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ما هو النظام الجديد
للمقاول الذاتي ؟

1

ما هو النظام الجديد
للمقاول الذاتي ؟

إذا كان املقاول الذاتي يمارس مهنا أو أنشطة تتعلق في نفس الوقت ،بحدي
رقم املعامالت الخاصني باختيار نظام املقاول الذاتي ،فإنه لن يتم اعتماد
هذا االختيار إال :
 عندما ال يتجاوز رقم املعامالت املحصل في كل صنف من املهن أو
األنشطة الحد املخصص لكل واحد منها ؛
 عندما ال يتجاوز مجموع رقم املعامالت املحصل في املهن أو األنشطة
املذكورة ،الحد املوافق للمهنة أو النشاط الذي يمارسه بشكل أساسي.
تكتسب صفة املقاول الذاتي بتسجيل الشخص املستوفي لشروط االستفادة في السجل الوطني
للمقاول الذاتي ومصادقة السلطات املختصة على طلبه.

من المقصود

بالمقاول الذاتي ؟

يقصد باملقاول الذاتي كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية ،نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا
أو يقدم خدمات ،وال يتجاوز كرقم أعمال سنوي محصل :

من يمكنه أن يصبح
مقاوال ذاتيا ؟

النظام الجديد للمقاول الذاتي مفتوح لكل شخص ذاتي يزاول نشاطا
مستقال لتحصيل مدخول رئيسي في املجال الصناعي أو التجاري
أو الحرفي أو تقديم الخدمات.

  500ألف درهم ،إذا كان النشاط الذي يمارسه مندرج ضمن األنشطة الصناعية أو
التجارية أو الحرفية ؛
  200ألف درهم ،إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات.
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املرحلة 1

يجب على األشخاص الراغبني في االستفادة من نظام املقاول الذاتي إيداع
طلب التسجيل إلكترونيا من خالل البوابة الخاصة بالسجل الوطني للمقاول
الذاتي :

مـا هـي إجـراءات
الـتـسـجـيـل ؟

2

مـا هـي إجـراءات
الـتـسـجـيـل ؟

التسجيل في السجل الوطني
للمقاول الذاتي

https://rn.ae.gov.ma

االستمارة

املرحلة 2
وضعت الدولة بالنسبة لكل شخص يستوفي الشروط املنصوص عليها ،مسطرة جد مبسطة
لتسجيل املقاول الذاتي في السجل الوطني للمقاول الذاتي من خالل إحداث شباك وحيد
يمركز لديه املقاول الذاتي كافة تصريحاته باكتساب صفة هذا النظام ،توقيفها ،التشطيب
عليها وإعادة تسجيلها .ولتبسيط هذه املساطر ،تم وضع معرف مشترك للشركة.

6

يجب ملء اإلستمارة كاملة ،تم طبعها ،إمضاؤها و وضعها لدى أحد شبابيك
املقاول الذاتي املتوفرة الئحتها على املوقع  ,https://rn.ae.gov.maو ذلك
خالل مدة ال تتجاوز  30يوما ابتداء من التاريخ الذي تم فيه إنجاز الطلب
في البوابة اإللكترونية.
ينبغي إرفاق االستمارة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة اإلقامة
بالنسبة لألجانب وبصورة تعريف شخصية من حجم  35x45ملم.
جميع وكاالت التجاري وفابنك تقدم خدمة التسجيل في نظام
املقاول الذاتي.
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ما هو السجل الوطني
تأكيد التسجيل

املرحلة 3

بعد التأكد من هوية املعني باألمر ومطابقة املعطيات التي تتضمنها استمارة
الطلب مع تلك املصرح بها في البوابة اإللكترونية ،يتم تسليم توصيل مرقم
ومؤرخ للمعني باألمر مقابل كل طلب تسجيل.
وفي حال سجل العون املكلف باستالم طلبات التسجيل عدم مطابقة املعطيات
املذكورة سابقا أو نقصان إحدى الوثائق الالزمة ،يقوم بإرجاع امللف للمعني
بغية تصحيح أو تتميم املعطيات الناقصة أو الخاطئة.

بطاقة املقاول الذاتي
بعد مصادقة السلطات املختصة على الطلب ٬تسلم « بطاقة املقاول الذاتي »
للمعني ملمارسة أنشطته بصفته مقاوال ذاتيا.
املرحلة 4
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يمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي لحساب الدولة من طرف بريد املغرب .ويتعلق
األمر بدفتر تجمع فيه على الصعيد الوطني عمليات التسجيل والتشطيب وإعادة تسجيل
كافة املقاولني الذاتيني .ويتضمن السجل الوطني للمقاول الذاتي املعلومات التالية :
املعرف املشترك للشركة
املعرف الجبائي
املعرف االجتماعي
 رقم التعريف في الرسم الضريبي (فقط بالنسبة
لألنشطة الخاضعة للرسم الضريبي)
االسم العائلي والشخصي
الجنس
الجنسية
تاريخ ومكان االزدياد
رقم البطاقة الوطنية للتعريف
رقم بطاقة اإلقامة (بالنسبة لألجانب)
املستوى الدراسي
الحالة املدنية
عدد أفراد األسرة
األسماء الشخصية وأعمار األطفال املتكفل بهم
اإلسم العائلي والشخصي وسن الزوج (ة)
جنسية الزوج (ة)

مـا هـي إجـراءات
الـتـسـجـيـل ؟

للمقاول الذاتي ؟

تاريخ الزواج
تاريخ الطالق
تاريخ وفاة الزوج (ة)
طبيعة النشاط املزاول
أرقام الهاتف
العنوان اإللكتروني عند االقتضاء
عنوان محل اإلقامة
عنوان محل مزاولة النشاط
طبيعة محل مزاولة النشاط
 تاريخ تفويت املحل للمقاول الذاتي الذي يمارس
نشاطه في محل مخصص لهذا الغرض
تصريح بالتواجد
مبلغ رقم األعمال املرخص به
تاريخ أول تسجيل في السجل
تواريخ التشطيب من السجل
تواريخ إعادة التسجيل في السجل
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يتمتع املقاول الذاتي بإطار جبائي متميز وتحفيزي يمكنه اإلستفادة منه فور تسجيله في السجل
الوطني للمقاول الذاتي.
بالفعل ،يعفى املقاول الذاتي من أداء الضريبة على القيمة املضافة فيما يتعلق باألنشطة املمارسة،
ويستفيد من اإلعفاء من الضريبة املهنية ملدة  5سنوات بدءا من تاريخ الشروع في ممارسة النشاط.
يؤدي املقاولون الذاتيون الضريبة على الدخل ،عن طريق تطبيق أحد النسب التالية على رقم
املعامالت املحصل :
  1%إذا كان املبلغ ال يتجاوز  500ألف درهم بالنسبة لألنشطة التجارية ،والصناعية والحرفية ؛
  2%إذا كان املبلغ ال يتجاوز  200ألف درهم بالنسبة بقطاع الخدمات.
وتعفي النسب املذكورة أعاله من الضريبة على الدخل.
من ناحية أخرى ،يلزم املقاول الذاتي بالتصريح عن رقم األعمال املحصل كل ثالثة أشهر.

مـا هـي امـتـيـازات
الــمــقــاول الــذاتــي ؟

3

مـا هـي امـتـيـازات
الــمــقــاول الــذاتــي ؟

إطار جبائي تحفيزي

في إطار النظام الجديد للمقاول الذاتي ،يستفيد هذا األخير من عدة امتيازات جبائية
واجتماعية وغيرها .وبغية ذلك ،يجب عليه أن يودع كل ثالثة أشهر تصريحات رقم األعمال
املحصل عليه لدى هيئة تدبير نظام املقاول الذاتي أو بأية طريقة إلكترونية أخرى والقيام
في نفس الوقت بإيداع مبلغ الضريبة الواجب.
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إطار اجتماعي متميز
يتعلق األمر بنظام تغطية اجتماعية وطبية خاص باملقاولني الذاتيني املسجلني
في السجل الوطني للمقاول الذاتي.

وامتيازات أخرى
 يعفى املقاول الذاتي من التسجيل في السجل التجاري ويبقى التسجيل
في السجل الوطني للمقاول الذاتي وحده إجباريا.
 يعفى كذلك من مسك املحاسبة طبقا للقانون رقم  9-88املتعلق بالواجبات
املحاسبية للتجار.
 في حال لم يتوفر املقاول الذاتي على محل مهني ملزاولة نشاطه ،فيمكنه
توطني هذا األخير في محل إقامته أو في املحالت التي يتم استغاللها
بشكل مشترك بني عدة مقاوالت.
 ال يجوز في أي حال من األحوال الحجز على محل السكنى الرئيسي
للمقاول الذاتي بسبب الديون املستحقة بذمته واملرتبطة بالنشاط املذكور.

ما هي واجبات والتزامات
المقاول الذاتي ؟

4

في إطار هذا النظام الجديد ،يستفيد املقاول الذاتي من عدة امتيازات ويتعني عليه في املقابل الوفاء
بعدة التزامات ،وهي :
 استيفاء كافة الشروط الالزمة ملمارسة نشاطه املهني طبقا للمقتضيات التشريعية والقانونية
الجاري بها العمل.
 الخضوع لجميع االلتزامات القانونية والتنظيمية األخرى ،السيما في املجال الجبائي وحماية
املستهلك والقانون االجتماعي وقواعد السالمة وحفظ الصحة والخصائص املهنية الالزمة
ملمارسة بعض املهن.
 أن يدلي كل ثالثة أشهر برقم األعمال املحصل.
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التشطيب على املقاول الذاتي

تطورات النظام
يمكن أن يتطور نظام املقاول الذاتي ،مما يقتضي بشكل تلقائي التشطيب
عليه من السجل الوطني للمقاول الذاتي .وتتمثل هذه التطورات فيما يلي :
 تحويله إلى شركة كيفما كان شكلها القانوني ؛
 تحصيل رقم أعمال سنوي خالل سنتني متتاليتني يفوق العـتبات املـحـددة
من طـرف القـانون ( 500 000درهم أو  200 000درهم).
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كيف يتم الخروج من
نظام املقاول الذاتي ؟
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كيف يتم الخروج من نظام
المقاول الذاتي ؟

يتم التشطيب على املقاول الذاتي من السجل الوطني للمقاول الذاتي في
الحاالت التالية:
 بناء على طلب من املقاول الذاتي ،منجز لهذا الغرض وفقا لنموذج محدد
من طرف القانون ،ومودع لدى أحد شبابيك هيئة تدبير السجل ؛
 بدون أجل ابتداء من تاريخ تبليغ نسخة من القرار القضائي بالتشطيب
بشكل تنفيذي ؛
 وفي الحاالت األخرى بناء على قرار إدارة الضرائب املتعلق بالتشطيب
على املقاول الذاتي.
من ناحية أخرى ،يمكن التشطيب على املقاول الذاتي من السجل الوطني
للمقاول الذاتي بمبادرة من هيئة تدبير السجل إذا لم يقم املقاول الذاتي
بالتصريح برقم األعمال السنوي أو التصريح بعدم تحقيق أي رقم أعمال
برسم سنة مدنية ،باستثناء السنة التي تم فيها تسجيله أو إعادة تسجيله.

يمكن للمقاول الذاتي الذي تم التشطيب عليه من السجل
الوطني للمقاول الذاتي أن يستفيد من إعادة تسجيله شريطة
أدائه ما تبقى في ذمته من مبالغ مستحقة برسم الضريبة.
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الئحة األنشطة الصناعية ،التجارية والحرفية
 تحويل اللحوم والدواجن وحفظها بطريقة تقليدية
 أنشطة تحويل وحفظ األسماك والقشريات والرخويات
 تحويل وحفظ الفواكه والخضر
 صنع الزيوت والدهون
 صنع منتجات األلبان بما في ذلك الجنب
 صنع املثلجات والصوربي

16

ما هي األنشطة املندرجة
في إطار النظام الجديد
للمقاول الذاتي ؟
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ما هي األنشطة المندرجة
في إطار النظام الجديد
للمقاول الذاتي ؟

 تحويل الحبوب
 صناعة الخبز والحلويات
صنع العجائن الغذائية والكسكس
صنع الشكوالتة والحلويات السكرية
صنع التوابل والبهارات
صنع األطعمة واألطباق املعدة
 النسيج وتحضير األلياف النسيجية والغزل بطريقة تقليدية
صنع املالبس
تحضير وصنع منتجات من الجلد
صنع منتجات متنوعة من الخشب والفلني
صنع امللونات والصباغ
صنع الصباغة والبرنيق والحبر والصمغ
صنع مواد التنظيف
صنع الغراء
صياغة وتحويل الزجاج
صنع وتحويل عناصر للبناء
صنع منتجات معدنية
صنع األثاث
صناعة الفراشي واملكانس واملنافض
صناعات تحويلية أخرى
تفكيك الحطام واسترداد النفايات املفروزة
تجارة املواد الغذائية
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ما هي األنشطة املندرجة
في إطار النظام الجديد
للمقاول الذاتي ؟
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تجارة الفواكه والخضر بالتقسيط
تجارة اللحوم ومشتقات اللحوم بالتقسيط
تجارة األسماك والقشريات والرخويات بالتقسيط
تجارة الخبز والحلويات والسكريات بالتقسيط
تجارة املشروبات بالتقسيط
 تجارة الحواسيب والوحدات امللحقة والبرمجيات بالتقسيط
تجارة أجهزة االتصاالت بالتقسيط
تجارة األجهزة السمعية البصرية بالتقسيط
تجارة املنسوجات بالتقسيط
تجارة الخردوات والصباغة والزجاج بالتقسيط
 تجارة الزرابي واملوكيت وأغطية الجدران واألرض بالتقسيط
تجارة األجهزة الكهربائية املنزلية بالتقسيط
 تجارة األثاث ومعدات اإلضاءة وتجهيزات منزلية أخرى بالتقسيط
تجارة الكتب بالتقسيط
تجارة الصحف ومنتجات من الورق بالتقسيط
تجارة تسجيالت املوسيقى والفيديو بالتقسيط
تجارة معدات رياضية بالتقسيط
تجارة األلعاب واللعب بالتقسيط
تجارة املالبس بالتقسيط
تجارة األحذية ومنتجات من الجلد بالتقسيط
تجارة العطور ومواد التجميل بالتقسيط
تجارة البصريات وآالت التصوير بالتقسيط
تجارة السلع املستعملة بالتقسيط

 تجـارة املنتـجات الغذائية بالتقسيط في األكشاك واألسواق
 تجارة املنسوجات واملالبس واألحذية في األكشاك واألسواق
 تجارة أخرى بالتقسيط في األكشاك واألسواق
 البيع عن طريق املراسلة
 البيع عن طريق األنترنت
 تجارة أخرى بالتقسيط خارج املتاجر واألكشاك واألسواق
 صناعة يدوية للزرابي
 صنع حرفي ملنتجات النسيج واملالبس التقليدية
 صناعة يدوية لألحذية
 نشر ونجر الخشب
 صنع حرفي ملنتجات متنوعة من الخشب والقصب والحلفاء
 صنع منتجات تقليدية من الطني املعد
 صنع حرفي ملنتجات تقليدية من املعادن والصفائح لحوافر الدواب
 صنع املجوهرات املقلدة ومواد مشابهة
 صنع اآلالت املوسيقية
 صنع منتجات خزفية ومن الطني املعد

الئحة أنشطة تقديم الخدمات
 أنشطة لدعم الفالحة واستغالل الغابات وصيد األسماك
 تجليد الكتب وأنشطة مكملة
 نسخ التسجيالت
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ما هي األنشطة املندرجة
في إطار النظام الجديد
للمقاول الذاتي ؟
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 جمع النفايات غير الخطرة
 إزالة التلوث وخدمات أخرى لتدبير النفايات
 أشغال الهدم
 أشغال إعداد املواقع
 حفر اآلبار واالستبار
 النقل في الحواضر والضواحي
 النقل على منت سيارات األجرة
 أصناف أخرى من النقل البري للمسافرين
 نقل البضائع عبر الطرق
 خدمات الترحيل
 النقل عبر األنهار
 التخزين املبرد
 التخزين غير املبرد
 خدمات ملحقة بالنقل
 مناولة البضائع
 اإليواء السياحي وأصناف أخرى لإليواء
 فضاءات للمخيمات وفضاءات للقوافل أو عربات الترفيه
 املقاهي واملطاعم وخدمات املطاعم األخرى
 الخبرة االستشارية وإيواء املواقع االلكترونية وتطوير األنظمة املعلوماتية
 تحرير األنباء وخدمات املعلومات
 الوكاالت العقارية وإدارة األمالك العقارية
 االستشارة في العالقات العامة واالتصال
 االستشارة في األعمال واستشارات أخرى في التدبير
 أنشطة املراقبة والتحاليل التقنية
 البحث العلمي في ميدان التكنولوجيا الحيوية
 البحث العلمي في ميداني علوم الفيزياء والعلوم الطبيعية األخرى

 البحث العلمي في ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 دراسات السوق واستطالعات الرأي
 أنشطة متخصصة في التصميم
 أنشطة التصوير الفوتوغرافي
 أنشطة متخصصة أخرى علمية وتقنية
 تأجير واستئجار وسائل النقل
 تأجير واستئجار اللوازم واآلالت واملعدات
 أنشطة تأجير حقوق امللكية الفكرية وحقوق مماثلة باستثناء األعمال
الخاضعة لحقوق النشر
 أنشطة أخرى لتوفير املوارد البشرية
 أنشطة تتعلق بتنظيم األسفار والسياحة
 مرشد سياحي
أنشطة األمن الخاص
أنشطة التحقيق
أنشطة تنظيف املباني بما في ذلك املباني الصناعية
 نسخ وإعداد الوثائق وأنشطة أخرى مختصة في دعم املكاتب
أنشطة توضيب السلع
خدمات دعم أخرى مقدمة للمقاوالت
أنشطة الدعم في مجال التعليم
أنشطة الفحص و/أو العالج املنظمة
أنشطة أخرى متصلة بصحة اإلنسان
 أنشطة العمل االجتماعي بدون إيواء الخاصة باألطفال الصغار واملسنني
وذوي االحتياجات الخاصة
أنشطة الدعم للعروض الحية
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المقـاول الـذاتي

مخرج مساعد (الفنون
مخرج مساعد (الفنون السمعية البصرية)
مصدر األصوات
مصور بالكاميرا
رسام الكاريكاتور
مغني/مؤدي
مكلف باالتصال والعالقات العامة في املجال الفني
رئيس فرقة موسيقية
مصمم رقصات
مردد
بهلوان
العب االرجوحة بالسيرك
العب التوازن بالسيرك
العب خفة بالسيرك
ممثل
عرائسي
مقلد
مجازف سينمائي
مندوب املعارض الفنية
ملحن
حكواتي في الفضاءات العامة والخاصة
مصمم املالبس الفنية
مصمم األزياء
راقص

ما هي األنشطة املندرجة
في إطار النظام الجديد
للمقاول الذاتي ؟
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أنشطة مرتبطة بالرياضة
إصالح مركبات معدنية
إصالح وصيانة التجهیزات واملعدات
أشغال التركيب
أشغال جبسية
أشغال النجارة
أشغال تغليف األرضية والجدران
تركيب املرايا والزجاج
أشغال الصباغة
صيانة وإصالح السيارات
إصالح الدراجات النارية
إصالح األحذية واملصنوعات الجلدية
إصالح األثاث والتجهيزات املنزلية
إصالح الساعات واملجوهرات
إصالح األدوات الشخصية واألدوات املنزلية
املغاسل واملصابغ
الحالقة والتجميل والعناية بالجسم
فنان الشارع
فنان رسام
مؤلف
منتج
مكلف باألكسسوار
وكيل الفنان
مساعد تقني فني
منشط فني
موزع موسيقي

املسرحية)
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المقـاول الـذاتي

مصمم املناظر
مصمم الصورة والحركة
مصمم الرسوم املتحركة
مصمم األعمال الفنية التفاعلية
مصمم الرسوم (غرافيك)
مصمم معلوماتي للرسوم (أنفوغرافيست)
مصمم صور متعددة األبعاد
مدير فني
مدير التصوير
مدير الفنانني
منشط موسيقي (ديجي)
مؤلف درامي
مساعد منفذ الديكور
رواقي
صانع في الطبع الفني (سيريغرافيست)
ملبس الفنانني
فنان في الخدع البصرية
مهندس االضاءة
مهندس الصوت
مزين فني (مكياج)
وسيط فني
مخرج عرض الهواء في السيرك
مخرج مسرحي
فنان امليم
مازج الصوت
موضب الصوت والصورة (مونطاج)

ما هي األنشطة املندرجة
في إطار النظام الجديد
للمقاول الذاتي ؟
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(الديكور)

عازف موسيقي
مدون الحروف املوسيقية (النوتة)
مصور فني
 أستاذ الفنون السمعية البصرية (خارج املؤسسة املدرسية)
أستاذ الفن املسرحي (خارج املؤسسة املدرسية)
أستاذ املوسيقى والغناء (خارج املؤسسة املدرسية)
 أستاذ في تصميم الرقصات (خارج املؤسسة املدرسية)
أستاذ فن السيرك (خارج املؤسسة املدرسية)
أستاذ الفنون البصرية (خارج املؤسسة املدرسية)
مبرمج العروض الفنية
منظم الجوالت الفنية
مخرج تلفزي أو سينمائي
محافظ سينما
محافظ الخشبة
محافظ األستوديو
محافظ السيرك
كاتب سيناريو
سينوغراف
كاتب املشاهد
نحات
تقني االضاءة
تقني الصوت
تقني املؤثرات الخاصة
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المقـاول الـذاتي
الئـحة األنشـطة املسـتثناة من نظـام املـقاول الذاتي
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أصحاب مكتبات ؛
 23مجزئون ومنعشون عقاريون ؛
 24مؤجرو الطائرات واملروحيات ؛
 25وكالء تجار ؛
 26تجار أمالك عقارية ؛
 27تجار بالتقسيط للمصوغات واملجوهرات والحلي ؛
 28تجار بالجملة للمصوغات واملجوهرات والحلي ؛
 29تجار مصدرون ؛
 30تجار مستوردون ؛
 31قائسون ومحققون ؛
 32أطباء ؛
 33موثقون ؛
 34مقدمو خدمات تتعلق بتنظيم الحفالت واالستقباالت ؛
 35صيادلة ؛
 36صناع وبائعو النظارات ؛
 37أخصائيون في الفحص باألشعة ؛
 38أصحاب مكاتب الدراسات ؛
 39معشرون ؛
 40طبوغرافيون ؛
 41بياطرة.

ما هي األنشطة املندرجة
في إطار النظام الجديد
للمقاول الذاتي ؟

 1مهندسون معماريون ؛
 2شركات التأمني ؛
 3محامون ؛
 4مكلفون بصرف العمالت ؛
 5جراحون ؛
 6أطباء مختصون في جراحة األسنان ؛
 7مراقبو الحسابات ؛
 8وكالء السلع ؛
 9محاسبون ؛
 10باعة التبغ بالتقسيط ؛
 11الناشرون ؛
 12خبراء محاسبة ؛
 13مستغلو سيارات التعليم ؛
 14مستغلو قاعات السينما ؛
 15مستغلو املستشفيات الخاصة ؛
 16مستغلو مختبرات التحاليل الطبية ؛
 17مستغلو مدارس التعليم الخاص ؛
 18مساحون ؛
 19أرباب فنادق ؛
 20أعوان قضائيون ؛
 21أرباب مطابع ؛
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للمزيد من املعلومات ،ندعوكم لزيارة أقرب
وكالة التجاري وفا بنك.
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