
 زطم الخدماث الجماعيت 
 

 

 الباب ألاول: ألاشخاص والعناصر الخاضعة للرسم 

 

ا الجماعيت الخدماث زطم ًفسض باطم  أو الاهخفاع حق له مً أو املالو باطم للسطم الخاطعت العقازاث بمىقع طىٍى

 :باليظبت مىه، الاهخفاع حق صاحب أو مالنه ٌعسف لم إذا عليه اليد واطع أو العقاز حائص

 أهىاعها؛ اخخالف على املباوي و املبييت للعقازاث 

 املنهي للسطم الخاطعت إلاهخاج وطائل وحميع وألادواث للمعداث. 

 

 :داخل السطم هرا ًطبق

 ت؛ الجماعاث دوائس  الحظٍس

 ت املىاطق املحيطت بالجماعاث املخعلق بالخعمير الظالف  90-12زقم  القاهىن  بؤحهام محددة هي لما الحظٍس

 الرلس

  جىظيمي بىص املعيىت املحددة املسالص 

  ت و الصيفيت املحطاث زطم  ًفسض التي الدوائس جحدًد ًخم والتي املعدهيت باملياه الاطدشفاء ومحطاث الشخٍى

 .جىظيمي بىص داخلها الظنً

 

 الباب الثاني: إلاعفاءات 

 ولرا املنهي والسطم الظنً زطم مً الدائم النلي إلاعفاء مً املظخفيدون  امللصمىن  الجماعيت الخدماث لسطم ًخظع ال

اث و الظياطيت ألاحصاب  :باطخثىاء ملقساتها املخصصت و الهيئاث هره جملنها التي للعقازاث باليظبت الىقابيت املسلٍص

 

 ( ألابىاك الحسةBanques Offshore باليظبت للعقازاث املظخغلت إلقامت مقازها أو وماالتها والشسماث )

 (.Holding Offshore)القابظت الحسة 

 بؤحهام واملىظمت املىطقت هره داخل املصاولت لألوشطت باليظبت طىجت بميىاء الحسة باملىطقت املقامت امليشآث  

 الظالف الرلس. 426-61-1الظهير الشٍسف زقم 

 املىقىلت  للقيم الجماعي الخىظيف هيئاث(O.P.C.V.M.)  213-93-1املىظمت بؤحهام الظهير بمثابت قاهىن زقم 

 الظالف الرلس.

  صىادًق الخىظيف الجماعي للدظييد(F.P.C.T.)  الظالف الرلس. 98-10املىظمت بمقخظياث القاهىن زقم 

 باملجاشفت  املاى زأض جىظيف هيئاث(O.P.C.R.)  الظالف الرلس باليظبت  05-41املىظمت بالقاهىن زقم

 لألوشطت املصاولت في إطاز غسطها القاهىوي.

 للقىاهين الجازي  وعملياتها وحظييرها ألاطاس ي هظامها ًخظع والتي للقاهىن  وفقا املحدثت اجحاداتها و الخعاوهياث 

 خاليت: ال الشسوط فيها جخىفس ال والتي الخعاوهياث هره إليها جيخمي التي باألصىاف والخاصت العمل بها

قها؛ بها املىخسطين لدي ألاوليت املىاد حمع في أوشطتها جىحصس عىدما -  وحظٍى



بت احدظاب دون  دزهم، (2.000.000) مليىوي عً الظىىي  أعمالها زقم ًقل عىدما أو -  القيمت على الظٍس

ل ًخعلق وشاطا جصاوى  ماهذ املظافت، إذا  إلاهخاج في داخلت عىاصس أو مىخسطيها لدي حمعها جم أوليت مىاد بخحٍى

بت الخاطعت الصىاعيت امليشآث حظخعمله ملا مماثلت أخسي  إهخاج ووطائل ومعداث بىاططت ججهيزاث  على للظٍس

ق لها قامذ التي املىخجاث الشسماث، وحظٍى  ؛ بخحٍى

 بىو املغسب 

 ين الحاصلين على زخصت البحث أو امخياش اطخغالى حقىى الهيدزومازبىزاث  ألاشخاص الراجيين أو املعىٍى

 ى حقىى الهيدزومازبىزاث.الظالف الرلس املخعلق بالبحث واطخغال 90-21زقم  بالقاهىن  املىظمت

 الظنً الىظيفي عدا ما للظنً املخصصت للعقازاث باليظبت العمىميت واملؤطظاث املحليت والجماعاث الدولت. 

 

 

 الباب الثالث: ثحديد أساس فرض الرسم 

 

 :أطاض على الجماعيت الخدماث زطم ًفسض

 على مؤقخت، أو دائمت بصفت املعفاة جلو فيها بما املنهي وللسطم الظنً لسطم الخاطعت بالعقازاث ًخعلق فيما 

ت القيمت أطاض  املرمىزًٍ؛ السطمين الحدظاب املعخمدة إلاًجاٍز

 بعقازاث  ألامس ًخعلق عىدما إلاحمالي إًجازها مبلغ على إما الظنً، لسطم الخاطعت غير العقازاث ًخص فيما

ت قيمتها على أو مؤحسة  .مقابل دون  الغير إشازة زهً مىطىعت جهىن  عىدما إلاًجاٍز

 

 

 الباب الرابع: سعر رسم الخدمات الجماعية وثوزيع عائده 

 

 :ًلي لما الجماعيت الخدماث زطم طعس ًحدد

 10,50% ًت القيمت م  دوائس داخل الىاقعت العقازاث ًخص فيما أعاله 35 املادة في عليها املىصىص إلاًجاٍز

ت الجماعاث ت الصيفيت واملحطاث املحددة واملسالص الحظٍس  املعدهيت؛ باملياه الاطدشفاء ومحطاث والشخٍى

 6,50%  ًت القيمت م ت للجماعاث املحيطت باملىاطق الىاقعت العقازاث ًخص فيما املرمىزة إلاًجاٍز  .الحظٍس

 

 :ًلي لما بالخحصيل املهلفت املصالح طسف مً الجماعيت الخدماث زطم عائد ًىشع

 

 95%  الجماعاث؛ ميزاهياث لفائدة  

 5% الجهاث ميزاهياث لفائدة. 

 

 


