00كذلك

ـ 2. التي يحتوي عليها كل منتج مستورد غري املنتجات املشار إليها يف أـ1 أعاله 
كذلككذلكو ب بعده...........................................................................................
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بيـان املنتجـــات
وحدة 

التحصيل

املقادير 

)بالدراهيم(

باملالية  املكلف  للوزير  بقرار  فيها  املرخص  الطرائق  املغرية طبيعتها حسب  ب( 
وذلك :

1-( من أجل اإلنتاج الصناعي ألنواع الخل......................................................
هيكتولرت 

من الكحول 
الصايف 
)أعشار 
الدرجة 
خاضعة 

للرضيبة( 

200,00

2-( من أجل اإلنتاج الصناعي ألي منتج غري املنتجات املشار إليها يف أ( أعاله 
كذلككذلكويف 1 و 3 من هذه الفقرة ب( ويف ج( بعده...........................................

كذلككذلك3-( من أجل االستعامل املنزيل.......................................................................

7000,00كذلكج( التي توجد عىل حالتها األوىل ...................................................................

د( التي تحرض بها أو تحتوي عليها مياه الحياة واملرشوبات الروحية وفاتحات 
العذبة وعصري  بالكحول والخمور  املصربة  والفواكه  الفرموت  و  الشهية 
العنب املمزوج بالكحول والحلويات املحتوية عىل الكحول واملرشوبات 
000,00 18كذلكالروحية االخرى .....................................................................................

ب( ملغى

ت( املكوس الداخلية عىل االستهالك املفروضة عىل بعض منتجات الطاقة والزفت

املقادير )بالدراهيم(وحدة التحصيلبيـان املنتجـــات

الزيوت الخام من النفط أو من املعادن القارية :

1000 كلغ صافيةـ عند دخولها إىل املصايف.........................................................

0كذلكـ غريها..................................................................................

؛  الخامة(  الزيوت  )غري  القارية  املعادن  من  أو  البرتول  من  زيوت 
محرضات غري مذكورة وال هي داخلة يف مكان آخر تحتوي يف الوزن 
عىل نسبة من زيت البرتول أو املعادن القارية تفوق أو تعادل %70 

تكون هذه الزيوت فيها العنرص األسايس :

ـ زيوت خفيفة :

ـ ـ بنزينات خاصة :

0هيكتولرتـ ـ ـ وايت سربيت ...................................................................

0كذلكـ ـ ـ  غريها...............................................................................



رشة
ملبا

ري ا
 غ

ب
رضائ

وال
ك 

امر
لج

ة ا
ون

مد
 

1.
77

.3
40

م 
رق

ري 
ظه

 

112

املقادير )بالدراهيم(وحدة التحصيلبيـان املنتجـــات

ـ ـ  غري مذكورة :

33,50كذلكـ ـ ـ  بنزين الطريان.................................................................

376,40كذلكـ ـ ـ وقود ممتاز ولو بغري رصاص..............................................

357,20كذلكـ ـ ـ  غريه................................................................................

ـ زيوت متوسطة :

44,00كذلكـ ـ برتول زيت الغاز )كريوزين(.................................................

0كذلكـ ـ بنزين النفاثات ...................................................................

59,81كذلكـ ـ  غري مذكور.........................................................................

ـ زيوت ثقيلة :

242,20كذلكـ ـ  غازوال...............................................................................

ـ ـ  فيول وال :

ـ ـ ـ فيول وال ثقيلة )Fo n°2( مخصصة لصناعة القطران والقاريات 
أخرى  ومنتجات  القاري  واملستخلص  اللزجة  والزيت 

1000 كلغمتشابهة ................................................................

ـ ـ ـ  غريه :

...........................................................)Fo n°7( 100101,78 كلغ ـ ـ ـ ـ خفيفة

: )Fo n°2( ـ ـ ـ ـ ثقيلة
ـ  املستعمل من طرف الهيآت املكلفة بالخدمة العمومية املتعلقة  ـ  ـ  ــ 
الطاقة  إلنتاج  االمتياز  ذات  الرشكات  أو  الكهربائية  الطاقة  بإنتاج 

1000,00 كلغالكهربائية طبقا للقوانني الجاري بها العمل........................................

10018,24 كلغـ ـ ـ ـ ـ غريه ...............................................................................

ـ ـ ـ ـ غريه :

ـ  فيول وال مستوردة............................................................... ـ  ـ  10018,24 كلغــ 

81,58كذلكـ ـ ـ ـ ـ غريه..............................................................................

ـ زيوت لزجة وغريها :

228,00كذلكـ ـ  معدة ألن متزج )زيوت أساسية أو غريها(............................

228,00كذلكـ ـ سباندل................................................................................ 

ـ ـ غريه :

ـ  املحروق البرتويل ذا لزوجة عالية واملسمى راسب البرتول املحصل  ــ 

عليه بطريقة الفراغ................................................
10035,00 كلغ

228,00كذلكـ ـ ـ غريه.................................................................................
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املقادير )بالدراهيم(وحدة التحصيلبيـان املنتجـــات

ـ  زيوت معدنية للتشحيم، مستعملة معدة لإلصالح، واردة من متوين 
البواخر مجموعة فوق الرتاب املغريب أو واردة من زيت استفاد من 
نظام توقيف أداء املكس الداخيل عىل االستهالك أو اإلعفاء منه بسبب 

1001,66 كلغمقصدها األول ...........................................................................

مذوبـات بواسطـة  التشحيم  زيوت  معالجة  من  واردة  خالصات   ـ 
16,60كذلك منتقاة........................................................................................

ـ وقود مكون من مزيج روح البرتول أو املعادن القارية مع محروقات 
سائلة أخرى.............................................................................

نظام البنزين 
والبرتول أو 

املعادن القارية

ـ محرضات غري مذكورة وال داخلة يف مكان آخر تحتوي من حيث 
الوزن عىل نسبة من زيوت البرتول أو املعادن القارية تفوق %70 
100228,00 كلغوتكون هذه الزيوت العنرص األسايس فيها..................................

ـ غاز البرتول ومواد الهيدروكاربور الغازية األخرى :

4,60كذلكـ ـ غازات سائلة..........................................................................

10000,00م3ـ ـ غازطبيعي...............................................................................

2,00كذلكـ ـ  غريها....................................................................................

............................................... NGP 27-07 341,40كذلكـ وقود ممتاز من

محرضات زيت لزجة متضمنة عىل أقل من % 70 وزنا من الزيوت النفطية 

تلك  باستثناء  أساسية  كمكونات  القارية  املعدنية  املواد  زيوت  من  أو 

املستعملة يف تزييت أو تشحيم النسج أو الجلد أو الفراء أو غريها من املواد 

100228,00 كلغ.................... .................... .................... .................... ................................. 

1000 كلغ صافيةالكليدين يف خليط مثل تريربوبلني، تيرتوبوربلني.............................

10045,00 كلغ صافيةـ قاريات وأسفلت وخليط قاري....................................................

 انظر الفصلـ غريه..........................................................................................
 42-1 فيام بعد

ـ فحم حجري ؛ فحم حجري مكتل، كرة فحمية قابلة لالحرتاق صلبة 
محصل عليها من الفحم الحجري )27.01 من التعريفة( :

ـ املستعمل من طرف الهيآت املكلفة بالخدمة العمومية املتعلقة بإنتاج 
الطاقة الكهربائية أو الرشكات ذات االمتياز إلنتاج الطاقة الكهربائية 

1000,00 كلغطبقا للقوانني الجاري بها العمل.............................................

غريه................................................................ 1006,48 كلغ صافية- 

ـ لينجت )خشب متفحم( وإن كان مكتال، عدا السبج، )27.02 من 

6,48كذلكالتعريفة(.......
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املقادير )بالدراهيم(وحدة التحصيلبيـان املنتجـــات

6,48كذلكـ خث غري فراش الدواب )مستخرج 27.03 من التعريفة( 

ـ فحم مجمر )كوك( أو نصف مجمر )فحم حجري من لينجت أو خث( )مستخرج 
6,48كذلك27.04 من التعريفة( ......................................

ـ فحم حجري من البرتول )مستخرج 27.13 من التعريفة( :

الطاقة  بإنتاج  املتعلقة  العمومية  بالخدمة  املكلفة  الهيآت  طرف  من  املستعمل  ـ 
للقوانني  طبقا  الكهربائية  الطاقة  إلنتاج  االمتياز  ذات  الرشكات  أو  الكهربائية 

1000,00 كلغالجاري بها العمل.........................................

غريه........................................................ 8.35كذلك- 

ج( )ملغى(
ح( رسوم االختبار املطبقة عىل املصوغات من البالتني أو الذهب أو الفضة

مبلغ الرسم بالدرهموحدة التحصيلبيـان املنتجـــات

الرسوم املقبوضة من أعامل االختبار التي تقوم بها مصلحة الضامنة :

600,00الهيكتوغرام الواحد  املصوغات من البالتني...............................................................

600,00الهيكتوغرام الواحد  املصوغات من الذهب .............................................................

25,00الهيكتوغرام الواحد  املصوغات من الفضة ..............................................................

ط( الرضائب الداخلية عىل االستهالك املفروضة عىل التبغ املصنع

املقدار العينيبيـان املنتجـــات
املقدار القيمي لثمن البيع للعموم 

خارج الرضيبة عىل القيمة املضافة 

وخارج املقدار العيني*
املبلغ األدىن للتحصيل

I - السجائر ..................
100,00 درهم لكل 

1000 سيجارة
%67

  710,2 درهم لكل 
1000 سيجارة

II - السيكار الكبري والسيكار الصغري ..................
750,00 درهم لكل 

1000 وحدة
%35

  1500,00 درهم لكل 
1000 وحدة

III - تبغ مصنع آخر :

    أ( التبغ الرهيف املقطع واملعد لتلفيف 

        السجائر .................
750,00 درهم لكل 

1000 غرام
%25

  950,00 درهم لكل 
1000 غرام

    ب( تبـــــــغ الشيشــــــــة أو االركيــــله 

          )معسل(  ..............

420,00 درهم لكل 

1000 غرام
%25

  675,00 درهم لكل 
1000 غرام

   ت( غريه  .................
158,00 درهم لكل 

1000 غرام
%25

  220,00 درهم لكل 
1000 غرام

IV - منتجات التبغ املسخن

    تبغ مصنع، بقصد التسخني......................
1500,00 درهم لكل 

1000 غرام
--

*   خارج كلفة العالمات الجبائية

ظ( الرضائب الداخلية عىل االستهالك املفروضة عىل سوائل تعبئة أو إعادة تعبئةاألجهزة 
اإللكرتونية املسامة »السجائر اإللكرتونية« و األجهزة املامثلة

املقادير بالدرهموحدة التحصيلبيـان املنتجـــات

سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة األجهزة اإللكرتونية املسامة »السجائر 

اإللكرتونية« و األجهزة املامثلة:

أ( ال تحتوي عىل نيكوتني.............................

ب( تحتوي عىل نيكوتني ..............................

10 ميلليرت

10 ميلليرت
05

10
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ع( املكوس الداخلية عىل االستهالك املفروضة عىل اإلطارات املطاطية و لو كانت مركبة 

عىل األطواق

املقادير )بالدراهيم(وحدة التحصيلبيـان املنتجـــات

3كلغاإلطارات املطاطية و لو كانت مركبة عىل األطواق..........................

التي  األجهزة  و  اآلالت  و  املنتجات  املطبقة عىل  االستهالك  الداخلية عىل  الرضائب  ف( 

تشتغل بالكهرباء

والبطاريات  اإللكرتونية  اآلالت  عىل  املطبقة  االستهالك  عىل  الداخلية  الرضائب  ص( 

املخصصة للمركبات

املقادير بيـان املنتجـــات

I- الثالجات واملجمدات ومكيفات الهواء وأجهزة غسل أو تجفيف األلبسة وآالت غسل األواين:

00 درهم للوحدة ...........................................  B و A  فئتا الطاقة -

100 درهم للوحدة ...........................................  D و  C فئتا الطاقة -

200 درهم للوحدة ...........................................  F و E فئتا الطاقة -

500 درهم للوحدة .................................................. G  فئة الطاقة -

01 درهم للوحدة II- ملبات ومصابيح وأنابيب تضيئ بتوهج الشعیرات معدة لتوتر یزید عن 28 فولت............

املقادير بيـان املنتجـــات

- التلفاز :

00 درهم للوحدة - - بشاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة…….........…………......

100 درهم للوحدة - - بشاشة تفوق 32 بوصة……………......................………

50 درهم للوحدة - الحواسيب املحمولة....................................................

- الحواسيب األخرى املستعملة باملكاتب :

50 درهم للوحدة - -  مع شاشة .........................................................

30 درهم للوحدة - - بدون شاشة.........................................................

20 درهم للوحدة - شاشات الحواسيب .....................................................

30 درهم للوحدة - األلواح االلكرتونية.....................................................

- الهواتف املحمولة :

50 درهم للوحدة - - الهواتف الذكية .....................................................

00 درهم للوحدة - - الهواتف األخرى…………………….......…………………… 

50 درهم للوحدة

- البطاريات املخصصة للمركبات باستثناء الكرايس املتحركة املعدة خصيصا لألشخاص يف وضعية 

إعاقة و الدراجات والدراجات النارية و الكهربائية والدراجات ثالثية العجالت........................
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الجزء الثالث
 مقتضيات خاصة ببعض البضائع واملصوغات الخاضعة للمكوس

الداخلية عىل االستهالك املحصلة من طرف اإلدارة

الباب األول
مرشوبات كحولية أو غري كحولية والتبغ املصنع

الفصل 10 – ال ميكن أن تعرض لالستهالك املرشوبات واملرشوبات املرتكزة عىل الكحول وكذا التبغ 
املصنع، املبينة يف الجدولني أ - و ط - من الفصل 9 أعاله، إال يف أوعية أو لفائف مختوم عليها بعالمات 

جبائية أو أي طريقة أخرى تقوم مقامها.

الفصل 11 - ميكن للصناعيني ومزودي الخدمات املقبولني من طرف اإلدارة أن يقوموا وحدهم بصنع أو 
ابتكار عالمات جبائية وأي طريقة أخرى تقوم مقامها. ويخضع هؤالء الصناعيون ومزودو الخدمات ملراقبة اإلدارة.

للفصل 11 أعاله، أن يقوموا بصنع  الخدمات، تطبيقا  للصناعيني ومزودي  ال ميكن   - الفصل 12 
الجبائية وأي طريقة أخرى تقوم مقامها إال بعد قبول مناهج ومناذج وتصاميم هذه  العالمات  ابتكار  أو 

العالمات الجبائية التي يجب أن تستجيب للمقاييس املحددة من طرف اإلدارة.

الفصل 13 - )ملغى(.
الفصل 14- )ملغى(.

عىل  املفروض  املكس  عىل  املطبقة  الرشوط  نفس  طبق  املذكور  املكس  تكملة  وتحصل  وتصفى 
الخمور العادية.

الفصل 15 - تحدد بقرار للوزير املكلف باملالية رشوط صنع وتسليم واستعامل العالمات الجبائية 
وأي طريقة أخرى تقوم مقامها.

الباب الثاين
الكحول

الفصل 16 - ال ميكن ألحد من أجل التقطري، أن يحرض انقاعا من الحبوب أو من مواد الدقيق أو 
من املواد النشوية أو أن يقوم بتخمري مواد سكرية أو بأية عملية يرتتب عنها بصفة مبارشة أو غري مبارشة 

إنتاج كحول أو مرشوبات كحولية أو يتعاطى بواسطة التقطري أو بأية وسيلة أخرى صنع أو تكرير مياه 

الحياة أو املرشوبات الروحية أو السوائل الكحولية من أي نوع كانت دون اإلدالء لإلدارة بترصيح باالستعامل 

يتضمن الكمية التقديرية الواجب تقدميها ودون استخدام السجل أو السجالت املنصوص عليها لهذا الغرض 

يف قرار الوزير املكلف باملالية. 

الفصل 17–1 – ال ميكن ألحد أن يؤسس مستودعا للكحول أو املرشوبات الروحية إذا مل يحصل 
مقدما عىل إذن من اإلدارة يحدد رشوط تسيري وإغالق املحالت املتألف منها املستودع. ويعترب مودعا لديه 

كل شخص توجد يف حوزته كميات من الكحول أو املرشوبات الروحية تفوق سعتها عرشة ليرتات.

2- يعفى من اإلذن املنصوص عليه يف هذا الفصل ومن اإلجراءات املقررة يف الفصل 18 بعده:

- مستودعو املرشوبات الروحية الرفيعة املستوردة يف قوارير ؛

- املستودعون غري صانعي أو منتجي املرشوبات الروحية الرفيعة املصنوعة يف املغرب التي يسلمها 

الصانعون أو املنتجون يف قوارير تحمل بطاقة يجب أن تودع مناذج منها لدى اإلدارة؛

- مستودعو الكحول املغرية طبيعته ألي غرض من األغراض.
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الفصل 18 : إن السند الذي يربر رشعية النقل يرجع فور وصول البضاعة للمستودع إىل مكتب 

اإلصدار بعد تقييده بالسجل املنصوص عليه يف قرار للوزير املكلف باملالية.

ويجب عىل املودع لديهم الساكنني يف األماكن املوجود بها مكتب لإلدارة أن يحتفظوا بالبضاعة سليمة 

خالل أجل األربع والعرشين ساعة املوالية إلرجاع السند ويرفع هذا األجل إىل اثنني وسبعني ساعة فيام يخص 
املودع لديهم الساكنني باألماكن األخرى. ويجوز لإلدارة خالل األجلني املذكورين القيام بفحص البضاعة.

الفصل 19 : يجب عىل املودع لديهم أن يرصحوا عند إجراء عمليات الفحص من طرف أعوان 
اإلدارة يف أماكن املودعة لديهم الكحول واملرشوبات الروحية بحجم ودرجة الكحول واملرشوبات الروحية 

املوجودة يف هذه األماكن.

الفصل 20 – 1 – إن عمليات استرياد وصنع وتغيري وحيازة وتفويت األنابيق أو قطع األنابيق أو جميع 
األجهزة التي ميكن أن تستخدم يف صنع أو تكرير مياه الحياة أو املرشوبات الروحية تتوقف كلها عىل إذن اإلدارة.

2- يكون هذا اإلذن شخصيا وال ميكن تفويته للغري، وفيام يتعلق بتعاونيات التقطري يؤذن ألعضاء 
هذه التعاونية وحدهم يف استعامل األنابيق. 

3- تدمغ األنابيق واألجهزة وقطعها من طرف اإلدارة. ويرتتب عن هذا الدمغ تحصيل رسم من 
طرف اإلدارة يحدد مقداره بقرار للوزير املكلف باملالية.

الفصل 21 – 1- إن األنابيق وقطع األنابيق واألجهزة املشار إليها يف الفصل 20 أعاله ال ميكن ترويجها يف 
املجموعات العمرانية غري املمثلة فيها اإلدارة إال مختومة وبحكم رخصة مرور تسلمها اإلدارة أو السلطات املحلية. 

2- يجب تقديم رخصة املرور املذكورة يف أثناء الطريق كلام طلب ذلك أعوان اإلدارة.

3- يرجع السند إىل مكتب اإلصدار مذيال ببيان االستالم من طرف مكتب اإلدارة أو عند عدمهم 

من طرف السلطات املحلية مبجرد وصول الجهاز إىل املكان املوجه إليه أو يف حالة تصدير مبجرد وصوله إىل 

مكتب الخروج وبعد التعرف عىل الجهاز.

التي مل  املدة  الكحول مختومة طيلة  إنتاج  املستخدمة يف  األجهزة  تبقى  أن  - يجب  الفصل 22 
تستعمل فيها وألجل هذا يجب عىل األشخاص املوجودة هذه األجهزة يف حوزتهم مبجرد انتهاء أعامل التقطري 

أو انتهاء األسباب املعللة لرفع األختام أن يخربوا اإلدارة بذلك قصد وضع األختام عىل األجهزة.

الفصل 23 – 1 – يجب عىل األشخاص املوجودة يف حوزتهم األنابيق وغريها من األجهزة املشار 
إليها يف الفصل 20 أعاله أن يقدموا أنابيقهم وأجهزتهم كلام طلبت اإلدارة ذلك.

2- يقدم بشأن إتالف األنابيق وغريها من األجهزة سابق ترصيح إىل اإلدارة أو إىل السلطات املحلية 

باملجموعات العمرانية غري املمثلة فيها اإلدارة.

3- يبارش اإلتالف مبحرض أعوان اإلدارة الذين يحررون بشأنه محرضا يوجهونه إىل مديرية الجامرك 
والرضائب غري املبارشة.

الفصل 24 - تعفى من اإلجراءات املنصوص عليها يف الفصول 20 إىل غاية الفصل 23 أعاله:

أ( األجهزة الصغرية املدعوة “أنابيق التجربة” واملستعملة بصفة عامة يف تجارب املختربات واملستخدمة 
فيها الشحنة املتقطعة واملجردة من كل عضو للتنقيح والتي ال تتعدى سعة مرجلها لرتا واحدا؛

ب( األجهزة املصنوعة من الزجاج أو من الربيكس التي تكون ملنطادها سعة تقل عن عرشة لرتات 
والتي تستعمل بصفة عامة يف أشغال املختربات ؛
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ت( األجهزة املصنوعة عىل الخصوص إلنتاج املاء املقطر والتي هي بصفة عامة من نوع األجهزة 
تنقيحه   أو  الكحول  درجة  من  للتخفيض  عضو  كل  من  املجرد  املتواصل  السري  ذات  “مورال”  املدعوة 

واملستعملة بصفة عامة يف املختربات العلمية أو الصناعية واملستشفيات واملصحات والصيدليات.

الفصل 25 – 1 – إن إنشاء مقطرة حسب مدلول الفصل 2 أعاله وتحويلها بالنسبة للغرض األصيل 
املعدة له يتوقفان عىل إيداع سابق لترصيح لدى اإلدارة ؛

2- يجب أن يحتوي الترصيح املذكور عىل :

املقطرات  يخص  وفيام  الداخلية  ومرافقها  املؤسسة  بتصميم  معززا  لألماكن  املفصل  البيان  أ( 
املتجولة باملخطط األوىل للمنشآت املتنقلة ؛

إنتاجها  وقوة  وسعتها  وادخاره  الكحول  عىل  للحصول  الرضورية  املنشآت  أو  األجهزة  نوع  ب( 
ووصفها التام ؛

ت( عرض لألساليب العامة املتبعة يف عمليات الصنع املنجزة بها.

3- إن أصل التصميم املقبول بصفة نهائية واملوضوع عليه طابع وإمضاء املستفيد من اإلذن يبقى 
لدى اإلدارة ؛

املقبول ويجب عىل  للتصميم  املنتجة للكحول مطابقا  بناء وتنسيق األجهزة  4- يجب أن يكون 
الخصوص أن تكون األنابيب التي يجري فيها الكحول ظاهرة عىل طول مسافتها ويجب أن ال ميارس أي فتح 

لألنابيب املذكورة بدون أن يقدم املقطر ترصيحا بذلك لإلدارة ويحصل منها عىل سابق إذن ؛

5- تحدد يف اإلذن بإنشاء املقطرة تحمالت املستفيد من اإلذن برسم مصاريف الحراسة واملراقبة.

الفصل 26 – 1 – يتم مبصانع التقطري القارة أو املتجولة يف األيام والساعات املحددة من طرف اإلدارة؛

نفس  تتخذ  أن  لإلدارة  األختام. ويسوغ  األجهزة تحت  املصانع توضع  توقف نشاط  2- يف حالة 

التدبري خالل ساعات االسرتاحة أو تفرض اتخاذ كل احتياط مامثل ؛

3- يقدم إىل اإلدارة ترصيح بفرتات التوقف عن العمل التي تتجاوز يوما واحدا.

الفصل 27 - بعد تعرف اإلدارة عىل الكحول املحصل عليه يلزم املالك للكحول املذكورة بالعمل 
عىل حمله فورا إىل مستودع الكحول املعني من طرف اإلدارة.

الفصل 28 – 1- يوضع فورا الكحول املحصل عليه يف معامل التقطري مبكان منفصل يغلق بقفلني 
تحوز اإلدارة مفاتيح أحدهام ؛

2- ال ميكن أن يسحب منه الكحول إال بحضور ممثل اإلدارة وبعد التعرف عليه.

الفصل 29 - إن نقط وصل األنابيب التي يتم بواسطتها وصل األحواض املقيسة فيام بينها وفيام 
بينها وبني جهاز التقطري للتكرير أو التنقيح أو إزالة املاء وعند االقتضاء فيام بينها وبني مستودع النفايات 

ال ميكن تفكيكها يف املقاطر الصناعية إال بحضور أعوان اإلدارة.

عىل  مينع  ختام  أو  رصاصا  الوصل  منها  املتألف  الحلقات  عىل  يثبتوا  أن  األعوان  لهؤالء  ويسوغ 

املقطرين إزالته.

ويطبق نفس املنع عىل األختام التي يضعها أعوان اإلدارة عىل األقفال املنصوص عىل استعاملها 

بقرار للوزير املكلف باملالية.



رشة
ملبا

ري ا
 غ

ب
رضائ

وال
ك 

امر
لج

ة ا
ون

مد
 

1.
77

.3
40

م 
رق

ري 
ظه

 

119

الفصل 30 - عند خروج أجهزة التقطري أو التكرير أو التنقيح أو إزالة املاء فإن الكحول املحصل 
عليه يف املقاطر الصناعية يجعل يف أحواض للقيس ال ميكن استخراجه منها إال بحضور أعوان اإلدارة.

الفصل 31 - يجب عىل املقطر الصناعي أن يسلم لإلدارة يف إرساليتني قبل الرشوع يف األشغال 
بخمسة عرش يوما عىل األقل، ترصيحا يتضمن عن كل أنبوب من األنابيب التي يجري بها الكحول رقمه 

الخزانات ومن خزان إىل آخر أو من هذه األوعية  التربيد إىل  الرتتيبي وطوله ونقطة وصوله من أجهزة 

املختلفة إىل أجهزة التكرير أو التنقيح أو إزالة املاء.

يجب عالوة عىل ذلك أن يتضمن هذا الترصيح :

1- بيان األحواض التي يجب أن تخصص خالل املوسم الدخار الكحول املنتج أو املتلقى من الخارج ؛

2- بيان نوع املنتجات التي تحتوي عليها األحواض مثل البالغم والكحول غري التام والكحول التام 

والزيوت األساسية.

ويجب أن يرصح بالتغيريات الالحقة طبق نفس الكيفية.

الفصل 32 - تحدد بقرار للوزير املكلف باملالية يتخذ بعد استشارة الوزير أو الوزراء املعنيني أنواع 
الكحول األخرى التي ميكن أن تجرى عليها تطبيقات كحول اإلتييل املشار إليها يف الفصل 9، الجدول أ – 4 أعاله.

الفصل 33 - ألجل تطبيق ظهرينا الرشيف هذا :

1- مينع كل خلط للكحول املتييل والكحول اإلتييل يف املرشوبات الروحية املعدة للرشب؛

2- مينع كذلك كل خلط قد يرتتب عنه إذا أفسد كثافة الكحول تحريف نتيجة التحليل الرامي إىل 

قيس درجة الكحول.

الفصل 34 - إن الكحول عىل حالته األوىل ال ميكن أن يباع أو يفوت إال :

1- للمودع لديهم الكحول، املستفيدين من إذن لإليداع مينح بقرار للوزير املكلف باملالية ومن إذن 
يف التسويق مينحه الوزير املسؤول يف هذا الصدد ؛

استعامل مجموع هذا  عليهم  الذين يجب  االستهالك  منتجات  أو  الصناعية  املنتجات  لصناع   -2
الكحول يف عمليات  الصنع  الداخلة يف نطاق مهنتهم ؛

3- للصيادلة وباعة األدوية بالجملة ومختربات املنتجات الصيدلية واملستشفيات واملستوصفات ومراكز 
التمريض ومختربات التحليل التي ال ميكن أن تستعمل هذا الكحول إال يف محرضات صيدلية أو أغراض طبية.

الفصل 35 - إن مشرتي الكحول املشار إليهم يف الفصل 34-2 و 3 أعاله ال ميكنهم بأي حال من األحوال 
رد هذا الكحول بدون سابق إذن من اإلدارة، ما عدا يف حالة استثناءات يؤذن فيها بقرار للوزير املكلف باملالية. 

الفصل 36 -1 – تسلم الصناعيني املقبولني من لدن الوزير املختص لكحول معد لتحضري األدوية 
أنواع  الداخلة يف صنع  الطبيعية  العطرة  املواد  النظافة أو لصنع أو حفظ  العطرية ومنتجات  واملنتجات 
الليمونادا واملياه الغازية أو غري الغازية واملياه املعدنية أو مياه املائدة أو غريها من املرشوبات املعطرة، 
باملنتجات  الخاصة  التعريفة  باعتبار  االستهالك  عىل  الداخلية  الرضيبة  مبلغ  نهائية  بصورة  عنه  يؤدى 
املذكورة، وكذا الشأن فيام يتعلق بتسلم أنواع الكحول املستعملة  للتطهري من لذن املستفيدين من السعر 

املخفض للرضيبة املذكورة املقبولني لهذا الغرض.
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2- يجب أن يؤمن الصناعيون واملستفيدون املشار إليهم أعاله إما بوديعة أو بكفالة آداء الفرق 
بني الرضيبة املستحقة عىل أنواع الكحول املشار إليها يف الفقرة )ج( من الجدول )أ( 4 من الفصل 9 أعاله 

وبني الرضيبة املحسوبة بالسعر املخفض.

3- يرجع مبلغ الوديعة أو إن اقتىض الحال تربأ الذمة من الكفالة بعد إثبات استعامل الكحول يف 
اإلنتاجات التي تم من أجلها اإلذن يف العملة.

الفصل 37 – 1-  يقع تغيري طبيعة الكحول طبق الرشوط املحددة بقرار للوزير املكلف باملالية. 
ويسوغ لإلدارة أن تحدد كمية دنيا من الكحول الصايف الواجب استعامله يف كل عملية من عمليات تغيري 

طبيعة الكحول.

2- تطبق أحكام الفقرة 2 من الفصل 36 أعاله عىل الكحول املغرية طبيعته ألي غرض من األغراض 
اللهم إال إذا ثبت تغيري طبيعة الكحول بصورة تعترب كافية قبل تسليمه.

3- يرجع مبلغ الوديعة أو تربأ ذمة الكفيل، إن كان، بعد أن تتأكد صحة تغيري طبيعة الكحول.

الفصل 38 – 1 – إن الكحول املغرية طبيعته واملعد لالستعامالت الصناعية أو املنزلية يجب أن 
يحتوي عىل األقل عىل 90 درجة كحولية يف حرارة 20 سنتغراد.

2- ال يجوز أن يجرى عىل الكحول املغرية طبيعته أيا كان الوجه املراد استعامله فيه أي مزج أو 

ترويق أو تكرير أو أية وسيلة يرتتب عليها تطهري أو تكرير الكحول كال أو بعضا إال بإذن من  اإلدارة.

الفصل 39 - فيام يخص املقاطر، تعد مصنوعة بصورة غري قانونية كل كمية للكحول توجد إما 
باألوعية وإما بأنابيب غري األنابيب املحددة بقرار لوزير املالية.

الفصل 40 -كل عملية تتعلق بتكرير الكحول أو ترشيحه أو إزالة املاء أو الرائحة منه أو غري ذلك من 
العمليات يجب أن يقدم بشأنها ترصيح سابق وفق اإلجراءات واآلجال املحددة بقرار للوزير املكلف باملالية.

الباب الثالث
السكر واملنتجات املحالة بالسكر )ملغى(

الفصل 41 : )ملغى(

الباب الرابع
املنتجات البرتولية وغريها من الهيدروكاربورات

1- مقتضيات عامة
الفصل 42 - 1- يف غري حاالت فرض الرضيبة املنصوص عليها يف الجدول )ت( العمود : أساس فرض 
البرتولية يفرض عليها املكس الداخيل عن االستهالك بالنسبة  الرضيبة من الفصل 9 أعاله فإن املنتجات 

لكميات املنتجات البرتولية التي تحتوي عليها.

2- غري أن فرض الرضيبة بهذه الكيفية ال يطبق عىل املنتجات البرتولية غري املمكن إعادة جمعها 
ذلك  من  تستثنى  أن  زيت عىل  أو  محروق  أو  وقود  مبثابة  استعاملها  املمكن  وغري  الرتكيب  يف  الداخلة 

املحرضات املدرجة يف الجدول املذكور.

ومتنح اإلدارة اإلعفاء بعد استشارة املخترب الذي يعينه الوزير املكلف باملالية. 
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غري أنه ميكن لإلدارة أن توجه بطلب من املرصح أو مبسعى منها عينات من البضائع املرصح بها 
ألجل تحاليل جديدة يقوم بها مخترب تعينه أو أن تعترب استنتاجات تحاليل قامت بها مختربات أخرى غري 

املختربات التي عينها الوزير املكلف باملالية.

2 – معامل التكرير
حالتها  املستهلكة عىل  التكرير  مبعمل  عليها  املحصل  البرتولية  املنتجات  إن   –  1  -  43 الفصل 

واملمكن فرض مكس داخيل لالستهالك عليها طيلة بقائها مبعمل التكرير تحت نظام مستودع االدخار.

2- ال ميكن أخذ هذه املنتجات إال بعد أن يتم لدى قابض الجامرك أداء أو ضامن املكس الداخيل 

عىل االستهالك وجميع الرسوم واملكوس األخرى التي ميكن فرضها عىل هذه املنتجات.

3- تبارش تصفية الرسوم واملكوس املذكورة من طرف أعوان اإلدارة الذين ميتثلون للقواعد املنصوص 

عليها يف الترشيعات الجبائية املطبقة عىل املنتجات البرتولية املذكورة.

الباب الخامس
املصوغات من البالتني أو الذهب أو الفضة

أو  املستوردة  الفضة  أو  الذهب  أو  البالتني  من  املصوغات  تقدم  أن  يجب   –  1  –  44 الفصل 
املصنوعة يف الرتاب الخاضع باستثناء املصوغات املخصصة للتصدير أو املصوغات التي يقل وزنها أو يعادل 

غراما واحدا، إىل مكاتب الضامنة الجمركية ليك تخترب فيها وتوضع عليها دمغة الضامنة إن اقتىض الحال.

بقياس  واختبار  بالبلل  واختبار  باملحك  واختبار  بالبوتقة  اختبار  لالختبار،  طرق  أربعة  هناك   -2
الطيف ويحدد مدير اإلدارة حاالت ورشوط استعامل كل طريقة من طرق االختبار املذكور.

الفصل 45 –1 – يجب أن تقدم املصوغات من البالتني أو الذهب أ و الفضة املصنوعة يف الرتاب 
الخاضع املشار إليها يف الفصل 44 أعاله إىل مكاتب الضامنة الجمركية بعد االنتهاء من صنعها وقبل أن 

تجرى عليها أية عملية للتنضري أو الصقل.

وال تعترب منتهية ومقبولة بهذه الصفة لوضع العالمة عليها إال املصوغات التي يكون قد وقع تقدم 
يف صنعها بحيث مل يعد يف األماكن أن يدخل عليها العمل الباقي إمتامه أي تغيري.

ميكن أن يوضع عىل املصوغات املشار إليها أعاله طابع للصانع يسمى »طابع الصائغ« معتمد من 
طرف اإلدارة وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.

2- يجب أن تقدم املصوغات مع جميع توابعها، وال تراقب أية قطعة غري تامة أو أي جزء من 
مصوغ قدم عىل حدة. وتخضع للمراقبة عند االسترياد مقابض الحيل كاملشابك والنشب والقنابر واألساور 
من البالتني أو الذهب أو الفضة التي يستوردها الصائغون إلمتام صنعها إما بإضافة زخارف من معدن مثني 

عليها وإما برتصيعها بأحجار نفيسة. 

ويف يف حالة إضافة أجزاء من معدن مثني إليها، يجب أن تقدم من جديد عىل املراقبة ومبجرد إضافة 
هذه األجزاء إليها تنبغي املطالبة بتكملة رسم االختبار وأن يوضع عليها طابع جديد.

3- إن املصوغات املشتملة عىل أجزاء ملحومة يجب أن تحتوي عىل كل لحامها ماعدا يف حالة 
استثناءات يأذن فيها مدير اإلدارة لحاجات الدمغ إما املصوغات املتألفة من قطع مختلفة فينبغي أن تقدم 

مركبة بكيفية غري قابلة للتبديل.

الفصل 46 –1 – ال ميكن أن تكون املصوغات من البالتني أو الذهب أو الفضة املشار إليها يف 
الفصل 44 أعاله ذات عيار أقل من الحدود الدنيا املبينة يف الفصل 51 بعده ؛
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2- عيار املصوغ هو كمية البالتني أو الذهب أو الفضة التي يحتوي عليها معربا عنها بأجزاء من ألف ؛

3- يهدف وضع دمغات الضامنة إىل التعريف بالعيار الذي رتب فيه املصوغ.

الفصل 47 – 1 – إن املصوغات من البالتني أو الذهب أو الفضة التي لها عيار أقل من الحدود 
الدنيا املبينة يف الفصل 51 بعده متنع حيازتها وعرضها للبيع وبيعها.

2- تطبق مقتضيات الفقرة 1 أعاله كذلك عىل املصوغات من البالتني أو الذهب أو الفضة إذا :

- كانت محشوة وغري موضوعة عليها العالمة لهذه الصفة.

- أو كانت عالمات الدمغة بها ملحومة أو ملصقة.

الدمغات  عليها  تكون غري موضوعة  عندما  اآلتية  املصوغات  فيام يخص  الشأن كذلك  يكون   -3
املنصوص عليها لهذا الغرض بقرار للوزير املكلف باملالية :

- املصوغات من معدن مموه بالذهب أو الفضة وله مظهر املعادن الثمينة ؛

- املصوغات امللبسة أو املموهة بالذهب أو الفضة ؛

- املصوغات التي تدخل يف صنعها يف آن واحد معادن من البالتني أو الذهب أو الفضة ومعادن 
مختلفة أو التي تستعمل فيه طريقة غري مرئية.

الفصل 48 – 1 – تعفى من االختبار والعالمة املنصوص عليها يف الفصل 44 أعاله املصوغات من 
البالتني أو الذهب أو الفضة:

أ( املستوردة من طرف ممثيل الدول األجنبية املنتمني إىل السلك الدبلومايس أو القنصيل وكذلك 
من طرف األعضاء األجانب لبعض املنظامت الدولية الرسمية التي يوجد مقرها باملغرب ؛

الفضة املستعملة استعامال شخصيا محضا من طرف  البالتني أو الذهب أو  ب( املجوهرات من 
املسافرين إىل غاية 50 غراما فيام يخص املصوغات من البالتني و 500 غراما فيام يخص املصوغات من الذهب 

و 3 كيلو غرامات فيام يخص املصوغات من الفضة.

التي  املنزلية أو صياغة املجوهرات  ت( األشياء املستعملة سواء كانت فضية أو معدة لألغراض 
يستوردها معهم أشخاص يقيمون باملغرب أو جاؤوا لإلقامة به غري صناع أو تجار املصوغات من البالتني 

أو الذهب أو الفضة ؛

ث( املصوغات من البالتني أو الذهب أو الفضة املخصصة للتصدير أو التي يقل وزنها أو يعادل غراما واحدا. 

2- يف الحالتني املقررتني يف » أ » »ب«  أعاله يتوقف اإلعفاء عىل مراعاة الرشوط املنصوص عليها 
يف مرسوم التطبيق املتعلق االسترياد املستفيد مبقرر من اإلعفاء.

3- ال ميكن االتجار يف األشياء التي أدخلت إىل املغرب بحكم اإلعفاءات السابقة إال بعد أن تكون قد 
قدمت إىل مراقبة الضامنة وثبت أن لها عيارا من العيارات القانونية ودمغت وخضعت ألداء رسم االختبار.

الفصل 49 - إن املصوغات التي ال ميكن أن تتحمل بدون فساد وضع الدمغة عليها ميكن أن تعفى 
من االختيار والعالمة من اإلدارة.

الفصل 50- إن املصوغات القدمية أو الفنية أو الطريفة املعرتف لها بهذه الصفة تعفى من رسم 
االختبار وتوضع عليها دمغة خاصة.

الفصل 51 -1- العيارات القانونية هي :
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أ( فيام يخص البالتني : 950 يف األلف

ب( فيام يخص الذهب :

العيار األول : 920 يف األلف

العيار الثاين : 840 يف األلف

العيار الثالث : 750 يف األلف

ت( فيام يخص الفضة :

العيار األول : 950 يف األلف

العيار الثاين : 800 يف األلف

2- يتسامح مبقدار 10 يف األلف فيام يخص مصوغات من البالتني و3 يف األلف فيام يخص األشياء 
من الذهب غري املجوف و5 يف األلف فيام يخص األشياء من الفضة ؛

3- تستفيد املجوهرات املجوفة وامللحومة بالذهب أو الفضة من نسبة تسامح قدرها 20 يف األلف 
برشط أن يكون للمعدن املصوغة عىل أساسه أي الجزء غري املجوف بدون لحام، العيار القانوين ؛

4- يعد مبثابة البالتني االريديوم واملعادن النادرة املمزوجة بالبالتني يف املناجم.

الفصل 52 -1- إذا شك املكلف باالختيار لدى مكتب الضامنة الجمريك يف أن مصوغا من البالتني 
أو الذهب أو الفضة مقدما له يف شكل مصوغ متجانس العنارص محشو مبادة غري املادة الثمينة أو مبادة 

يقل عيارها عن الحدود الدنيا املأذون فيها ينبغي له أن يكرس هذا املصوغ بحضور مالكه ؛

2- إذا تأكد الشك قامت اإلدارة بحجز املصوغ املذكور برصف النظر عن العقوبات املستحقة ؛

3- يف حالة العكس تسلم قطع املصوغ املتأتية من التكسري إىل مالكه وتتحمل الخزينة مصاريف 
اليد العاملة املدفوعة لصنع املصوغ املكرس ويحدد هذه املصاريف رئيس مكتب الضامنة الجمريك.

الفصل 53 – 1 – تعفى سبائك البالتني أو الذهب أو الفضة املستوردة واملصحوبة بشهادة 
اختبار رسمية من إجراء االختبار ما عدا إذا طلب املستورد ذلك.

2- يؤدى عن السبائك املقدمة لالختبار رسم االختبار املتعلق بها.

الباب السادس
التبغ املصنع

الفصل 54 - تحول معامل صنع التبغ املصنع وأماكن خزنه إىل مستودعات حرة خصوصية كام 
هي محددة يف مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة.

الفصل 54 املكرر - )ملغى(.

الفصل 54 املكرر مرتني – يجب عىل املودعني حينام يقوم أعوان اإلدارة بأعامل املراقبة داخل 
محالتهم أن يرصحوا بالكميات املوجودة يف حوزتهم وأن يقدموا محاسبة املواد املتعلقة بها.

الفصل 54 املكرر ثالث مرات - مينع عىل كل شخص غري مرصح به كصانع للتبغ املصنع وفقا 
للترشيع الجاري به العمل أن يصنع التبغ املصنع لغرض تجاري أو أن تكون يف حوزته لهذا الغرض أوان أو 

آالت أو وسائل ميكانيكية كيفام كان نوعها خاصة بصنع التبغ.

الجزء الرابع ملغى )املادة 4 من قانون املالية لسنة 1988(
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الجـزء الخـامس
املنـازعـات

الفصل 55 - تعد املخالفات ألحكام الفصول 16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و25 و26 و28 
و29 و 30 و31 و33 و34 و35 و38 و39 و40 و43 و44 و45 و47 و48 و52 و54 املكرر مرتني و54 املكرر 

ثالث مرات من ظهرينا الرشيف هذا املعترب مبثابة قانون جنحا من الطبقة الثانية املنصوص عليها يف مدونة 

الجامرك ويعاقب عليها وفقا ألحكام الفصل 282 املكرر من املدونة املذكورة.

الفصل 56 1 – تعد املخالفات ألحكام الفصول 10 و11 و54 من ظهرينا الرشيف هذا املعترب مبثابة 
قانون مخالفات جمركية من الطبقة األوىل ويعاقب عليها وفقا ألحكام الفصل 287 املكرر من املدونة املذكورة.

2 – يعد عدم مطابقة العالمة الجبائية املوضوعة عىل األوعية و اللفائف لخاصيات املادة املعروضة 
لالستهالك مخالفة جمركية من الطبقة الثانية ويعاقب عليها طبقا ألحكام الفصل 294 املكرر من املدونة املذكورة.

3 – عندما تكون الرضيبة الداخلية عىل االستهالك مستوفاة، تعد مخالفة أحكام الفصل 10 أعاله، 
مخالفة جمركية من الطبقة الثانية و يعاقب عليها طبقا للبند 2 من الفصل 294 املكرر من املدونة املذكورة.

الفصل 57 - تعد جميع املخالفات األخرى لظهرينا الرشيف هذا املعترب مبثابة قانون غري املشار إليها 
يف الفصلني 55 و65 أعاله وكذا املخالفات ألحكام النصوص املتخذة لتطبيقه مخالفات من الطبقة الرابعة 

املنصوص عليها يف مدونة الجامرك ويعاقب عليها وفقا ألحكام الفصل 299 املكرر من املدونة املذكورة.

الفصل 58 - ميكن، إذا تعلق األمر مبخالفة من املخالفات املشار إليها من الفصل 55 أعاله، أن تطلب 
اإلدارة زيادة عىل الغرامات املقررة يف الفصل املذكور من املحكمة املختصة الحكم وفق إجراءات القضاء 

املستعجل باإلغالق املؤقت أو النهايئ للمصانع أو املعامل أو املؤسسات املرتكبة فيها املخالفات املذكورة.

الجزء السادس
مقتضيات ختامية

الفصل 59 - إن اآلجال املقررة يف ظهرينا الرشيف واملعتربة آجاال كاملة ال يحسب فيها اليوم األول 
وال اليوم الذي تنتهي فيه.

أما أيام األعياد فتحسب مبثابة أيام مفيدة لتقدير األجل.

بنفس  املتعلقة  املقتضيات  وتعوض جميع  الرشيف هذا  مقتضيات ظهرينا  تلغي   -  60 الفصل 
املوضوع وال سيام مقتضيات النصوص اآلتية، حسبام وقع تغيريها أو تتميمها :

- الظهري الرشيف رقم 1.63.173 الصادر يف 2 صفر 1383 )25 يونيه 1963( بإحداث مكس داخيل 
عىل االستهالك فيام يخص بعض املياه الغازية أو املعدنية أو غريها من املياه املعطرة بغري إضافة عصري أو 

مركز عصري الفواكه الصالحة لألكل.

- القرار الوزيري الصادر يف 22 جامدى األوىل 1340 )12 يناير 1922( بإحداث مكس داخيل عىل 
االستهالك فيام يخص الجعة.

- القرار الوزيري الصادر يف 18 رجب 1340 )18 مارس 1922( بتعيني اإللتزامات املفروضة عىل 
صانعي الجعة وبتحديد ترصيحات امللزمني بتقدميها.
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- الفصل 8 من القانون املعدل للاملية عن سنة 1974 رقم 1.74.386 املؤرخ يف 12 رجب 1394 
)2 غشت 1974(.

- الظهري الرشيف الصادر يف 3 رجب 1334 )2 يونيه 1916( بتغيري الظهري الرشيف الصادر يف 27 
ذي القعدة 1332 )18 أكتوبر 1914( بشأن نظام الكحول.

- الظهري الرشيف الصادر يف 3 شوال 1331 )23 يوليوز 1917( بفرض سابق ترصيح فيام يخص 
التفاح واإلجاص والهيدروميل وغريها من املرشوبات  الخمور ومرشوبات  املنجز لصنع  النقع  أو  التخمري 

الكحولية.

- القرار الوزيري الصادر يف 4 رجب 1337 )5 أبريل 1919( بشأن تحصيل رسم عن الكحول الصايف 
الذي تحتوي عليه امليستيال واملنتجات املامثلة.

الجبايئ  النظام  بتحديد   )1927 نونرب   24(  1346 األوىل  28 جامدى  يف  الصادر  الوزيري  القرار   -
للخمور والفريموت والكانكينا واملستيال والخمور الروحية واملستوردة.

- القرار الوزيري الصادر يف 9 ربيع األول 1347 )25 غشت 1928( بتعيني الخرباء املدعوين للبت 
يف حالة نزاع يف نوع املنتجات الكحولية ومحتواها املفروضة عليه الرضيبة.

- القرار الوزيري الصادر يف 8 ذي القعدة 1353 )12 يناير 1935( بشأن حيازة وترويج الكحول  
واملرشوبات الروحية.

- الفصول 4 و13 و15 من القرار الوزيري الصادر يف 18 جامدى األوىل 1357 )16 يوليوز 1938( 
بتسهيل سد الفائض من الخمور.

- املرسوم 2.55.670  الصادر يف 27 جامدى الثانية 1376 )29 يناير 1957(  بشأن الرضيبة اإلضافية 
الداخلية املفروضة عىل استهالك الكحول الصالح للرشب.

- قرار وزير املالية رقم 717.66 و1061.47 بتاريخ 13 دجنرب 1966 و25 غشت 1974.

- القرار الوزيري الصادر يف 4 رجب 1341 )20 يرباير 1923( بشأن اال بسنت وبتحديد  املنتجات املامثلة.

- القرار الوزيري الصادر يف 20 ذي القعدة 1371 )21 غشت 1952( بشأن نظام األنابيق.

- القرار الوزيري الصادر يف 13 صفر 1340 )15 أكتوبر 1921( بشأن نظام تقطري املنتجات الفالحية 
الثانوية.

- القرار الوزيري الصادر يف 21 صفر 1352 )15 يونيه 1933( مبنح تخفيض عن انتاج الكحول املتأىت 
من تقطري املنتجات الفالحية الثانوية.

- القرار الوزيري الصادر يف 23 صفر 1347 )10 غشت 1928( مبنح استرياد الكحول املغرية طبيعته.

- القرار الوزيري الصادر يف 27 جامدى األوىل 1370 )6 مارس 1951( بتحديد طرق تغيري طبيعة 
الكحول ونظام الكحول املغرية طبيعته.

- القرار الوزيري الصادر يف 17 ذي القعدة 1342 )21 يونيه 1924( بشأن صنع الخل  عىل أساس الكحول.

- القرار الوزيري الصادر يف 2 ربيع الثاين 1341 )22 نونرب 1922( بشأن املصانع العمومية للتقطري.

- القرار الوزيري الصادر يف 9 رمضان 1371 )2 يونيه 1952( بتنظيم املقاطر الصناعية.

- الظهري الرشيف الصادر يف 4 صفر 1334 )12 دجنرب 1915( بإحداث رسم عن استهالك السكر.
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- الظهري الرشيف الصادر يف 11 شوال 1340 )8 يونيه 1922( بتنظيم تطبيق املكس الداخيل عن 
استهالك املنتجات املصنوعة من السكر.

- الظهري الرشيف الصادر يف 21 ذي الحجة 1348 )20 مايو 1930( املعفى مبوجبه من رضيبة 
السكر والغلوكوز املستعملني يف مصانع الجعة.

- الظهري الرشيف الصادر يف 29 ذي القعدة 1350 )6 أبريل 1932( بتحديد نظام السكر وثفل 
السكر والغلوكوز.

- القرار الوزيري الصادر يف 8 جامدى األوىل 1357 )6 يوليوز 1938( بتحديد رشوط تنسيق ومزاولة 
أعامل املؤسسات املعدة لتحويل السكر املبلور إىل سكر يف شكل حبوب ومصفى أو مامثل للسكر املصفى 

أو إىل قوالب أو لويحات أو أقراص.

- الظهري الرشيف الصادر يف 17 ربيع الثاين 1367 )28 يرباير 1948( بتحديد مقدار بعض الرضائب 
غري املبارشة.

- الظهري الرشيف الصادر يف 22 جامدى الثانية 1344 )6 يناير 1926( بإحداث مكس داخيل عىل 
استهالك وقود النفط والقعى من املطاط واألوعية الهوائية واألحزمة وعود الثقاب.

- القرار الوزيري الصادر يف 20 شوال 1341 )6 يونيه 1923( بشأن املستودعات الخاصة بالزيوت 
املعدنية.

                 1359 شعبان  و6   )1940 يرباير   3(  1358 الحجة  ذي   24 يف  الصادران  الوزيريان  القراران   -
معالجة  من  املتأتية  املنتجات  استهالك  عن  الداخلية   املكوس  تحصيل  طريقة  بتعيني   )1940 شتنرب   9(
الزيوت املعدنية الخام املغربية االستخراج واملستوردة وبتحديد رشوط انشاء وحراسة وتسيري املؤسسات 

التي تقوم بهذه املعالجة.

- املرسوم رقم 2.57.0239 الصادر يف 25 شعبان 1376 )27 مارس 1957( بتحديد طريقة تحصيل 
املكوس الداخلية عن استهالك الزيوت الخام من النفط واألحجار النفطية التي تستعمل باملغرب.

- الظهري الرشيف رقم 1.62.054 الصادر يف 21 محرم 1383 )14 يونيه 1963( املوضوعة مبوجبه 
تحت نظام املعامل ملراقبة املؤسسات املأذون لها يف تكرير املنتجات البرتولية.

- الظهري الرشيف الصادر يف 25 ذي القعدة 1337 )25 غشت 1919( بإحداث مكس داخيل عن 
استهالك محصوالت املستعمرات الرئيسية وإبداليها.

- الفصل 8 من قانون املالية عن سنة 1965 رقم 1.65 بتاريخ 17 ذي القعدة 1384 )20 مارس 1965(.

- الظهري الرشيف الصادر يف 13 ربيع األول 1344 )فاتح أكتوبر 1925( بتنظيم مراقبة مواد البالتني 
أو الذهب أو الفضة وكذا النصوص املتخذة لتطبيقه.

الفصل 61 – ينرش يف الجريدة الرسمية ظهرينا الرشيف هذا الصادر مبثابة قانون ويعمل به ابتداء 
من 13 دجنرب 1977.

وحرر بالرباط يف 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1997(.

وقعه بالعطف : 

الوزير األول

اإلمضـــاء : أحمد عصامن
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مرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397)9 أكتوبر 1977( بتطبيق مدونة الجامرك والرضائب 
غري املبارشة الراجعة إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة واملصادق عليها بالظهري الرشيف رقم 

1.77.339 الصادر يف 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( مبثابة قانون.1 

إن الوزير األول،
والرضائب  الجامرك  إلدارة  الراجعة  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  مدونة  عىل  بناء 
 9(  1397 شوال   25 يف  الصادر   1.77.339 رقم  الرشيف  بالظهري  عليها  املصادق  املبارشة  غري 
و121 و105  و102  و96  و94  و93  و68  و34  و26   16 الفصول  سيام  ال  قانون  مبثابة   )1977  أكتوبر 
و180  و179  و172  و170  و167  و165  و164  و159  و155  و154  و152  و145   و135 

و181 من املدونة املذكورة.

والبحرية  واملناجم  العرصية  والصناعة  التجارة  وزير  استشارة  وبعد  املالية  وزير  من  وباقرتاح 
التجارية ووزير الدولة املكلف بالداخلية،

يرسم ما ييل :

الجــزء األول
مبـادئ عـــامة

البــاب األول
أصل البضـــائع

البلد من  عليها يف هذا  الحصول  تم  التي  البضائع  ما  بلد  متأصلة من  تعترب   -  1  – 1 الفصل 
املنتجات واملواد األولية األجنبية األصل املشار إليها يف الفقرية 1 من الفصل 16 من مدونة الجامرك والتي 

طرأ عليها تحويل تام أفقدها ذاتيتها األصلية.

2- تعترب كتحويالت تامة :

أ( الصياغة أو التحويالت التي ينتج عنها فائض قيمة يعادل عىل األقل قيمة استرياد املنتجات 
املصوغة بالبلد الذي أنجز فيه التحويل ؛

ب( التحويالت املدرجة يف الجدول 1 امللحق بهذا املرسوم.

الفصل 2 - يحدد فائض القيمة املشار إليه يف الفقرية 2 من الفصل األول أعاله حسب الثمن 
املطبق عىل البضاعة عند الخروج من املعمل والتي طرأ عليها تحويل تام حسب مدلول الفصل األول 

أعاله.

وميكن عىل التوايل إثبات القيمة عند االسترياد بالبلد الذي تم فيه التحويل التام املذكور، ومثن 
البضاعة املشار إليه أعاله وقت خروجها من املعمل بتقديم نسخة متأصلة من ترصيح االسترياد املؤرش 
عليه ألجل املصادقة من طرف مصلحة الجامرك للبلد الذي تم فيه التحويل وكذا بالفاتورة املحررة من 

طرف املؤسسة التي قامت بالتحويل التام املذكور.

املنتجات  قيمة  من  يطرح  أن  يجب  التصدير،  عند  الرضائب  برد  املحول  البلد  يسمح  وعندما 
املصوغة عند االسترياد إىل البلد املحول املبلغ املردود من هذه الرضائب.

)1(  إن نص هذا املرسوم وقع تغيريه وتتميمه )الجريدة الرسمية عدد 4828 بتاريخ 8 جامدى اآلخرة 1421 /7 سبتمرب 2000 وكذا الجريدة الرسمية عدد 

5027  بتاريخ 25 جامدى األوىل 1423 / 5 أغسطس 2002(.
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الجزء الثـانــي
عمل اإلدارة

البــاب األول
ميدان عمل املصلحة

)ينسخ(

الفصل 3 - )ينسخ( 

الفصل 4 - )ينسخ(

الفصل 5 - )ينسخ(

الباب الثاين
حق حمل السالح القانوين

الفصل 6 - إن قباض اإلدارة والضباط وضباط الصف وأعوان الزمر، وكذا مأموري األبحاث الجمركية، 
يسلحون تبعا للكيفيات املحددة يف قرار للوزير املكلف باملالية من طرف اإلدارة ألجل مامرسة مهامهم.

الجزء الثالث
عمليات االستخالص الجمريك

البـاب األول

األشخاص املؤهلون للترصيح بالبضائع بالتفصيل

تنظيم مهنة املعرش يف الجمرك

القسم األول

مـالك البضــائع

الفصل 7 - )ملغى(

الفصل 8 - )ملغى(

القسم الثاين

املعرش يف الجمرك

1- مسطرة رخصة القبول

الفصل 9 – يجب أن يوجه طلب رخصة قبول معرش يف الجمرك داخل ظرف مضمون إىل مدير 
اعتيادية مهام  التي ستامرس فيها بصفة  الجمرك  أو مكاتب  الطلب مكتب  اإلدارة. وينبغي أن يبني يف 

املعرش.

الفصل 10 - يجب أن تكون طلبات رخصة القبول مرفقة :

1- فيام يخص األشخاص الذاتيني :
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أ( بنسخة موجزة من سجل شهادات الوالدة أو بأية وثيقة تقوم مقامها ؛

ب( بنسخة من السجل العديل مسلمة منذ أقل من ثالثة أشهر أو بأية وثيقة تقوم مقامها؛

ت( بشهادة اإلقامة يف املغرب ؛

ث( بثالث صور للتعريف بالهوية ؛

ج( بشهادة التقييد يف السجل التجاري أو التعهد بإنجاز هذا التقييد ؛

ح( بنسخة مطابقة لألصل من شهادة اإلجازة أو الدبلوم الذي يعادلها.

2- فيام يخص األشخاص املعنويني :

أ( بنسخة من النظام األسايس أو العقد التأسييس للرشكة مشهود مبطابقته لألصل مع تصحيح التوقيع 
أو التوقيعات املوضوعة عليه ؛

ب( بنسخة متأصلة للمقرر الصادر بتعيني األشخاص املؤهلني للتوقيع باسم الرشكة مشهود مبطابقتها 
لألصل مع تصحيح التوقيع أو التوقيعات املوضوعة عليها ؛

ت( بشهادة التقييد يف السجل التجاري أو التعهد بإنجاز هذا التقييد ؛

ث( بالوثائق )أ( و)ب( و)ت( و)ث( و)ح( املشار إليها يف الفقرية 1 أعاله التي تهم كل شخص من 
األشخاص املؤهلني للتوقيع باسم الرشكة.

الفصل 11 - تشعر اإلدارة بأنها توصلت بهذا الطلب يف أجل أقصاه خمسة عرش يوما املوالية 
لتاريخ استالم طلب رخصة القبول وتأمر بإجراء بحث كام تخرب الغرفة التأديبية للمعرشين املقبولني إلبداء 

رأيها يف الطلب املذكور.

وميكنها أن تطالب مقدم الطلب بجميع الوثائق املربرة التي تراها رضورية غري الوثائق املبينة 

أعاله.

ويجب أن يوجه ملف البحث ورأي الغرفة التأديبية يف أجل شهرين يبتدئ من تاريخ االشعار 

الفقرية 3 من  املنصوص عليها يف  االستشارية  اللجنة  إىل  أعاله  إليه  املشار  القبول  باستالم طلب رخصة 

الفصل 68 من مدونة الجامرك، ويف حالة ما إذا مل تتوصل برأي الغرفة التأديبية ملعرشي الجامرك املقبولني 

يف أجل الشهرين املنصوص عليه أعاله ميكن للجنة االستشارية أن ترصف النظر عن ذلك.

ويجب أن تبدي اللجنة االستشارية رأيها خالل أقرب جلسة موالية لليوم الذي تسلمت فيه ملف 

القضية مع رأي  الغرفة التأديبية وعىل األكرث داخل فرتة الشهرين التي تم فيها التسليم.

مكاتب  لجميع  بالنسبة  صحيحة  وتكون  معينة.  غري  ملدة  القبول  شهادة  متنح   -  12 الفصل 
الجامرك التابعة لإلدارة ما مل ينص عىل خالف ذلك يف املقرر الصادر مبنحها.

التقييد  رقم  وتتضمن  الطلب  مقدمي  إىل  فردية  بكيفية  الرفض  مقررات  تبلغ   -  13 الفصل 
بالسجل املنصوص عليه يف الفصل 15 بعده.

ويتعني التنصيص عىل هذا الرقم وجوبا يف الترصيحات الجمركية املودعة من طرف املعرشين، 

وتبلغ مقررات رخصة القبول إىل املستعملني بواسطة إعالن للمستوردين واملصدرين ينرش يف الجريدة 

الرسمية.
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الفصل 14 - تبلغ مقررات الرفض بكيفية فردية إىل مقدمي الطلب.

ويف حالة ما إذا اتخذ مقرر الرفض بالرغم عن موافقة الغرفة التأديبية فإنه قد يحق ملقدم الطلب 

أن يجدد طلبه يف الخمسة عرش يوما املولية لتبليغه الرفض استنادا إىل هذا الرأي، وتستأنف املسطرة من 

جديد وميكن للطالب أن يلتمس استامع اللجنة االستشارية إليه إما مبفرده أو مؤازرة عضو من الغرفة 

التأديبية.

لرخصة  طلب  أي  تجديد  السالفة،  الفقرية  يف  عليها  املنصوص  الطعن  حالة  باستثناء  ميكن  وال 

القبول خالل األشهر الستة املوالية لتبليغ مقرر الرفض ما عدا إذا نص يف هذا املقرر عىل خالف ذلك.

الفصل 15 - متسك اإلدارة سجال تقيد فيه أسامء جميع املعرشين املقبولني يف الجامرك واألشخاص 
املؤهلني للترصيح باسم الرشكات التي حصلت عىل رخصة معرش مقبول يف الجامرك.

2- مامرسة املهنة

الفصل 16 -  ال يجوز ألي معرش مقبول حديثا أن ميارس مهنته إال بعد أن يثبت لدى اإلدارة تقييده 
يف جدول الرضائب التجارية )البتانتا( ويف السجل التجاري أو أن يثبت املساعي املبذولة يف هذا الصدد.

الفصل 17 -  ميكن للمعرش املقبول أن يخول بتوكيل منه جميع سلطاته إىل الوكيل العامل يف 
خدمته ليمثله لدى الجمـارك ويوقع باسمه جميــع الترصيحات واالعرتافات باإليداع واإليصاالت بإرجاع 

رسوم محصلة بغري حق ومحارض الحجز واملصالحات الناتجة عن أفعــــال مخالفة  للقوانني واألنظمة 

الجمركية وكذا ليمثله يف أداء الرسوم ويف جميع األعامل األخرى.

وتحدد مناذج التوكيل من طرف اإلدارة.

الفصل 18 – )ملغى(

الفصل 19 – يخضع كل معرش يف الجمرك لسلطة الغرفة التأديبية ويتعني أن يدفع لها اشرتاكا 
سنويا يحدد مقداره وفق الرشوط املنصوص عليها يف الفصل 43 بعده.

الفصل 20 – كل تأسيس لرشكة وكل تعديل للنظام األسايس لرشكة ما وكل تغيري يطرأ بخصوص 
هوية املسريين أو بخصوص األشخاص الذاتيني املؤهلني للترصيح لدى الجمرك لحساب الرشكة يجب أن 

يبلغ يف أجل شهر إىل اإلدارة وإال أمكن سحب رخصة القبول.

وإذا مل تبد اإلدارة أي اعرتاض، يف ظرف الشهرين املواليني لهذا التبليغ فإن هذه التعديالت تعترب 

ضمنيا مصادقا عليها.

حالة  أية  يف  أو  الوفاة  أو  القبول  رخصة  أو سحب  املهنة  عن  التخيل  حالة  يف   -  21 الفصل 
تكون من شأنها أن تحول دون قيام معرش مقبول مبواصلة مامرسة مهنته تعني الغرفة التأديبية معرشا 

لإلدارة  بالنسبة  الجارية  الجمركية  العمليات  تسوية  عىل  ويساعد  املؤسسة  تسيري  ليتوىل  مقبوال  آخر 

أو املوكلني. 

غري أنه يف حالة الوفاة ميكن للمعرش املقبول املعني أن يتكفل بتسيري املؤسسة خالل مدة ال ميكن 

أن تتجاوز ستة أشهر.
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3- التخيل عن املهنة – سحب رخصة القبول

الفصل 22 - يف حالة تخيل صاحب رخصة القبول عن مهنته أو يف حالة وفاته أو يف حالة حل 
الرشكة املتوفرة عىل رخصة القبول تثبت اإلدارة بطالن رخصة القبول املمنوحة. ويعترب عىل الخصوص 

متخليا عن رخصة القبول كل معرش مل يودع ويسجل يف الجمرك كل سنة 50 ترصيحا عىل األقل ما عدا 

يف حالة قوة قاهرة تقبلها اإلدارة. غري أن الحد األدىن املذكور ال يطالب به إال ابتداء من انرصام أجل إثنى 

عرش شهرا عىل الحصول عىل رخصة القبول.

املالية بعد  لوزير  نهائية مبقرر  أو  القبول بصفة مؤقتة  أن تسحب رخصة  - ميكن  الفصل 23 
استشارة الغرفة التأديبية واللجنة االستشارية للمعرشين.

ويجب إبداء الرأي :

- فيام يخص الغرفة التأديبية : يف ظرف الخمسة عرش يوما املوالية للتاريخ الذي سلم فيه امللف 
إىل رئيس الغرفة املذكورة ؛

- فيام يخص اللجنة االستشارية : يف ظرف الثالثني يوما املوالية للتاريخ الذي طولبت فيه بإبداء 
الرأي املذكور.

الفصل 24 - ميكن أن يقرتح سحب رخصة القبول مؤقتا أو نهائيا إما من طرف اإلدارة أو من 
الداخيل. وعندما يكون مثل هذا اإلجراء  املنصوص عليها يف نظامها  الحاالت  التأديبية يف  الغرفة  طرف 
متوقعا تخرب اإلدارة املعني باألمر يف رسالة مضمونة بالترصفات املؤاخذ عليها وتدعوه للقيام إذا ما رأت 
ذلك مالمئا بتحرير مذكرة دفاع توجه إىل اللجنة االستشارية وتشعره بأنه ميكنه أن يطلب استامع اللجنة 
االستشارية إليه وأنه يسوغ له أن يؤازره أو ميثله أمام هذه اللجنة عضو من أعضاء الغرفة التأديبية أو 

محام أو كالهام.

الفصل 25 - تبلغ مقررات سحب رخصة القبول املؤقت أو النهايئ بصفة فردية إىل املعنيني باألمر 
وكذا إىل الرشكة نفسها إذا كان األمر يتعلق بها. وتنهى عالوة عىل ذلك إىل علم العموم يف شكل إعالنات 
الوزير  طرف  من  املقرر  عىل  التوقيع  تاريخ  بعد  الرسمية  بالجريدة  تنرش  واملصدرين  املستوردين  إىل 

بخمسة عرش يوما عىل األكرث.

الفصل 26 - إن التخيل عن رخصة القبول املشار إليه يف الفصل 21 أعاله وسحب رخصة القبول 
يرسي مفعولهام ابتداء من اليوم املوايل ليوم تاريخ املقرر املثبت للتخيل أو الصادر بتبليغ السحب. وينتهي 
يف نفس التاريخ إدراج املعنيني يف سجل أسامء املعرشين يف الجمرك وال يقبلون أبدا للقيام بإجراءات يف 
الجمرك لحساب الغري ما عدا يف الحالة التي يخولون فيها مهلة من طرف الوزير املكلف باملالية باقرتاح 
مطابق من الغرفة التأديبية. وإذا أرادوا بعد ذلك استئناف مامرسة مهنتهم وجب عليهم يف حالة التخيل 
املثبت بصفة قانونية أو يف حالة السحب النهايئ لرخصة القبول التامس الحصول عىل رخصة قبول جديدة.

القسم الثالث
صاحب رخصة االستخالص الجمريك

الفصل 27 - إن القواعد العامة الواردة يف الفصل 9 وما يليه إىل الفصل 26 أعاله والفصل 28 وما 
يليه إىل غاية الفصل 53 بعده تطبق بكاملها عىل كل شخص معنوي أو ذايت ال ميارس مهنة معرش ويعتزم 

من أجل صناعته أو تجارته تقديم ترصيحات إىل الجمرك لحساب الغري.
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القسم الرابع

اللجنة االستشارية

طلبات  رأيها حول  إلبداء  املدعوة  الجمرك  يف  للمعرشين  االستشارية  اللجنة  إن   -  28 الفصل 
رخصة القبول أو االقرتاحات بسحب رخصة القبول تتألف ممن يأيت :

- مدير اإلدارة أو ممثله بصفة رئيس ؛

- مسؤول من اإلدارة مكلف مبلفات املعرشين؛

- ممثل للوزير املكلف بالتجارة ؛

- ممثل عن املصالح الخارجية لإلدارة معني من طرف مدير هذه اإلدارة ؛

- ممثل لجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات ؛

- ممثالن للمعرشين تعينهام الغرفة التأديبية من بني أعضائها.

وتجتمع اللجنة االستشارية باستدعاء من رئيسها. وتعلن عن آرائها بأغلبية األصوات. وعند تعادل 

األصوات يرجح الجانب املنتمي إليه الرئيس. ويحرر موظف من اإلدارة مكلف مبهام كاتب محرضا عن 

كل جلسة.

القسم الخامس

الغرفة التأديبية

1- تأليفها

الفصل 29 - تشتمل الغرفة التأديبية عىل عرشة أعضاء منتخبني ملدة أربع سنوات ويجوز تجديد 
انتخاب األعضاء الخارجني.

2- االنتخابات 

أ( تحديد االنتخابات

الفصل 30 - تحدد اإلدارة تاريخ االنتخابات وينهى إىل علم املعنيني قبل تاريخ إجراء االنتخابات 
بشهرين بواسطة إعالنات تعلق مبكاتب الجمرك.

الفصل 31 - يف حالة ما إذا انخفض عدد أعضاء الغرفة التأديبية إىل ستة أعضاء أو أقل أجرى 
انتخاب تكمييل يف أقرب أجل ممكن.

ب( الناخبون

الفصل 32 - ينتخب أعضاء الغرفة التأديبية من طرف املعرشين املقبولني املسجلني عند تاريخ 
االستدعاء لالنتخابات بسجل تقييد األسامء املشار إليه يف الفصل 15 من هذا املرسوم.

الفصل 33 - تسلم اإلدارة الناخبني قبل االنتخابات بشهر عىل األقل بطاقة انتخابية من النموذج 
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املحدد من طرف هذه اإلدارة، تحمل تأشرية رئيس الغرفة التأديبية وكذا تأشرية مدير اإلدارة.

الفصل 34 - متسك اإلدارة سجال انتخابيا ميكن االطالع عليه من طرف املعرشين املقبولني. ويجب 
أن تقدم جميع الشكايات املتعلقة بتقييد أو حذف ناخب قبل تاريخ االقرتاع بخمسة عرش يوما عىل األقل 

وإال اعتربت باطلة.

ت( األشخاص املقبولون لالنتخاب

الفصل 35 - إن األشخاص املقبولني لإلنتخاب هم :

1- األشخاص الذاتيون املقبولون املسجلون الذين يكونون يف تاريخ استدعاء الناخبني قد حصلوا 

عىل رخصة القبول منذ سنتني عىل األقل ؛

2- فيام يخص الرشكات : األشخاص املؤهلون للترصيح لحسابهم الذين يكونون يف تاريخ استدعاء 
الناخبني قد حصلوا عىل رخصة منذ سنتني عىل األقل.

وتعترب الرتشيحات باطلة إذا مل يرصح بها إىل اإلدارة بواسطة رسالة مضمونة قبل التاريخ املحدد 
أيام عىل األقل ويصدر  الثانية بعرشة  الدورة  للدورة األوىل لالقرتاع بخمسة عرش يوما عىل األقل وقبل 

إشعار باستالم وثيقة الرتشيح.

وال ميكن أن تتوفر الرشكة الواحدة إال عىل منتخب واحد يف الغرفة التأديبية.

ث( مسطرة االنتخاب

الفصل 36 - يتم التصويت باالقرتاع عىل القامئة بالنسبة ملجموع الرتاب الجمريك ويجري بواسطة 
رسالة مضمونة أو مودعة مقابل إيصال.

ويضع الناخب البطاقات يف غالف مغلق يجب أن ال يحمل أي بيان أو عالمة خارجية ثم يجعل 
هذا الغالف داخل غالف ثان خارجي يحتوي باإلضافة إىل غالف التصويت عىل عقب بطاقة االنتخاب 
التأديبية للمعرشين املقبولني يف  الغرفة  املطابقة لالقرتاع والتي تحمل بكيفية ظاهرة عبارة »انتخابات 

الجمرك«.

الفصل 37 - يجري التصويت يف التاريخ املحدد لالقرتاع مبقر اإلدارة بالرباط. وتوجه الغالفات 
املشار إليها يف الفصل 36 أعاله يف ظرف مضمون أو تسلم مبارشة إىل مصالح اإلدارة مقابل إيصال.

بفتح  لالقرتاع  املعني  التاريخ  عىل  كاملة  أيام  خمسة  مرور  بعد  ممثله  أو  اإلدارة  مدير  ويقوم 
الغالفات وإحصاء عدد األصوات وفرزها ويساعده يف هذا الصدد مكتب يشتمل عىل موظف من اإلدارة 

ومعرش مقبول معني من طرف الغرفة التأديبية.

ويحرر يف الحال محرض بالعمليات ونتائجها. ويوقع هذا املحرض الرئيس وأعضاء مكتب التصويت.

الفصل 38 - يجب أن يحتوي الغالف الواحد عىل بطاقة انتخابية واحدة وإال اعترب التصويت 
باطال.

املقرر  األعضاء  لعدد  عددها  املطابق  األسامء  عىل  إال  للتصويت  ورقة  كل  تشتمل  ال  أن  ويجب 
انتخابهم. وإذا كانت الورقة تحتوي عىل عدد من األسامء يتجاوز عدد األعضاء املقرر انتخابهم اعتربت باطلة.
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وتلحق األوراق امللغاة باملحرض.

أما الظروف الربيدية التي تصل إىل مديرية اإلدارة بعد اختتام عملية الفرز فتعاد إىل املصوتني 
مع بيان تاريخ وساعة االستالم.

الفصل 39 - يعلن عن انتخاب املرشحني الذين حصلوا عىل نصف األصوات مع إضافة صوت 
واحد من األصوات املعرب عنها.

اليوم الخامس عرش واليوم  ثانية لالقرتاع فإنها تجري فيام بني  وإذا كان من الالزم إجراء دورة 
الخامس والعرشين املوايل للدورة األوىل. ويعلن عن انتخاب املرشحني الذين حصلوا عىل أكرب عدد من 

األصوات.

ويف حالة تعادل األصوات يتم اإلنتخاب باعتبار السن.

وتنرش النتائج عن طريق إعالن بالجريدة الرسمية.

3 - االستدعاء - االشرتاك - التسيري املايل

إعداد النظام الداخيل

أ( االستدعاء

الفصل 40 - تستدعي اإلدارة الغرفة التأديبية لتكوين مكتبها يف ظرف الخمسة عرش يوما املوالية 
لالنتخابات.

ب( االشرتاك 

الفصل 41 - يؤذن للغرفة التأديبية للمعرشين يف الجمرك املقبولني يف أن تقبض من كل معرش 
مقبول مقيد بالسجل املشار إليه يف الفصل 15 من هذا املرسوم اشرتاكا سنويا مخصصا لتغطية مصاريف 

تسيري هذه الهيئة.

الفصل 42 - يدفع كل معرش مقبول اشرتاكا برسم مؤسسته الرئيسية للتعشري ونصف اشرتاك 
عن كل وكالة من وكاالته.

مبلغ  املقبولني  املعرشين  املهنية  الجمعية  استشارة  بعد  التأديبية  الغرفة  تحدد   -  43 الفصل 
االشرتاك كل سنة يف جلسة بكامل هيئتها يجب أن يحرضها ثالثة أرباع أعضائها عىل األقل.

ويجري التصويت باالقرتاع الرسي، ويحرر محرض عن العمليات.

الفصل 44 - يفرض مقدار االشرتاك بكامله عن السنة املالية التي متكن خاللها املعني باألمر من 
مامرسة مهنته بصفة قانونية أيا كان تاريخ منح أو سحب رخصة القبول.

الفصل 45 - يوجه أمني الصندوق يف حالة االمتناع من األداء أو تأخريه ملدة تتجاوز ثالثة أشهر 
رسالة مضمونة إىل املعرش املخالف ينذره فيها بوجوب الوفاء مبا عليه يف أجل شهر واحد.
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الفصل 46 - عند مرور األجل املنصوص عليه يف الفصل السابق فإن املعرش املقبول الذي مل يسو 
وضعيته أو الذي مل يدل مبربرات مقبولة من طرف الغرفة التأديبية يعترب متخليا عن مامرسة مهنته وميكن 

حينئذ أن تخرب الغرفة التأديبية فورا بهذا التخيل الهيئات املختصة ألجل سحب رخصة القبول.

الفصل 47 - متتد السنة املالية من فاتح يناير إىل 31 دجنرب من كل سنة.

ت( التسيري املايل 

القيام  وال ميكنه  املايل  التدبري  عن  التأديبية مسؤوال  الغرفة  أمني صندوق  يكون   -  48 الفصل 
بأداءات أخرى غري األداءات املنصوص عليها يف النظام األسايس للغرفة املذكورة، ويف حالة وجود مصاريف 
غري منصوص عليها يف األنظمة فإن النفقة يؤمر بدفعها من طرف رئيس الغرفة التأديبية بناء عىل سابق 

إذن من مكتب هذه الغرفة أو رشيطة املصادقة عليها من طرف هذا املكتب.

الفصل 49 - تحرص حسابات أمني الصندوق سنويا مبجرد اختتام السنة املالية.

الفصل 50 - تخضع هذه الحسابات ملراقبة مندوب يف الحسابات تعينه الغرفة التأديبية.

التأديبية يف ظرف األشهر الستة املوالية الختتام السنة املالية بعد  الفصل 51 - تحرص الغرفة 
اإلطالع عىل تقرير مراقب الحسابات، حساب أمني الصندوق وتربئ ذمته عند االقتضاء ويحرر محرض عن 

هذه العمليات تبلغه الغرفة التأديبية إىل املعرشين يف الجمرك املقبولني.

الفصل 52 - يجب أن تجعل سجالت املحاسبة وجميع أوراق النفقات رهن إشارة أعوان املراقبة 
املمكن تعيينهم من طرف الوزير املكلف باملالية.

ث( اعداد النظام الداخيل

الفصل 53 - تعد الغرفة التأديبية نظامها الداخيل وتعرضه عىل الوزير املكلف باملالية من أجل 
املصادقة عليه.

القسم السادس
املتعامل االقتصادي املقبول

الفصل 53 املكرر : متنح اإلدارة صفة املتعامل االقتصادي املقبول للرشكات املوجودة يف الرتاب 
مستوى  عىل  سواء  الدولية  بالتجارة  مرتبطة  خدماتية  أو  تجارية  أو  صناعية  ألنشطة  املامرسة  الوطني 

االسترياد أو التصدير والتي:

- ليست لها سوابق خطرية يف مجال املنازعات الجمركية؛

- تتوفر عىل نظام شفاف يف مجال مسك التقييدات التجارية وكذا املخزونات؛

- تتوفر عىل مالءة مالية؛

- تستجيب ملعايري السالمة واألمن املنصوص عليها يف املرجع املنجز من طرف اإلدارة .

استيفاء  أن تطلب  لإلدارة  الطلب، ميكن  املامرس من طرف صاحب  النشاط  وبناء عىل طبيعة 
معايري أخرى غري تلك املبينة أعاله.
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الفصل 53 املكرر مرتني : تتم دراسة ملفات قبول املتعاملني االقتصاديني من طرف لجنة خاصة 
ونتائج  افتحاص  تقرير  و  املعني  االقتصادي  املتعامل  من طرف  مقدم  ملف  أساس  عىل  قراراتها  تتخذ 

التحريات التكميلية التي ميكن أن تقوم بها اإلدارة.

للوزير املكلف  املتعامل االقتصادي بقرار  لها قبول  اللجنة املوكل  يحدد تكوين و رشوط عمل 
باملالية.

الفصل 53 املكرر ثالث مرات : تحدد أصناف املتعامل االقتصادي املقبول وكذا مسطرة منح 
هذه األصناف بقرار للوزير املكلف باملالية.

الفصل 53 املكرر أربع مرات : 1- ميكن ملدير اإلدارة أن يسحب بصفة مؤقتة صفة املتعامل 
االقتصادي املقبول ملدة ال تتعدى 90 يوما عندما يثبت يف حق املتعامل االقتصادي املقبول اختالالت متس 

بأحد الرشوط املنصوص عليها يف الفصل 53 املكرر أعاله.

ال ميكن، عند انرصام هذا األجل، إعادة منح صفة املتعامل االقتصادي املقبول إال بعد أن تالحظ 
اإلدارة احرتام املعني باألمر لجميع رشوط منح هذه الصفة.

2- يصدر مدير اإلدارة قرار السحب النهايئ لصفة املتعامل االقتصادي املقبول بعد أخذ رأي اللجنة 

املختصة املذكورة، و السيام:

- عندما يرتكب املستفيد مخالفة جمركية تستوجب عقوبات جنائية؛

- عندما يتنازل املستفيد عن هذه الصفة.

الباب الثاين

تسديد وضامن الرسوم واملكوس

القسم األول

 الفائدة عن التأخري املقبوضة يف حالة األداء املبارش

  بعد اآلجال املنصوص عليها يف الفصل 93

 من مدونة الجامرك املصادق عليها بالظهري الرشيف 

املشار إليه أعاله الصادر مبثابة قانون

الفصل 54 - يحدد بثامنية يف املائة )8%( يف السنة سعر فائدة التأخري املستحقة يف حالة أداء 
الرسوم والرضائب بعد املواعيد املنصوص عليها يف البند 1 من الفصل 93 من مدونة الجامرك املشار إليها 

أعاله ويف الحاالت املنصوص عليها يف البند 3 من الفصل 98 والفقرة )ب( من البند 2 بالفصل 99 املكرر 

من املدونة اآلنفة الذكر.
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القسم الثاين
األداء بواسطة سندات مكفولة

الفصل 55 - يجب عىل امللزمني الراغبني يف تسديد رسوم الجمرك وغريها من الرسوم واملكوس 
املستحقة عند استرياد أو تصدير البضائع وكذا جميع الرسوم واملكوس املحصلة من طرف اإلدارة بواسطة 

سندات مكفولة، أن يحرروا طلبا بذلك إىل هذه اإلدارة.

ومينح مدير اإلدارة الرخصة املطلوبة أو يرفضها بعد دراسة الطلب والضامنات املعروضة.

الفصل 56 - السندات املكفولة سندات أذنية تستحق بحسب اختيار املدين بالرسوم الجمركية 
لستني أو تسعني أو مائة وعرشين أو مائة ومثانني يوما تبتدئ من تاريخ تسليمها أداء للمبالغ املستحقة.

الفصل 57 - تحرر هذه السندات تبعا ملقتضيات الفصل 232 من القانون رقم 95-15املتعلق 
مبدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 83-96-1 بتاريخ 15 من ربيع األول 1417 )فاتح 

العالوات  االقتضاء  وعند  والرضائب«  الرسوم  »مبالغ  عبارة  ذلك  عىل  عالوة  وتحمل   .)1996 أغسطس 

الواجب دفعها لإلدارة وفق اإلقرار.

أو  العـام  الخـازن  مقر  يف  تـؤدى  اإلدارة  قابــض  لفائــدة  عليها  املوقع  السنـدات  هـذه  وإن 

املحاسب امللحق إليه للدائرة التي يشتغل فيها املحاسب الذي سلمت إليه هذه القيم.

ويجب أن توقع من طرف املستفيد ومن لدن كفيل مقبول من طرف الوزير املكلف باملالية.

وتكون قابلة لالنتقال عن طريق التظهري وفق الرشوط املحددة يف الفصل 167 وما يليه إىل غاية 

الفصل 173 والفصل 234 من قانون التجارة املذكور.

سندات  تقديم  ال ميكنهم  األداء  هذا  كيفية  من  لالستفادة  املقبولني  امللزمني  إن   -  58 الفصل 
مكفولة إال عندما يكون مبلغ الرسوم واملكوس الواجب أداؤه بناء عىل جرد أو بترصيح ألفي درهم عىل 

األقل.

الفصل 59 – 1- يرتتب عن السندات املكفولة أداء عالوة تحدد من طرف اإلدارة بداية كل 6 
أشهر، عىل أساس نسبة املعدل املرجح ألذون الخزينة لثالثة )3( أشهر، املكتتبة عن طريق املناقصة، خالل 

ربع السنة املنرصم، وترتفع النسبة املحددة ب 2,5%، تحسب باعتبار مبلغ السندات األصيل.

املناقصة خالل ربع سنة معني، فان  لثالثة )3( أشهر بواسطة  للخزينة  وإذا تعذر إصدار أذون 

النسبة املعمول بها خالل ربع السنة املذكور يحتفظ بها خالل ربع السنة التايل.

2- تدفع العالوة املشار إليها يف الفقرة األوىل نقدا عىل الفور إىل صندوق محصل اإلدارة حني 

إيداع السندات من لدن املدين بالرسوم الجمركية.

3- ال ميكن اسرتداد العالوة يف حالة أداء مبلغ السندات قبل حلول أجلها.

الفصل 60 - تحسب الفائدة عن التأخري املنصوص عليها يف الفقرية 3 من الفصل 94 من مدونة 
الجامرك املذكورة عىل أساس املبلغ اإلجاميل للسند.
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املائة )8%( سنويا، تحسب من يوم حلول  التأخري املحددة يف مثانية يف  الفائدة عن  وإن هذه 

األجل إىل غاية يوم تحصيل السندات.

الفصل 61 - يف حالة التوقف عن األداء من طرف أحد املوقعني عن السندات فإن املبلغ اإلجاميل 
للسندات املوقعة التي حل أو سيحل أجلها تصبح واجبة األداء عىل الفور.

الفصل 62 - ميكن ملدير اإلدارة أن يسحب من امللزمني اإلذن يف أداء الرسوم واملكوس بواسطة 
سندات مكفولة عندما يتخذ تدبري من التدابري االحتياطية الشخصية املشار إليها يف الفقريات 2 و3 و4 من 

الفصل 220 من مدونة الجامرك املذكورة ضد هؤالء امللزمني أو عندما يرى أن الضامنات املعطاة سابقا 

أصبحت غري كافية.

الفصل 62 املكرر - )ملغى(

القسم الثالث

ضامن أداء الرسوم واملكوس

الفصل 63 - يجب عىل امللزمني الراغبني يف توقيع التعهد املكفول املنصوص عليه يف الفصل 96 
من مدونة الجامرك املذكورة أن يقدموا طلبا يف هذا الشأن إىل اإلدارة.

التعهد  القبول القدر األقىص للمبالغ التي يضمن أداؤها بواسطة  ويحدد مدير اإلدارة يف حالة 
املكفول املذكور.

ويف حالة إلغاء األداء بواسطة القروض املمنوحة تصبح املبالغ املستحقة واجبة األداء عىل الفور.

الفصل 64 - إن التعهد املكفول هو عقد عريف يخضع إلجراء التسجيل ويوقع من طرف الطالب 
وكفيل مقبول من طرف الوزير املكلف باملالية.

مدونة  من  و3-96   1-93 الفصلني  يف  عليها  املنصوص  اآلجال  تحدد   -1  – املكرر   64 الفصل 
الجامرك املشار إليها أعاله بحسب اختيار املدين بالرسوم الجمركية يف خمسة عرش أو ثالثني أو خمسة 
وأربعني أو تسعني أو مائة و عرشين أو مائة ومثانني يوما، تبتدئ من تاريخ تسليم رفع اليد عن البضائع 

املستفيدة من التسهيالت يف األداء املقررة يف الفصل 96-1 من املدونة املذكورة.

2- تحدد كام ييل أسعار العمولة املنصوص عليها يف ج - بالفقرة 1 من الفصل 96 من مدونة 

الجامرك املشار إليها أعاله :

-  0,21 % إذا أجل األداء ملدة 15 يوما ؛

- 0,41 % إذا أجل األداء ملدة 30 يوما ؛

- 0,62 % إذا أجل األداء ملدة 45 يوما ؛
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-  1,24 % إذا أجل األداء ملدة  90 يوما ؛

- 1,65 % إذا أجل األداء ملدة 120 يوما ؛

- 2,47 % إذا أجل األداء ملدة 180 يوما.

الفصل 65 - إن مقدار الفائدة املرتتبة عن التأخري املنصوص عليه يف الفقرية 1 ب من الفصل 
96 من مدونة الجامرك املشار إليها أعاله يحدد بنسبة مثانية يف املائة سنويا )8%( ويستحق عىل مبلغ 

الرسوم واملكوس املصفاة.

الفصل 65 املكرر - )ملغى(

القسم الرابع
الفصول 66 و67 و68 - )ملغاة(



رشة
ملبا

ري ا
 غ

ب
رضائ

وال
ك 

امر
لج

ة ا
ون

مد
 

2.
77

.8
62

م 
رق

م 
سو

مر

140

القسم الخامس

 رشوط بقاء األشياء والبضائع بأماكن

اإلدارة وجدول مكوس الخزن الواجب تحصيلها ورشوط التصفية والتحصيل

أ( األشياء والبضائع غري رؤوس األموال

الفصل 69 – 1- يطبق رسم الخزن املنصوص عليه يف الفقرية 3 من الفصل 104 من مدونة الجامرك 
املذكورة عىل األشياء والبضائع التي تبقى بأماكن اإلدارة بعد انرصام أجل الثالثة أيام يحسب طبق الكيفية 

املبينة يف الفقرية 2 بعده.

2- يحسب أجل الثالثة أيام من التاريخ الذي تتكفل فيه اإلدارة فعليا بهذه األشياء والبضائع.

الفصل 70 – يحسب رسم الخزن كام ييل مع مراعاة مقتضيات الفقرية 1 من الفصل 71 بعده 
)يرسي الرسم عىل الفرتة األوىل ابتداء من اليوم املوايل لتاريخ انرصام أجل الثالثة أيام املشار إليه أعاله( :

 املدة املفروض عليها الرسم أثناء البقاء بأماكن

إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة
املبالغ املطبقة

معفــاةمن اليوم األول إىل غاية اليوم الثالث.......................................................

4 % من القيمةمن اليوم الرابع إىل غاية اليوم العرشين..................................................

7 % من القيمةمن اليوم الحادي والعرشين إىل غاية اليوم الثالثني...................................

14 % من القيمةمن اليوم الحادي والثالثني إىل غاية اليوم الخامس واألربيعني ..................

الفصل 71 - 1 عندما يقع تأخري يف حيازة األشياء و البضائع من أماكن اإلدارة من جراء سبب 
يرجع إليها فإن عدد األيام التي وقع فيها تأخري الحيازة بهذه الكيفية ال يراعى يف حساب مكس الخزن.

2- كل فرتة خزن ابتدئ فيها تحسب بكاملها.

الرسوم  ميدان  يف  الشأن  هو  كام  تحصيله  عن  ويتابع  ويحصل  ويصفى  الخزن  مكس  يرتب   -3
الجمركية.

تباع وفق  اإلدارة  الباقية يف محال  بالتفصيل  بها  األشياء والبضائع غري املرصح  إن   - الفصل 72 
الخمسة  أجل  انقضاء  عند  الذكر  اآلنفة  الجامرك  مدونة  من  يليه  وما   107 الفصل  يف  املقررة  الرشوط 

واألربعني يوما املشار إليه يف الفصل 70 أعاله.

ب( رؤوس األموال

الفصل 73 - إن رشوط احتفاظ اإلدارة برؤوس األموال ووسائل األداء األخرى املشار إليها يف الفصل 
106 من مدونة الجامرك املذكورة هي اآلتية:

1- تدرج يف حساب العنوان الخاص باإليداع النقود املتداولة قانونيا يف املغرب مبجرد التكفل بها.

ويتم االسرتداد بنفس املبلغ يف املكتب الجمريك لإليداع وحده.
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2- إن النقود القابلة للتداول وغري املتعامل بها قانونيا يف املغرب تباع إىل بنك املغرب عند انرصام 

أجل ستني يوما يبتدئ من يوم التكفل بها و يدرج محصولها الصايف يف نفس عنوان اإليداع املشار إليه أعاله.

3- يحتفظ برؤوس األموال األخرى ووسائل األداء عىل حالتها و يقع االسرتداد باملثل مبكتب الجمرك 

لإليداع وحده.

الباب الثالث

تصحيح التصاريح املفصلة بعد تسليم رفع اليد

الفصل 74 – من أجل االستفادة من اإلعفاء املنصوص عليه يف الفصل 3.78 من مدونة الجامرك 
السالفة الذكر، يتعني عىل املرصح أو وكيله أن يقدم لإلدارة طلب تصحيح الترصيح املفصل  وفقا للكيفيات 

التالية :

-  أن يتضمن املعلومات املتعلقة مبالك البضاعة ومراجع الترصيح املراد تصحيحه والبيانات التي 

يهمها طلب التصحيح والبيانات الجديدة ؛

- أن يتضمن التفسريات التي أدت إىل وقوع الخطأ ؛

- أن يكون مرفقا بجميع وثائق اإلثبات؛

- أن يهم فقط البضائع املرصح بها مسبقا.

يحدد شكل الطلب املذكور أعاله مبقرر ملدير اإلدارة.

الفصل 47 املكرر. - مينح اإلعفاء املشار إليه يف الفصل 74 أعاله بعد إجراء املراقبة عىل البضائع 
املعنية من طرف أعوان اإلدارة دون إثبات أي مخالفة، عندما :

- يتبني أن الخطأ الذي تم الترصيح به كان ميكن كشفه أثناء الترصيح املفصل؛

- تكون البضائع التي تم تسليم رفع اليد بشأنها الزالت متواجدة تحت الجمرك أو عند حيازتها ال 

تزال عىل حالتها يف محالت املستورد؛

- يتعلق األمر ببضائع ميكن التعرف عليها من خالل نوع وعدد الطرود ومؤرشات أخرى.
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الجزء الرابع
األنظمة االقتصادية الخاصة بالجامرك

الباب األول

املستودعات الجمركية أو مستودعات االدخار

القسم األول

مقتضيات عامة

الفصل 75 – ميكن أن تفتح مستودعات الجمرك يف جميع النقط الكائنة بالرتاب الخاضع  إذا كانت 

حاجات التجارة و الصناعة العرصية تستوجب ذلك مع مراعاة إمكانات املراقبة من طرف أعوان اإلدارة.

الفصل 76 – تودع الطلبات املتعلقة بفتح املستودع لدى اإلدارة.

ويرفق طلب فتح املستودع الجمريك بنظريين من التصميم املحدد ملوضع و تهيئة األماكن املزمع 

إحداثها.

وتبقى النسخة األصلية للتصميم املقبول بصفة نهائية و املذيلة بطابع و توقيع صاحب االمتياز أو 

املستفيد من رخصة االفتتاح مودعة باإلدارة.

وتسلم إىل املعني باألمر نسخة ثانية من التصميم بعد التأشري عليها من طرف اإلدارة املذكورة.

وال يجوز أن يدخل أي تغيري الحق عىل هذا التصميم إال بعد الحصول عىل سابق ترخيص من اإلدارة.

الفصل 77 – يجب أن يكون بناء وتهيئة األماكن املستعملة لإليداع مطابقني للتصميم املقبول من 
طرف اإلدارة.

وفقا  ينجزان  فحص  و  موضوع ترصيح  املستودع  إىل  إدخالها  عند  البضائع  تكون   –  78 الفصل 
للقواعد املطبقة عىل البضائع املرصح بها ألجل االستهالك باستثناء البضائع املشار إليها يف الفصل 123 ت 

من مدونة الجامرك املذكورة والتي تم الترصيح بها وفحصها كام هو الشأن يف ميدان التصدير.

توقيع  االدخار، عالوة عىل  إىل مستودع  بالدخول  التعهد  أن يحمل ترصيح  الفصل 79 – يجب 
املرصح، توقيع املودع كام هو معرف به يف الفصل 126 من مدونة الجامرك املذكورة وكذا توقيع الكفيل 

عند االقتضاء.

الفصل 80 – تسجل البضائع املوضوعة باملستودع يف كناش لإلحصاء أو يف حساب للدخول والخروج 
ميسكه أعوان اإلدارة.

الفصل 81 – يجب أن تكون البضائع املوضوعة باملستودع مرتبة وفقا لتعليامت اإلدارة.

الفصل 82 – إن صاحب االمتياز واملستفيد من رخصة فتح املستودع الحر الخصويص يتعني عليهام:
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- تسهيل عمليات املراقبة أو اإلحصاء ؛

- إمساك محاسبة مادية معدة لإلدارة بخصوص البضائع املودعة ؛

- إشعار اإلدارة املذكورة بجميع التغيريات الطارئة عىل وضعية البضائع املودعة ومكانها.

الفصل 83 - يجوز أن تنقل البضائع املودعة إىل مستودع آخر من األصناف املبينة يف الفقرية 2 من 
الفصل 119 من مدونة الجامرك املذكورة.

ويتم تحويل االستيداع وفقا للرشوط و الضامنات الخاصة بنظام العبور املبينة يف الفصل 155 وما 
يليه من فصول مدونة الجامرك املذكورة.

وال يرتتب عن العمليات املتعلقة باالنتقال املذكور أي متديد يف األجل، عىل الخصوص يف حالة تغيري 
املستودع  من صنف مخالف.

الفصل 84 - يجب أن يتم تقديم البضائع خالل إيداعها بكيفية مطابقة من حيث الكمية والجودة 
إىل أعوان اإلدارة الذين ميكنهم القيام بجميع عمليات املراقبة و اإلحصاء.

الفصل 85 - إن األشخاص املخولني حق الترصف يف البضائع املوضوعة يف املستودع يسوغ لهم طيلة 
مدة إيداع البضائع املذكورة :

- أن يفحصوها ؛

- أن يأخذوا عينات منها، وتخضع هذه العينات للرسوم واملكوس طبقا للرشوط املنصوص عليها يف 
الفقريتني 2 و3 من الفصل 130 من مدونة الجامرك املذكورة.

الفصل 86 - يرصح بالبضائع املستخرجة من املستودع ويتم فحصها تبعا للقواعد املطبقة يف النظام 
الجمريك املخول إياها.

القسم الثاين
املستودع العمومي

الفصل 87 - إن تخويل االمتياز الخاص مبستودع عمومي يلزم صاحب االمتياز مبا ييل :

أ( بناء وإصالح وصيانة :

- البنايات الالزمة الدخار البضائع ؛

- املكاتب واملساكن واملنشآت املجعولة رهن إشارة أعوان اإلدارة إلنجاز عملهم، ويجب أن تكون 
مطابقة للطلبات املقدمة من طرف هذه اإلدارة ؛

ب( أداء املرتبات والتعويضات املدفوعة إىل أعوان اإلدارة املعينني لحراسة املستودع.

الفصل 88 - يتوىل حراسة املستودع العمومي أعوان اإلدارة.

وتغلق املنافذ مبفتاحني متباينني يجعل أحدهام يف حوزة األعوان املذكورين.

املوانع  مراعاة  مع  العمومي  املستودع  داخل  ذكرها  اآليت  العمليات  يف  يرخص   -  89 الفصل 
امليدان  يف  الغش  عن  والزجر  الصناعية  امللكية  بحامية  املتعلقة  واألنظمة  القوانني  يف  عليها  املنصوص 

التجاري:
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- فيام يخص التصدير: خلط منتوجات أجنبية مع منتوجات أجنبية أخرى أو مع بضائع متمتعة 

باالستعامل الحر يف الرتاب الخاضع ؛

- فيام يخص جميع األغراض األخرى : عمليات فك اللفائف والكلت وجمع أو تقسيم الطرود وكذا 

جميع املناوالت األخرى التي تهدف إىل صيانة املنتجات أو تحسينها تبعا لألعراف التجارية.

الفصل 90 – تستغرق مدة البقاء األويل للبضائع يف املستودع العمومي سنة واحدة وميكن أن 
متنح اإلدارة متديد هذه املدة بفرتتني تستغرق كل واحدة منهام ستة أشهر.

القسم الثالث

املستودع الحر العادي

الفصل 91 - تطبق مقتضيات الفصل 87 وما يليه إىل الفصل 89 أعاله عىل املستودعات الحرة 
العادية.

الفصل 92 - تستغرق مدة البقاء األويل للبضائع يف املستودع الحر العادي سنة واحدة و ميكن 
أن متنح اإلدارة متديد هذه املدة بفرتتني تستغرق كل واحدة منها ستة أشهر.

القسم الرابع

املستودع الحر الخصويص

الفصل 93 - يتحمل املستفيد من رخصة فتح املستودع الحر الخصويص الصوائر املتعلقة ببناء و 
تهيئة وصيانة املكاتب واملساكن واملنشآت عندما تكون الزمة ملامرسة نشاط  أعوان اإلدارة.

ويجب أن تكون هذه املكاتب واملساكن واملنشآت مطابقة للطلبات التي تقدمها اإلدارة املذكورة.

الفصل 94 - تستغرق مدة البقاء األوىل للبضائع يف املستودع الحر الخصويص سنة واحدة وميكن 
أن متنح اإلدارة متديد هذه املدة بفرتتني تستغرق كل واحدة منها ستة أشهر.

الفصل 95 - إن الترصيحات املتعلقة بولوج املستودع الحر الخصويص املوضوعة طبقا ملا هو 
منصوص عليه يف الفصل 79 أعاله، يجب أن تتضمن بيانا عن املخزن املعد إليداع البضائع.

وميكن ألعوان اإلدارة عند القيام بفحص هذه البضائع أن يأخذوا منها عينات وأن يقوموا بوضع 

عالمات و طوابع و أختام عىل البضائع لضامن التعرف عليها فيام بعد.

الفصل 96 - متنع املناوالت داخل املستودع الحر الخصويص، غري أنه يجوز لإلدارة أن تأذن يف 
املناوالت الرضورية للتسويق أو التي يظهر لها أنها الزمة لحفظ البضائع و يسهر أعوان اإلدارة املذكورة 

عىل إنجازها.
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القسم الخامس

مستودعات التصدير

الفصل 97 - 1- تخصص مستودعات التصدير :

أ( بالبضائع املشار إليها يف الفصل 123 ت من مدونة الجامرك املذكورة ؛

ب( بالبضائع األجنبية األصل املعدة للتصدير فقط.

2- يحدث فرع يدعى »فرع التصدير« بداخل املستودع العمومي أو الحر العادي أو الخصويص، 

عندما تكون حاجات التجارة والصناعة العرصية ال تتطلب إحداث مستودعات مخصصة بكاملها بالبضائع 

املشار إليها يف الفقرية 1 أعاله.

ويتكون فرع التصدير باملستودع العمومي أو الحر العادي من مخزن أو عدة مخازن منفصلة 

عن بقية املخازن.

وينحرص فرع التصدير باملستودع الحر الخصويص يف جزء مغلق بكامله من املستودع املذكور.

ويغلق فرع التصدير باملستودع الحر الخصويص مبفتاحني متباينني يكون أحدهام يف حوزة أعوان االدارة.

القسم السادس

 األسواق و املعارض واملباريات

واملهرجانات األخرى من نفس النوع

الفصل 98 - إن األماكن الالزمة لألسواق أو املعارض أو املباريات أو املهرجانات األخرى من نفس 
النوع ميكن أن تكون مستودعا عموميا.

الرشوط  مراعاة  مع  العمومي  املستودع  ميدان  يف  أعاله  عليها  املنصوص  القواعد  تطبيق  ويتم 

الخاصة التي يتضمنها قرار االمتياز عند االقتضاء.

الباب األول املكرر

املستودع الصناعي الحر

الجامرك  مدونة  من  مرات  ثالث  املكرر   134 الفصل  ملقتضيات  طبقا   - املكرر   98 الفصل 
والرضائب غري املبارشة، فإن االستفادة من نظام املستودع الصناعي الحر تتوقف عىل رخصة متنحها اإلدارة 

بعد موافقة الوزير أو الوزراء املكلفني باملورد.

ذلك أن املنشآت التي ميكنها االستفادة من الرخصة املشار إليها أعاله، هي تلك التي تهدف إىل 

تحقيق استثامر يساوي مبلغه األدىن 50.000.000 درهم يف إطار إحداث منشآت أو توسيعها.

يودع طلب الرتخيص بإقامة املستودع الصناعي الحر لدى اإلدارة مشفوعا مبلف يشتمل عىل:

- قامئة املعدات وتجهيزاتها وأجزائها وقطعها املنفصلة املعدة خصيصا للمستودع مع بيان قيمتها 

وكمياتها ؛
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مراقبة  عىل  اإلدارة  ويساعد  إحداثها  املزمع  األماكن  وتهيئة  موضع  به  يحدد  الذي  التصميم   -
وحراسة املستودع الصناعي الحر.

وعالوة عىل ما ذكر، يجوز لإلدارة أن تطالب حني دراسة امللف املعروض عليها بجميع الوثائق 
أو املعلومات اإلضافية.

الفصل 98 املكرر مرتني - يسلم مدير اإلدارة إن اقتىض الحال، بعد االطالع عىل الوثائق املشار 
املكلف  الوزير  رأي  استطالع  بعد  الحر  الصناعي  املستودع  بفتح  الرتخيص  أعاله،  الفصل 2-98  إليها يف 

باملورد.

الفصل 98 املكرر ثالث مرات - تحرر القامئة والتصميم املشار إليهام يف الفصل 98-2 أعاله يف 
املتعهد  اإلدارة وتسلم األخرى إىل  املتعهد تحفظ إحداهام لدى  اإلدارة وتوقيع  نسختني مذيلتني بطابع 

املذكور.

وكل تغيري يطرأ عىل القامئة والتصميم املشار إليهام أعاله، يجب أن ترخص به اإلدارة سلفا وأن 
يبارش وفق الرشوط واإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة السابقة.

الحر إال بعد  الصناعي  للمتعهد استعامل املستودع  الفصل98 املكرر أربع مرات – ال يجوز 
الحصول عىل شهادة املطابقة املقررة يف النصوص الترشيعية املتعلقة بالتعمري و ال تسلم هذه الشهادة 
إال بعد موافقة اإلدارة التي يجب عليها التأكد من مطابقتها للتصميم املشار إليه يف الفصل 98 – 2 أعاله.

والقطع  واألجزاء  والتجهيزات  املعدات  يرتتب عن دخول  مرات –  املكرر خمس   98 الفصل 
املنفصلة وكذا البضائع املعدة الستخدامها تحت نظام املستودع الصناعي الحر، اكتتاب سند اإلعفاء مقابل 

كفالة.

الفصل 98 املكرر ست مرات – 1- زيادة عىل توقيع املرصح، يجب أن يحمل ترصيح الدخول 
إىل املستودع الصناعي الحر توقيع املستفيد من املستودع الحر وإن اقتىض الحال توقيع الكفيل.

2- يطلق عىل املستفيد من املستودع الصناعي الحر الذي يلتزم إزاء اإلدارة اسم »املتعهد« سواء 
أكان شخصا ذاتيا أم معنويا.

الفصل 98 املكرر سبع مرات - يودع سند اإلعفاء مقابل كفالة لدى مكتب االكتتاب.

تسلم نسخة من سند اإلعفاء مقابل كفالة إىل املتعهد، ويجب أن تقدم هذه النسخة إىل مأموري 
اإلدارة متى طلبوا ذلك.

الفصل 98 املكرر مثان مرات - تلزم كل مؤسسة مستفيدة من املستودع الصناعي الحر بأن 
متسك محاسبة للمواد وفق الكيفية املعتمدة من قبل اإلدارة. ويجب أن تدرج يف هذه املحاسبة املعدات 
املؤسسة  أماكن  إىل  إدخالها  فور  الستخدامها  املعدة  والبضائع  املنفصلة  والقطع  واألجزاء  والتجهيزات 

املعنية. وينبغي أن متكن املحاسبة املذكورة اإلدارة من التعرف عىل البضائع وإبراز حركاتها.

ويجب أن توضع محاسبة املواد رهن إشارة اإلدارة قصد متكينها من إجراء أي مراقبة ترى فيها 
فائدة.

الفصل 98 املكرر تسع مرات - تحدد بقرار للوزير املكلف باملالية رشوط مراقبة املستودع 
الصناعي الحر وحراسته وتسيريه.
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الباب الثاين

القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال

القسم األول

مقتضيات عامة

الفصل 99 - إن دخول وخروج البضائع املطبق عليها نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال 
والرباط-سال  واملحمدية  البيضــاء-النوارص  والدار  البيضــاء  الدار   : مكاتب  طرف  من  يجري  أن  ميكن 

والقنيطرة وطنجة ووجدة وفاس ومكناس والجديدة وآسفي وآكدير ومراكش.

الفصل 100 - 1- يرتتب عن دخول البضائع الجاري عليها نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع 
الفعال التوقيع عىل سند لإلعفاء مقابل كفالة.

2- يجب أن يتضمن الترصيح باإلضافة إىل البيانات العامة املنصوص عليها يف الفقرية 2 أو 4 من 
الفصل 116 من مدونة الجامرك املذكورة البيانات الخاصة بالعملية واملحددة يف املرسوم املنصوص عليه 

يف الفصل 135 من املدونة املذكورة.

الفصل 101 - 1- إن توقيع سند لإلعفاء مقابل كفالة، يجب أن يحمل باإلضافة إىل توقيع املرصح 
توقيع املستفيد من القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال حسب مدلول الفصل 138 من مدونة الجامرك 

املذكورة و كذا توقيع الكفيل عند االقتضاء.

2- يدعي »متعهدا« الشخص الذايت أو املعنوي املستفيد من نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع 
الفعال الذي يلتزم إزاء اإلدارة.

الفصل 102 - يودع سند اإلعفاء مقابل كفالة لدى مكتب االكتتاب.

تسلم نسخة من سند اإلعفاء مقابل كفالة إىل املتعهد، و يجب أن تقدم هذه النسخة إىل مأموري 
اإلدارة متى طلبوا ذلك.

الفصل 103 – ميكن ألعوان اإلدارة عند القيام بفحص البضائع أن يأخذوا عينات منها أو يضعوا 
عليها عالمات و طوابع إذا كانت التحويالت املزمع القيام بها ال تتعارض مع ذلك كام ميكنهم بصفة عامة 
اتخاذ جميع التدابري للتمكن من التعرف فيام بعد عىل البضائع املوضوعة مبوجب هذا النظام املؤقت 

لألداء.

للقبول  التعهد ميسكون بخصوص كل عملية  التابعني ملكتب  الفصل 104 – إن أعوان اإلدارة 
املؤقت لتحسني الصنع الفعال حسابا تدرج فيه عىل الخصوص :

- كميات البضائع الجاري عليها هذا النظام؛

- كميات املنتجات التعويضية التي أودعت عنها ترصيحات مفصلة وتم الفحص بشأنها، وعند 
االقتضاء، كميات البضائع املوضوعة لالستهالك أو املصدرة عىل الحالة التي تم عليها استريادها.

الفصل 105 – تستغرق مدة البقاء األوىل للبضائع تحت نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال ستة 
أشهر.
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وميكن أن متنح اإلدارة متديدا لهذه املدة دون أن تتعدى اآلجال الجديدة مثانية عرش شهرا إضافية، 

ماعدا يف حالة استثناء يأذن به الوزير املكلف باملالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء املكلفني باملورد.

الفصل 106 – إن البضائع الجاري عليها نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال يجب طيلة 
مدة بقائها موضوعة أن تقدم عند أول طلب ألعوان اإلدارة.

الفصل 107 - 1-  تشفع بجذاذات الخصم الترصيحات املفصلة لتصدير منتجات املقاصة أو 
إيداعها يف مستودع االدخار أو القبول املؤقت.

2- تحمل هذه الجذاذات توقيعات املرصح واملتعهد أو املتعهدين وتوجه بعد التأشري عليها من 

طرف مصلحة التفتيش إىل املكتب الذي تم فيه االكتتاب بسندات اإلعفاء بكفالة.

تصفية  الفعال  الصنع  لتحسني  املؤقت  القبول  حساب  بشأن  تجري  أن  ميكن   -  108 الفصل 
إجاملية أو عدة تصفيات جزئية متوالية.

الفصل 109 - يسلم مكتب االكتتاب إبراء نهائيا بشأن سندات اإلعفاء بكفالة.

القسم الثاين

الرتاخيص

الفصل 110 - تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من البند 1 بالفصل 135 من مدونة الجامرك املشار 
البضائع  املعنيني باألمر قامئة  الوزراء  أو  باملالية والوزير  للوزير املكلف  إليها أعاله، تحدد بقرار مشرتك 

املتوقف استريادها عىل رخصة استرياد والتي ال تستفيد من نظام القبول املؤقت إال بإذن متنحه اإلدارة.

ومينح اإلذن املذكور بعد استطالع رأي الوزير أو الوزراء املعنيني باألمر.

القسم الثالث

الرشوط الخاصة ببعض عمليات القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال

يتعلق  فيام  العدد  أو  املساحة  أو  الحجم  أو  املرت  أو  بالوزن  الحسابات  متسك   -  111 الفصل 
بالبضائع الخاضعة لنظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال وذلك باعتبار طبيعتها.

ويكون الوزن املعترب يف الحساب هو الوزن الحقيقي أي وزن البضاعة مجردة من جميع لفائفها.

الفصل 112 - ملغى.

الفصل 113 - ميكن تصدير نفايات الصنع أو عرضها لالستهالك وفق الرشوط املنصوص عليها 
يف الفصل 114 بعده.

تحت  إتالفها  أو  املصاريف  جميع  من  خالصة  لفائدتها  تركها  اإلدارة  مع  باتفاق  كذلك  وميكن 

مراقبتها.
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الفصل 114 - يرتتب عىل عرض نفايات الصنع لالستهالك قبض الرضائب والرسوم عىل االسترياد 
محسوبة عىل النحو التايل : 

املعروضة  النفايات  كميات  أساس  وعىل  التعريفة  صنف  باعتبار  والرسوم  الرضائب  تقبض  أ( 

لالستهالك؛

ب( القيمة الواجب اعتامدها هي قيمة النفايات املذكورة يف يوم عرضها لالستهالك؛

ج( الرضائب والرسوم املطبقة هي الرضائب والرسوم املعمول بها يف اليوم املذكور.

الباب الثالث

القبول املؤقت

القسم األول
األشياء التي يحملها املسافرون القادمون للمقام مؤقتا باملغرب

مدونة  من   145 الفصل  يف  عليه  املنصوص  املؤقت  القبول  نظام  من  يستفيد   -  115 الفصل 
الجامرك املذكورة األشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج وال تتعدى مدة إقامتهم باملغرب ستة 

أشهر خالل مدة إثني عرش شهرا متصلة.

الفصل 116 - ميكن أن يستفيد من نظام القبول املؤقت :

1- األشياء الجاري استعاملها املطابقة من حيث العدد للحاجات االعتيادية التي يحملها األشخاص 

املشار إليهم يف الفصل 115 أعاله أو املوضوعة سواء ضمن األمتعة املنقولة معهم أم ال؛

النقل  وسائل  إلصالح  املعدة  الغيار  وقطع  املذكورون  األشخاص  ميلكها  التي  النقل  وسائل   -2

املذكورة.

الفصل 117 - مينح نظام القبول املؤقت عن املدة التي يستغرقها مقام املستفيدين وأقصاها ستة 
أشهر تحسب من يوم دخولهم إىل الرتاب الخاضع.

تحدد هذه املدة يف 18 شهرا بالنسبة لوسائل النقل البحري لالستعامل الخاص املوجهة للمكوث 

يف ميناء للنزهة.

غري أنه ميكن للوزير املكلف باملالية أن مينح، ويف حاالت مربرة، متديد األجل املشار إليه رشط أن 

ال يتعدى هذا التمديد ضعف األجل املذكور.

االكتتاب يف  املستفيدين من  تعفي  أن  األشياء  استرياد هذه  عند  لإلدارة  يجوز   - الفصل 118 
سندات اإلعفاء بكفالة املشتملة عىل ضامن دفع رسوم ومكوس االسترياد والفائدة عن التأخري املنصوص 

عليها يف الفصل 93 من مدونة الجامرك املذكورة وكذا من الغرامات املحتملة.

الفصل 119 – إن القبول املؤقت لوسائل النقل ميكن كذلك إنجازه مبوجب سند للقبول املؤقت 
تسلمه املنظامت السياحية املرخص لها يف هذا الصدد من طرف اإلدارة.

ويجب أن تكون سندات القبول املؤقت املذكورة مطابقة للنامذج املقررة من لدن هذه اإلدارة أو 

مبوجب االتفاقيات الدولية التي يكون املغرب قد انخرط فيها.
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من  املستفيد  مع  التضامن  وجه  وعىل  سويا  السياحية  املنظامت  هذه  تلتزم   –  120 الفصل 
االسترياد بتسديد رسوم ومكوس االسترياد املضافة إليها الفائدة املرتتبة عن التأخري املستحقة عىل وسائل 
النقل املستوردة مؤقتا إىل املغرب والتي مل يتم تصديرها أو ايداعها خالل األجل املقرر يف الفصل 117 

أعاله.

أما فيام يخص العقوبات التي يتعرض لها حاملو سندات القبول املؤقت الذين ارتكبوا مخالفات 
لنظام القبول املؤقت فيلزم الجمعيات الضامنة أن تبذل مساعدتها لإلدارة من أجل تحصيل مبالغ هذه 

العقوبات.

الفصل 121 – تحدد اإلدارة الرشوط الخاصة بتسليم واستعامل سندات اإلعفاء بكفالة وسندات 
القبول املؤقت املشار إليها يف الفصلني 118 و119 أعاله.

الفصل 122 – 1- يتعني عىل حائزي األشياء املستوردة مؤقتا أن يثبتوا بصفة قانونية الوضعية 
الجمركية لهذه األشياء عند كل طلب ألعوان اإلدارة.

2- يجوز لإلدارة أن ترخص :

لفائدة  املذكور  النظام  بحكم  املوضوعة  النقل  لوسائل  وجيزة  مدة  عن  الطارئة  اإلعارة  يف  أ( 
األشخاص املتوفرة فيهم الرشوط املطلوبة لالستفادة من هذا النظام ؛

ب( يف سياقة وسائل النقل املذكورة إىل مكتب الخروج من طرف أشخاص ال تتوفر فيهم الرشوط 
املطلوبة لالستفادة من النظام املذكور إذا كان املستفيدون غري قادرين عىل تصديرها بأنفسهم ؛

ت( يف السامح ألشخاص ال تتوفر فيهم الرشوط املطلوبة لالستفادة من النظام املذكور بسياقة 
النقل الجارية عىل ملك شخص يقيم بصفة عادية يف الخارج واملستوردة مؤقتا قصد املساهمة  وسائل 
لحساب هذا الشخص يف مباريات أو مقابالت أو مهرجانات رياضية برشط أن يكون السائق يتقاىض أجرة 
بصفته أجريا أو أن يكون حامال لرخصة تؤهله للمشاركة يف املباريات أو املقاوالت أو املهرجانات املذكورة 

لحساب الشخص املذكور ؛ 

ث( يف السامح ألشخاص ال تتوفر فيهم الرشوط املطلوبة لالستفادة من النظام املذكور بأن 
يسوقوا إىل مكتب الخروج وسائل النقل املعدة للكراء املستوردة مؤقتا برشط أن يتقاىض هؤالء 

األشخاص أجرتهم بصفتهم أجراء من طرف مؤسسة لكراء وسائل النقل مستقرة بصفة قانونية يف الرتاب 
الخاضع.

وقوع  عند  كبري  بعطب  املصابة  النقل  وسائل  تصدير  فرض  عدم  ميكن   –  1  -123 الفصل 
الصوائر. جميع  من  مجردة  لفائدتها  عنها  التخيل  تقبل  اإلدارة  كانت  إذا  صحيحة  بكيفية  مثبت  حادث 

2- تطبق مقتضيات الفقرية 1 أعاله يف حالة القبول املؤقت لقطع الغيار عىل القطع املستبدلة.

القبول  نظام  لتطبيق  الزمة  يراها  التي  التدابري  جميع  اإلدارة  مدير  يتخذ   -  124 الفصل 

املذكور. النظام  مقتضيات  من  االستفادة  ميكنها  التي  واألشياء  األشخاص  أصناف  مختلف  عىل  املؤقت 
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القسم الثاين

األعتدة واملنتجات املختلفة

الفصل 125 - ميكن ضمن نظام القبول املؤقت أن يرصح مبا ييل :

أوال – األعتدة التي تبقى عىل ملكية أجنبية املعدة إلنجاز أشغال ملدة محدودة أو الستعامل 
طارئ ألغراض صناعية، غري أن االستفادة من هذا النظام تتوقف عىل رخصة خاصة مينحها وزير املالية 

بعد موافقة الوزير أو الوزراء املعنيني باألمر ؛

ثانيا – األفالم أو التسجيالت السينامتوغرافية املكرتاة أو املعارة ؛

ثالثا – أ( اللفائف واملحتويات املستوردة فارغة من أجل تصديرها مملوءة مبنتجات وطنية 
سواء بقيت هذه اللفائف واملحتويات عىل ملكية أجنبية أم ال :

1- االكياس والكييسات كيفام كانت املادة التي تتكون منها ؛

؛ املنتجات  من  وغريها  والجلود  الصوف  لفائف  لحزم  املعدة  والحبال  للتلفيف  املعد  الكتان   -2

3- الصناديق الخشبية ؛

4- العلب املصنوعة من الحديد األبيض أو من األملنيوم سواء كانت مركبة أم ال ؛

5- الرباميل املصنوعة من الخشب أو الحديد أو الفوالذ أو من مادة البالستيك ؛

6- الجعاب املصنوعة من الحديد أو الفوالذ أو من األملنيوم. 

ب( اللفائف واملحتويات املستوردة اململوءة باملنتجات األجنبية اآلتية :

1- القوارير الكربى والدنان اململوءة مبختلف أنواع الحامض.

2- األنابيب أو القنينات الحديدية اململوءة بحامض »كاربونيك« أو غريه من أنواع الغاز 
املضغوط أو السائل باستثناء القنينات املستعملة لنقل غاز »بوطان« ؛

3- الرباميل املصنوعة من الحديد أو الفوالذ أو مادة البالستيك كيفام كان املنتج املوجود بها.

ت( توابع اللفائف واملحتويات اآلتية :

1- الدوائر والخيوط الحديدية املعدة لتقوية اللفائف كيفام كان نوعها املصدرة مملوءة 
مبنتجات وطنية باستثناء األحزمة املعدنية والسلك املجدد املعدة كلها لنفس األغراض ؛

2- ألياف الخشب أو الورق لوقاية املنتجات الوطنية امللففة املصدرة.

بيد أن  الفقريات »أ« و »ب« و »ت« أعاله  إليها يف  اللفائف واملحتويات والتوابع غري املشار  ث( 
االستفادة من هذا النظام تتوقف عىل رخصة مينحها وزير املالية بعد موافقة الوزير أو الوزراء املعنيني باألمر.

رابعا – املنتجات والحيوانات املبينة بعده :

1- العينات والنامذج ؛

2- البضائع املعدة لتقدميها أو استعاملها يف معرض أو سوق عمومية أو مؤمتر أو مهرجان مامثل؛
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3- األشياء الخاصة باألبحاث والتجارب ؛

4- االعتدة املهنية والحيوانات الالزمة ملامرسة حرفة أو مهنة األشخاص القادمني للقيام يف املغرب 
بعمل معني ملدة محددة ؛

5- الكليشيات املعدة للطباعة ؛

6- األطر وصناديق حمل البضائع ؛

7- الناقالت ذات الصبغة التجارية املستعملة للنقل الدويل عرب الطرق ؛

8- الحيوانات املمكن استخدامها يف املباريات الرياضية أو غريها ؛

القبول  االستفادة من  نطاق  بضائع مستوردة يف  انطالقا من  املغرب  املصنوعة يف  املنتجات   -9
املؤقت لتحسني الصنع الفعال ؛

10- دعامات الخيوط النسيجية )املسادي والبكرات واملخاريط وهلم جرا ......(

خامسا – البضائع املشار إليها يف االتفاقيات الدولية املصادق عليها من طرف املغرب.

واملنتجات  األعتدة  وخروج  دخول  اإلدارة  مكاتب  جميع  يف  يتم  أن  ميكن   -1  -  126 الفصل 
املختلفة املطبق عليها نظام القبول املؤقت.

2- غري أن دخول وخروج بعض هذه البضائع ال ميكن أن يتم إال يف مكاتب معينة خصيصا لهذا 
الغرض من طرف اإلدارة وتنرش الئحة هذه املكاتب بالجريدة الرسمية.

الفصل 127 - 1- يرتتب عن استرياد األعتدة واملنتجات املختلفة املشار إليها يف الفصل 125 أعاله 
إما االكتتاب بسند لإلعفاء مقابل كفالة أو تقديم الوثائق املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية املصادق 

عليها من طرف املغرب.

2- غري أنه ميكن لإلدارة أن تعفي من القيام بهذا اإلجراء القبول املؤقت لألفالم أو التسجيالت 
السينامتوغرافية املشار إليها يف الفقرية »ب« من الفصل 125 أعاله.

الفصل 128 - 1- إن سند اإلعفاء مقابل كفالة يجب أن يحمل باإلضافة إىل توقيع املرصح 
توقيع املستفيد من القبول املؤقت وكذا توقيع الكفيل عند االقتضاء.

إزاء  يلتزم  الذي  املؤقت  القبول  أو معنوي مستفيد من  2- يدعى »متعهدا« كل شخص ذايت 
اإلدارة.

الفصل 129 - يودع سند اإلعفاء مقابل كفالة لدى مكتب االكتتاب.

تسلم نسخة من سند اإلعفاء مقابل كفالة إىل املتعهد، ويجب أن تقدم هذه النسخة إىل مأموري 
اإلدارة متى طلبوا ذلك.

الفصل 130 - ميكن ألعوان اإلدارة عند القيام بفحص هذه األعتدة واملنتجات أن يأخذوا عينات 
منها وأن يعلموها ويطبعوها ويختموها بالرصاص برشط أن ال تعرقل هذه العمليات االستعامل املقصود. 
وبصفة عامة ميكنهم اتخاذ جميع التدابري للتمكن من التعرف فيام بعد عىل األعتدة واملنتجات املوضوعة 

تحت نظام القبول املؤقت.
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الفصل 131 - ميسك أعوان اإلدارة بشأن كل عملية لالسترياد حسابا تدرج فيه عىل الخصوص 
كميات األعتدة واملنتجات :

- املوضوعة تحت هذا النظام ؛

- املصدرة أو املودعة يف املستودع أو املوضوعة لالستهالك.

ضمن  البقاء  مدة  إنجازه  املزمع  لالستعامل  الالزم  الوقت  يف  تحرص   -1–  132 الفصل 
من   – ث   – ت   – ب   – أ  الفقريات  يف  إليها  املشار  املختلفة  واملنتجات  لألعتدة  املؤقت  القبول   نظام 

الفصل 125.

وتحسب هذه املدة من طرف اإلدارة باعتبار الوثائق املقدمة من طرف صاحب الطلب دون أن 
تتجاوز املدة القصوى لهذا البقاء :

- سنتني فيام يخص األشياء املدرجة يف الفقريات ثالثا )أ( وثالثا )ت( ورابعا )3( ورابعا )9(؛

- سنة واحدة فيام يخص األشياء املبينة يف تاء – ب ؛

باستثناء  125 الفصل  من  الرابعة  الفقرة  يف  املدرجة  األشياء  يخص  فيام  أشهر  ستة   - 
الفقرة 4 )3( و4)9( املشار إليهام أعاله.

غري أنه ميكن للوزير املكلف باملالية أن مينح، يف حاالت مربرة، متديد األجل املذكور رشط أن ال 
يتعدى هذا التمديد ضعف هذا األجل.

2- إن مدة بقاء البضائع املبينة يف الفقرية »ج« من الفصل 125 أعاله هي املدة املنصوص عليها 
يف االتفاقيات الدولية ماعدا يف حالة تطبيق التحفظات التي أبدتها اململكة املغربية بشأن هذه النقطة 

أثناء املصادقة عىل هذه االتفاقيات.

الفصل 133 - إن البضائع املوضوعة تحت نظام القبول املؤقت يجب طيلة مدة بقائها أن تقدم 
عند أول طلب ألعوان اإلدارة.

الفصل 134 –1- إن الوجيبة املنصوص عليها يف الفصل 148 من مدونة الجامرك املذكورة تعادل 
عن كل ثالثة أشهر فيام يخص العتاد املشار إليه يف الفقرية أ من الفصل 125 أعاله عرش املبلغ املتجمع من 

رسوم ومكوس االسترياد املفروضة عىل هذا العتاد يوم تسجيل الترصيح بالقبول املؤقت.

غري أن الوجيبة السالفة الذكر ميكن، بناء عىل قرار يتخذه وزير املالية بعد استطالع رأي الوزير أو 
الوزراء املعنيني باألمر، أن تخفض كل ثالثة أشهر إىل ربع عرش مجموع مبالغ الرسوم والرضائب املفروضة 

عىل االسترياد، إذا زادت مدة اإلستهالك املحاسبي للمعدات املذكورة عىل ثالثني شهرا.

ويتم كام ييل دفع وجيبة الثالثة أشهر املذكورة املستحقة منذ يوم تسجيل الترصيح بالقبول املؤقت:

- عن الثالثة أشهر األوىل: قبل حيازة البضائع؛

- فيام بعد : خالل العرشة أيام األوىل من كل ثالثة أشهر جديدة تشملها مدة البقاء املمنوحة.

غري أن القدر اإلجاميل للوجيبة املدفوعة بهذه الكيفية ال ميكن أن يتعدى املبلغ املتجمع من رسوم 
ومكوس االسترياد املطبقة عىل العتاد يوم تسجيل الترصيح بالقبول املؤقت.

وفيام يخص أداء الوجيبة، فإن فرتة كل ثالثة أشهر ابتدئ فيها تحسب بكاملها. وال ميكن أن يؤذن  

يف إرجاع أي مبلغ يف حالة ما إذا كان األمر يتعلق بتصدير أو بإيداع يف املستودع لألعتدة املذكورة أنجز 

قبل نهاية فرتة الثالثة أشهر.
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2- تطبيقا ملقتضيات القانون رقم 90-21 املتعلق بالبحث و استغالل مناجم الهيدروكاربور الصادر 
مواد  فإن   )1992 أبريل  )فاتح   1412 رمضان  من   27 بتاريخ   1-91-118 رقم  الرشيف  الظهري  بتنفيذه 
التجهيز املستوردة مؤقتا الستخدامها ملدة محددة والالزمة إلنجاز برامج اإلستكشاف والبحث واإلستغالل 

تستفيد من اإلعفاء من الوجيبة املشار إليها يف الفصل 148 من مدونة الجامرك.

الفصل 135- 1- ترفق جذاذات الخصم بالترصيحات املفصلة املوضوعة ألجل التصدير أو اإليداع 
أو العرض الستهالك املنتجات واألعتدة املختلفة.

2- تحمل هذه الجذاذات توقيعات املرصح واملتعهد أو املتعهدين وتوجه بعد التأشري عليها من 

طرف مصلحة التفتيش إىل املكتب الذي تم فيه اإلكتتاب يف السند.

عدة  أو  واحدة  اجاملية  تصفية  املؤقت  القبول  حساب  عىل  تطبق  أن  ميكن   –  136 الفصل 
تصفيات جزئية متوالية.

الفصل 137 – يسلم مكتب التعهد ابراءا نهائيا بشأن سندات اإلعفاء بكفالة.

القسم الثالث

رشوط خاصة لتسوية بعض عمليات القبول املؤقت

الفصل 137 املكرر – ميكن تصدير النفايات أو عرضها لإلستهالك وفق الرشوط املنصوص عليها 
يف الفصل 137 املكرر مرتني بعده.

تحت  إتالفها  أو  املصاريف  من جميع  خالصة  لفائدتها،  تركها  اإلدارة  مع  باتفاق  كذلك  وميكن 

مراقبتها.

الفصل 137 املكرر مرتني – مع مراعاة مقتضيات الفصل 145 )2( من مدونة الجامرك والرضائب 
غري املبارشة، يرتتب عىل عرض النفايات لالستهالك، دفع الرسوم واملكوس الجمركية عىل االسترياد محسوبة 

عىل النحو التايل:

عىل  املعروضة  النفايات  كميات  أساس  وعىل  التعريفة  صنف  اعتبار  عىل  واملكوس  الرسوم  أ( 

االستهالك؛

ب( القيمة الواجب اعتامدها هي قيمة النفايات املذكورة يف يوم عرضها لالستهالك؛

ج( الرسوم واملكوس املطبقة هي الرسوم واملكوس املعمول بها يف اليوم املذكور.

الباب الرابع

التصدير املؤقت لتحسني الصنع السلبي

الفصل 138 – إن املنتجات والبضائع املغربية األصل أو املمغربة بدفع رسوم ومكوس اإلسترياد 
أو املستوردة بحكم نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال، ميكن أن يرصح بتصديرها املؤقت إىل 

خارج الرتاب  الخاضع ألجل صياغتها أو تحويلها.
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الفصل 139 – ميكن أن يتم دخول وخروج املنتجات املشار إليها يف الفصل 138 أعاله من جميع 
وباب  الرباط  انصار،  بني  الحسيمة،  العرائش،  الصويرة،  بعده:  املبينة  املكاتب  باستثناء  اإلدارة  مكاتب 

سبتة.

ويجب أن يتم رجوع املنتجات من طرف مكتب الخروج ما عدا يف حالة ترخيص مخالف مينحه 

مدير اإلدارة.

الفصل 140 – يرتتب عن تصدير املنتجات، اإلكتتاب يف سند لإلعفاء مقابل كفالة.

غري أنه ال تحتم ضامنة الكفيل إذا مل يطبق عىل املنتجات حظر أو تقنني عند التصدير وكانت غري 

جارية عليها رسوم ومكوس الخروج.

الفصل 141 – يشتمل سند اإلعفاء بكفالة املشار إليه أعاله باإلضافة إىل توقيع املرصح وتوقيع 
املصدر الحقيقي عىل توقيع الكفيل يف حالة وجوده.

ولتطبيق هذا املرسوم، يقصد ب »املصدر الحقيقي« الشخص الذي ينجز لحسابه تحسني الصنع.

ويدعى »متعهدا« املصدر الحقيقي سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا الذي يلتزم إزاء اإلدارة.

الفصل 142 – يودع سند اإلعفاء مقابل كفالة لدى مكتب االكتتاب.

يسلم نظري من سند اإلعفاء مقابل كفالة إىل املتعهد.

الفصل 143 – ميكـن ألعوان اإلدارة خالل معاينـة البضائع أن يأخـذوا عينـات منها وأن يعلمـوها 
ويطبعوها إذا كانت الصياغة أو التحويل املزمع إنجازه ال يحول دون ذلك. كام ميكنهم بصفة عامة اتخاذ 

جميع التدابري للتمكن من إجراء املراقبة التقنية عىل الصياغة أو التحويل املنجز. وكذا التعرف فيام بعد 

عىل البضائع املرصح بها يف نطاق النظام املطبق عىل التصدير املؤقت لتحسني الصنع.

الفصل 144- ميسك أعوان اإلدارة عن كل تصدير مؤقت حسابا يبني فيه ما ييل:

- كميات وقيم املنتجات املوضوعة تحت هذا النظام؛

- كميات املنتجات التعويضية املستوردة ألجل تصفية الحساب املذكور أو كميات وقيم املنتجات 

املوضوعة تحت هذا النظام واملصدرة نهائيا ألجل تصفية نفس الحساب.

الفصل 145- إن املنتجات املصدرة مؤقتا تحرص مدة بقائها بالخارج يف الوقت الالزم للعملية 
املزمع إنجازها من غري أن تتجاوز هذه املدة سنة واحدة.

غري أنه ميكن للوزير املكلف باملالية أن مينح، يف حاالت مربرة، متديد األجل املذكور رشط أن ال 

يتعدى هذا التمديد ضعف هذا األجل.

الفصل 146- ميكن أن تطبق عىل حساب التصدير املؤقت ألجل تحسني الصنع السلبي، تصفية 
إجاملية واحدة أو عدة تصفيات جزئية متوالية.

الفصل 147- إن اإلبراء النهايئ لسندات اإلعفاء بكفالة يسلم من طرف مكتب اإلكتتاب.
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الباب الرابع املكرر

التصدير املؤقت لتحسني الصنع السلبي مع اعتامد املبادلة باملثيل

القسم األول

استرياد بضائع التعويض

الفصل 147 املكرر – يجب أن يتم خروج ودخول البضائع املستفيدة من نظام التصدير املؤقت   

لتحسني الصنع السلبي مع اعتامد املبادلة باملثيل من نفس املكتب الجمريك املفتوح للعملية املراد القيام بها.

غري أنه ميكن ملدير اإلدارة الرتخيص بدخول هذه البضائع من مكتب جمريك آخر.

الفصل 147 املكرر مرتني – يرتتب عن تصدير البضائع، اكتتاب سند لإلعفاء مقابل كفالة.

غري أنه ال تفرض ضامنة الكفيل إذا مل يطبق عىل البضائع حظر أو تقنني عند التصدير وكانت غري 

خاضعة لرسوم ومكوس الخروج.

الفصل 147 املكرر ثالث مرات– يشتمل سند اإلعفاء مقابل كفالة املشار إليه أعاله، باإلضافة إىل 
توقيع املرصح وتوقيع املصدر الحقيقي عىل توقيع الكفيل يف حالة وجوده.

الفصل 147 املكرر أربع مرات - يودع سند اإلعفاء مقابل كفالة لدى مكتب التصدير.

الفصل 147 املكرر خمس مرات – يسلم نظري من سند اإلعفاء مقابل كفالة إىل املتعهد ويجب 
أن يقدم إىل أعوان اإلدارة عند كل طلب.

الفصل 147 املكرر ست مرات - ميكـن ألعوان اإلدارة خالل معاينـة البضائع أن يأخـذوا عينـات 
منها وأن يطلبوا املنشورات و الكاتالوجات التجارية. و بصفة عامة ميكنهم اتخاذ جميع التدابري للتمكن 

من التعرف عىل البضائع املستوردة للتعويض وفق الرشوط املحددة يف الفصل 152 – 2 املكرر من مدونة 

الجامرك و الرضائب غري املبارشة.

الفصل 147 املكرر سبع مرات – ميسك أعوان اإلدارة عن كل تصدير حسابا يبني فيه ما ييل:

-كميات وقيم البضائع املصدرة تحت هذا النظام؛

- كميات وقيم البضائع املستوردة ألجل تصفية الحساب املذكور أو كميات وقيم البضائع املوضوعة 

تحت هذا النظام واملصدرة نهائيا ألجل تصفية نفس الحساب.

الفصل 147 املكرر مثان مرات - طيلة مدة صالحيته، ميكن أن تطبق عىل الحساب املفتوح تحت 
نظام التصدير املؤقت ألجل تحسني الصنع السلبي مع اعتامد املبادلة باملثيل، تصفية إجاملية واحدة أو 

عدة تصفيات جزئية متوالية.
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الفصل 147 املكرر تسع مرات – تسلم شهادة اإلبراء من سندات اإلعفاء مقابل كفالة من طرف 
مكتب اكتتاب ترصيح بالتصدير.

القسم الثاين

االسترياد املسبق لبضائع التعويض

الفصل 147 املكرر عرش مرات – تطبيقا ألحكام الفصل 2-152 املكرر مرتني من مدونة الجامرك 
و الرضائب غري املبارشة، يتم دخول بضائع التعويض و خروج البضائع املعيبة من نفس املكتب الجمريك 

املفتوح للعملية املراد إنجازها.

الفصل 147 املكرر إحدى عرشة مرة- يرتتب عن االسترياد املسبق لبضائع التعويض، االكتتاب يف 
سند لإلعفاء مقابل كفالة مشمول بضامنة مقبولة من طرف الوزير املكلف باملالية.

يجب أن يشتمل سند اإلعفاء مقابل كفالة إضافة إىل توقيع املرصح وتوقيع املستفيد عىل توقيع 

الكفيل عند االقتضاء.

الفصل 147 املكرر إثنى عرش مرة- يودع سند اإلعفاء مقابل كفالة لدى مكتب االسترياد .

يسلم نظري من سند اإلعفاء مقابل كفالة إىل املتعهد و يجب أن يقدم إىل أعوان اإلدارة عند كل طلب.

الفصل 147 املكرر ثالثة عرش مرة- ميكـن ألعوان اإلدارة خالل معاينـة البضائع املستوردة أن 
يأخـذوا عينـات وأن يطبعوها و يضعوا عليها األختام، رشيطة أن ال تعيق هذه األخرية االستعامل املنتظر. و 

بصفة عامة، اتخاذ جميع التدابري للتمكن من التعرف فيام بعد عىل البضائع املستوردة للتعويض.

الفصل 147 املكرر أربعة عرش مرة- ميسك أعوان اإلدارة عن كل عملية استرياد حسابا يبني فيه 
عىل الخصوص ما ييل:

- كميات وقيم البضائع املستوردة تحت هذا النظام؛

- كميات وقيم البضائع املصدرة أو املعروضة لالستهالك ألجل تصفية الحساب.

الفصل 147 املكرر خمسة عرش مرة- يجب أن يصفى االسترياد املسبق يف مرة واحدة.

غري انه يف حاالت مربرة، ميكن، برتخيص من اإلدارة، أن يكون االسترياد املسبق موضوع عدة تصفيات 

جزئية متوالية.

الفصل 147 املكرر ستة عرش مرة- تسلم شهادة اإلبراء من سندات اإلعفاء مقابل كفالة من طرف 
مكتب اكتتاب ترصيح باالسترياد.

الفصل 147 املكرر سبعة عرش مرة- يجب أن تقدم البضائع املستوردة عند أول طلب ألعوان 
اإلدارة طيلة مدة بقائها.
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الباب الخامس

التصدير املؤقت

القسم األول

 األشياء املعدة لالستعامل الشخيص للمسافرين

املتجهني لإلقامة مؤقتا بالخارج

الفصل 148- إن األشخاص املتوفرين عىل محل إقامة اعتيادي بالرتاب الخاضع والذين يتوجهون 
لإلقامة مؤقتا خارج هذا الرتاب يستفيدون من نظام التصدير املؤقت املنصوص عليه يف الفصل 153 من  

مدونة الجامرك املذكورة.

الفصل 149- ميكن أن تستفيد من نظام التصدير املؤقت:

يف  إليهم  املشار  األشخاص  يحملها  التي  العادية  للحاجات  العدد  حيث  من  املطابقة  األشياء   -

الفصل 148 أعاله أو املوجودة ضمن أمتعتهم سواء كانت مصحوبة معهم أم ال؛

النقل  وسائل  إلصالح  املعدة  الغيار  قطع  وكذا  األشخاص  هؤالء  ميلكها  التي  النقل  وسائل   -

املذكور.

الفصل 150- مينح نظام التصدير املؤقت عن مدة إقامة للمستفيدين يف الخارج أقصاها ستة 
أشهر تحسب من يوم خروجهم من الرتاب الخاضع ما عدا يف حالة ترخيص مخالف مينحه مدير اإلدارة.

الفصل 151- ميكن أن يرتتب عن األشياء املشار إليها يف الفصل 149 أعاله توقيع ترصيح بالتصدير 
املؤقت من طرف املسافرين وقت التصدير.

الفصل 152- ميكن لإلدارة إذا ارتأت أن يف ذلك فائدة أن تضع عىل األشياء املصدرة مؤقتا عالمات 
وأختاما ورصاصا وبصفة عامة أن تتخذ كل تدبري للمراقبة ميكن من التعرف عىل هذه األشياء عند القيام 

باسترياد الحق.

القسم الثاين

 األعتدة  واملنتجات املختلفة

املراد استعاملها يف الخارج

الفصل 153- ميكن أن تستفيد من نظام التصدير املؤقت:

أو  محددة  مدة  تستغرق  الخارج  يف  أشغال  إلنجاز  املعدة  مغربيا،  ملكا  تبقى  التي  األعتدة  أ) 

لالستعامل الطارئ ألغراض صناعية عرصية؛

ب( األفالم أو التسجيالت السينامتوغرافية ؛

اللفائف واملحتويات فارغة لتستورد  اللفائف واملحتويات والتوابع سواء وقع تصدير هذه  ت) 

فيام بعد مملوءة مبنتجات أجنبية أو لتصدر مملوءة مبنتجات مغربية؛
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ث) املنتجات والحيوانات املبينة بعده :

1- العينات والنامذج ؛

2- عتاد الرواق املستعمل للمعارض واألسواق واملهرجانات األخرى املامثلة وكذا البضائع املعدة 

لعرضها أو استعاملها يف هذه املعارض واألسواق واملهرجانات ؛

3- األشياء املعدة للتجارب واالختبارات وأعامل االستظهار؛

4- العتاد املهني والحيوانات الرضورية ملزاولة مهنة أو حرفة أشخاص ذاتيني أو معنويني يتوفرون 

يف املغرب عىل إقامة اعتيادية أو مقر أسايس ويتوجهون إىل الخارج للقيام بعمل معني ملدة محدودة؛

5- األطر وصناديق حمل البضائع؛

6- الناقالت ذات اإلستعامل التجاري املستخدمة للنقل الدويل عرب الطرق؛

7- الحيوانات التي ميكن أن تشارك يف مباريات رياضية أو غريها؛

8- وبصفة عامة جميع األشياء املمكن التعرف عليها عند اإلسترياد الالحق.

الفصل 154- ميكن أن يتم خروج ودخول األعتدة واملنتجات املشار إليها يف الفصل 153 أعاله 
بجميع مكاتب اإلدارة باستثناء املكاتب املقصور اختصاصها عىل مراقبة املسافرين.

ترخيص  حالة  يف  عدا  ما  الخروج  مكتب  طريق  عن  واملنتجات  األعتدة  رجوع  يتم  أن  ويجب 

مخالف مينحه مدير اإلدارة.

الفصل 155- يرتتب عن تصدير األعتدة واملنتجات توقيع سند لإلعفاء مقابل كفالة.

عىل أن ضامنة الكفيل ال تكون حتمية إذا كانت األعتدة واملنتجات املقدمة للتصدير غري خاضعة 

لحظر أو تقنني عند التصدير، وال تجري عليها رسوم أو مكوس الخروج.

الفصل 156- يجب أن يحمل سند اإلعفاء مقابل كفالة باإلضافة إىل توقيع املرصح، توقيع املصدر 
الحقيقي لألعتدة واملنتجات املذكورة.

ولتطبيق هذا املرسوم يقصد باملصدر الحقيقي الشخص الذي أنجز لحسابه التصدير إىل الخارج.

ويدعى » متعهدا « املصدر الحقيقي سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا الذي يلتزم إزاء اإلدارة.

الفصل 157- يودع الترصيح بالتصدير املؤقت لدى مكتب اكتتاب سند اإلعفاء مقابل كفالة.

يسلم نظري من سند اإلعفاء مقابل كفالة إىل املتعهد.

البضائع  عىل  للتعرف  مفيدة  تراها  التي  التدابري  جميع  تتخذ  أن  لإلدارة  ميكن   -158 الفصل 
الواجب استريادها فيام بعد، وذلك عند قيام أعوان اإلدارة بفحص األعتدة واملنتجات املرصح بها مبوجب 

نظام التصدير املؤقت.

الفصل 159- ميسك أعوان اإلدارة عن كل عملية للتصدير  املؤقت حسابا تبني فيه :

- كميات األعتدة واملنتجات املوضوعة بحكم هذا النظام؛



رشة
ملبا

ري ا
 غ

ب
رضائ

وال
ك 

امر
لج

ة ا
ون

مد
 

2.
77

.8
62

م 
رق

م 
سو

مر

160

واملنتجات  األعتدة  كميات  أو  الحساب  هذا  لتصفية  املستوردة  واملنتجات  األعتدة  كميات   -
املوضوعة تحت هذا النظام واملصدرة نهائيا ألجل تصفية الحساب املذكور.

الفصل 160- إن املدة التي تبقى فيها بالخارج األعتدة واملنتجات املشار إليها يف الفقريات أ، ب، 
ت، ث من الفصل 153 أعاله تحرص يف الوقت الالزم لإلستعامل املزمع إنجازه من غري أن تتجاوز هذه املدة 

سنة واحدة بالنسبة لألعتدة واملنتجات املدرجة يف الفقريتني ت وث من الفصل 153 أعاله.

غري أنه ميكن للوزير املكلف باملالية ان مينح، يف حاالت مربرة، متديد األجل املذكور رشط أن ال 
يتعدى هذا التمديد ضعف هذا األجل.

أو عدة  واحدة  إجاملية  تصفية  املؤقت  التصدير  بشأن حساب  تجري  أن  الفصل 161- ميكن 
تصفيات جزئية متوالية.

الفصل 162- إن اإلبراء النهايئ لسندات اإلعفاء بكفالة يسلم من طرف مكتب اإلكتتاب.

الباب السادس

العبـور

بها  املتعلقة  االختصاصات  حدود  يف  اإلدارة  مكاتب  جميع  العبور  لنظام  تفتح   -163 الفصل 
باستثناء املكاتب املقصور اختصاصها عىل مراقبة املسافرين.

الفصل 164- إذا متت عملية العبور اعتامدا عىل سند اإلعفاء بكفالة املنصوص عليه يف الفقرية 
1 من الفصل 156 من مدونة الجامرك املذكورة، وجب أن يحمل هذا السند باإلضافة إىل توقيع املرصح 

توقيع املستفيد من النظام  وتوقيع الكفيل.

ويدعى » متعهدا « املستفيد من نظام العبور سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا الذي يلتزم إزاء اإلدارة.

عملية  منه  تنطلق  الذي  الجمرك  مكتب  لدى  كفالة  مقابل  اإلعفاء  سند  يودع   -165 الفصل 
العبور. ويحتفظ بنظري من سند اإلعفاء مقابل  كفالة يف هذا املكتب ويسلم نظري آخر إىل املتعهد.

ويتعني أن يبقى نظري املتعهد مواكبا للبضائع وأن يتم تقدميه حسب ما هو منصوص عليه يف 

الفصل 156 من مدونة الجامرك.

الفصل 166- إذا متت عملية العبور اعتامدا عىل وثيقة منصوص عليها يف االتفاقيات الدولية 
الخاصة بالنقل الدويل للبضائع التي يكون املغرب منخرطا فيها، فإن التوقيع عىل هذه الوثيقة من طرف 

الناقل وكفيله يضمن التزام هذين الشخصني إزاء اإلدارة فيام يتعلق باحرتام االلتزامات الخاصة بعملية 

العبور.

الفصل 167- ال تخضع البضائع بصفة عامة لتفتيش أعوان اإلدارة يف مكاتب اجتياز الحدود.

غري أنه يجوز لهؤالء األعوان :

- التحقق من صحة صيانة األختام؛

- التأشري عىل الوثائق املرفقة.
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الفصل 168- يجري عىل البضائع املوجهة بواسطة نظام العبور وضع األختام حسب الطرود أو 
حسب الحموالت إذا كانت حالة وحدات النقل تسمح بذلك.

وميكن وضع األختام حسب الحمولة عىل وحدات النقل:

- التي تكون منشأة بكيفية ال يتأىت معها إدخال أو إخراج أي بضاعة دون إحداث كرس يرتك آثارا 

مرئية أو دون فصم لألختام؛

- التي ال تشتمل عىل أي فراغ مسترت يساعد عىل إحصاء البضائع؛

- التي تكون املرافق املخصصة فيها للشحن متيرسة الولوج إلجراء التفتيش الجمريك.

الفصل 169- يستعاض عن ضامن الختـم بأخذ العينات فيام يرجع للموائع والسوائل املعبأة 
يف براميل وأوعية غري قابلة للختم عليها بالرصاص وتوضع العينات املأخوذة يف الحالة املشار إليها  أعاله 

داخل علب منفصلة يختمها أعوان اإلدارة برصاص الجمرك ويجب أن تقدم مع البضائع إىل مكتب املكان 

املوجهة إليه أو إىل مكتب املرور إىل الخارج.

الفصل 170- يجوز ألعوان اإلدارة أن يحتموا قبل اإلرسال بواسطة العبور إصالح الطرود املعيبة 
أو التي ميكن اإلنقاص منها رغم األختام املوضوعة عليها.

الفصل 171- كل حادث يرتتب عنه فصم لألختام أو إتالف لوسائل التعرف أو الضامن املوضوعة 
عىل الطرود، أو عىل وحدات النقل يجب اإلعالن عنه إما من طرف املتعهد أو ممثله وإما من طرف الناقل 

إىل أعوان اإلدارة بأقرب مكتب للمكان الذي لوحظ فيه وقوع الحادث.

عند  البضائع  عىل  املطبق  الجمريك  بالنظام  القانوين  األجل  داخل  الترصيح  يقع   -172 الفصل 
وصولها إىل املكان املوجهة إليه.

الباب السادس املكرر

التحويل تحت مراقبة الجمرك

القسم األول

مقتضيات عامة

الفصل 172 املكرر- إن دخول البضائع املطبق عليها نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك ميكن 
أن يتم يف املكاتب املفتوحة لعمليات األنظمة اإلقتصادية الخاصة بالجامرك.

الفصل 172 املكرر مرتني – 1- يرتتب عن دخول البضائع الجاري عليها نظام التحويل تحت 
مراقبة الجمرك، اكتتاب سند اإلعفاء مقابل كفالة.

2ـ  يجب أن يتضمن سند اإلعفاء مقابل كفالة باإلضافة إىل البيانات العامة املنصوص عليها يف الفقرية 

2 أو 4 من الفصل 116 من مدونة الجامرك املذكورة، البيانات الخاصة بالعملية واملحددة إما يف هذا الباب 

وإما بقرارات منح هذا النظام املنصوص عليها يف الفصل 163 املكرر ثالث مرات من نفس املدونة.
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الفصل 172 املكرر ثالث مرات ـ 1 ـ يجب أن يتضمن سند اإلعفاء مقابل كفالة، باإلضافة 
الكفيل عند  توقيع  الجمرك وكذا  التحويل تحت مراقبة  املستفيد من نظام  توقيع  توقيع املرصح،  إىل 

االقتضاء.

إزاء اإلدارة اسم  يلتزم  الذي  الجمرك  التحويل تحت مراقبة  ـ يطلق عىل املستفيد من نظام   2

»املتعهد« سواء أكان شخصا ذاتيا أم معنويا.

الفصل 172 املكرر أربع مرات ـ ميكن ألعوان اإلدارة، خالل معاينة البضائع أن يأخذوا عينات 
منها وأن يعلموها ويطبعوها إذا كانت الصياغة أو التحويل املزمع إنجازه ال يحول دون ذلك. كام ميكنهم 

بصفة عامة، اتخاذ جميع التدابري للتمكن من التعرف فيام بعد عىل البضائع املوضوعة تحت هذا النظام 

املوقف.

الفصل 172 املكرر خمس مرات – إن أعوان اإلدارة التابعني ملكتب االكتتاب ميسكون بخصوص 
كل عملية تحويل تحت مراقبة الجمرك حسابا يبني فيه عىل الخصوص :

- كميات البضائع املوضوعة تحت هذا النظام ؛

- كميات املنتجات املحولة أو التي متت صياغتها، التي تم بشأنها إيداع وفحص التصاريح املفصلة 

من أجل العرض لالستهالك.

الفصل 172 املكرر ست مرات - 1 - وفقا ملقتضيات الفصل 163 املكرر أربع مرات )2( من 
مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة، فإن مدة البقاء األوىل للبضائع تحت نظام التحويل تحت مراقبة 

الجمرك هي 3 أشهر. وميكن أن متنح اإلدارة متديد هذه املدة دون أن تتجاوز املدة اإلضافية )9( أشهر.

2 - إن البضائع املوضوعة تحت نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك، يجب طيلة مدة بقائها أن 

تقدم عند أول طلب ألعوان اإلدارة.

الفصل 172 املكرر سبع مرات - 1 - ترفق جذاذات الخصم بالتصاريح املفصلة املوضوعة ألجل 
العرض لالستهالك للمنتجات املحولة.

2 - تحمل هذه الجذاذات توقيعات املرصح واملتعهد أو املتعهدين، وتوجه بعد التأشري عليها من 

طرف مصلحة التفتيش إىل املكتب الذي تم فيه اكتتاب سندات اإلعفاء مقابل كفالة.

الفصل 172 املكرر مثان مرات - ميكن أن تطبق عىل حساب التحويل تحت مراقبة الجمرك 
تصفية إجاملية واحدة أو عدة تصفيات جزئية متوالية.

الفصل 172 املكرر تسع مراتـ  يسلم مكتب التعهد إبراء نهائيا بشأن سندات اإلعفاء مقابل كفالة.

القسم الثاين

الرشوط الخاصة بعمليات التحويل تحت مراقبة الجمرك

الفصل 172 املكرر عرش مرات - متسك الحسابات بالوزن أو املرت أو الحجم أو املساحة أو 
العدد فيام يتعلق بالبضائع الخاضعة لنظام التحويل تحت مراقبة الجمرك.
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جميع  من  مجردة  البضاعة  وزن  أي  الحقيقي  الوزن  هو  الحساب  يف  املعترب  الوزن  ويكون 

لفائفها.

الفصل 172 املكرر إحدى عرش مرة - ميكن تصدير نفايات الصنع أو عرضها لالستهالك وفق 
الرشوط املنصوص عليها يف الفصل 172 املكرر إثنى عرشة مرة بعده.

وميكن كذلك، بعد موافقة اإلدارة، تركها لفائدتها خالصة من جميع املصاريف أو إتالفها تحت 

مراقبتها.

الفصل 172 املكرر إثنى عرش مرة - يرتتب عىل عرض نفايات الصنع لالستهالك، دفع الرسوم 
واملكوس عىل االسترياد، محسوبة عىل النحو التايل :  

أ( الرسوم واملكوس باعتبار صنف التعريفة وعىل أساس كميات النفايات املعروضة لالستهالك؛

ب( القيمة الواجب اعتامدها هي قيمة النفايات املذكورة يف يوم عرضها لالستهالك ؛

ج( الرسوم واملكوس املطبقة هي الرسوم واملكوس املعمول بها يف اليوم املذكور.

الباب السابع

نظام الدراوباك

الفصل 173 - 1 - إن البضائع التي ميكن أن تستفيد من نظام الدراوباك املقرر يف الفصل 159 
من مدونة الجامرك املذكورة هي البضائع املدرجة يف امللحق رقم 3  بهذا املرسوم.

2 - يف حالة تصدير بضائع مصنوعة باملغرب ترجع، بحسب املقادير املتوسطة املبينة يف امللحق 4 

املكرر بهذا املرسوم، الرسوم واملكوس الواجب إرجاعها مبوجب نظام الدراوباك واملنصوص عليها يف الفصل 

I( 159( من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة املشار إليها أعاله.
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الجزء الخــامـس
األنظـمـة الخــاصـة

الباب األول

 االسترياد مع اإلعفاء من رسوم الجمرك

 والرسوم واملكوس األخرى املفروضة

 عىل بعض األشياء والبضائع

القسم األول

 األشياء والبضائع املرجعة املتأصلة

 من الرتاب الخاضع أو املمغربة

 بأداء الرسوم واملكوس 

الفصل 174 - 1 - تستورد مع اإلعفاء، من أداء رسوم الجمرك والرسوم واملكوس األخرى املستحقة 
 عند االسترياد األشياء والبضائع املرجعة إىل الرتاب الخاضع املتأصلة منه وغري املرصح بها عند التصدير 

قصد االستفادة إما من نظام التصدير املؤقت ألجل تحسني الصنع وإما من نظام التصدير املؤقت وذلك 

برشط :

أ( أن يعرتف بها باعتبار أنها متأصلة من الرتاب املذكور ؛

ب( أن ال تكون قد أجريت عليها يف الخارج أية مناوالت أخرى غري الالزمة لحفظها ؛

ت( أن يكون االسترياد مع طلب اإلعفاء قد تم يف ظرف تقل مدته عن سنتني ابتداء من تاريخ 

تصديرها؛

ث( أن ينجز االسترياد من طرف املصدر أو لحسابه.

2 - ميكن لإلدارة أن تحتم اإلدالء بجميع الوثائق التي تراها رضورية لتربير الرشوط املحددة يف الفقرية 1 أعاله.

الفصل 175 - عندما تكون هذه األشياء أو البضائع املرجعة إىل املغرب قد تم تصديرها :

أ( إبراء لحساب قبول مؤقت لتحسني الصنع الفعال ؛

ب( إبراء للرضائب الداخلية عن االستهالك ؛

ت( مع طلب إلرجاع املبالغ يف نطاق نظام الدراوباك ؛

ث( مع منح منفعة ما.

فإن االسترياد مع اإلعفاء من رسوم الجمرك والرسوم واملكوس األخرى املنصوص عليه يف الفصل 

164 من مدونة الجامرك املذكورة يتوقف عىل :

1 - أداء الرسوم واملكوس املستحقة عىل املواد األولية األجنبية املستوردة يف حالة القبول املؤقت 

لتحسني الصنع الفعال طبقا ملقتضيات الفصل 141 من املدونة املذكورة ؛
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2 - أداء الرضائب الداخلية عىل االستهالك يف الحالة املشار إليها يف - ب - أعاله ؛

3 - إرجاع املبالغ املستخلصة يف نطاق نظام الدراوباك أو الترصيح بالتنازل عن اإلرجاع املذكور 

إذا كان هذا اإلرجاع مل يتم بعد ؛

4 - إرجاع املنافع التي تم منحها.

الفصل 176 : 1 - تستورد مع اإلعفاء من رسوم الجمرك والرسوم واملكوس األخرى املستحقة عند 
االسترياد، األشياء أو البضائع املمغربة بأدائها للرسوم واملرجعة إىل الرتاب الخاضع برشط :

أ( أن تكون قد تم التعرف عليها باعتبارها ممغربة بأدائها للرسوم ؛

ب( )ملغى(

ت( أن ال تكون قد أجريت عليها يف الخارج مناوالت أخرى غري املناوالت الالزمة لحفظها ؛

ث( أن يكون االسترياد مع طلب اإلعفاء قد تم يف أقل من سنتني بعد تاريخ تصديرها، وال يطبق 

هذا األجل عىل السيارات الخاضعة ملسطرة التسجيل يف سلسلة عادية ؛

ج( أن يكون االسترياد قد أنجز سواء من طرف املصدر أو لحسابه.

2 – ميكن لإلدارة أن تحتم اإلدالء بجميع الوثائق التي تراها رضورية لتربير الرشوط املحددة يف الفقرية 1 أعاله.

القسـم الثـانـي

 اإلرساليات املوجهة إىل السفراء واملصالح الدبلوماسية والقنصلية

وإىل األعضاء األجانب ببعض املنظامت الدولية الكائن مقرها باملغرب

الفصل 177 - تقبل لإلعفاء من رسوم الجمرك والرسوم واملكوس األخرى املستحقة عند االسترياد :

أ( األشياء املستوردة من طرف السفراء والدبلوماسيني األجانب املعتمدين لدى جاللة امللك ؛

ب( األشياء املستوردة قصد االستعامل الشخيص من طرف األعضاء األجانب املتوفرين عىل صفة 

رئيس بعثة لدى املنظامت الدولية الكائن مقرها باملغرب ؛

ت( الشارات واألختام والشعارات واألعالم والكتب والوثائق املحفوظة واملستندات الرسمية واللوازم 

واألثاث املوجهة من طرف حكومتهم إىل املصالح الدبلوماسية والقنصلية باملغرب.

الفصل 178 - تصدر اإلدارة مقررات القبول لإلعفاء بناء عىل تقديم إذن لإلعفاء تسلمه املصلحة 
املختصة بوزارة الشؤون الخارجية.

القسـم الثـالث

 اإلرساليات املوجهة إىل بعض 

املؤسسات الخريية

الفصل 179 - يقبل ما يأيت لإلعفاء من رسوم الجمرك والرسوم واملكوس األخرى املستحقة عند 
االسترياد مبقرر تصدره اإلدارة بعد موافقة التعاون الوطني :
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واملنكوبني  املحتاجني  لتوزيعها مجانا عىل  املتلقاة يف شكل هبات معدة  واملنتجات  البضائع  أ( 

واملدرجة يف سند للنقل محرر باسم املؤسسة الخريية املوجه إليها ؛

ب( األعتدة املعدة إلسداء خدمات إنسانية مجانا من طرف بعض املؤسسات الخريية.

القسـم الرابــع

اإلرساليات االستثنائية املجردة من كل صبغة تجارية 

1 ـ العتاد واألدوات واألمتعة واألشياء املنقولة املستوردة مبناسبة تغيري محل اإلقامة

عند  املستحقة  األخرى  واملكوس  والرسوم  الجمرك  رسوم  من  اإلعفاء  مع  تقبل   -  180 الفصل 
لالستقرار  الواردين  لألجانب  الشخيص  املنقول  تؤلف  التي  استعاملها  الجاري  واألشياء  األمتعة  االسترياد 

باملغرب أو املواطنني العائدين للمغرب باستثناء بعض وسائل النقل )الناقالت الخاضعة ملسطرة التسجيل 

والقوافل ومراكب النزهة(.

تستفيد أيضا من هذا اإلعفاء، ويف حدود قيمة يحددها الوزير املكلف باملالية، املعدات واألدوات 

املستعملة، املستوردة من طرف املغاربة القاطنني بالخارج، الذين مارسوا نشاطا مربحا »بصفة دامئة«.

الفصل 181 - تتوقف االستفادة من اإلعفاء عىل اإلدالء مبا ييل مدعام بالترصيح املفصل:

أ( شهادة تغيري محل اإلقامة محررة إما من طرف السلطة البلدية ملكان الذهاب أو من طرف 

قنصل املغرب الداخل مكان اإلقامة السابق يف دائرة نفوذه أو أية وثيقة أخرى تقبلها اإلدارة ؛

ب( جرد مفصل لألشياء املستوردة مؤرخ وموقع عليه من طرف صاحب الطلب ؛

ج( جرد مفصل للمعدات واألدوات املستعملة، مؤرخ وموقع عليه من طرف صاحب الطلب.

الفصل 182 : تقترص االستفادة من هذا النظام عىل املعدات واألدوات واألمتعة واألشياء املنقولة 
املستوردة مرة واحدة، ويجب أن يتم استرياد ذلك مع تغيري محل اإلقامة يف آن واحد ما مل يسمح مدير 

اإلدارة بخالف ذلك.

خالل  املغرب  إىل  الدخول  مبناسبة  املستوردة  العائلية  والهدايا  الشخصية  األمتعة   : املكرر   1

العطل

الفصل 182 املكرر ـ تقبل مع اإلعفاء من رسوم الجمرك والرسوم واملكوس األخرى املستحقة 
املستوردة من طرف  تجارية  املجردة من كل صبغة  العائلية  والهدايا  الشخصية  األمتعة  االسترياد،  عند 

املغاربة القاطنني بالخارج.

الفصل 182 املكرر مرتني ـ تتوقف االستفادة من اإلعفاء عىل اإلدالء مبا ييل :

أ(- بطاقة اإلقامة يف الخارج لصاحب الطلب؛

ب(- بطاقة العمل أو عقد العمل أو بطاقة التاجر أو بطاقة الطالب أو كل وثيقة أخرى تثبت 

الوضعية االجتامعية واملهنية لصاحب الطلب. 
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2 - األمتعة واألشياء املنقولة الجاري استعاملها واملتأصلة من إرث

الفصل 183 - تقبل لإلعفاء من رسم الجمرك والرسوم واملكوس األخرى املستحقة عند االسترياد 
األمتعة واألشياء املنقولة الجاري استعاملها املحصل عليها عىل سبيل اإلرث من طرف مقيمني باملغرب 

باستثناء بعض وسائل النقل )الناقالت الخاضعة ملسطرة التسجيل والقوافل ومراكب النزهة(.

الفصل 184 - تتوقف االستفادة من اإلعفاء عىل اإلدالء مبا ييل مدعام بالترصيح املفصل:

أ( شهادة إقامة الورثة ؛

واألشياء  األمتعة  خروج  محل  لها  التابع  السلطات  طرف  من  محررة  لإلرث  شهادة  ب( 

الهالك. وفاة  وتاريخ  استريادها  الواجب  لألشياء  مفصل  وتشتمل عىل جرد  موثق.  من طرف  أو  املنقولة 

ويجب أن يؤرش عىل هذه الوثيقة قنصل املغرب الداخل محل إقامة الهالك يف دائرة نفوذه إذا 

كانت الدائرة املذكورة تتوفر عىل متثيل قنصيل.

الفصل 185 - يجب أن يتم االسترياد يف أجل سنة واحدة يبتدئ من يوم بداية التملك.

3 ـ مجموعات لوازم التالميذ والزواج

الفصل 186 - تقبل لإلعفاء من رسوم الجمرك والرسوم واملكوس األخرى املستحقة عند االسترياد، 
مجموعات لوازم التالميذ املقيمني بالخارج الواردين عىل املغرب للدراسة به ومجموعات لوازم األشخاص 

الواردين عىل املغرب لإلقامة به مبناسبة زواجهم بشخص مقيم بهذا البلد.

الفصل 187 - يطبق اإلعفاء عىل الثياب الخفيفة واملالبس املخيطة ولو كان األمر يتعلق بأشياء 
جديدة عىل رشط أن تكون مطابقة من حيث عددها ونوعها للحالة االجتامعية للمعنيني باألمر.

الفصل 188 - تتوقف االستفادة من اإلعفاء عىل اإلدالء مبا ييل مدعام بالترصيح املفصل:

أ( فيام يخص مجموعات لوازم التالميذ :

1 - شهادة مدرسية يحررها مدير املؤسسة املقيد بها التلميذ.

2 - جرد ملجموعة اللوازم.

ب( فيام يخص مجموعات لوازم الزواج :

1 - وثيقة رسمية تثبت إقامة أحد الزوجني باملغرب؛

2 - شهادة لتغيري محل إقامة الزوج اآلخر ؛

3 - نسخة موجزة من عقد صحيح يثبت إبرام الزواج ؛

4 - جرد ملجموعة لوازم الزواج.
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الفصل 189 : يجب أن يتم االسترياد مرة واحدة يف أجل :

- الشهر املوايل لتاريخ وصول التلميذ إىل املؤسسة التعليمية ،

- ثالثة أشهر ابتداء من يوم عقد الزواج.

4 – األشياء و البضائع املختلفة

الجمركية وغريها من الرضائب املستحقة عن االسترياد، مع  الرسوم  الفصل 190 – تعفى من 
مراعاة الرشوط التي يحددها مدير اإلدارة إن اقتىض الحال ذلك:

املحلية  والجامعات  الدولة،  إىل  الهبة  سبيل  عىل  لتسليمها  املعدة  والبضائع  السلع   –  1  – أ( 

واملؤسسات العامة أو تم اقتناؤها من طرف الدولة أو الجامعات املحلية أو املؤسسات السالفة الذكر، 

بواسطة مساعدات مالية غري قابلة للتعويض؛

2 – السلع والبضائع املعدة لتسليمها عىل سبيل الهبة إىل الجمعيات املعرتف لها بصفة املنفعة 

العامة؛

أو  الرياضية  الجامعات  الهبة إىل  الرياضية املعدة لتسليمها عىل سبيل  السلع والتجهيزات   – 3

إىل الجامعة الوطنية للرياضة املدرسية أو إىل الجامعة الوطنية للرياضات الجامعية، املنظمة بقانون رقم 

87-06 املتعلق بالرتبية البدنية والرياضة، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 179-88-1 الصادر يف 13 

من شوال 1409 )19 ماي 1989( ؛

ب( العينات التي ليست لها قيمة تجارية.

ت( التحف الفنية أو كؤوس الجوائز أو امليداليات أو الشارات التذكارية املحصل عليها من طرف 

جمعيات رياضية أو غريها من الجمعيات الكائن مقرها األسايس باملغرب و كذلك من طرف بعض األفراد 

املقيمني به مبناسبة مباريات أو معارض أو منافسات أو مقابالت دولية منظمة بالخارج عىل رشط أن تكون 

مستوردة من طرف املستفيدين أو موجهة إليهم مبارشة.

ث( التوابيت والصناديق الحاملة لجثت أو بقايا األموات ؛

ج( 1- املنتجات واألشياء التي تم إدخالها من طرف األشخاص الذين لهم إقامة اعتيادية باملغرب يف 

حدود قيمة ال تتعدى 2000 درهم ؛

2- املنتجات واألشياء، باستثناء الكحول و التبغ، املرسلة إىل األشخاص الذاتيني أو االعتباريني الذين 

لهم إقامة اعتيادية باملغرب يف حدود قيمة ال تتعدى 1250 درهم ؛

د( املنتجات واألشياء التي تم إدخالها من طرف السياح األجانب القادمني لإلقامة مؤقتا باملغرب يف 

حدود قيمة ال تتعدى 2000 درهم.
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القسم الخامس

 العتاد والتجهيزات الخاصة وقطعها

 ولوازمها املستوردة من طرف اإلدارات

املكلفة باألمن العام

الفصل 190 املكرر – تحدد الئحة العتاد والتجهيزات الخاصة وكذا قطعها ولوازمها املشار إليها 
يف الفصل 164 )د( من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة، بقرار مشرتك يتخذه الوزير املكلف باملالية 

والوزير أو الوزراء املعنيني.

القسم السادس
 األجزاء واملنتجات واملواد واللوازم واألطقم الرضورية لصناعة السيارات الواردة بالبندين 

 )Ex87.11( والدراجة النارية الواردة بالبند التعريفي )Ex87.04( و )Ex87.03( التعريفيني 

)Ex87.12( والدراجة الواردة بالبند التعريفي

الفصل 190 املكرر مرتني - تستفيد من االعفاء من رسم االسترياد، األجزاء واملنتجات واملواد 
واللوازم واألطقم املشار إليها يف الفصل 164-1 -ض( من  مدونة الجامرك، رشيطة أن يكتتب املستورد 
أو الصانع التزاما باستعامل هذه األجزاء واملنتجات واملواد واللوازم واألطقم حرصيا يف صناعة السيارات 

التعريفي  بالبند  الواردة  النارية  والدراجة   )Ex87.04(و  )Ex87.03( التعريفيني  بالبندين  الواردة 

)Ex87.11( والدراجة الواردة بالبند التعريفي )Ex87.12( املشار إليها يف الفصل 164-1-ض( من مدونة 
الجامرك والرضائب غري املبارشة، وأن »يثبت داخل أجل ستة أشهر، استعاملها للغرض الذي خصصت له.

فإن  الصناع،  أو  الصانع  لصالح  واللوازم واألطقم  واملواد  واملنتجات  األجزاء  استرياد هذه  تم  إذا 
االعفاء املشار إليه أعاله مينح للمستورد، رشيطة أن يكتتب هذا األخري التزاما يتعهد فيه بتوجيهها إىل 

موقع تركيب السيارة والدراجة النارية والدراجة املشار إليها يف الفقرة أعاله.

القسم السابع
السيارات املعدة خصيصا لألشخاص يف وضعية إعاقة

بدنية، حسب مدلول  إعاقة  - ميكن ألي شخص يف وضعية  املكرر ثالث مرات  الفصل 190 
القانون اإلطار رقم 97.13 املتعلق بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض بها، الصادر بتنفيذه 
اإلعفاء  من  االستفادة   ،)2016 أبريل   17(  1437 رجب  من   19 بتاريخ   1.16.52 رقم  الرشيف  الظهري 
املنصوص عليه يف الفصل 164-1-ع( من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة بالنسبة للسيارات املعدة 
والتقنية  الطبية  للمعايري  املحدد  بالجدول  الوارد  التفصيل  إعاقة حسب  وضعية  يف  لألشخاص  خصيصا 

املنصوص عليها يف امللحق رقم 6 بهذا املرسوم.

ويجب أن تثبت هذه اإلعاقة بشهادة طبية مسلمة وفق القانون رقم 05-52 مبثابة مدونة السري.

الفصل 190 املكرر أربع مرات - عىل املستفيد أن يكون حائزا لرخصة السياقة صالحة لصنف 
ب )B( تشري »إىل الرموز التي تبني التقييدات التي تخضع لها السياقة والتوضيبات أو األجهزة الخاصة 

وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

الفصل 190 املكرر خمس مرات - لالستفادة من هذا االمتياز الجبايئ، يجب أن تتوفر السيارات 
املعدة خصيصا »لألشخاص يف وضعية إعاقة عىل:   
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البنزين  فيها  املستخدم  للسيارات  بالنسبة  تتجاوز سعتها 2000 سنتيمرت مكعب  أسطوانة ال   -
و2400 سنتيمرت »مكعب بالنسبة للسيارات ذات محرك كازوال؛

- نظام » ABS « وكيس الهواء وإطارات بدون هواء )Tubeless( ومحدد الرسعة.

الفصل 190 املكرر ست مرات - يجب أن يقدم املستفيد إىل املصلحة الجمركية املعنية ملفا 
يتضمن الوثائق التالية:

- طلبا مؤرشا عليه من طرف السلطة الحكومية املكلفة باألشخاص يف وضعية إعاقة؛

- الشهادة الطبية املشار إليها يف الفصل 190 املكرر ثالث مرات أعاله؛

- نسخة مشهود عىل مطابقتها ألصل شهادة املصادقة بصفة منعزلة مسلمة من لدن السلطة 
الحكومية املكلفة بالتجهيز والنقل؛

- نظريين لشهادة التعريف مسلمني من لدن السلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز والنقل؛

اإلقامة  أو شهادة  اإللكرتونية  للتعريف  الوطنية  البطاقة  مطابقتها ألصل  نسخة مشهود عىل   -
بالنسبة لألجانب املقيمني باملغرب؛

- نسخة مشهود عىل مطابقتها ألصل رخصة السياقة ؛

- وثيقة الجوالن تحت نظام القبول املؤقت لوسائل النقل التي ميتلكها األشخاص الذين لهم محل 
إقامة اعتيادي »يف الخارج؛

- فاتورة الرشاء األصلية بالنسبة للسيارات ذات ثالثة أشهر أو أقل من العمر.

الفصل 190 املكرر سبع مرات - ال متنح االستفادة من اإلعفاء من رسم االسترياد إال مرة واحدة 
كل خمس سنوات ابتداء من تاريخ أول تسجيل للسيارة باملغرب.

الفصل 190 املكرر مثان مرات - يجب أن يقترص استعامل السيارات املقبولة لالستفادة من 
اإلعفاء من رسم االسترياد عىل املستفيدين فقط، وال ميكن تفويتها ولو باملجان إال بعد الرتخيص بذلك من 

قبل إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة.

القسم الثامن
األدوات واملعدات اآللية املعدة خصيصا لألشخاص يف وضعية إعاقة

الفصل 190 املكرر تسع مرات : تحدد قامئة األدوات واملعدات اآللية املعدة خصيصا لألشخاص 
يف وضعية إعاقة »وفقا للبيانات الواردة بامللحق رقم 7 بهذا املرسوم. 

القسم التاسع
املعدات يف األرض ومعدات التدريب و الوثائق املستوردة من لدن منشآت النقل الجوي

الفصل 190 املكرر عرش مرات- 1- تطبيقا للفصل 164-1 -ك( من مدونة الجامرك والرضائب 
غري املبارشة، تحدد الئحة املعدات يف األرض ومعدات التدريب والوثائق الواجب استعاملها فقط داخل 

حظرية املطارات الدولية واملستوردة من لدن منشآت النقل الجوي كالتايل:

أ- املعدات يف األرض:

- املعدات واملواد واألدوات الخاصة بصيانة وإصالح الطائرات وتجهيزها و توضيبها وخدماتها؛

- املعدات الالزمة لصنع أو إصالح أو مراجعة أو تجريب أو فحص أجزاء الطائرات أو مجموعاتها 
الفرعية أو تجهيزاتها؛

- املعدات الخاصة بخدمة الركاب؛
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- املعدات الخاصة مبناولة البضائع؛

- القطع املعدة إلدماجها يف املعدات املشار إليها أعاله.

ب- معدات التدريب:

- أجهزة الطريان املقلدة؛

- أجهزة التدريب عىل الطريان ؛

- مناذج ثابتة أو متحركة؛

- املحركات والقطع املختلفة ذات مقطع عريض؛

- معدات تجهيز الطائرة املستغنى عن استعاملها أو املنتهية طاقتها؛

- الطائرات املسحوبة من االستغالل التجاري واملخصصة لتكوين املستخدمني يف األرض ؛

- الطائرات املعدة خصيصا لتكوين املستخدمني يف املالحة الجوية ؛

- حامالت الدروس التقليدية أو السمعية البرصية سواء كانت خالية أم تحتوي عىل معلومات؛

- معدات التسجيل أو إعادة التسجيل الصويت أو البرصي مع توابعها؛

- مكنات )آالت( التعليم املربمجة السمعية البرصية سواء كانت مجهزة أم غري مجهزة بحاسب رقمي؛

- قطع الغيار واللوازم الرضورية إلصالح املعدات املشار إليها أعاله أو مراجعتها أو تجريبها؛

- القطع املعدة إلدماجها يف املعدات املشار إليها أعاله؛

- وثائق النقل الجوي؛

- تذاكري املرور وتذاكر فائض األمتعة؛

- وثائق التبادل؛

- تقارير الخسارات واملخالفات؛

- بطاقات األمتعة والبضائع؛

- مواقيت ومؤرشات؛

- كشوفات الوزن والرتكيز ؛

- وكل وثيقة تستعمل حرصيا عىل منت الطائرات.

من  164-1-ك(  الفصل  عليه يف  املنصوص  االسترياد  رسم  من  االعفاء  من  لالستفادة  يشرتط   -2
مدونة الجامرك  والرضائب غري املبارشة، أن تلتزم منشآت النقل الجوي املعنية، بدفع الرسوم والرضائب 
املستحقة عادة عند االسترياد يف الحالة التي يتم فيها تفويت املعدات واملواد واألدوات والوثائق الواردة 

يف 1 أعاله أو مل تعد تستعمل لألغراض املخصصة »لها واملحددة يف الفصل 164-1-ك( املذكور.

القسم العارش
املعدات يف األرض و الوثائق املستوردة من لدن الرشكات التي تعمل يف املساعدة عند توقف الطائرات 

الجامرك  مدونة  من  -ل(   1-164 للفصل  تطبيقا   -1 مرة-  إحدى عرشة  املكرر   190 الفصل 
والرضائب غري »املبارشة، تحدد الئحة الوثائق واملعدات يف األرض الواجب استعاملها خصيصا داخل حضرية 

املطارات الدولية واملستوردة من لدن الرشكات التي تعمل يف املساعدة عند توقف الطائرات كالتايل:
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- املعدات واملواد واألدوات الخاصة بصيانة وإصالح الطائرات وتجهيزها و توضيبها وخدماتها؛

- املعدات الخاصة بخدمة الركاب؛

- املعدات الخاصة مبناولة البضائع؛

- القطع املعدة إلدماجها يف املعدات املشار إليها أعاله؛

- وثائق النقل الجوي؛

- تذاكر املرور وتذاكر فائض األمتعة ؛

- وثائق التبادل؛

- تقارير الخسارات واملخالفات ؛

- بطاقات األمتعة والبضائع؛

- املواقيت واملؤرشات؛

- كشوف الوزن والرتكيز؛

- وكل وثيقة تستعمل حرصيا عىل منت الطائرات.

2- يشــرتط لالستـفادة من االعـفاء مـن رسـم االستيـراد املنصـوص عليه يف الفصل 164-1-ل( من 
مدونة »الجامرك والرضائب غري املبارشة أن تلتزم الرشكات التي تعمل يف املساعدة عند توقف الطائرات، 
بدفع الرسوم »والرضائب املستحقة عادة عند االسترياد يف الحالة التي يتم فيها تفويت املعدات والوثائق 

الواردة يف 1 أعاله أو مل تعد تستعمل لألغراض املخصصة لها واملحددة يف الفصل 164-1-ل( املذكور. 

الباب الثاين
 املالحة البحرية أو الجوية

التموين

القسم األول
مواد الوقود واملحروقات والزيوت امللينة

1 – املالحة البحرية

الفصل 191 - إن مواد الوقود واملحروقات والزيوت امللينة الواجب أن تزود بها البواخر التي 
ميكنها االستفادة من اإلعفاء من الرسوم واملكوس عمال بالفقريتني 1 و2 من الفصل 165من مدونة الجامرك 
املذكورة يجب أن تخرج من مستودعات االدخار الخصوصية املشار إليها يف الفقرية 3 من الفصل 119 

من املدونة املذكورة.

هذه  من  االدخار،  مستودعات  ملوقع  تبعا  تنقل،  املستخرجة  املنتجات  إن   -1  -  192 الفصل 
املستودعات إىل البواخر الواجب متوينها وذلك إما مبوجب سند إعفاء مقابل كفالة فيام يخص البضائع 

املرسلة عىل سبيل العبور وإما محروسة بهيئة للخفر.

2 – ميكن أن تحدث داخل الحظرية الجمركية باملوانئ مستودعات االدخار الخصوصية املعينة 

فقط لتموين البواخر املشار إليها يف الفصل 191 أعاله.
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2 – املالحة الجوية 

الفصل 193 – إن مواد الوقود واملحروقات والزيوت امللينة الواجب أن تزود بها الطائرات التي 
ميكنها االستفادة من اإلعفاء من الرسوم واملكوس عمال بالفقريتني - 1 و 2 – من الفصل 165 من مدونة 

الجامرك املذكورة ميكن :

- إما إخراجها من مستودعات االدخار الخصوصية املشار إليها يف الفقرية 3 من الفصل  119 من 

مدونة الجامرك املذكورة.

- أو أخذها لالستهالك وفق الرشوط املبينة يف الفصل 198 وما يليه إىل غاية الفصل 204بعده.

الفصل 194 - تدخل يف املالحة الجوية التي تخول حق التموين أو اإلعفاء بالنسبة للطائرات 
التي تقوم مبالحة جوية يف اتجاه إىل الخارج، املسافة املقطوعة فوق الرتاب املغريب بدون توقف ابتداء من 

مطار الذهاب إىل البحر أو الحدود.

املقطوع من  الجزء  أنه ال يعترب توقفا يرتتب عنه إقصاء االستفادة من اإلعفاء فيام يخص  غري 

املسافة فوق الرتاب املغريب التوقف الذي تقوم به الطائرات التابعة للخطوط التجارية االنتظامية قصد 

ركوب أو إنزال املسافرين أو شحن البضائع أو إفراغها مبطار توجد به مصلحة للجامرك إذا كان هذا املطار 

كائنا يف املسافة العادية للطائرة املتجهة إىل الخارج أو اآلتية منه.

1 – التموين باملنتجات املوضوعة تحت نظام مستودعات االدخار الخصوصية 

الفصل 195  -  تطبق مقتضيات الفقرية 1 من الفصل 192 من هذا املرسوم عىل مواد الوقود 
واملحروقات والزيوت امللينة املأخوذة من مستودعات االدخار الخصوصية.

وميكن أن تحدث داخل الحظرية الجمركية باملطارات مستودعات ادخار خصوصية معينة فقط 

لتموين الطائرات املشار إليها يف الفصل 193 أعاله.

الفصل 196 – 1 – يتم شحن مواد الوقود واملحروقات والزيوت امللينة املستفيدة من اإلعفاء 
من رسوم و مكوس الدخول و الخروج بعد االطالع عىل ورقة للتحليق يسلمها – تحت مسؤوليته – الوكيل 

املفوض للرشكة التابعة لها الطائرة إذا كان األمر يتعلق بطائرة للنقل.

الطائرة  تنجزه  أن  يجب  الذي  التحليق  ساعات  عدد  أو  املسافة  التحليق  ورقة  يف  توضح   –  2

الرسوم  بتسديد  االلتزام  وكذا  التحليق  ملدة  أو  املذكورة  للمسافة  الرضورية  املعفاة  املنتجات  وكميات 

واملكوس عىل الكميات املشحونة غري املستهلكة أثناء العملية ذات االمتياز.

النقل. املفوض لرشكة  الوكيل  التحليق يف سجل خاص ميسكه  ورقة  بيانات  تدرج   – 197 الفصل 

وتقيد بهذا السجل يف كل يوم من جهة كميات املنتجات املعفاة املسلمة عىل سبيل االستفادة 

أثناء هذه  املستهلكة  املنتجات  املنجز وكمية  التحليق  أخرى عدد ساعات  النظام ومن جهة  من هذا 

التحليقات.

ذلك. اإلدارة  أعوان  يطلب  ما  مبجرد  الطائرة  منت  دفرت  وكذا  املذكور  السجل  يقدم  أن  ويجب 
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2 – التموين مبنتجات خالصة من رسوم و مكوس االسترياد 

الفصل 198 - إن شحن مواد الوقود واملحروقات والزيوت امللينة الخالصة من رسوم ومكوس 

االسترياد فيام يخص متوين الطائرات التي ميكنها االستفادة من اإلعفاء من الرسوم واملكوس ميكن بطلب 

من املعنيني باألمر أن يرتتب عنه تسليم شهادة للتصدير من طرف اإلدارة مستخرجة من سجل ذي قسيمة 

يكون مطابقا للنموذج املعد من طرف اإلدارة.

وتخول هذه الشهادة الحق إىل غاية مبلغها يف عرض املنتجات من الصنف املذكور لالستهالك 

الالحق بإعفائها من رسوم ومكوس االسترياد عىل سبيل املقاصة إما عند وصولها مبارشة من الخارج أو عند 

خروجها من مستودعات الجمرك الخصوصية.

الفصل 199 - ال ميكن أن تسلم شهادة التصدير املنصوص عليها يف الفصل 198 أعاله عند اإلقالع 
من مطارات متوفرة عىل مصلحة جمركية ما عدا يف حالة استثناء ممنوح من طرف مدير اإلدارة.

الفصل  200 -  لتطبيق مقتضيات الفصل 198 أعاله يتم إثبات الشحن عىل منت هذه الطائرات بعد اإلطالع 
عىل ورقة التحليق املنصوص عليها يف الفصل 196 أعاله املحررة واملسلمة حسبام هو مبني يف الفصل املذكور.

التموين مبنتجات خالصة من  الفصل 197أعاله عىل عمليات  تطبق مقتضيات   - الفصل 201 
رسوم ومكوس االسترياد.

الفصل 202 - 1 – إن مبلغ شهادة التصدير يكون معادال ملا هو مبني بعده تبعا لألصل الوطني 
أو األجنبي للمنتجات املستعملة لتموين هذه الطائرات؛

أ ( فيام يخص املنتجات الوطنية األصل :

املنتجات  الذي قد يفرض عىل  املنتجات  الداخلية عىل االستهالك والرضيبة عىل  الرضيبة  مبلغ 
املستعملة لتموين الطائرات وقت الترصيح بالتصدير.

ب( فيام يخص املنتجات األجنبية األصل :

مبلغ جميع الرسوم واملكوس املحصلة عند االسترياد باستثناء رسم التنرب الجمريك الذي قد يفرض 
عىل املنتجات املستعملة لتموين الطائرات وقت تسجيل الترصيح بالتصدير.

2 – )ملغى(

3 – يجب من أجل تصفية هذه الرسوم واملكوس أن تحتوي الترصيحات بالتصدير عىل جميع 
البيانات الخاصة بالترصيحات املفصلة بشأن االستهالك.

شحن  غداة  األجل  هذا  ويبتدئ  أشهر  ستة  يف  التصدير  صالحية  مدة  تحدد   –  203 الفصل 
املنتجات عىل منت الطائرة.

الفصل 204 – 1- ميكن للمصلحة التي سلمت شهادة التصدير بطلب من صاحب شهادة التصدير :

أ( إما أن تسلم يف الحال بدال من شهادة التصدير الفريدة املنصوص عليها يف الفصل 198 أعاله 
الذي يكون قد تم عىل أساسه  للمبلغ  أن يكون مبلغها اإلجاميل مساويا  للتصدير يجب  عدة شهادات 

تحرير شهادة التصدير الفريدة.
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ب( أو تقبل بعد تسليم شهادة التصدير املنصوص عليها يف الفصل 198 أعاله القيام مقابل تسليم 
الشهادة املذكورة بتحرير عدة شهادات للتصدير يجب أن يكون مبلغها اإلجاميل مساويا للمبلغ الذي تم 

عىل أساسه تحرير شهادة للتصدير املتبادلة.

2 – تصفى الرسوم واملكوس وفق الرشوط العادية أثناء العرض لالستهالك خالل اآلجال املحددة 
فيام يخص املنتجات املامثلة للمنتجات التي قد تم بشأنها تسليم شهادة التصدير ويبارش تخفيض املبالغ 
املستحقة برسم مختلف الرسوم أو املكوس إىل غاية القيم املطابقة للشهادة بعد تسليم شهادة التصدير 

التي هي يف حوزة املرصح إىل اإلدارة.

وال تجب املطالبة إال مبا بقى من الرسوم واملكوس غري املشمولة بشهادة التصدير املذكورة. وإذا 
كانت قيمة شهادة التصدير تفوق مبلغ الرسوم واملكوس املستحقة فإن اإلدارة تحتفظ بالسند ويتسلم 

املرصح شهادة ثانية تكون قيمتها مساوية للفارق بشأن املبلغ املذكور.

3 – يقوم أعوان مكتب الجمرك الذين ينجزون العملية يف الحاالت املنصوص عليها يف الفقريتني 1 
و2 أعاله بإدراج املراجع املقيدة يف عقب سجل شهادات التصدير.

4 – تحرص مدة صالحية الشهادات الجديدة يف تاريخ صالحية الشهادة األولية.

القسم الثاين

 األغذية واملؤن عىل منت

البواخر والطائرات

الفصل 205 – إن كميات األغذية واملؤن الواجب شحنها املستفيدة من اإلعفاء عمال بالفقرية 
1 من الفصل 165 من مدونة الجامرك املذكورة عىل منت البواخر والطائرات التي تقوم مبالحة بحرية أو 

جوية يف اتجاه الخارج تحدد من طرف اإلدارة بعد االطالع عىل الترصيحات املدىل بها فيام يخص البواخر 

من طرف املؤمتنني أو املجهزين أو الربابنة وفيام يخص الطائرات من طرف الوكالء املفوضني للرشكة أو 

الربان قائد الطائرة.

ويجب أن يبني يف هذه الترصيحات :

- عدد املسافرين وعدد رجال الطاقم ؛

- مقصد الباخرة أو الطائرة ؛

- املدة التقريبية للسفر ذهابا وإيابا ؛

- كميات وأنواع األغذية واملؤن املطلوب شحنها.
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الباب الثالث
االسترياد مع تطبيق رسم االسترياد األدىن بنسبة  2,5 %

القسم األول
أسامك املورة و طعم، الشباك وآليات الصيد ا لبحري

الفصل 205 املكرر – تحدد عىل النحو التايل قامئة أسامك املورة و طعم، الشباك وآليات الصيد 
البحري املستفيدة من رسم االسترياد  األدىن بنسبة 2,5% طبقا ألحكام الفصل 164 املكرر- 1 - أ( من 

مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة :

أ( املعدات و اآلليات املوجهة خصيصا للصيد البحري :

- جيوب املحار مع ملحقات التثبيت  )مشابك التثبيت، الخطاطيف و العوامات...(؛

- سالل لرتبية املحار مع ملحقات التثبيت   )مشابك التثبيت، الخطاطيف والعوامات...(  ؛

- أسامك املورة وطعم مختلفة ؛

واملواد  الشباك  لصباغة  كاتشو(  )أكاسيا  قطع    شكل  يف  والكاتيشو  الصنوبر  خشب  لحاء    -

الكوينونية التي ال ميكن استعاملها إال يف صباغة شباك الصيد؛

- قفف وأقفاص من جميع املواد للقرشيات ؛

-  ألواح شباك الجر و جميع لوازم هذه األلواح ؛

- أطواق النجاة من الغرق ؛

- أبراج عزل املاء عن األسامك املستخدمة خصيصا من قبل سفن الصيد من نوع RSW املزودة 

بنظام حفظ األسامك مبياه البحر املربدة، الذي يستعمل خالل عملية ضخ األسامك من عنابر السفن إىل 

شاحنات ذات صهاريج عىل مستوى الرصيف.

ب( املعدات ذات االستعامل املزدوج املعدة ملحرتيف الصيد البحري :

- شبكات رأسية ثالثية ملحومة ؛

- الكشتبانات ؛

- السلسلة ؛

- أغالل مثبتة مبسامري؛

- حلقة رابطة للمناولة ؛

- بطاريات ذات عمر كاٍف ؛
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- خزانات حفظ األحياء املائية املستخدمة لحفظ وتخزين القرشيات والصدفيات يف حالتها الحية، 

املكونة أساًسا من وعاء عازل للحرارة ذو جدار مزدوج من البويل يوريثان ومجهز تحديدا بنظام تفريغ 

وترشيح ومضخات لتحريك كتلة املاء، وكذا مربد غري مبارش وخزانة للتحكم الكهربايئ.

القسم الثاين

املعدات واملواد املخصصة للسقي

الفصل 205 املكرر مرتني -1 - يجب عىل املستورد أن يحصل، قبل كل عملية استرياد، عىل 
املتضمنة  القامئة  بالفالحة عىل  املكلفة  الحكومية  بالصناعة والسلطة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تأشرية 

لكمية املعدات واملواد التي ستستفيد من رسم االسترياد األدىن بنسبة %2,5 مبوجب أحكام الفصل 164 

املكرر-1-د( من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة.

يجب عىل املستورد لالستفادة من رسم االسترياد األدىن بنسبة %2,5 أن يديل إلدارة الجامرك:

- بالقامئة املتضمنة لكمية املعدات واملواد املشار إليها أعاله عند تقدميه للترصيح املفصل للمواد 

واملعدات »املستوردة؛

- بشهادة، تحرر من قبل املصالح الجهوية املختصة التابعة للسلطة الحكومية املكلفة بالفالحة، 

تثبت معاينة تركيب »ملجموع أو لبعض املواد واملعدات املشار إليها يف الفقرة أعاله، وذلك يف أجل ستة 

أشهر ابتداء  من تاريخ تسليمها إىل املستعمل ؛

2 - تحدد قامئة املعدات واملواد املخصصة للسقي املشار إليها يف-1 أعاله طبقا للبيانات الواردة 

بامللحق رقم 8 بهذا »املرسوم.

الجزء السادس
حركة البضائع و حيازتها داخل الرتاب الجمريك

)ينسخ(

الباب األول

الدائرة البحرية – قيود الحمولة

)ينسخ(

الفصل 206 - )ينسخ(

الفصل 207 - )ينسخ(
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الباب الثاين

 حركة  وحيازة البضائع باملنطقة

الربية لدائرة الجامرك

)ينسخ(

القسم األول

حركة البضائع

)ينسخ(

الفصل 208– )ينسخ(

الفصل 209 – )ينسخ(

القسم الثاين

مقتضيات خصوصية تتعلق باملاشية

)ينسخ(

الفصل 210 - )ينسخ(

الفصل 211 – )ينسخ(

القسم الثالث

إيداع البضائع

)ينسخ(

الفصل 212 -  )ينسخ(

الفصل 213 – )ينسخ(

الفصل 214 - )ملغى(
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الجزء السادس املكرر
 رشوط بيع البضائع املعتربة مرتوكة لدى الجمرك والبضائع 

 املحجوزة التي صارت ملكا لإلدارة عىل إثر تركها بناء 

عىل صلح أو حكم قضايئ

الباب األول

البضائع املعتربة مرتوكة لدى الجمرك

الفصل 214 املكرر - 1- تبيع اإلدارة البضائع املعتربة مرتوكة لدى الجمرك إما باملزاد العلني أو 
بطريقة عرض األمثان أو باملامرسة، بحسب ما تقتضيه طبيعتها ؛

غري أنه ميكن لإلدارة إسناد بيع البضائع املذكورة إىل رشكات متخصصة مقرونا باإلشهار و املنافسة 
وذلك يف إطار دفرت التحمالت.

وتحدد بقرار للوزير املكلف باملالية الرشوط و املعايري املطلوبة من أجل انتقاء الرشكات املذكورة 
وكذا تأليف وسري اللجنة املكلفة بانتقاء هذه الرشكات.

2- عىل أنه يجوز لإلدارة أن تتخىل مجانا للمستشفيات واملالجئ وغريها من املؤسسات الخريية 
عن البضائع املشار إليها يف الفقرة األوىل أعاله إذا كانت قيمتها ال تتجاوز :

الرسيعة  الغذائية  املواد  يخص  فيام  كل مستفيد  درهم( عن   50.000( درهم  ألف  - خمسون 
التلف والرثاث ؛

- عرش آالف درهم )10.000 درهم( عن كل مستفيد فيام يخص البضائع األخرى.

3- لإلدارة صالحية التخيل مجانا إلدارة الدفاع الوطني ولإلدارات املكلفة باألمن العام، عن البضائع 
املشار إليها يف الفقرة األوىل أعاله، والتي يتم تحديد قامئتها بقرار للوزير املكلف باملالية.

الفصل 214 املكرر مرتني - يقع البيع باملزاد العلني يف التاريخ ووفق الرشوط التي تحددها 
اإلدارة وتباع البضائع لعارض أعىل مثن آخر مزايد.

الفصل 214 املكرر ثالث مرات – ميكن أن يكون البيع بطريقة عرض األمثان مفتوحا يشارك فيه 
جميع املتنافسني املحتملني أو تقرص اإلدارة املشاركة فيه عىل البعض منهم مراعاة لنشاطهم املهني.

ويجب أن تصل عروض األمثان إىل اإلدارة وفق اإلجراءات واآلجال والرشوط التي تحددها، وتتوىل 
فتح املظاريف لجنة يعني مدير اإلدارة أعضاءها.

ويتم البيع لعارض أعىل مثن، عىل أال يقل الثمن املعروض عن القيمة الجمركية للبضائع يف الحالة 
املقدمة عليها للبيع، مضافة إليها الرسوم واملكوس الواجب أداؤها.

وإذا صدر عرض الثمن األعىل عن عدة متنافسني أجرت اإلدارة بينهم منافسة مقصورة عليهم.
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الفصل 214 املكرر أربع مرات – ميكن أن تنجز اإلدارة البيع باملامرسة لفائدة اإلدارات العامة 
واملؤسسات العامة والتعاونيات واملنفردين بتمثيل عالمة الصنع.

وال يجوز بحال من األحوال أن ينجز البيع بثمن أقل من القيمة الجمركية للبضائع يف الحالة التي 

تقدم عليها للبيع، مضافة إليها الرسوم واملكوس الواجب أداؤها. 

الباب الثاين

 البضائع املحجوزة التي صارت ملكا لإلدارة عىل إثر تركها بناء

 عىل صلح أو حكم قضايئ

الفصل 214 املكرر خمس مرات – 1-  تباع وفقا ألحكام الفصل 214 املكرر وما يليه إىل غاية 
الفصل 214 املكرر أربع مرات البضائع املحجوزة التي صارت ملكا لإلدارة عىل إثر تركها بناء عىل صلح 

أو حكم قضايئ ؛

2- عىل أنه يجوز لإلدارة أن تتخىل مجانا للمستشفيات واملالجئ وغريها من املؤسسات الخريية 

عن بعض من البضائع املشار إليها يف الفقرة األوىل أعاله يتم تحديد نوعها وقيمتها مبقرر للوزير املكلف 

باملالية.

3- لإلدارة صالحية التخيل مجانا إلدارة الدفاع الوطني ولإلدارات املكلفة باألمن العام، عن البضائع 

املشار إليها يف الفقرة األوىل أعاله، والتي يتم تحديد قامئتها بقرار للوزير املكلف باملالية.

الجزء السابع
مقتضيات انتقالية وختامية

الفصل 215 - تحدد بقرار لوزير املالية الصيغ الواجب استعاملها إما للترصيح الجمريك بالبضائع 
املراد استريادها أو تصديرها وإما للقيام بكل إجراء آخر من اإلجراءات املنصوص عليها يف مدونة الجامرك 

املشار إليها أعاله ويف هذا املرسوم.

الفصل 216 - يؤهل الوزير املكلف باملالية ألن يغري :

I- بقرارات :

- اآلجال واألسعار املنصوص عليها يف الفصل 64 املكرر أعاله ؛

- سعر الفائدة عن التأخري املنصوص عليه يف الفصول 54 و 60 و 65 أعاله ؛

يف  عليه  املنصوص  املكفولة  السندات  بواسطة  أداؤها  املمكن  واملكوس  للرسوم  األدىن  املبلغ   -

الفصل 58 أعاله ؛

- سعر العالوة املنصوص عليها يف الفصل 59 أعاله ؛

- أسعار العمولة املنصوص عليها يف الفصل 64 املكرر أعاله ؛

-  شكل الترصيح املنصوص عليه يف الفصل 66 املكرر من مدونة الجامرك و الرضائب غري املبارشة؛
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- املدة املفروض عليها الرسم أثناء البقاء بأماكن إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة و كذا مبالغ 

رسم الخزن املفروضة عىل هذه البضائع واملنصوص عليها يف الفصل 70 أعاله؛

- اآلجال املنصوص عليها يف الفصلني 69 و 72 أعاله؛

- القيمة القصوى للبضائع املعتربة مرتوكة لدى الجمرك التي يجوز لإلدارة أن تتخىل عنها مجانا 

تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 214 املكرر )2( أعاله ؛

- قوائم مكاتب اإلدارة املفتوحة ألنظمة القبول املؤقت ألجل تحسني الصنع الفعال، والتصدير 
املؤقت لتحسني الصنع السلبي املنصوص عليها عىل التوايل يف الفصلني 99 و138 أعاله ؛

- املبلغ األدىن لالستثامر الذي يجب أن تحققه املقاوالت التي ميكن أن تستفيد من نظام املستودع 
الصناعي الحر املنصوص عليه يف الفصل 98 املكرر أعاله.

II- بقرارات تتخذ بعد استشارة الوزير أو الوزراء املعنيني باألمر :

-  التحويالت املشار إليها يف الفصل 1 )2- ب( و البضائع املعنية بهذه التحويالت؛

- قوائم البضائع املشار إليها يف الفصول 125 و153 و173 )1( و206 أعاله؛

- املقادير املتوسطة لإلرجاع وفق نظام الدراوباك املشار إليها يف الفصل 173- )2( أعاله ؛

- قيمة البضائع املشار إليها يف الفصل 209 أعاله ؛

- قامئة املدن املبينة يف الفصل 212 من هذا املرسوم ؛

- املسمية املعرف بها يف الفقرة 1 من الفصل 2 من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة وذلك 
طبقا ألحكام الفقرة 3 من الفصل 5 من هذه املدونة.

الفصل 216 املكرر – يؤهل الوزير املكلف باملالية ألن :

- يحدد اآلجال املنصوص عليها يف الفصل 78 املكرر مرتني من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة ؛

- يحدد إجراءات تطبيق أحكام الجزء الثامن املكرر من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة؛

الجامرك  مدونة  من  املكرر   40 الفصل  يف  عليها  املنصوص  الختم  عمليات  مصاريف  يحدد   -
والرضائب غري املبارشة ؛

- يحدد تاريخ املطالبة بالترصيح الخاص بعنارص القيمة يف الجمرك واملنصوص عليه يف الفصل 20 املكرر 
عرش مرات من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة وكذا عمليات االسترياد غري الخاضعة للترصيح املذكور ؛

- يحدد مبقرر رشوط تطبيق األحكام الواردة يف الفصول من 20 إىل 20 املكرر إحدى عرش مرة 
من مدونة الجامرك املشار إليها أعاله ؛

- يحدد رشوط اللجوء وكيفيات تسيري اللجان االستشارية يف الجمرك املنصوص عليها يف الفصلني 
22 املكرر و 22 املكرر مرتني من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة.
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- يحدد نسبة من البضائع التي ميكن أن تعرض لالستهالك املتحصلة من نظام املستودع الصناعي الحر.

- يحدد الوثائق املكونة مللف منح املقررات املسبقة املنصوص عليها يف الفصل 45 املكرر مرتني من 
مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة وكذا كيفيات منح هذه املقررات.

الفصل 217 - يسند إىل الوزير املكلف باملالية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينرش بالجريدة الرسمية 
ويعمل به ابتداء من 20 محرم 1398 )31 دجنرب 1977(.

                      وحرر بالرباط يف 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1997(.

          وقعه بالعطف :                                                  الوزير األول

           وزير املالية،                                                 

اإلمضاء : عبد القادر بن سليامن                        اإلمضاء : أحمد عصامن
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بـيــان املنتــج
البضاعة املراد

 تحويلها

التحويـل املعترب 

تحويـال تامــا

الخيط  الصباغة الخيــط 

النسيج                                       الخيط  النسيج

النسيج                                       النسيج الخام  الصباغة أو الطبع

لوازم اللباس                               منسوجات داخلية  الصنع

                                               نسيج مقطوع أو غري 

                                               مقطوع

امللحـــق 1 )*(

أصــل البضائــع

)*( مرسوم رقم 387-98-2 صادر يف 17 من رمضان 1419 )5 اكتوبر 1999( بتغيري وتتميم املرسوم رقم 862-77-2 الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 اكتوبر 1977( لتطبيق 

مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة )جريدة رسمية عدد 4658-3 شوال 1419 )21 يناير 1999(.

جدول التحويالت املعتربة تحويالت تامة

برسم الفقرة 2 ـ ب بالفصل األول من هذا املرسوم املخولة الحق

 يف األصل للبلد املحول

امللحق الثاين

جدول رشوط التصفية الخاصة ببعض البضائع الخاضعة لنظام القبول املؤقت لتحسني

 الصنع الفعال أو التحويل تحت مراقبة الجمرك

)مـــــلــــغى(

 السكر املكرر يف حالته الصلبة 

من قصب السكر أو الشمندر

 السكر الخام يف حالته 

 الصلبة من قصب السكر 

أو الشمندر

التكرير
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امللحق رقم 3

جدول البضائع التي ميكن أن تستفيد من نظام الدراوباك

والقرشيات  واألسامك  اللحوم  مصربات  تعبئة  أو  لصنع  املستعملة  واللفائف  الزيوت   -1

التي  النباتات  أجزاء  أو  األخرى  والنباتات  والفواكه  والبقول  الخرض  ومحرضات  والرخويات 

من  املنجزة  املصربات  وكذا  تجاريا  تقدميها  وحسن  التجارية  وجودتها  تعبئتها  بحسن  يعرتف 

األصل؛  املغربية  النباتات  من  وغريها  والفواكه  والبقول  والخرض  اللحوم  أو  املغريب  الصيد  منتجات 

2- املواد األولية املستعملة لصنع سالل الفواكه والبواكري ؛

3-  املواد األولية املستعملة لصنع لوازم التجارة والحدادة الفنية ؛

4-  الورق والورق املقوى املستعمالن لصنع أكياس الورق املقوى املتامسك ؛

5-  مواد االميانت والكرافت وأكسيد الحديد املستعملة لصنع املنشاءات من مادة الفيربوسيامن ؛

6-  القضبان والصفائح املستعملة لصنع األثاث الحديدية ؛

7-  املواد األولية والتوابع املستعملة لصنع اللوازم املنزلية ولوازم التطهري واالقتصاد املنزيل أو املهني؛

8-  القضبان املسطحة واملرققة بواسطة الضغط الحراري أو املكيفة املصنوعة من الفوالذ الخصويص 

واملستعملة لصنع الزنربكات املزودة بصفائح ؛

9- الروافد واملجنبات وامليازيب العريضة املسطحة والصفائح املستعملة لصنع اللوازم الحديدية 

الكربى )يحسب مقدار اإلرجاع اإلجاميل بكيفية موحدة عىل أساس قيمة الروافد من نوع M.P.I. طوماس(؛

املواد  من  اللوازم  لصنع  املستعملة  الحرارية  واملصلبات  الحرارية  اللدينة  األولية  املواد   -10

البالستيكية ؛

النقل  معدات  استبدال  وقطع  وأجزاء  والصنابري  والزنربكات  والرباشم  والقضبان  الصفائح   -11

الحديدي املستعملة لصنع عربات السكك الحديدية ؛

12- الخيوط املعدنية وأرشطة النسيج املستعملة لصنع األقفال املزودة مبزالق ؛

13- املنتجات الداخلة يف صنع الخيوط واألسالك الكهربائية ؛

14- صفائح الفوالذ املرن والفوالذ الذي ال يصدأ أو األلومينيوم املستعملة لصنع املراجل ؛

15- املواد األولية والتوابع املعدة لصنع الحقائب والصناديق الصغرى املحرضة من الورق املقوى 

أو األلياف املكلفنة ؛

16- مجموع القطع املنفصلة الداخلة يف تركيب ساعات اإليقاظ ؛

17- املحرضات من الصابون املعدين ومواد الهيدروكاربور املمزوجة مبادة الكلور املستعملة لصنع 

الزيوت والشحوم الخصوصية ؛
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18- املنتجات الداخلة يف صنع وتعبئة املضيغة األمريكية املدعوة »شوينكوم« ؛

امللبد  الكارطون  صنع  يف  الداخلة  األلومينيوم  وصفائح  والخيش  امللبد  والكارطون  الزفت   -19
لتلبيس الجدران والتغطية يف شكل لفائف ؛

20- األجزاء والقطع املنفصلة والتوابع املستعملة يف معامل الرتكيب املقبولة من طرف الحكومة 
لصنع السيارات ذات املحرك ؛

الفلني  قوالب  الداخلة يف صنع  ـ غريكول  االيتيلني   وثالث  االيتيلني   وثاين  الجيالتني  21- مواد 
املضغوط ؛

؛ وصندوقاتها  والصغرى  الكربى  الساعات  بتسيري  يتعلق  ما  كل  يف  الداخلة  اللوازم   -22

املحرضات  من  غريها  أو  االصطناعية  التطهري  مواد  صنع  يف  الداخلة  الكياموية  املنتجات   -23
املدرجة تحت عدد 34/02 من القامئة العامة للمنتجات ؛

24- املنتجات الكياموية واملواد األولية املختلفة التي تدخل يف صنع الحاشدات الكهربائية الجافة ؛

بالتليفون  الخاصة  وااللتقاط  االرسال  آالت  صنع  يف  تدخل  التي  املفككة  والقطع  األجزاء   -25
والتلغراف ؛

26- خشب الصنوبر أو التنوب وعجني الورق واألوراق البالية املستعملة يف صنع العلب املحرضة 
من الكارطون املتموج ؛

27- اللويحات الخشبية وحرب الكرافيت والصمغ والنسغ البسباسية واملنتجات املختلفة املعدة 
لصنع أنواع الحرب امللون ولك النينرتوسيلولوز املستعمل لصنع األقالم من حرب الكرافيت أو امللونة ؛

28- مدارج الكريات والحلقات املفتوحة الداخلية والخارجية والرزات املمططة املجوفة الداخلة 
يف صنع الدواليب الخاصة باألرشطة املوصلة ؛

29- املنتجات املستعملة يف صنع املناديل من سبيخ السيلولوز املدرجة تحت أعداد  48 - 21 - 
61 و48 - 21 -69 من القامئة العامة للمنتجات ؛

30- املنتجات الداخلة يف صنع ورق ـ كاربون )84 - 70 -57 ق ع م ( واألرشطة املدادية )98 - 
08 -10( ؛

 )31 ، البرتولية )38 – 14  التلني  ، 73( ومضافات   10 - البرتول )27  املشتقة من  الزيوت   -31
املستعملة لصنع الزيوت والشحوم الخصوصية ؛

32- األجزاء والقطع املفككة الداخلة يف صنع آالت الخياطة ؛

33- األجزاء والقطع املفككة الداخلة يف صنع :

- التجهيزات الالسلكية البحرية ؛

- األجهزة الدافعة للتلفزة ؛

- األجهزة امللحقة ملحطة االرسال لإلذاعة والتلفزة ؛

- الخزانة القمطرية أو صنيدق املراقبة والتوجيه ؛
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- خزانة أو صنيدق القيس أو التثبيت ؛

- خزانة التزويد والضبط ؛

- الهوايئ الوهمي للقيس ؛

- هوايئ االرسال ؛

- والتجهيزات الخاصة بالكشف عن املوجات الكهربائية املمغنطة.

34- الحبوب والفواكه الزيتية املعدة لصنع الزيوت والثـفل ؛

واألوليوم   %81 بنسبة  املشبع  املمتاز  للفوسفاط  سولفرييك  حامض  لصنع  املعد  الكربيت   -35

املشبع بنسبة : 20% )القامئة الجديدة 28 – 08 – 10 والسابقة 31 – 03 – 030 و 28 – 08 – 90(؛

36- املنتجات الكياموية املستعملة لصنع أنواع عجني الورق الكياموي املبيض املدرج تحت عدد 

47  - 01 - 29 من القامئة العامة للمنتجات ؛

املمتاز  الفوسفاط  الكياموية املستعملة لصنع حامض فوسفوريك  املواد األولية واملنتجات   -37

العادي )N.S.P.( والفوسفاط املمتاز املثلث )T.S.P( وفوسفاط أحادي الديامونيك )MA.P.( وفوسفاط 

 )N.P( األسـمدة  وأنواع  األمونياك  وسولفاط   ).A.S.P( سولفوسفاط  وأمونيوم   ).D.A.P( الديامونيك 

كانت  أو  الصنع  خالل  بكاملها  الكياموية  واملنتجات  األولية  املواد  هذه  إتالف  وقع  سواء   ).N.P.K(أو

موجودة كال أو بعضا باملنتجات املصنوعة املذكورة ؛

38- املنتجات املستعملة يف صنع األنابيب اللينة من األلومنيوم املرتبة تحت عدد 

76 - 10 - 45 من القامئة العامة للمنتجات ؛

39- املواد األولية والتوابع املستعملة يف صنع اإلطارات املطاطية والصفقات الهوائية

)عدد - 40 - 11 من القامئة العامة للمنتجات( ؛

40- املحروقات الصلبة والغازية والفيول والكهرباء املستهلكة أثناء عملية صنع املنتجات الصناعية 

التالية :

40-1- اإلسمنت و املصنوعات من األسمنت ؛

40-2- املنتجات الخزفية واملنتجات املقاومة لدرجات الحرارة العليا؛

40-3- الزجاج املجوف؛

40-4- معجون الورق ؛

40-5- الورق والكاغد املقوى؛

40-6- إطارات العجالت؛

40-7- اآلجر )Clinkers(؛

40-8- النسيج واملالبس؛

40-9- الرصاص والفضة والنحاس؛

40-10- املربدات الخاصة بالعربات ذات املحرك؛
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40-11- الصودا الكاوية؛

40-12- كلورور الفنيل املتعدد )PVC(؛

40-13- مركز الزنك؛

40-14- أكسيد الزنك؛

40-15- الكوبالت ومشتقاته )االكسيد والكاتود والليتيوم و النرتات الخ(؛

40-16- الذهب وسيانور الذهب؛

40-17- مركز الفليورين؛

40-18- الصفائح )املرفقة بالبارد واملكلفنة واملليكة مسبقا(؛

40-19- أشباه املوصالت؛

40-20- املصربات )الزيوت وأزهار الكرب واملشمش واألسامك(؛

40-21- املناشف والصاممات الصحية وحفاظات األطفال واملواد الصحية املامثلة؛

40-22- ماء جافيل؛

40-23- املنظفات؛

40-24- األسالك )املصنوعة من األملنيوم املغلف واألملنيوم غري املغلف واألملنيوم الصلب ومن 

النحاس املغلف و النحاس غري املغلف واألسالك الخاصة بالعربات ذات املحرك(؛

40-25- الرثيات و أدوات التزيني و املجوهرات غري النفيسة و مختلف املنتجات املصنوعة من 

البلور ومن الزجاج لصناعة الرثيات.

40-26- مربدات حرارة باملاء )رادياتريات( لألثاث؛

40-27- قهوة قابلة للذوبان ومسحوق الحليب وحساء مجفف؛

40-28- مكابس عارية للسيارات؛

40-29- قمصان املركبات السيارة؛

40-30- زيوت خامة لبدور عباد الشمس وزيوت الكولزا وزيوت الزيتون وزيوت املائدة؛

40-31- زوايا وأشكال خاصة »بروفيالت« من ألومنيوم؛

40-32- خوذات ومالبس وخاصة للحامية؛

40-33- مركز الرصاص؛

40-34- قضبان من حديد ذات مقطع دائري للبناء؛

40-35- أسالك مشكلة باألسطوانات؛

40-36- السيارات الخاصة السياحية؛

40-37- علب من األملنيوم.

41- املواد األولية املستعملة لصنع املركزات واملواد املركبة عىل أساسها املرشوبات الغازية.
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امللحق 4 )1(

___________

امللحق 4 املكرر

االستهالك  عىل  الداخلية  والرضائب  الخاصة  واملكوس  الجمركية  الرسوم  إرجاع  مقادير  معدل 

باالستهالك  ترصيحات  أو  ترصيح  بشأنها  الصادر  الدراوباك  نظام  من  املستفيدة  البضائع  عىل  املطبقة 

مسجلة قبل فاتح يناير 1980.

ـ أ ـ
الزيوت واللفائف )العلب والصناديق(، املواد املكونة للفائف املستعملة لصنع أو تعبئة مصربات 

اللحوم واألسامك والقرشيات والرخويات ومحرضات الخرض والبقول والفواكه وغريها من النباتات املتأصلة 

من املغرب.

مقادير االرجاع 

)بالدرهم( عن كل قنطار من املواد املكونة )2( 

بيان املواد املكونة

)املقبولة يف االرجاع(

ـ الزيوت النباتية الغذائية.......................................................

50,55 التنك...................................................................................

817,13 القصدير..............................................................................

161,99 األلومنيوم...........................................................................

9,00 الصناديق املصنوعة من الكارطون املتامسك.........................

43,39 الصناديق املصنوعة من الكارطون املتموج...........................

)1(  إن مضمون هذا امللحق مل يعد معموال به.
)I )2ـ تنجز تصفية املبالغ الواجب إرجاعها :

أ( تبعا للوزن الصايف الفعيل الناتج عن الفحص الجمريك فيام يخص الصناديق الخشبية أو املصنوعة من الكارطون
ب( عىل أساس األوزان املتوسطة املحددة يف الجدول بعده ، فيام يخص الزيت املحتمل إدماجه يف املصربات املصدرة وفيام  يخص أنواع التنك والقصدير 

واأللومنيوم املستعملة لصنع الصناديق املعدنية الالزمة لتعبئة املنتجات املصدرة.
ويحدد كام ييل وزن الزيت االجاميل الواجب اعتباره بخصوص املصربات املحرضة بالطامطم:

- %10 من الوزن االجاميل املحدد للمصربات بالزيت فيام يرجع ملصربات الطامطم من النوع املتداول )التي تحتوي عىل ما ال يقل عن الكمية االجبارية 
من الزيت أي 10%(.

- %30 من الوزن االجاميل املحدد للمصربات بالزيت فيام يخص مصربات الطامطم )من النوع املمتاز والنوع النمطي  الذي يحتوي عىل األقل عىل 30% 
من الزيت( واملصربات من الزيت والطامطم )التي تحتوي عىل األقل عىل %50 من الزيت(.

IIـ إن نوع الزيت املدمج يف املصربات يجب توضيحه يف ترصيحات الخروج وفقا للبيانات املدرجة يف الجدول أعاله.

IIIـ األوزان الوسطى للمواد األولية )التنك والقصدير واأللومنيوم والزيت( املستعملة يف تحضري 1.000 علبة من املصربات.
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وزن الزيت عن ألف علبة بالكيلو غرامات وزن 

القصدير 

عن ألف 

علبة 

بالكيلو

وزن التنك 

عن ألف 

علبة 

بالكيلو

املميزات األساسية

تون أشكــال العلــب

فتائت 

بالزيت 

)1(

تون كامل 

بالزيت

األسقمري 

بالزيت

الرسدين 

بالزيت

العلو 

بامليليمرتات

مقاييس القطر 

بامليليمرتات

الحجم  

بالسنتيمرت 

املكعب

العلب ذات 

القعر املستدير

0,011 23,860 37,5 55 71
1/12 ذات إزالة 

اللصاق

30 24 0,036 37,601 27,5 71,5 85
1/10 القصرية 

املركبة املدخل

30 24 0,009 37,601 27,5 71,5 85
1/10 ذات إزالة 

اللصاق

- - 37 65,7 100 O.Z 3/12

0,011 32,030 68 55 142
1/6 العالية ذات 

إزالة اللصاق

0,011 46,885 43,5 71,5 142
1/6 املنحدرة 

ذات إزالة اللصاق

57 40 0,051 43,635 43,5 71,5 142
1/6 القصرية 

املركبة املدخل

57 40 0,021 38,065 79,5 55 170
1/5 العالية ذات 

إزالة اللصاق

57 40 0,011 52,919 35,5 86 170
1/5 املنحدرة 

ذات إزالة اللصاق

57 40 0,070 52,919 35,5 86 170
1/5 القصرية 

املركبة املدخل

0,025 38,343 85,5 55 180

املغرب 180 )6 

مناقيل ذات إزالة 

اللصاق(

0,019 40,581 97,9 52,9 190   FL.OZ.6

0,019 42,243 97,5 55 212
1/4 العالية ذات 

إزالة اللصاق 

0,018 56,262 62 71,5 212
1/4 املتوسطة 

ذات إزالة اللصاق
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وزن الزيت عن ألف علبة بالكيلو غرامات وزن 

القصدير 

عن ألف 

علبة 

بالكيلو

وزن التنك 

عن ألف 

علبة 

بالكيلو

املميزات األساسية

تون أشكــال العلــب

فتائت 

بالزيت 

)1(

تون كامل 

بالزيت

األسقمري 

بالزيت

الرسدين 

بالزيت

العلو 

بامليليمرتات

مقاييس القطر 

بامليليمرتات

الحجم  

بالسنتيمرت 

املكعب

64 47 0,072 57,747 44,5 86 212

1/4 املنحدرة 

ذات إزالة اللصاق

64 47 0,011 62,760 44,5 86 212
1/4 املنحدرة 

املركبة املدخل

80 60 0,014 69,352 57 86 283
1/3 ذات إزالة 

اللصاق 

0,017 64,060 80 71,5 283
1/3 العالية ذات 

إزالة اللصاق 

0,029 74,830 95 71,5 345 املغرب 345  

0,026 77,522 115,5 71,5 425
1/2 العالية ذات 

إزالة اللصاق

0,017 79,843 82,5 86 425

1/2 املتوسطة 

ذات إزالة اللصاق

0,013 89,127 64 100 425

1/2 املنحدرة 

ذات إزالة اللصاق

0,023 86,342 115,8 83,7 577
FL.OZ.20ذات 

إزالة اللصاق

0,018 93,955 108,5 86 580

  I.S.O 580 

ذات إزالة اللصاق

0,011 126,211 118,5 100 850
1/1 العالية ذات 

إزالة اللصاق 

193 0,026 158,757 80 125 850

1/1 املنحدرة 

ذات إزالة اللصاق

0,031 149,724 128 105 1.040
 FL.OZ.40

املدعوة رقم 3
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وزن الزيت عن ألف علبة بالكيلو غرامات وزن 

القصدير 

عن ألف 

علبة 

بالكيلو

وزن التنك 

عن ألف 

علبة 

بالكيلو

املميزات األساسية

تون أشكــال العلــب

فتائت 

بالزيت 

)1(

تون كامل 

بالزيت

األسقمري 

بالزيت

الرسدين 

بالزيت

العلو 

بامليليمرتات

مقاييس القطر 

بامليليمرتات

الحجم  

بالسنتيمرت 

املكعب

0,046 163,724 146 100 1.062
5/4 العالية ذات 

إزالة اللصاق 

0,094 185,680 190 100 1.360 )2( FL.OZ.43

0,035 207,034 177,8 105,5 1.438  FL.OZ.48

500 333 333 0,024 271,650 120 153 1.930

املغرب 1930 

ذات إزالة اللصاق

0,039 272,950 130 153 2.125  2,5/1

0,033 340,073 180 153 3.100

I.S.O.3100

املنحدرة ذات 

إزالة اللصاق

 )رقم 10 السابق 

عصري الفواكه(

666 666 0,058 561,682 125 215 4.035

املغرب 4035 

)السابق 5 كلغ 

من تون

 املغرب( 

0,056 410,725 246 153 4.250
5/1 ذات إزالة 

اللصاق 

0,056 446,839 273 153 4.720

املغرب 4720 

)السابق 5 كلغ 

من خام الفواكه(

1.332 0,089 802,138 242 215 8.050

املغرب 8050 

)السابق 10 كلغ 

من تون

 املغرب( 

العلب ذات القاعدة املستطيلة

13 13 0,062 32,402 18,5 99x46 50
P1 /15املركبة 

املدخل 

19 19 0,031 42,707 20 104x59,85 75 P1/10 كلوب 20 
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وزن الزيت عن ألف علبة بالكيلو غرامات
وزن 

القصدير 

عن ألف 

علبة 

بالكيلو

وزن التنك 

عن ألف 

علبة 

بالكيلو

املميزات األساسية

تون أشكــال العلــب

فتائت 

بالزيت 

)1(

تون كامل 

بالزيت

األسقمري 

بالزيت

الرسدين 

بالزيت

العلو 

بامليليمرتات

مقاييس القطر 

بامليليمرتات

الحجم  

بالسنتيمرت 

املكعب

19 19 0,031 42,707 20 102,2x59,8 75
P1/10 كلوب 20 

)السابق 1/10 
)A 20 كلوب

26 26 -- 64,060 21 105x76 106
1/4. 21 العادية 

ذات إزالة اللصاق

26 26 -- 60,161 21 105x76 106
 21 .1/4

)ذات الفتحة 
الرنويجية( )3( 

31 -- -- 25 105x76 125 )5(25  P1 /4

-- -- -- -- 29 104x59,8 125    P1 /6
30ألومنيوم )6( 

30 30 0,047 56,633 24 105x76 125  25  P1 /6

30 30 0,279 46,790 29,5 104x59,8 125

 30  P1 /6
أو كلوب 30 
)السابق 1/4 

كلوب
)4(  )B 30 P( 

30 30 0,279 46,790 29,5 102,2x59,8 125

 30  P1 /6
أو كلوب 30 
)السابق 1/4 
 )A 30كلوب

)4( 

30 30 -- 58,490 29,5 104x59,8 125

 30  P1 /6
أو كلوب 30 
)السابق 1/4 

كلوب
B 30( )ذات 

الفتحة 
الرنويجية( )4( 
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وزن الزيت عن ألف علبة بالكيلو غرامات وزن 

القصدير 

عن ألف 

علبة 

بالكيلو

وزن التنك 

عن ألف 

علبة 

بالكيلو

املميزات األساسية

أشكــال العلــب
تون 

فتائت 

بالزيت 

)1(

تون كامل 

بالزيت

األسقمري 

بالزيت

الرسدين 

بالزيت

العلو 

بامليليمرتات

مقاييس القطر 

بامليليمرتات

الحجم  

بالسنتيمرت 

املكعب

30 30 -- 58,490 29,5 104x59,8 125

P1 /6  30 أو 
كلوب 30 )السابق 

 )A  1/4 كلوب
)ذات الفتحة 

الرنويجية( )4( 

0,093 80,771 31,5 154,1x55,4 187 P1 /4 الطويلة

0,093 86,342 40 154,1x55,4 250 P1 /3 الطويلة

73 73 0,148 97,482 40 115,7x94,6 340 P1 /2 العالية 40 
املركبة املدخل

80 80 0,090 106,766 43,5 115,7x94,6 375 P1/ 2 )الرسدين(

160 160 0,016 136,475 81 115,7x94,6 750 P1 /1 )الرسدين( 
ذات إزالة اللصاق

العلب ذات القاعدة البيضوية الشكل

24 24 20 20 0,064 36,022 30,5 92,3x47,8 85
1/10 بيضوية 
الشكل مركبة 

املدخل

31 31 30 30 0,064 48,184 30,5 105,2x64,7 125
P1 /6 بيضوية 
الشكل مركبة 

املدخل 

80 80 -- 121,899 37,5 160,5x108 375  P1 /2
)بيلشاردز(

-- 68,461 32,5 144,9x84,4 250 1/3 بيضوية 
الشكل مطرقة

العلب ذات الشكل

0,058 164,327 181 88x86 1.062 5/4 املنحرف 

22 1,025 38,250 23 104x59,8 92  P1 /8

)1( إن املصربات فتائت التون املعبأة يف علب من األشكال املعينة ملصربات التون الكامل فقط هي التي تخول الحق يف إرجاع املبالغ اإلجاملية حسب وزن 

الزيت املبني فيام يخص مصربات التون الكامل.

)2( شكل مقبول فقط لتعبئة عصري الفواكه املصدر إىل السوق اإلنجليزية.

)3( يوجد هذا الشكل نفسه من األلومنيوم لتعبئة الرسدين بالزيت ـ وإن وزين األملنيوم مقابل 1000 علبة هام اآلتيات : األلومنيوم 26 كيلوغراما ـ الزيت 

26 كيلوغراما.

)4( ميكن توضيح هذه األشكال كذلك بتسميتها التجارية " 1/4 كلوب A  30أو B" كام ميكن تعيني العلب ذات املفتاح الرنويجي بتسمية" 1/4 كلوب 30  

Aأو B")ذات الفتحة الرنويجية(.  

)5( وزن األلومنيوم بالنسبة أللف علبة هو :19,3  كيلو غراما

)6( وزن األلومنيوم بالنسبة أللف علبة هو :19,9  كيلو غراما
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ب( بضائع متنوعة

مقادير اإلرجاع 

)بالدرهم(

بيــان املنتجــات

عن القنطار الواحد الصايف

من املنتجات املصدرة

43,39

Iـ صناديق املصنوعة من الورق املقوى

 

1 - من الورق املقوى املركز............................................................................................................................

9,00 -2 من الورق املقوى املموج ........................................................................................................................

IIـ املنتجات املصنوعة من الفيربوسيامن

4,91 -1 أنابيب اإلدماج ..............................................................................................................................................

7,26 -2 األنابيب ذات الضعط والوصالت البسيطة....................................................................................

4,16 -3 الصفائح املسطحة املدعوة »ايكسبور..............................................................................................

-4 الصفائح العادية واملصنوعات األخرى :............................................................................................

5,53 ................................................................................................................................................... OGF صفائح -

6,92 - صفائح »دمكس« األحمر.............................................................................................................................

5,26 - صفائح »دمكس« الرمادي..........................................................................................................................

IIIـ األثاث املعدين

1,74 -1 املكاتب واملرتبات.........................................................................................................................................

1,71 -2 الخزانات.............................................................................................................................................................

1,63 -3 الرفوف بغري جوانب داخلية وقيعان أو التي لها جوانب داخلية وقيعان...................

1,66 -4 الرفوف ذات الجوانب الداخلية والقيعان املسواة.....................................................................

1,72 -5 خزانات املالبس 

IVـ األدوات املنزلية وأدوات التنظيف واالقتصاد املنزيل أو املهني 

املصنوعة من الصفائح الحديدية أو الفوالذية

6,23 -1 األدوات املمينأة.............................................................................................................................................

2,77 2ـ األدوات املغطاة بالزنك............................................................................................................................

3,67 Vـ املصنوعات البالستيكية

VIـ املحرضات املركبة عىل أساس الصابون املعدين ومواد الهيدروكاربور 

الكلوري

36,81 ........................................................................................................................................................... A 1 باردال-

38,47 .......................................................................................................................................................... N 2 باردال-

21,08 -3 طوب أويل .....................................................................................................................................................

9,13 -4 هوم أويل .....................................................................................................................................................

10,73 -5 راد كونديسيونري............................................................................................................................................

9,09 -6 مادة التشحيم باردال ................................................................................................................................
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مقادير اإلرجاع 

)بالدرهم(

بيــان املنتجــات

5,04 VIIـ املصنوعات النحاسية )الصفيحة الفوالذية طوماس( 

1,49 VIIIـ املصنوعات الحديدية الكربى .....................................................................................

1,44 IXـ املصنوعات النحاسية )الصفيحة الفوالذية طوماس( ..............................

Xـ الحقائب والحقائب الصغرية

أ( الحقائب

54,34 -1 املصنوعة من الورق املقوى غري ذات الحزام .........................................................

46,97 -2 املصنوعة من الورق املقوى ذات الحزام ..................................................................

82,36 -3 املصنوعة من مادة السيلوديرم املوحدة ..................................................................

89,32 -4 املصنوعة من الورق املقوى املزخرف غري ذات الحزام .....................................

78,77 -5 املصنوعة من الورق املقوى املزخرف ذات الحزام ..............................................

100,00 -6 املصنوعة من مادة السيلوديرم املزخرفة ..................................................................

133,79 -7 املصنوعة من ألياف الورق املقوى املربنقة ..............................................................

119,18 -8 املصنوعة من ألياف الورق املقوى الخام .................................................................

ب( الحقائب الصغرية

95,59 -1 املصنوعة من ألياف الورق املقوى املربنقة ............................................................

123,42 -2 املصنوعة من ألياف الورق املقوى الخام ..................................................................

112,86 -3 املصنوعة من النسيج املطيل ..........................................................................................

XIـ الورق املقوى املصنوع من اللبد املعد إلحكام السد والتغطية يف شكل لفائف مدرجة

3,36 -1 املرجع 1-27 ........................................................................................................................

1,98 ........................................................................................................................ S-27 2 املرجع-

2,03 ....................................................................................................................... S-36 3 املرجع-

1,67 ........................................................................................................................ S-45 4 املرجع-

3,41 -5 املرجع S-27 ألومنيوم .........................................................................................................

3,27 -6 املرجع S-36 ألومنيوم .........................................................................................................

0,36 -7 شاب 30 .......................................................................................................................................

2,27 -8 شاب 40 .......................................................................................................................................

1,29 -9 شاب ألومنيوم 30 .................................................................................................................

0,97 -10 شاب ألومنيوم 40 ...............................................................................................................

0,75 -11 بلوفكس 18 ........................................................................................................................

1,75 -12 الوفكس ألومنيوم ................................................................................................................

57,30 XIIـ الزيوت والشحوم الخاصة ........................................................................................................

133,13 .................................................................................................................................. XIIIـ ورق الكاربون 

XIVـ الصفقات الهوائية والقعى املطاطية

84,90 -1 الصفقات الهوائية ...................................................................................................................
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مقادير اإلرجاع 

)بالدرهم(

بيــان املنتجــات

68,51 -2 القعى املطاطية للسيارات السياحية ...............................................................................................

111,26 -3 القعى املطاطية للوزن الثقيل ..............................................................................................................

126,79 -4 القعى املطاطية للجرارات ......................................................................................................................

عن الوحدة XVـ أجهزة اإلرسال وأجهزة اإللتقاط الهاتفية الالسلكية والربقية الالسلكية

336,51 .................................................................................. CBL 53  –BLU 1 جهاز االلتقاط من نوع-

522,64 ............................................... BLU  البطارية CBL 522 جهاز اإلرسال وااللتقاط من نوع-

597,71 ............................ BLU  املعامل بالكهرباء CBL 523 جهاز اإلرسال وااللتقاط من نوع-

182,83 ............................................................  CER 202.A.M4 جهاز اإلرسال وااللتقاط من نوع-

4.547,58 ......................................................... H.F  3  قنواتCEMT 2002 5 جهاز اإلرسال من نوع-

5.104,51 .......................................................... H.F  4 قنواتCEMT 2002 6 جهاز اإلرسال من نوع-

5774,72 .......................................................... H.F  5  قنواتCEMT 2002 7 جهاز اإلرسال من نوع-

976,55 ................................................................................. CBL 1018 جهاز اإلرسال وااللتقاط من نوع-

1.309,41 ................................................................................. CBL 1119 جهاز اإلرسال وااللتقاط من نوع-

.................................... HF 3  قنواتCET 2002 10 جهاز اإلرسال الراديوغرايف من نوع-

4.560,85 .............................. HF 3  قنواتCEM 1002 جهاز اإلرسال الراديوغرايف من نوع       

...................................... HF 4 قنواتCET 2002 11 جهاز اإلرسال الراديوغرايف من نوع-

5.261,87 ............................................. HF 4  قنواتCEM 1002 جهاز اإلرسال الراديوغرايف من نوع

...................................... HF 5 قنواتCET 2002 12 جهاز اإلرسال الراديوغرايف من نوع-

5.965,71 ............................................ HF 5  قنواتCEM 1002 جهاز اإلرسال الراديوغرايف من نوع

27,61 ....................................................................................................... -13 جهاز اإلنذار األوتوماتييك 

755,79 ................................................................................................. TRC 492 14 جهاز اإلرسال من نوع-

1.687,92 ............................................................................................. TRC 373 15 جهاز اإلرسال وااللتقاط-

XVIـ عربات نقل البضائع

525,00 .................................................................................................................GAK 3 1 برييل من نوع سريوا-

2.400,00 .......................................................................................................   GLR 160 2 برييل من نوع سريوا-

1.104,00 -3 فولفو 

XVIIـ محركات الساعة والساعات الكاملة

أ( محركات الساعة

0,44 ....................................................................................................... -1 عيار HS 651 العقرب الصغري 

0,50 ....................................................................................................... -2 عيار HS 652 عقرب الوسط 

1,09 ................................................................................................................................ -3 كوبيار 233 2/1 10 

1,30 .................................................................................................................................. -4 كوبيار 55 1/4 5 

1,62 -5 فنكا 45 1/2 5  ...........................................................................................................................................

0,92 ..........................................................................................................  HS 238 10 1/2 - HS 514 -6
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مقادير اإلرجاع 

)بالدرهم(

بيــان املنتجــات

ب( محركات الساعات الكاملة 

0,45 -1 عيار HS 651 العقرب الصغري .........................................................................................................

0,54 ........................................................................................................ -2 عيار HS 652 عقرب الوسط 

1,11 ................................................................................................................................ -3 كوبيار 233 1/2 10 

1,31 -4 كوبيار 55 1/4 5 .........................................................................................................................................

1,64 -5 فنكا 45 1/2 5 ..............................................................................................................................................

0,94 ............................................................................................................................................................ HS 514 -6

0,95 ......................................................................................................................................... HS 238 10 1/2 7-

ت( الساعات الكاملة )للرجال والنساء(

0,64 -1 عيار HS 651 العقرب الصغري ..........................................................................................................

0,75 -2 عيار HS 652 عقرب الوسط .............................................................................................................

1,48 ................................................................................................................................ -3 كوبيار 233 1/2 10 

1,82 ........................................................................................................ -4 كوبيار 55 1/4 5 ذات العروات 

2,01 -5 كوبيار 55 1/4 5 ذات السوار ...........................................................................................................

2,62 -6 فنكا 45 1/2 5 ذات العروات ...........................................................................................................

2,82 -7 فنكا 45 1/2 5 ذات السوار ...............................................................................................................

1,46 HS 514 - 8  ذات العروات ....................................................................................................................

1,65 HS 514 - 9  ذات السوار ........................................................................................................................

1,32 ................................................................................................................................   HS 238 10 1/2 - 10

XVIIIـ أباريق الشاي من النحاس األصفر

0,36 -1 النموذج الكبري )املرجع 12( ...............................................................................................................

0,33 -2 النموذج املتوسط )املرجع 112 سيدي عبد الرحامن( ........................................................

0,32 -3 النموذج الصغري )املرجع 40(  

XIXـ الطست – األواين – أواين الشاي – الصحون – إناء تقديم الحلويات – 

مرشات للعطور – سطيل الثلج

1,55 - الطست ..............................................................................................................................................................

0,12 - األواين رقم 18 ..................................................................................................................................................

0,16 - األواين رقم 25 ..................................................................................................................................................

0,21 - األواين رقم 30 ..................................................................................................................................................

0,24 - األواين رقم 35 ..................................................................................................................................................

0,52 - األواين رقم 40 ..................................................................................................................................................

0,59 - األواين رقم 45 ..................................................................................................................................................

1,66 - األواين رقم 50 ..................................................................................................................................................
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مقادير اإلرجاع 

)بالدرهم(

بيــان املنتجــات

1,78 - األواين رقم 60 ..................................................................................................................................................

2,35 - األواين رقم 80 ..................................................................................................................................................

2,19 - أدوات تناول الشاي .......................................................................................................................................

1,31 ................................................................................................................................ 40x 50 الصحون رقم -

1,83 ................................................................................................................................ 45x 60 الصحون رقم -

2,02 ................................................................................................................................  50x 65 الصحون رقم -

1,21 .................................................................................................. 40x 60 الصحون البيضاوية الشكل -

1,64 .................................................................................................. 50x 72 الصحون البيضاوية الشكل -

0,73 - إناء تقديم الحلويات ................................................................................................................................

0,24 - مرشات العطور ...............................................................................................................................................

0,46 - سطيل الثلج ......................................................................................................................................................

عن القنطار نصف الخام 

من اللوازم املصدرة
XXـ املناديل وفوطات النظافة املصنوعة من سبيخ السيلولوز

مناديل كلينيكس :

104,83 - كيس من 48 علبة ملناديل "كلينيكس" )100/2 طية-للنموذج الكبري(...........................

96,90 - كيس من 48 علبة ملناديل "كلينيكس" )72/2 طية-للنموذج الصغري( ..........................

فوطات النظافة :

54,58 - كيس من 48 علبة تحتوي كل واحدة منها عىل 10 فوطات "كوتكس" ........................

91,32 - كيس من 48 علبة تحتوي كل واحدة منها عىل 10 فوطات "فامس" ............................

XXIـ الشوين كوم

76,72
- كيس من 50 علبة تحتوي كل واحدة منها عىل 1000 لويحة من سرتيك كوم 

انجيل ......................................................................................................................................................................

86,47
- كيس من 30 علبة تحتوي كل واحدة منها عىل 120 قطعة من سبوتنيك بوبل 

كوم ..........................................................................................................................................................................

53,63 - كيس من 24 كيس صغري يحتوي كل واحد منه عىل 600 قرص ......................................

72,52 - كيس من 30 علبة تحتوي عىل 5 "تشيكلتس"  لكل كيس صغري .....................................

73,81 - كيس من 30 علبة تحتوي عىل 2 "تشيكلتس"  لكل كيس صغري .....................................

72,46 - كيس من 60 علبة تحتوي عىل 100 لويحة من كالرك .........................................................

113,01 - كيس من 60 علبة تحتوي عىل 20 لفافة من 5 "ستيكس" .................................................

153,95

عن كل طن مصدر
- كيس من 24 علبة تحتوي كل واحدة منها عىل 120 قطعة من البوبل كوم ..............

50,74 ................................................................................................ XXIIـ عجني الورق الكياموي 
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مقادير اإلرجاع 

)بالدرهم(

بيــان املنتجــات

XXIIIـ األنابيب اللينة من األلومنيوم

حجم األنابيب

عن 1.000

أنبوب مصدر
الطول بامليليمرتات قطر الدائرة بامليليمرتات

22,48 78 13,5

24,38 90 16

26,29 100 19

29,76 110 22

33,76 116 25

35,30 150 28

39,22 145 30

42,21 143 32

48,54 175 35

54,79 183 38

عن القنطار الواحد 

الصايف من البضائع 

املصدرة

36,23 زنربكات مزودة بصفائح  XXIVـ 

عن الطن الواحد 

الصايف

XXVـ مختلف املركبات الكياموية :

137,18 1( حامض فوسفوري 

102,04 .  )MAP( فوسفاط أحادي المونياك )2

49,93 .  )TSP( فوسفاط ممتاز مثلث )3

)عن كل وحدة 

مصدرة وتساوي كل 

وحدة9,7006  كيلو 

غرامات(

املركزات واملواد املركبة عىل أساسها املرشوبات الغازية XXVIـ 

19,37 كوكاكوال 

18,03 فانتا – ليمون 
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ج( املنتجات الطاقية

مقادير اإلرجاع )بالدرهم( وحدة اإلرجاع بيان املنتجات الطاقية املستهلكة

6,03 100 كيلو غرام مستهلكة -1 الربوبان

7,61 كذلك -2 البوتان

18,24 كذلك -3 زيت الفيول الثقيل

13,27 كذلك -4 فحم البرتول

14,00 كذلك -5 الفحم الحجري

3,64 100 كيلو واط ساعة مستهلكة -6 الكهرباء
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امللحق رقم 5

قامئة البضائع التي ال ميكنها أن توجد باملنطقة البحرية للرتاب الجمريك

إال عىل منت بواخر ذات حمولة معينة

بيــان املنتجـات أرقام تعرفة الرسوم الجمركية

الشاي. 09-02

الزيوت النباتية املصفاة أو املكررة. 07-15 مستثنى

السكر من الشمندر وقصب السكر يف حالة صلبة. 17-01

خالصة القهوة 02-21 مستثنى

أنواع الفرموت. 06-22 مستثنى

كحول أتليك املغري من درجته 80 فاكرث ؛ 22-08

كحول أتيليك املغري من جميع الوجوه.
كحول أتليك غري املغري من درجة أقل من 80. ومياه الحياة والكحوليات 
وغريها من املرشوبات الروحية، واملحرضات الكحولية املركبة "مام يطلق 

عليه اسم خالصات مركزة" لصنع املرشوبات.

22-09

.)PRAISS( أنواع التبغ املصنوعة وخالصات أو صلصات التبغ 24-02

القلويدات النباتية، الطبيعية أو املنتجة تركيبيا وأمالحها وأثريها واستريها 
ومشتقاتها األخرى.

29-42

األدوية الخاصة بالطب البرشي أو البيطري. 30-03

املنتجات املحرضة للعطور والنظافة والتجميل. 33-06

أنواع الصابون واملنتجات واملحرضات العضوية املعدة إلنعاش البرشة 
واملستعملة يف شكل صابون.

34-01

مسحوقات البارود. 36-01

املتفجرات املحرضة. 36-02

الفتائل وحبال التفجري. 36-03

الشعيالت وكبسوالت التفجري واملاقيد واملفجرات. 36-04

منتجات التصوير الفتوغرايف والسيناميئ. الباب 37

األحزمة والقعى املطاطية وأرشطة الدوران والصفقات الهوائية. 40-11

املواد النسيجية واملصوغات من هذه املواد )1(. القسم الحادي عرش

اللؤلؤ الدقيق واألحجار الكرمية ومثيالتها واملعادن النفيسة املموهة أو 
امللبسة باملعادن النفيسة واملصوغات من هذه املواد وحيل الفيش )1(.

الباب 71

آالت الحالقة وشفرتها )مبا يف ذلك النامذج األولية عىل شكل
 أرشطة( )1(.

82-11

اآلالت الكاتبة الخفيفة)1(. 51-84 مستثـنى

اآلالت الحاسبة الخفيفة)1(. 52-84 مستثـنى

الحاشدات الكهربائية 85-03
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بيــان املنتجـات أرقام تعرفة الرسوم الجمركية

املحالق واملجزات الكهربائية ذات املحرك املدمج )1(. 85-07

أجهزة اإلرسال وااللتقاط الالسليك واإلبراق بالراديو وأجهزة اإلرسال 

وااللتقاط الخاصة باإلذاعة والتلفزة )مبا يف ذلك أجهزة االلتقاط املشفوعة 

بجهاز للتسجيل أو إلعادة الصوت( وأجهزة التقاط املناظر للتلفزة، وأجهزة 

اإلرشاد بالراديو وأجهزة القيادة عن بعد بالراديو)1(.

85-15

العدسات واملواشري واملرايا وغريها من العنارص البرصية من جميع املواد 

املركبة فيام يخص األدوات واألجهزة باستثناء اللوازم األخرى من نفس 

النوع املصنوعة من الزجاج غري املعدة إعدادا برصيا)1(.

90-02

املنظارات والناظورات )مبوشور أو بدونه( )1(. 90-05

أجهزة التصوير الفوتوغرايف و أجهزة إحداث سنا الربق التصويري)1(. 90-07

األجهزة السينامتوغرافية )أجهزة التقاط املناظر وتسجيل الصوت ولو 

كانت مشرتكة وأجهزة العرض مع إذاعة الصوت أو بدونه( )1(.
90-08

الساعات وأدواتها)1(. الباب 91

اآلالت الفونوغرافية وآالت اإلمالء وغريها من أجهزة تسجيل وإذاعة 

الصوت مبا فيها مدورات األسطوانات واألفالم واألرشطة وإن كانت مجهزة 

بسامعات : أجهزة التسجيل لبث الصور وإذاعة الصوت بالتليفزيون 

بطريقة مغناطيسية)1(.

92-11

حوامل صوت لألجهزة الداخلة تحت عدد 01-92 أو التسجيالت 

املامثلة واألسطوانات واألساطني والشموع واألرشطة واألفالم واألسالك 

الخ... املسجلة أو املعدة للتسجيل واألشكال والقوالب املكلفنة لصنع 

األسطوانات )1(.

92-12

األسلحة والذخائر)2(. الباب 93

مقابض األقالم وأقالم الحرب املجمد ومقابض أقالم الرصاص وما مياثلها 

وأمثالها: أجزاؤها املنفصلة وتوابعها)1(.
98-03

القداحات واملواقيد )املكانيكية والكهربائية وذات حافز الخ...( وأجزاؤها 

املنفصلة وغريها من األحجار والفتائل.)1(
98-10

املواد )املنتجات املخدرة( املدرجة يف الجدول ب من قرار وزير الصحة 

العمومية رقم 60-730 املؤرخ يف 29 يوليوز 1960.
متفرقات

 
)1( باستثناء اللوازم التي يثبت األشخاص املشار إليهم يف الفصل 207 من هذا املرسوم أنها معدة فقط الستعاملهم الشخيص.

)2( باستثناء بندقيات وكربينات الصيد اآللية وكذا قذائف وذخائر الصيد الربي التي يثبت األشخاص املشار إليهم يف الفصل 207 من هذا املرسوم أنها 

معدة الستعاملهم الشخيص فقط.
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- الرجل اليرسى : واصل يدوي ؛

- الرجل اليمنى : واصل يدوي + قلب دواسة زيادة الرسعة إىل اليسار.

إعاقة رجل واحدة.

- علبة آلية الرسعة ؛

- دائرة زيادة الرسعة ومقبض املكابح أو علبة آلية الرسعة + دواسة زيادة الرسعة 

وكرة املقود مع علبة أزرار التحكم الثانوية.

إعاقة الرجلني معا.

علبة آلية الرسعة ؛

- كرة املقود ؛

- علبة أزرار التحكم الثانوية أو جهاز تحويل أزرار التحكم.

إعاقة عضو علوي.

علبة آلية الرسعة ؛

- كرة املقود ؛

- علبة أزرار التحكم الثانوية أو جهاز تحويل أزرار التحكم.

إعاقة الجانب األيرس من 

الجسم.

علبة آلية الرسعة ؛

- قلب دواسة زيادة الرسعة إىل اليسار ؛

- كرة املقود ؛

- علبة أزرار التحكم الثانوية أو جهاز تحويل أزرار التحكم.

إعاقة الجانب األمين من 

الجسم.

امللحق رقم 6

نوع اإلعاقة والتجهيزات املالمئة لها
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امللحق رقم 7

قامئة األدوات و املعدات اآللية املعدة خصيصا لألشخاص يف وضعية إعاقة

I- اإلعاقة الحركية و العقلية )حريك نفيس(:

- دراجة بثالث عجالت )دواسة يدوية(؛

- عربة لتقويم األعضاء عش للطفل IMC؛

- مشدات املقاعد؛

- آلة للميش)آلة تقوميية للرجل(؛

- قوقعة مقعد آلة للميش )آلة تقوميية للرجل(؛

- ملقامت ذاتية كهربائية إلكرتونية تستعمل ألجهزة تقويم األعضاء؛

.)Jambe C Gel(  دعامة آلية وذكية للساق -

II- اإلعاقة البرصية:

- جهاز برايل للكتابة وأجزائها؛

-  معدات للكتابة  بطريقة برايل ؛

- ساعة برايل؛

- لوحة إلكرتونية برايل؛

- عدسة مكربة رقمية محمولة.

III- اإلعاقة الحسية:

- دعامة اصطناعية سمعية وأجزائها؛

- جهاز طبي إلكرتوين يزرع داخل األذن لتصحيح السمع؛

- مساعد سمعي )رقمي( و بطاريات؛

- مشغل الصوت مع وظيفة »DAISY«؛

.))DBC( Blind Communicator( جهاز اتصال لضعاف السمع والبرص -

VI- اإلدراك :

- كاشف السقوط )جهاز إنذار(؛

- نظام إنذار شخيص لحاالت االستعجال.
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امللحق رقم 8 

قامئة املعدات واملواد املخصصة للسقي 

I- محطة الرشح الرئيسية املشتملة عىل :

- مراشح الحىص و الرمل والوحل )الفوالذ املقاوم للصدأ( ؛

- املراشح ذات الغربال ) الفوالذ املقاوم للصدأ(؛

- محاقن األسمدة أو املخالط )الفوالذ املقاوم للصدأ( ؛

- السكور املختلفة )الربونز والحديد املصبوب أو النحاس األصفر والبوليتيلني( ؛

- مضاغط قياس السوائل )املعدنية( ؛

- الصنابري الخاصة مبضاغط قياس السوائل ؛

- مفرغات الهواء )النحاس األصفر( ؛

- أدسمة عدم الرجوع )النحاس األصفر أو الحديد املصبوب( ؛

- صاممات املراقبة أو منظم الضعط أو مراقب الضغط )الربونز( ؛

- األوصال الفوالذية )االزمة و املرافق و أدوات تصغري االنبوبات( ؛

- املربمجات و صناديق القيادة )الخزانات أو األلواح(؛

II- شبكة جلب املاء إىل القطعة األرضية :

- االنبوبات من كلورور البوليفينيل )PVC( ؛

- االنابيب )البوليتيلني ذات الكثافة العالية( ؛

- االنابيب )البوليتيلني ذات الكثافة املنخفضة( ؛

- حبوب البوليتيلني و الريسالن أو البوليربوبيلني املعدة لتشكيل أنابيب السقي و حقن أدوات 

السقي ؛

 III- شبكة التوزيع :

- املدرجات املشتملة عىل مقاطري مركبة يف شكل مجموعة عىل انابيب البوليتيلني ذات الكثافة 

املنخفضة ؛

- املقاطري من البوليربوبيلني املحقون ؛

- النضاخات الدقيقة من البوليربوبيلني املحقون ؛
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- الرذاذات من النحاس األصفر أو من البوليربوبيلني ؛

األنابيب الشعرية من البوليتيلني ؛

: )PVC( لواحق الوصل من املعدن أو البوليربوبيلني و الريسالن أو كلورور البوليفينيل -VI

- وصالت خطوة الغاز والقرون واألكامم وأدوات تصغري األحجام وقطع »يت« واملرافق وأدوات 

تطابق االتصال ؛

- الوصالت من نوع بالسون املختلف قطرها ؛

االطراف  و  املحازق  و  االزمة  صلبان  و  »يت«  قطع  و  املحلقات  و  األطواق  سيور  و  األطواق   -

واالزياق و سدادات أطراف األنابيب.
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مرسوم رقم 2.85.890 صادر يف 18 من ربيع اآلخر 1406 )31 ديسمرب 1985( تعفى مبوجبه من 

جميع الرسوم والرضائب مواد الوقود واملحروقات والزيوت امللينة املستهلكة خالل بعض عمليات 

املالحة البحرية

الوزير األول،

املوافق  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  مدونة  من  املكرر  و166   165 الفصلني  عىل  بناء 
1397 شوال  من   25 يف  الصادر  قانون  مبثابة  املعترب   1.77.339 رقم  الرشيف  بالظهري   عليها 

)9 أكتوبر 1977( ؛

 1397 شوال  من   25 يف  الصادر   2.77.862 رقم  املرسوم  من  و192   191 الفصلني   وعىل 
)9 أكتوبر 1977( بتطبيق مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة  املشار إليها أعاله ؛

وباقرتاح من وزير املالية ؛

وبعد دراسة املرشوع يف املجلس الوزاري املنعقد يف 2 صفر 1406 )17 أكتوبر 1985(،

رسم ما ييل :

املادة األوىل

تطبيقا للفقرة 2 من الفصل 165 من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة املشار إليها أعاله، 
تعفى من جميع الرسوم الجمركية وغريها من الرسوم والرضائب مواد الوقود واملحروقات والزيوت امللينة 
املليك  والدرك  امللكية  للبحرية  التابعة  الحراسة  البحرية وحدات  املالحة  تستهلكها خالل عمليات  التي 
والجامرك واألمن الوطني وسفن الصيد البحري الحاملة العلم املغريب والوحدات التي تقوم بالنقل البحري 

الداخيل.

املادة الثانية

يسند إىل وزير املالية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينرش يف الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 19 
ربيع اآلخر 1406 )فاتح يناير 1986(.

وحرر بالرباط يف 18 من ربيع اآلخر 1406 )31 ديسمرب 1985(

اإلمضاء : محمد كريم العمراين

وقعه بالعطف :

وزير املالية،

اإلمضاء : عبد اللطيف الجواهري
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قرار لوزير املالية رقم 1309.77 بتاريخ 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( بتطبيق الظهري الرشيف 

رقم 1.77.340 الصادر يف 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( مبثابة قانون تحدد مبوجبه املقادير 

املطبقة عىل البضائع واملصوغات املفروضة عليها الرضائب الداخلية عن االستهالك وكذا املقتضيات 

الخاصة بهذه البضائع واملصوغات

إن وزير املالية،

املبارشة  والرضائب غري  الجامرك  الراجعة إلدارة  املبارشة  والرضائب غري  الجامرك  بناء عىل مدونة 

املصادق عليها بالظهري الرشيف رقم 1.77.339 الصادر يف 25 شوال 1397 )9 أكتوبر1977( مبثابة قانون وال 

سيام الجزء الثامن منها ؛

ومبقتىض الظهري الرشيف رقم 1.77.340 الصادر يف 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( مبثابة قانون 

تحدد مبوجبه املقادير املطبقة عىل البضائع واملصوغات املفروضة عليها الرضائب الداخلية عن االستهالك 

وكذا املقتضيات الخاصة بهذه البضائع واملصوغات ؛

وبعد استشارة وزير التجارة والصناعة العرصية واملناجم والبحرية التجارية،

يقرر ما ييل :

الجزء األول

الرضائب الداخلية عن االستهالك املطبقة عىل البضائع واملصوغات

 املستوردة من الخارج أو املنتجة بالرتاب املغريب

الباب األول

الخمور

1- مقتضيات عامة

الفصل 1 - إن الترصيح بالرشوع يف االستغالل أو التوقف عن اإلنتاج أو تفويت مقاوالت إنتاج 
من   4 الفصل  يف  عليه  املنصوص  القوارير(  يف  التعبئة  ومراكز  واملستودعات  واألقبية  )الكهوف  الخمور 

الظهري الرشيف رقم 1.77.340 الصادر يف 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( يتعني إيداعه قبل العملية 

املزمع القيام بها بخمسة عرش يوما كام يجب أن يبني فيه عىل الخصوص :

1 - يف حالة الرشوع يف االستغالل :

- االسم الشخيص والعائيل ومحل إقامة املنتج ؛

- حالة وصفة األماكن املعدة النتاج الخمور ؛

-  عدد ونوع اآلالت أو األجهزة أو األدوات الخاصة بالخمور وكذا كيفية استعاملها ؛

-  أصناف الخمور املزمع إنتاجها ؛

- نظام املقاولة فيام يتعلق بأيام وساعات العمل.
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ويجب أن يشفع الترصيح بالرشوع يف االستغالل :

- بالتصميم املفصل لألماكن واملحالت الواجب استخدامها يف إنتاج الخمور أو ادخارها ؛

- باألنظمة األساسية إذا كان األمر يتعلق برشكة أو بتعاونية.

2 - يف حالة التوقف عن اإلنتاج :

- التاريخ املؤقت أو النهايئ للتوقف عن اإلنتاج ؛

- كميات الخمر التي هي يف طور اإلنتاج أو املذخرة يف تاريخ اإلغالق ؛

- يف حالة التوقف املؤقت، التاريخ املحدد الستئناف العمل.

تقديم  تعني  اإلنتاج  بالتوقف عن  الترصيح  التاريخ عند  تحديد هذا  املمكن  كان من غري  وإذا 

ترصيح قبل استئناف العمل بعرشة أيام عىل األقل.

3 -  يف حالة التفويت :

- األسامء الشخصية والعائلية للمفوت لهم وصفاتهم ؛

- تاريخ التفويت ؛

- كميات الخمر التي هي يف طور اإلنتاج أو املذخرة يف تاريخ التفويت.

الفصل يف  إليها  املشار  بها،  املرصح  العنارص  أحد  عىل  بعد  فيام  يطرأ  تغيري  كل   -  2  الفصل 
1-1 أعاله يتعني إبالغه إىل علم اإلدارة قبل تاريخ هذا التغيري بثالثة أيام عىل األقل.

الفصل 3 - إن الرباميل والدنان وجميع األوعية األخرى املوجودة يف الكهوف واألقبية واملستودعات 
ومراكز تعبئة الخمور يف القوارير، يتعني أن تحمل بحروف بارزة بيان سعتها التي تثبت بشهادة لقيس 

السعة تسلمها مصلحة املوازين واملقاييس ويجب أن تبني فيها كذلك كمية املحتوى وأن تقدم بكيفية 

ميكن معها فحصها.

II – الترصيح

الفصل 4 - يلزم منتجو الخمور بأن يوقعوا كل سنة لدى اإلدارة :

- قبل بداية كل صنع للخمر وقبل 10 أكتوبر من كل سنة عىل أبعد تقدير، عىل الترصيح بالرشوع 

يف االستخدام الذي يتضمن الحجم التقديري للخمور املراد إنتاجها واملنصوص عليه يف الفصل 187-1 من 

مدونة الجامرك املشار إليها أعاله؛

- مبجرد انتهاء صنع الخمر وقبل 10 نونرب من كل سنة عىل أبعد تقدير، عىل الترصيح باإلنتاج 

املنصوص عليه يف الفصل 187 املذكور.

الفصل 5 -  )ملغى(.
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الفصل 6 - إن الترصيح بالحيازة املنصوص عليه يف الفصل 188 من مدونة الجامرك املشار إليها 
أعاله يجب أن يودع قبل بداية حيازة الخمور بثالثة أيام عىل األقل.

إليها يف الفصول 4 و5 و6 أعاله عندما  الفصل 7 - يجوز لإلدارة أن تغري مبقرر اآلجال املشار 
تقتيض الحاجة ذلك بالنسبة ملوسم معني للخمور.

الفصل 8 - إن الترصيحات املشار إليها يف الفصل 4 وما يليه إىل غاية الفصل 6 أعاله تحرر يف 
مناذج مطابقة لتعليامت اإلدارة.

III – استعامل العالمات الجبائية

الفصل 9 - يجب أن توضع العالمات الجبائية بواسطة آالت توفر جميع الضامنات لعمليات االلصاق.

IV – ترويج الخمور

الفصل 10 - 1- ال ميكن أن يبارش أي نقل للخمور يف غري قوارير تحمل العالمات الجبائية دون 
ضامنه بأحد سندي الحركة املعرف بهام يف الفصل 6-2 من الظهري الرشيف رقم 340-77-1 املشار إليه 

أعاله الصادر يف 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( مبثابة قانون.

2- يجب أن يبني يف السندين املذكورين :

- اسم وعنوان املرسل واملرسل إليه ؛

- يوم وساعة الحيازة ؛

بإرسالية يتعلق  األمر  كان  إن  الخروج  مكتب  أو  إليها  املرسل  واألماكن  الحيازة  أماكن   - 

           إىل الخارج ؛

- أسامء الناقلني والطريق الواجب اتباعها ومدة النقل العادية وكيفيات إنجاز النقل ؛

- عدد ونوع األوعية ؛

- حجم املنتجات املسلمة ؛

- وبصفة عامة جميع البيانات التي تراها اإلدارة رضورية ملراقبة ترويج الخمور.

3 -  يعترب وضع العالمة الجبائية عىل القوارير مبثابة سند للحركة.

الفصل 11 - 1- تسلم اإلدارة سندات الحركة؛

2- ميكن يف األماكن غري املمثلة فيها اإلدارة أن تزود اإلدارة املودع لديهم بسجالت لرخص املرور 

يقتطعون منها بأنفسهم سندات الحركة لتربير إرسالياتهم.

وميكن منح نفس التسهيل للمودع لديهم القاطنني يف مكان ممثلة فيه اإلدارة عندما يربر ذلك 

نوع وأهمية عملياتهم.
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v- إمساك الخمور

الفصل 12 - 1- يجب عىل منتجي الخمور واملودع لديهم واملعبئني يف القوارير أن ميسكوا سجال 
مرقام وموقعا من طرف اإلدارة يكون مطابقا للنموذج املحدد من طرف هذه اإلدارة.

ويتضمن هذا السجل عىل الخصوص :

- عند الدخول : 

- تاريخ إنتاج الخمور أو تسلمها وحجم الخمور املنتجة أو املتسلمة واسم وعنوان املرسل وعند 

االقتضاء رقم وتاريخ سند الحركة املستعمل لتربير رشعية النقل أو بيان وضع العالمة الجبائية.

- يف حالة التعبئة يف القوارير، تاريخ إجراء هذه العملية.

- عند الخروج : 

-تاريخ اإلرسال وحجم الخمور املرسلة واسم وعنوان املرسل إليه وعند االقتضاء رقم وتاريخ سند 

الحركة املستعمل لتربير رشعية النقل أو بيان وضع العالمة الجبائية.

2- ان هذه السجالت الواجب االحتفاظ بها طبق الرشوط املحددة يف الفصل 24-2 من مدونة 

الجامرك املشار إليها أعاله يتعني تقدميها إىل أعوان اإلدارة كلام طلبوا ذلك.

الفصل 13 - برصف النظر عن السجل املشار إليه يف الفصل 12 أعاله يلزم املعبئون يف القوارير 
بإمساك سجل مرقم وموقع من طرف اإلدارة يبني فيه عىل الخصوص حسب سعة القوارير ما ييل :

- عدد العالمات الجبائية املشرتاة ؛

- استعامل هذه العالمات وتاريخ استعاملها .

- عدد العالمات :

- الباقية مذخرة لديهم ؛

- املعرتف بعدم صالحيتها لالستعامل.

الباب الثاين

 الكحول واملنتجات املركبة

عىل أساس الكحول

I – مقتضيات عامة

الفصل 14 –1- يجب يف املقاطر غري املتجولة أن يكون تصميم التنسيق املقبول من طرف اإلدارة 
ملصقا بكيفية واضحة.

2- ان التصميم املفصل للمقطرة املتجولة مع بيان مواضع الختم سواء فيام يخص أجهزة التقطري 

املحضة أو قنوات وصنابري الترصيف يجب وجوده باستمرار عىل منت الوحدات املتنقلة إلنتاج الكحول 

املذكورة.
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ويجب تقدميه إىل أعوان اإلدارة كلام طلبوا ذلك.

الفصل 15 - يجب أن تكون السجالت املنصوص عليها يف الفصول 23 و24 و51 بعده مطابقة 
للنامذج املحددة من لدن اإلدارة.

ويتعني أن تقدم هذه السجالت الواجب االحتفاظ بها طبق الرشوط املحددة يف الفصل42 -2 من 
مدونة الجامرك إىل أعوان اإلدارة كلام طلبوا ذلك.

الفصل 16 - يلزم منتجو أو مستعملو الكحول بأن يضعوا رهن إشارة اإلدارة ألجل القيام مبهامهم :

- املكاتب واملساكن واملنشئات املطابقة لطلبات اإلدارة؛

أو  عليها  املحصل  واملنتجات  املستخدمة  املنتجات  مراقبة  لعمليات  الالزمة  واألدوات  األواين 
املذخرة والتعرف عليها ؛

اليد العاملة الرضورية للعمليات املادية التي تستوجبها أعامل املراقبة املذكورة.

الفصل 17 - 1- يجوز ملأموري اإلدارة، عند القيام بعمليات املراقبة املتعلقة بالصنع أو تغيري 
الطبيعة أو الخزن، أن يأخذوا عينات من جميع املنتجات املستخدمة أو التي تم الحصول عليها.

2- توضع العينات اآلنفة الذكر يف قنينات تحمل خاتم اإلدارة وبطاقة تتضمن رقام ترتيبيا ميكن من معرفتها.

الفصل 18 - يحدد الكحول الصايف بأن يرضب الحجم الحقيقي املقيس بحرارة من 51 درجة يف 
الدرجة املائوية املثبتة بواسطة مقياس درجة الكحول »يك لوساك« وذلك بعد تقطري أو إجراء كل عملية 

تسفر عن نتائج مامثلة عند الحاجة.

الرشيف  الظهري  من   23 الفصل  يف  إليها  املشار  الكحول  أنواع  إن   -  19  الفصل 
رقم 340-77-1 املشار إليه أعاله الصادر يف 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( مبثابة قانون والتي ميكن أن 

تتلقى تطبيقات للكحول االيتييل هي : الكحول امليتييل والكحول الربوبييل والكحول االيزوبروبييل.

II – األنابيق

الفصل 20- 1- إن طلب رخصة استرياد االنابيق أو األجهزة وأجزائها املنصوص عليها يف الفصل 
20   من الظهري الرشيف رقم 340-77-1 املشار إليه أعاله الصادر يف 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( 

مبثابة قانون أو صنعها أو تغيريها أو إمساكها أو تفويتها يجب أن يتضمن الوصف التام لهذه األنابيق أو 

األجهزة أو األجزاء والغرض املعدة له وكذا املكان الواجب ايداعها فيه؛

اإلمضاء  وعىل  التامة  القامئة  عىل  الطلب  يشتمل  أن  التقطري  تعاونيات  يخص  فيام  يجب   -2

املشهود بصحته لجميع املنخرطني، وينبغي أن تنقح هذه القامئة يوميا وأن تتمم عند االقتضاء طبق نفس 

الكيفيات من لدن رئيس الهيئة أو خلفه.

الفصل 21 - إن الرسم القار املنصوص عليه يف الفصل 20-3 من الظـهري الرشيف رقـم 1-77-340 
اإلدارة  لدن  قانون واملحصل من  أكتوبر 7791( مبثابة   9( الصادر يف 25 شوال 1397  أعاله  إليه  املشار 

مبناسبة وضع الطابع عىل األنابيق أواألجهزة أو أجزائها يحدد يف 100 درهم. ويتم وضع الطابع إما مبكتب 

لإلدارة أو لدى الصانع أو املرسل إليه. ويتحمل مالك الجهاز يف كلتا الحالتني املذكورتني مصاريف تنقل 

األعوان والتعويضات املمنوحة إياهم عن أشغال خاصة.
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وإذا وقع تعويض جزء أو عدة أجزاء من انبيق أو جهاز مختوم عليه أو إذا ادخل عليهام إصالح 

أو تحويل أتلفت من جرائه العالمة وجب وضع هذه العالمة من جديد دون مصاريف إذا مل يدخل أي 

تغيري جوهري عىل األداة ويف حالة العكس فإن العالمات القدمية الباقية تتلف ويوضع ختم جديد عىل 

نفقة املالك.

III – معامل التقطري

الفصل 22 - يف معامل التقطري :

- ال ميكن أن تقل سعة مراجل األنابيق عن هيكتوليرتين اثنني؛

- تحمل األوعية بحروف جد ظاهرة مكتوبة بطالء زيتي أرقامها وبيان محتواها.

الفصل 23 - يجب عىل مستغل كل معمل للتقطري أن ميسك سجال يسمى »سجل حسابات املواد 
األولية الخاصة بالتقطري بقصد إنتاج الكحول« ترقمه وتوقعه اإلدارة.

الفصل 24  - يجب عىل املستغل املشار إليه يف الفصل 23 أعاله أن ميسك أيضا سجال يسمى 
»سجل تقطري وإنتاج الكحول« ترقمه وتوقعه اإلدارة.

IV – املقطرة املتنقلة

الفصل 25 - تطبق أحكام الفصلني 23 و24 أعاله عىل مستغيل املقاطر املتنقلة.

V – املقاطر الصناعية

أ( الحراسة

الفصل 26 - تخضع املقاطر الصناعية للحراسة الدامئة لإلدارة.

إناء مغلق  التقطري يف  يبارش  املراقبة عندما  الطريقة يف  التخيل عن هذه  لإلدارة  أنه يجوز  غري 

بواسطة أجهزة مقبولة من لدن هذه اإلدارة.

ب( رشط اإلنشاء والتنسيق

الفصل 27 - مينع كل اتصال داخيل بني املقطرة والبنايات املجاورة لها التي ال يشغلها املقطر أو 
التي يزاول فيها الصناعي ألجل البيع والتسويق صناعة املنتجات املركبة عىل أساس الكحول واملرشوبات 

املختمرة غري الكحول الطبيعي ومياه الحياة ويجب العمل عند االقتضاء عىل إزالة هذا االتصال.

وإذا كانت دور سكنى املقطر غري مفصولة عن معامل الصنع بفناء داخيل مينع كذلك كل اتصال 

مبارش بني هذه املعامل ودار املقطر ومرافقها.

الفصل 28 - يجب الترصيح بسعة املراجل واألنابيق واألعمدة والصهاريج واألنابيب واألوعية، 
ويبارش فحص هذه السعة بواسطة القيس املرتي وعند الحاجة بواسطة الصب يف إناء محدد السعة.
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بيان  ويخصص بكل مرجل وإنبيق وعمود وصهريج وأنبوب ووعاء كيفام كان رقم ترتيبي مع 

سعته باللرت وطالئهام بحروف من خمسة سنتميرتات علوا عىل األقل من طرف املرصح وعىل نفقته.

الفصل 29 - كل وعاء ثابت معد لتلقي الكحول مبا يف ذلك مرجل كل منقح وباستثناء األحواض املقيسة 
املنصوص عليها يف الفصل 23 بعده يجب أن يزود مبؤرش ذي أنبوب زجاجي يربز خارجه مستوى السائل.

وميكن أن يعوض هذا املؤرش املقسمة درجاته عىل أساس السنتيمرتات فيام يخص األوعية غري 

املنقح مبقياس معدين مقسمة درجاته كذلك إىل سنتيمرتات وتهيأ يف النقط املعينة من طرف أعوان اإلدارة 

فتحتان لدخول املقياس.

صنف  كل  من  املنتجات  ونقل  لخزن  املستعملة  نوعها  كان  كيفام  األوعية  إن   -  30 الفصل 
هذه  وتكتب  اإلجاميل  ووزنها  فارغة  ووزنها  وسعتها  الرتتيبية  أرقامها  بيان  تحمل  أن  يجب  واصل 

عالوة  تتضمن  أن  يجب  التي  الحركة  سندات  يف  وتثبت  محوها  ميكن  ال  بكيفية  أو  بطالء  البيانات 

السائل. يف  الكحول  كمية  وكذا  الدرجة  هذه  فيها  أثبتت  التي  والحرارة  الظاهرة  الدرجة  بيان  ذلك  عىل 

أما العمليات املتعلقة بوزن الرباميل الفارغة ومبلئها بالكحول ومعاينة وزنها اإلجاميل فيجب أن 

تواصل بدون انقطاع.

األحمر  باللون  مطلية وحدها  الكحول  بها  يجري  التي  األنابيب  تكون  أن  يجب   -  31 الفصل 
ويخصص بكل أنبوب رقم ترتيبي مطيل أو مطبوع بكيفية ظاهرة يف كل نقطة من نقط الوصل.

املقيسة معزولة وراسية عىل دعائم عارية، وتغلق  الفصل 32 - 1- يجب أن تكون األحواض 
وتزود مبقياسني مقسمة درجتهام إىل هيكتوليرتات أو، إذا كانت أبعاد الوعاء تساعد عىل أن يبلغ البعد 

أن يعوض  اللرتات، وميكن  أو  اللرتات  األقل، إىل عرشات  الفاصل بني تقسيم وآخر ثالثة مليمرتات عىل 

املقياسان املذكوران املثبتان عىل النقطتني اللتني يعينهام أعوان اإلدارة مبقياس معدين مقسم درجاته يف 

إحدى واجهتيه عىل غرار املقياسني نفسهام ويف الواجهة األخرى إىل سنتيمرتات وتهيأ فتحتان يف النقطتني 

اللتني تعينهام اإلدارة لدخول املقياس؛

2- تغلق فتحات األحواض املقيسة بغطاءات مختومة إما بقفل أو برصاص أو بأية وسيلة مالمئة 

أخرى تستعمل باتفاق بني اإلدارة واملقطر ؛

3- يجب أن تبقى الصنابري املركبة عىل هذه األنابيب وعىل األحواض املقيسة مغلقة طبق الرشوط 

الخاصة املقررة يف 2 من هذا الفصل ؛

4- عندما تكون األحواض املقيسة فارغة يلزم املقطر بالعمل عىل تنظيفها إذا ما طلب منه ذلك 

أعوان اإلدارة يك يستطيعوا فحصها من الداخل.

وميكن أن تطالب اإلدارة بإفراغ وتنظيف األحواض اململوءة أو التي هي يف طور التفريغ كلام 

توقفت أشغال التقطري ملدة مثان وأربعني ساعة عىل األقل.

الفصل 33 - يجب أن تزود كل مقطرة صناعية من طرف الصناعي وعىل نفقته مبستودع للنفايات 
مراقب بصفة قانونية من طرف مصلحة املوازين واملقاييس ومقسمة درجاته إىل هيكتوليرتات يف جزئه 

األعىل وإىل أجزاء لرت يف جزئه األسفل بالنسبة لسعة تبلغ هيكتوليرتا واحدا عىل األقل. وينبغي أن ال يقل 

البعد الفاصل بني تقسيم وآخر عن ثالثة ميلمرتات، ويجب أن تتيرس قراءة جميع بيانات هذا املقياس.
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ويجدد محتوى الرباميل بواسطة املستودع املذكور إما مسبقا باملاء أو بصب الكحول نفسه وقت ملئها.

ويجب عىل املقطرين باإلضافة إىل ذلك أن يضعوا رهن إشارة أعوان اإلدارة ميزانا وموازين ألجل 

وزن الكحول والرباميل.

الفصل 34 - إن الرصاص واألقفال املنصوص عىل استعاملها يف هذا القرار تقدمها اإلدارة باملجان 
وتوضع وفقا لبيانات أعوان هذه اإلدارة.

ت( الترصيحات

الفصل 35 - يجب أن يقدم املقطرون إىل اإلدارة قبل بداية كل موسم بخمسة عرش يوما عىل 
األقل ترصيحا عاما بعدد أيام العمل وكذا بالساعة التي يعتزمون ابتداء منها الرشوع واالنتهاء كل يوم من 

أعامل تسخني أجهزة التقطري أو تزويدها بالبخار عندما يجب أن ال يكون العمل مسرتسال.

أما الترصيحات املغرية مبوجبها املدة التي تعمل فيها املقطرة كل يوم فتقدم عند االقتضاء إىل أعوان اإلدارة.

الفصل 36 - إن الترصيحني املنصوص عليهام يف الفصلني 25-4 و31 من الظهري الرشيف رقم 
340-77-1 املشار إليه أعاله الصادر يف 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( مبثابة قانون يتلقاهام أعوان 

اإلدارة املكلفون مبراقبة املعامل.

ويقدمان يف األجل املحدد يف الفصل 31 من الظهري الرشيف املذكور غري أنه ميكن تقدميهام قبل 

املوعد بأربع وعرشين ساعة عىل األقل يف حالة رضورة مثبتة بصفة قانونية وإذا ما قبلت اإلدارة ذلك.

وكذا الشأن فيام يخص الترصيح املنصوص عليه يف الفصل 40 من الظهري الرشيف املذكور.

د( التقطري

الفصل 37 - يجب عىل مستغل كل مقطرة أن ميسك السجل املنصوص عليه يف الفصل 23 أعاله 
الذي ترقمه وتوقعه اإلدارة.

الفصل 38 - يؤذن ألعوان اإلدارة يف أن يحرصوا يف كل وقت وآن وضعية املواد األولية املمسك 
حسابها عمال بالفصل السابق.

الفصل 39 - يجب كذلك عىل املستغل املشار إليه يف الفصل 37 أعاله أن ميسك السجل املنصوص 
عليه يف الفصل 24 أعاله الذي ترقمه وتوقعه اإلدارة.

هـ( التكفل بالكحول

 الفصل 40 - ألغي طبقا لقرار وزير املالية رقم 1202-84 بتاريخ 28-12-84 )الجريدة الرسمية 
رقم 3766 بتاريخ 85-1-2(.

باملعمل يف »سجل تقطري وانتاج  الحصول عليها  التي تم  الكحول  الفصل 41 - تدرج كميات 
مأموري  بحضور  العيار  أحواض  استخراجها من  وذلك وقت  أعاله   24 الفصل  إليه يف  املشار  الكحول« 

اإلدارة.
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وتحدد إما بقراءة مبارشة إذا كانت السالمل أو املقاييس املعدنية مقسمة درجاتها حسب الحجم 

وإما يف حساب يوضع انطالقا من محرض قيس سعة الحوض عندما تكون درجات املقاييس مقسمة إىل 

سنتيمرتات.

يف  عليهام  املنصوص  السجلني  حالة  شاؤوا  متى  اإلدارة  مأمورو  يحرص  أن  ميكن   -  42 الفصل 
الفصلني 23 و24 أعاله.

الفصل 43 - تقبل لالستفادة من اإلعفاء املنصوص عليه يف الفصل 3 من الظهري الرشيف رقم 
340-77-1 املشار إليه أعاله الصادر يف 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( مبثابة قانون :

- نفايات التنقيح عندما ال تتجاوز نسبة 3% من الكميات املستعملة؛

- النقص الثابت رجوعه إىل أسباب طبيعية عندما ال يتجاوز نسبة 2% يف السنة من الكميات 

املتكفل بها.

ح( الحساب العام للصنع 

الفصل 44 - ألغي طبقا لقرار وزير املالية رقم 1202-84 بتاريخ 28-12-84 )الجريدة الرسمية 
رقم 3766 بتاريخ 85-1-2(.

الفصل 45 - يبارش جرد عام ملنتجات التقطري أو التكرير أو التنقيح أو إزالة املياه أو غريها من 
العمليات كلام رأت اإلدارة رضورة ذلك، ويتم هذا الجرد حسب قدر اإلمكان كلام كانت األجهزة متوقفة 

عن العمل.

خ( سجل املخزن 

الفصل 46 - ألغي طبقا لقرار وزير املالية رقم 1202-84 بتاريخ 28-12-84 )الجريدة الرسمية 
رقم 3766 بتاريخ 85-1-2(.

VI – الترصيح باالستعامل

مدونة  من   1-187 الفصل  يف  عليه  املنصوص  باالستعامل  الترصيح  يف  يبني   -1  -  47 الفصل 
الجامرك املشار إليها أعاله :

اليوم والساعة املقرران للرشوع يف العمل وكذا مكان العملية املزمع القيام بها؛

املدة التقريبية وعدد أيام العمل وكذا الساعة التي يبتدئ أو يتوقف فيها كل يوم تسخني أجهزة 

التقطري أو تزويدها بالبخار عندما يجب أن ال يكون العمل مسرتسال؛

- نوع املواد الواجب استعاملها وكميتها من حيث الوزن أو الحجم حسب الحالة؛

- درجة الكحول يف هذه املواد؛

- نوع املنتج الواجب الحصول عليه وحجمه وعند االقتضاء درجته التقريبية؛
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ومميزاتها  وسعتها  وعددها  ختمها  أرقام  وكذا  التقطري  يف  املستعملة  األجهزة  أو  الجهاز  نوع 

وحسب الحالة :

- بالنسبة لألجهزة ذات الشحن املتقطع : مدة كل تسخني،

- بالنسبة لألجهزة ذات العمل املتواصل : قوة إنتاجها خالل عملها اليومي.

- العدد والسعة واألرقام الرتتيبية للدنان أو األوعية   املستعملة سواء بالنسبة للمواد األولية أو 

أنواع الكحول املحصل عليها و-بصفة عامة- كل إيضاح تكمييل يبدو لإلدارة رضوريا ألجل أعامل الحراسة 

واملراقبة اللتني ميكن أن تبارشهام.

2- كل تغيري يطرأ عىل عنرص أو عدة عنارص من العنارص املشار إليها يف الفقرية 1 أعاله يجب أن 

يقدم بشأنه ترصيح جديد مبجرد ظهور التغيريات املذكورة.

3- يجب أن يقدم الترصيح باالستعامل قبل الرشوع يف اإلنتاج بسبعة أيام عىل األقل.

رسالة  بواسطة  يوجه  املذكور  الترصيح  فإن  ممثلة  غري  فيها  اإلدارة  تكون  التي  األماكن  يف  أما 

مضمونة قبل املوعد بخمسة عرش يوما عىل األقل.

4- ال تطبق مقتضيات الفقريات 1 و2 و3 أعاله عىل املقاطر الصناعية.

الفصل 48 - إن الترصيح املشار إليه يف الفصل 40 من الظهري الرشيف رقم 340-77-1 املشار 
إليه أعاله الصادر يف 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( مبثابة قانون يجب أن يبني فيه ما ييل :

1 -  نوع وسعة ودرجة الكحول الواجب تكريره أو تنقيحه أو إزالة املياه أو الرائحة منه ؛

2 - رقم األنابيب التي يجب أن تستخرج منها هذه املنتجات؛

3 -  تاريخ وساعة شحن األجهزة املستعملة؛

4 -  نوع الكحول الواجب الحصول عليه وكميته ودرجته عىل وجه التقريب.

VII – مستودع الكحول أو املرشوبات الروحية

الفصل 49 - 1- إن اإلذن بفتح مستودع للكحول أو املرشوبات الروحية املنصوص عليه يف الفصل 
17-1 من الظهري الرشيف رقم 340-77-1 املشار إليه أعاله الصادر يف 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( 

مبثابة قانون يبني فيه نوع الكحول واملرشوبات الروحية الواجب إيداعها وكذا مكان اإليداع؛

2- ال تطبق عىل املودع لديهم املشار إليهم يف الفصل 17-2 املذكور أعاله اإلجراءات املنصوص عليها 

يف الفصل 51 بعده.

بيان  بارزة  املستودعات- مجموعة وأن تحمل بحروف  األوعية –يف  تكون  أن  - يجب  الفصل50 
سعتها وكمية املنتج الذي تشتمل عليه ونوعه ودرجته.

الفصل 51 - يجب أن ميسك أرباب املستودعات سجال يسمى »سجل حسابات الكحول« ترقمه 
وتوقعه اإلدارة.
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ويتضمن هذا السجل بصفة خاصة ما ييل :

أ( عند الدخول :

ورقم  املرسل  وعنوان  واسم  املرسلة  الروحية  واملرشوبات  الكحول  ودرجة  وحجم  االستالم  تاريخ 

وتاريخ سند الحركة املستعمل لتربير رشعية النقل.

ب( عند الخروج :

تاريخ اإلرسال وحجم ودرجة الكحول واملرشوبات الروحية املرسلة واسم وعنوان املرسل إليه ورقم 

وتاريخ سند الحركة املستعمل لتربير رشعية النقل.

غري أن عمليات التسليم التي ال تستوجب إعطاء سند للحركة يجب إدراجها يف السجل.

أما إذا استعمل الكحول لصنع أو تحويل يف عني املكان فيتعني أن يقدم مسبقا إىل مكتب اإلدارة 

ترصيح باالستعامل، ويدرج الكحول املستعمل لدى الخروج يف السجل.

VIII – التسويق

الكحول يسلمه  لتسويق  إذن خاص  استفادوا من  الذين  الكحول  لديهم  املودع  إن   - الفصل 52 
الظهري الرشيف رقم  الفصل 34 من  بائعني من جديد مأذونا لهم ألجل تطبيق  الوزير املسؤول يعتربون 

340-77-1 املشار إليه أعاله الصادر يف 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( مبثابة قانون.

سنتيلرتات عرشة  حدود  –يف  ميكن  الطبي  االستعامل  ذات  الكحول  أنواع  إن   -  53  الفصل 
)0,10( بالنسبة لكل شخص- بيعها لألفراد بدون وصفة من طرف الصيادلة، أما إذا كانت هذه املنتجات 

واردة يف وصفة سلمها طبيب أو بيطري أو قابلة فيجب أن ال تتجاوز الكمية املسلمة الكمية املحددة يف 

الوصفة، كام يجب أن تكون كميات الكحول املعد لعلب اإلسعاف باألوراش واملعامل مطابقة لألحجام 

املبينة يف السندات املسلمة من طرف رشكات التامني عن حوادث الشغل.

IX – الرتويج

الفصل 54 - 1- ال يجوز نقل الكحول أو املرشوبات املحتوية عىل الكحول من غري أن يكون ذلك 
مسموحا مبقتىض أحد سندي النقل املحددين يف البند 2 من الفصل 6 من الظهري الرشيف املشار إليه أعاله 

املعترب مبثابة قانون رقم 340-77-1 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977(.

2- يعفى من اإلجراء املنصوص عليه أعاله نقل الكحول املغرية طبيعته ألي غرض من األغراض.

الفصل 55 - 1- تسلم اإلدارة سندات الحركة؛

2- ميكن يف األماكن غري املمثلة فيها اإلدارة أن تزود اإلدارة املودع لديهم بسجالت لرخص املرور 

يقتطعون منها بأنفسهم سندات الحركة لتربير إرساليات الكحول واملرشوبات الروحية املبارشة بكل حرية.
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وميكن منح نفس التسهيل للمودع لديهم القاطنني يف مكان ممثلة فيها اإلدارة عندما يربر ذلك 

نوع وأهمية عملياتهم.

الفصل 56 - خالفا ملقتضيات الفصل 54 أعاله فإن املواد املسلمة من طرف املودع لديهم إىل 
األفراد ألجل استعاملها والتي ال يتجاوز حجمها خمسة ليرتات ميكن ترويجها دون رخصة املرور.

الفصل 57 - يجب عىل أرباب الصناعة املعتمدين الذين يتسلمون أنواع الكحول الداخلة يف 
صنع األدوية ومنتجات التعطري والنظافة أو املعدة للتطهري أو لصنع أو حفظ املواد العطرية الطبيعية 

املائدة أو غريها من  الغازية واملياه املعدنية ومياه  الغازية أو غري  الليمونادا واملياه  الداخلة يف تحضري 

املأمورين  إىل  االقتضاء  عند  بها  لإلدالء  بذلك  املتعلقة  النقل  بسندات  يحتفظوا  أن  املعطرة  املرشوبات 

املكلفني باملراقبة.

 X – عمليات الصنع املنجزة عىل أساس الكحول املفروضة

 عليها أسعار منخفضة

الصناعة  أرباب  من  كل  أعاله   51 الفصل  يف  إليه  املشار  السجل  بإمساك  يلزم   -  58 الفصل 
املعتمدين ومنتجي األدوية ومنتجات التعطري والنظافة ومستخدمي الكحول ألغراض التطهري أو لصنع أو 

حفظ املواد العطرية الطبيعية الداخلة يف تحضري الليمونادا واملياه الغازية أو غري الغازية واملياه املعدنية 

ومياه املائدة أو غريها من املرشوبات املعطرة.

الفصل 59 - ألغي طبقا لقرار وزير املالية رقم 1202 بتاريخ 28-12-84 )الجريدة الرسمية رقم 
3766 بتاريخ 85-1-2(.

الفصل 60 - 1- يضع أرباب الصناعات املعنيون كل ثالثة أشهر أي يف فاتح يناير وفاتح أبريل 
الفصل 51  إليه يف  املشار  السجل  املواد كام تستخلص من  أكتوبر موازنة ملحاسبة  يوليو وفاتح  وفاتح 

أعاله.

2- يتم التحقق من موازنات الثالثة أشهر عند مرور أعوان املراقبة الذين يجوز لهم باإلضافة إىل 

ذلك وضع موازنات يف كل وقت من السنة عن طريق فحص الدفاتر وتفتيش األماكن.

3- يتسامح فيام ال يجاوز 5% من الحجم املتكفل به عن فرتة كل 365 يوما، وذلك يف مقابل 

النقصان املثبت بوجه قانوين والناتج بوجه خاص عن التبخر واملناولة.

وميكن أن يعفى كذلك من الرسم الداخيل عىل االستهالك النقصان الذي يفوق مقدار التسامح 

البالغ 5% برشط إثبات ذلك برباهني تقبلها اإلدارة.

ويخضع النقصان الذي يقل عن مقدار التسامح البالغ 5% أو يعادله، إن مل يقدم بشأنه إثبات 

ألداء الرضائب والرسوم املفروضة عليه بحسب السعر األعىل.

أما النقصان الذي يجاوز مقدار التسامح اآلنف الذكر ومل يقع اإلدالء مبا يثبته أو كان ناشئا عن 

مناورات تدليسية فإنه يخضع ألداء الرضائب والرسوم املفروضة باعتبار السعر األعىل أويكون باإلضافة إىل 

ذلك موضوع محرض يحرره مأمورو اإلدارة.
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4 - ال تقبل فيام يخص صنع األدوية ومراقبة استعامل الكحول املقبول باالستفادة من املقدار 

املنخفض إال النامذج املأذون فيها من طرف وزارة الصحة العمومية، )مصلحة الصيدلة(. 

XI – تغيري طبيعة الكحول

الفصل61 - 1- يجب أن تبارش بحضور مأموري اإلدارة ويف األيام والساعات التي تحددها هذه 
األخرية عمليات تغيري طبيعة الكحول املشار إليها يف الفصل 37 من الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون 

املراد  الغرض  كان  أيا  أكتوبر 1977(   9( الصادر يف 25 من شوال 1397  رقم 340- 1-77  الذكر  اآلنف 

استخدامها له :

- مبكاتب الدخول وقبل التسلم فيام يخص الكحول املستورد؛

- مبستودعات املدبر املفوض لتجارة الكحول الإليثييل فيام يخص الكحول املنتج باملغرب.

2- يجب عىل امللزمني املعنيني أن يقدموا العنارص الالزمة لتغيري طبيعة الكحول واليد العاملة 

وجميع اآلالت واألواين الرضورية إلنجاز عمليات تغيري طبيعة املادة ومراقبتها ومعرفتها.

الفقرة  من  )ب(  يف  عليه  املنصوص  املخفض  السعر  من  لالستفادة  يشرتط   -1  -  62 الفصل 
الذكر اآلنف  قانون  مبثابة  املعترب  الرشيف  الظهري  من   9 الفصل  من  )ا(  بالجدول   VI البند  من   1 

رقم 340-77-1 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977(، لفائدة أنواع الكحول املعد لصناعة الخل 

أن تغري طبيعة الكحول املذكور بإضافة 100 لرت من الخل البالغ عياره 7 درجات عىل األقل إىل 100 لرت 

من الكحول الصايف.

وبخصوص  اآلجال  خالل  أعاله  إليها  املشار  الكحول  طبيعة  تغيري  عمليات  تبارش  أن  يجب   -2

الكميات التي تحددها اإلدارة.

 IV الفصل 63 – 1- تستفيد من السعر املخفض املنصوص عليه يف )ب( الفقرتني 2 و3 بالبند
بالجدول )ا( من الفصل 9 من الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون اآلنف الذكر رقم 340-77-1  بتاريخ 

25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977(، أنواع الكحول البالغ عياره 90 درجة سنتيغراد عىل األقل يف حرارة 

20 درجة واملغرية طبيعته ألجل استعامالت صناعية أو منزلية بإضافة :

- إما الكحول االيتييل والبنزين الثقيل أو وقود النفط بنسبة ليرتين وسبعني )2,70( من الكحول 

اإليتييل وخمسني سنتيلرتا )50( من البنزين الثقيل أو وقود النفط يف كل هيكتولرت من الكحول؛

- وإما ليرتين وسبعني )2,70( من وايت سبرييت وخمسني سنتيلرتا )50( من البنزول وجزءين من 

املائة )0,02%( من الغريزيل يف كل هيكتوليرت من الكحول.  

2- يجب يك يعترب الكحول امليتييل مغريا لطبيعة الكحول أن يبلغ عياره 90 درجة يف حرارة 20 

درجة سنتيغراد.

للتحويل إىل صابون عن  القابلة  املنتجات  (بعد إسقاط  األقل  أن يحتوي عىل 6% عىل  ويجب 

طريق الصودا املعرب عنها بأسيتات املتيل) من الكحول غري الصايف املتولد عن الحرارة الذي يعطيه الرائحة 
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القوية و املميزة للمنتجات الخام الخاصة بتقطري الخشب مع العلم أن الباقي من 100 حجم يتكون من 

الكحول املتييل و السيتون و املاء.

الحجري  الفحم  لتقطري  الثقيلة  باملنتجات  الثقيل فيجب أن تكون له رائحة خاصة  البنزين   أما 

و أن يغىل  بني 150 و 200 درجة و يجب باإلضافة إىل ذلك أن ال يتأثر من جراء غسل بالصودا يف 36 

درجة بومي و أن يفقد صفاء لونه عندما يضاف املاء إليه و أن ينحل فورا دون فقد صفاء لونه فيام يعادل 

حجمه أربع مرات من الكحول من 90 درجة.

و200   100 بني  يقطر  وأن  سنتغراد  درجة   15 0,775 يف  كثافة  النفط  لوقود  تكون  أن  ويجب 

سنتغراد.

الفصل 64 - خالفا ملقتضيات الفصل 63 أعاله يجوز لإلدارة قصد تلبية بعض األغراض الصناعية 
أن تقبل مناذج لتغيري طبيعة الكحول غري النموذج املنصوص عليه يف الفصل 63.

وتبني يف مقرر اإلذن اإلجراءات الخاصة التي ميكن فرضها عىل املستفيدين.

الباب الثالث

السكر واملنتجات السكرية 

الفصول 65 و 65 مكرر و66 و67 و68 و69 )ملغاة(

الباب الرابع

املنتجات البرتولية : الوقود و املحروقات والزيوت امللينة

الفرع 1

 مستودعات اإلذخار حسب مدلول

الفصل 119 من مدونة الجامرك املشار إليها أعاله

الفصل 70 – 1 - يجب أن تكون مستودعات إذخار املنتجات البرتولية معزولة عن كل سكنى 
وأن يحيط بها سياج ال تكون فيه إال فتحة واحدة؛

2- ميكن أن تفرض اإلدارة إعداد طريقة للحراسة الدورية عىل طول السياج املذكور.

الفصل 71 - تقبل اإلدارة األحواض املستعملة لحفظ املنتجات املودعة.

ويجب أن تقيسها سلفا مصلحة املوازين و املقاييس.

ويجب أن تبني يف محرض القيس مسافة العمق إىل نقطة معينة لكل فتحة من الفتحات الثالث 

املنجزة بالقبة أو إىل نقطة ثابتة ما.

ويقدم مقطع للمستوى وترصيح باملحتوى عن كل حوض.
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ويجب أن ال تكون لهذه األحواض يف جزئها األسفل باإلضافة إىل صنبور اإلفراغ ومنفذ التفتيش 

سوى فتحتني متصلتني بأنبويب الدفع املخصص أحدهام بالدخول واآلخر بالخروج، كام يجب أن ال تكون لها 

يف جزئها األعىل سوى ثالث فتحات (إحداها يف الوسط واألخريان يف كال الطرفني) يكون  لها نفس القطر 

وال يسمح موقعها بوجود أي حز يف اتجاهها العمودي.

أما صفيحة  منفذ التفتيش املعدة يف الجزء األسفل من كل خزان فتجهز بغطاء متحرك ينطبق 

عىل رزازات مثبتة عىل الخزان ومزودة بجهاز يساعد عىل وضع رصاص عليها.

وتغلق فتحات  القبة بواسطة غطاء مصمت أو مشبك بعريش ضيق الثقب.

وتزود األحواض بدرج كافية امليل مصمتة ذات درابزين ويوضع عىل قبة كل واحد من األحواض 

ممر يساعد عىل ولوج الفتحات املوجودة بها.

الفصل 72 - تهيأ املسالك املؤدية إىل كل حوض إما عىل وجه األرض وإما داخل قناة بأجزاء 
مجاريها الخارجة عن قبو األرصفة والطرق العمومية التي تعينها اإلدارة.

ويجب إعداد غطاء القناة بكيفية تساعد عىل التفتيش الخارجي لألنابيب.

وتجهز املسالك مبنافذ ميكن بواسطتها التأكد من أن املنتجات البرتولية تتجه فقط نحو الحوض املراد 

شحنه ومن أن املنتجات  املدفوعة  من  املستودع  تتجه  نحو  عدادات  تسجيل  الحجم  واألحواض املقيسة 

والخزانات التي تقوم مقامها أو أي حوض آخر مأذون فيه من طرف اإلدارة.

بالرصاص بحضور  :  السكور والصنابري واملنافذ يختم عليها  الفتحات  الفصل 73 - إن  جميع 
املودع وينزع ختم الرصاص من طرف اإلدارة بطلب من املودع وبحضوره ألجل القيام بعملية معينة.

الفصل 74 – 1- يجب فيام يخص جميع العينات املعدة لتحديد طبيعة وصنف  ومميزات املنتج 
املرصح به أن تستعمل اإلدارة الطريقتني اآلتيتني:

الدنان  السائل (من قعر  لكتلة  أماكن مختلفة  البرتول بواسطة مخربة من ثالثة  إما أن يؤخذ   -

تبلغ سعتها  الخزانات مخربة  أن تدخل إىل قعر  السنتيمرتات) وإما  ببعض  ووسطها ومن تحت سطحها 

نحو لرتين تشتمل عىل عدة ثقب يف جزئها األعىل وأن ترفع ببطء يك يتأىت أخذ بعض السائل من جميع 

مستويات العمود؛

ألخذ   أخرى  طريقة  كل  تقبل  أن  أعاله   1 يف  املبينتني  الطريقتني  عىل  زيادة  لإلدارة  يجوز   -2

العينات؛

3- يبارش أخذ العينات بحضور املودع.

الفصل 75 – 1 - تحدد اإلدارة حجم املنتجات البرتولية املدخلة إىل األحواض أو املستخرجة 
منها.

ويتم تحديد هذا الحجم إما باستعامل عدادات للقيس موضوعة عىل كل فتحة من الفتحات 

املشار إليها يف الفصل 71 أعاله وعىل صنبور اإلفراغ وإما مبقاييس آلية وإما عن طريق حساب ارتفاع 

املنتجات املذخرة بواسطة الديكامرت املعدين.
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وإذا دعت الرضورة إىل استعامل الديكامرت املعدين كيفام كانت العملية املنجزة : امللء باملاء أو 
استخراجه أو إفراغه يجب قبل إجراء القيس االنتظار حتى تكون الكتلة املذخرة يف الحوض هادئة متاما.

2- يحول الحجم الظاهر املحصل عليه بهذه الكيفية إىل حجم من 15 درجة سنتيغراد.

ويتم هذا التحويل بتطبيق مقادير تحددها اإلدارة.

ولتحديد حرارة السوائل املقيسة ال تأذن اإلدارة سوى يف استعامل مقياس حرارة زئبقي أو مسبار 
حراري.

3- تبارش العمليات املبينة يف 1 أعاله بحضور املودع.

4- إن املميزات التقنية لعدادات القيس واملقاييس اآللية والديكامرتات املعدنية تحددها اإلدارة 
التي يرجع إليها أمر اختيار الطريقة الواجب استعاملها وقبول أجهزة القيس املقررة.

الفصل 76 – 1 -  إن الخصاص الناتج عن أسباب طبيعية داخل مستودعات اذخار املنتجات 
البرتولية يقبل مع اإلعفاء من جميع الرسوم والرضائب ضمن الحدود املبينة بعده واستنادا إىل إثبات هذا 

الخصاص الذي تقبله اإلدارة:

- الزيوت الخفيفة واملتوسطة املبينة يف الفصل 9- الجدول ت من الظهري الرشيف رقم 1.77.340 
املشار إليه أعاله الصادر يف 25 شوال 1397  )9 أكتوبر 1977 ( مبثابة قانون : 2% من الحجم عن كل سنة 

تبلغ 365 يوما من االذخار.

- الزيوت الثقيلة املبينة يف الفصل 9 املشار إليه أعاله : 1% من الحجم عن كل سنة تبلغ 365 
يوما من اإلذخار.

- الغازات السائلة املبينة  يف الفصل 9 املشار إليه أعاله : 1,2%  من وزن الكميات املوضوعة يف 
املستودعات مهام كانت مدة الخزن.

2- إن الخصاص الذي تفوق نسبته النسبتني املائويتني املشار إليهام يف 1 أعاله أو الذي تقل نسبته 
عن هاتني النسبتني أو تعادلهام والذي مل تقبل اإلثباتات املقدمة بشأنه كال أو بعضا يخضع ألداء الرسوم 

والرضائب برصف النظر عند االقتضاء عن الغرامات املستحقة.

الفصل 77 – 1- عندما تكون مستودعات اذخار املنتجات البرتولية خاضعة لحراسة مستمرة من 
اإلدارة فإن مصاريف الحراسة واملراقبة الخاصة باملوظفني املعينني للقيام بهذه الحراسة وامللقاة عىل عاتق 
أصحاب اإلمتياز يف املستودعات أو املستفيدين من رخصة فتح مستودع خصويص حر تحدد عىل أساس 
املرتب املتوسط لصنف أعوان اإلدارة املعينني للقيام بهذا العمل مبا يف ذلك التعويضات املهنية أوغريها 

وكذا املكافآت، حسبام هي ناتجة كلها عن األنظمة املعمول بها.

املقدار  أساس  عىل  التعويضات  تحسب  العائلية  والتحمالت  اإلقامة  عن  التعويضات  ولتقدير 
املطبق عىل األعوان املتزوجني املتكفلني بثالثة أطفال.

2- يتعني عىل أصحاب اإلمتياز أو املستفيدين املذكورين آداء املصاريف املذكورة برسم النفقات 
املرجعة إىل الدولة عن كل ثالثة أشهر وبكيفية مسبقة و أن يلتزموا بآداء املصاريف اإلضافية التي قد تنتج 
فيام بعد عن القيام بالحراسة أو التي قد ترتتب عن زيادة يف املرتبات والتعويضات واملكافآت املمنوحة 

لألعوان املذكورين عمال بتدبري عام.
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3- يجب عىل أصحاب اإلمتياز أو املستفيدين املذكورين باإلضافة إىل ذلك أن يضمنوا السكنى 

لألعوان املكلفني بالحراسة إما بتوفري مسكن خارج حظرية املستودع وإما بواسطة تعويض يحدد باتفاق 

مع اإلدارة.

الفصل 78 – 1 -  إذا رأت اإلدارة أنه ميكن اإلكتفاء بحراسة يف أوقات متقطعة فإن أصحاب 
اإلمتياز يف املستودعات أو املستفيدين من رخصة فتح مستودع خصويص حر يلزمون، زيادة عىل األجرة 

الفصل 31-2 من مدونة الجامرك، بآداء مصاريف نقل أعوان اإلدارة املكلفني بهذه  املنصوص عليها يف 

الحراسة من مكاتبهم  أو مقر فرقهم إىل املستودعات.

ويجب أن تسدد مصاريف النقل املذكورة عىل أساس املقادير واملدد التي تحددها اإلدارة.

2- تدفع املبالغ املذكورة إىل قباضة  الجامرك للدائرة التي يوجد بها املستودع.

الفصل 79 - إن أصحاب اإلمتياز يف املستودعات واملستفيدين من فتح مستودع خصويص حر 
يلزمون بأن يضعوا رهن إشارة اإلدارة جميع األدوات واملواد الالزمة لقيس املنتجات املذخرة وملراقبتها 

بصفة عامة.

الفرع 2

معامل التكرير

املنتجات  تكرير  معامل  عىل  أعاله  و79  و77   70 الفصول  مقتضيات  تطبق   -1  -  80 الفصل 
البرتولية؛

2- تطبق مقتضيات الفصول 71 و72 و75 أعاله عىل األحواض املعدة للمنتجات البرتولية املكررة 
واملستهلكة عىل حالتها وكذا عىل املنتجات املذكورة.

الفصل 81 - يجب أن يبارش خزن املنتجات املكررة مبجرد الحصول عليها طبق رشوط تساعد 
عىل فحصها من طرف اإلدارة يف خزانات أو أماكن مستقلة معزولة عن غريها تحتوي عىل منتجات خام 

أو منتجات غري مفروضة عليها الرضيبة أو رواسب.

الفصل 82 - 1- ميسك املكرر يف كل معمل للتكرير حسابا عاما للصنع تدرج فيه يوميا كميات املنتجات 
الخام املستعملة من جهة وكميات املنتجات املكررة املحصل عليها من جهة أخرى.

2- ميسك املكرر زيادة عىل ذلك حسابا عاما للمنتجات املفروضة عليها الرضيبة ويتضمن هذا 
الحساب:

أ( فيام يخص الكميات املتكفل بها حسب األحجام املحددة يف 15 درجة سنتيغراد :

1- كميات املنتجات املحصل عليها؛

2- الفوائض املعاينة عند عمليات الجرد؛

ب( فيام يخص الكميات املربأ منها طبق نفس الرشوط:

1- الكميات املخرجة من معامل التكرير بحكم أي نظام جمريك كان؛

2- الكميات املستهلكة لحاجات معمل التكرير؛

3- الخصاص املعاين عىل إثر عمليات الجرد.
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الفصل 83 – يجوز لإلدارة أن تحرص يف كل وقت وآن وضعية الحساب العام للمنتجات املفروضة 
عليها الرضيبة، ويلزم املكرر بحضور عمليات الجرد أو تعيني من ينوب عنه فيها.

الفصل 84 -  يلزم املكرر بأن يقدم محاسبته التجارية وجميع الوثائق امللحقة بها كلام طلبت 
منه اإلدارة ذلك.

الباب الخامس

املصوغات من البالتني أو الذهب أو الفضة

الفرع 1

العيارات ونسبة التسامح وطوابع الدمغة و طابع الصائغ

الفصل 85 - 1– كل مصوغ يرتاوح عياره بني عيارين من العيارات القانونية  يعترب من صنف 
العيار األدىن من هذين العيارين.

2- إن األشياء املرتكبة فقط من البالتني أو الذهب أو الفضة يوضع عليها طابع الدمغة املطابق 

للمعدن الرئييس فيها عندما ال تتجاوز نسبة املعدن اآلخر %3.

ويف حالة العكس توضع عىل األشياء طوابع دمغة متقابلة خاصة بكل معدن؛

3- إن أجزاء البالتني أو الذهب أو الفضة الداخلة يف تركيب األشياء املذكورة ال ميكن يف أي حال 

من األحوال أن تكون أقل من العيار القانوين األدىن.

الفصل 86 - 1- كل مصوغ ملبس بطريقة ما أو مموه بالذهب أو الفضة يجب أن يحمل طابع 
دمغة مربعا تنقش عليه بحروف تسهل قراءتها كملة »ملبس« أو كلمة »مموه« حسب الحالة؛

2- إن املصوغات من معدن عادي مموه بالذهب أو الفضة التي لها مظهر معادن نفيسة يجب 

أن يوضع عليها طابع دمغة تنقش عليه بحروف تسهل قراءتها كلمة »مموه بالذهب« أو كلمة »مموه 

بالفضة« حسب الحالة.

3- إن املصوغات املشتملة عىل أجزاء من معدن مموه بالذهب أو الفضة مركبة يف إطار مع أجزاء 

الدمغة الخاص باملعدن املستعمل،  من معدن نفيس يجب أن يوضع عىل كل جزء من أجزائها  طابع 

ويجب أن ينقش إسم املعدن العادي بحروف تسهل قراءتها عىل الجزء املرتكب من هذا املعدن.

الفصل 87 - 1- إن استعامل الذهب والفضة ومعادن أخرى لصنع مصوغ واحد يؤذن فيه طبق 
الرشوط اآلتية:

أ( عندما تكون املعادن غري الذهب و الفضة املستعملة للزينة ظاهرة جدا من الخارج بألوانها 

عبارة قراءتها  تسهل  بحروف  عليه  تنقش  دمغة  طابع  األشياء  عىل  الصانع  يضع  أن  يجب   الخاصة 

»معادن مختلفة« أو رمز »م.م« بالنسبة للقطع ذات الحجم الصغري؛

تنقش عىل هذه  أن  آلية غري مرئية يجب  أو عىل  األشياء عىل مادة غريبة  ب( عندما تشتمل 

األشياء بحروف تسهل قراءتها  كلمة »محشو« أو كلمة »الية«؛ 
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للمراقبة  تخضع  األشياء  فإن  تبلغ %15  الفضة  نسبة  أو  تبلغ %5  الذهب  نسبة  كانت  إذا   -2

ويجوز للصانع أن يضع قبل عبارة »معادن مختلفة« أو »محشو« أو »آلية« كلمة »ذهب » أو »فضة«.

ويف حالة العكس ال يؤذن يف هذه اإلضافة وتعفى األشياء من كل مراقبة.

3- يجب أن تنقش عبارات »معادن مختلفة« أو »محشو« أو »آلية » بكيفية تساعد عىل وضع 

طابع الدمغة يف مقابلها.

الفصل 88 - 1- يبارش وضع طوابع الدمغة بعد اختبار مصوغات البالتني أو الذهب أو الفضة 
طبق الرشوط اآلتية:

أ( يوضع عىل األشياء التي وقع اختبارها بالفحص أو بقياس الطيف طابع العيار الذي وقع ترتيبها بحكمه؛

ب( يوضع طابع دمغة صغري عىل األشياء التي مل يتأت نظرا لصغر حجمها اختبارها إال بعد الحك.

مصوغات  يخص  فيام  وبثالثة  البالتني  مصوغات  يخص  فيام  بواحد  العيار  طوابع  تعد   -2

الذهب وباثنني فيام يخص مصوغات الفضة مع العلم أن كل واحد منها يطابق أحد العيارات القانونية 

 املحددة يف الفصل 51 من الظهري الرشيف رقم 1.77.340 املشار إليه أعاله الصادر يف 25 شوال 1397

)9 أكتوبر 1977( مبثابة قانون؛

عليها  يوضع  غراما   20 تجاوز  غري  من  غرامات  اإلحدى عرشة  وزنها  يفوق  التي  األشياء  إن   -3

طابعان متقابالن بينام يوضع عىل األشياء التي يتجاوز وزنها اإلحدى 20 غراما الطابعان املذكوران بكيفية 

تجعل أحدهام يعلو اآلخر.

الفصل 89 - 1- تكون طوابع الدمغة مطابقة للرسوم املصورة املحددة من لدن اإلدارة؛

2- ال تحمل طوابع الدمغة املستعملة يف الدار البيضاء أية عالمة مميزة، يف حني تحمل الطوابع 

مبدن فاس ومراكش وأكادير وطنجة والرباط والصويرة ووجدة، بخالف ذلك، حرف »ف« بالنسبة إىل فاس، 

وحرف »م« بالنسبة إىل مراكش، وحرف »أ« بالنسبة إىل أكادير، وحرف »ط« بالنسبة إىل طنجة، وحرف 

ر« بالنسبة إىل الرباط، وحرف »ص« بالنسبة إىل الصويرة، وحرف »و« بالنسبة إىل وجدة.

3- تكون رسوم الطوابع كام ييل :

فيام يخص طابع الدمغة للبالتني : سمكة يف مستطيل بأسفلها الحرف املميز ؛

- فيام يخص طابع الدمغة للعيار األول من الذهب : رأس بغل من جانبه األيرس مع إثبات العدد 

1 يف األرضية قبالة العني اليرسى داخل مستطيل مقطع الجوانب ويوضع الحرف املميز يف األرضية بني 

العنق والرأس ؛

- فيام يخص طابع الدمغة للعيار الثاين من الذهب : رأس بغل من جانبه االيرس مع إثبات العدد 

2 يف األرضية قبالة العني اليرسى داخل شكل بيضوي مقطع الجوانب ويوضع الحرف املميز يف األرضية 

بني العنق والرأس ؛

إثبات  : رأس بغل من جانبه األيرس مع  الثالث من الذهب  للعيار  الدمغة  - فيام يخص طابع 

العدد 3 يف األرضية قبالة العني اليرسى داخل شكل غري متساوية أضالعه السداسية ويوضع الحرف املميز 

يف األرضية بني العنق والرأس ؛
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- فيام يخص طابع الدمغة للعيار األول من الفضة : رأس بقرة من جانبه األيرس مع إثبات العدد 1 
يف األرضية بالجهة اليرسى داخل شكل غري متساوية أضالعه الثامنية ويوضع الحرف املميز بأسفل الرأس ؛

- فيام يخص طابع الدمغة للعيار الثاين من الفضة : رأس بقرة من جانبه األيرس مع إثبات العدد 
2 يف األرضية بالجهة اليرسى داخل الدائرة، ويوضع الحرف املميز بأسفل الرأس ؛

- فيام يخص الطابع الصغري لدمغة الذهب : رأس غزال من جانبه األمين داخل معني متألف من 
دوائر، ويوضع الحرف املميز بأسفل الرأس ؛

- فيام يخص الطابع الصغري لدمغة الفضة : رأس كبش من جانبه األمين داخل مستطيل مقوسة 
زواياه، ويوضع الحرف املميز يف الزاوية السفىل بالجانب األيرس؛

- فيام يخص طابع استرياد الذهب: فراشة داخل إطار مقطع الجوانب، ويوضع الحرف املميز 
بأسفل الجناح األيرس؛

- فيام يخص طابع استرياد الفضة : نرس يف إطار يشبه شكله املستطيل، ويوضع الحرف املميز 
خلف الرأس يف الزاوية العليا بالجانب األمين؛

- فيام يخص طابع اإلحصاء : سعف يف إطار شبه بيضوي الشكل ويوضع الحرف املميز بالجزء 
األعىل.

- فيام يخص طابع املصوغات غري ذات العيار : بومة (الدوق الكبري) يف إطار مقطع يحيط بحاشية 
صغرية ويوضع الحرف املميز بأعىل الرأس ؛

- فيام يخص طابع األشياء الفنية: إناء داخل شكل غري متساوية أضالعه الستة، ويوضع الحرف 
املميز بالجزء األعىل فيام بني العروتني.

الفصل 90 - يتوىل حفظ الطوابع الجاري استعاملها والطوابع االحتياطية أعوان املكاتب الجمركية 
للدمغ الذين يضعونها يف صندوق حديدي ذي قفلني.

الفصل 90 املكرر - ميكن وضع طابع الصانع يسمى »طابع الصائغ« معتمد من لدن اإلدارة وفق  
الكيفيات املحددة يف الفصل 90 املكرر مرتني بعده، قبل تقديم املصوغات من املعادن النفيسة إىل مكاتب 

الدمغة من أجل االختبار و الطبع يف حالة املطابقة للعيار القانوين.

الفصل 90 املكرر مرتني - 1- يودع لدى اإلدارة طلب اعتامد طابع الصائغ.

يحدد شكل و محتوى الطلب و كذا الوثائق املرفقة به من طرف اإلدارة.

يجب تبليغ جواب اإلدارة يف أجل ال يتعدى 45  يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب أو من 
تاريخ استكامل الطلب.

2- ميكن أن يأخذ الطابع املراد تسجيله شكل إشارة مميزة للصائغ تسمح بالتعرف عليه و ميكن 
أن تكمن هذه اإلشارة يف حروف أو أرقام أو كلامت أو رسومات بيانية أو شعارات منفردة أو مركبة.

ال ميكن لهذا الطابع أن يشبه أو يطابق الطوابع الرسمية أو الطوابع املسجلة من طرف صائغني 
مخترصات  أو  الطالب،  غري  آخرين  أشخاص  طرف  من  املسجلة  الصنع  أو  التجارة  عالمات  أو  آخرين 

ملنظامت دولية.
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3- متسك اإلدارة الئحة بالطوابع املعتمدة.

4- يظل طابع الصائغ صالحا ملدة 20 سنة ابتداء من تاريخ إصدار قرار اإلدارة باعتامده، و ميكن متديده 
كل مرة ملدة 20 سنة أخرى بطلب يتم تقدميه ثالثة أشهر قبل انقضاء األجل. يف حالة انقضاء مدة الصالحية 

دون تقديم طلب التمديد يف الوقت املناسب، يتم التشطيب عىل طابع الصائغ يف الالئحة التي متسكها اإلدارة.

5- يف حالة التوقف عن النشاط، يتوجب عىل املودع لديه طابع الصائغ تسليمه إىل اإلدارة داخل 
أجل ثالثة أشهر.

6- يتوىل الصانع حفظ طابع الصائغ، بصفته املسؤول عن استعامله الخاص.

الفرع 2

الصنع و البيع

الفصل 91 – 1- إن الترصيح املنصوص عليه يف الفصل 4 من الظهري الرشيف رقم 1.77.340 
املشار إليه أعاله الصادر يف 25 شوال  1397 )9 أكتوبر 1977( مبثابة قانون يودع لدى املكتب الجمريك 

للدمغة املختص محليا قبل تاريخ العملية بثامنية أيام فيام يخص املصانع واملعامل أو غريها من املؤسسات 

التي تصنع فيها مصوغات من البالتني أو الذهب أو الفضة ومصوغات مموهة بالذهب أو الفضة بوسائل 

مكلفنة أو كهربائية كياموية؛

2- تطبق مقتضيات 1 أعاله كذلك عىل التجار يف املصوغات املذكورة.

الفصل 92 - إن الصناع أو التجار القاطنني مبقر مكتب جمريك للدمغة يحررون الترصيح املشار 
إليه يف الفصل 91 أعاله بسجل خاص ويوقعون عىل املقتطع، أما الصناع أو التجار الذين يزاولون مهنتهم 

خارج مقر مكتب جمريك للدمغة فيوجهون إىل املكتب الذي ينتمون إليه الترصيح املذكور يف شكل  رسالة 

عادية مشهود بصحة التوقيع عليها، ويسلم إليهم جميعا إيصال يجب أن يقدم كلام طلب ذلك.

الفصل 93 -  يجب عىل كل صانع أو تاجر :

- أن يلصق مبكان ظاهر من مصانعه أو مخازنه جدوال تقدمه اإلدارة بعوض ويتضمن مختلف 

الطوابع الجاري استعاملها ؛

- أن يضمن بسجل يرقمه ويوقعه رئيس املكتب الجمريك للدمغة دخول وخروج املصوغات التي 

يشرتيها أو يبيعها واملصوغات املسلمة إليه ألجل إصالحها ؛

ويجب أن يقدم هذا السجل إىل األعوان املعينني لهذا الغرض كلام طلبوا ذلك.

الفصل 94 – 1- إن التجار املتجولني مبا فيهم الباعة املتنقلون الحاملني عينات والذين يبيعون 
البضاعة للعموم يجب عليهم قبل عرض كل بضاعة للبيع أن يقدموا كتابة ترصيحا عاما مبصوغاتهم أو 

عيناتهم مقابل إيصال إىل املكتب الجمريك للدمغة القريب من محل سكناهم فيام يخص املقيمني باملغرب 

وإىل املكتب الجمريك لالسترياد فيام يخص الواردين من الخارج.

املشار  الطوابع والسجل  باستمرار خالل جوالتهم جدول  املذكورون  التجار  2- يجب أن يحمل 

إليهام يف الفصل 93 أعاله.
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الفصل 95 - يجب أن يبني يف الفاتورات املسلمة إىل املشرتين عيار األشياء املبيعة عندما يطلب ذلك.

الفصل 96 - 1- إن املوظفني و السامرسة املحلفني وجميع األعوان املكلفني بأن يبيعوا عن طريق 
املزاد العلني وفقا للترشيع املعمول به مصوغات من البالتني أو الذهب أو الفضة يتعني عليهم الترصيح 

بها وتقديم األشياء إىل املكتب الجمريك للدمغة التابع له مكان البيع قبل التاريخ املحدد لهذا البيع بثامن 

وأربعني ساعة عىل األقل ؛

2- يطبع أعوان املكتب الجمريك للدمغة األشياء عندما تقتيض الرضورة ذلك ويرجعونها إىل العون 

املكلف بالبيع مع بيان الرسوم الواجبة.

وتبقى هذه الرسوم يف جميع الحاالت كسبا للخزينة، وتقتطع من مدخول البيع.

3- ال يجوز بيع املصنوعات التي يقل عيارها عن العيار القانوين األدىن إال بعد تكسريها.

الفرع 3

القواعد املطبقة عىل االسترياد

الفصل 97 - 1- يرصح إىل املكتب الجمريك لالسترياد باملصوغات من البالتني أو الذهب أو الفضة 
املستوردة إىل املغرب؛

2- تقوم اإلدارة بعد الوزن واإليداع طبق الرشوط املقررة يف الفصلني 103 و107 بعده بتوجيه 

املصوغات املذكورة إىل املكتب الجمريك للدمغة املختص محليا حيث تجري عليها القواعد املطبقة عىل 

املصنوعات املغربية مع مراعاة وجوب التصدير املنصوص عليه يف الفصل 106-2 بعده يف حالة عيارات 

تقل عن العيارات الدنيا املبينة يف الفصل 51 من الظهري الرشيف رقم 1.77.340 السالف الذكر.

وفيام يخص اإلستريادات املبارشة عن طريق الربيد تحدد إجراءات دخول البضائع مبقرر مشرتك 

ملدير اإلدارة ووزير الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية.

الفصل 98 - إن املصوغات امللبسة أو املغشاة أو املركبة من معادن مختلفة أو من معدن عادي 
الصنع  ذات  األشياء  املطبقة عىل  القواعد  عليها  تجري  املغرب  إىل  املستوردة  الفضة  أو  بالذهب  مموه 

املحيل من نفس النوع، ويجب أن تنقش عليها الطوابع املنصوص عليها يف الفصلني 86و87 أعاله إما قبل 

استريادها وإما من طرف املستورد نفسه قبل حيازتها من مكتب الجمرك.

الفصل 99 - إن املصوغات من البالتني أو الذهب أو الفضة الراجعة إىل املغرب والحاملة الطوابع 
األصلية الجاري استعاملها تصل معفاة من الرسوم والرضائب بعد التأكد من صحة الطوابع القانونية من 

لدن املكتب الجمريك للدمغة املختص محليا يف حالة الشك.

الفرع 4

القواعد املطبقة عىل التصدير

الفصل 100 - عندما يريد صانع أو تاجر تصدير مصوغات جديدة من البالتني أو الذهب أو 
الفضة تحمل الطوابع القانونية ألجل بيعها يف الخارج، يجب عليه أن يقدم الترصيح الكتايب بذلك إىل 

املكتب الجمريك للدمغة الذي ينتمي إليه وأن يقدم املصوغات املذكورة. 
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الفصل 101- ال ميكن أن يبارش اإلرسال إىل يف علب مختوم عليها باملكاتب الجمركية للدمغة 
ويجب أن يثبت التصدير من طرف الجمرك داخل أجل ثالثة اشهر يف نظري الترصيح بالتصدير املسلم 

للمصدر من لدن املكتب الجمريك للدمغة.

الفرع 5

مكاتب الدمغة – اختصاصاتها وسريها

الفصل 102- 1- يحدد عىل النحو التايل اإلختصاص الرتايب للمكاتب الجمركية للدمغة:

مكتب الرباط :

- عامالت الرباط وسال والصخريات-متارة ؛

- أقاليم القنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليامن.

مكتب الدار البيضاء :

- عاملتا الدارالبيضاء واملحمدية ؛

مالل  وبني  بنور  وسيدي  وسطات  وبرشيد  سليامن  وابن  ومديونة  والنوارص  الجديدة  أقاليم   -

وأزيالل و الفقيه بن صالح وخريبكة.

 مكتب فــاس :

- عاملتا فاس و مكناس ؛

- أقاليم الحاجب و إيفران و موالي يعقوب و صفرو و بوملان و تاونات وتازة وخنيفرة.

مكتب مراكش :

- عاملة مراكش ؛

- أقاليم شيشاوة والحوز و قلعة الرساغنة و الرحامنة و اليوسفية و الراشيدية و ورزازات وميدلت 

وتنغري و زاكورة.

مكتب الصويرة :

- إقليام الصويرة وآسفي.

مكتب وجدة :

- عاملة وجدة – أنجاد ؛

- أقاليم الناضور والدريوش وجرادة وبركان وتاوريرت وكرسيف وفكيك.

مكتب أكادير :

- عاملتا أكادير-إيداوتانان وإنزكان-أيت ملول ؛
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- أقاليم اشتوكة أيت باها و تارودانت و تيزنيت و طاطا و كلميم وأسا-الزاك و طانطان و سيدي 

إيفني و العيون و بوجدور و طرفاية و السامرة ووادي الذهب و أورسد.

مكتب طنجة :

- عاملتا طنجة – أصيلة واملضيق - الفنيدق ؛

- أقاليم تطوان والفحص - أنجرة والعرائش والحسيمة و شفشاون و وزان.

2- يبارش يف كل مكتب من املكاتب املذكورة اختبار وطبع املصوغات املشار إليها يف الفصل 44 من 

الظهري الرشيف رقم 1.77.340 املشار إليه أعاله الصادر يف 25 شوال 1397)9 أكتوبر 1977( مبثابة قانون.

الفصل 103- 1- إن إيداع املصوغات الواجبة مراقبتها غري املصوغات املستوردة املقدمة وقت 
إدخالها  يبارش لدى املكتب الجمريك للدمغة املختص محليا ؛

2- يثبت اإليداع بحضور املودع أو وكيله القانوين الذي يوقع الترصيح باإليداع والذي يسلم إليه 

إيصال مقتطع من كناش ذي أرومات؛

البالتني  3- يتضمن الترصيح وزن املصوغات، وإذا كان نفس املصوغ يشتمل يف آن واحد عىل 

والذهب والفضة أو عىل أحد هذه املعادن مع بطانة من معادن غري نفيسة وجب التنصيص بالترصيح 

عىل وزن كل من البالتني والذهب والفضة عىل التوايل.

الفصل 104 - 1- إن الترصيح الذي يوقعه الصانع أو املستورد وقت تقديم كل بضاعة للمراقبة 
يتضمن بيان العيار الذي يطلب الطابع من أجله.

ويجب أن ال يشتمل كل ترصيح إىل عىل أشياء من نفس العيار فيام يخص املصوغات املستوردة 
ومن نفس العيار والتذويب فيام يخص األشياء املصنوعة باملغرب؛

2- إن الترصيح بالعيار ال يلزم املودعني بالنسبة للمصوغات املستوردة املقدمة وقت إدخالها وكذا 
بالنسبة للمصوغات الخاضعة للمراقبة يف الحاالت املنصوص عليها يف الفصل 96 أعاله والفصل 48-1 ت 
من الظهري الرشيف رقم 1.77.340 املشار إليه أعاله الصادر يف 25 شوال  1397 )9 أكتوبر 1977( مبثابة 
قانون. وميكن أن تطبع األشياء املذكورة بعيار أقل من العيار املرصح به برشط أن ال يكون عيارها أقل 

من العيار القانوين األدىن.

الفصل 105 - 1- يبارش االختبار عىل األشياء غري امللحومة يك تتأىت معاينة عيار املعدن املصنوع 
منه املصوغ، ويتأكد املخترب بواسطة التذويب عند الحاجة من عدم اإلفراط يف استعامل اللحام ومن أن 
الظهري الرشيف رقم  الفصل 51 من  املحددة يف  النسبة  يتجاوز يف أي حال من األحوال  اللحام ال  هذا 

1.77.340 املشار إليه أعاله الصادر يف 25 شوال  1397 )9 أكتوبر 1977( مبثابة قانون.

2- إن السقاطات واألجزاء املأخوذة لالختبار تسلم إىل مالكيها عىل حالتها.

الفصل 106 - 1- إذا تبني من أعامل الفحص التي يقوم بها املخترب أن املصوغات العيار املرصح 
به أو أن لها عيارا أعىل مع مراعاة اإلستثناءات املبينة يف الفصل 104-2 أعاله فإن هذه املصوغات يوضع 

عليها بعد أداء رسوم االختبار الطابع املطابق للعيار املرصح به ثم تسلم للمعني باألمر؛
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2- ويف حالة العكس أي إذا أسفرت عملية االختبار عن نتيجة أقل من العيار املرصح به فيام 
يخص املصنوعات املغربية أو من العيار القانوين  األدىن فيام يخص املصنوعات املشار إليها يف الفقرة 2 
من الفصل 104 فإن املصنوعات املدرجة يف اإلقرار ترجع إىل مكتب الجامرك قصد تصديرها يف الحال إن 
تعلق األمر مبنتجات سبق تقدميها للمراقبة حني استريادها أو تسلم بعد تكسريها إن كانت من املصنوعات 

األخرى.

3- ال ميكن أن تكرس املصنوعات إال بعد توجيه إعالم بذلك إىل مالكها، وإذا طلب املعني باألمر 
يف أرومة اإلقرار باإليداع أو يف رسالة خاصة إجراء اختبار جديد، وجب عىل اإلدارة القيام بذلك، فإذا أبطل 
االختبار الجديد نتائج االختبار األول وضعت الطوابع وفق الرشوط املنصوص عليها اعاله. وإذا كانت نتائج 

االختبار الجديد واالختبار األول متامثلة سلمت املصنوعات بعد تكسريها بعد أداء مثن االختبار الثاين.

حراسة  تحت  الدمغة  مكتب  لدى  االختبارات  مدة  طيلة  باملصوغات  يحتفظ   -107 الفصل 
ومسؤولية اإلدارة.

الفصل 108 – تسلم كويرات االختبار يف جميع حاالت اإلختبار بالبوتقة إىل مصوغات وال تقبل 
أية شكاية بخصوص الفرق يف الوزن عن العمليات.

الفصل 109 - ال ميكن اسرتداد املصنوعات املطبوعة أو املكرسة إال بعد رد الوصل باإليداع حامال 
إبراء من لدن املودع.

الفصل 110 - 1- إن املصوغات املطبوعة وغري املسحوبة يف أجل ثالثة أشهر يبتدئ من تاريخ 
اإلعالم بطلب السحب املوجه يف رسالة مضمونة تبيعها اإلدارة عن  طريق املزاد العلني.

أما مردود البيع فيبارش، بعد اقتطاع رسوم االختبار، إيداعه طبق الرشوط املقررة يف الفصل 78 

من مدونة الجامرك املشار إليها أعاله؛

الثاين  التي ثبت بعد اإلختبار األول أو اإلختبار  الشأن كذلك فيام يخص املصنوعات  2- يكون 

أن عيارها دون العيار املفروض ومل يطالب بها يف األجل اآلنف الذكر وبورش تكسريها بعد انرصام هذا 

األجل.

وتقتطع الرسوم املفروضة عىل اإلختبارين املذكورين من حصيلة البيع.

الفصل 111 -  يسند إىل مدير اإلدارة تنفيذ هذا القرار الذي ينرش يف الجريدة الرسمية ويعمل 
به ابتداء من 20 محرم  1398 ) 31 دجنرب 1977(.

وحرر بالرباط يف 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1977 (.

وزير املالية

اإلمضاء : عبد القادر بنسليامن



رشة
ملبا

ري ا
 غ

ب
رضائ

وال
ك 

امر
لج

ة ا
ون

مد
 

ية
ملال

ر ا
زي

لو
ر 

قرا

233

قرار لوزير املالية رقم 77-1310 بتاريخ 17 ذي القعدة 1397 )31 أكتوبر 1977( بتحديد مناذج 

شهادات األصل املسلمة من طرف إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة وكذا رشوط تدخل هذه 

اإلدارة يف هذا امليدان.

إن وزير املالية،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة الراجعة إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة 

املصادق عليها بالظهري الرشيف رقم 339-77-1 الصادر يف 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( مبثابة قانون 

وال سيام الفقرة الثانية من الفصل 18 منها،

يقرر ما ييل :

إما  مطابقة  تكون  املصدرة  املغربية  باملنتجات  املتعلقة  األصل  شهادات  إن   – األول  الفصل 
للنامذج  التي تقدمها اإلدارة وإما إىل النامذج املنصوص عليها يف االتفاقات التجارية املربمة بني املغرب 

وبلد أو مجموعة بلدان معينة.

يسلمون شهادات  عندما  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  إدارة  الثاين – ميكن ألعوان  الفصل 
إثبات األصل املغريب للمنتجات املصدرة أن يلزموا الطالب بتقديم كل وثيقة يبني فيها عىل األخص مكان 

املواد  أصل  املصنوعة  املنتجات  يخص  وفيام  صنعها  أو  واستخراجها  املقصودة  املنتجات  عىل  الحصول 

واملنتجات املستعملة وعمليات الصنع املنجزة وتزايد القيمة الناتجة عنها وكذا جميع عنارص املعلومات 

األخرى الكفيلة باقتناع هؤالء األعوان.

الفصل الثالث – يؤهل مدير إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة يف حالة عدم وجود مقتضيات 
اتفاقية خاصة ألن يبحث مع البلدان املوجهة إليها املنتجات املغربية عن مناذج مبسطة لإلشهاد باألصل 

املنقولة  البضائع  بواسطة  أو  الربيدية  والرزم  الربيدية  الطرود  بواسطة  إما  املصدرة  للمنتجات  املغريب 

بالطائرة.

الفصل الرابع – يسند تنفيذ هذا القرار إىل مدير إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة ويعمل 
به ابتداء من 20 محرم 1398 )31 دجنرب 1977(.

وحرر بالرباط يف 17 ذي القعدة 1397 )31 أكتوبر 1977(

وزير املالية

اإلمضاء : عبد اللطيف الغيسايس
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قرار لوزير املالية رقم 77-1311 بتاريخ 17 ذي القعدة 1397 )13 أكتوبر 1977( تعني مبوجبه 

رشوط تحديد وزن البضائع املستوردة واملصدرة.

إن وزير املالية،

والرضائب  الجامرك  إلدارة  الراجعة  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  مدونة  عىل   بناء 
غري املبارشة املصادق عليها بالظهري الرشيف رقم 339-77-1 الصادر يف 25 شوال 1397)9 أكتوبر1977( 

مبثابة قانون وال سيام الفصل 22 منها،

يقرر ما ييل :

الفصل األول - يقصد لتطبيق الرسوم الجمركية والرسوم والرضائب األخرى واملكوس من :

عليها  تحتوي  التي  والدعائم  والغالفات  والتعبئات  والداخلية  الخارجية  األوعية   : التلفيفات  أ( 
وأعتدة  السمكية  واألغطية  والعربات  البضائع  حمل  صناديق  سيام  وال  النقل  أجهزة   باستثناء  الطرود 

السفن واألدوات الواقية للبضائع والتي تفصل الطرود بعضها عن بعض ؛

ب( وزن األوعية فارغة : وزن التلفيفات، ويساوي الوزن الحقيقي لألوعية فارغة الوزن الفعيل 
للتلفيفات ويكون الوزن املتفق عليه لألوعية فارغة هو الوزن الجزايف للتلفيفات املعرب عنه بنسبة مائوية 

من مجموع وزن البضائع امللففة وتلفيفاتها ؛

ت( الوزن اإلجاميل : مجموع وزن البضاعة وجميع تلفيفاتها ؛

الوزن النصف اإلجاميل : مجموع وزن البضاعة وتلفيفاتها الداخلية ؛

الصايف وزنا صافيا  الوزن  تلفيفاتها ويدعى  البضائع مجردة من جميع  : هو وزن  الصايف  الوزن 
حقيقيا أو وزنا صافيا متفقا عليه تبعا لكيفية الحصول عليه بإسقاط الوزن الحقيقي لألوعية فارغة أو 

الوزن املتفق عليه لهذه األوعية.

املبارشة مقررات يف شكل إعالنات  الجامرك والرضائب غري  إدارة  الثاين – يصدر مدير  الفصل 
للمستوردين واملصدرين يذكر فيها بجدول األوزان املتفق عليها لألوعية الفارغة.

الفصل الثالث – يسند تنفيذ هذا القرار إىل مدير إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة ويعمل 
به ابتداء من 20 محرم 1398 )31 دجنرب 1977(.

وحرر بالرباط يف 17 ذي القعدة 1397 )31 أكتوبر 1977(

وزير املالية

اإلمضاء : عبد اللطيف الغيسايس
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قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2984.20 صادر يف 10 ربيع اآلخر 1442 )26 

نوفمرب 2020( بتحديد مكاتب ومراكز الجمرك و تحديد اختصاصاتها.

وزيـر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة الراجعة إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة 

املصادق عليها بالظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 

1977( كام وقع تغيريها وتتميمها وال سيام الفصل 28 منها،

قرر ما ييل :

املـادة األوىل

تحدد يف امللحق رقم 1 املرفق بهذا القرار، مكاتب ومراكز الجمرك املنصوص عليها يف الفصل 28 

من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة املشار إليها أعاله.

املـادة الثانية

تحدد اختصاصات مكاتب الجمرك الواردة يف امللحق رقم 1 املشار إليه أعاله، حسب التصنيف 

املبني يف امللحق رقم 2 املرفق بهذا القرار.

املـادة الثالثة
ينسخ :

قرار وزير املالية رقم 1312.77 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1397 )31 أكتوبر 1977( بتحديد   -

قامئة مكاتب الجامرك والرضائب غري املبارشة واختصاصاتها وبتعيني املكاتب التي تبارش بها وجوبا بعض 

عمليات االستخالص الجمريك؛

قرار وزير االقتصاد واملالية رقم 3778.18 الصادر يف 4 ربيع اآلخر 1440 )12 ديسمرب 2018(   -

بتحديد قامئة مكاتب ومراكز الجمرك.

املـادة الرابعة
بالجريدة  ينرش  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  إدارة  مدير  إىل  يسند 

الرسمية، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2021. 

وحرر بالرباط يف 10 ربيع اآلخر  1442 )26 نوفمرب 2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون
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امللحق رقم 1 بالقرار رقم 2984.20 الصادر يف 10 ربيع اآلخر 1442 )26 نوفمرب 2020( بتحديد 
مكاتب ومراكز الجمرك وتحديد اختصاصاتها.

جدول بقامئة مكاتب ومراكز الجمرك

املـكاتـب :

- أكا- العيون ؛                                                        -  طانطان ؛                                            

الـمـراكـز : 

- املحمدية ؛ - أكادير - املدينة ؛

- الناضور ؛ - أحفري ؛

- الناضور - امليناء ؛ - الحسيمة ؛

- النوارص ؛ - باب سبتة ؛

- ورزازات ؛ - الدار البيضاء - الضواحي ؛

- وجدة املدينة ؛ - الدار البيضاء - مخازن وساحات االستخالص الجمريك ؛

- الرباط ؛ - الدار البيضاء - امليناء ؛

- الرباط-سال ؛ - الداخلة ؛

- آسفي ؛ - الصويرة ؛

- سطات ؛ - فاس املدينة ؛

- طنجة - املتوسط ؛ - الجرف األصفر ؛

- طنجة املدينة ؛ - القنيطرة ؛

- طانطان ؛ - العيون ؛

- تازة ؛ - العرائش ؛

- تطوان املدينة. - مراكش املدينة ؛

- مكناس ؛

- بليونش ؛ - أكادير - املسرية ؛

- بركان ؛ - أكادير - الفرقة املتنقلة ؛

- بري كندوز ؛ -  أكادير-امليناء ؛

- الدار البيضاء - الضواحي ؛ - أحفري ؛ 

- الدار البيضاء - مخازن وساحات االستخالص الجمريك-الرشق ؛ - الحسيمة ؛

- الدار البيضاء -  مخازن وساحات االستخالص الجمريك-الغرب ؛ - أصيلة ؛

- الدار البيضاء امليناء - وسم البضائع عند التصدير ؛ - باب مليلية ؛

- الدار البيضاء امليناء - معاينة ووسم البضائع عند االسترياد ؛ - باب سبتة ؛

- باريوتشينو ؛
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- النوارص - وسم البضائع املنقولة ؛ - الدار البيضاء امليناء-سكانري و مكافحة املخدرات ؛

- النوارص- الحراسة ؛ - الدار البيضاء - امليناء الحراسة ؛

- النوارص- املسافرون ؛ - الداخلة ؛

- ورزازات ؛ - الصويرة ؛

- وجدة ؛ - فرخانة ؛

- وجدة - أنجاد ؛ - فاس سايس ؛

- الرباط ؛ - فاس املدينة ؛

- الرباط - االدارة املركزية؛ - فيجيج ؛

- الرباط - سال ؛ - الفنيدق - املختلطة ؛

- رأس كبدانة ؛ - كركرات ؛

- آسفي ؛ - الجبهة ؛

- سطات ؛ - الجرف األصفر ؛

- سيدي إفني ؛ - القنيطرة - مناطق الترسيع الصناعي ؛

- طنجة املتوسط - وسم البضائع عند التصدير ؛ - القنيطرة - الفرقة املختلطة ؛

- طنجة املتوسط - معاينة ووسم البضائع عند االسترياد؛ - القرص الصغري ؛

- طنجة  املتوسط - السكانري ومكافحة املخدرات ؛ - العيون ؛

- طنجة املتوسط - الحراسة ؛ - لخناك ؛

- طنجة املتوسط - املسافرون ؛ - العرائش ؛

- طنجة املتوسط - مناطق الترسيع الصناعي ؛ - ماريجواري ؛

- طنجة - ابن بطوطة ؛ - مارينا أكادير ؛

- طنجة - الفرقة املتنقلة ؛ - مارينا السعيدية ؛

- طنجة - امليناء ؛ - مراكش-املنارة ؛

- طنجة - مناطق الترسيع الصناعي ؛ - مراكش املدينة ؛

- طنجة - مخازن وساحات االستخالص الجمريك ؛  - املضيق ؛

- طانطان ؛ - مهدية ؛

- تاوريرت ؛ - مكناس ؛

- طرخال ؛ - ميدار ؛

- طرفاية ؛ - املحمدية ؛

- تازة ؛ - الناضور ؛

- تطوان ؛ - الناضور - العروي ؛

- زايو ؛ - الناضور - مكافحة املخدرات ؛

- زوج بغال. - الناضور-امليناء ؛
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امللحق رقم 2 بالقرار رقم 2984.20 الصادر يف 10 ربيع اآلخر 1442 )26 نوفمرب 2020( بتحديد 

مكاتب ومراكز الجمرك و تحديد اختصاصاتها.

جدول مكاتب الجمرك مع بيان اختصاصاتها 

االختصاصاتاملكاتب

- أكادير املدينة
- الدار البيضاء -الضواحي

- الصويرة
- فاس املدينة

- مراكش املدينة
-  وجدة املدينة

- الرباط

- طنجة املدينة

للجمرك  الكاملة  املامرسة  مكاتب   -  I
والرضائب غري املبارشة )الرضائب الداخلية 

عىل االستهالك والدمغة(.

- أحفري
- الحسيمة

- الدار البيضاء – مخازن وساحات االستخالص الجمريك
- الداخلة

- الجرف األصفر
- القنيطرة

- العيون
- العرائش
- مكناس

- املحمدية
- الناضور
- ورزازات

- آسفي
- سطات

- طانطان
- تازة

- تطوان املدينة

وذات  الكاملة  املامرسة  مكاتب   -  II
االختصاص املحدود يف ميدان الرضائب غري 
الدمغة  لعمليات  مفتوحة  )غري  املبارشة 

بشأن مواد البالتني والذهب والفضة(.

- الدار البيضاء -امليناء
- الناضور-امليناء

- النوارص
- الرباط-سال

- طنجة -املتوسط

III - مكاتب املامرسة الكاملة للجمرك.

املحدود - باب سبتة االختصاص  ذات  املكاتب   -  IV
تفتح  أن  ميكن  التي  املسافرين  ملراقبة  

استثناء لبعض العمليات التجارية.
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قرار لوزير املالية رقم 77-1315 بتاريخ 17 ذي القعدة1397 )31 أكتوبر 1977( بتحديد ساعات 

فتح وإغالق مكاتب الجمرك.

 
إن وزير املالية، 

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة الراجعة إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة 
املصادق عليها بالظهري الرشيف رقم 339-77-1 الصادر يف 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( مبثابة 

قانون وال سيام الفصل 31 منها،

يقرر ما ييل :

الفصل األول ـ تحدد ساعات فتح وإغالق مكاتب الجمرك خالل أيام العمل كام ييل ما مل تطبق 
مواقيت خاصة مخالفة :

- من يوم االثنني إىل يوم الخميس، من الساعة الثامنة والنصف صباحا إىل الساعة الرابعة والنصف 
بعد الزوال مع فرتة اسرتاحة ملدة 30 دقيقة يف منتصف النهار؛

- يوم الجمعة، من الساعة الثامنة والنصف صباحا إىل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال مع 
فرتة اسرتاحة ملدة 30 دقيقة يف منتصف النهار، يتم متديدها بساعة من أجل أداء صالة الجمعة.

وتسهر اإلدارة عىل ضامن استمرارية املرفق خالل أوقات العمل املحدد أعاله.

الفصل الثاين ـ إن ساعات فتح وإغالق :

أ( املكاتب الجمركية للمراقبة الربيدية ؛

إدارة  التوايل  تطبقها عىل  التي  الساعات  الحديدية هي  السكك  ملراقبة  الجمركية  املكاتب  ب( 
الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية واملكتب الوطني للسكك الحديدية بالنسبة ملكاتبها الخاصة التي 

تعمل لديها مصلحة جمركية.

القصل الثالث ـ يعهد بتنفيذ هذا القرار إىل مدير إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة ويعمل 
به ابتداء من 20 محرم 1398 )31 دجنرب1977(.

وحرر بالرباط يف 17 ذي القعدة 1397 )31 أكتوبر 1977(.

وزير املالية،

اإلمضاء : عبد اللطيف الغيسايس
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قرار لوزير املالية رقم 77-1316 بتاريخ 17 ذي القعدة 1397 )31 أكتوبر 1977( بتحديد قامئة 
املكاتب أو املراكز الجمركية املفتوحة لدخول وخروج البضائع املنقولة عن طريق الرب الواردة من 

الخارج أو املوجهة إليه وبتعيني الطرق املبارشة املؤدية إليها 1.

إن وزير املالية،
غري  والرضائب  الجامرك  إلدارة  الراجعة  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  مدونة  عىل  بناء 
املبارشة املصادق عليها بالظهري الرشيف رقم 339-77-1 املشار إليه أعاله الصادر يف 25 شوال 1397 

)9 أكتوبر 1977( مبثابة قانون وال سيام الفصل 35 منها ؛

بالداخلية، املكلف  الدولة  وزير  استشارة  وبعد 

يقرر ما ييل :
املنقولة  البضائع  وخروج  لدخول  املفتوحة  الجمركية  واملراكز  املكاتب  إن   - األول  الفصل 
كام  تحدد  إليها  املؤدية  املبارشة  الطرق  وكذا  إليه  املوجهة  أو  الخارج  من  الواردة  الرب  طريق  عن 

ييل :

املكاتب أواملراكز الجمركيةالطرق املبارشة

أحفريالطريق الذاهبة من السعيدية إىل أحفري الطريق الرئيسية رقم 601

أحفريالطريق الذاهبة من بركان إىل أحفري )ط.و 2(

الطريق الذاهبة من أحفري إىل وجدة )ط.و 2(
أحفري

طريق وجدة

الطريق الذاهبة من فاس إىل تازة ووجدة وزوج بغال )ط.و 6(
طريق وجدة

زوج بغال

الطريق الذاهبة من وجدة إىل فجيج عرب عني بني مطهر تندرارة 
فجيجوبوعرفة )ط.و 17(

باب سبتةالطريق الذاهبة من تطوان إىل سبتة )ط.و 13(

بني أنصارالطريق الذاهبة من الناضور إىل مليلية )ط.و 2(

كركراتالطريق الذاهبة من الكركرات إىل الداخلة )ط.و 1(

املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  إدارة  مدير  إىل  القرار  هذا  بتنفيذ  يعهد   - الثاين  الفصل 
ويعمل به ابتداء من 20 محرم 1398 )31 دجنرب 1977(.

وحرر بالرباط يف 17 ذي القعدة 1397 )31 أكتوبر 1977(.

وزير املالية،

اإلمضاء : عبد اللطيف الغيسايس.

)1(  عدل بقرار وزير االقتصاد واملالية والخوصصة والسياحة رقم 947-02 بتاريخ 7 رييع اآلخر 1423 )19 يونيو 2002( )جريدة رسمية عدد 5022 بتاريخ 18 يوليو 2002(.
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قرار لوزير املالية رقم 77-1318 بتاريخ 17 ذي القعدة 1397 )31 أكتوبر 1977( باإلذن يف إيداع 
الترصيحات املفصلة املتعلقة ببعض البضائع قبل وصولها إىل مكتب الجمرك وبتحديد أجل إيداع 

الترصيحات املفصلة1.

إن وزير املالية،

غري  والرضائب  الجامرك  إلدارة  الراجعة  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  مدونة  عىل  بناء 
أكتوبر   9(  1397 شوال   25 يف  الصادر   1-77-339 رقم  الرشيف  بالظهري  عليها  املصادق  املبارشة 

1977( مبثابة قانون وال سيام الفصل 66 )2-3( منها ؛

يقرر ما ييل :

إذن من مدير  بناء عىل  بالبضائع  املتعلق  املفصل  الترصيح  يودع  أن  - ميكن  األول  الفصل 
إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة قبل وصول البضائع املذكورة إىل مكتب الجامرك.

يف  إليها  املشار  الحالة  غري  ويف  بعده  املكرر   2 الفصل  أحكام  مراعاة  مع  ـ  الثاين  الفصل 
إما  يحسب  يوما  وأربعني  خمسة  أجل  داخل  املفصل  الترصيح  يودع  أن  يجب  أعاله،  األول  الفصل 
ابتداء من تاريخ إيداع الترصيح املوجز بالنسبة للبضائع املنقولة بحرا أو جوا وإما ابتداء من تاريخ 

برا. الجمرك يف حالة نقلها  البضائع إىل مكتب  وصول 

ويدخل يف هذا األجل يوم إيداع الترصيح املوجز أو يوم وصول البضاعة إىل مكتب الجمرك 
انتهاء األجل. الربي ويوم 

القانونية يف هذا األجل، ويحسب السبت يوما كامال. العطل  أيام  وال تدخل 

البضاعة املعنية قد  الفصل 2 أعاله وإذا مل تكن  الثاين املكرر - استثناء من أحكام  الفصل 
يف  يؤذن  أن  ميكن  املبارشة،  غري  والرضائب  الجامرك  مدونة  من   107 الفصل  ألحكام  تطبيقا  بيعت 
البضاعة  عىل  جمركيا  نظاما  يفرض  الذي  املفصل  الترصيح  بإيداع  قانونية،  بصورة  املربرة  الحاالت 

املذكورة يف أجل يفوق األجل املشار إليه أعاله بخمسة وأربعني يوما )45(.

املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  إدارة  مدير  إىل  القرار  بتنفيذ هذا  يعهد   - الثالث  الفصل 
ويعمل به ابتداء من 20 محرم 1398 )31 دجنرب 1977(.

وحرر بالرباط يف 17 ذي القعدة 1397 )31 أكتوبر 1977(.

وزير املالية،

اإلمضاء : عبد اللطيف الغيسايس.

)1(  كام تم تغيريه بقرار لوزير املالية واالستثامرات الخارجية رقم 2916.95 صادر يف 8 شعبان 1416 )30 ديسمرب 1995( )جريدة رسمية عدد 4339 املكرر بتاريخ 9 شعبان 

95-12-1416/31، وبقرار لوزير املالية واالستثـامرات الخارجية رقم 1835-96 صادر يف 6 جـامدى األوىل 1417 )20-09-96( )جريدة رسميــة عدد 4428 بتاريخ 25 

جامدى الثانية 1417 )7-11-96(.
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قرار لوزير املالية رقم 77-1319 بتاريخ 17 ذي القعدة 1397 )31 أكتوبر 1977( بشأن الترصيحات 
الجمركية غري املوجزة1

إن وزير املالية،

غري  والرضائب  الجامرك  إلدارة  الراجعة  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  مدونة  عىل  بناء 
أكتوبر   9(  1397 شوال   25 يف  الصادر   1-77-339 رقم  الرشيف  بالظهري  عليها  املصادق  املبارشة 

1977( مبثابة قانون وال سيام الفصلني 74 و77 منها ؛

يقرر ما ييل :

الجزء األول

 مقتضيات مشرتكة

للترصيحات املفصلة والترصيحات املؤقتة

الفصل األول - °1(  مع مراعاة تطبيق أحكام الفصل 116-°1 من مدونة الجامرك املشار إليها 
أعاله والفصول 15 و16 و17 و17 املكرر و17 املكرر تسع مرات و17 املكرر إحدى عرشة مرة و17 املكرر 

للترصيح يف  استعامله  الواجب  املؤقت  املفصل والترصيح  للترصيح  املعد  املطبوع  بعد،  إثني عرش مرة 

الجمرك بالبضائع املستوردة أو املقدمة للتصدير هو الترصيح املطابق للنموذج الوارد يف امللحق I بهذا 

القرار.

يف  املؤقت  والترصيح  املفصل  الترصيح  لطباعة  املستعمل  للورق  التقنية  املميزات  تحدد   )2

تعليامت يصدرها مدير إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة.

3( )ملغاة بقرار وزير االقتصاد واملالية رقم 14-2454 بتاريخ  9 يوليو 2014 ج ر عدد 6287 

بتاريخ فاتح سبتمرب 2014(.

الفصل 2 – ال ميكن أن تحرر بقلم الرصاص الترصيحات املفصلة وال الترصيحات املؤقتة.

وعندما يكون الترصيح املفصل مقرونا بالتزام مكفول، يجب أن يصحب بحروف مطبعية توقيع 

املرصح وتوقيع املتعهد وكفيله ببيان اسم املوقع عىل الترصيح وعند االقتضاء باسم املتعهد وكفيله.

الفصل 3 – ال تقبل الكتابة بني السطور وال التحميل.

)1(  - كام تم تغيريه بقرار لوزير املالية رقم 1791-91 صادر يف 19 جامدى اآلخرة 1412 )26 ديسمرب 1991 ج ر عدد 4131 بتاريخ فاتح يناير 1992( وبقرار لوزير املالية 

واالستثامرات الخارجية رقم 1218.96 صادر يف 11 يونيو 1996 )جريدة رسمية عدد 4391 بتاريخ فاتح يوليو 1996(، وبقرار لوزير املالية واالستثامرات الخارجية رقم 

429.97 صادر يف 9 ذي القعدة 1417 )19 مارس 1997( )جريدة رسمية عدد 4478 بتاريخ 23 ذي الحجة 1417 )فاتح ماي 1997(. وبقرار لوزير املالية واالستثامرات 

الخارجية رقم 1021.97 صادر يف 3 صفر 1418 )9 يونيو 1997( )جريدة رسمية عدد 4500 بتاريخ 17 يوليو 1997( وبقرار لوزير اإلقتصاد واملالية رقم 98-1973 صادر يف 

28 جامدى اآلخرة 1419 )20 أكتوبر 1998( )جريدة رسمية عدد 4636 بتاريخ5 يونرب 1998(.

- قرارات وزير االقتصاد واملالية والخوصصة رقم 417-01 بتاريخ 20 فرباير 2001 )ج ر عدد 4888 بتاريخ 5 أبريل 2001( و997-01 بتاريخ فاتح يونيو 2001 )ج ر عدد 4914 

بتاريخ 5 يوليو 2001( و1411-01 بتاريخ 20 يوليو 2001 )ج ر عدد 4932 بتاريخ 6 سبتمرب 2001(.

- قرارات وزير االقتصاد و املالية رقم 14-2454 بتاريخ 9 يوليو 2014 )ج ر عدد 6288 بتاريخ 4 سيبتمرب 2014(  و رقم 17-2453 بتاريخ 29 ديسمرب 2017 )ج ر عدد 6644 

بتاريخ فاتح فرباير 2018(.
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ويجب أن يصادق رصاحة عىل الشطب واإلحاالت أو اإلضافات من طرف موقع الترصيح املفصل 

أو املوقت أو عند االقتضاء من طرف املتعهد وكفيله عىل حسب ما إذا كان الشطب املذكور أو اإلحاالت 

أو اإلضافات تهم الترصيح نفسه أو تهم التعهدات.

الفصل 4 - 1 - عندما يتعذر إدراج البيانات املتعلقة مبختلف املواد التي يحتوي عليها طرد واحد 
يف نفس املطبوع أضيف مطبوع أو عدة مطبوعات أخرى إىل املطبوع األول ؛

2 - كذلك يكون الشأن عندما يتعلق األمر ببضائع تشكل كال قامئا بذاته أو تعد لرتكيب آلة واحدة 

أو جهاز واحد وتتعلق مختلف أعضائها أو عنارصها بعدة أبواب مختلفة من التعرفة ال ميكن إدراجها يف 

مطبوع واحد ؛

3 - إن مختلف املطبوعات املقدمة وفق الرشوط املبينة أعاله تشكل ترصيحا واحدا ويخصص لها 

رقم تسجيل واحد متبوع بعالمة خاصة لكل واحد منها. وعالوة عىل ذلك فإن عبارة »ترصيح يف عدد كذا 

)باألرقام( من املطبوعات« يجب أن يكتبها املرصح باملكان املخصص لهذا الغرض يف املطبوع األول.

الجزء الثاين

مقتضيات خاصة بالترصيحات املفصلة

الباب األول

عدد وبيانات هذه الترصيحات

الفصل 5 -  يجب أن تودع الترصيحات املفصلة يف العدد من النسخ الذي تراه إدارة الجامرك 
والرضائب غري املبارشة رضوريا.

الفصل 6 - أ( يجب أن تشتمل التصاريح املفصلة عىل البيانات املطابقة لعناوين الخانات الواردة 
يف املطبوع املنصوص عليه بالفصل األول )الفقرة األوىل( أعاله ؛

ب( تحدد كيفية استعامل املطبوع املذكور يف تعليامت يصدرها مدير إدارة الجامرك والرضائب 

غري املبارشة.

الفصل 7 – ) ملغى بقرار وزير االقتصاد واملالية رقم 41-4542 بتاريخ  9 يوليو  2014 ج ر عدد 
6287 بتاريخ فاتح سبتمرب 2014(.
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الباب الثاين

 الوثائق الواجب إلحاقها

بالترصيحات املفصلة

الفصل 8 - يجب أن تلحق بالترصيح املفصل :

1 - عند االسترياد و التصدير، الفاتورات املتعلقة بالبضائع املرصح بها بالتفصيل ؛

2 - جميع الوثائق األخرى التي تطلبها إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة ألجل تطبيق:

أ( الرسوم والرضائب ؛

ب( األنظمة الجمركية ؛

ت( مختلف الترشيعات التي يعهد إىل إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة بتقديم املساعدة 
ألجل تنفيذها وال سيام الترشيع الخاص مبراقبة التجارة الخارجية ومراقبة الرصف.

الفصل 9 - رغبة يف تسهيل عمليات فحص البضائع والتعجيل بها يجوز للمرصح أن يديل، دعام 
لتصاريحه، مبذكرات تفصيلية يبني فيها عن كل طرد وزن البضائع وعددها ونوعها.

املنصوص  الواجبات  إىل  وتأريخها من طرف املرصح  توقيعها  بعد  التفصيلية  املذكرات  وتخضع 
عليها يف الفصلني 2 و3 أعاله.

الجزء الثالث

مقتضيات خاصة بالترصيحات املؤقتة

الفصل 10 - تحرر التصاريح املؤقتة يف نسختني عىل املطبوع املشار إليه يف الفصل األول )الفقرة 
األوىل( أعاله.

الفصل 11 - يجب أن تشتمل التصاريح املؤقتة عىل البيانات التالية :

1- إسم وعنوان املرصح. وإذا كان األمر يتعلق مبعرش أو شخص مشار إليه يف الفصل 69 من 
مدونة الجامرك املذكورة بيان صفته والرقم الذي قبل أو رخص له مبوجبه ؛

2- رقم الترصيح املوجز وعند االقتضاء رقم البيان وسند الشحن وورقة النقل الجوي أو أي مستند 

آخر لنقل البضائع املقصودة ؛

التعريف  أكواما،  املنقولة  البضائع  يخص  فيام  أو  وأرقامها  وعالماتها  ونوعها  الطرود  عدد   -3

بوسائل النقل ؛
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4- نوع البضاعة ؛

5- املكان الذي يجب أن يتم فيه الفحص التمهيدي ؛

6- االلتزام بأداء الرسوم والرضائب املستحقة عىل العينات املأخوذة عند االقتضاء.

الفصل 12 – ال ميكن أن يتم الفحص التمهيدي املنصوص عليه يف الفصل 76 من مدونة الجامرك 
املذكورة إال بإذن من إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة وبحضور عون من هذه اإلدارة.

عند  املستحقة  والرضائب  الرسوم  عليها  تفرض  أخذها  يف  أذن  التي  العينات  إن   -  13 الفصل 
االقتضاء يف تاريخ الترصيح املؤقت.

اعتامدا عىل  املقبولني  أو  بهام  املعرتف  والقيمة  الصنف  واملكوس حسب  الرسوم  وتقبض هذه 

الترصيح املفصل النهايئ وإال حسب الصنف والقيمة اللذين يعرتف بهام أعوان الجامرك من تلقاء أنفسهم 

طبقا للفصل 58-2 من مدونة الجامرك املذكورة.

الفصل 14 - يلحق يف نهاية العملية نظري من الترصيح املؤقت بالترصيح املفصل النهايئ.

الجزء الرابع

 الترصيح الشفوي، الترصيح الطارئ، الترصيح االتفاقي، الترصيح املبسط السترياد وتصدير 

 العينات والنامذج والقطع النموذجية، الترصيح بالقبول املؤقت

 والتصدير املؤقت للعربات ذات املحرك املعدة الستعامل تجاري واملستعملة

  يف النقل الدويل، الترصيح املبسط، والترصيح بدخول

البضائع إىل منطقة الترسيع الصناعي وخروجها منها.

الباب األول
الترصيح الشفوي

الفصل 15 - ميكن أن يعفى من اإلدالء بالترصيح املفصل كتابة، املسافرون والقاطنون بالحدود 
فيام يخص البضائع واملواد الغذائية أو األشياء املعدة الستعاملهم الشخيص أو العائيل باستثناء كل استعامل 

تجاري والتي يحملونها معهم أو يف أمتعتهم.

القاطنون بالحدود فيام يخص وسائل  و يعفى كذلك من اإلدالء بالترصيح كتابة، املسافرون و 

النقل املشار إليها يف الفصل 145 البند 1-أ من مدونة الجامرك املذكورة.

ويجب عىل املرصح املأذون له يف تقديم ترصيح شفوي أن يديل ألعوان إدارة الجامرك والرضائب 

غري املبارشة بجميع اإليضاحات الرضورية لتطبيق القوانني واألنظمة املكلفة هذه اإلدارة مبراعاتها.

و تسلم اإلدارة للمسافرين، بالنسبة لوسائل النقل املشار إليها أعاله، وثيقة تتضمن املعلومات 

 II املتعلقة بتعريفهم و كذا املعلومات املتعلقة بوسائل النقل، محررة طبقا للنموذج الوارد يف امللحق

من هذا القرار.
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الباب الثاين

الترصيح الطارئ

الفصل 16 - رغبة يف تسهيل اإلجراءات الجمركية والتعجيل بها لفائدة األشخاص الراغبني يف أن 
يقوموا بأنفسهم بتعشري ما ييل :

أ( أمتعة غري مصطحبة ؛

ب( أثاث عىل اثر تحويل إقامة أو إرث ؛

ت( إرسالية ليست لها صبغة تجارية.

اإلدارة رهن  تضعها  بنامذج خاصة  بتحرير ترصيح موجز  أعاله  إليهم  املشار  لألشخاص  ويؤذن 
إشارتهم.

وتحرر هذه الترصيحات وفق النموذج املبني يف امللحق IX من هذا القرار.

الباب الثالث

الترصيح االتفاقي

الفصل 17 - إن استرياد وتصدير البضائع عن طريق الربيد أو بواسطة طرد بريدي يقدم بشأنه 
ترصيح إىل الجمرك يحرر يف النامذج املنصوص عليها يف عقود االتحاد الربيدي العاملي.

غري أنه ميكن إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة إذا رأت يف ذلك فائدة للمعاينة أن تفرض 
إيداع ترصيح مفصل وفق الرشوط املنصوص عليها يف الجزئني األول والثاين أعاله.

الباب الرابع

  تصاريح القبول املؤقت والتصدير املؤقت للعربات املخصصة
الستعامل تجاري واملستخدمة يف السري الطرقي الدويل.

الفصل 17 املكرر - يقدم كذلك يف شأن القبول املؤقت للعربات املعدة لغرض تجاري املستخدمة 
يف السري الطرقي الدويل ترصيح يف الجمرك »D17« الوارد منوذجه يف امللحق IV من هذا القرار.

يكون التصدير املؤقت للعربات املخصصة الستعامل تجاري املستخدمة يف السري الطرقي الدويل 
موضوع الترصيح الجمريك »D20« الوارد منوذجه يف امللحق VII من هذا القرار.
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الباب الخامس

الترصيح بدخول وخروج سفن النزهة

)ينسخ(

الباب السادس

 الترصيح املبسط السترياد وتصدير
العينات والنامذج واملقاطع النموذجية

وفق  استريادها،  شأن  يف  املصدرة  الرشكات  تقدم  أن  ميكن   - مرات  تسع  املكرر   17 الفصل 
نظام القبول املؤقت، العينات والنامذج واملقاطع النموذجية التي ال تتجاوز قيمتها خمسة آالف درهم 
)5.000درهم( وتصديرها منتجات املقاصة املوازية لها، ترصيحا يدعى الترصيح املبسط السترياد وتصدير 

العينات والنامذج واملقاطع النموذجية يحرر وفقا للنموذج الوارد يف امللحق VI بهذا القرار.

الفصل 17 املكرر عرش مرات - يحدد املدير العام إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة رشوط 
وكيفية استعامل الترصيح املبسط املذكور.

الباب السابع

الترصيح املبسط

الفصل 17 املكرر إحدى عرش مرة – تطبيقا ألحكام الفصل 76 املكرر من مدونة الجامرك، ميكن 
أن يكتيس الترصيح املبسط الشكل ويتضمن البيانات الواردة يف النموذج املبني يف امللحق IX من هذا القرار.

الباب الثامن

الترصيح بدخول البضائع إىل منطقة الترسيع الصناعي وخروجها منها

الفصل 17 املكرر إثنى عرش مرة – الشكل والبيانات املتعلقة بالترصيح بدخول البضائع إىل 
منطقة الترسيع الصناعي وخروجها منها هي املبينة يف النموذج الوارد يف امللحق X من هذا القرار.

الباب التاسع

إيداع التصاريح بطريقة إلكرتونية أو معلوماتية

 الفصل 17 املكرر ثالثة عرش مرة – ميكن تحرير التصاريح املشار إليها يف الفصول 16 و 17 
و 17 املكرر و 17 املكرر مرتني و 17 املكرر تسع مرات و 17 املكرر إحدى عرش مرة بطريقة إلكرتونية 
أو معلوماتية وفق الكيفيات و األشكال و الرشوط التي يحددها املدير العام إلدارة الجامرك و الرضائب 

غري املبارشة.
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الفصل 18 - يعهد بتنفيذ هذا القرار إىل مدير إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة ويعمل به 
ابتداء من 20 محرم 1398 )31 دجنرب 1977(.

وحرر بالرباط يف 17 ذي القعدة 1397 )31 أكتوبر 1977(.

وزير املالية،

اإلمضاء : عبد اللطيف الغيسايس 
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قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 840.12 صادر يف 18 من شعبان 1442 )فاتح أبريل 

2021( بتحديد الوسائل املثبتة التي يتألف منها ملف طلب إرجاع املبالغ يف إطار نظام االسرتداد 

)الدراوباك(  و كذا آجال إرجاع هذه املبالغ.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة الراجعة إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة، 

املصادق عليها بالظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 

أكتوبر 1977( كام وقع تغيريها وتتميمها، وال سيام الفصل161 منها ؛

قرر ما ييل :

املادة األوىل

يتألف ملف طلب إرجاع املبالغ املنصوص عليه يف الفصل 161 من مدونة الجامرك املشار إليها 

أعاله من:

1- من طلب يتضمن:

- مراجع تصاريح التصدير أو التفويت تحت نظام القبول املؤقت من أجل تحسني الصنع الفعال 

أو املستودع الصناعي الحر للبضائع املعنية؛

- طبيعة و كمية البضائع املصدرة أو املفوتة؛

- مراجع ترصيح الوضع لالستهالك أو وصل يثبت أدا رسم االسترياد، و عند االقتضاء، املكوس الداخلية 

عن االستهالك املتعلقة بهذه البضائع أو املنتجات الداخلة يف صنعها أو املستهلكة خالل إنتاجها عند االقتضاء.

2- الوثائق التي تثبت، عند االقتضاء، نقل امللكية بني مستورد البضائع وصاحب الطلب أو تلك 

التي تصف مراحل إنتاج هذه البضائع.

املادة الثانية

يتم إرجاع رسم االسترياد، وعند االقتضاء، املكوس الداخلية عن االستهالك يف إطار نظام االسرتداد 

)الدراوباك( داخل أجل ثالثني )30( يوما من أيام العمل، تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. 

املادة الثالثة

ينسخ قرار وزير املالية رقم 1320.77 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1397 )31 أكتوبر 1977( بشأن 

ملف طلب إرجاع املبالغ يف ميدان الدراوباك. 

املادة الرابعة

ينرش يف  الذي  القرار  تنفيذ هذا  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  إلدارة  العام  املدير  إىل  يسند 

الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط يف 18 من شعبان 1442 )فاتح أبريل 2021(

وزير املالية،

اإلمضاء : محمد بنشعبون



رشة
ملبا

ري ا
 غ

ب
رضائ

وال
ك 

امر
لج

ة ا
ون

مد
 

ية
ملال

ر ا
زي

لو
ر 

قرا

264

قرار وزير املالية رقم 78-871  بتاريخ 19 من محرم 1398 )30 دجنرب 1977( بتعلق بعنارص نقص 

بعض املنتجات البرتولية خالل النقل تحت النظام الجمريك

إن وزير املالية،

شوال  من   25 يف  الصادر   1.77.340 رقم  قانون  مبثابة  الرشيف  الظهري   مبقتىض 

املفروضة عليها  والفرجات  البضائع واملصوغات  املطبقة عىل  املقادير  بتحديد  أكتوبر 1977(   9(  1397

رضيبة االستهالك الداخيل وكذا املقتضيات الخاصة بهذه البضائع واملصوغات والفرجات وال سيام الفصل 

الثالث منه.

يقرر ما ييل :

الفصل األول – إن عنارص نقص املنتجات البرتولية اآليت ذكرها خالل النقل تحت النظام الجمريك 
تعفى من املكوس الداخلية عىل االستهالك يف الحدود املبينة بعده وبناء عىل املربرات التي تقبلها اإلدارة :

- الزيوت الخفيفة واملتوسطة املبينة يف الجدول )ت( من الفصل التاسع من الظهري الرشيف رقم 

1.77.340 املشار إليه أعاله الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( مبثابة قانون : 2% من الحصة املصدرة.

- الزيوت الثقيلة يف الجدول )ت( املذكور : 1% من الحصة املصدرة.

الفصل 2 – يعهد إىل مدير إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة بتنفيذ هذا القرار الذي ينرش 
بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 20 محرم 1398 )31 دجنرب 1977(.

وحرر بالرباط يف 19 من محرم 1398 )30 دجنرب 1977(.

اإلمضاء : عبد اللطيف الغيسايس
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قرار لوزير املالية رقم 84-450 صادر يف 25 من رجب 1404 )27 أبريل 1984( بشأن الترصيح 

بالبضائع املنقولة بحرا داخل املنطقة الجمركية

إن وزير املالية،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة الراجعة إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة 

املصادق عليها بالظهري الرشيف رقم 1.77.339 املشار إليه أعاله الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 

1977( وال سيام الفصلني 74 )الفقرة 3( و166 املكرر منها ؛

يقرر ما ييل :

الجــزء األول
صـيغـة الـترصيح

الفصل األول – يجب أن يكتب الترصيح بالبضائع املنقولة بحرا  داخل املنطقة الجمركية عىل 
ورق أصفر )يتحمل الطباعة باآللة الكاتبة( وأال يكتب بقلم الرصاص.

الفصل الثاين – ال يقبل اإلقحام بني السطور أو الكتابة عىل الحروف، ويجب أن يصدق املرصح 
عىل الكلامت املشطوبة واإلحاالت أو الحوايش املضافة.

الفصل الثالث – ميكن أن تضاف استئامرة أو أكرث إىل استئامرة الترصيح األوىل إذا كانت استئامرة 
واحدة غري كافية لبيان جميع البضائع املراد نقلها.

وتكون مختلف االستئامرات املذكورة ترصيحا فريدا وتسجل برقم واحد، ويجب عالوة عىل ذلك أن 

يثبت املرصح عبارة »ترصيح يتكون من ....استئامرة« عىل رأس االستئامرة األوىل.

الجـــزء الثـــانــي

عدد التصاريح املوجزة والبيانات الواردة فيها

الفصل الرابع -  يجب أن يودع من الترصيح املشار إليه يف الفصل األول أعاله عدد النسخ الذي 
تراه اإلدارة الزما ويرافق وجوبا البضاعة املنقولة إىل امليناء املوجهة إليه حيث يجب أن يقدم معها يف 

نفس الوقت.

الفصل الخامس -  يجب أن يتضمن الترصيح البيانات التالية : 

1- اإلحالة إىل الفصلني 116 املكرر من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة ؛

2- اسم املرصح الشخيص أو عنوانه التجاري إن تعلق األمر برشكة ؛
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3- جنسية واسم السفينة الناقلة ؛

4- عالمات الطرود وأرقامها وعددها ونوعها ؛

5- الوزن اإلجاميل للبضائع املراد نقلها وقيمتها وطبيعتها ؛

6- علم السفينة الناقلة وميناء قيدها ؛

7- تاريخ تحرير الوثيقة الجمركية املذكورة وتوقيع املرصح.

الجــزء الثـالـث
الوثائق الواجب إلحاقها بالترصيح

الفصل السادس – ميكن أن تطلب اإلدارة من املرصح أن يضيف إىل ترصيحه جميع  الوثائق 
التي تستلزمها مراقبة عملية النقل البحري داخل املنطقة الجمركية.

الجــزء الــرابع
الفصل السابع – يسند إىل مدير إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة تنفيذ هذا القرار الذي 

ينرش يف الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 29 رجب 1404 )فاتح ماي 1984(.

وحرر بالرباط يف 25 من رجب 1404 )27 أبريل 1984(.

وزير املالية

اإلمضاء : عبد اللطيف الجواهري



رشة
ملبا

ري ا
 غ

ب
رضائ

وال
ك 

امر
لج

ة ا
ون

مد
 

ية
ملال

ر ا
زي

لو
ر 

قرا

267

قرار لوزير املالية رقم 887.84 صادر يف 05 محرم 1405 )فاتح أكتوبر 1984( تحدد مبوجبه رشوط 

وحدود اإلعفاء من الرسم الداخيل عىل االستهالك فيام يتعلق مبا يعرض للخمور املوجودة تحت 

رعاية الجمرك من انتقاص خالل صنعها أو نقلها أو معالجتها أو نقصان ناتج عن أسباب طبيعية.

إن وزير املالية ،

مبقتىض الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رقم 340-77-1 الصادر يف 25 من شوال 1397 

الخاضعة  واملالهي  واملصنوعات  البضائع  عىل  املفروضة  الجمركية  الرسوم  بتحديد   )1977 أكتوبر   9(

للرسوم الداخلية عىل االستهالك وبسن أحكام خاصة بالبضائع واملصنوعات واملالهي املذكورة، وال سيام 

الفصل 3 منه.

يقرر ما ييل :

املـادة األوىل
الجمرك  رعاية  تحت  املوجودة  للخمور  يعرض  ما  االستهالك  الداخيل عىل  الرسم  من  يعفى  ال 

من انتقاص خالل صنعها أو نقلها أو معالجتها أو نقصان ناتج عن أسباب طبيعية إال بعد إثبات ذلك 

مبستندات تقبلها اإلدارة.

وال ميكن أن يتعدى مقدار اإلعفاء  املذكور 2% من الحجم املودع خالل كل فرتة مدتها ثالمثائة 

الغرض  يناسب  اتخذه صاحبه مستودعا خاصا فرديا وهيأه عىل نحو  قبو  يوما يف كل  وخمسة وستون 

املعد له.

املـادة الثانية 
يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينرش يف الجريدة الرسمية إىل مدير إدارة الجامرك والرضائب غري 

املبارشة.

وحرر بالرباط يف 5 محرم 1405 )فاتح أكتوبر 1984(.

اإلمضاء : عبد اللطيف الجواهري



رشة
ملبا

ري ا
 غ

ب
رضائ

وال
ك 

امر
لج

ة ا
ون

مد
 

ية
ملال

ر ا
زي

لو
ر 

قرا

268

قرار لوزير املالية رقم 91-1790 صادر يف 19 من جامدى اآلخرة 1412 )26 ديسمرب 1991( يف شأن 

إيداع التصاريح املوجزة بطرق معلوماتية.

وزير املالية،

الجامرك  إدارة  تحصيلها  تتوىل  التي  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  مدونة  عىل  االطالع  بعد 

والرضائب غري املبارشة املوافق عليها بالظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من 

شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( وال سيام الفصول 49 )الفقرة 3( 54 57 )الفقرة 2( 203 املكرر منها؛

وبناء عىل املرسوم رقم 2.77.862 الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( لتطبيق املدونة 

املشار إليها أعاله و ال سيام الفصلني 215 و 216 املكرر منه؛

قرر ما ييل :

املادة األوىل - يتجسد إيداع التصاريح املوجزة مبكاتب الجامرك املجهزة بنظام الحاسوب قصد 
تعشري البضائع، مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من هذه املادة، بإرسال املعلومات الواردة يف الترصيح 

املوجز املحددة بالقرار رقم 1035.03 الصادر يف 26 من ربيع األول 1424 )28 ماي 2003( ، ويتم هذا 

اإلرسال وفق إجراءات تحددها إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة.

املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  مدونة  من  املكرر   203 الفصل  بأحكام  وعمال  الحالة  يف هذه 

إجراءات  وفق  باملرصح  للتعريف  برمز  يعوض  املوجزة  التصاريح  عىل  التوقيع  فإن  أعاله،  إليها  املشار 

تحددها إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة.

وإذا كان الترصيح املوجز املتعلق بالبضائع املستوردة عن طريق الرب مفروضا بحكم الفصل 54 

من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة فإن إيداعه يجسد كذلك بإرسال املعلومات الواردة يف الترصيح 

املذكور إىل النظام املعلومايت إلدارة الجامرك و الرضائب غري املبارشة. ويف هذه الحالة وعمال بأحكام الفصل 

203 املكرر من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة املشار إليها أعاله يعوض التوقيع عىل الترصيح 

املذكور برمز للتعريف باملرصح.

وتعفى من إجراءات اإليداع املحددة أعاله تصاريح املؤن املوجودة عىل منت الباخرة والبضائع 

الزهيدة القيمة التي ميلكها أفراد الطاقم.

املادة الثانية – يقوم النظام املعلومايت إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة، فور توقيع الترصيح 
املوجز، كام هو مبني باملادة األوىل أعاله، بتسجيل الترصيح و يربز، لهذا الغرض، يف الناظم املستعمل من 

طرف املرصح، رقم هذا الترصيح وساعة وتاريخ تسجيله.

ويكون الترصيح املرسل واملسجل بهذه الطريقة ملزما للمرصح إلزاما تاما.

املادة الثالثة – ميكن لإلدارة إذا ارتأت ذلك رضوريا أن تطلب من املرصح أو مستغل املخزن أو 
ساحة االستخالص الجمريك أن يسلمها   
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- نسخة مكتوبة من الترصيح املوجز محررة وفق الصيغة املحددة مبوجب القرار رقم 1035.03 

الصادر يف 26 من ربيع األول 1424 )28 ماي 2003( املشار إليه أعاله و متضمنة البيانات املحددة يف القرار 

املذكور؛

الثانية من القرار رقم 1035.03 املشار إليه  - و إن اقتىض الحال الوثائق املشار إليها يف املادة 

أعاله.

املادة الرابعة – ييعمل بأحكام هذا القرار من 25 جامدى اآلخرة 1424 )فاتح يناير 1992(.

غري أن إيداع التصاريح املوجزة بطريقة معلوماتية ال يصبح إجباريا لدى مكاتب الجامرك املعنية 

إال عند انتهاء فرتة ستة أشهر ابتداء من هذا التاريخ وذلك بصورة انتقالية.

املادة الخامسة – يسند إىل مدير إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة تطبيق هذا القرار الذي 
ينرش بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط يف 19 من جامدى اآلخرة 1412 )26 ديسمرب 1991(.

اإلمضاء : محمد برادة
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 1416 محرم  من   24 يف  صادر   1773.95 رقم  الخارجية  واالستثامرات  املالية  لوزير   قرار 

)23 يونيو 1995( بتحديد رشوط مراقبة املستودع الصناعي الحر وحراسته وتسيريه.

وزير املالية واالستثامرات الخارجية،

الجامرك والرضائب  إدارة  تتوىل تحصيلها  التي  املبارشة  الجامرك والرضائب غري  بناء عىل مدونة 

غري املبارشة، املصادق عليها بالظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رقم 339-77-1 الصادر يف 25 من شوال 

1397 )9 أكتوبر 1977(، كام وقع تغيريه أو تتميمه وال سيام باملادة 3 من قانون املالية لسنة 1995 رقم 

42.94 الصادر بتنفيذه  الظهري الرشيف رقم 1.94.431 بتاريخ 28 من رجب 1415 )31 ديسمرب 1994( ؛

وعىل املرسوم رقم 2.77.862 الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( لتطبيق مدونة 

رقم  باملرسوم  سيام  وال  تتميمه  أو  تغيريه  وقع  كام  أعاله،  إليها  املشار  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك 

2.94.728 بتاريخ 28 من رجب 1415 )31 ديسمرب 1994( ،

قرر ما ييل :

املـادة األوىل
تخضع املؤسسات املقامة كمستودعات صناعية حرة لحراسة أعوان إدارة الجامرك.

بيد أنه ميكن إعفاء املؤسسات املذكورة من حراسة أعوان اإلدارة بناء عىل إذن من اإلدارة وبعد 

اإلدالء بضامن تعتمده هذه األخرية يغطي االلتزامات املقررة برسم هذا النظام.

املـادة الثانية 
تبني رخصة املؤسسة املشار إليها يف املادة 134-4° من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة 

اختيار اإلدارة تطبيقا ألحكام املادة 1 أعاله وتحدد، عند االقتضاء، تحمالت املستفيد من املستودع مقابل 

الحراسة التي يقوم بها أعوان اإلدارة.

املـادة الثالثة 
عند  لالستعامل،  املعدة  السلع  وكذا  املنفصلة  وقطعها  وأجزاؤها  والتجهيزات  املعدات  تخضع 

الخروج  أو  بالدخول  الخاص  الجمرك  مبكتب  إما  الجمركية  املراقبة  الجراءات  تصديرها،  أو  استريادها 

أوباملوطن.

املـادة الرابعة 
ميكن ألعوان اإلدارة، أثناء مراقبة السلع، أخذ عينات منها ووضع عالمة عليها وختم السلع ما مل 

تتعارض مع ذلك التغيريات املراد إدخالها، وبصفة عامة القيام بجميع اإلجراءات الكفيلة باملساعدة عىل 

التعرف الحقا عىل السلع الخاضعة لهذا النظام.

يجوز ألعوان اإلدارة، عند مراقبة املعدات والتجهيزات وأجزائها وقطعها املنفصلة أن يتخذوا كل 

إجراء من شأنه أن ميكن من التعرف الحقا عىل املعدات والتجهيزات وأجزائها وقطعها املنفصلة الخاضعة 

لهذا النظام.
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املـادة الخامسة 
)ملغاة(

املـادة السادسة 

يجب أن تسلم، إىل أعوان اإلدارة، األجزاء والقطع املنفصلة املستعملة التي تم تعويضها بغرض 

وضعها لالستهالك وفق الرشوط املحددة يف املادة 134-°5 من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة، أو 

التخلص منها أو إعادة تصديرها.

املـادة السابعة 

)ملغاة(

املـادة الثامنة 

خالل مدة خضوعها لنظام املستودع الصناعي الحر، تقدم السلع املستعملة و املعدات والتجهيزات 

واألجزاء والقطع املنفصلة مبجرد ما يطلب ذلك أعوان اإلدارة، ويف حالة إدخال السلع املذكورة يف عملية 

الصنع تقدم لإلدارة أدلة تثبت ذلك.

املـادة التاسعة 

يتعني عىل املستفيد من املستودع الصناعي الحر القيام مبا ييل :

- السهر عىل حفظ السلع بكيفية حسنة، واطالع اإلدارة عىل كل تغيري يطرأ عىل حالة املعدات 

والتجهيزات وأجزائها وقطعها املنفصلة وكذا السلع الخاضعة لنظام املستودع الصناعي الحر؛

- تسهيل عمليات املراقبة واإلحصاء التي يقوم بها أعوان اإلدارة ؛

- عدم نقل املعدات والتجهيزات وأجزائها وقطعها املنفصلة وكذا السلع الخاضعة لهذا النظام من 

مستودع صناعي حر إىل مستودع آخر، دون إذن سابق لإلدارة.

- كام يتعني عليه أن يضع رهن ترصف أعوان اإلدارة :

واملنتجات  لالستعامل  املعدة  السلع  عىل  والتعرف  املراقبة  بعمليات  للقيام  الرضورية  الوسائل 

املصنوعة من هذه السلع ؛

اليد العاملة الرضورية إلنجاز العمليات التي تتطلبها هذه املراقبة.
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املـادة العارشة 
يتعني عىل املستفيد من املستودع الصناعي الحر، مبجرد ما يطلب ذلك أعوان اإلدارة، أن يديل 

مبحاسبة مواده وكذا بالسجالت واملستندات والوثائق التي من شأنها التأكد من التقيد بااللتزامات الناشئة 

عن النظام املذكور.

املـادة الحادية عرشة 
ينرش يف  الذي  القرار  تنفيذ هذا  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  إلدارة  العام  املدير  إىل  يسند 

الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط يف 24 من محرم 1416 )23 يونيو 1995(.

اإلمضاء : محمد القباج
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قرار لوزير املالية واالستثامرات الخارجية رقم 2754.95 صادر يف 21  من جامدى اآلخرة 1416 )15 
نوفمرب 1995( يتعلق بوضع أختام عىل قنينات املرشوبات الكحولية1

وزير املالية واالستثامرات الخارجية ،

بناء عىل الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رقم 340-77-1 الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 

أكتوبر 1977( بتحديد املقادير املطبقة عىل البضائع واملصوغات املفروضة عليها الرضائب الداخلية عىل 

االستهالك وكذا املقتضيات الخاصة بهذه البضائع واملصوغات وال سيام الفصل 8 منه ،

قرر ما ييل :

املادة األوىل

أو  املستوردة  الجعة،  و  الويسيك  و  الخمور  غري  الكحولية  املرشوبات  قنينات  تباع  أن  ميكن  ال 

املنتجة محليا و التي تساوي سعتها أو تجاوز 25 سنتيليرت، إىل الباعة بالتقسيط والخواص أو أن يحوزها 

هؤالء إال يف قنينات تحمل ختام للمراقبة.   

املادة الثانية

الرسوم  أداء  بوصل  اإلدالء  بعد  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  إدارة  املراقبة  أختام  تسلم 

والرضائب. 

املادة الثالثة

لتسويق  املستعملة  القنينات  عدد  يعادل  األختام  من  عددا  واملنتجون  املستوردون  يتسلم 

املرشوبات الكحولية. 

املادة الرابعة

يجب أن يلصق الختم عىل سدادة القنينة أو أي جهاز آخر لإلحكام، ويكون طرفا الختم متدليني 

عىل عنق الزجاجة الذي يجب أن يثبت عليه الختم بلصاق قوي وشفاف ميكن من قراءة رقم الختم.

املادة الخامسة

يجب أن يظل طرفا الختم واللصاق عىل حالهام ويف موضعهام حتى بعد فتح القنينة.

املادة السادسة

اإلدالء  بعد  باألمر  املعنيني  إىل  املخزونة،  الكحولية  املرشوبات  لقنينات  بالنسبة  األختام،  تسلم 

العرض عىل  أو  التي متت حيازتها وكذا مراجع إقرارات االسترياد  القنينات  بإقرار للمخزونات يبني عدد 

االستهالك ووصوالت أداء الرسوم والرضائب. 

 1416 القعدة  ذي  من   23 يف  الصادر   723.96 رقم  الخارجية  واالستثامرات  املالية  وزير  بقرار  القرار  لهذا  األوىل  املادة  تعديل  تم     )1( 

   )12 أبريل 1996(.
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املادة السابعة

يسند إىل املدير العام إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة تنفيذ هذا القرار الذي يعمل بأحكامه 

من فاتح يوليو 1996. 

املادة الثامنة

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية. 

وحرر بالرباط يف 21 من جامدى اآلخرة 1416 )15 نوفمرب 1995(.

اإلمضاء : محمد القباج
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 1417 األوىل  جامدى   6 يف  صادر   1836.96 رقم  الخارجية  واالستثامرات  املالية  لوزير   قرار 

)02 سبتمرب 1996( بتحديد رشوط ونسب منتجات املقاصة التي ميكن عرضها لالستهالك عىل إثر 

القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال1.

وزير املالية واالستثامرات الخارجية،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة التي تتوىل تحصيلها إدارة الجامرك والرضائب غري 

املبارشة املوافق عليها بالظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رقم 339-77-1 بتاريخ 25 من شوال 1397 

)9 أكتوبر 1977( وال سيام الفصلني 135 و141 منها، كام وقع تغيريهام أو تتميمهام باملادة 3 من القانون 

املايل رقم 8.96 للسنة املالية 1997-1996 .

قرر ما ييل :

املـادة األوىل
املبارشة  الجامرك والرضائب غري  الفصل 135 من مدونة  الفقرة 2 املكررة من  تطبيقا ألحكام 

السالفة الذكر، يؤذن  يف عرض منتجات املقاصة لالستهالك عىل إثر نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع 

للقبول  لحساب  تسوية  تصديرها  تم  التي  الكميات  من   %15 بـ  تحدد  قصوى  بنسبة  وذلك  الفعال، 

املؤقت لتحسني الصنع الفعال.)1(

املـادة الثانية
يتم العرض لالستهالك املرخص فيه مبوجب املادة األوىل أعاله وفق الرشوط املحددة يف الفقرة 

الرابعة من الفصل 141 من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة.

املـادة الثالثة
يسند إىل املدير العام إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة تنفيذ هذا القرار الذي ينرش يف 

الرسمية. الجريدة 

وحرر بالرباط يف 6 جامدى األوىل 1417 )20 سبتمرب 1996(.

اإلمضاء : محمد القباج

)1(   تم تعويض عبارة »القبول املؤقت« بــ » القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال«
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التقليدية  والصناعة  والصناعة  التجارة  ووزير  الخارجية  واالستثامرات  املالية  لوزير  مشرتك  قرار 

رقـم 2422.96 صادر يف 20 من رجب 1417 )2 ديسمرب 1996( بتحديد الرشوط الخاصة بتسوية 

حسابات القبول املؤقت1.

وزير املالية واالستثامرات الخارجية ،

ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة التي تتوىل تحصيلها إدارة الجامرك والرضائب غري 
املبارشة املوافق عليها بالظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رقم 339-77-1 بتاريخ 25 من شوال 1397 
)9 أكتوبر 1977(، كام وقع تغيريها بالقانون املايل رقم 8.96 للسنة املالية 1997-1996 وال سيام الفصلني 

145 و151  منه ،

قررا ما ييل :

املـادة األوىل
تطبيقا ألحكام الفصل 145 من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة املشار إليها أعاله تحدث 
الجدول  الواردة يف  للبيانات  املؤقت وفقا  القبول  لتصفية حسابات  والجلد نسب  النسيج  لفائدة قطاع 

امللحق بهذا القرار.

املـادة الثانية 
الرسوم  استيفاء  للبيع  أعاله  إليها  املشار  التصفية  نسب  عن  الناتجة  البقايا  عرض  عىل  يرتتب 
والرضائب املفروضة عىل االسترياد وفق الرشوط املحددة يف الفصل 151 من مدونة الجامرك والرضائب 

غري املبارشة. 

املـادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينرش يف الجريدة الرسمية إىل املدير العام إلدارة الجامرك والرضائب 

غري املبارشة.

وحرر بالرباط يف 20 من رجب 1417 )2 ديسمرب 1996(.

                                                              وزير التجارة والصناعة

وزير املالية واالستثامرات الخارجية،                                والصناعة التقليدية،

          اإلمضاء : محمد القباج                                                 اإلمضاء : إدريس جطو

   

)1(   تم تعويض عبارة »االسترياد املؤقت« »بالقبول املؤقت«
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املـلـحــق

 جدول نسب التصفية الدنيا الخاصة

ببعض البضائع املوضوعة تحت نظام القبول املؤقت

نسبة التصفيةالبضائع املوضوعة تحت نظام القبول املؤقت

98%اللفائف من الكاغط املقوى ....................................................................................

97%التوابع ............................................................................................................................
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1417 رجب  من   21 يف  صادر   2444.96 رقم  الخارجية  واالستثامرات  املالية   لوزير   قرار 

)3 ديسمرب 1996( بتحديد الرشوط املتعلقة بتصحيح التصاريح املوجزة.

وزير املالية واالستثامرات الخارجية،

الجامرك  إدارة  تحصيلها  تتوىل  التي  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  مدونة  عىل  بناء 

بتاريخ  1.77.339 رقم  قانون  مبثابة  املعترب  الرشيف  بالظهري  عليها  املوافق  املبارشة  غري   والرضائب 

25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( وال سيام الفصول 49 و54 و57 و59 املكرر مرتني منها؛

وبعد االطالع عىل قرار وزير املالية رقم 1317.77 الصادر يف 17 من ذي القعدة 1397 )13 أكتوبر 

1977( يف شأن املعلومات التي يجب أن يحتوي عليها الترصيح املوجز بالبضائع املستوردة عن طريق 

الجو ؛

وعىل قرار وزير املالية رقم 449.84 الصادر يف 25 من رجب 1404 )27 أبريل 1984( يف شأن 

الترصيح املوجز بالبضائع املستوردة بحرا،

قرر ما ييل :

املادة األوىل – ميكن، داخل أجل عرشين يوما من تاريخ تسجيل الترصيح املوجز، أن يؤذن 
للمرصح أو وكيله يف تصحيح املعلومات الواردة يف الترصيح املذكور بناء عىل طلبات تقدمها إدارة الجامرك 

والرضائب غري املبارشة مدعومة بكل إثبات من اإلثباتات  املفيدة أو الالزمة.

املادة الثانية -  ال ميكن، بعد انرصام األجل املنصوص عليه يف املادة األوىل أعاله، أن يؤذن 
يف مبارشة التصحيحات إال إذا مل يكن لها أي تأثري عىل الرضائب والرسوم املستحقة أو عىل نظام مراقبة 

التجارة الخارجية والرصف أو عىل األنظمة الخاصة املقرر فيها منع دخول البضائع أو خروجها أو فرض 

قيود عليهام.

املادة الثالثة – يسند إىل مدير إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة تنفيذ هذا القرار الذي 
ينرش يف الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط يف 21 من رجب 1417 )3 ديسمرب 1996(.

اإلمضاء : محمد القباج
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1417 القعدة  ذي   8 يف  صادر   420.97 رقم  الخارجية  واالستثامرات  املالية  لوزير   قرار 

)18 مارس 1997( بتحديد الرشوط الخاصة ببيع الورق املعد لطبع الجرائد.

وزير املالية واالستثامرات الخارجية،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة التي تتوىل تحصيلها إدارة الجامرك والرضائب غري 

املبارشة املوافق عليها بالظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رقم 339-77-1 بتاريخ 25 من شوال 1397 

)9 أكتوبر 1997( ال سيام الفصل 129 منها ؛

وعىل الظهري الرشيف الصادر يف 3 ماي 1952 وال سيام الفصلني 1 و2 منه، كام وقع تغيريه وتتميمه ؛

وعىل قرار وزير املالية رقم 1319.77 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1397 )31 أكتوبر 1977( املتعلق 

بالتصاريح الجمركية غري التصاريح املوجزة وال سيام الفصل 7 منه ،

قرر ما ييل :

املـادة األوىل
يجوز أن يباع الورق املعد لطبع الجرائد واملستوردة بحكم نظام املستودع الحر الخاص إىل مختلف 

الطابعني بناء عىل التصاريح االحتياطية املتعلقة بالعرض لالستهالك، كام هو منصوص عليها يف الفصل 7 من 

القرار املشار إليه أعاله رقم 1319.77 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1379 )31 أكتوبر 1977(.

املـادة الثانية 
يجب أن يقدم الترصيح االحتياطي إىل املكتب الخاص بفتح حساب املستودع من لدن املودع 

وأن يوقعه كل من املودع والطابع.

ويشمل الترصيح االحتياطي الذي يعده كل طابع عمليات التسليم املراد إنجازها خالل مدة ال 

تزيد عىل 30 يوما من تاريخ تسجيله.

ويتضمن الترصيح املذكور عالوة عىل ذلك التزام الطابع بتقديم ما يثبت استعامل الورق ألغراض 

ذات امتياز داخل اآلجال املقررة.

ويضمن عمليات الحيازة املنجزة خالل الفرتة املذكورة كفيل بنيك أو أي ضامن آخر تقبله اإلدارة. 

ويظل هذا الضامن ملزما إىل أن يتم االدالء إىل اإلدارة مبا يثبت استعامل الورق ألغراض ذات امتياز. 

املـادة الثالثة 
يجب عىل املودع أن ميسك محاسبة للمواد تتضمن بوجه خاص هوية الطابعني ومراجع الفاتورات 

أو سندات التسليم أو هام معا وكذا كميات وقيم الورق املبيع.

ويجب أن تقدم محاسبة املواد املذكورة إىل مأموري اإلدارة متى طلبوا ذلك.
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املـادة الرابعة 
يتم إخراج الورق من املستودع بعد االطالع عىل سندات التسليم أو الفاتورات املطابقة أو هام معا.

وتلحق سندات التسليم أو الفاتورات أو هام معا بالترصيح االحتياطي الذي يجب أن يتم عند 

انتهاء املدة املشار إليها أعاله بالعنارص الكمية املبينة يف الفصل 14 من مدونة الجامرك والرضائب غري 

املبارشة.

املـادة الخامسة 
يرسي ابتداء من تاريخ قفل الترصيح االحتياطي أجل األربعة أشهر املقرر يف الظهري الرشيف بتاريخ 

3 ماي 1952 إلدالء الطابع مبا يثبت استعامل الورق ألغراض ذات امتياز.

املـادة السادسة 
يف  ينرش  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  إلدارة  العام  املدير  إىل  يسند 

الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط يف 8 ذي القعدة 1417)18 مارس 1997(.

اإلمضاء : محمد القباج
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 1417 القعدة  ذي   9 يف  صادر   421.97 رقـم  الخارجية  واالستثامرات  املالية  لوزير   قرار 

)19 مارس 1997( بتحديد الرشوط الخاصة بتفويت بعض لوازم التلفيف والتوابع )1(.

وزير املالية واالستثامرات الخارجية،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة التي تتوىل تحصيلها إدارة الجامرك والرضائب غري 

املبارشة املوافق عليها بالظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رقم 339-77-1 بتاريخ 25 من شوال 1397 

)19 أكتوبر 1997(، وال سيام الفصل 139 منها، كام وقع تغيريه بالقانون املايل رقم 96-8 عن السنة املالية 

، 1997-1996

قرر ما ييل :

املـادة األوىل
تطبيقا ألحكام الفصل 6-116 من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة املشار إليها أعاله ميكن 

وفقا للرشوط املنصوص عليها يف املادة الثانية بعده أن تفوت إىل مصدري الفواكه والخرضاوات ومنتجات 

البحر ولوازم وتوابع التلفيف املوضوعة تحت األنظمة املوقفة.

املـادة الثانية 
التلفيف   أو لحسابهم عند االقتضاء مبحطات  املعنيني  1- ميكن أن تسلم مبارشة إىل املصدرين 

بناء عىل فواتري أو سندات تسليم أو هام معا لوازم التلفيف وكذا توابعها املعدة للتلفيف بهدف تصدير 

الفواكه والخرضاوات ومنتجات البحر عىل أن تراعى يف ذلك أحكام الفقرة 2 بعده.

يجب عىل املفوت أن  ميسك محاسبة خاصة باملواد يدرج فيها عىل الخصوص هوية املفوت لهم 

لوازم  أو هام معا ونوع  التسليم  أو سندات  الفاتورات  العاملة لحسابهم ومراجع  التلفيف  أو محطات 

وتوابع التلفيف املفوتة وكميتها وقيمتها.

هوية  فيها  تدرج  باملواد  خاصة  محاسبة  لحسابهم  العاملة  التلفيف  محطة  أو  املفوت  ميسك 

املفوت ومراجع الفاتورات أو سندات التسليم أو هام معا ونوع لوازم وتوابع التلفيف املتسلمة وكميتها 

وقيمتها.

يجب أن تقدم هذه املحاسبات ألعوان اإلدارة مبجرد طلب اإلطالع عليها.

بالتفويت يديل  املنجزة يف كل شهر مدين ترصيح  التسليم  يقدم يف شأن عمليات  أن  2- يجب 

به املفوت له إىل اإلدارة يف شكل ترصيح بالقبول املؤقت يوقعه املفوت بصورة قانونية ويضمنه كفيل 

تعتمده اإلدارة وذلك يف اليوم الخامس عرش التايل النتهاء الشهر املدين املعني عىل أبعد تقدير.

وتضاف إىل التصاريح بالتفويت فواتري أو سندات التسليم أو هام معا.

)1(   تم تعويض عبارة »القبول املؤقت« بــ » القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال« وعبارة »االسترياد املؤقت«  بـ »القبول املؤقت«.
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املـادة الثالثة
ال تنتهي مسؤولية املفوت إزاء اإلدارة إال بعد إيداع الترصيح لدى هذه األخرية و قبوله من لدنها.

املـادة الرابعة
ينرش يف  الذي  القرار  تنفيذ هذا  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  إلدارة  العام  املدير  إىل  يسند 

الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط يف 9 ذي القعدة 1417 )19 مارس 1997(.

اإلمضاء : محمد القباج
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قرار لوزير االقتصاد واملالية رقم 99-1302 صادر يف 6 جامدى األوىل 1420 )18 أغسطس 1999( 

من  وغريها  الجمرك  لرسوم  املكفولة  السندات  بواسطة  األداء  عىل  املطبقة  الزيادة  مبلغ  بتغيري 

الرسوم والرضائب املستحقة عند االسترياد أو التصدير.

وزير االقتصاد واملالية،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة التي تتوىل تحصيلها إدارة الجامرك والرضائب غري 

املبارشة املصادق عليها بالظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 

أكتوبر 1977(، كام وقع تغيريها وتتميها ؛

وعىل املرسوم رقم 2.77.862 الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( لتطبيق املدونة 

املذكورة، كام وقع تغيريه وتتميمه وال سيام الفصل 126 منه،

قرر ما ييل :

املادة األوىل

1397 شوال  من   25 بتاريخ   2.77.862 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   59 للفصل   تغيريا 

)9 أكتوبر 1977( تحدد الزيادة املطبقة عىل السندات املكفولة، املنصوص عليها يف البند 2 بالفصل 94 

من مدونة الجامرك املشار إليها أعاله، يف مثانية يف املائة )8%( يف السنة.

املادة الثانية

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمرب 1999.

وحرر بالرباط يف 6 جامدى األوىل 1420 )18 أغسطس 1999(.

اإلمضاء : فتح الله والعلو
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1421 األوىل  جامدى  من   23 يف  صادر   1067-00 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزير   قرار 

 )24 أغسطس 2000( املحدد لرشوط اللجوء و تسيري اللجان االستشارية يف الجمرك. )1(

وزير االقتصاد و املالية،

والرضائب  الجامرك  إلدارة  الراجعة  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  مدونة  عىل  بناء 

شوال  من   25 بتاريخ   1.77.339 رقم  قانون  مبثابة  الرشيف  بالظهري  عليها  املصادق  املبارشة  غري 

مرتني املكرر  و22  املكرر   22 الفصول  سيام  وال  وتتميمه،  تغيريه  تم  كام   ،)1977 أكتوبر   9(  1397 

و22 املكرر ثالث مرات منها ؛

وعىل املرسوم رقم 2.77.862 الصادر ي 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( بتطبيق املدونة 

املشار إليها أعاله، كام تم تغيريه و تتميمه، وال سيام الفصل 216 املكرر منه،

قرر ما ييل:

املادة األوىل

1- يعهد للجان االستشارية يف الجمرك، املحدثة مبوجب الفصول 22 املكرر و22 املكرر مرتني من 

مدونة الجامرك السالفة الذكر، بإعطاء رأيها حول النزاعات املتعلقة باملادة الجمركية.

تشمل صالحيات اللجان االستشارية عىل الخصوص املواد الجمركية التالية :

- القيمة يف الجمرك؛

- الصنف؛

- أصل البضائع؛

- دراسة صالحية و/أو صحة الوثائق املقدمة؛

- دراسة النتائج املتناقضة للفحوصات املنجزة عىل البضائع؛

- تقدير النقصان و الزيادة باملقارنة مع العنارص الكمية املالحظة.

تاريخ تسجيل  ابتداء من  يوما  الجمرك يف 60  اللجان االستشارية يف  اللجوء إىل  2- يحدد أجل 
الترصيح الجمريك أو القضية موضوع النزاع أو من تاريخ صدور مقرر االدارة املتخذ إثر طعن إداري : 

استعطايف أو رئايس.

يف حالة الطعن يف رأي لجنة التشاور املحلية عندما تتعلق الحاالت مببادئ أساسية، يحدد أجل 
اللجوء إىل اللجنة االستشارية والطعن يف 30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ املعني باألمر مبقرر اإلدارة املتخذ 

عىل إثر رأي لجنة التشاور املحلية.

غري أنه يف حالة سكوت اإلدارة بعد 15 يوما املوالية لتاريخ االجتامع الذي تم خالله التعبري عن 

رأي لجنة التشاور املحلية، فإن أجل اللجوء إىل اللجنة االستشارية والطعن يرسي ابتداء من اليوم املوايل 

النتهاء أجل 15 يوما املذكور أعاله.

)1(  عدل بقرار لوزير املالية والخوصصة رقم 863.04 بتاريخ 24 ربيع األول 1425 )14 ماي 2004( )جريدة رسمية عدد 5226 بتاريخ فاتح يوليو 2004(.
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املادة الثانية

عىل  االقتضاء  عند  أو  للجامرك  جهوية  مديرية  كل  مستوى  عىل  املحدثة  التشاور  لجنة  تعقد 
مستوى املقاطعة الجمركية مبقتىض الفصل 22 املكرر من مدونة الجامرك، اجتامعاتها كل 15 يوما، مببادرة 

من رئيسها أو كلام دعت الرضورة إىل ذلك.

يحدد الرئيس تاريخ و جدول أعامل االجتامع.

توقع ورقة الحضور من طرف األعضاء املشاركني يف أعامل اللجنة وكذا من طرف الفاعل االقتصادي 
أو من ينوب عنه وكل رفض لتوقيع هذه الورقة يدون مبحرض االجتامع.

املادة الثالثة

اللجنة  الخصوص  لهذا  املعني  ممثله  أو  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  إدارة  مدير  يرتأس 
االستشارية والطعن املحدثة مبوجب الفصل 22 املكرر مرتني من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة.

املادة الرابعة

تعقد اللجنة االستشارية والطعن املحدثة اجتامعاتها مببادرة من رئيسها.

يحدد الرئيس تاريخ وجدول األعامل و يقوم باستدعاء أعضاء اللجنة.

توقع ورقة الحضور من طرف أعضاء اللجنة وكذا من طرف الفاعل االقتصادي أو من ينوب عنه. 
وكل رفض لتوقيع ورقة الحضور من طرف أحد أعضاء اللجنة أو الفاعل االقتصادي أو من ينوب عنه، 

يدون مبحرض االجتامع.

املادة الخامسة

يجب أن تضمن يف محارض موقعة من طرف جميع أعضاء اللجنة املشاركني يف االجتامع باستثناء 
باملادة  املتعلقة  والشكايات  النزاعات  حول  املقدمة  اآلراء  كل  عنه،  ينوب  من  أو  االقتصادي  الفاعل 

الجمركية.

ويدون مبحرض كل رفض للتوقيع من طرف أحد أعضاء اللجنة الحارضين.

ترسل نسخة من املحرض املذكور لكل عضو يف اللجنة شارك يف املداوالت.

املادة السادسة

تعقد اللجنة اجتامعها بصفة قانونية بحضور رئيسها وممثل عن القطاع الوزاري املكلف باملورد 
وممثل عن املجموعة املهنية املعنية وكذا الفاعل االقتصادي أو من ينوب عنه.

غري أنه بطلب من الفاعل االقتصادي أو من ينوب عنه، مدون مبحرض االجتامع، ميكن للجنة أن 
تعقد اجتامعها يف غياب ممثل املجموعة املهنية املعنية.

ويعترب غياب الفاعل االقتصادي أو من ينوب عنه عن االجتامع، تخليا عن استشارة اللجنة، ماعدا 
إذا قدم تربيرات تقبلها اإلدارة.
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تحاط مداوالت اللجان املشار إليها أعاله بالرسية. وال يشارك الفاعل االقتصادي أو من ينوب عنه 

يف املداوالت.

وتتخذ األراء بتوافق جميع أعضاء اللجنة املشاركني يف االجتامع أو عند االقتضاء بأغلبية أصوات 

األعضاء الحارضين.

املادة السابعة

املقاطعة  مقر  االقتضاء،  عند  أو  املبارشة  غري  والرضائب  للجامرك  الجهوية  املديرية  مقر  يعترب 

الجمركية املقر الرئييس للجنة التشاور.

االستشارية  للجنة  الرئييس  املقر  املبارشة  غري  والرضائب  للجامرك  العامة  اإلدارة  مقر  ويعترب 

والطعن.

املادة الثامنة
 يعهد إىل مدير إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة بتنفيذ هذا القرار الذي ينرش بالجريدة 

الرسمية و يعمل به ابتداء من 14 جامدى اآلخرة 1421 )13 سبتمرب 2000(.

وحرر بالرباط يف 32 من جامدى األوىل 1421 )24 أغسطس 2000(.

اإلمضاء : فتح الله و لعلو
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 1421 األوىل  جامدى  من   23 يف  صادر   1068-00 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزير   قرار 

الذي يتم بعده اإللغاء من طرف اإلدارة، للترصيح  )24 أغسطس 2000( املحدد لألجل األقىص 

املوجز واملودع قبل األوان.

وزير االقتصاد واملالية،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة الراجعة إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة 

املصادق عليها بالظهري الرشيف مبثابة قانون رقم 339-77-1 الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 

1977( كام تم تغيريه وتتميمه، وال سيام الفصلني 49 و 57 منها ؛

قرر ما ييل :

املادة األوىل

البواخر  إفراغها من  املوجب  البضائع  تتضمن  والتي  األوان  قبل  املودعة  املوجزة،  التصاريح  إن 

والطائرات التي مل تصل بعد إىل الرتاب الخاضع، تلغى من طرف اإلدارة عند انتهاء اآلجال اآلتية: 

ـ )30( يوما بالنسبة للبضائع املنقولة بحرا ؛

ـ )5( أيام بالنسبة للبضائع املنقولة جوا.

يتم احتساب اآلجال املشار إليها أعاله ابتداء من تاريخ تسجيل الترصيح املوجز قبل األوان. 

وال تدخل أيام العطل القانونية يف هذه اآلجال ويحتسب السبت يوما كامال.

املادة الثانية

بالجريدة  ينرش  الذي  القرار  بتنفيذ هذا  املبارشة  الجامرك والرضائب غري  إدارة  إىل مدير  يعهد 

الرسمية.

وحرر بالرباط يف 23 من جامدى األوىل 1421 )24 أغسطس 2000(.

اإلمضاء : فتح الله ولعلو
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قرار وزير االقتصاد و املالية رقم 10-733 صادر يف 18 من ربيع األول 1431 )5 مارس 2010( تحدد 

مبوجبه رشوط تنظيم امتحان الكفاءة املهنية للحصول عىل رخصة املعرش يف الجمرك

وزير االقتصاد و املالية،

غري  والرضائب  الجامرك  إلدارة  الراجعة  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  مدونة  عىل  بناء 
1397 من شوال   25 الصادر يف   1-77-339 رقم  قانون  مبثابة  الرشيف  بالظهري  عليها  املصادق   املبارشة 

)9 أكتوبر 1977( كام وقع تغيريها وتتميمها وال سيام الفقرة 2 من الفصل 68 منها،

قرر ما ييل :

املادة األوىل
الجامرك  إدارة  قبل  الجمرك من  املعرش يف  للحصول عىل رخصة  املهنية  الكفاءة  امتحان  ينظم 

والرضائب غري املبارشة مرة واحدة كل سنة خالل شهر أكتوبر. 

املادة 2
يحدد املدير العام إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة، مبقرر تاريخ ومكان إجراء االمتحان وكذا 

التاريخ األقىص إليداع ملف الرتشح.

ينرش هذا املقرر يف جريدة لإلعالنات القانونية شهرين قبل تاريخ االمتحان.

تنرش الئحة املرشحني املقبولني الجتياز االمتحان يف موقع االدارة عىل االنرتنيت خمسة عرش)15( 
يوما بعد انرصام االجل املحدد إليداع الرتشيحات.

املادة 3
تتألف لجنة االمتحان من خمسة أشخاص عىل األقل من بينهم رئيس يعينون من قبل املدير العام 

من بني موظفي إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة.

تتكون لجنة الحراسة عىل األقل من ثالثة أشخاص من بينهم رئيس يعينهم املدير العام.

املادة 4

ينظم امتحان الكفاءة املهنية للحصول عىل رخصة املعرش يف الجمرك يف حصة من ثالث ساعات 

و ينصب عىل اختبار كتايب يتعلق باملواد التالية :

املعاملمواد االمتحان

3النصوص الترشيعية والتنظيمية الجمركية

2حقوق و التزامات  املعرشين

3إجراءات االستخالص الجمريك

2األنظمة االقتصادية الجمركية

3التصنيف التعريفي

معالجة الترصيحات عىل النظام املعلومايت إلدارة الجامرك 

والرضائب غري املبارشة
3
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املادة 5

 يستدعى املرشحون الناجحون يف االمتحان الكتايب و الذين تنرش الئحتهم عىل موقع اإلدارة عىل 

االنرتنت الختبار شفوي يتعلق باملسائل الجمركية.

يف   20/12 عن  تقل  ال  نقطة  عىل  الحاصلون  املرشحون  إال  الشفوي  االختبار  الجتياز  يقبل  ال 

االمتحان الكتايب.

يعترب متوفقني يف االمتحان، املرشحون الحاصلون عىل معدل عام يساوي أو يفوق 20/12.

تحتسب النقطة النهائية عىل أساس معامل 3/2 بالنسبة لالمتحان الكتايب و 3/1 بالنسبة لالختبار 

الشفوي.

تحرص لجنة االمتحان الئحة املرتشحني الفائزين يف االمتحان وتحرر محرضا يف هذا الشأن و تنرش 

هذه الالئحة عىل موقع االدارة عىل االنرتنيت.

املادة 6

 تنسخ أحكام قرار وزير االقتصاد واملالية رقم 00-1070 الصادر يف 23 من جامدى األوىل 1421 

يف  املعرش  رخصة  عىل  للحصول  املهنية  الكفاءة  امتحان  تنظيم  لرشوط  املحدد   )2000 أغسطس   24(

الجمرك.

املادة 7

 يعهد إىل املدير العام إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة بتنفيذ هذا القرار الذي ينرش يف 

الجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط يف 18 من ربيع األول 1431 )5 مارس 2010(

اإلمضاء : صالح الدين املزوار
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 1421 األوىل  جامدى  من   23 يف  صادر   1071-00 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزير   قرار 

)24 أغسطس 2000( املحدد لشكل وكيفيات مسك الدفاتر التي متكن من تتبع حسابات األنظمة 

االقتصادية الجمركية املوقفة.

وزير االقتصاد واملالية،

املبارشة  الجامرك والرضائب غري  الراجعة إلدارة  املبارشة  الجامرك والرضائب غري  بناء عىل مدونة 

املصادق عليها بالظهري الرشيف مبثابة قانون رقم 339-77-1 الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( 

كام تم تغيريه وتتميمه، وال سيام الفصل 116 املكرر مرتني منها، 

قرر ما ييل :

املادة األوىل
متسك اإلدارة، لكل عملية منجزة تحت نظام اقتصادي موقف، حسابا يتضمن :

ـ أصناف وكميات وقيم البضائع املودعة تحت النظام املوقف املعني ؛

ـ أصناف وكميات وقيم البضائع املقبولة للتصفية والتي تم إيداع ترصيح مفصل بشأنها، وكذلك عند 

االقتضاء، أصناف وكميات وقيم النفايات. 

املادة الثانية

للمسمية  كل سطر  مواد عن  محاسبة  املوقفة،  االقتصادية  األنظمة  لحسابات  املتعهدون  ميسك 

التعريفية.

كل سطر للمسمية التعريفية يؤدي إىل فتح حساب موضع وفقا للنموذج الوارد يف امللحق I من هذا 

القرار والذي يتضمن :

ـ كميات وقيم البضائع املودعة تحت النظام االقتصادي املوقف املعني ؛

ـ كميات وقيم البضائع املقبولة يف التصفية والتي تم بشأنها إيداع تصاريح مفصلة، وكذلك عند 

االقتضاء، كميات وقيم البضائع املسلمة للمناولة.

العدد وذلك حسب طبيعة  أو  أو الحجم أو املساحة  بالوزن أو املرت  يتم مسك الحساب سواء 

البضائع.

املادة الثالثة

يجب تسجيل البضائع املسلمة للمناولة يف سجل مرقم ومؤرش عليه من طرف اإلدارة، وفقا للنموذج 

الوارد يف املرفق II لهذا القرار، مع إبراز بالنسبة لكل عملية :

ـ أصناف وكميات وقيم البضائع املسلمة ؛

ـ مراجع )رقم وتاريخ التسجيل( حساب أو حسابات مسجلة لهذه البضائع ؛
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ـ أرقام وتاريخ اإلذن بالتسليم ؛

ـ اسم الرشكة وعنوان املناول ؛

ـ كميات البضائع املرجعة بعد التحويل أو التي أخضعت لتكملة الصنع.

العدد وذلك حسب طبيعة  أو  أو املساحة  أو الحجم  أو املرت  بالوزن  ويتم مسك السجل سواء 

البضائع.

املادة الرابعة

ميسك املستفيدون من أنظمة مستودع االدخار واملستودع الصناعي الحر والقبول املؤقت ألجل 

تحسني الصنع الفعال والتحويل تحت مراقبة الجمرك والقبول املؤقت، سجل موقع ومؤرش عليه من طرف 

اإلدارة تضمن فيه العمليات املنجزة يف إطار واحد من هذه األنظمة وال سيام :

ـ طبيعة وقيم وكميات البضائع املودعة تحت هذا النظام ؛

ـ طبيعة وكميات وقيم البضائع املقبولة للتصفية التي تم إيداع ترصيح مفصل بشأنها.

املادة الخامسة

يجب تضمني العمليات املنجزة تحت أنظمة التصدير املؤقت لتحسني الصنع السلبي والتصدير 

املؤقت يف سجل موقع ومؤرش عليه من طرف اإلدارة، يربز فيه عىل الخصوص:

ـ صنف وكميات وقيم البضائع املصدرة ؛

ـ صنف وكميات وقيم البضائع التي أعيد استريادها للتصفية، وكذا عند االقتضاء، صنف وكميات 

وقيم النفايات.

املادة السادسة

بالجريدة  ينرش  الذي  القرار  بتنفيذ هذا  املبارشة  الجامرك والرضائب غري  إدارة  إىل مدير  يعهد 

الرسمية.

وحرر بالرباط يف 23 من جامدى األوىل 1421 )24 أغسطس 2000(.

اإلمضاء : فتح الله ولعلو
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 1421 األوىل  جامدى  من   23 يف  الصادر   1071-00 رقم  واملالية  االقتصاد  وزير  لقرار   مرفق 

)24 أغسطس 2000( املحدد لشكل وكيفيات مسك الدفاتر التي متكن من تتبع حسابات األنظمة 

االقتصادية الجمركية املوقفة

مرفق I : تدبري حساب نظام موقف

البضاعة
الرقم يف التعريفة

التسمية التجارية

خـــروجدخـــول

البضائع املستوردة 

أو املحصل عليها 

محليا

مراجع ترصيح باالسترياد

 أو ترصيح بالتفويت

البضائع املقبولة 

للتصفية أو 

املسلمة للمناولة

مراجع الترصيح املوحد للبضائع،

 املستعمل للتصفية

القيمـةالكمية
رمز 

النظام

رمز 

املكتب
القيمـةالكميةالتاريـخالرقـم

رمز 

النظام

رمز 

املكتب
التاريـخالرقـم
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II مرفق

عملـيـة املـناولـة رقـم

* بضائع مسلمة للمناولة
.................................................................................................................................................................................. )1            

.................................................................................................................................................................................. )2            

.................................................................................................................................................................................. )3            

* حسابات متعلقة بالبضائع املسلمة للمناولة )رمز املكتب، رمز النظام، الرقم، التاريخ(
.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

* اسم الرشكة املناولة : 
.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

* العنوان : 
.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

* طبيعة مادة أو مواد املقاصة : 
.............................................................................................................................................................................................................

* إذن التسليم رقم : ............................. ................................................................... يف .........................................................

البضائع املسلمة للمناولة

)1(

البضائع التي تم تسلمها بعد تكملة الصنع
 البضائع التي مازالت عند

املناول

)1( ـ )2(

البضائع التي

تم استعاملها
)2(

كمية بضائع املقاصة 

التي تم تسلمها
تاريخ التسليم
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1421 األوىل  جامدى  من   23 يف  صادر   1072.00 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزير   قرار 

 )24 أغسطس 2000( املحدد لقيمة املعدات واألدوات املستعملة، املستوردة من طرف املغاربة 

القاطنني بالخارج عند رجوعهم النهايئ والتي تقبل مع اإلعفاء من الرسوم واملكوس الجمركية.

وزير االقتصاد واملالية،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة الراجعة إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة 

املصادق عليها بالظهري الرشيف مبثابة قانون رقم 339-77-1 الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 

1977( وال سيام الفصل 164 منها ؛

بتطبيق مدونة  أكتوبر 1977(  الصادر يف 25 من شوال 1397 )9  املرسوم رقم 2-77-862  وعىل 

الجامرك والرضائب غري املبارشة، كام تم تغيريه وتتميمه وال سيام الفصل 180 منه،

قرر ما ييل :

املادة األوىل

طبقا للفقرة الثانية من الفصل 180 من املرسوم رقم 862-77-2 املشار إليه أعاله، فإن قيمة املعدات 

واألدوات املستعملة، املستوردة من طرف املغاربة القاطنني بالخارج الذين مارسوا نشاطا مربحا بصفة دامئة 

والذين رجعوا نهائيا لإلقامة باملغرب، تحدد يف 150.000 ألف درهم.

املادة الثانية

بالجريدة  ينرش  الذي  القرار  بتنفيذ هذا  املبارشة  الجامرك والرضائب غري  إدارة  إىل مدير  يعهد 

الرسمية.

وحرر بالرباط يف 23 من جامدى األوىل 1421 )24 أغسطس 2000(.

اإلمضاء : فتح الله ولعلو
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1421 األوىل  جامدى  من   23 يف  صادر   1073.00 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزير   قرار 

لالستهالك  عرضها  ميكن  التي  املقاصة  منتجات  لحصة  املحدد   )2000 أغسطس   24( 

املتحصلة من نظام املستودع الصناعي الحر.

وزير االقتصاد واملالية،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة الراجعة إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة 

املصادق عليها بالظهري الرشيف مبثابة قانون رقم 339-77-1 الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 

1977( كام تم تغيريه وتتميمه، وال سيام الفصل 134 املكرر منها،

قرر ما ييل :

املادة األوىل

تطبيقا ملقتضيات الفصل 134 املكرر من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة املذكورة، يسمح 

ملنتجات املقاصة املتحصلة من نظام املستودع الصناعي الحر أن تعرض لالستهالك، بنسبة قصوى تساوي 

15% من رقم املعامالت السنوي للصادرات، الذي حققته املقاولة خالل السنة الفارطة.

املادة الثانية

يتم العرض لالستهالك املسموح به طبقا للفصل األول أعاله، وفقا للرشوط املحددة يف الفصل 134 

املكرر مرتني وكذا الفقرة 4 من الفصل 141 من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة.

املادة الثالثة

ينرش  الذي  القرار  هذا  بتنفيذ  املبارشة   غري  والرضائب  الجامرك  إلدارة  العام  املدير  إىل  يعهد 

بالجريدة الرسمية. 

وحرر بالرباط يف 23 من جامدى األوىل 1421 )24 أغسطس 2000(.

اإلمضاء : فتح الله ولعلو
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 1241 األوىل  جامدى  من   23 يف  صادر   1074.00 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزير   قرار 

العمليات  املانح لإلعفاء من وجوب تقديم كفالة لفائدة مستعميل بعض  )24 أغسطس 2000( 

املنجزة تحت األنظمة االقتصادية املوقفة.

وزير االقتصاد واملالية،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة املصادق عليها بالظهري الرشيف مبثابة قانون رقم 

339-77-1 الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( كام تم تغيريه وتتميمه وال سيام الفقرة 3-ب 

من الفصل 116 منها،

قرر ما ييل :

املادة األوىل

فإن  املبارشة  والرضائب غري  الجامرك  الفصل 116 من مدونة  الفقرية 3-ب من  تطبيقا ألحكام 

عمليات استرياد املواد األولية واللوازم ومواد التكييف، املنجزة يف إطار األنظمة االقتصادية املوقفة والتي 

تبقى يف ملكية أجنبية تنجزها املقاوالت املصدرة التي تعمل يف إطار املناولة لحساب اآلمرين األجنبني، 

تعفى يف إطار الرشوط املحددة من طرف مدير إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة من وجوب أداء 

الكفالة املنصوص عليها يف الفقرة 2 من الفصل 116 من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة.

املادة الثانية

بالجريدة  ينرش  الذي  القرار  بتنفيذ هذا  املبارشة  الجامرك والرضائب غري  إدارة  إىل مدير  يعهد 

الرسمية.

وحرر بالرباط يف 23 من جامدى األوىل 1241 )24 أغسطس 2000(.  

اإلمضاء : فتح الله ولعلو
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 1241 األوىل  جامدى  من   23 يف  صادر   1075.00 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزير   قرار 

)24 أغسطس 2000( املحدد ألجل الترصيح بالعنارص الكمية الخاصة بالترصيح االحتياطي.

وزير االقتصاد واملالية،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة الراجعة إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة 

املصادق عليها بالظهري الرشيف مبثابة قانون رقم 339-77-1 الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 

1977( كام تم تغيريه وتتميمه وال سيام الفصل 76 املكرر منها،

قرر ما ييل :

املادة األوىل

بعمليات  الخاصة  الكمية  بالعنارص  واحدا،  شهرا  يتعدى  ال  أجل  داخل  لإلدارة  الترصيح  يجب 

االسترياد والتصدير التي متت بواسطة التصاريح االحتياطية.

يتم احتساب هذا األجل ابتداء من تاريخ تسجيل الترصيح االحتياطي.

املادة الثانية

بالجريدة  ينرش  الذي  القرار  بتنفيذ هذا  املبارشة  الجامرك والرضائب غري  إدارة  إىل مدير  يعهد 

الرسمية.

وحرر بالرباط يف 23 من جامدى األوىل 1421 )24 أغسطس 2000(.

اإلمضاء : فتح الله ولعلو 
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التقليدية والصناعة  والتجارة  الصناعة  ووزير  واملالية  االقتصاد  لوزير  مشرتك   قرار 

 رقم 00-1124 صادر يف 23 من جامدى األوىل 1421 )24 أغسطس 2000( املحدد لالئحة البضائع 

والتي ال  الفعال  الصنع  لتحسني  املؤقت  والقبول  الحر  الصناعي  املستودع  نظامي  املقبولة تحت 

توجد أو توجد جزئيا يف منتجات املقاصة.

وزير االقتصاد واملالية،

ووزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة الراجعة إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة 

املصادق عليها بالظهري الرشيف مبثابة قانون رقم 339-77-1 الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 

1977(، كام تم تغيريه وتتميمه وال سيام الفصلني 134 املكرر و135منها،

قررا ما ييل :

املادة األوىل

البضائع املقبولة تحت نظامي املستودع الصناعي الحر والقبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال والتي 

: كالتايل  املقاصة هي  أو توجد جزئيا يف منتجات  أو جزئيا خالل استعاملها والتي ال توجد  اختفت كليا 

- حجر الصقل ؛

- املواد الكياموية املستعملة يف غسل األلبسة ؛

- املواد الغاسلة ؛

- املواد امللونة ؛

- مواد التلميع املستعملة يف القطاع الفالحي ؛

- الحبيبات ؛

- مذيبات ؛

- زيوت الشحم.  

املادة الثانية

الصناعية،  القطاعات  تلبية حاجيات مختلف  أجل  أعاله ومن  األول  الفصل  أحكام  استثناء من 
ميكن لإلدارة أن تقبل، تحت نظام املستودع الصناعي الحر أو نظام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال، 

بضائع أخرى غري تلك الواردة يف الفصل 1 أعاله.

الواردة يف  البضائع غري  إليها  التي تخضع  الرشوط  العمليات،  لهذه  املرخص  اإلدارة  قرار  يحدد 

الفصل األول. 
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املادة الثالثة

يعهد إىل مدير إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة  بتنفيذ هذا القرار الذي ينرش بالجريدة 

الرسمية. 

وحرر بالرباط يف 32 من جامدى األوىل 1421 )24 أغسطس 2000(.

وزير الصناعة والتجارة    وزير االقتصاد واملالية،       

        والصناعة التقليدية،

اإلمضاء : العلمي التازي. اإلمضاء : فتح الله ولعلو.   
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قرار لوزير االقتصاد واملالية والخوصصة والسياحة رقم 1437.01 صادر يف 16 من جامدى األوىل 

1422 )6 أغسطس 2001( بتحديد آجال تقديم الترصيح اإلضايف.

وزير االقتصاد واملالية والخوصصة والسياحة،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة التي تتوىل تحصيلها إدارة الجامرك والرضائب غري 

املبارشة املصادق عليها بالظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رقم 339-77-1 بتاريخ 52 من شوال 1397 

)9 أكتوبر 1977(، كام وقع تغيريها وتتميمها وال سيام الفصل 76 املكرر منها،

قرر ما ييل :

املادة األوىل

التي كانت محل ترصيح  الصادرات  أو  بالواردات  الخاص  الترصيح اإلضايف  إيداع  يتم  أن  يجب 

مبسط داخل أجل ال يتعدى ثالثني )30( يوما.

ويرسي هذا األجل ابتداء من تاريخ تسجيل الترصيح املبسط.

املادة الثانية

يسند إىل مدير إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة تنفيذ هذا القرار الذي يعمل بأحكامه ابتداء 

من تاريخ نرشه بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط يف 16 من جامدى األوىل 1422)6 أغسطس 2001(.

اإلمضاء : فتح الله ولعلو
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قرار لوزير االقتصاد واملالية والخوصصة والسياحة رقم 444.20 صادر يف 30 من ذي الحجة    1422 

بعد اآلجال   القيام  الواجب قبضها يف حالة  التأخري  الفائدة عن  املحدد لسعر  )15 مارس 2002( 

القانونية بأداء الرسوم والرضائب املنصوص عليها يف مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة التي 

تتوىل تحصيلها إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة.

وزير االقتصاد واملالية والخوصصة والسياحة،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة التي تتوىل تحصيلها إدارة الجامرك والرضائب غري 

املبارشة املوافق عليها بالظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رقم 339-77-1 الصادر يف 25 من شوال 1397 

)9 أكتوبر 1977(، كام وقع تغيريها وتتميمها ؛

وعىل املرسوم رقم 2.77.862 الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( املتعلق بتطبيق 

مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة، كام وقع تغيريه وتتميمه وال سيام الفصل 216 منه،

قرر ما ييل :

املادة األوىل

يحدد سعر الفائدة عن التأخري املنصوص عليه يف الفصول 54 و60 و65 من املرسوم املشار إليه 

أعاله رقم 2.77.862 الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( يف نسبة مثانية يف املائة )8%( يف 

السنة.

املادة الثانية

ينرش يف  الذي  القرار  تنفيذ هذا  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  إلدارة  العام  املدير  إىل  يسند 

الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط يف 30 من ذي الحجة 1422 )15 مارس 2002(.

اإلمضاء : فتح الله ولعلو
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1423 محرم   5 يف  صادر   486.20 رقم  والسياحة  والخوصصة  واملالية  االقتصاد  لوزير   قرار 

)20 مارس 2002( بتعيني املختربات املكلفة بتحديد تركيب البضائع واملنتجات وجميع عنارصها 

املميزة األخرى املقدمة إىل إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة.

وزير االقتصاد واملالية والخوصصة والسياحة،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة التي تتوىل تحصيلها إدارة الجامرك والرضائب غري 

املبارشة املوافق عليها بالظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رقم 339-77-1 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 

1977(، كام وقع تغيريها وتتميمها وال سيام الفصول 81 و140 و163 و163 املكرر مثاين مرات و192 منها ؛

 1397 شوال  من   25 يف  الصادر    1.77.340 رقم  قانون  مبثابة  املعترب  الرشيف  الظهري   وعىل 

الداخلية عىل  للرضائب  الخاضعة  واملصوغات  البضائع  عىل  املطبقة  املقادير  بتحديد   )1977 أكتوبر   9(

االستهالك وكذا األحكام الخاصة بهذه البضائع واملصوغات، كام وقع تغيريه وتتميمه وال سيام الفصل 42 منه،

قرر ما ييل :

املادة األوىل

كل نزاع  يتعلق بنوع البضائع واملنتجات وتركيبها وجميع العنارص األخرى املميزة لها املقدمة إىل 

إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة عند االسترياد أو التصدير أو مبناسبة تحصيل الرضائب الداخلية عىل 

االستهالك التي تستوفيها هذه اإلدارة عىل إثر صنع محيل، ميكن أن تحيله اإلدارة املذكورة قصد التحليل 

إىل كل مخترب ترى اإلدارة فائدة يف استشارته وعىل الخصوص أحد املختربات املبينة بعده :

تعدينية  منتجات  أو  معدنية  مبواد  األمر  تعلق  إذا  والجيولوجيا  املعادن  مديرية  مخترب   -1 

)الدار البيضاء( ؛

تعدينية مبواد  األمر  تعلق  إذا   )LABOMETAL( واملراقبة  للدراسات  التعدين  مخترب   -2 

)الدار البيضاء( ؛

3- املخترب العمومي للتجارب والدراسات )الدار البيضاء( إذا تعلق األمر مبا ييل :

- مواد البناء املعدة ملنشآت الهندسة املدنية ؛

- مواد التلفيف واللفائف من :

الورق والورق املقوى؛  •

• املعادن؛

• الخشب؛

• البالستيك؛

• النسيج؛

• الزجاج.
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4- املخترب الوطني ملراقبة األدوية إذا تعلق األمر باألدوية واملواد الصيدلية )الرباط( ؛

5- مخترب التحاليل واألبحاث البيطرية بطنجة؛ 

6-  مخترب التحاليل واألبحاث البيطرية بالدار البيضاء ؛

7-  املخترب الرسمي للتحاليل واألبحاث الكيميائية بالدار البيضاء ؛

8-  مخترب املدرسة العليا لصناعات النسيج واأللبسة بالدار البيضاء إذا تعلق األمر  مبواد النسيج .

املادة الثانية

ينسخ القرار رقم 202.86 الصادر يف 7 جامدى اآلخرة 1406 )17 فرباير 1986( بتعيني املختربات 
املكلفة بتحديد املواد املكونة واملواد املميزة للبضائع واملنتجات املقدمة إىل إدارة الجامرك والرضائب غري 

املبارشة.

املادة الثالثة

يسند إىل مدير إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة تنفيذ هذا القرار الذي ينرش يف الجريدة 
الرسمية.

وحرر بالرباط يف 5 محرم 1423 )20 مارس 2002(.

اإلمضاء : فتح الله ولعلو
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قرار لوزير االقتصاد واملالية والخوصصة والسياحة رقم 2182.01 صادر يف 7 جامدى األوىل 1423 

)18 يوليو 2002( املحدد لألجل الذي يتم بعده اإللغاء تلقائيا من طرف اإلدارة، للتصاريح املفصلة 

املسجلة بطريقة قانونية والتي مل يخصص لها أي مآل. 

وزير االقتصاد واملالية والخوصصة والسياحة،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة الراجعة إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة 

 1397 شوال  من   25 يف  1.77.339الصادر  رقم  قانون  مبثابة  املعترب  الرشيف  بالظهري  عليها   املصادق 

)9 أكتوبر1977(، كام تم تغيريه وتتميمه وال سيام الفصل 78 املكرر مرتني منها ؛

وعىل املرسوم رقم 2.77.862 الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977(، كام تم تعديله 

وتتميمه وال سيام الفصل 126 املكرر منه، 

قرر ما ييل :

املادة األوىل

غري  والرضائب  الجامرك  إدارة  مصالح  لدى  قانونية  بطريقة  املسجلة  املفصلة  التصاريح  إن 

تلقائيا من طرف اإلدارة بعد انرصام أجل ستني لها أي مآل، ميكن أن تلغى   املبارشة، والتي مل يخصص 

)60( يوما وذلك وفق الرشوط املحددة من طرف هذه األخرية.

يرسي أجل ستني )60( يوما ابتداء من تاريخ تسجيل الترصيح املفصل.

املادة الثانية

بالجريدة  ينرش  الذي  القرار  بتنفيذ هذا  املبارشة  الجامرك والرضائب غري  إدارة  إىل مدير  يعهد 

الرسمية.

وحرر بالرباط يف 7 جامدى األوىل 1423 )18 يوليو 2002(.

اإلمضاء : فتح الله ولعلو 
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1424 األول  ربيع  من   26 يف  صادر   1035.03 رقم  والخوصصة  املالية  لوزير   قرار 

عند  أو  الجو  أو  البحر  املستوردة عن طريق  للبضائع  املوجز  بالترصيح  يتعلق  ماي 2003(   28(

الدخول إىل مخازن وساحات االستخالص الجمريك وكذا الوثائق املمكن إلحاقها به.

وزير املالية والخوصصة،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة التي تتوىل تحصيلها إدارة الجامرك والرضائب 
غري املبارشة املوافق عليها بالظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رقم 339-77-1 الصادر يف 25 من شوال 

1397)9 أكتوبر 1977( وال سيام الفصول 46 و49-3 و57-2 و63-3 منها،

قرر ما ييل :

املادة األوىل

البيانات  وكذا  الجو  أو  البحر  طريق  عن  املستوردة  للبضائع  املوجز  الترصيح  صيغة  تحدد   -1
املدرجة فيه وفق النموذج I امللحق بهذا القرار.

2- تحدد صيغة الترصيح املوجز لتوجيه و دخول البضائع ملخازن وساحات االستخالص الجمريك 
وكذا البيانات املدرجة فيه وفق النموذج II امللحق بهذا القرار.

املادة الثانية

يجوز لإلدارة أن تطلب من املرصح أو مستغل املخزن أو ساحة االستخالص الجمريك أن يضيف 
إىل ترصيحه املوجز العدد الالزم من النظائر وكذا سندات النقل وغريها من الوثائق التي تراها  رضورية.

املادة الثالثة

تنسخ أحكام قرارات الوزير املكلف باملالية رقم 1317.77 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1397 )31 
أكتوبر 1977( ورقم 449.84 بتاريخ 25 من رجب 1404 )27 أبريل 1984( ورقم 1069.00 بتاريخ 23 من 

جامدى األوىل 1421 )24 أغسطس 2000( املتعلقة بنفس املوضوع.

املادة الرابعة

يسند إىل مدير إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة تنفيذ هذا القرار الذي ينرش يف الجريدة 
الرسمية.

 وحرر بالرباط يف 26 من ربيع األول 1424 )28 ماي 2003(.

اإلمضاء : فتح الله ولعلو
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ضائع
رصيح املوجز للب

ي 2003( بتحديد شكل الت
ن ربيع األول 4241 )28 ما

يف 26 م
صادر 

ق I بالقرار رقم 1035.03 ال
ملح

ت املدرجة فيه 
ق البحر أو الجو وكذا البيانا

ن طري
ستوردة ع

 امل
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ت 
ضائع ملخازن وساحا

رصيح املوجز لتوجيه و دخول الب
ي 2003( بتحديد شكل الت

ن ربيع األول 4241 )28 ما
يف 62 م

صادر 
ق II بالقرار رقم 1035.03 ال

ملح
ت املدرجة فيه

يك وكذا البيانا
ص الجمر

االستخال
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قرار مشرتك لوزير املالية والخوصصة ووزير الداخلية رقم 1300.04 صادر يف 24 من جامدى األوىل 

1425 )12 يوليو 2004( بتحديد قامئة املعدات والتجهيزات الخاصة التي تستوردها املديرية العامة 

لألمن الوطني معفاة من الرسوم الجمركية وغريها من الرسوم والرضائب املفروضة عىل االسترياد.

وزير املالية والخوصصة ؛

ووزير الداخلية،

بناء عىل الفصل 164-1- »ح« من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة الصادر بتنفيذه الظهري 

الرشيف املعترب مبثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر1977( كام وقع تغيريها 

وتتميمها ؛

                               1397 شوال  من   25 يف  الصادر   2.77.862 رقم   املرسوم  من  املكرر   190 الفصل  وعىل 

)9 أكتوبر1977( لتطبيق مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة كام وقع تغيريه وتتميمه ،

قررا ما ييل :

املادة األوىل

تضاف إىل هذا القرار، قامئة املعدات والتجهيزات الخاصة التي تستوردها املديرية العامة لألمن 

الوطني، معفاة من الرسوم الجمركية وغريها من الرسوم والرضائب املفروضة عىل االسترياد واملنصوص 

عليها يف الفصل 164-1- »ح« من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة.

املادة الثانية

يسند إىل املدير العام إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة تنفيذ هذا القرار املشرتك الذي ينرش 

يف الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط يف 24 من جامدى األوىل 1425 )12 يوليو 2004(.

وزير املالية والخوصصة،                                                         وزير الداخلية،

اإلمضاء : فتح الله ولعلو                                     اإلمضاء : املصطفى ساهل
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 قامئة املعدات والتجهيزات الخاصة التي تستوردها

املديرية العامة لألمن الوطني معفاة من الرسوم الجمركية

- معدات اإلرساليات اإللكرتونية :

• معدات مدمجة خاصة بشبكات )الهاتف- االتصال – املعلوميات(

- املعدات املعلوماتية الخاصة )باألمن( :

• معدات تستخدم لطبع بطاقة التعريف الوطنية وجذاذات القيس الجسامين وبطاقة تسجيل 
األجانب املقيمني يف املغرب ؛

• وحدات التخزين ؛

• وحدات الحفظ ؛

• أقراص ممغنطة ؛

• معدات إدماج الجذاذيات ؛

• معدات اإلرشاف عىل األبحاث انطالقا من قاعدة املعطيات ؛

• جهاز التعرف عىل البصامت ؛

• آلة الثني FLexcan ؛

• جهاز مراقبة الجوازات باألشعة )السكانري( ؛

• جهاز الرتميز ؛

• جهاز الرزم Routeur Cico ؛

• خادمات Serveurs ؛

. High path •

- معدات االتصـــال :

• معدات خاصة للرتميز والحامية ؛

• معدات تنظيم وسائل الربط املحمية.

- سيارات التدخل املجهزة، الخاصة بالرشطة )مصابيح دوارة – حامية الزجاج – صفارات اإلنذار 
-  تلوين.....( ؛

- دراجات الحراسة املجهزة، الخاصة بالرشطة )مصابيح دوارة – صفارات اإلنذار – تلوين – نظام 
االتصال ...( ؛

- معدات الكشف الخاصة )كاشفات املعادن واملتفجرات واملخدرات...( ؛

- معدات الحامية )صدريات واقية من الرصاص – محافظ مضادة للرصاص – أدرع – خوذات 
الحامية – أقنعة واقية من الغازات...( ؛

- معدات املراقبة باألشعة وفحص األمتعة واألماكن ....( ؛

- معدات إزالة األلغام )روبوات وأجهزة إزالة األلغام ومحاربة اإلرهاب ولوازمها(.
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قرار لوزير االقتصاد و املالية رقم 09-1000 صادر يف 14 من ربيع االخر 1430 )10 ابريل 2009( 

بتحديد تعريفة املنتجات و الخدمات املقدمة من قبل إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة

وزير االقتصاد و املالية،

بـناء علـى قانـون املالية رقـم 07-38  للسنة املالية 2008 الصادر بتنفيذه  الظهري الرشيف رقم 

1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 ) 27 ديسمرب 2007( و السيام املادة  21 منه؛

وعىل املرسوم رقـم 1263-07-2 الصادر يف 16 من ذي الحجة 1428) 27 ديسمرب 2007( بإحداث 

أجرة عن الخدمات املقدمــة من قبــل إدارة الــجامرك والرضائب غري املــبارشة و السيام املادة 2 منه؛

قرر ما ييل :

املادة األوىل

تحدد تعريفات املنتجات و الخدمات املقدمة من قبل إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة وفــق 

الجدول امللحق بهذا القرار.

املادة الثانية

يعهد بتنفيذ هذا القرار إىل مدير إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة ويعمل به ابتداء من تاريخ 

نرشه يف الجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط يف 41 من ربيع اآلخر 1430 ) 10 ابريل 2009 (

االمضاء : صالح الدين مزوار
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قرار وزير االقتصاد و املالية رقم 11-690 صادر يف 20 من شعبان 1432 ) 22 يوليو 2011( بتحديد 

أنواع صفة املتعامل االقتصادي املقبول و مسطرة منح هذه الصفة.

وزير االقتصاد و املالية،

بنـاء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة الراجعة إلدارة الجامرك و الرضائب غري املبارشة 

املصادق عليها بالظهري الشـريف مبثابة قـانون رقم 1.77.339 الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 

1977( كام وقع تغيريها وتتميمها والسيام الفصل 73 املكرر منها؛

وعىل املرسوم رقـم 862-77-2 الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( بتطبيق مدونـة 

الجامرك و الرضائب غيـر املبارشة، كام تم تغيريها و تتميمها و السيام الفصل 53 املكرر ثالث مرات منه.

قرر ما ييل :

املادة األوىل

ذلك حسب  و  املقبول  االقتصادي  املتعامل  صفة  املبارشة  غري  الرضائب  و  الجامرك  إدارة  متنح   

األصناف التالية:

1 - صفة املتعامل االقتصادي املقبول/ تبسيطات جمركية:

الجمركية ولضوابط حفظ  املطابقة  الذي يستجيب ملعايري  للمتعامل  الصفة  أن متنح هذه  ميكن 

السجالت و املالءة املالية.

االقتصاديني  املتعاملني  احرتام  درجة  حسب  وذلك  جمركية  تسهيالت  و  تبسيطات  اإلدارة  متنح 

للمعايري و الضوابط السلف ذكرها.

يتم تقييم هذه املعايري و الضوابط املذكورة تبعا للمرجع املحدد من قبل اإلدارة

2- صفة املتعامل االقتصادي املقبول/ تسهيالت جمركية/ السالمة و األمن ":

ميكن ان متنح للمتعاملني الذين يستوفون املعايري املطلوبة للحصول عىل صفة املتعامل االقتصادي 

املقبول تسهيالت جمركية والذين يطبقون ضوابط السالمة و األمن.

و يتم أيضا تقييم هذه املعايري و الضوابط حسب املرجع املحدد من طرف اإلدارة.

املادة الثانية

يجب عىل طالب الحصول عىل صفة املتعامل االقتصادي املقبول ان يرسل اىل اإلدارة ملفا يحتوي 

عىل الوثائق التالية:

1- طلب معد وفق النموذج املحدد من طرف اإلدارة مرفق مبا ييل :

- النظام األسايس للرشكة؛

- نسخة من السجل التجاري )منوذج "7"(؛

- محارض آخر جمعية عمومية و اجتامع مجلس اإلدارة؛

- الوثائق الجبائية املتعلقة بالسنوات الثالث األخرية؛
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2- تقرير االفتحاص؛

3- و كل وثيقة أخرى تعترب رضورية من طرف اإلدارة.

يعترب كل طلب تنقصه الوثائق املطلوبة غري مقبول و يدعى املعني باألمر الستكامل املعلومات 

الناقصة خالل أجل 15 يوما.

تقوم اإلدارة بإشعار املعني باألمر بتوصلها بامللفات املقبولة داخل أجل ال يتعدى ثالثني يوما.

املادة الثالثة

 ينجز تقرير االفتحاص املذكور أعاله إما من طرف مكتب افتحاص خاص أو عند االقتضاء، من طرف 

أعوان الجامرك و ذلك وفقا للرشوط و حسب مرجع معد لهذا الغرض من طرف اإلدارة.

املادة الرابعة

طبقا للفصل 53 املكرر ثالث مرات من املرسوم رقم 2-77-862 املشار اليه أعاله، يعرض امللف 

املعد لالستفادة من صفة املتعامل االقتصادي املقبول مرفقا بتقرير االفتحاص عىل اللجنة املختصة بدراسته 

طلبات منح صفة املتعامل االقتصادي املقبول قصد إبداء الرأي فيه.

و ميكن لهذه اللجنة أن تطلب اإلدالء بأية وثيقة أخرى تراها رضورية.

املادة الخامسة

 بناء عىل موافقة اللجنة املذكورة، يحدد مبقتىض قرار ملدير إدارة الجامرك و الرضائب غري املبارشة  

صنف صفة املتعامل االقتصادي املقبول املمنوحة و التبسيطات و االمتيازات املتفق عليها وذلك ملدة سنة 

قابلة للتجديد بشكل ضمني.

و بعد انتهاء هذه املدة، يجب إيداع طلب جديد يدرس وفق نفس الرشوط املشار إليها أعاله.

املادة السادسة

تراقب اإلدارة تبعا للكيفيات املحددة من قبلها، مدى احرتام املتعامل االقتصادي املقبول للرشوط 

و املعايري التي تم قبوله مبوجبها.

املادة السابعة

 يسند إىل املدير العام إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء 

من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط يف 20 شعبان 1432 ) 22 يوليو 2011 (

االمضاء : صالح الدين املزوار
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قرار وزير االقتصاد و املالية رقم 11-691  بتاريخ 20 من شعبان 1432 )22 يوليو 2011( بتحديد 

تكوين و رشوط سري اللجنة املكلفة بدراسة طلبات الحصول عىل صفة املتعامل االقتصادي املقبول.

وزير االقتصاد و املالية،

بنـاء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة الراجعة إلدارة الجامرك و الرضائب غري املبارشة، 

املصادق عليها بالظهري الشـريف املعترب مبثابة قـانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( 

كام وقع تغيريها وتتميمها وال سيام الفصل 73 املكرر منها؛

وعىل املرسوم رقـم 862-77-2 الصادر يف 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( بتطبيق مدونـة 

الجامرك و الرضائب غيـر املبارشة، كام تم تغيريه و تتميمه و ال سيام الفصل 53 املكرر مرتني منه.

قرر ما ييل :

املادة األوىل

تحدث لـدى املدير العام إلدارة الجامرك و الرضائب غري املبارشة لجنة مدعوة للنظر يف ملفات 

منح و سحب صفة املتعامل االقتصادي املقبول املنصوص عليها يف الفصل 73 املكرر من مدونة الجامرك 

والرضائب غري املبارشة املشار إليها أعاله.

وتتكون هذه اللجنة التي يرأسها املدير العام إلدارة الجامرك و الرضائب غري املبارشة أو ممثله من :

- مدراء مركزيني لإلدارة؛

- مدراء جهويني لإلدارة؛

- مقرر.

ميكن لرئيس اللجنة، عند الحاجة، أن يستعني بكل شخص يرى فائدة يف خربته التقنية .

تجتمع اللجنة مببادرة من رئيسها كلام دعت الرضورة إىل ذلك.

تضمن القرارات الصادرة عن هذه اللجنة يف محرض يتم توقيعه لزوما من طرف جميع األعضاء.

تبلغ اإلدارة للمعني باألمر قرار الرخصة خالل العرشين يوما املوالية لتاريخ االجتامع الذي تم فيه 

اتخاذ القرار املذكور.

املادة الثانية

يسند إىل املدير العام إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة تنفيذ هذا القرار و يعمل به ابتداء 

من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط يف 20 من شعبان 1432 ) 22 يوليو 2011(

اإلمضاء : صالح الدين املزوار
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قرار لوزير االقتصاد و املالية رقم 11 - 1053 صادر يف 17 من جامدى األوىل 1432 )21 ابريل 2011( 

بتحديد جزء البضائع املمكن عرضه لالستهالك عىل إثر نظام مستودع االدخار

وزير االقتصاد و املالية،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة التي تتوىل تحصيلها إدارة الجامرك والرضائب غري 

املبارشة، املوافق عليها بالظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 

)9 أكتوبر 1977( كام وقع تغيريها وتتميمها والسيام الفصل 130-2 منها؛

قرر ما ييل :

املادة األوىل

تطبيقا ألحكام  الفصل 130-2 ث( من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة السالف ذكرها, يؤذن 

بأن تعرض لالستهالك البضائع املستوردة يف أول األمر يف إطار نظام مستودع االدخار التي تعذر وضعها تحت 

أحد األنظمة املوقفة للتحويل من أجل تصدير منتجات املقاصة و ذلك يف حدود نسبة أقصاها 15 % من 

الكميات املستوردة.

املادة الثانية

يف  ينرش  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  إلدارة  العام  املدير  إىل  يسند 

الجريدة الرسمية.

 و حرر بالرباط  يف 17 من جامدى األوىل  1432 ) 21 ابريل 2011( 

اإلمضاء صالح الدين املزوار
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قرار لوزير االقتصاد و املالية رقم 12-3414 صادر يف 15 من ذي القعدة 1433 )2 أكتوبر 2012( 

بتحديد أجل إيداع الترصيح املوجز.

وزير االقتصاد و املالية،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة التي تتوىل تحصيلها إدارة الجامرك والرضائب غري 

املبارشة املصادق عليها بالظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رقم 339-77-1 الصادر يف 25 من شوال 1397 

)9 اكتوبر1977( كام وقع تغيريها و تتميمها وال سيمـــا الفصول 49-1 و 57-1 و 203 مكرر منها؛

قـرر ما يلـي :  

املادة األوىل :  يودع الترصيح املوجز للبضائع املستوردة عن طريق البحر بطريقة معلوماتية خالل 
اآلجال التالية:

- 24 ساعة، عىل األقل، قبل وصول السفينة إىل امليناء؛

- عىل أبعد تقدير أثناء مــغادرة السفينة آلخر ميناء إذا كانت مدة الرحلة أقل من 24 ساعة. 

املادة الثانية : يودع الترصيح املوجز للبضائع املستوردة عن طريق الجو بطريقة معلوماتية خالل 
اآلجال التالية:

-  4 ساعات، عىل األقل، قبل وصول الطائرة ؛

- عىل أبعد تقدير أثناء إقالع الطائرة من آخر مطار إذا كانت مدة الرحلة أقل من 4 ساعات.

املادة الثالثة : يف حالة حدوث اختالالت يف النظام املعلومايت لإلدارة، يودع الترصيح املوجز مكتوبا 
عىل حامل ورقي وذلك فور وصول السفينة أو الطائرة. و يتم إيداع هذا الترصيح املوجز مبجرد استئناف 

العمل بالنظام املعلومايت.

الجامرك  إدارة  الرسمية إىل مدير  بالجريدة  الذي ينرش  القرار  تنفيذ هذا  : يسند  الرابعة  املادة 
والرضائب غري املبارشة.

 وحرر بالرباط يف 15 من ذي القعدة 1433 )2 أكتوبر 2012(

وزير االقتصاد و املالية

اإلمضاء : نزار بركة
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قرار لوزير االقتصاد و املالية رقم 15-913 صادر يف 15 من جامدى األوىل 1436 )6 مارس 2015( 

يف شأن إيداع التصاريح املفصلة و اإلبراءات املكفولة و الوثائق امللحقة بها بطرق معلوماتية.

وزير االقتصاد و املالية،

بناء عىل مدونة الجامرك و الرضائب غري املبارشة، الراجعة إلدارة الجامرك و الرضائب غري املبارشة 

املصادق عليها بالظهري الرشيف مبثابة قانون رقم 339-77-1 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( 

كام تم تغيريها و تتميمها و السيام الفصل 203 املكرر منها؛

أكتوبر 1977( بتطبيق مدونة  الصادر يف 25 من شوال 1397 )9  وعىل املرسوم رقم 2-77-862 

الجامرك والرضائب غري املبارشة، الراجعة إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة السالفة الذكر، كام تم تغيريه 

وتتميمه وال سيام الفصل 216 املكرر منه؛

وعىل قرار وزير املالية رقم 77-1319 الصادر يف 17 من ذي القعدة 1397 )31 أكتوبر 1977( يف 

شأن التصاريح الجمركية غري املوجزة،

قـرر ما يلـي :  

القسم األول
كيفيات إيداع التصاريح املفصلة و اإلبراءات املكفولة 

والوثائق امللحقة بها بطرق معلوماتية

املادة األوىل :  يتجسد إيداع التصاريح املفصلة و اإلبراءات املكفولة و الوثائق امللحقة بها بإرسال 
إىل النظام املعلومايت إلدارة الجامرك و الرضائب غري املبارشة:

- املعلومات الواردة يف الترصيح، املحددة بالقرار املشار إليه أعاله رقم 77-1319 الصادر يف 17 من 

ذي القعدة 1397 )31 أكتوبر 1977(؛

- البيانات التكميلية التي يحددها، عند االقتضاء، مدير اإلدارة من أجل تطبيق الرسوم و املكوس 

واألنظمة الجمركية و مختلف الترشيعات التي تتكلف اإلدارة بتطبيقها.

و يتم تحديد الكيفيات التقنية لهذا اإلرسال من طرف مدير اإلدارة.

و تعفى التصاريح االتفاقية و التصاريح املتعلقة بالبضائع و األشياء التي ال تكتيس صبغة تجارية من 

إجراءات اإليداع املبينة بالفقرات أعاله. 

املادة الثانية : يقوم النظام املعلومايت إلدارة الجامرك و الرضائب غري املبارشة بإعطاء رقم تعريفي 
للترصيح، فور موافقة املرصح عىل املعلومات الواردة فيه.

املادة الثالثة : فور توقيع الترصيح كام هو مبني يف املواد 7 و 8 و 9 بعده، يتم إيداعه تلقائيا 
بواسطة النظام املعلومايت لإلدارة و يتم تأكيد تسجيله و تأريخه أيضا تلقائيا.
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و يعد إيداع الترصيح بواسطة النظام املعلومايت التزاما من طرف موقعه طبقا للمقتضيات الجاري 

بها العمل فيام يتعلق:

- بصدق املعلومات الواردة فيه؛

- بصحة الوثائق امللحقة به؛ و

- باحرتام مجموع االلتزامات املرتبطة بوضع البضائع املعنية تحت النظام املرصح به.

املادة الرابعة : يجب رقمنة الوثائق املنصوص عليها يف املادة 8 من القرار املذكور أعاله رقم 1319-77 
الصادر يف 17 من ذي القعدة 1397 )31 أكتوبر 1977( و إيداعها بالنظام املعلومايت لإلدارة. يجب أن تكون 

هذه الوثائق:

- مثبتة الصحة وفق ما جاء يف املادة 7 بعده؛

- محررة وفق الشكل املحدد من طرف اإلدارة؛

- مرتبطة بترصيح واحد، ما عدا يف الحاالت املرخصة من طرف اإلدارة.

تعطى للوثائق املودعة مراجع تسجيل الترصيح الذي ترتبط به و كذا تاريخ و ساعة إيداعها.

املادة الخامسة : ميكن لإلدارة أن تطلب، عند الحاجة، اإلدالء بالنسخة الورقية للترصيح املسجل 
و كذا الوثائق املرفقة به.

املادة السادسة : عندما يتوقف الولوج إىل النظام املعلومايت لإلدارة، ألي سبب من األسباب، يتم 
إيداع الترصيح و كذا الوثائق املرفقة به يف شكلها الورقي.

عند إعادة تشغيل النظام املعلومايت املذكور أعاله، يتم إيداع التصاريح و الوثائق املرفقة بها طبقا 

للمقتضيات السابقة.

القسم الثاين 

توقيع التصاريح املفصلة و اإلبراءات املكفولة و الوثائق امللحقة

املادة السابعة : توقع التصاريح املفصلة و اإلبراءات املكفولة املشار إليها يف الفصل 203 املكرر 
من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة و املودعة يف النظام املعلومايت لإلدارة وفقا ملقتضيات القانون 

رقم 05-53 املتعلق بالتبادل اإللكرتوين للمعطيات القانونية و نصوصه التطبيقية.

ملقتضيات  طبقا  ذلك  و  بتوقيعها  بالتصاريح  املرفقة  للوثائق  املرقمنة  النسخ  إثبات صحة  يجب 

القانون رقم 05-53 السالف الذكر.
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املادة الثامنة : 1- عندما يتعلق األمر ببضائع سيتم وضعها تحت أحد األنظمة املوقفة، يجب أن 
يتضمن الترصيح، باإلضافة إىل توقيع املتعهد، توقيع الكفيل.

2- عندما يتعلق األمر بترصيح يخص تفويت بضائع موضوعة تحت نظام موقف، يجب أن يتضمن 

هذا الترصيح التزام املتعهد و كفيله عىل وجه التضامن و كذا موافقة املفوت. يتجسد هذا االلتزام و هذه 

املوافقة بتوقيع الترصيح من قبل األطراف الثالثة.

3- يتم التوقيع من طرف املتعهد و الكفيل، و، عند االقتضاء، املفوت وفقا ملقتضيات القانون رقم 

05-53 املذكور أعاله.

4- ال يشرتط توقيع الكفيل املنصوص عليه يف الفقرتني 1 و 2 من هذه املادة عندما يكون االلتزام 

عىل وجه التضامن، املشار إليه يف الفصل 2.116 من مدونة الجامرك و الرضائب غري املبارشة محررا وفقا 

ملقتضيات اتفاقية مربمة مع اإلدارة.

5- عندما يوقع الترصيح و الوثائق املرفقة، تحت مسؤولية املتعهد، من طرف شخص مفوض لذلك، 

يتم إبالغ اإلدارة بهذا التفويض بإيداع التوكيل املحرر وفقا للشكل و الرشوط التي يحددها مدير اإلدارة.

املادة التاسعة : يتم تسليم آليات إنشاء التوقيع اإللكرتوين املقبولة لدى اإلدارة من طرف مقدمي 
الخدمات املعتمدين لهذا الغرض من قبل السلطات املختصة.

يسمح  اإللكرتونية.  التوقيعات  إلنشاء  اإللكرتوين  التوقيع  كتاب  الرشوط،  نفس  وفق  يستعمل 

بالتوقيع من طرف عدة أشخاص عىل كل أو جزء من مستند الترصيح و كذا الوثيقة أو كل الوثائق املرفقة 

بهذا املستند دون املساس بتامميتها.

القسم الثالث
حفظ الوثائق املودعة بطرق إلكرتونية

املادة العارشة : يتكلف الشخص الذي ميسك الوثائق الالزم اإلدالء بها من أجل تطبيق املقتضيات 
املتعلقة بالنظام الجمريك الذي تم الترصيح تحته البضاعة، خالل املدة القانونية للحفظ، بضامن:

- صحة مصدر و متام محتوى الوثائق يف شكلها األصيل، الورقي أو اإللكرتوين، و كذا وضوح قراءتها؛

عندما يتعلق األمر بوثيقة إلكرتونية، يتوجب حفظها وفق الشكل و الرشوط التي يحددها الترشيع 

املطبق يف هذا املجال؛

- حفظ الوثيقة املؤرش عليها من طرف اإلدارة مع إظهار التأشرية املوضوعة و تاريخها بشكل مؤكد 

ومقروء؛

- تسليم الوثائق املطلوبة، عند كل طلب، ألعوان الجامرك يف شكلها األصيل، الورقي أو اإللكرتوين.
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املادة الحادية عرش : يلغي هذا القرار و يعوض، بعد دخوله حيز التنفيذ، قرار وزير املالية رقم 
التصاريح املفصلة  إيداع  الصادر يف 19 من جامدى اآلخرة 1412 )26 ديسمرب 1991( يف شأن   1789-91

بطرق معلوماتية.

املادة الثانية عرش : يعهد إىل املدير العام إلدارة الجامرك و الرضائب غري املبارشة بتنفيذ هذا 
القرار الذي ينرش يف الجريدة الرسمية و يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016.

و حرر بالرباط يف 15 من جامدى األوىل 1436 )6 مارس 2015(.

اإلمضاء: محمد بوسعيد
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قرار لوزير االقتصاد و املالية رقم 16-634 صادر يف 24 من جامدى األوىل 1437 )4 مارس 2016( 

بتحديد الئحة البضائع املحجوزة التي صارت ملكا لإلدارة أو املعتربة مرتوكة لدى الجمرك واملمكن 

تفويتها مجانا إلدارة الدفاع الوطني واإلدارات املكلفة باألمن العام.

وزير االقتصاد و املالية،

بنـاء عىل الظهيـر الرشيـف مبثـابة قـانـون رقم 339-77-1 الصـادر فـي 25 مـن شــوال 1397 

الجامرك  الراجعة إلدارة  املبارشة  الجامرك والرضائب غري  املصادق مبوجبه عىل مدونة  اكتوبر 1977(   9(

والرضائب غري املبارشة كام تم تغيريه و تتميمه ؛

بتطبيق مدونة  أكتوبر 1977(   9( الصادر يف 25 من شوال 1397  رقم 2.77.862  املرسوم  وعىل 

الجامرك و الرضائب غري املبارشة الراجعة إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة كام تم تغيريها وتتميمها وال 

سيام الفصلني 214 املكرر و 214 املكرر خمس مرات،

قـرر ما يلـي :  

املادة األوىل

ترفق بهذا القرار الئحة البضائع املحجوزة التي صارت ملكا لإلدارة أو املعتربة مرتوكة لدى الجمرك 

واملمكن تفويتها مجانا إلدارة الدفاع الوطني و اإلدارات املكلفة باألمن العام. 

املادة الثانية

ينرش  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  إلدارة  العام  املدير  إىل  يسند 

الرسمية. بالجريدة 

 و حرر بالرباط، يف 24 من جامدى األوىل 1437 ) 4 مارس 2016(

اإلمضاء : محمد بوسعيد
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الئـحـة البضائع الـممكن تفويـتـها مجانا إلدارة الدفاع الوطني و اإلدارات الـمكلفة باألمن العـام

وسـائـل املـالحـة :

قوارب مطاطية؛  -

دراجات مائية ذات محرك؛  -

بواخر؛  -

يخوت ترفيهية؛  -

قوارب رسيعة.  -

تجهـيزات ولـوازم املالحة :

محركات؛  -

أرشعة؛  -

سرتات النجاة.   -

تجهـيزات الحامية :

سرتات واقية ضد الرصاص؛  -

خودات؛  -

أقنعة واقية ضد الغاز؛  -

دروع.  -

وسائل النقل الجوية وتحديد املواقع : 

طائرات دون طيار؛  -

مروحيات؛  -

مظليات؛  -

بوصالت؛  -

خرائط طبوغرافية.  -

الذخائر.

أسلحة بيضاء :

خناجر،  -

سيوف؛  -

رماح؛  -

سكاكني مطواة؛  -

عيص  للدفاع؛  -

قبضات حديدية؛  -
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أقواس؛  -

نبال.  -

أسلحة ذات طاقة الدفع و مواد كيـاموية:

متفجرات؛  -

مواد قابلة لإلشتعال؛  -

بخاخات مسببة للعجز؛  -

دخانات؛  -

مذيبات و غازات مسيلة للدموع؛  -

مواد كياموية و مسيلة للدموع؛  -

مواد كياموية وسامة )حمض، بطاريات ...(؛  -

ألعاب و مفرقعات نارية؛  -

مشاعل؛  -

أجهزة الكشف عن املعادن.   -

معدات فنون الدفاع عن النفس و األكسسوارات :

جوارب البنادق؛  -

زيوت تنظيف األسلحة؛  -

أهداف التدريب عىل الرماية.  -

وسائل االتـصال واالستشعار عـن بـعد :

أجهزة توليك–ووليك؛  -

نظارات ذات كامريا خفية؛  -

وسائل االتصال السلكية و الالسلكية.  -

عـتـاد الـتـخـيـيـم :

خيام؛  -

أرسة التخييم؛  -

مكربات الصورة؛  -

شـعالت.  -

معـدات الـدفـاع :

أصفاد؛  -

عيص إلكرتونية؛  -

هروات؛  -

عيص للدفاع.  -
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 1483 رمضــان  من   17 يف  صــادر   3176-16 رقــم  املاليـــة  و  االقتصـــــاد  لوزيـــر  قـــــرار 

)12 يونيو 2017( بتحديد الوثائق املكونة مللف منح املقررات املسبقة و كذا كيفيات منح هذه 

املقررات.

وزير االقتصاد و املالية،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة الراجعة إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة، 

املصادق عليها بالظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 

1977( كام وقع تغيريها وتتميمها وال سيام الفصل 45 املكرر مرتني منها؛

املدونة  لتطبيق  أكتوبر 1977(  الصادر يف 25 من شوال 1397 )9  املرسوم رقم 2.77.862  وعىل 

املشار إليها أعاله وال سيام الفصل 216 املكرر منه،

قـرر ما يلـي :  

الباب األول

مسطرة وضع طلبات منح املقررات املسبقة

القسم األول

شكل و محتوى طلبات منح املقررات املسبقة

املادة األوىل :  يحرر الطلب املشار إليه يف الفقرة األوىل من 2 من الفصل 45 املكرر مرتني من 
مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة الراجعة إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة، املصادق عليها بالظهري 

الرشيف املعترب مبثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( كام وقع تغيريها 

وتتميمها، عىل مطبوع مطابق ألحد النامذج املرفقة بهذا القرار و يوجه لإلدارة. 

املادة الثانية : يجب أن يتعلق الطلب ببضاعة واحدة و أن يحتوي عىل املعلومات املطلوبة و أن 
يكون مرفقا بالوثائق املشار إليها يف املادة 3 بعده.

القسم الثاين

الوثائق املكونة مللف طلب منح املقررات املسبقة

املادة الثالثة : يجب أن يحتوي طلب املقرر املسبق بالخصوص عىل املعلومات والوثائق التالية :

أ- املعلومات و الوثائق املشرتكة لكل طلبات منح املقرر املسبق : 

- اسم و عنوان الطالب و رقم السجل التجاري؛

- االسم التجاري أو التقني للبضائع؛

- الوصف املفصل للبضائع؛

- عند االقتضاء، تركيبة البضاعة و كذلك طرق االختبار املحتمل استعاملها لتحديدها؛
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- العينات والصور والتصاميم وقوائم البيانات ونسخ املشاريع التقنية والكتيبات ونتائج التحاليل 
التي تم القيام بها من طرف املخترب وأية وثيقة أخرى تتعلق برتكيبة البضائع واملواد املكونة لها والتي من 
بإمكانها  أخرى  وثيقة  وكل  املواد  هذه  له  الذي خضعت  التحويل  أو  التصنيع  عملية  ترشح  أن  طبيعتها 

مساعدة اإلدارة عىل تحديد التصنيف التعريفي أو منشأ هذه البضائع أو طرق تقييمها؛  

- تبيان ما إذا كانت البضائع املعنية موضوع عملية فحص أو مراقبة لتصنيفها الجمريك أو منشئها أو 
طرق تقييمها أو موضوع مسطرة طعن إداري أو قضايئ أو موضوع إحالة عىل اللجان االستشارية يف الجمرك؛ 

- تبيان ما إذا كان الطلب يتعلق ببضاعة كانت موضوع مقرر مسبق الزال ساري املفعول بالنسبة 
لتصنيفها التعريفي أو منشئها أو طرق تقييمها؛

- ترصيح بالرشف يبني أن طلب املقرر املسبق ليس قيد النظر من طرف مكاتب الجمرك وليس 
موضوع أي نزاع قضايئ؛

- الطابع الرسي لكل معلومة تتعلق بالبضاعة تجاه العموم أو اإلدارات، إن اقتىض الحال؛

- بيان، ما إذا كان يف علم صاحب الطلب، أن مقررات مسبقة قد تم تسليمها لبضائع أو مواد 
مطابقة أو مامثلة. 

ب- املعلومات و الوثائق الخاصة بالطلبات املتعلقة بالتصنيف التعريفي :  

التصنيف املزمع منحه، عند اإلقتضاء، للبضائع املعنية؛  -

األساس القانوين لتصنيف هذه البضائع.  -

ج- املعلومات و الوثائق الخاصة بالطلبات املتعلقة بقواعد املنشأ:

- بلد املنشأ املفرتض بالنسبة للبضائع املعنية؛

املنشأ غري  إطار  تم طلبه يف  قد  املسبق  املقرر  كان  إذا  ما  تحديد  مع  املعتمد  القانوين  اإلطار   -
التفضييل أو املنشأ التفضييل؛

- الرشوط التي تسمح بتحديد املنشأ و املواد املستخدمة و منشأها و تصنيفاتها التعريفية و قيمتها 
وكذلك وصف الظروف التي سمحت بتلبية رشوط الحصول عىل املنشأ )القواعد املتعلقة بتغيري السطر التعريفي 
وبالقيمة املضافة وبوصف الصياغة أو التحويل أو كل قاعدة خاصة(؛ و يتعني، ذكر قاعدة املنشأ املطبقة بدقة.   

د- املعلومات و الوثائق الخاصة بالطلبات املتعلقة بطرق التقييم:

- وصف طبيعة الصفقة أو الصفقات )العقد، كيفيات البيع...(؛

- العالقة املحتمل وجودها بني األطراف؛

- معلومات أخرى ووثائق محددة حسب طبيعة الطلب، وال سيام وجود عمولة أو اتفاق ترخيص 
أو إتاوة و كل معلومة أخرى مفيدة لتحديد القيمة يف الجمرك. 

ميكن لإلدارة أن تطلب ترجمة الوثائق املرفقة بطلب املقرر املسبق.

املادة الرابعة : حينام ال يتضمن طلب املقرر املسبق جميع العنارص الرضورية التي تسمح لإلدارة 
باتخاذ مقررها، تقوم هذه األخرية بدعوة املعني باألمر إىل تزويدها باملعلومات التكميلية. 
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القسم الثالث

سحب طلبات منح املقررات املسبقة

املادة الخامسة :  ميكن للشخص املعني، يف أي وقت، سحب طلب املقرر املسبق.  

الباب الثاين

منح املقررات املسبقة

القسم األول

آجال اتخاذ املقرر املسبق

 املادة السادسة : طبقا ملقتضيات الفقرة الثالثة من 2 من الفصل 45 املكرر مرتني من مدونة 
الجامرك والرضائب غري املبارشة املذكورة، تتوفر اإلدارة عىل 150 يوما التخاذ املقرر املسبق ابتداء من تاريخ 

تسلم طلب املعني باألمر.

غري أن هذه املدة ال تبتدئ، يف الحالة املشار إليها يف املادة الرابعة أعاله، إال ابتداء من الوقت الذي 

تتوفر فيه اإلدارة عىل جميع العنارص الرضورية للجواب. 

املادة السابعة : يعلل رفض منح املقرر املسبق ويبلغ يف اآلجال املحددة إىل املعني باألمر. 

القسم الثاين

تاريخ رسيان املقرر املسبق

الطلب وينرش، طبقا  املحدد يف  العنوان  باألمر يف  املعني  إىل  املسبق  املقرر  يبلغ   : الثامنة  املادة 
ملقتضيات الفقرة األخرية من 2 من الفصل 45 املكرر مرتني من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة املذكورة، 

من طرف اإلدارة بجميع الوسائل، السيام يف الجريدة الرسمية أو يف جريدة لإلعالنات القانونية أو اإلدارية.

الباب الثالث

إلغاء املقرر املسبق

املادة التاسعة : ال يطبق مقرر اإللغاء عىل البضائع املستوردة قبل تاريخ دخول هذا املقرر حيز التنفيذ.

املادة العارشة : يعهد بتنفيذ هذا القرار إىل مدير إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة ويعمل به 
ابتداء من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط يف 17 من رمضان 1438 ) 12 يونيو 2017(

اإلمضاء : محمد بوسعيد
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قرار لوزير االقتصاد و املالية  و إصالح اإلدارة رقم 19-3480 صادر يف 7 ربيع األول 1441 )5 نوفمرب 

2019( يقيض بإعفاء منتجي بعض املواد الجبائية من وجوب إيداع الترصيح باالستعامل والترصيح 

باإلنتاج.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء عىل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة الراجعة إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة، 

املصادق عليها بالظهري الرشيف مبثابة قانون رقم 339-77-1 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( 

و ال سيام الفصل 1-187،

قـرر ما يلـي :  

املادة األوىل

تطبيقا ملقتضيات الفصل 187-1 من مدونة الجامرك و الرضائب غري املبارشة املشار إليها أعاله، يعفى 

من وجوب إيداع الترصيح باالستعامل و الترصيح باإلنتاج، كل من منتجي الليمونادا و املياه الغازية و غري 

الغازية و املياه املعدنية و مياه املائدة و غريها معطرة كانت أو غري معطرة و التبغ املصنع. 

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينرش بالجريدة الرسمية إىل املدير العام إلدارة الجامرك والرضائب غري 

املبارشة.

وحرر بالرباط يف 7 ربيع األول 1441)5 نوفمرب 2019(

اإلمضاء : محمد بنشعبون
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املطبوع رقم 1

طلب منح املقرر املسبق يف ميدان التصنيف التعريفي للبضائع1

1. الطالب )االسم، العنوان، اسم الرشكة، رقم السجل التجاري(     

خـاص باإلدارة 

رقم التسجيل :

مكان التسلم :

تاريخ التسلم : السنة               الشهر        اليوم  

صور للمسح الضويئ : نعم              ال

تاريخ التسليم : السنة               الشهر        اليوم

العون املكلف بالتسليم :

جميع العينات املعادة : 

2. وصف البضائع2

3. الوثائق املرفقة من أجل تحديد التصنيف التعريفي3

العينات4        الصور الفوتوغرافية          التصاميم          قوائم البيانات         التحاليل          غريها

ملحوظة : تلقى عىل عاتق الطالب املصاريف الناتجة عن التحاليل أو اسرتجاع العينات التي تحملتها إدارة 

الجامرك.  

4. االسم التجاري أو التقني و معلومات تكميلية5 : 

5. التصنيف املزمع من طرف الطالب )الرتميز يف تعريفة رسوم االسترياد( 

1 ال ميكن تقديم طلب املقرر املسبق إال بالنسبة لعملية استرياد أو تصدير سيتم إنجازها فعال. 

2 وصف البضاعة كام سيتم تقدميها عند عملية االستخالص مع ذكر نوعها و حالتها و تكييفها )خاصة تلفيفها( و استعاملها مبا فيه تركيبتها وبالنسبة للبضائع 

املركبة من مواد مختلفة، نسبة من الوزن )%(، مختلف املكونات، مع ذكر الروابط نحو مواقع االنرتنت عند االقتضاء.  

3 تفضلوا باإلشارة إىل الوثائق املرفقة طبقا للخانة رقم 3 لهذا الطلب أو املعلومات التكميلية التي حصلت عليها اإلدارة و التي تعترب رسية. 

4 ال ميكن اسرتجاع سوى العينات التي مل يتم إتالفها عند االختبار وذلك بطلب رصيح من املعني باألمر

5 ميكن لإلدارة أن تطلب يف أي وقت كل معلومة ووثيقة تكميلية ترى أنها رضورية لقبول الطلب.  
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6. القاعد العامة التفسريية املعتمدة للتصنيف املزمع )ميكن للطالب أن يقدم أية معلومة تكميلية تربر 

التصنيف املزمع يف الخانة رقم 5( 

7. هل سبق لكم تقديم طلب الحصول عىل مقرر مسبق بالنسبة لبضائع مطابقة أو مامثلة ؟ أو هل 

يتعلق األمر ببضائع تم استريدها أو تصديرها ؟ 

نعم                     ال

عند اإليجاب، تفضلوا بتبيان املراجع و التواريخ 

8. هل لديك علم بوجود مقرر مسبق بالنسبة لبضائع مطابقة أو مامثلة ؟

نعم                     ال

عند اإليجاب، تفضلوا بتبيان املراجع والتواريخ 

9. هل البضائع املعنية هي محل عملية فحص لتصنيفها أو أية مسطرة إعادة النظر أو طعن إداري أو 

استشاري أو قضايئ ؟ 

نعم                     ال

عند اإليجاب، تفضلوا بالتوضيح

10. حدد املكتب أو املكاتب الجمركية التي عن طريقها تعتزمون استرياد أو تصدير البضائع املعنية ؟

تذكري هام 

بتوقيع هذا الترصيح، يتحمل الطالب مسؤولية  صحة و متام املعلومات املدونة يف هذا املطبوع وعىل 

كل ورقة مرفقة به قصد تتميمه. يقبل الطالب تسجيل هذه املعلومات و الصور الفوتوغرافية املحتملة 

و املخططات و الكتيبات إلخ يف قاعدة معلومات اإلدارة و أن يتم نرشها للعموم عىل األنرتنت إذا مل يتم 

تأكيد رسيتها يف الخانة رقم 4 من طرف الطالب.

أرصح بأن كل املعلومات و التصاريح املدونة يف هذا املطبوع و كذا كل الوثائق املرفقة به هي، حسب 

علمي، صحيحة و دقيقة و تامة.

توقيع املمثل القانوين :

التاريخ :

الهاتف :                                      الفاكس :                            العنوان والربيد االلكرتوين :  

* إذا كنتم يف حاجة إىل حيز أكرب تفضلوا بإرفاق ورقة إضافية. 
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املطبوع رقم 2

طلب منح املقرر املسبق يف ميدان منشأ البضائع1

1 ال ميكن تقديم طلب املقرر املسبق إال بالنسبة لعملية استرياد أو تصدير سيتم إنجازها فعال. 

مخصص لإلدارة 

تاريخ التسلم : 

تاريخ التسليم :

1. الطالب )االسم، العنوان، السجل التجاري( 

2. املستورد، املصدر، املنتج )االسم، العنوان، السجل التجاري(

3. اإلطار القانوين )تفضييل أو غري تفضييل(

5. التصنيف التعريفي للمنتجات 4. وصف املنتجات 

7. القاعدة التي يتعني احرتامها 6. وصف املواد املستعملة يف الصنع

القيمة إثبات 
املنشأ املنشأ النظام 

املنسق املواد

8. بلد املنشأ املفرتض من طرف الطالب :

بلد املنشأ :                                                     بلد التصدير :

                                                                    بلد االسترياد :

9. الوثائق املرفقة املساهمة يف تحديد منشأ البضائع

العينات            الصور الفوتوغرافية            التصاميم             قوائم البيانات              غريها

10. التسمية التجارية و معلومات تكميلية

11. هل سبق لكم تقديم طلب الحصول عىل مقرر مسبق بالنسبة لبضائع مطابقة أو مامثلة ؟

نعم                     ال

عند اإليجاب، تفضلوا بالتوضيح
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12. هل لديك علم بوجود مقرر مسبق بالنسبة لبضائع مطابقة أو مامثلة ؟

نعم                     ال

عند اإليجاب، تفضلوا بالتوضيح

13. هل البضائع املعنية هي محل عملية فحص ملنشئها أو أية مسطرة إعادة النظر أو الطعن أمام 

هيئة حكومية أو محكمة ابتدائية أو محكمة استئناف ؟

نعم                     ال

عند اإليجاب، تفضلوا بالتوضيح

أرصح بأن كل املعلومات والتصاريح املدونة يف هذا املطبوع و كذا كل الوثائق املرفقة به هي، حسب 

علمي، صحيحة ودقيقة وتامة.

توقيع الطالب :

التاريخ :

الهاتف :                             الفاكس :                              العنوان و الربيد االلكرتوين :  
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معلومات متعلقة بالطالب

شخص طبيعي                                            شخص معنوي

االسم أو اسم الرشكة :

مركز السجل التجاري :                                      رقم السجل التجاري :

العنوان :

النشاط :

معلومات متعلقة بالبضاعة

وصف البضاعة2 :

االسم التجاري أو التقني للبضائع :

معلومات متعلقة بالطلب

الوثائق املرفقة

العينات3       الصور الفوتوغرافية        التصاميم        قوائم البيانات         التحاليل        العقد       غريها4  

ملحوظة : تلقى عىل عاتق الطالب املصاريف الناتجة عن التحاليل أو اسرتجاع العينات التي تحملتها إدارة الجامرك.  

إذا كان نعم طبيعة العالقة5 نعم               ال وجود عالقة بني املستورد / املورد

اإلطار القانوين )نظام تفضييل أو 

غري تفضييل(

املطبوع رقم 3

طلب منح املقرر املسبق يف ميدان تقييم البضائع1

1 ال ميكن تقديم طلب املقرر املسبق إال بالنسبة لعملية استرياد أو تصدير سيتم إنجازها فعال. 

2 وصف البضاعة كام سيتم تقدميها عند عملية االستخالص مع ذكر نوعها و حالتها و تكييفها )خاصة تلفيفها( و استعاملها مبا فيه تركيبتها وبالنسبة للبضائع 

املركبة من مواد مختلفة نسبة من الوزن )%( ملختلف املكونات، مع ذكر الروابط نحو مواقع االنرتنت عند االقتضاء.  

3 ال ميكن اسرتجاع سوى العينات التي مل يتم إتالفها عند االختبار وذلك بطلب رصيح من املعني باألمر. 

4 يحدد 

5 تحدد طبيعة العالقة حسب مدلول الفصل 20 املكرر مثان مرات من مدونة الجامرك. 
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التصنيف التعريفي :

بلد املصدر بلد املنشأ

تفصيل املراجع املستوردة6

وزن وحدة الفوترة  وحدة الفوترة 

)املرت، الكيلوغرام....إلخ(

قيمة الوحدة املزمع الترصيح بها7  القيمة املزمع الترصيح بها الكمية املزمع استريادها

)Incoterms( : طريقة التسليم

واسطة النقل

التزام املستورد

أشهد بأن املعلومات املتضمنة يف هذا املطبوع و كذا تلك الواردة يف الوثائق املرفقة، صحيحة و أتحمل 

كل مسؤولية يف حالة اكتشاف بيانات خاطئة.

إمضاء الطالب :

التاريخ :

الهاتف :

الفاكس :

العنوان :

الربيد اإللكرتوين : 

خاص باإلدارة

6 تحدد طبيعة ما إذا كانت البضاعة املستوردة تتضمن عدة مراجع

7 تحديد قيمة كل مرجع إذا كان سعر الوحدات مختلف. 






