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 ةالمقدم

من أجل تخفیف العبء الضریبي اآللیات التي توظفھا الدولة إحدى  ،الضریبیة تالنفقا تبرتع
مما یتیح للدولة إمكانیة تحقیق أھدافھا  ،االقتصادیةبعض الفئات من الملزمین أو األنشطة على 

 ولإلشارة فإن، واالجتماعیة والثقافیة وغیرھااالستراتیجیة في جمیع المیادین االقتصادیة 
 معدالت الضرائب واإلعفاء التام. تخفیضبین  أشكاال تتنوعتأخذ النفقات الضریبیة 

تقییم مدى نجاعتھا حتى  بوج ،الدولةلما یترتب عنھا من خصاص بالنسبة لمیزانیة تیجة ون
 تخاذ القرار الصائب من أجل اإلبقاء علیھا أو إلغائھا.یتسنى ا

لكون اختیارات الضریبة المرجعیة نظرا  ،مھماأمرا  یعد تحدید النظام الضریبي المرجعيكما 
كمعیار. لذلك، تحكم في أھمیة الفارق الناتج عن االستثناء مقارنة بالنظام الذي تم اعتباره ت

یعد من الضروري اعتبار معاییر ومبادئ أساسیة واضحة جیدا ومضبوطة بما فیھ الكفایة 
 .لكي یتم اعتمادھا كمرجع

أجریت مراجعة أولیة للنظام الضریبي المرجعي من أجل إعداد التقریر  ،على ھذا األساس
األخیرة  وستكتمل ھذه 2019.حول النفقات الضریبیة الذي رافق مشروع قانون المالیة لسنة

 من ھذا التقریر. 2021خالل الطبعة 

 ،2019إبراز النفقات الضریبیة برسم سنة إلى أن ھذا التقریر یھدف إلى  وتجدر اإلشارة
 : حیث یتضمن أربعة فصول ,2018للنظام المرجعي المقترح في سنة  اتبع

 ؛والنظام الضریبي المرجعيالمنھجیة قدم یالفصل األول  •
یتناول تحلیال مفصال للنفقات الضریبیة موزعة وفقا لعدة معاییر (حسب الفصل الثاني  •

ف قانون المالیة، حسب نوع الضریبة، حسب نوع االستثناء، حسب النشاط، حسب الھد
 )؛والمھمة

 ؛ستعرض النفقات الضریبیة التي تم تقییمھایالفصل الثالث  •
النفقات الضریبیة األكثر أھمیة وفقا للنظام الضریبي یركز على الفصل الرابع واألخیر  •

 المرجعي.
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 المرجعي والنظام الضریبي المنھجیةاألول: الجزء 
 تعریف االستثناءات الضریبیة  .1

العامة للدولة، فإن  المیزانیة في مھم نقص من الضریبیة االستثناءات تحدثھ لما بالنظر
مشابھة لآلثار التي تخلفھا النفقات العمومیة على ھذه انعكاساتھا على ھذه األخیرة تكون 
 المیزانیة، لذا سمیت بالنفقات الجبائیة.

وتنحصر النفقات الجبائیة المعمول بھا في التدابیر الضریبیة التي تخرج عن نطاق النظام 
الضریبي المرجعي الذي یشمل مختلف األنظمة األساسیة للضرائب المعروفة باسم "النظام 

 ". العام

 المبادئ األساسیة للنظام الضریبي المرجعي  .2
لكون اختیارات الضریبة المرجعیة  نظراأمرا مھما  لنظام الضریبي المرجعيیعد تحدید ا

تحكم في أھمیة الفارق الناتج عن االستثناء مقارنة بالنظام الذي تم اعتباره كمعیار. لذلك، ت
ضحة جیدا ومضبوطة بما فیھ الكفایة یعد من الضروري اعتبار معاییر ومبادئ أساسیة وا

 .لكي یتم اعتمادھا كمرجع

 :المرجعیة المتمثلة فیما یلي المبادئ تم اعتبار ، وفي ھذا اإلطار

: یتم العمل بھذا المبدأ من أجل التمییز بین أحكام القانون الجبائي مبدأ الطابع العام للحكم •
فئات معینة. وعلیھ فإنھ قد یتم منھا التي تھم أغلبیة الملزمین وبین تلك التي تستفید 

 احتساب ھذه األخیرة لوحدھا كنفقات ضریبیة؛
ذلك : ال تعتبر بعض التحفیزات الضریبیة كنفقات ضریبیة، ومبدأ التوجھ الضریبي •

 ؛ لمجرد ارتباطھا بقاعدة یملیھا التوجھ الضریبي
ینتھي المطاف ببعض اإلجراءات الضریبیة  مبدأ ممارسة شائعة على الصعید الدولي: •

ذات الطابع التحفیزي باعتبارھا معاییر على غرار تعمیم ممارساتھا على المستوى 
 الدولي. 
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 نظام الضریبي المرجعيال .3
 الجبائیةنطاق النفقات  .3.1

الجمارك  إدارة من كل مع بتعاون للضرائب العامة المدیریة طرف من التقریر ھذا إعداد لقد تم
المالیة ومدیریة الخزینة والمالیة  والتوقعات الدراسات ومدیریة المباشرة غیر والضرائب
 .الخارجیة

لجمارك بتحصیلھا إن تقییم النفقات الجبائیة المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تقوم إدارة ا
ینصب على رسوم االستیراد والضریبة على القیمة المضافة حین االستیراد والرسوم الداخلیة 

 على االستھالك.

 المرجعي النظاممحتوى  .3.2

إن النظام المرجعي المعتمد ھو النظام الضریبي المعمول بھ في إطار النظام العام وذلك 
الجاري بھا العمل في مجال الضرائب والرسوم التي تقوم استنادا إلى المقتضیات القانونیة 

 بتدبیرھا كل من المدیریة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة.

ویمكن إبراز النظام المرجعي المحدد بالنسبة لكل نوع من أنواع الضرائب من خالل 
 المعطیات التالیة:

 

 

 



لسنة مشروع قانون المالیة   
2020 

 

  6 

 الضریبة على الشركات .3.2.1

 حساب الضریبة على الشركات؛جدول  •
 صندوقو المغرب وبنك حكمھا في المعتبرة والھیئات االئتمان مؤسسات یخص فیما 37% •

 ؛التأمین واعادة التأمین وشركات والتدبیر اإلیداع
دون احتساب الضریبة على القیمة المضافة بالنسبة للصفقات التي تنجزھا  من المبلغ 8% •

أو التركیب والتي اختارت  ءو البناأالشركات غیر المقیمة فیما یخص عقود األشغال 
 الجزافیة؛ الضریبة

 من المقبوضة المضافة، القیمة على الضریبة احتساب دون اإلجمالیة، المبالغمن  10% •
 ؛المقیمین غیر المعنویین أو الذاتیین األشخاص لدن

 ؛حكمھا في المعتبرة والدخول المشاركة وحصص األسھم عوائدمن مبلغ  15% •
 التوظیفات الحاصالت من مبلغ من المضافة، القیمة على الضریبة احتساب دون 20% •

 .الثابت الدخل ذات المالیة

النسب 
 المرجعیة

 ؛العجزنقل  •
 .العادي االھتالك •

القاعدة 
 الضریبیة

 األحكام التي تتفادى ازدواجیة الخضوع للضریبة؛ •
تزاول نشاطا لھ  الضرائب دافعيمنظمات خاصة أو شریحة محددة من  تھمالتي حكام األ •

 تنافسي؛ھدف غیر ربحي وغیر 
 مشاریع ذات النفع العام.الالعملیات التي تھدف إلى إنجاز أو تمویل  تھمالتي حكام األ •

 األحكام الخاصة
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 الضریبة على الدخل .3.2.2

 جدول حساب الضریبة على الدخل؛ •
 من المقبوضة المضافة، القیمة على الضریبة احتساب دون اإلجمالیة، المبالغمن  10% •

 ؛المقیمین غیر المعنویین أو الذاتیین األشخاص لدن
من المبلغ اإلجمالي للدخول العقاریة الخاضعة للضریبة والذي یقل عن مائة  10% •

 درھم؛ )120.000وعشرین ألف (
من المبلغ اإلجمالي للدخول العقاریة الخاضعة للضریبة والذي یساوي أو یفوق مائة  15% •

 درھم؛ )120.000وعشرین ألف (
 ؛حكمھا في المعتبرة والدخول المشاركة وحصص األسھم عوائدمن مبلغ  15% •
 التوظیفات الحاصالت من مبلغ من المضافة، القیمة على الضریبة احتساب دون 20% •

 ؛ الثابت الدخل ذات المالیة
 ذات المنقولة األموال رؤوس تفویت عن الناتجة اإلجمالیة األرباح یخص فیما 20% •

 ؛األجنبي المنشأ
 ؛المثبتة أو علیھا المحصل الصافیة العقاریة األرباح یخص فیما 20% •
بعوض  األول التفویت بمناسبة المثبتة أو علیھا المحصل الصافیة لألرباح بالنسبة 30% •

 ؛الحضري المدار في المدرجة ةالمبنی غیرللعقارات 
 ألشخاص دفعت إذا العرضیة غیر أو العرضیة والتعویضات المكافآت یخص فیما30% •

  الدائمین. المشغل لمستخدمي ینتمون ال

النسب 
 المرجعیة

 ؛درھم 000 30 مبلغھ یتعدى أن غیر من المھنیة المصاریف برسم إسقاط •
 ꓽعلى المعاشات واإلیرادات العمریة نسبتھ جزافي  تخفیضتطبیق  •

 55% درھم  168000من المبلغ اإلجمالي الذي ال یتجاوز سنویا; 
 40% درھم  168000من المبلغ اإلجمالي الذي یفوق سنویا; 

 إعفاء موظفي السلك الدیبلوماسي. •

القاعدة 
 الضریبیة

تزاول نشاطا لھ ھدف  دافعي الضرائبمنظمات خاصة أو شریحة محددة من  أحكام تھم •
 تنافسي؛غیر ربحي وغیر 

 العملیات التي تھدف إلى إنجاز أو تمویل مشاریع ذات النفع العام؛ أحكام تھم •
 أحكام لتفادي الخضوع المزدوج للضریبة. •

 األحكام الخاصة
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 المضافة القیمة على الضریبة .3.2.3
النسب  20%.و10% و% 0 •

 المرجعیة
 ومقدمي الخدمات؛درھم المطبق على الصناع  000 500 سقف  •
 ؛درھم المطبق على التجار 000 000 2سقف  •

القاعدة 
 الضریبیة

 التسجیل تواجبا .3.2.4
 ؛%1% و1.5و% 3و% 4و% 5و %6السعر  •
  .درھم 200الواجبات الثابتة:  •

النسب 
 المرجعیة

تزاول نشاطا لھ ھدف  دافعي الضرائبأحكام تھم منظمات خاصة أو شریحة محددة من  •
 تنافسي؛غیر ربحي وغیر 

 .العملیات التي تھدف إلى إنجاز أو تمویل مشاریع ذات النفع العام أحكام تھم •

األحكام 
  المرجعیة

 التأمین عقود على المفروضة الضریبة .3.2.5

 .%14السعر المرجعي:  •

 االستیرادالرسم على  .3.2.6

 %.2.5 السعر المرجعي: •

ھناك إعفاءات أو قرارات بوقف استیفاء الرسم على االستیراد تستفید منھا بعض السلع 
خاصة، وذلك اعتبارا لطبیعتھا أو مصدرھا أو وجھتھا أو بناء  المستوردة بمقتضى نصوص

 على الصفة التي یكتسبھا المستورد.

 ت الضریبیة المطبقة على الصعید العالمي وكذاویشمل النظام المرجعي كذلك، االتفاقیا
 الحر. االتفاقیات الدولیة للتبادل

 الرسوم الداخلیة على االستھالك .3.2.7

یتكون النظام المرجعي المعتمد في ھذا المجال من مقادیر تطبق على مختلف أصناف السلع. وكل 
 المضمار یعتبر بمثابة نفقة جبائیة. إعفاء یمنح في ھذا

 اإلشارة إلى أن نطاق اإلعفاءات المطبقة على ھذه الرسوم یقتصر فقط على منتجات الطاقة.وتجدر 
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 مناھج التقییم .4
عمال بالتجارب الدولیة، ینصب التقدیر على الخسائر الحاصلة مباشرة في الموارد الجبائیة، 

بطبیعة الحال، إمكانیة القیام بدراسات خاصة بكل حالة على حدة  ھذا االختیار، وال یستبعد
 بغیة الحصول على تقدیرات أكثر دقة ووضوح.

تحدید "كلفة الفارق مقارنة مع النظام  وقد تم تقدیر مجمل الخسائر الحاصلة في الموارد بعد
 أن سلوك الفاعلین المستفیدین لم یتغیر. المرجعي"، مع افتراض

 المسبقة اإلجراءات ذات االستثنائیة التدابیر تقییم طرق .4.1

إن تدابیر اإلعفاء التي یجب القیام في شأنھا بإجراءات معینة تھم بصفة رئیسیة الضریبة على 
معالجة ھذه اإلعفاءات من طرف المصالح التابعة للمدیریة العامة  المضافة. وتتمالقیمة 

 للضرائب تبعا إلجراءین:

 تسلیم شھادات اإلعفاء؛ •
 إرجاع الضریبة على القیمة المضافة. •

ویتم تقییم االنعكاس المالي لھذه التدابیر بعد مركزة مجموع الطلبات المتعلقة باإلعفاء واإلرجاع 
 من طرف مصالح اإلدارة الضریبیة. الجتھاالتي تتم مع

 الضریبة أسعار تخفیض شكل في الممنوحة االستثنائیة التدابیر تقییم طرق .4.2

یتم تقییم االنعكاس المالي لھذه التدابیر بعد أن تطبق على أسس فرض الضریبة المصرح بھا 
المكونة للنظام  المستفیدین من ھذه اإلعفاءات، األسعار العادیة للضرائب من طرف الملزمین

 المرجعي.

 وإسقاطات خصوم شكل في الممنوحة االستثنائیة التدابیر تقییم طرق .4.3

اإلقرارات  یتم تقییم النفقات الجبائیة في شكل خصوم أو إسقاطات من خالل معالجة عینة من
الضریبیة للملزمین وخصوصا القوائم الضریبیة، ویطبق سعر الضریبة الجاري بھ العمل على 

 .األساس المعفى
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 غیر معطیات من انطالقا المالي انعكاسھا تقدیر تم التي اإلعفاء تدابیر تقییم منھج .4.4
 جبائیة

إن تقییم النفقات الجبائیة التي ال توجد المعلومات المتعلقة بھا ضمن إقرارات الملزمین، تم 
 جبائیة، معطیات غیراألساس المفروضة علیھ الضریبة انطالقا من  استنادا إلى احتساب

 .ویطبق على ھذا األساس سعر ضریبي متوسط، وفي ھذه الحالة یكون التقییم تقریبیا

طرق تقییم بعض النفقات الجبائیة المرتبطة باإلعفاء من الضریبة على القیمة  .4.5
من المدونة العامة للضرائب) والتي تھم  91الخصم (الفصل  المضافة دون الحق في
 االستھالك الخدمات الواسعةبالخصوص المنتجات و

لتقییم ھذا النوع من اإلعفاءات تم االستناد من جھة إلى آخر استقصاء وطني حول استھالك 
 جھة أخرى إلى جدول االستھالك واإلنتاج. وإنفاق األسر، ومن

 وقد تم تقدیر االستھالك اإلجمالي للمنتجات والخدمات المعنیة مع األخذ بعین االعتبار
االستھالك الذاتي لألسر واالستھالكات الوسیطة للمقاوالت. وھكذا قدرت النفقة الجبائیة 

 %.20% والسعر العادي 10الناجمة عن اإلعفاءات بتطبیق السعر المخفض 
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 الجبائیة النفقات ترمیز .5
 :یتكون الرمز المخصص لكل نفقة جبائیة من سبعة أجزاء

الیسار یتعلقان بنوع الضریبة تبعا لرقمھا ضمن "قائمة الجزءان األول والثاني من  •
 ؛المیزانیة"

األجزاء الثالثة الموالیة تتعلق برقم المادة من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجبھ  •
 النفقة الجبائیة؛

الجزءان األخیران یتضمنان الرقم المخصص للنفقة الجبائیة تبعا لترتیبھا ضمن المادة  •
 محدث للتدبیر.من القانون ال

 مثال:

الرمز المخصص ل: " اإلعفاء من الضریبة على القیمة المضافة بالنسبة لبیع الزرابي التقلیدیة 
 :40.091.16المحلیة " ھو 

 ؛المیزانیة قائمة حسب المضافة القیمة على الضریبة رقم ھو •
 من المدونة العامة للضرائب؛ 91ھو مرجع المادة  :091 •
 .المذكورة 91: یشیر إلى ترتیب التدبیر ضمن المادة 16 •

وحیث أن ھناك تدابیر جبائیة ال تندرج ال ضمن المدونة العامة للضرائب وال ضمن مدونة 
أرقام  المباشرة بل ھي مقررة بموجب نصوص خاصة، فقد تم حذف الجمارك و الضرائب غیر

 )AAA.AAB. AAC( الم واد المشتملة على ثالث وضعیات وتعویضھا بحروف بارزة
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 بیان تركیبي للنفقات الجبائیة: نيالجزء الثا
 تطور قانون المالیةالنفقات الجبائیة حسب توزیع  .1

ارتباطا وطیدا بتطور قانون المالیة من سنة الى أخرى. اذ یعتبر تقییم النفقات الجبائیة  رتبطی
من المھم تقییم ودراسة التدابیر االستثنائیة التي یتم احداثھا وفق كل قانون للمالیة. ومن اجل 

الجبائیة فھم ھذا التطور من حیث العدد ومن حیث التكلفة، یوضح الجدول أدناه توزیع النفقات 
 لمختلف قوانین المالیة: اوفقً  2019و 2018لسنتي 

 وفقًا لمختلف قوانین المالیة 2019و 2018توزیع النفقات الجبائیة لسنتي  : 1جدول 

 الدرھم بمالیین
        2018تقییم    2019تقییم 

 السنة
 عدد التدابیر المبلغ عدد التدابیر المبلغ

 مجموع النفقات الجبائیة  293     558 28     293  785 27
 2016النفقات الجبائیة السابقة لقانون المالیة لسنة  265     094 28     265 215 27 
 2016النفقات الجبائیة المرتبطة بقانون المالیة لسنة  3 قلیل األھمیة 3 قلیل األھمیة

 2017النفقات الجبائیة المرتبطة بقانون المالیة لسنة  13 464 13 437
 2018النفقات الجبائیة المرتبطة بقانون المالیة لسنة  5 قلیل األھمیة 5 قلیل األھمیة

 2019النفقات الجبائیة المرتبطة بقانون المالیة لسنة  7  -  7 133
 

 النتائج التالیة:بین تتانطالقا من الجدول 
. وتمثل ھذه التدابیر من حیث 2016 سنةقبل  التدابیر االستثنائیةمن  % 90اعتماد  •

 .2019المسجلة في الجبائیة النفقات  من % 98منالتكلفة أكثر 
أقل أھمیة، سواء  2016 سنةالتي أقرتھا قوانین المالیة بعد الجبائیة أصبحت النفقات  •

 .من حیث العدد أو من حیث التكلفة
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 النفقات الجبائیة حسب نوع الضریبة .2
حسب نوع الضریبة، سواء من حیث عدد التدابیر أو من الجبائیة فھم توزیع النفقات  یعتبر

حیث التكلفة امرا مھما لتحلیل بنیة النفقات الجبائیة. حیث یعطي ھذا التوزیع فكرة واضحة عن 
 2018لعامي النفقات الجبائیة توزیع یتمثل تقییم . والجبائیةالنفقات  ةالضریبة التي تحتكر غالبی

 یلي:ما ك والتكلفة ووفق نوع الضریبة حسب العدد 2019و
 توزیع النفقات الجبائیة حسب نوع الضریبة :2جدول 

 الدرھم بمالیین

نسبة 
التغییر 

19/18 

        2018تقییم    2019تقییم 
 الضریبة

 المبلغ الحصة
تدابیر 

تم 
 تقییمھا

تدابیر تم 
 المبلغ الحصة إحصاؤھا 

تدابیر 
تم 

 تقییمھا

تدابیر تم 
 إحصاؤھا 

 الضریبة على القیمة المضافة 85 83     642 14    51% 84 81     274 14   51% 3%-
 الضریبة على الشركات   62 49     662 4      16% 57 46     990 4    18% 7%

 الضریبة على الدخل  82 50     563 4      16% 82 51     648 3    13% 20%-
 واجبات التسجیل والتنبر     37 29     557        2% 39 31     508      2% 9%-

الخصوصیة السنویة الضریبة  8 4     246        1% 9 7     285      1% 16%
  مركباتعلى ال

 الرسم على عقود التأمین 11 10     854 2      10% 12 11     034 3    11% 6%
 الرسوم الداخلیة على االستھالك 7 6     246        1% 7 6     225      1% 8%-
 الرسوم الجمركیة   3 3     787        3% 3 3     821      3% 4%
 المجموع  295 234     558 28    - 293 236     785 27   - 3%-

تدبیرا سنة  295انطالقا من الجدول یالحظ أن عدد التدابیر التي تم إحصاؤھا قد انتقل من 
وتشكل حصة  2019 ةسنلتدبیرا كانت موضوع تقییم  236، منھا 2019سنة  293إلى  2018

 .2019إحصاؤھا سنة في مجموع التدابیر التي تم  81%التدابیر التي تم تقییمھا

لی إساسا ك ألذجع ری، و2019خالل سنة  %3بنسبة ت الجبائیة لنفقااجمالي إنخفض ا لقد
والضریبة على القیمة  )ملیون درھم 915(دخلال على الضریبةبلمتعلقة ت الجبائیة النفقاا تراجع

 .)ملیون درھم 368(المضافة

 على الرسومبالضریبة على الشركات و لمتعلقة ت الجبائیة النفقاا ارتفعت ذلك،لی إباإلضافة 
 ملیون درھم. 180وملیون درھم  328سجلت على التوالي زیادة قدرھا حیث التأمین  عقود
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 النفقات الجبائیة حسب نوع التدبیر .3
 المؤھلة تدبیرا من التدابیر االستثنائیة )293( وتسعین ثالثةمائتین ویتضمن ھذا التقریر جردا ل

إعفاءات كلیة أو جزئیة أو مؤقتة،  تتمثل ھذه التدابیر فيحیث . 2019كنفقات جبائیة لسنة 
، ویلخص الجدول أدناه وتخفیضات وإسقاطات وخصوم وضرائب جزافیة وتسھیالت مالیة

 :2019و 2018 لسنتيحسب نوع اإلعفاء التدابیر عدد 
 توزیع النفقات الجبائیة تبعا لنوع التدبیر :3جدول 

 الدرھم بمالیین
 العدد النسبة المبلغ النسبة العدد النسبة المبلغ النسبة التدبیر 2018 2019

 إعفاءات كلیة 188 64% 330 16 57% 189 65% 001 16 58%
 تخفیضات 50 17% 236 8 29% 49 17% 156 8 29%
 إعفاءات جزئیة أو مؤقتة 20 7% 091 2 7% 20 7% 137 2 8%
 إسقاطات 5 2% 759 3% 4 1% 317 1%
 تسھیالت مالیة 5 2% 410 1% 5 2% 427 2%
 خصوم 16 5% 698 2% 16 5% 710 3%
 ضرائب جزافیة 11 4% 35 0% 10 3% 36 0%

 لمجموعا 295 100% 558 28 100% 293 100% 785 27 100%

، یكشف تحلیل بنیة النفقات الجبائیة عن رجحان النفقات الجبائیة المتعلقة 2019بالنسبة لسنة 
. في حین 2019من اإلعفاءات اإلجمالیة سنة  %58التي تمثل نسبة إلعفاءات الكلیة بنوع ا

من اإلعفاءات  %29بنسبة بالتخفیضات تأتي في المركز الثاني النفقات الجبائیة المتعلقة 
 .2019اإلجمالیة سنة 

  



  تقریـر حـول النفقـات الجبائیـة

 

 15 

 توزیع التدابیر االستثنائیة حسب القطاعات .4
 یلي:یتمثل تقییم النفقات الجبائیة بالنسبة لكل قطاع فیما 

 التدابیر االستثنائیة تبعا لقطاعات النشاطتوزیع  :4جدول 

 الدرھم بمالیین
2019 2018 

 المبلغ الحصة القطاعات
تدابیر 

تم 
 تقییمھا

تدابیر تم 
 المبلغ الحصة إحصاؤھا 

تدابیر 
تم 

 تقییمھا

تدابیر تم 
 إحصاؤھا 

 القطاع العقاري 40 33 406 5 18,9% 39 34 407 4 15,9%
 األمن واالحتیاط االجتماعي 13 11 940 4 17,3% 15 13 882 4 17,6%
 الفالحة و الصید البحري 25 23 627 2 9,2% 26 23 527 2 9,1%
 المرافق العمومیة 2 1 314 1,1% 2 1 326 1,2%
 الصناعات الغذائیة 7 7 115 1 3,9% 7 7 995 3,6%
 الصادرات 10 5 716 2 9,5% 10 5 778 2 10,0%
 القطاع المالي 41 30 799 1 6,3% 40 29 985 1 7,1%
 الصحة و القطاع  االجتماعي 23 22 711 2,5% 25 24 881 3,2%
 قطاع النقل 21 17 264 1 4,4% 22 20 286 1 4,6%
 تدابیر تستفید منھا كافة القطاعات 25 15 725 2,5% 24 15 871 3,1%
 الكھرباء والغازإنتاج و توزیع  4 4 126 5 18,0% 4 4 075 5 18,3%
 القطاع المنجمي 7 7 275 1,0% 7 7 286 1,0%
 صناعة السیارات والصناعات الكیمیائیة 5 5 544 1,9% 5 5 450 1,6%
 المناطق 14 13 106 0,4% 9 8 76 0,3%
 النشر والطبع 4 4 122 0,4% 4 4 139 0,5%
 السیاحة 5 4 182 0,6% 5 4 187 0,7%
 قطاع التربیة 14 12 143 0,5% 14 12 154 0,6%
 الصناعة التقلیدیة 5 4 44 0,2% 5 4 47 0,2%
 قطاعات أخرى 30 17 398 1,4% 30 17 434 1,6%

 القطاع العقاري 295 234 558 28 - 293 236 785 27 -

 قطاع األمن%) و18(قطاع الطاقة ب نالحظ ھیمنة النفقات الجبائیة المتعلقة ،في ھذا الصدد
 .%)16( عقاريقطاع الالو %)18( االجتماعي واالحتیاط
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 حسب المستفیدتوزیع التدابیر االستثنائیة  .5
ا المستفید ذعندما نتحدث عن النفقات الجبائیة، فتلقائیًا ھناك طرف مستفید.  حیث قد یكون ھ

النفقات یوضح الجدول أدناه حصة سر أو حتى الخدمات العامة. واما من الشركات أو األ
 ، موزعة من حیث العدد والمبلغ، حسب نوع المستفید.2019و 2018الضریبیة لعامي 

 توزیع التدابیر االستثنائیة حسب طبیعة المستفیدین :5جدول 

 الدرھم بمالیین
2019 2018 

 المبلغ الحصة المستفیدون
تدابیر 

تم 
 تقییمھا

تدابیر تم 
 المبلغ الحصة إحصاؤھا 

تدابیر 
تم 

 تقییمھا

تدابیر تم 
 إحصاؤھا 

 المقاوالت 153 122 415 13 47,0% 150 122 504 13 48,6%
 منھا المنعشون العقاریون 16 12 769 2,7% 16 13 734 2,6%
 منھا الفالحون 18 16 310 2 8,1% 19 16 224 2 8,0%
 منھا المصدرون 10 5 716 2 9,5% 10 5 778 2 10,0%
 منھا الصیادون 6 6 122 0,4% 6 6 73 0,3%
 منھا المؤسسات التعلیمیة 11 9 122 0,4% 11 9 124 0,4%
 األسر 90 75 592 13 47,6% 91 77 652 12 45,5%
 منھا المأجورون 16 9 767 2  9,7% 16 9 931 2 10,5%
 مقدمي الخدماتمنھا الصناع و  8 7 279 1,0% 8 7 292 1,1%
 منھا المؤلفون الفنانون 5 3 82 0,3% 5 3 97 0,4%
 المرافق العمومیة 20 15 938 3,3% 20 15 958 3,4%
 منھا الدولة 9 5 861 3,0% 9 5 919 3,3%
 منھا وكاالت التنمیة 7 6 58 0,2% 7 6 32 0,1%
 منھا المؤسسات العمومیة 4 4 19 0,1% 4 4 7 0,0%
 آخرون 32 22 613 2,1% 32 22 671 2,4%

 المجموع 295 234     558 28    - 293 236     785 27   -

 الدولیة المنظماتو الجمعیاتب األساسب تتعلق (*)

 ثم تلیھا ،%49من أكبر حصة من النفقات الجبائیة بمعدل شركات ال ، استفادت2019في عام 
. وتبقى بنیة توزیع %3بنسبة  المرافق العمومیة من النفقات الجبائیة ثم %46 حصةبسر األ

الشركات و األسر ى، حیث تبق2018مع بنیة سنة  الجبائیة حسب نوع المستفید متسقة النفقات
 في المقدمة مثل معظم البلدان الناشئة والمتقدمة.



  تقریـر حـول النفقـات الجبائیـة

 

 17 

 توزیع التدابیر االستثنائیة حسب األھداف .6
، من حیث العدد والتكلفة، حسب 2019و 2018لسنتي الجبائیة یدرج الجدول أدناه النفقات 

 :تحقیقھنوع الھدف المتوخى 
 توزیع التدابیر االستثنائیة حسب األھداف المتوخاة منھا :6جدول 

 الدرھم بمالیین
2019 2018 

 المبلغ الحصة الھدف من التدابیر
تدابیر 

تم 
 تقییمھا

تدابیر تم 
 المبلغ الحصة إحصاؤھا 

تدابیر 
تم 

 تقییمھا

تدابیر تم 
 إحصاؤھا 

 النھوض باالقتصاد االجتماعي 14 9 128 0,4% 16 11 245 0,9%
 تشجیع امتالك السكن 34 30 253 5 18,4% 33 29 254 4 15,3%
 االدخار الداخليتعبئة  27 20 211 4 14,7% 28 21 417 4 15,9%
 تشجیع االستثمار 29 20 848 3,0% 28 22 979 3,5%
 خفض تكلفة الخدمات الصحیة 13 12 404 1,4% 13 12 446 1,6%
 تقلیص كلفة التمویل 19 14 346 1,2% 18 13 274 1,0%
 تقلیص تكلفة عوامل اإلنتاج 19 17 535 1 5,4% 20 18 564 1 5,6%
 النھوض بالقطاع الفالحي 18 17 416 2 8,5% 19 17 322 2 8,4%
 دعم القدرة الشرائیة 17 17 213 6 21,8% 17 17 002 6 21,6%
 تشجیع التعلیم 12 9 107 0,4% 12 9 113 0,4%
 تنمیة المناطق المحرومة 6 5 58 0,2% 6 5 32 0,1%
 النھوض بالثقافة 10 7 122 0,4% 10 7 139 0,5%
 تشجیع عملیات التصدیر 12 7 757 2 9,7% 12 7 821 2 10,2%
 تقلیص تحمالت الدولة - - - 0,0% - - - 0,0%
 عصرنة النسیج االقتصادي 7 3 - 0,0% 7 3 - 0,0%
 جلب االدخار الخارجي 7 7 204 0,7% 2 2 198 0,7%
 تنمیة القطاع المنجمي 6 6 275 1,0% 6 6 286 1,0%
 الصناعة التقلیدیةتشجیع  4 3 33 0,1% 4 3 35 0,1%
 أھداف أخرى 41 31 649 3 12,8% 42 34 3658 13,2%

 المجموع 295 234 558 28 - 293 236 785 27 -
 وتشجیع قطاع السیاراتواإلنتاج خفض تكالیف المعامالت ب األساسب قتتعل (*) 

 6002( الشرائیة القدرة بدعمتعلق أساسا تأن التشجیعات الجبائیة  خالل الجدول منیتبین 
تشجیع  )و%16بنسبة ملیون درھم4417 (الداخلي االدخارتعبئة و) % 22بنسبة ملیون درھم

  .)% 15بنسبة درھم نملیو 4254 (امتالك السكن
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أو  توزیع التدابیر االستثنائیة تبعا للتوجھ االقتصادي .7
 يأو الثقافاالجتماعي 

ث یمكن ان تكون اقتصادیة أو اجتماعیة یالى ثالثة اقسام. ح الجبائیةتنقسم الغایات من النفقات 
النفقات الضریبیة، یوضح الجدول أسفلھ  بأو ثقافیة. ومن أجل معرفة الغایة التي تحتكر اغل

 .2019و 2018توزیع ھذه النفقات حسب الغایة ونوع الضریبة لسنتي 
 توزیع التدابیر االستثنائیة حسب توجھھا االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي :7جدول 

 الدرھم بمالیین
2019 2018 

المجمو نوع الضریبة
 ع

أھداف 
 ثقافیة

أھداف 
 اجتماعیة

أھداف 
اقتصاد

 یة

المجمو
 ع

أھداف 
 ثقافیة

أھداف 
 اجتماعیة

أھداف 
 اقتصادیة

 الضریبة على القیمة المضافة 304 5 216 9 122 642 14 233 5 902 8 139 274 14
 الضریبة على الشركات   039 4 623 - 662 4 355 4 635 - 990 4
 الضریبة على الدخل 492 1 071 3 - 563 4 527 1 121 2 - 648 3

3 827 - 1 132 2 695 3 657 - 1 120 2 538 

واجبات التسجیل والتنبر  
والرسم على عقود التأمین 

الضریبة الخصوصیة السنویة و
 على المركبات 

 الرسوم الداخلیة على االستھالك 246 - - 246 225 - - 225
 الرسوم الجمركیة   783 4 - 787 807 14 - 821

 المجموع 403 14 033 14 122 558 28 843 14 804 12 139 785 27

%)، 53,4( الجبائیةبأكبر حصة من النفقات  قتصادیةاالاألھداف ، تحظى 2019في عام  •
 .%)0,5الثقافیة (األھداف %) وفي األخیر 46,1( جتماعیة الااألھداف وتلیھا 
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 كل سنةحسب المحذوفة توزیع النفقات الجبائیة  .8
 المحذوفة سنویًا كما یلي:الجبائیة تتوزع النفقات 

 توزیع النفقات الجبائیة المحذوفة حسب كل سنة :8جدول 

 الدرھم بمالیین
 السنة عدد التدابیر التي تم حذفھا   مبلغ التدابیر التي تم حذفھا 

1 313  32  2006 
882  7  2007 

2 744  15  2008 
1 631  10  2009 
1 639  12  2010 

- - 2011 
2 938  5  2012 

622  3  2013 
1 347  15  2014 
4 887  13  2015 

784  1  2016 
508  5  2017 
301  1  2018 
293 9 2019 

 المجموع 128  889 19
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 عرض التدابیر الجبائیة التي تم تقییمھا: لثالجزء الثا
المعلومات المتوفرة وعلى األولویات إن اختیار التدابیر االستثنائیة التي تم تقییمھا مبني على 

بلغ عدد التدابیر المتعلقة بالنفقات الجبائیة التي حیث  المعلن عنھا في إطار اإلصالح الضریبي.
 تدبیرا موزعة على النحو التالي: 236 ,2019خالل سنة   كانت موضوع تقییم

 النفقات الجبائیة المتعلقة بالضریبة على القیمة المضافة .1
 تدابیر استثنائیة تم تقییمھا برسم الضریبة على القیمة المضافة :9جدول  

 الدرھم بمالیین
المبلغ سنة 

2019  
المبلغ سنة  

طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع  2018
 الرمز التدبیر

4 389 4 357 
المادتین 

99 
 121و

% مع الحق 10البالغ تخضع للضریبة بالسعر المخفض 
في الخصم عملیات البیع المتعلقة بزیوت النفط أو 

 .الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاة
 40.099.22 تخفیض

 92المادة  484 2 369 2

المعدة للسكن  االجتماعیةإعفاء عملیات تفویت المساكن 
 80و 50الرئیسي التي تتراوح مساحتھا المغطاة ما بین 

 احتسابدرھم دون  000 250 وال یتعدى ثمن بیعھا  2م 
 الضریبة على القیمة المضافة.

إعفاء 
 40.092.29 كلي

إعفاء الخدمات التي تنجزھا مختلف شركات التأمین  91المادة  211 1 198 1
 عقود التأمین.والخاضعة للضریبة على 

إعفاء 
 40.091.21 كلي

المادة  337 243
91;123 

اإلعفاء بالداخل وحین االستیراد لعملیات بیع السكر الخام 
 (سكر الشمندر وسكر القصب وأنواع السكر المماثلة).

إعفاء 
 40.091.08 كلي

465 581 
المادتین 

99 
 121و

% مع الحق 14تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
 40.099.33 تخفیض الخصم الطاقة الكھربائیة.في 

اإلعفاء بالداخل وحین االستیراد للمنتجات والمعدات إذا  92المادة  615 539
 .كانت مخصصة ألغراض فالحیة ال غیر

إعفاء 
 40.092.04 كلي

663 648 
المادتین 

99 
 121و

% مع الحق 14تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
عملیات نقل المسافرین والبضائع باستثناء في الخصم 

 عملیات النقل السككي.
 40.099.32 تخفیض

المادة  436 410
121 

% من قیمة 10إلى  االستیرادعند  ةسعر الضریبیخفض 
البضاعة فیما یخص الزیوت السائلة الغذائیة مصفاة 
كانت أو غیر مصفاة وكذا البذور والفواكھ الزیتیة 
والزیوت النباتیة المستعملة لصنع الزیوت السائلة 

 .الغذائیة

 40.121.01 تخفیض

إعفاء عملیات بیع الطوابع الجبائیة واألوراق  91المادة  314 326
 والمطبوعات المدموغة التي تصدرھا الدولة.

إعفاء 
 40.091.20 كلي
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المبلغ سنة 
2019  

المبلغ سنة  
طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع  2018

 الرمز التدبیر

227 231 
المادتین 

99 
 121و

% مع الحق 7یخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
في الخصم السكر المصفى أو المكتل، ویدخل فیما ذكر 
"الفرجواز" والقند وأشربة السكر الخالص غیر المعطرة 

 باقي المواد المسكرة.وغیر الملونة، ما عدا 

 40.099.07 تخفیض

 92المادة  234 244
إعفاء العربات الجدیدة التي یتم اقتناؤھا من طرف 
األشخاص الطبیعیین بغرض استغاللھا خصیصا 

 كسیارات أجرة (طاكسي).

إعفاء 
 40.092.43 كلي

 92المادة  138 144
 123و

اقتناء السلع اإلعفاء بالداخل وحین االستیراد لعملیات 
والخدمات من لدن الحاصلین على امتیاز استغالل حقول 
الھیدروكاربورات، وان اقتضى الحال كل واحد من 
الحاصلین علیھ إن كان مشتركا بینھم، وكذا المتعاقدین 

 والمتعاقدین من الباطن معھم.

إعفاء 
 40.092.41 كلي

إعفاء  االستیراد لألسمدة.اإلعفاء بالداخل وحین  92المادة  196 167
 40.092.03 كلي

214 210 
المادتین 

99 
 121و

% مع الحق 10تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
في الخصم العملیات التي ینجزھا األشخاص المشار إلیھم 

، في نطاق مزاولة )ج(و) أ(  I-89-°12-في المادة
 والعدول والموثقون والتراجمة  المحامونمھنتھم (

 .)القضاء و البیاطرة وأعوان

 40.099.27 تخفیض

 99المادة  176 180

% من غیر 14تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
حق في الخصم، الخدمات المؤداة عن كل عون أو وسیط 
أو سمسار، نظرا للعقود التي یقدمھا إلحدى مقاوالت 

 التأمین.

 40.099.34 تخفیض

170 162 
المادتین 

99 
 121و

% مع الحق 7تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
في الخصم السیارة المسماة "السیارة االقتصادیة" وجمیع 
المنتجات والمواد الداخلة في صنعھا، وكذا خدمات 

 تركیب السیارة االقتصادیة المذكورة.

 40.099.11 تخفیض

152 146 
المادتین 

99 
 121و

% مع الحق 7بالسعر المخفض البالغ تخضع للضریبة 
في الخصم المنتجات الصیدلیة والمواد األولیة والمنتجات 
التي یدخل مجموع أو بعض عناصرھا في تركیب 

 المنتجات الصیدلیة.

 40.099.03 تخفیض

75 81 
المادتین 

99 
 121و

مع الحق  10تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ %
المعدة لتغذیة البھائم والدواجن وكذا في الخصم األغذیة 

الكسب المستعمل في صنعھا ماعدا األغذیة البسیطة مثل 
 .الحبوب والنفایات واللباب وحثالة الشعیر والتبن

 40.099.20 تخفیض

المادة  73 88
91;123 

إعفاء عملیات بیع واستیراد الجرائد والمنشورات والكتب 
األسطوانات المتراصة أو الموسیقى المطبوعة وكذا 

المستنسخة فیھا المنشورات والكتب ویشمل اإلعفاء من 
 الضریبة بیع نفایات طبع الجرائد والمنشورات والكتب.

إعفاء 
 40.091.22 كلي



لسنة مشروع قانون المالیة   
2020 

 

  22 

المبلغ سنة 
2019  

المبلغ سنة  
طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع  2018

 الرمز التدبیر

إعفاء  إعفاء عملیات بیع التمور الملففة المنتجة بالمغرب. 91المادة  96 101
 40.091.09 كلي

59 76 
المادتین 

99 
 121و

% مع الحق 14تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
 40.099.31 تخفیض في الخصم الزبدة باستثناء الزبدة ذات الصنع التقلیدي.

88 84 
المادتین 

99 
 121و

% مع الحق 10تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
 40.099.17 تخفیض .في الخصم عملیات البیع المتعلقة باألرز المصنع

المادة  337 341
125 

یمكن خصم الضریبة على القیمة المضافة غیر الظاھرة 
في ثمن شراء القطاني والفواكھ والخضر غیر المحولة 
ذات المصدر المحلي الموجھة إلى منتوجات الصناعة 

 الغذائیة التي تم بیعھا محلیا.

 40.125.01 تخفیض

 92المادة  99 103
 123و

االستیراد ألموال االستثمار التي اإلعفاء بالداخل وحین 
یجب أن تقید في حساب لألصول الثابتة وتخول الحق 

في الخصم إذا اشترتھا المنشآت الخاضعة للضریبة 
) 36على القیمة المضافة، خالل مدة ستة وثالثین (

 نشاطھا، شھرا ابتداء من تاریخ الشروع في مزاولة
 أجیرت وكاالت قبل من المقتناة العربات باستثناء

 رات.السیا

تسھیالت 
 40.092.05 مالیة

 92المادة  90 94
 123و

اإلعفاء بالداخل وحین االستیراد للسلع التجھیزیة المعدة 
للتعلیم الخاص أو التكوین المھني التي یجب أن تقید في 
حساب األصول الثابتة والمقتناة من طرف المؤسسات 

باستثناء السیارات غیر الخاصة للتعلیم أو التكوین المھني 
المستخدمة للنقل المدرسي الجماعي والمعدة خصیصا 

) شھرا ابتداء 36لھذا الغرض خالل مدة ستة وثالثین (
 .من تاریخ الشروع في مزاولة نشاطھا

إعفاء 
 40.092.07 كلي

إعفاء عملیات القرض التي تقوم بھا جمعیات السلفات  91المادة  167 169
 لفائدة عمالئھا.الصغرى 

إعفاء 
 40.091.45 كلي

64 63 
المادتین 

99 
 121و

% مع الحق 7تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
في الخصم عملیات البیع والتسلیم المتعلقة بالماء المزودة 
بھ شبكات التوزیع العام وكذا خدمات التطھیر المقدمة 

 بالتطھیر.للمشتركین من طرف الھیئات المكلفة 

 40.099.01 تخفیض

62 56 
المادتین 

99 
 121و

% مع الحق 10تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
في الخصم عملیات البیع المتعلقة بأدوات وشباك الصید 

 .حريالمعدة لمحترفي الصید الب
 40.099.30 تخفیض

 92المادة  54 54

األشخاص السلع والمواد المقتناة في الداخل من طرف 
الطبیعیین غیر المقیمین عند مغادرتھم التراب الوطني 

درھم  شراء یساو ي أو یفوق مبلغھ ألفي وذلك بالنسبة لكل
 مع احتساب الضریبة على القیمة المضافة.

إعفاء 
 40.092.40 كلي
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المبلغ سنة 
2019  

المبلغ سنة  
طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع  2018

 الرمز التدبیر

إعفاء عملیات البیع واإلصالح والتحویل المتعلقة  92المادة  46 48
 البحریة.بالمراكب 

إعفاء 
 40.092.34 كلي

 92المادة  2 2
إعفاء مجموع األنشطة والعملیات المنجزة من لدن 
الشركة المسماة "الوكالة الخاصة طنجة البحر األبیض 

 المتوسط".

إعفاء 
 40.092.38 كلي

إعفاء  إعفاء الزرابي ذات الطابع التقلیدي المصنعة محلیا. 91المادة  33 35
 40.091.16 كلي

المادة  17 14
123 

تعفى من الضریبة عند االستیراد اللحوم واألسماك المعدة 
 لمؤسسات اإلطعام المحددة في المسمیة الجمركیة.

إعفاء 
 40.123.40 كلي

المادة  40 41
91;123 

إعفاء عملیات بیع واستیراد الورق المعد لطبع الجرائد 
موجھا إلى مطبعة والنشرات الدوریة وكذا للنشر إذا كان 

 من المطابع.

إعفاء 
 40.091.24 كلي

إعفاء الخدمات التي یقدمھا مستغلو المصحات أو  91المادة  28 29
 المؤسسات الصحیة والعالجیة.

إعفاء 
 40.091.41 كلي

 92المادة  240 251
 123و

اإلعفاء بالداخل وحین االستیراد للسلع التجھیزیة 
المشتراة من لدن مؤسسة الشیخ زاید والمعدات واألدوات 

 بن سلطان في إطار المھام المخولة لھا قانونا.

إعفاء 
 40.092.16 كلي

 92المادة  53 56

اإلعفاء بالداخل وحین االستیراد للحافالت والشاحنات 
والسلع التجھیزیة المتصلة بھا الواجب تقییدھا في حساب 

منشآت النقل الدولي لألصول الثابتة والمقتناة من لدن 
عبر الطرق، ویطبق اإلعفاء خالل مدة ستة وثالثین 

 شھرا ابتداء من تاریخ الشروع في مزاولة نشاطھا.

تسھیالت 
 40.092.06 مالیة

29 20 
المادتین 

99 
 121و

% مع الحق 7تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
الداخلة في الخصم األدوات المدرسیة والمنتجات والمواد 

 في تركیبھا.
 40.099.05 تخفیض

إعفاء  إعفاء المعادن المستعملة. 91المادة  18 25
 40.091.17 كلي

 94المادة  118 123

یمكن أن یؤذن للمنشآت المصدرة للمنتجات والخدمات، 
بناء على طلب منھا وفي حدود مجموع رقم األعمال 

وقف المتعلق بعملیة التصدیر المنجزة، أن تتسلم مع 
استیفاء الضریبة على القیمة المضافة بالداخل، البضائع 
والمواد األولیة واللفائف غیر المرجعة والخدمات 

 الالزمة للعملیات المذكورة.

تسھیالت 
 40.094.01 مالیة

14 16 
المادتین 

99 
 121و

% مع الحق 10تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
 40.099.19 تخفیض .المتعلقة بالسخانات الشمسیةفي الخصم عملیات البیع 

13 13 
المادتین 

99 
 121و

% مع الحق 10تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
 40.099.18 تخفیض .في الخصم عملیات البیع المتعلقة بالعجائن الغذائیة
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المبلغ سنة 
2019  

المبلغ سنة  
طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع  2018

 الرمز التدبیر

 92المادة  1 1
 123و

اإلعفاء بالداخل وحین االستیراد للسلع التجھیزیة 
والمعدات واألدوات المشترات من لدن حاملي شھادات 
التكوین المھني. ویطبق ھذا اإلعفاء خالل مدة ستة 

من تاریخ الشروع في مزاولة  ابتداءا) شھرا 36وثالثین (
 نشاطھم.

إعفاء 
 40.092.08 كلي

الواقعة على المصوغات المصنوعة إعفاء البیوع  91المادة  11 12
 بالمغرب من المعادن النفیسة.

إعفاء 
 40.091.19 كلي

10 9 
المادتین 

99 
 121و

% مع الحق 7تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
 40.099.08 تخفیض في الخصم مصبرات السردین.

 91المادة  15 11

إعفاء الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات التعلیم 
الخاص لفائدة التالمیذ والطلبة المسجلین بھا الذین 
یتابعون بھا دراستھم وذلك فیما یخص اإلطعام والنقل 

 .المدرسي والترفیھ

إعفاء 
 40.091.38 كلي

المادة  18 41
123 

الذھب الصافي في  االستیرادیعفى من الضریبة عند 
 قضبان. سبائك أو

إعفاء 
 40.123.17 كلي

13 9 
المادتین 

99 
 121و

% مع الحق 10تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
في الخصم عملیات البیع المتعلقة بالخشب بقشوره أو 
المقشور أو المربع فقط والفلین في حالتھ الطبیعیة 
والحطب في حزم أو الحطب المنشور في شكل قطع 

 .صغیرة وفحم الخشب

 40.099.29 تخفیض

المادة  10 10
إعفاء  إعفاء أعمال التألیف والطبع والتسلیم المرتبطة بھا. 123;91

 40.091.23 كلي

المادة  7 6
123 

السفن مھما كانت  االستیرادتعفى من الضریبة عند 
 حمولتھا المستخدمة للصید البحري.

إعفاء 
 40.123.09 كلي

المادة  18 16
123 

االستیراد تعفى من الضریبة على القیمة المضافة حین 
السلع التجھیزیة والمعدات واألدوات الضروریة إلنجاز 

) 100مشاریع استثمار تساوي أو تفوق كلفتھا مائة (
ملیون درھم وذلك في إطار اتفاقیة تبرم مع الدولة إذا 
اشترتھا المنشآت الخاضعة للضریبة على القیمة 

) شھرا ابتداء من 36المضافة، خالل مدة ستة وثالثین (
أول عملیة استیراد المرتبطة باالتفاقیة الساریة  تاریخ

المفعول، مع إمكانیة تمدید ھذه المدة ألربعة وعشرین 
 ) شھرا.24(

إعفاء 
 40.123.22 كلي

إعفاء عملیات بیع األجھزة الخاصة المعدة خصیصا  91المادة  4 4
 للمعاقین.

إعفاء 
 40.091.43 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
إعفاء  إعفاء السبیب النباتي. 91المادة  األھمیة

 40.091.15 كلي
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المبلغ سنة 
2019  

المبلغ سنة  
طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع  2018

 الرمز التدبیر

 92المادة  2 5
 123و

األحیاء المائیة وأغذیة  وغیرھا منإعفاء أغذیة األسماك  
فراخ األسماك وأغذیة الیرقات من األحیاء المائیة 

یا األخرى وأغذیة صغار الصدفیات والمخصصة حصر
 .ألغراض تربیة األحیاء المائیة

إعفاء 
 40.092.51 كلي

المادة  1 1
123 

تعفى من الضریبة عند اإلستیراد الھیدروكاربورات 
المعدة لتموین السفن التي تقوم بمالحة في أعالي البحار 
وأجھزة المالحة الجویة التي تقوم بمالحة فیما وراء 
الحدود باتجاه الخارج إذا كانت معفاة من الرسوم 

المحددة في مدونة الجمارك الجمركیة وفق الشروط 
 والضرائب غیر المباشرة.

إعفاء 
 40.123.08 كلي

 91المادة  1 1
إعفاء الخدمات التي یقدمھا األطباء وأطباء األسنان 
والدالكون الطبیون ومقومو البصر ومصححو النطق 

 والممرضون والعشابون والقوابل.

إعفاء 
 40.091.40 كلي

الخدمات التي یقدمھا مستغلو مختبرات التحالیل إعفاء  91المادة  3 3
 الطبیة.

إعفاء 
 40.091.42 كلي

 92المادة  1 1
إعفاء عملیات بیع المنتجات المعدة إلدماجھا في مراكب 
شركات المالحة البحریة والصیادین المحترفین 

 ومجھزي سفن الصید البحري.

إعفاء 
 40.092.35 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 األھمیة

المادة 
91;123 

اإلعفاء بالداخل وحین االستیراد لعملیات بیع الشموع 
والبرافین الداخلة في صنعھا باستثناء الشموع المعدة 

 ألغراض الزینة والبرافین المستعملة في صنعھا.

إعفاء 
 40.091.13 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 األھمیة

المادة 
91;123 

االستیراد األشرطة الوثائقیة أو اإلعفاء بالداخل وعند 
 التربویة والتي لم یتم استیرادھا بغرض تحقیق الربح.

إعفاء 
 40.091.25 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
إعفاء العملیات التي ینجزھا مستغلو الحمامات  91المادة  األھمیة

 والرشاشات العمومیة واألفرنة التقلیدیة.
إعفاء 
 40.091.28 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 91المادة  األھمیة

إعفاء فوائد القروض الممنوحة من طرف مؤسسات 
االئتمان والھیات المعتبرة في حكمھا لطلبة التعلیم 

 الخاص والتكوین المھني والمعدة لتمویل دراستھم.

إعفاء 
 40.091.37 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
إلنجاز أھداف جمعیات إعفاء العملیات الضروریة  91المادة  األھمیة

 مستغلي المیاه الفالحیة.
إعفاء 
 40.091.46 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
إعفاء مجموع األنشطة والعملیات التي ینجزھا المكتب  91المادة  األھمیة

 الوطني لألعمال الجامعیة واالجتماعیة والثقافیة.
إعفاء 
 40.091.47 كلي

 92المادة  4 4
 123و

بالداخل وحین االستیراد للسلع التجھیزیة اإلعفاء 
والمعدات واألدوات التي تستوردھا مؤسسة الشیخ خلیفة 

 بن زاید في إطار المھام المنوطة بھا.

إعفاء 
 40.092.17 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 األھمیة

 92المادة 
 123و

اإلعفاء بالداخل وحین االستیراد للمواد والتجھیزات 
 تنقیة الدم.المستعملة في 

إعفاء 
 40.092.18 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
إعفاء  إعفاء العملیات التي ینجزھا البنك اإلسالمي للتنمیة. 92المادة  األھمیة

 40.092.24 كلي



لسنة مشروع قانون المالیة   
2020 

 

  26 

المبلغ سنة 
2019  

المبلغ سنة  
طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع  2018

 الرمز التدبیر

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 92المادة  األھمیة

إعفاء عملیات بناء األحیاء واإلقامات والمباني الجامعیة 
غرفة ال تتجاوز الطاقة  50المتكونة على األقل من 

اإلیوائیة لكل غرفة سریرین والمنجزة من لدن المنعشین 
العقاریین خالل مدة أقصاھا ثالث سنوات إبتداء من 

 تاریخ رخصة البناء في إطار اتفاقیة مبرمة مع الدولة.

إعفاء 
 40.092.30 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 92المادة  األھمیة

المساكن االجتماعیة المتعلقة إعفاء عملیات إنجاز 
بمشروع " النسیم" من طرف الشركة الوطنیة للتھیئة 

 .)SONADACالجماعیة(

إعفاء 
 40.092.31 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
إعفاء العملیات المنجزة من طرف شركة " سال الجدیدة"  92المادة  األھمیة

 في إطار أنشطتھا.
إعفاء 
 40.092.32 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 92المادة  األھمیة

إعفاء السلع والخدمات المتملكة أو المكتراة من لدن 
المنشآت األجنبیة لإلنتاجات السمعیة البصریة 
 والسینمائیة والتلفزیونیة بمناسبة تصویر أفالم بالمغرب.

إعفاء 
 40.092.39 كلي

1 1 
المادتین 

99 
 121و

% مع الحق 7البالغ تخضع للضریبة بالسعر المخفض 
في الخصم العملیات المتعلقة بإیجار عدادي الماء 

 والكھرباء.
 40.099.02 تخفیض

10 9 
المادتین 

99 
 121و

% مع الحق 7تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
في الخصم اللفائف غیر المرجعة للمنتجات الصیدلیة 

 وكذا المنتجات والمواد الداخلة في صنعھا.
 40.099.04 تخفیض

4 5 
المادتین 

99 
 121و

% مع الحق 7یخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
 40.099.09 تخفیض في الخصم مسحوق الحلیب.

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 األھمیة

المادتین 
99 

 121و

% مع الحق 7یخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
 40.099.10 تخفیض في الخصم الصابون المنزلي (في شكل قطع أو كتل).

1 1 
المادتین 

99 
 121و

% مع الحق 10تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
في الخصم عملیات البیع المتعلقة بالمنتجات والمعدات 

 .ض فالحیةامخصصة ألغرال
 40.099.28 تخفیض

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 األھمیة

المادة 
123 

المنشورات الدعائیة تعفى من الضریبة عند اإلستیراد 
مثل األدلة والمطویات ولو مصورة، إذا كانت تھدف 
أساسا إلى حث الجمھور على زیارة بلد أو جھة أو سوق 
أو معرض یكتسي طابعا عاما وكانت معدة لتوزیعھا 

 بالمجان وغیر متضمنة ألي إعالن تجاري.

إعفاء 
 40.123.07 كلي

المادة  33 41
123 

اإلستیراد المراكب البحریة تعفى من الضریبة عند 
والسفن والمراكب والبواخر والزوارق التي تستطیع 
بوسائلھا الخاصة أن تكون وسیلة للنقل في البحر وتقوم 

 بمالحة بحریة بوجھ خاص.

إعفاء 
 40.123.10 كلي



  تقریـر حـول النفقـات الجبائیـة

 

 27 

المبلغ سنة 
2019  

المبلغ سنة  
طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع  2018

 الرمز التدبیر

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 األھمیة

المادة 
123 

االستیراد تعفى من الضریبة على القیمة المضافة حین 
التجھیزات والمعدات المخصصة لتسییر جمعیات 

 .السلفات الصغیرة

إعفاء 
 40.123.34 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 األھمیة

المادة 
123 

الموجھة لنقل  والتجھیزات السككیةتعفى القطارات 
 المسافرین والبضائع.

إعفاء 
 40.123.44 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 األھمیة

المادة 
247 

إعفاء المنعشین العقاریین فیما یخص العقود واألنشطة 
المتعلقة بإنجاز برنامج، في إطار اتفاقیة مبرمة  والدخول

 200مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر للتحمالت، لبناء 
سكن) بالوسط القروي،  50سكن بالوسط الحضري أو (

موزع على فترة أقصاھا خمس سنوات تبتدئ من تاریخ 
ة للبناء. ویھم ھذا اإلعفاء المساكن ذات تسلیم أول رخص

القیمة العقاریة المخفضة التي ال تتجاوز المساحة المغطاة 
متر مربع وال یزید مجموع  60إلى  50لكل وحدة منھا 

 قیمتھا العقاریة على
 درھم باحتساب الضریبة. 000 140

إعفاء 
 40.247.01 كلي

 92المادة  83 محذوفة
والعموالت عن عملیات القرض وجمیع الخدمات الفوائد 

األخرى التي تقوم بھا البنوك المتواجدة بالمناطق الحرة 
"OFFSHORE". 

إعفاء 
 40.092.27 كلي

قلیل  محذوفة
 92المادة  األھمیة

العملیات المنجزة من لدن الشركات القابضة 
SOCIETES HOLDING OFFSHORE  لفائدة

» OFFSHORE«البنوك المتواجدة في المناطق الحرة 
أو لفائدة أشخاص طبیعیین أو معنویین غیر مقیمین 

 ویؤدى عنھا بعمالت أجنبیة قابلة للتحویل.

إعفاء 
 40.092.28 كلي

 المجموع 642 14 274 14
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 النفقات الجبائیة المتعلقة بالضریبة على الشركات .2
 تدابیر استثنائیة تم تقییمھا برسم الضریبة على الشركات :10جدول 

 الدرھم بمالیین
المبلغ سنة 

2019 
المبلغ سنة 

طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع 2018
 الرمز التدبیر

 7و 6المادة  490 1 498 1

اإلعفاء من مجموع الضریبة على الشركات طیلة 
وفرضھا بسعر مخفض ) سنوات متتالیة 5خمس (

% , یطبق على الشریحة التي یفوق فیھا مبلغ  5،17
درھم , فیما بعد ھذه   1.000.000الربح الصافي 

 المدة بالنسبة ل:
المنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات،  -1

عادن المستعملة، التي باستثناء المنشآت المصدرة للم
 تحقق في السنة رقم أعمال حین التصدیر.

المنشآت الصناعیة التي تزاول أنشطة محددة  -2
بنص تنظیمي، برسم رقم أعمالھا المحقق من بیع 
المنتجات المصنعة إلى المنشآت المصدرة المشار 

 إلیھا أعاله التي تقوم بتصدیرھا.
لتي تزاول مقدمي الخدمات والمنشآت الصناعیة ا -3

أنشطة محددة بنص تنظیمي، برسم رقم أعمالھم 
المحقق بالعمالت األجنبیة مع المنشآت المقامة 

بالخارج أو في المناطق الحرة للتصدیر والمطابق 
للعملیات المتعلقة بمنتجات مصدرة من طرف منشآت 

 أخرى.

إعفاء 
 13.006.35 جزئي

 6المادة  942 987

سنوات وفرض الضریبة بسعر ) 5إعفاء كلي طیلة (
) الموالیة بالنسبة 20% عن السنوات العشرین (8.75

للمنشآت التي تزاول نشاطاتھا في المناطق الحرة 
 للتصدیر.

إعفاء 
 13.006.69 كلي

 6المادة  712 977
إعفاء الھیئات المكلفة بالتوظیف الجماعي للقیم 
المنقولة، فیما یخص األرباح المحققة في إطار 

 غرضھا القانوني.

إعفاء 
 13.006.17 كلي

 247المادة  548 573

إعفاء المنعشین العقاریین فیما یخص العقود واألنشطة 
والدخول المتعلقة بإنجاز برنامج، في إطار اتفاقیة 

سكن اجتماعي موزع  500مبرمة مع الدولة، لبناء 
 ویمكن ) سنوات. 5على فترة أقصاھا خمس (

للمنعشین العقاریین إبرام اتفاقیة مع الدولة بنفس 
نجاز برنامج بناء الشروط المنصوص علیھا أعاله إل

اجتماعي بالوسط  ) سكن100ما ال یقل عن مائة (
 القروي

إعفاء 
 13.247.05 كلي

 6المادة  173 179
إعفاء المستغالت الفالحیة التي تحقق رقم أعمال 

) درھم 5 000 000(خمسة مالیین سنوي یقل عن 
 فیما یخص دخولھا الفالحیة.

إعفاء 
 13.006.29 كلي
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المبلغ سنة 
2019 

المبلغ سنة 
طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع 2018

 الرمز التدبیر

تسھیالت  إمكانیة القیام باھتالك تنازلي لسلع التجھیز. 10المادة  140 145
 13.010.22 مالیة

 6المادة  115 113

فرض الضریبة على الشركات بالسعر المخفض 
المطبق على الشریحة التي یفوق فیھا مبلغ  ،17,5%

بالنسبة للمنشآت  درھم، 1.000.000الربح الصافي 
المنجمیة المصدرة والمنشآت المنجمیة التي تبیع 

 منتجاتھا إلى منشآت تقوم بتصدیرھا بعد رفع قیمتھا.

إعفاء 
 13.006.65 جزئي

 6المادة  117 75

 :الشركاتتخفیض من الضریبة على 
% بالنسبة للشركات التي تدخل سنداتھا إلى 25 - 

البورصة بفتح رأس مالھا لمشاركة العموم وذلك عن 
 موجودة؛ طریق بیع أسھم 

% بالنسبة للشركات التي تدخل سنداتھا إلى 50  -
% في رأس 20البورصة بزیادة نسبة ال تقل عن 

المال مع التخلي عن حق االكتتاب التفضیلي. ویتم 
ادة على العموم في نفس الوقت الذي عرض ھذه الزی

 تدخل فیھ الشركات المذكورة إلى البورصة.

 13.006.80 تخفیض

 6المادة  26 53

اإلعفاء من مجموع الضریبة على الشركات طیلة 
) سنوات متتالیة وفرضھا بسعر مخفض 5خمس (

% فیما بعد ھذه المدة بالنسبة لشركات الخدمات 8.75
"القطب المالي للدار البیضاء " فیما المكتسبة لصفة 

یخص رقم أعمالھا حین التصدیر وزائد القیمة الصافي 
ذو المصدر األجنبي المتعلق بالقیم المنقولة والمحقق 

 .خالل سنة محاسبیة معینة

إعفاء 
 13.006.39 جزئي

 6المادة  66 69

فرض الضریبة على الشركات بالسعر المخفض 
المطبق على الشریحة التي یفوق فیھا مبلغ  ، 17,5%

) 5خالل الخمس ( درھم، 1.000.000الربح الصافي 
السنوات المحاسبیة األولى المتتالیة، ابتداء من السنة 
األولى لفرض الضریبة بالنسبة للمستغالت الفالحیة 

تحقق رقم أعمال یقل عن  الالتيالخاضعة للضریبة 
فاتح ینایر  ا منابتداءدرھم، وذلك  10.000.000

 .2019دیسمبر  31إلى غایة  2018

 13.006.79 تخفیض

إعفاء  إعفاء البنك اإلفریقي للتنمیة. 6المادة  61 69
 13.006.12 كلي

 6المادة  61 56

إعفاء الشركات غیر المقیمة فیما یتعلق بزائد القیمة 
الناتج عن تفویت قیم منقولة مسعرة في بورصة القیم 
بالمغرب، باستثناء زائد القیمة الناتج عن تفویت 

 سندات الشركات التي یغلب علیھا الطابع العقاري.

إعفاء 
 13.006.10 كلي
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المبلغ سنة 
2019 

المبلغ سنة 
طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع 2018

 الرمز التدبیر

 6المادة  44 44

اإلعفاء من مجموع الضریبة على الشركات طیلة 
) سنوات متتالیة وفرضھا بسعر مخفض 5خمس (

یطبق على الشریحة التي یفوق فیھا مبلغ  ،17,5%
فیما بعد ھذه المدة  درھم، 1.000.000الربح الصافي 

بالنسبة للمنشآت الفندقیة، عن مؤسساتھا الفندقیة، فیما 
یخص جزء األساس المفروضة علیھ الضریبة 
المطابق لرقم أعمالھا الذي تم تحقیقھ بعمالت أجنبیة 

اشرة أو لحسابھا محولة إلى المغرب بصفة فعلیة مب
 عن طریق وكاالت لألسفار.

إعفاء 
 13.006.37 جزئي

 6المادة  41 42

تعفى من الضریبة على الشركات المحجوزة في 
المنبع، الربائح وغیرھا من عوائد المساھمة المماثلة 
المدفوعة أو الموضوعة رھن اإلشارة أو المقیدة في 

الشركات المقامة حساب أشخاص غیر مقیمین من قبل 
 في المناطق الحرة للتصدیر.

إعفاء 
 13.006.49 كلي

قلیل  25
إعفاء  إعفاء مؤسسة الشیخ زاید بن سلطان. 6المادة  األھمیة

 13.006.05 كلي

 6المادة  17 19

فرض الضریبة على الشركات بالسعر المخفض 
المطبق على الشریحة التي یفوق فیھا مبلغ  ،17,5%

) 5طیلة خمس ( درھم، 1.000.000الربح الصافي 
سنوات، بالنسبة للمؤسسات الخاصة للتعلیم أو التكوین 

 المھني.

 13.006.74 تخفیض

 6المادة  15 15

تعفى من الضریبة على الشركات المحجوزة في 
الشركات غیر المنبع، الفوائد المقبوضة من لدن 

المقیمة برسم القروض الممنوحة بعمالت أجنبیة من 
لدن البنك األوربي لالستثمار في إطار مشاریع 

 مصادق علیھا من قبل الحكومة.

إعفاء 
 13.006.63 كلي

إعفاء الوكالة الخاصة "طنجة البحر األبیض  6المادة  28 15
 المتوسط".

إعفاء 
 13.006.25 كلي

 6المادة  28 15

بسعر  وفرض الضریبة) سنوات 5إعفاء كلي طیلة (
) الموالیة بالنسبة 20% عن السنوات العشرین (8.75

البحر االبیض المتوسط وكذا  –للوكالة الخاصة طنجة 
وصیانة  وتھیئة استغاللالشركات المتدخلة في إنجاز 

البحر  –المنطقة الخاصة للتنمیة طنجة  مشروع
لمناطق الحرة ا والمقامة فياألبیض المتوسط 

 للتصدیر.

إعفاء 
 13.006.68 كلي

إعفاء  إعفاء وكالة المساكن والتجھیزات العسكریة. 6المادة  19 7
 13.006.16 كلي
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المبلغ سنة 
2019 

المبلغ سنة 
طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع 2018

 الرمز التدبیر

 6المادة  4 4

تعفى من الضریبة على الشركات المحجوزة في 
المنبع، حقوق اإلیجار والمكافآت المماثلة المرتبطة 

الطائرات المخصصة للنقل باستئجار وإیجار وصیانة 
 الدولي.

إعفاء 
 13.006.64 كلي

 6المادة  4 4
إعفاء كلي من الضریبة على الشركات طیلة عشر 

) سنوات بالنسبة للحاصلین على امتیاز الستغالل 10(
 حقول الھیدروكاربورات.

إعفاء 
 13.006.70 جزئي

إعفاء  إعفاء البنك اإلسالمي للتنمیة. 6المادة  2 2
 13.006.11 كلي

إعفاء صنادیق التوظیف الجماعي للتسنید، فیما یخص  6المادة  2 2
 األرباح المحققة في إطار غرضھا القانوني.

إعفاء 
 13.006.18 كلي

 6المادة  1 1

اإلعفاء من مجموع الضریبة على الشركات طیلة 
) سنوات متتالیة وفرضھا بسعر مخفض 5خمس (

الشریحة التي یفوق فیھا مبلغ % , یطبق على 17,5
درھم ,فیما بعد ھذه المدة   1.000.000الربح الصافي 

بالنسبة لشركات تدبیر اإلقامات العقاریة لإلنعاش 
السیاحي فیما یخص جزء األساس المفروضة علیھ 
الضریبة المطابق لرقم أعمالھا الذي تم تحقیقھ بعمالت 

رة أو أجنبیة محولة إلى المغرب بصفة فعلیة مباش
 لحسابھا عن طریق وكاالت األسفار.

إعفاء 
 13.006.38 جزئي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
إعفاء  إعفاء الشركة المالیة الدولیة. 6المادة  األھمیة

 13.006.14 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
إعفاء  إعفاء وكالة بیت مال القدس الشریف. 6المادة  األھمیة

 13.006.15 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
إعفاء ھیئات توظیف رأس المال بالمجازفة فیما یخص  6المادة  األھمیة

 األرباح المحققة في إطار غرضھا القانوني.
إعفاء 
 13.006.19 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
إعفاء الشركة الوطنیة للتھیئة الجماعیة  6المادة  األھمیة

.SONADAC 
إعفاء 
 13.006.20 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
إعفاء  إعفاء شركة " سال الجدیدة". 6المادة  األھمیة

 13.006.21 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
إعفاء جامعة األخوین بإفران بالنسبة لمجموع أنشطتھا  6المادة  األھمیة

 أو عملیاتھا وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بھا.
إعفاء 
 13.006.26 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
إعفاء مؤسسة الشیخ خلیفة بن زاید بالنسبة لمجموع  6المادة  األھمیة

 أنشطتھا أو عملیاتھا أو الدخول المحتملة المرتبطة بھا.
إعفاء 
 13.006.28 كلي

قلیل 
 األھمیة

لم یتم 
 6المادة  تقییمھا

إعفاء ھیئات التوظیف الجماعي العقاري فیما یخص 
العقارات األرباح المطابقة للعائدات المتأتیة من كراء 

 المبنیة المعدة ألغراض مھنیة.

إعفاء 
 13.006.31 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 6المادة  األھمیة

تعفى من الضریبة على الشركات المحجوزة في المنبع 
األرباح والربائح الموزعة من طرف المنشآت 
الحاصلة على امتیاز الستغالل حقول 

 الھیدروكاربورات.

إعفاء 
 13.006.50 كلي
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المبلغ سنة 
2019 

المبلغ سنة 
طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع 2018

 الرمز التدبیر

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 6المادة  األھمیة

) 4إعفاء من الضریبة على الشركات طیلة أربع (
سنوات بالنسبة للشركات التي تستغل مراكز تدبیر 

 المحاسبة المعتمدة.

إعفاء 
 13.006.71 جزئي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 6المادة  األھمیة

فرض الضریبة على الشركات بالسعر المخفض 
المطبق على الشریحة التي یفوق فیھا مبلغ  ، 17,5%

) 5درھم ,طیلة خمس (  1.000.000الربح الصافي 
سنوات، بالنسبة للمنشآت الحرفیة التي یكون إنتاجھا 

 أساسا حصیلة عمل یدوي.

 13.006.73 تخفیض

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 6المادة  األھمیة

فرض الضریبة على الشركات بالسعر المخفض 
المطبق على الشریحة التي یفوق فیھا مبلغ  ، 17,5%

) 5خمس ( درھم، طیلة 1.000.000الربح الصافي 
 سنوات، بالنسبة للشركات الریاضیة.

 13.006.75 تخفیض

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 7و 6المادة  األھمیة

تتمتع المنشآت الخاضعة للضریبة على الشركات من 
تخفیض من الضریبة یساوي مبلغ الضریبة المطابق 

مال المقاوالت حدیثة النشأة رأسلمبلغ مساھمتھا في 
 المبتكرة في مجال التكنولوجیات الحدیثة

 13.006.81 تخفیض

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
العینیة الممنوحة لفائدة جامعة خصم الھبات النقدیة أو  10المادة  األھمیة

 13.010.05 خصم األخوین بإفران.

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
خصم الھبات النقدیة أو العینیة الممنوحة لفائدة مؤسسة  10المادة  األھمیة

 13.010.08 خصم الشیخ زاید بن سلطان.

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
العینیة الممنوحة لفائدة الوكالة خصم الھبات النقدیة أو  10المادة  األھمیة

 13.010.16 خصم البحر األبیض المتوسط.-الخاصة طنجة 

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
خصم الھبات النقدیة أو العینیة الممنوحة لفائدة  10المادة  األھمیة

 13.010.20 خصم جمعیات السلفات الصغرى.

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 19المادة  األھمیة

الشركات بالسعر المخفض فرض الضریبة على 
% بالنسبة للمقرات الجھویة أو الدولیة المكتسبة 10

لصفة "القطب المالي للدار البیضاء " وكذا المكاتب 
التمثیلیة للشركات غیر المقیمة المكتسبة لھذه الصفة 
وذلك ابتداءا من السنة المحاسبیة األولى التي تم فیھا 

 الحصول على الصفة المذكورة.

 13.019.02 تخفیض

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 247المادة  األھمیة

إعفاء المنعشین العقاریین فیما یخص العقود واألنشطة 
في إطار اتفاقیة .والدخول المتعلقة بإنجاز برنامج 

مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر للتحمالت لبناء 
سكن بالوسط  50سكن بالوسط الحضري أو  200

) سنوات 5القروي، موزع على فترة أقصاھا خمس (
تبتدئ من تاریخ تسلیم أول رخصة للبناء. ویھم ھذا 
اإلعفاء المساكن ذات القیمة العقاریة المخفضة التي ال 

 60إلى  50ساحة المغطاة لكل وحدة منھا تتجاوز الم
على متر مربع وال یزید مجموع قیمتھا العقاریة 

إعفاء 
 13.247.02 كلي
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المبلغ سنة 
2019 

المبلغ سنة 
طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع 2018

 الرمز التدبیر

رھم باحتساب الضریبة على القیمة د 000 140
 المضافة.

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 247المادة  األھمیة

اإلعفاء لمدة ثمان سنوات على األكثر من الضریبة 
على الشركات برسم الدخول المھنیة المرتبطة بالكراء 
أو برسم زائد القیمة المحقق في حالة تفویت المساكن 

) سنوات بالنسبة للمؤجرین 8بعد انقضاء مدة الثماني (
الذین یبرمون اتفاقیة مع الدولة یكون الغرض منھا 

) سكنا اجتماعیا على األقل 25رون (اقتناء خمسة وعش
) على 8قصد تخصیصھا للكراء لمدة ثماني سنوات (

 األقل ألجل استعمالھا للسكن الرئیسي.

إعفاء 
 13.247.07 جزئي

قلیل 
 األھمیة

لم یتم 
 247المادة  تقییمھا

% برسم 50تخفیض للضریبة على الشركات نسبتھ 
المساھمة في صافي زائد القیمة المحقق على إثر 

 ھیئات التوظیف الجماعي العقاري.
 13.247.09 تخفیض

 6المادة  4 محذوفة

تعفى من الضریبة على الشركات المحجوزة في 
المنبع، الفوائد والحاصالت األخرى المماثلة المدفوعة 
إلى أصحاب الودائع وجمیع التوظیفات األخرى 

البنوك المنجزة بعمالت أجنبیة قابلة للتحویل لدى 
 ).Offshore Banquesالحرة (

إعفاء 
 13.006.57 كلي

 6المادة  2 محذوفة
تعفى من الضریبة على الشركات المحجوزة في 

الموزعة من طرف البنوك الحرة  حالمنبع، الربائ
)Banques Offshore.على مساھمیھا ( 

إعفاء 
 13.006.47 كلي

قلیل  محذوفة
 6المادة  األھمیة

الضریبة على الشركات المحجوزة في تعفى من 
المنبع، الربائح الموزعة من على مساھمیھا 

)Holding Offshore طرف الشركات القابضة (
الحرة باعتبار نسبة األرباح المترتبة عن األنشطة التي 

 تخول االستفادة من الضریبة الجزافیة.

إعفاء 
 13.006.48 كلي

قلیل  محذوفة
 6المادة  األھمیة

 Banquesالضریبة على البنوك الحرة (فرض 
offshore سنة اختیاریا إما بالسعر  15) لمدة
زافي مبرئ من جمیع % أو بأداء مبلغ ج10المخفض 

 أمریكي في السنة. دوالر 000 25 الضرائب قدره

 13.006.77 تخفیض

قلیل  محذوفة
 6المادة  األھمیة

فرض الضریبة على الشركات القابضة الحرة 
)Holdings offshore سنة بمبلغ جزافي  15) لمدة

دوالر أمریكي مبرئ من جمیع  500محدد في 
 الضرائب.

 13.006.78 تخفیض

 المجموع 662 4 990 4
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 النفقات الجبائیة المتعلقة بالضریبة على الدخل .3
 الدخلتدابیر استثنائیة تم تقییمھا برسم الضریبة على  :11جدول 

 الدرھم بمالیین

المبلغ سنة 
2019  

المبلغ سنة  
طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع  2018

 الرمز التدبیر

 47المادة  478 495

اإلعفاء من الضریبة على الدخل بصفة دائمة بالنسبة 
والذین للخاضعین للضریبة برسم الدخول الفالحیة 

رقم أعمال سنوي برسم ھذه الدخول یقل عن  یحققون
 .) درھم5 000 000( خمسة مالیین

إعفاء 
 14.047.01 كلي

 57المادة  415 431
التأمین على إعفاء اإلیرادات الممنوحة بمقتضى عقود 

الحیاة أو عقود الرسملة التي تتجاوز مدتھا ثمان سنوات 
 على األقل.

إعفاء 
 14.057.10 كلي

 45المادة  359 372

اإلعفاء من الضریبة على الدخل المحجوزة في المنبع 
المترتبة على الفوائد التي یحصل علیھا األشخاص غیر 

للدولة أو تضمنھا المقیمین والمتعلقة بالقروض التي تمنح 
الدولة برسم الودائع بعمالت أجنبیة أو بالدرھم القابل 
للتحویل، والقروض الممنوحة بعمالت أجنبیة لمدة تعادل 

 سنوات. 10أو تفوق 

إعفاء 
 14.045.01 كلي

 63المادة  629 371

أدناه  ،  II °- 2 - 144دون اإلخالل بتطبیق أحكام المادة 
یعفى من الضریبة الربح المحصل علیھ من تفویت عقار 
أو جزء من عقار یشغلھ على وجھ سكنى رئیسیة منذ ستة 

) سنوات  على األقل في تاریخ التفویت المذكور مالكھ 6(
أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة 

 .ضریبیا شفافة

إعفاء 
 14.063.03 كلي

 28المادة  361 369

% من مجموع الدخل المفروضة علیھ 10خصم في حدود 
الضریبة لفوائد القروض التي تمنحھا للخاضعین للضریبة 
مؤسسات االئتمان وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن 

 رئیسي.

 14.028.21 خصم

 60المادة  555 317

خصم من أجل تحدید صافي الدخل المفروضة علیھ 
الضریبة على الدخل المتعلقة بالمعاشات واإلیرادات 

% من المبلغ اإلجمالي 40العمریة، إسقاط جزافي نسبتھ 
السنوي للمعاشات واإلیرادات المفروضة علیھ الضریبة 

% لما زاد 55درھم و000 168عن الذي یساوي أو یقل 
 عن ذلك.

 14.060.01 إسقاط
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المبلغ سنة 
2019  

المبلغ سنة  
طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع  2018

 الرمز التدبیر

 47المادة  234 242

یستفید المستغلون الفالحیون الخاضعون للضریبة من 
) السنوات 5% خالل الخمس (20السعر المخفض 

المحاسبیة األولى المتتالیة، ابتداء من السنة األولى لفرض 
 الضریبة.

إعفاء 
 14.047.02 مؤقت

 63المادة  414 232
األصول والفروع وبین إعفاء الھبات المنجزة بین 

األزواج واإلخوة واألخوات فیما یتعلق بالعقارات 
 والحقوق العینیة العقاریة.

إعفاء 
 14.063.07 كلي

 63المادة  373 172
إعفاء الربح المحصل علیھ من لدن كل شخص یقوم خالل 

  السنة المدنیة بتفویت عقارات ال یتجاوز مجموع قیمتھا 
 درھم.000 140

إعفاء 
 14.063.02 كلي

 76المادة  137 142
% من مبلغ الضریبة المستحقة برسم 80تخفیض 

المعاشات ذات المنشأ األجنبي والمطابقة للمبالغ التي تم 
 تحویلھا إلى الدرھم بصفة نھائیة.

 14.076.01 تخفیض

 31المادة  112 116

طیلة خمس دخل لاإلعفاء من مجموع الضریبة على ا
% فیما  20وفرضھا بسعر مخفض ) سنوات متتالیة 5(

 بعد ھذه المدة بالنسبة ل:
المنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات، باستثناء  -1

للمعادن المستعملة، التي تحقق في المنشآت المصدرة 
 السنة رقم أعمال حین التصدیر.

المنشآت الصناعیة التي تزاول أنشطة محددة بنص  -2
تنظیمي، برسم رقم أعمالھا المحقق من بیع المنتجات 

المصنعة إلى المنشآت المصدرة المشار إلیھا أعاله التي 
 تقوم بتصدیرھا.

ة التي تزاول مقدمي الخدمات والمنشآت الصناعی -3
أنشطة محددة بنص تنظیمي، برسم رقم أعمالھم المحقق 

بالعمالت األجنبیة مع المنشآت المقامة بالخارج أو في 
المناطق الحرة للتصدیر والمطابق للعملیات المتعلقة 

 بمنتجات مصدرة من طرف منشآت أخرى.

إعفاء 
 14.031.03 جزئي

 57المادة   103
والتعویضات المدفوعة للمجندین في الخدمة إعفاء األجر 

العسكریة، طبقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري 
 بھا العمل.

إعفاء 
 14.057.23 كلي

إعفاء الفوائد المدفوعة لألشخاص الطبیعیین أصحاب  68المادة  83 86
 حسابات االدخار لدى صندوق التوفیر الوطني.

إعفاء 
 14.068.04 كلي

المادة  58 58
247 

إعفاء المنعشین العقاریین فیما یخص العقود واألنشطة 
والدخول المتعلقة بإنجاز برنامج في إطار اتفاقیة مبرمة 

سكن اجتماعي موزع على فترة  500مع الدولة لبناء 
العقاریین  ویمكن للمنعشین ) سنوات.5أقصاھا خمس(

إعفاء 
 14.247.03 كلي
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المبلغ سنة 
2019  

المبلغ سنة  
طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع  2018

 الرمز التدبیر

إبرام اتفاقیة مع الدولة بنفس الشروط المنصوص علیھا 
 ) سكن100أعاله إلنجاز برنامج بناء ما ال یقل عن مائة (

 اجتماعي بالوسط القروي

 73المادة  35 36

% على المرتبات والمكافآت 20تطبیق سعر مخفض 
واألجور اإلجمالیة المدفوعة لألجراء الذین یشغلون 

القطب «مناصب عمل لحساب، الشركات المكتسبة لصفة 
) 10(عشر وذلك لمدة أقصاھا » المالي للدار البیضاء

 سنوات ابتداء من تاریخ تولیھم لمھامھم.

ضرائب 
 14.073.18 جزافیة

إعفاء التعویضات الیومیة عن المرض واإلصابة والوالدة  57المادة  28 30
 .ومنح الوفاة

إعفاء 
 14.057.06 كلي

إعفاء  إعفاء معاشات العجز الممنوحة للعسكریین ولخلفھم. 57المادة  26 25
 14.057.04 كلي

المادة  10 21
161 

إعفاء األشخاص الذاتیین الذین یزاولون بصورة فردیة أو 
شركة فعلیة أو على الشیاع عمال مھنیا خاضعا في 

للضریبة على الدخل حسب نظامي النتیجة الصافیة 
الحقیقیة أو النتیجة الصافیة المبسطة، ال تفرض علیھم 
الضریبة بالنسبة إلى صافي زائد القیمة الذي تم تحقیقھ 
على إثر المساھمة بجمیع عناصر أصول وخصوم 

بة على الشركات منشآتھم في شركة خاضعة للضری
 یحدثھا االشخاص المعنیون.

إعفاء 
 14.161.01 كلي

إعفاء اإلیرادات العمریة واإلعانات المؤقتة الممنوحة  57المادة  9 9
 للمصابین بحوادث الشغل.

إعفاء 
 14.057.05 كلي

 63المادة  37 8
إعفاء الربح المحصل علیھ من تفویت حقوق مشاعة في 

خارج الدوائر الحضریة فیما بین عقارات فالحیة واقعة 
 الشركاء في اإلرث.

إعفاء 
 14.063.05 كلي

 57المادة  5 5

 ي الشھري في حدود عشرة آالفإعفاء األجر اإلجمال
) شھرا تبتدئ من تاریخ 24درھم لمدة أربعة وعشرین (

تشغیل األجیر، والمدفوع من طرف المقاولة التي یتم 
 31إلى  2015إحداثھا خالل الفترة الممتدة من فاتح ینایر 

 ) أجراء.10( عشرةفي حدود  2022دیسمبر 

إعفاء 
 14.057.20 جزئي

قلیل  4
 63المادة  األھمیة

المحصل من تفویت السكن االجتماعي التي إعفاء الربح 
وال یتعدى  ²م  80و 50تتراوح مساحتھ المغطاة ما بین 

درھم دون احتساب الضریبة على  000 250ثمن بیعھا 
 سكنى وجھ على مالكھ یشغلھ والذيالقیمة المضافة 

 في تاریخ األقل علىسنوات  )4أربع( منذ رئیسیة
 التفویت.

إعفاء 
 14.063.06 كلي



  تقریـر حـول النفقـات الجبائیـة

 

 37 

المبلغ سنة 
2019  

المبلغ سنة  
طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع  2018

 الرمز التدبیر

 57المادة  2 2

 آالف ستة حدود في اإلجمالي الشھري التعویضإعفاء 
 إلى المتدرب المدفوع التدریب عن درھم (6.000)

 لدن من المعین المھني التكوین أو العالي التعلیم خریج
 وعشرین أربعة لمدة وذلك الخاص القطاع منشآت
 شھرا. (24)

إعفاء 
 14.057.16 مؤقت

 68المادة  1 1

إعفاء الربائح وغیرھا من عوائد المساھمة المماثلة لھا 
الموزعة من لدن الشركات المقامة في مناطق التصدیر 
الحرة والناتجة عن أنشطة مزاولة داخل ھذه المناطق إذا 

 كانت مدفوعة ألشخاص غیر مقیمین.

إعفاء 
 14.068.03 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
الھبات النقدیة أو العینیة الممنوحة لفائدة جامعة خصم  28المادة  األھمیة

 14.028.04 خصم األخوین بإفران.

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
خصم الھبات النقدیة أو العینیة الممنوحة لفائدة مؤسسة  28المادة  األھمیة

 14.028.07 خصم الشیخ زاید بن سلطان.

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 28المادة  األھمیة

% من مجموع الدخل المفروضة علیھ 10خصم في حدود 
 إطار في مسبقا علیھ المتفق المعلوم الربحلمبلغ الضریبة 

 مؤسساتو للضریبة الخاضعین بین المرابحة، عقد
 تملك بغرض وذلك حكمھا في المعتبرة الھیآت أو االئتمان

 .مسكن رئیسي بناء أو

 14.028.22 خصم

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 28المادة  األھمیة

% من مجموع الدخل المفروضة علیھ 10خصم في حدود 
الضریبة لمبلغ "ھامش اإلیجار" المحدد في إطار عقد 
"إجارة منتھیة بالتملیك" المؤدى من طرف الخاضعین 
للضریبة إلى مؤسسات االئتمان أو الھیئات المعتبرة في 

 .رئیسي مسكن بناء أو تملك بغرض وذلك حكمھا

 14.028.23 خصم

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 31المادة  األھمیة

تستفید المنشآت الفندقیة بالنسبة للجزء من أساس الضریبة 
المطابق لرقم أعمالھا والمحقق بعمالت أجنبیة، من 

سنوات  5اإلعفاء الكلي من الضریبة على الدخل خالل 
ابتداء من أول عملیة إیواء منجزة بعمالت أجنبیة وبتطبیق 

 % فیما بعد ھذه المدة.20مخفض نسبتھ سعر 

إعفاء 
 14.031.05 جزئي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
تستفید المنشآت المنجمیة المصدرة من فرض الضریبة  31المادة  األھمیة

 % برسم من الضریبة على الدخل.20بالسعر المخفض 
إعفاء 
 14.031.06 جزئي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 31المادة  األھمیة

المنشآت المنجمیة التي تبیع منتجاتھا إلى منشآت تستفید 
تتولى تصدیرھا بعد رفع قیمتھا، من فرض الضریبة 

 %.20بالسعر المخفض 
 14.031.07 تخفیض
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المبلغ سنة 
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المبلغ سنة  
طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع  2018

 الرمز التدبیر

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 31المادة  األھمیة

تستفید المنشآت التي تزاول أنشطتھا داخل المناطق الحرة 
السنوات الخمس األولى للتصدیر من اإلعفاء الكلي طوال 

 الضریبة تخفیضو المتتالیة ابتداء من أول عملیة تصدیر
  .الموالیة سنة (20) العشرین طوال 80% بنسبة

إعفاء 
 14.031.09 جزئي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
یستفید الحرفیون من فرض الضریبة بالسعر المخفض  31المادة  األھمیة

 الخمس األول.% بالنسبة للسنوات المحاسبیة 20
إعفاء 
 14.031.12 جزئي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 31المادة  األھمیة

تستفید المؤسسات الخاصة للتعلیم أو التكوین المھني من 
% بالنسبة للسنوات 20فرض الضریبة بالسعر المخفض 

 المحاسبیة الخمس األولى.

إعفاء 
 14.031.13 جزئي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 31المادة  األھمیة

%، 20تستفید من فرض الضریبة بالسعر المخفض 
الدخول الناتجة عن عملیات اإلیجار المحققة من طرف 
المنعشین العقاریین الذین ینجزون في إطار اتفاقیة مبرمة 

) سنوات برنامجا 3مع الدولة وخالل أجل أقصاه ثالث (
لبناء أحیاء وإقامات ومبان جامعیة تتكون على األقل من 

 ) غرفة.150(

 14.031.14 تخفیضات

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
تسھیالت  إمكانیة القیام باھتالك تنازلي لسلع التجھیز. 35 ةالماد األھمیة

 14.035.01 مالیة

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 47المادة  األھمیة

یستفید المستغلون الفالحیون الخاضعون للضریبة من 
تخفیض یساوي مبلغ الضریبة المطابق لمبلغ المساھمة 

مال المقاوالت حدیثة النشأة المبتكرة في مجال  رأسفي 
 6التكنولوجیات الحدیثة المنصوص علیھا في المادة 

IV- ،مقابل تملكھا تم التي السندات تقیید یتم أن شریطة 
 .الثابتة األصول حساب في لمذكورةا المساھمة

 14.047.03 تخفیض

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 57المادة  األھمیة

إلعفاء من الضریبة على الدخل بالنسبة للجوائز األدبیة ا
) درھم 000 100والفنیة التي ال یفوق مبلغھا مائة ألف (

 .سنویا

إعفاء 
 14.057.18 كلي

قلیل 
 57المادة   األھمیة

الوفاة المدفوع لفائدة ذوي حقوق الموظفین إعفاء رصید 
المدنیین والعسكریین واألعوان التابعین للدولة 

والجماعات الترابیة والمؤسسات بموجب القوانین 
 .والنصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل

إعفاء 
 كلي

14.057.22 

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 59المادة  األھمیة

خصم المبالغ المدفوعة لتسدید أصل وفوائد القروض 
المحصل علیھا أو تكلفة الشراء ومبلغ الربح المعلوم 
المتفق علیھ مسبقا في إطار عقد" المرابحة" أو تكلفة 

اإلیجار المؤدى في إطار عقد "إجارة  ومبلغ ھامشالشراء 
من أجل اقتناء مساكن اجتماعیة  منتھیة بالتملیك"
 لرئیسي.مخصصة للسكن ا

 14.059.02 خصوم
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المبلغ سنة 
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المبلغ سنة  
طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع  2018

 الرمز التدبیر

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 68المادة  األھمیة

 وبین والفروع األصول بین الھبةتعفى من الضریبة 
 في والمكفول الكافل وبین واألخوات واإلخوة األزواج

 القاضي أصدره أمر على بناء إسنادھا تم كفالة إطار
 رقم القانون ألحكام طبقا القاصرین، بشؤون المكلف

 یتعلق فیما ،المھملین األطفال بكفالة المتعلق 15.01
 المال رأس سندات من وغیرھا المنقولة بالقیم

 .والدین

إعفاء 
 14.068.01 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 68المادة  األھمیة

إعفاء الربح أو كسر الربح المتعلق بجزء قیمة أو قیم 
عملیات تفویت القیم المنقولة وغیرھا من سندات رأس 
المال والدین المنجزة خالل سنة مدنیة إذا كان ال یتجاوز 

 درھم.000 30حدود 

إعفاء 
 14.068.02 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
إعفاء  لمالك مخطط االدخار للسكن.إعفاء الفوائد المدفوعة  68المادة  األھمیة

 14.068.05 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
إعفاء  إعفاء الفوائد المدفوعة لمالك مخطط االدخار للتعلیم. 68المادة  األھمیة

 14.068.06 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
إعفاء الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال  68المادة  األھمیة

 المحققة في إطار مخطط االدخار في األسھم.المنقولة 
إعفاء 
 14.068.07 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
إعفاء الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال  68المادة  األھمیة

 .المنقولة المحققة في إطار مخطط االدخار في المقاولة
إعفاء 
 14.068.08 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
% بالنسبة لألرباح الصافیة 15تطبیق سعر مخفض  73المادة  األھمیة

 الناتجة عن تفویت األسھم المسعرة بالبورصة.
ضرائب 
 14.073.04 جزافیة

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 73المادة  األھمیة

% بالنسبة لألرباح الصافیة 15تطبیق سعر مخفض 
الناتجة عن استرداد أو سحب السندات أو السیولة من 

 .األسھم قبل المدة المحددةمخطط االدخار في 

ضرائب 
 14.073.06 جزافیة

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 األھمیة

المادة 
.161 

 المكررة

لضریبة على الدخل برسم األرباح العقاریة االعفاء من ا
المحققة من طرف األشخاص الذاتیین الذین یقومون 
بعملیة المساھمة بعقار أو حق عیني عقاري أو ھما معا 

ملكیتھم ضمن أصل الشركة غیر ھیئات التوظیف في 
الجماعي العقاري، شریطة اإلدالء باإلقرار المنصوص 

 .علیھ في المادة

إعفاء 
 14.161.02 كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 األھمیة

المادة 
161 

إعفاء المستغلین الفالحیین األفراد أو المالك الشركاء في 
الشیاع الخاضعین للضریبة على الدخل برسم الدخول 

رقم أعمال سنوي برسم ھذه  والذین یحققونالفالحیة 
درھم، بالنسبة إلى  ول یعادل أو یفوق خمسة مالیینالدخ

صافي زائد القیمة الذي تم تحقیقھ على إثر المساھمة 
اصر أصول وخصوم مستغالتھم الفالحیة في بجمیع عن

 .شركة خاضعة للضریبة على الشركات

إعفاء 
 14.161.03 كلي
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المبلغ سنة 
2019  

المبلغ سنة  
طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع  2018

 الرمز التدبیر

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 األھمیة

المادة 
247 

 للضریبة الخاضعین على الدخل على الضریبة تفرض ال
 النتیجة نظامي وفق المحددة المھنیة دخولھم برسم

 والذین المبسطة الصافیة النتیجة أو الحقیقیة الصافیة
 ھیئة في الثابتة بأصولھم مقیدة بعقارات یساھمون
 القیمة زائد لصافي بالنسبة ،العقاري الجماعي للتوظیف

 ویجب أن المذكورة، المساھمة إثر على تم تحقیقھ الذي
 2018 ینایر فاتح من الممتدة الفترة خالل المساھمة تتم
 20 20دیسمبر 31 غایة إلى

إعفاء 
 14.247.07 كلي

 64المادة  204 محذوفة
% من مبلغ إجمالي الدخل العقاري (مبالغ 40إسقاط نسبة 

اإلیجار) عند احتساب الدخل الصافي المفروضة علیھ 
 الضریبة.

 14.064.01 إسقاط

 المجموع  563 4  648 3
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والرسم النفقات الجبائیة المتعلقة بواجبات التسجیل والتنبر  .4
على عقود التأمین والضریبة الخصوصیة السنویة على 

 مركباتال
تدابیر استثنائیة تم تقییمھا برسم واجبات التسجیل والتنبر والرسم على عقود التأمین والضریبة  :12جدول 

 الخصوصیة السنویة على المركبات

 الدرھم بمالیین
المبلغ سنة 

2019  
المبلغ سنة  

 الرمز طبیعة التدبیر التدابیر االستثنائیة المرجع  2018

 133المادة  210 221

% بالنسبة للھبات المنجزة 1.5تطبیق السعر المخفض 
بین األصول والفروع وبین األزواج وبین اإلخوة 
واألخوات والمتعلقة بالعقارات وباألصل التجاري 

المجموعات ذات النفع وحصص المشاركة داخل 
 االقتصادي واألسھم والحصص في الشركات.

 50.133.07 تخفیض

 133المادة  153 153

% بالنسبة للبیع األول 3تطبیق سعر مخفض بنسبة 
للمساكن االجتماعیة والمساكن ذات القیمة العقاریة 

 من المذكورة للمساكن األول االقتناء وكذا ،المخفضة
 حكمھا في المعتبرة والھیئات االئتمان مؤسسات طرف
 إطار في مالیة أو تجاریة عملیات موضوع تكون والتي

 مشاركة" أو "بالتملیك منتھیة إجارة" أو "مرابحة   عقد
 ."متناقصة

 50.133.11 تخفیض

 247المادة  163 99

إعفاء المنعشین العقاریین فیما یخص العقود واألنشطة 
والدخول المتعلقة بإنجاز برنامج في إطار اتفاقیة مبرمة 

سكن اجتماعي موزع على فترة  500مع الدولة لبناء 
یمكن للمنعشین العقاریین و  ) سنوات.5أقصاھا خمس(

إبرام اتفاقیة مع الدولة بنفس الشروط المنصوص علیھا 
)  100أعاله إلنجاز برنامج بناء ما ال یقل عن مائة (

 .سكن اجتماعي بالوسط القروي

 50.247.02 إعفاء كلي

 133المادة  17 20
% بالنسبة لعقود نقل الملكیة 1.5تطبیق السعر المخفض 

المالكین على الشیاع لحقوق مشاعة في عقارات بین 
 فالحیة.

 50.133.15 تخفیض

 129المادة  14 15

المحررات المثبتة لعملیات القرض المبرمة بین 
الخواص ومؤسسات االئتمان والھیئات المعتبرة في 
حكمھا، وكذا عملیات القرض العقاري لتملك أو بناء 

 سكناھم الرئیسیة.

 50.129.59 إعفاء كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 50.129.06 إعفاء كلي عقود إجارة الخدمة المشھود علیھا كتابة. 129المادة  األھمیة



لسنة مشروع قانون المالیة   
2020 

 

  42 

المبلغ سنة 
2019  

المبلغ سنة  
 الرمز طبیعة التدبیر التدابیر االستثنائیة المرجع  2018

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
العقود المتعلقة بالعملیات التي تنجزھا شركة سال  129المادة  األھمیة

 50.129.12 إعفاء كلي الجدیدة.

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 129المادة  األھمیة

العقود والعملیات التي تنجزھا الشركة الوطنیة للتھیئة 
) المتعلقة بإنجاز مساكن SONADACالجماعیة (

 اجتماعیة تخص مشاریع " النسیم".
 50.129.13 إعفاء كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
العقود المتعلقة بنشاط وعملیات مؤسسة الشیخ زاید بن  129المادة  األھمیة

 50.129.16 إعفاء كلي سلطان.

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
العقود المتعلقة بنشاط وعملیات مؤسسة الشیخ خلیفة بن  129المادة  األھمیة

 50.129.17 إعفاء كلي زاید.

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 50.129.21 إعفاء كلي عملیات الجمعیات النقابیة ألرباب األمالك الحضریة. 129المادة  األھمیة

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 129المادة  األھمیة

العقود المثبتة للبیع أو الكراء عن طریق اإلیجار الحكري 
لقطع أرضیة في ملك الدولة، مجھزة من طرفھا أو من 
طرف الجماعات المحلیة ومخصصة إلعادة إیواء سكان 

 األحیاء غیر الصحیة أو مدن الصفیح.

 50.129.22 إعفاء كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
عقود اإلیجار والتخلي عن اإلیجار والكراء من الباطن،  129المادة  األھمیة

 50.129.23 إعفاء كلي لعقارات أو حقوق عینیة عقاریة والمبرمة شفاھیا.

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
المحررات المتعلقة التي یكون الغرض منھا حمایة  129المادة  األھمیة

 50.129.24 إعفاء كلي مكفولي األمة.

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 129المادة  األھمیة

إعفاء عقود اقتناء أراض مخصصة لبناء أحیاء أو 
غرفة  50إقامات أو مبان جامعیة مكونة على األقل من 

ال تقل الطاقة اإلیوائیة لكل غرفة عن سریرین وذلك في 
 3إطار اتفاقیة مبرمة مع الدولة وداخل أجل أقصاه 

 سنوات.

 50.129.28 كليإعفاء 

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 129المادة  األھمیة

نقل األموال التابعة لملك الدولة الخاص بدون عوض إلى 
البحر األبیض المتوسط -كل من الوكالة الخاصة طنجة

 والشركات المتدخلة.
 50.129.32 إعفاء كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 129المادة  األھمیة

بالنسبة  خصومالمتعلقة بتحمل الواجبات التفویت 
للشركات والمجموعات ذات النفع االقتصادي التي تقوم 
خالل الثالث سنوات التالیة للتخفیض رأس المال 

 المذكور، بإعادة تكوین رأس المال كلیا أو جزئیا.

 50.129.34 إعفاء كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 129المادة  األھمیة

بالنسبة  خصومالمتعلقة بتحمل الواجبات التفویت 
شركات األسھم أو شركات ذات المسؤولیة  الندماج

المحدودة سواء تم اإلندماج عن طریق الضم أو إحداث 
 شركة جدیدة.

 50.129.35 إعفاء كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 129المادة  األھمیة

بالنسبة للزیادة  خصومواجبات التفویت المتعلقة بتحمل ال
في رأس مال الشركات التي أدرجت أسھمھا في جدول 

 أسعار بورصة القیم.
 50.129.36 إعفاء كلي
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المبلغ سنة 
2019  

المبلغ سنة  
 الرمز طبیعة التدبیر التدابیر االستثنائیة المرجع  2018

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 129المادة  األھمیة

إعفاء العقود المتعلقة بالتغیر الطارئ على رأس المال 
والتغییر المدخل على األنظمة األساسیة أو أنظمة تسییر 

التوظیف الجماعي للقیم المنقولة وھیئات ھیئات 
التوظیف الجماعي العقاري السالفة الذكر وكذلك العقود 
المتعلقة بالتغیر الطارئ على رأس المال والتغییر 
المدخل على األنظمة األساسیة أو الضوابط المتعلقة 
بتسییر ھیئات توظیف رأس المال بالمجازفة المحدثة 

 لسالف الذكر.ا 05-41بموجب القانون رقم 

 50.129.37 إعفاء كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 129المادة  األھمیة

إعفاء العقود المتعلقة بتأسیس صنادیق التوظیف 
الجماعي للتسنید وبتملك األصول وإصدار سندات 
االقتراض والحصص وتفویتھا وتغییر ضوابط التسییر 

المذكورة وغیرھا من العقود المتعلقة بسیر الصنادیق 
 وفقا للنصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل.

 50.129.41 إعفاء كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
عقود تأسیس الكفالة البنكیة أو عقود إنشاء الرھن المقدمة  129المادة  األھمیة

 50.129.42 إعفاء كلي ضمانا ألداء واجبات التسجیل.

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
العقود أو األعمال أو العملیات المتعلقة بجامعة األخوین  129المادة  األھمیة

 50.129.43 إعفاء كلي بإفران.

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
عقود التأسیس والزیادة في رأس مال الشركات المكتسبة  129المادة  األھمیة

 50.129.47 إعفاء كلي .لصفة "القطب المالي للدار البیضاء"

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
% بالنسبة للسلع المخزنة 1.5تطبیق السعر المخفض  133المادة  األھمیة

 50.133.16 تخفیض المبیعة مع األصل التجاري.

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 133المادة  األھمیة

% بالنسبة لعملیات التخلي عن 1تطبیق السعر المخفض 
سندات االقتراض التي تصدرھا الشركات أو المقاوالت 

 الجماعات المحلیة او المؤسسات العامة.أو 
 50.133.17 تخفیض

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
% بالنسبة للتمدید غیر 1تطبیق السعر المخفض  133المادة  األھمیة

 50.133.22 تخفیض المشروط ألجل أداء دین.

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 247المادة  األھمیة

إعفاء المنعشین العقاریین فیما یخص العقود واألنشطة 
والدخول المتعلقة بإنجاز برنامج في إطار اتفاقیة مبرمة 

 200مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر للتحمالت، لبناء 
سكن بالوسط القروي،  50سكن بالوسط الحضري أو (

سنوات تبتدئ من  5موزع على فترة أقصاھا خمس (
صة للبناء. ویھم ھذا اإلعفاء تاریخ تسلیم أول رخ

المساكن ذات القیمة العقاریة المخفضة التي ال تتجاوز 
متر مربع  60إلى  50المساحة المغطاة لكل وحدة منھا 

درھم 000 140وال یزید مجموع قیمتھا العقاریة على 
 باحتساب الضریبة.

 50.247.01 إعفاء كلي
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المبلغ سنة 
2019  

المبلغ سنة  
 الرمز طبیعة التدبیر التدابیر االستثنائیة المرجع  2018

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 247المادة  األھمیة

بالنسبة لألشخاص  برنوالتاإلعفاء من واجبات التسجیل 
الذین یقتنون مساكن مبنیة من طرف المنعشین العقاریین 
الذین یبرمون اتفاقیة مع الدولة لبناء ما ال یقل عن مائة 

سكنا كما ھو معرف بعده، موزع على  150وخمسین 
سنوات بحیث ال یجب أنا یتعدى  5فترة أقصاھا خمس 

درھم  000 6تر المربع المغطى ستة آالف ثمن بیع الم
باحتساب الضریبة على القیمة المضافة؛ ویجب أن 

ومائة  80تتراوح المساحة المغطاة ما بین ثمانین 
 مترا مربعا. 150وخمسین 

 50.247.05 إعفاء كلي

قلیل 
  129المادة   األھمیة

العقود المتعلقة بالعملیات التي ینجزھا البنك األوروبي 
إلعادة اإلعمار والتنمیة وكذا االقتناءات المنجزة 

لفائدتھ حین یتحمل البنك المذكور وحده وبصفة نھائیة 
 الضریبة.عبء 

 50.129.60 إعفاء كلي

قلیل 
 129المادة   األھمیة

التأمین واعادة عقود التأمین المبرمة من لدن مقاوالت 
 التأمین أو لفائدتھا الخاضعة للرسم على عقود التأمین

 
 50.129.27 إعفاء كلي

  المجموع 557 508
 الضریبة الخصوصیة السنویة المفروضة على السیارات

المبلغ  
سنة 
2019  

المبلغ  
سنة 
2018  

طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع
 الرمز التدبیر

تطبیق تعریفة البنزین بالنسبة للعربات النفعیة "بیكوب"  26المادة  94 97
 70.262.01 تخفیض ذات محرك كزوال والمملوكة ألشخاص طبیعیین.

 260المادة  98 101
°)1( 

تعفى من الضریبة العربات المعدة للنقل العمومي 
لألشخاص التي یقل أو یساوي مجموع وزنھا مع 
الحمولة أو الحد األقصى لوزنھا مع الحمولة المجرورة 

 .كیلوغرام 000 3

 70.260.01 إعفاء كلي

 260المادة  54 54
°)3( 

إعفاء سیارات األجرة أو الطاكسیات المرخص لھا 
 70.260.03 إعفاء كلي قانونا.

 260المادة   16
°)16( 

تعفى من الضریبة العربات المستعملة في النقل المزدوج 
المرخص لھا بوجھ قانوني التي یقل أو یساوي مجموع 
وزنھا مع الحمولة أو الحد األقصى لوزنھا مع الحمولة 

 كیلوغرام 3000المجرورة 

 70.260.18 إعفاء كلي

 260المادة   5
 70.260.13 إعفاء كلي إعفاء العربات في عداد التحف. )12(°

 260المادة   12
°)14( 

تعفى من الضریبة الشاحنات التي تستعمل في تكوین 
وتدریب األشخاص الراغبین في الحصول على رخصة 

 70.260.16 إعفاء كلي
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المبلغ سنة 
2019  

المبلغ سنة  
 الرمز طبیعة التدبیر التدابیر االستثنائیة المرجع  2018

السیاقة والتي یفوق مجموع وزنھا مع الحمولة أو الحد 
 000 3األقصى لوزنھا مع الحمولة المجرورة 

 .كیلوغرام
قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 األھمیة

 260المادة 
°)15( 

تعفى من الضریبة العربات ذات محرك كھربائي أو 
 70.260.17 إعفاء كلي .العربات ذات محرك مزدوج (كھربائي وحراري)

 المجموع 246 285
 الرسم على عقود التأمین

المبلغ سنة  
2019  

المبلغ سنة  
 الرمز طبیعة التدبیر التدابیر االستثنائیة المرجع  2018

  282مادة ال 254 1 324 1
)5(° 

إعفاء عملیات التأمین المتضمنة اللتزامات تتوقف على 
  57.282.05 إعفاء كلي حیاة اإلنسان.

  282مادة ال 685 747
)8(° 

إعفاء عقود التامین على العملیات التي تقوم بھا 
مؤسسات طلب االدخار إذا كان الغرض منھا تكوین 

 رؤوس أموال.
  57.282.08 إعفاء كلي

  282مادة ال 505 533
)10(° 

إعفاء عقود التامین على العملیات التي تقوم بھا 
 مبالغ جمع بھدف االدخار طلب بواسطة المقاوالت

شراكھم إ مع المشتركة رسملتھا قصد لھم المؤمن یؤدیھا
 الذكر اآلنفة المؤسسات تتولى أخرى شركات أرباح في

 .مباشرة غیر أو مباشرة بصورة إدارتھا أو تدبیرھا

  57.282.10 إعفاء كلي

317 314 
  282مادة ال

)1(° 
إعفاء عقود التامین عقود التامین ضد حوادث الشغل 

  57.282.01 إعفاء كلي المھنیة. واألمراض

34 34 
  284مادة ال

)1(° 
% 14% عوض 7تطبیق السعر المخفض بمقدار 

 57.284.01 تخفیضات بالنسبة لعملیات التأمین البحري والنقل البحري.
 

65 62 
  282مادة ال

)2(° 
إعفاء العقود التي تبرمھا الشركات أو الصنادیق الفالحیة 

 57.282.02 إعفاء كلي للتأمین المتبادل مع األعضاء المنخرطین.
 

المادة   14
284)2(° 

% عملیات 14% عوض 10تخضع للرسم بنسبة 
المكتتبة لفائدة التأمین المؤقت في حالة الوفاة 

 المؤسسات المقرضة
 57.284.02 تخفیض

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 األھمیة

  282مادة ال
)7(° 

إعفاء عقود التامین على العملیات التي یكون محلھا أداء 
  57.282.07 إعفاء كلي رأس مال في حالة زواج أو والدة طفل.

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 األھمیة

  282مادة ال
)9(° 

إعفاء عقود التامین على العملیات التي یكون محلھا 
  57.282.09 إعفاء كلي .عمریةإیرادات  تكوین بواسطةاقتناء عقارات 
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المبلغ سنة 
2019  

المبلغ سنة  
 الرمز طبیعة التدبیر التدابیر االستثنائیة المرجع  2018

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 األھمیة

  282مادة ال
  57.282.11 إعفاء كلي إعفاء عقود التامین على العملیات االرتقابیة.      °) 11(

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 األھمیة

  282مادة ال
  57.282.03 إعفاء كلي إعفاء عقود التأمین التي تضمن أخطار الحرب.      °) 3(

 المجموع 854 2 034 3
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 النفقات الجبائیة المرتبطة بالرسوم الداخلیة على االستھالك .5
 

 تقییمھا بالنسبة للرسوم الداخلیة على االستھالكتدابیر استثنائیة تم  :13جدول 

 الدرھم بمالیین
المبلغ 
سنة 
2019  

المبلغ  
سنة 
2018  

طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع
 الرمز التدبیر

5 58 D:2-58-890 

المحروقات والزیوت إعفاء مواد الوقود و
الملینة المستھلكة خالل عملیات المالحة 

سفن الصید الحاملة للعلم البحریة من طرف 
 المغربي.

 ABE.01.07 إعفاء كلي

من  5المادة  187 220
 قانون المالیة

إعفاء المحروقات التالیة: الفیول وال الثقیلة، 
الفحم الحجري والفحم الحجري من البترول 
المستعملة من طرف المكتب الوطني للكھرباء 
أو الشركات ذات االمتیاز والمخصصة لصناعة 

 میغاواط. 10الطاقة الكھربائیة ذات قوة تفوق 

 ABJ.06.07 إعفاء كلي

1 1 D:2-58-890 

المحروقات والزیوت إعفاء مواد الوقود و
الملینة المستھلكة خالل عملیات المالحة 
البحریة من طرف وحدات الحراسة التابعة 

 للبحریة الملكیة.

 ABF.02.07 إعفاء كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 D:2-58-890 األھمیة

 والمحروقات والزیوتإعفاء مواد الوقود 
الملینة المستھلكة خالل عملیات المالحة 

 البحریة من طرف سفن خدمة الموانئ.
 ABG.03.07 إعفاء كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 األھمیة

من  7المادة 
 قانون المالیة

 والمحروقات والزیوتإعفاء مواد الوقود 
الملینة المستھلكة من طرف زوارق إنقاذ 
األرواح البشریة بالبحر التي تملكھا الوزارة 

 المكلفة بالصید البحري.

 ABH.04.07 إعفاء كلي

قلیل 
 األھمیة

قلیل 
 األھمیة

من  7المادة 
 قانون المالیة

 والمحروقات والزیوتإعفاء مواد الوقود 
الملینة المستھلكة من طرف سفن الشحن 

بھا لدى مفوضیة الصید البحري المصرح 
 البحریة. والتقاط الطحالبوالمستخدمة لجمع 

 ABI.05.07 إعفاء كلي

 المجموع 246 225
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 النفقات الجبائیة المرتبطة برسوم االستیراد .6
 تدابیر استثنائیة تم تقییمھا بالنسبة لرسوم االستیراد :14ل جدو

 الدرھم بمالیین
المبلغ سنة 

2019  
المبلغ سنة  

طبیعة  التدابیر االستثنائیة المرجع  2018
 الرمز التدبیر

280 382 
 8المادة 

من قانون 
 المالیة

تعفى من رسوم االستیراد جمیع المنتجات والمواد 
الداخلة في صنع السیارة المسماة "السیارة 

البضائع المسماة " السیارة  والسیارة لنقلاالقتصادیة" 
 .النفعیة الخفیفة االقتصادیة

 ABL.02.11 إعفاء كلي

527 401 
 7المادة 

من قانون 
 المالیة

والمعدات تعفى من رسوم االستیراد سلع التجھیز 
من طرف بعض المنشآت التي تتعھد  واآلالت المقتناة

ملیون  100بإنجاز مشروع استثماري بمبلغ یساوي 
 درھم أو یزید على ذلك.

 ABK.01.11 إعفاء كلي

المادة  4 14
164 

تعفى من رسوم االستیراد البعائث الموجھة إلى 
المشاریع الخیریة والمنظمات غیر الحكومیة 

المعدة  وكذا البضائعالمعترف لھا بصفة المنفعة العامة 
 .لتسلیمھا على سبیل الھبات

 11.162.00 إعفاء كلي

 المجموع 787 821
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 الجبائیة التركیز على أھم النفقات: الرابعالجزء 
 أھم النفقات الجبائیة المتعلقة بالضریبة على القیمة المضافة .1

 عملیات البیع المتعلقة بزیوت النفط أو الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاة :15جدول 

% مع الحق في الخصم عملیات البیع 10تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
 التدبیر االستثنائي النفط أو الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاةالمتعلقة بزیوت 

 نوع الضریبة الضریبة على القیمة المضافة

 طبیعة التدبیر تخفیض

 المرجع 121و 99المادتین 

 حالة التدبیر متجدد

 القطاع قطاع الطاقة

 الھدف من التدبیر دعم القدرة الشرائیة

 التدبیرالمستفیدون من  األسر

 الغرض من التدبیر اجتماعي
بشأن ضریبة  85-30من القانون رقم  15أنشئ بموجب األحكام الضریبیة للمادة 

 سنة إنشاء أو تعدیل التدبیر القیمة المضافة

 حدود مبلغ التدبیر غیر محدد
بالضریبة  التصریح المتعلقتحدید دافعي الضرائب قید الدراسة بالتركیز على  •

 على القیمة المضافة
تحدد فترة التقییم في الفترة الممتدة خالل األرباع الثالثة األخیرة من العام السابق  •

والربع األول من العام الحالي. یتم أخذ ائتمان ضریبة القیمة المضافة من 
 بالربع األول من العام الحالي متعلقاألخیر الالتصریح 

دل مخفض تطبق على القواعد الضریبیة لدافعي الضرائب الذین یتمتعون بمع •
 وفق النظام المرجعي %20المعدل الطبیعي للضریبة  ،%10بنسبة 

یتم تقدیر أثر المیزانیة من خالل خصم قیمة ضریبة القیمة المضافة اإلضافیة  •
مة المشتریات) من قیمة ضریبة القیمة المضافة من قی %10القابلة لالقتطاع (

من قیمة المبیعات الخاضعة للضریبة)، ثم خصم  %10المستحقة اإلضافیة (
رسوم ضریبة القیمة المضافة المدفوعة سابقا على أساس كل حالة على حدة لكل 

 خاضع لھذا التدبیر
تم الحصول  الضریبة على القیمة المضافة بالداخل التي تضاف تكلفةفي األخیر  •

علیھا الى تكلفة الضریبة على القیمة المضافة عند االستیراد المقدرة من قبل 
 إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة

 طریقة التقییم
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استغالل تصریح دافعي الضرائب عن طریق نظام معلومات المدیریة العامة 
االستیراد المقدرة من قبل لك تكلفة الضریبة على القیمة المضافة عند ذللضرائب وك

 إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة
 مصدر المعلومات

 2019تكلفة التدبیر في  ملیون درھم 389 4  
 

 عملیات البیع تفویت المساكن اإلجتماعیة المعدة للسكن الرئیسي :16جدول 

المعدة للسكن الرئیسي التي تتراوح  االجتماعیةإعفاء عملیات تفویت المساكن 
درھم دون  000 250بیعھا وال یتعدى ثمن  2م  80و 50مساحتھا المغطاة ما بین 

 الضریبة على القیمة المضافة. احتساب
 التدبیر االستثنائي

 نوع الضریبة الضریبة على القیمة المضافة

 طبیعة التدبیر إعفاء كلي

 المرجع 92المادة 

 حالة التدبیر متجدد

 القطاع القطاع العقاري

 الھدف من التدبیر تشجیع امتالك السكن

 المستفیدون من التدبیر المقاوالت

 الغرض من التدبیر اجتماعي

 سنة إنشاء أو تعدیل التدبیر 2013تم تعدیلھ واستكمالھ بقانون المالیة لسنة 

 حدود مبلغ التدبیر محددغیر 
على ضریبة التتمثل طریقة التقییم في تحدید إجمالي النفقات الضریبیة المتعلقة ب •

والتي تدفعھا المدیریة العامة  االجتماعیةالقیمة المضافة المتعلقة بالمساكن 
 للضرائب إلى الموثقین

 من سعر التحویل %20سكنیة یساوي مبلغ اإلنفاق الضریبي لكل وحدة  •
المبلغ المتراكم للحقوق التي تدفعھا المدیریة العامة  الجبائیة ھوإجمالي مبلغ النفقات  •

إلى  01/04/2018للضرائب إلى الموثقین على مدار الفترة الممتدة من 
31/03/2019. 

 طریقة التقییم

دافعي الضرائب عن طریق نظام معلومات المدیریة العامة استغالل تصریح 
 مصدر المعلومات للضرائب

 2019تكلفة التدبیر في  ملیون درھم 369 2  
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 أھم النفقات الجبائیة المتعلقة بالضریبة على الشركات .2
 الشركات المصدرة :17جدول 

نوات متتالیة ) س5الشركات طیلة خمس (اإلعفاء من مجموع الضریبة على 
یطبق على الشریحة التي یفوق فیھا مبلغ  ، % 17،5وفرضھا بسعر مخفض 

 : لفیما بعد ھذه المدة بالنسبة  درھم، 1.000.000الربح الصافي 
المصدرة للمنتجات أو الخدمات، باستثناء المنشآت المصدرة للمعادن  المنشآت-1

 المستعملة، التي تحقق في السنة رقم أعمال حین التصدیر.
الصناعیة التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظیمي، برسم رقم  المنشآت-2

أعمالھا المحقق من بیع المنتجات المصنعة إلى المنشآت المصدرة المشار إلیھا 
 التي تقوم بتصدیرھا. أعاله

الخدمات والمنشآت الصناعیة التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظیمي،  مقدمي-3
برسم رقم أعمالھم المحقق بالعمالت األجنبیة مع المنشآت المقامة بالخارج أو 
في المناطق الحرة للتصدیر والمطابق للعملیات المتعلقة بمنتجات مصدرة من 

 طرف منشآت أخرى.

 الستثنائيالتدبیر ا

 نوع الضریبة الضریبة على الشركات 

 طبیعة التدبیر إعفاء جزئي

 المرجع 7و 6المادة 

 حالة التدبیر متجدد

 القطاع قطاع التصدیر

 الھدف من التدبیر تشجیع عملیات التصدیر

 المستفیدون من التدبیر المصدرون

 الغرض من التدبیر اقتصادي

 سنة إنشاء أو تعدیل التدبیر 2009لسنة  08-40من قانون المالیة عدد  7واستكمالھ بموجب المادة تم تعدیلھ 

 حدود مبلغ التدبیر غیر محدد
تتمثل طریقة التقییم في البدایة في تحدید دافعي الضرائب المستفیدین من ھذا 

تطبیق الضریبة التدبیر التحفیزي. ویتم تقدیر مبلغ النفقات الضریبیة من خالل 
وفق جدول الضریبة المرجعي على مجموع الربح الصافي (بما فیھ الربح 

%) مع خصم مبلغ الضریبة التي تم دفعھا من قبل ھده 17.5المتعلق بنسبة 
 الشركات

 طریقة التقییم

استغالل تصریح دافعي الضرائب عن طریق نظام معلومات المدیریة العامة 
 المعلوماتمصدر  للضرائب

 2019تكلفة التدبیر في  درھم ملیون498 1 
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 المنشآت التي تزاول نشاطاتھا في المناطق الحرة للتصدیر :18جدول 

% عن السنوات 8.75) سنوات وفرض الضریبة بسعر 5إعفاء كلي طیلة (
نشاطاتھا في المناطق ) الموالیة بالنسبة للمنشآت التي تزاول 20العشرین (

 الحرة للتصدیر
 التدبیر االستثنائي

 نوع الضریبة الضریبة على الشركات 

 طبیعة التدبیر إعفاء جزئي

 المرجع 6المادة 

 حالة التدبیر متجدد

 القطاع قطاع التصدیر

 الھدف من التدبیر تشجیع عملیات التصدیر

 المستفیدون من التدبیر المصدرون

 الغرض من التدبیر اقتصادي

 سنة إنشاء أو تعدیل التدبیر 2012لسنة  12-22من قانون المالیة رقم  7تم تعدیلھ واستكمالھ بالمادة 

 حدود مبلغ التدبیر غیر محدد
تتمثل طریقة التقییم في البدایة في تحدید دافعي الضرائب المستفیدین من ھذا 

مبلغ النفقات الضریبیة من خالل تطبیق الضریبة التدبیر التحفیزي. ویتم تقدیر 
وفق جدول الضریبة المرجعي على مجموع الربح الصافي (بما فیھ الربح 

ه ذ%) مع خصم مبلغ الضریبة التي تم دفعھا من قبل ھ8.75المتعلق بنسبة 
 الشركات

 طریقة التقییم

المدیریة العامة استغالل تصریح دافعي الضرائب عن طریق نظام معلومات 
 مصدر المعلومات للضرائب

 2019تكلفة التدبیر في  ملیون درھم 987 

 
 
 

 
 
 
 

 



  تقریـر حـول النفقـات الجبائیـة

 

 53 

 والتنبرأھم النفقات الجبائیة المتعلقة بواجبات التسجیل  .3
 الھبات المنجزة بین األصول والفروع وبین األزواج وبین اإلخوة واألخوات :19جدول 

% بالنسبة للھبات المنجزة بین األصول 1.5السعر المخفض تطبیق 
والفروع وبین األزواج وبین اإلخوة واألخوات والمتعلقة بالعقارات 
وباألصل التجاري وحصص المشاركة داخل المجموعات ذات النفع 

 االقتصادي واألسھم والحصص في الشركات.

 التدبیر االستثنائي

 الضریبةنوع   والتنبر واجبات التسجیل  

 طبیعة التدبیر تخفیض

 المرجع 133المادة 

 حالة التدبیر متجدد

 القطاع الصحة، العمل االجتماعي والثقافي

 الھدف من التدبیر تخفیض كلفة المعامالت

 المستفیدون من التدبیر األسر

 الغرض من التدبیر اجتماعي

 سنة إنشاء أو تعدیل التدبیر 2018لسنة  17-68رقم من قانون المالیة  8تم تعدیلھ واستكمالھ بالمادة 

 حدود مبلغ التدبیر غیر محدد
تتمثل طریقة التقییم في البدایة في تحدید دافعي الضرائب المستفیدین من 
ھذا التدبیر الضریبي اعتمادا على نوع اإلعفاء الممنوح لألرباح الخاضعة 

"التبرع بأسھم المساھمة والتبرع العقاري  التسجیل، وھيلواجبات 
حین یتم تقدیر مبلغ  ي. ف"والتبرع بحق االنتفاع المجردة؛والتبرع بالملكیة 

التحویل مع خصم الحقوق  ةعلى سعر عملی %3النفقات الضریبیة بتطبیق 
 .%1.5التي تم إصدارھا بالفعل والمتعلقة بالسعر المخفض 

 طریقة التقییم

استغالل تصریح دافعي الضرائب عن طریق نظام معلومات المدیریة 
 مصدر المعلومات العامة للضرائب

 2019تكلفة التدبیر في  ملیون درھم 221 
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 البیع األول للمساكن االجتماعیة والمساكن ذات القیمة العقاریة المخفضة :20جدول 

% بالنسبة للبیع األول للمساكن االجتماعیة 3تطبیق سعر مخفض بنسبة 
 للمساكن األول االقتناء وكذا ،المخفضةوالمساكن ذات القیمة العقاریة 

 حكمھا في المعتبرة والھیئات االئتمان مؤسسات طرف من المذكورة
 "مرابحة   عقد إطار في مالیة أو تجاریة موضوع عملیات تكون والتي

 ."متناقصة مشاركة" أو "بالتملیك منتھیة ارةإج" أو

 التدبیر االستثنائي

 نوع الضریبة التنبر واجبات التسجیل و 

 طبیعة التدبیر تخفیض

 المرجع 133المادة 

 حالة التدبیر متجدد

 القطاع نشاطات عقاریة

 الھدف من التدبیر تخفیض كلفة المعامالت

 المستفیدون من التدبیر األسر

 الغرض من التدبیر اقتصادي

 سنة إنشاء أو تعدیل التدبیر 2012لسنة  12-22من قانون المالیة رقم  7تم تعدیلھ واستكمالھ بالمادة 

 حدود مبلغ التدبیر غیر محدد
تتمثل طریقة التقییم في البدایة في تحدید دافعي الضرائب المستفیدین من 
ھذا التدبیر الضریبي اعتمادا على نوع اإلعفاء الممنوح لألرباح الخاضعة 

. %3"اقتناء المباني" وفق معدل منخفض قدره  التسجیل، وھيلواجبات 
 ةسعر عملیعلى  %4في حین یتم تقدیر مبلغ النفقات الضریبیة بتطبیق 

االقتناء مع خصم الحقوق التي تم إصدارھا بالفعل والمتعلقة بالسعر 
 .%3المخفض 

 طریقة التقییم

استغالل تصریح دافعي الضرائب عن طریق نظام معلومات المدیریة 
 مصدر المعلومات العامة للضرائب

 2019تكلفة التدبیر في  ملیون درھم 153 
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

دعم القدرة  قطاع الطاقة األسر 389 4
 الشرائیة

% مع 10تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
الحق في الخصم عملیات البیع المتعلقة بزیوت النفط 

 أو الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاة
الضریبة على  40.099.22 تخفیض

 القیمة المضافة

نشاطات  المقاوالت 369 2
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

المعدة  االجتماعیةإعفاء عملیات تفویت المساكن 
للسكن الرئیسي التي تتراوح مساحتھا المغطاة ما بین 

درھم  000 250 وال یتعدى ثمن بیعھا 2م  80و 50
 الضریبة على القیمة المضافة. احتسابدون 

إعفاء 
الضریبة على  40.092.29 كلي

 القیمة المضافة

قطاع  المصدرون 498 1
 التصدیر

تشجیع عملیات 
 التصدیر

اإلعفاء من مجموع الضریبة على الشركات طیلة 
وفرضھا بسعر مخفض ) سنوات متتالیة 5خمس (

% , یطبق على الشریحة التي یفوق فیھا مبلغ  17،5
درھم , فیما بعد ھذه   1.000.000الربح الصافي 

 المدة بالنسبة ل:
الخدمات، المنشآت المصدرة للمنتجات أو  -1

باستثناء المنشآت المصدرة للمعادن المستعملة، التي 
 تحقق في السنة رقم أعمال حین التصدیر.

المنشآت الصناعیة التي تزاول أنشطة محددة  -2
بنص تنظیمي، برسم رقم أعمالھا المحقق من بیع 
المنتجات المصنعة إلى المنشآت المصدرة المشار 

 إلیھا أعاله التي تقوم بتصدیرھا.
مقدمي الخدمات والمنشآت الصناعیة التي تزاول  -3

أنشطة محددة بنص تنظیمي، برسم رقم أعمالھم 
المحقق بالعمالت األجنبیة مع المنشآت المقامة 

إعفاء 
بة على الضری  13.006.35 جزئي

 الشركات 
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

بالخارج أو في المناطق الحرة للتصدیر والمطابق 
للعملیات المتعلقة بمنتجات مصدرة من طرف 

 منشآت أخرى.

 المأجورون 324 1
السالمة 

واالحتیاط 
 االجتماعي

تعبئة االدخار 
 الداخلي

إعفاء عملیات التأمین المتضمنة اللتزامات تتوقف 
 على حیاة اإلنسان.

إعفاء 
 كلي

57.282.05 
 

الرسم على عقود 
 التأمین

 المقاوالت 198 1
السالمة 

واالحتیاط 
 االجتماعي

إعفاء الخدمات التي تنجزھا مختلف شركات التأمین  أھداف أخرى
 والخاضعة للضریبة على عقود التأمین.

إعفاء 
الضریبة على  40.091.21 كلي

 القیمة المضافة

قطاع  المصدرون 987
 التصدیر

تشجیع عملیات 
 التصدیر

) سنوات وفرض الضریبة بسعر 5إعفاء كلي طیلة (
الموالیة بالنسبة ) 20عن السنوات العشرین ( 8.75%

للمنشآت التي تزاول نشاطاتھا في المناطق الحرة 
 للتصدیر.

إعفاء 
الضریبة على   13.006.69 كلي

 الشركات 

تعبئة االدخار  وساطة مالیة المقاوالت 977
 الداخلي

إعفاء الھیئات المكلفة بالتوظیف الجماعي للقیم 
المنقولة، فیما یخص األرباح المحققة في إطار 

 غرضھا القانوني.

إعفاء 
الضریبة على   13.006.17 كلي

 الشركات 

 المأجورون 747
السالمة 

واالحتیاط 
 االجتماعي

تعبئة االدخار 
 الداخلي

إعفاء عقود التامین على العملیات التي تقوم بھا 
مؤسسات طلب االدخار إذا كان الغرض منھا تكوین 

 رؤوس أموال.

إعفاء 
 كلي

57.282.08 
 

على عقود الرسم 
 التأمین

تخفیض كلفة  قطاع النقل المقاوالت 663
 عوامل اإلنتاج

% مع 14تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
الحق في الخصم عملیات نقل المسافرین والبضائع 

 باستثناء عملیات النقل السككي.
الضریبة على  40.099.32 تخفیض

 القیمة المضافة

المنعشون  573
 العقاریون

نشاطات 
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

إعفاء المنعشین العقاریین فیما یخص العقود واألنشطة 
والدخول المتعلقة بإنجاز برنامج، في إطار اتفاقیة 

سكن اجتماعي موزع  500مبرمة مع الدولة، لبناء 

إعفاء 
الضریبة على   13.247.05 كلي

 الشركات 
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

ویمكن ) سنوات. 5على فترة أقصاھا خمس (
العقاریین إبرام اتفاقیة مع الدولة بنفس  للمنعشین

الشروط المنصوص علیھا أعاله إلنجاز برنامج بناء 
اجتماعي بالوسط  ) سكن100ما ال یقل عن مائة (

 القروي

نشاطات  الفالحون 539
 فالحیة

تنمیة القطاع 
 الفالحي

اإلعفاء بالداخل وحین االستیراد للمنتجات والمعدات 
 إذا كانت مخصصة ألغراض فالحیة ال غیر

إعفاء 
الضریبة على  40.092.04 كلي

 القیمة المضافة

 المأجورون 533
السالمة 

واالحتیاط 
 االجتماعي

االدخار تعبئة 
 الداخلي

إعفاء عقود التامین على العملیات التي تقوم بھا 
 مبالغ جمع بھدف االدخار طلب بواسطة المقاوالت

 مع المشتركة رسملتھا قصد لھم المؤمن یؤدیھا
 المؤسسات تتولى أخرى شركات أرباح فيشراكھم إ

 أو مباشرة بصورة إدارتھا أو تدبیرھا الذكر اآلنفة
 .مباشرة غیر

إعفاء 
 كلي

57.282.10 
 

الرسم على عقود 
 التأمین

جمیع  المقاوالت 527
 القطاعات

تشجیع 
 االستثمار

والمعدات تعفى من رسوم االستیراد سلع التجھیز 
من طرف بعض المنشآت التي تتعھد  واآلالت المقتناة

ملیون  200بإنجاز مشروع استثماري بمبلغ یساوي 
 درھم أو یزید على ذلك.

إعفاء 
 الرسوم الجمركیة   ABK.01.11 كلي

 الفالحون 495

الفالحة، 
الصید 

البحري، 
تربیة األحیاء 

 المائیة

تنمیة القطاع 
 الفالحي

اإلعفاء من الضریبة على الدخل بصفة دائمة بالنسبة 
والذین للخاضعین للضریبة برسم الدخول الفالحیة 

رقم أعمال سنوي برسم ھذه الدخول یقل عن  یحققون
 ) درھم5 000 000( خمسة مالیین

إعفاء 
الضریبة على   14.047.01 كلي

 الدخل

دعم القدرة  قطاع الطاقة األسر 465
 الشرائیة

% مع 14تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
الضریبة على  40.099.33 تخفیض الحق في الخصم الطاقة الكھربائیة.

 القیمة المضافة
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

 األسر 431
السالمة 

واالحتیاط 
 االجتماعي

تعبئة االدخار 
 الداخلي

إعفاء اإلیرادات الممنوحة بمقتضى عقود التأمین على 
التي تتجاوز مدتھا ثمان الحیاة أو عقود الرسملة 

 سنوات على األقل.

إعفاء 
الضریبة على   14.057.10 كلي

 الدخل

صناعات  األسر 410
 غذائیة

دعم القدرة 
 الشرائیة

% من 10إلى  االستیرادعند  ةسعر الضریبیخفض 
قیمة البضاعة فیما یخص الزیوت السائلة الغذائیة 
مصفاة كانت أو غیر مصفاة وكذا البذور والفواكھ 
الزیتیة والزیوت النباتیة المستعملة لصنع الزیوت 

 الغذائیةالسائلة 

الضریبة على  40.121.01 تخفیض
 القیمة المضافة

القطاع  الدولة 372
 المالي

تقلیص 
 الدولةتحمالت 

اإلعفاء من الضریبة على الدخل المحجوزة في المنبع 
المترتبة على الفوائد التي یحصل علیھا األشخاص 
غیر المقیمین والمتعلقة بالقروض التي تمنح للدولة أو 
تضمنھا الدولة برسم الودائع بعمالت أجنبیة أو 
بالدرھم القابل للتحویل، والقروض الممنوحة بعمالت 

 سنوات. 10لمدة تعادل أو تفوق أجنبیة 

إعفاء 
الضریبة على   14.045.01 كلي

 الدخل

نشاطات  األسر 371
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

 II °- 2 - 144دون اإلخالل بتطبیق أحكام المادة 
أدناه  ، یعفى من الضریبة الربح المحصل علیھ من 
تفویت عقار أو جزء من عقار یشغلھ على وجھ سكنى 

) سنوات  على األقل في تاریخ 6رئیسیة منذ ستة (
التفویت المذكور مالكھ أو أعضاء الشركات ذات 

 الغرض العقاري المعتبرة ضریبیا شفافة

إعفاء 
الضریبة على   14.063.03 كلي

 الدخل

نشاطات  األسر 369
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

% من مجموع الدخل المفروضة 10خصم في حدود 
علیھ الضریبة لفوائد القروض التي تمنحھا للخاضعین 
للضریبة مؤسسات االئتمان وذلك بغرض تملك أو 

 بناء مسكن رئیسي.

الضریبة على   14.028.21 خصم
 الدخل
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

نشاطات  الفالحون 341
 فالحیة

تنمیة القطاع 
 الفالحي

یمكن خصم الضریبة على القیمة المضافة غیر 
الظاھرة في ثمن شراء القطاني والفواكھ والخضر 
غیر المحولة ذات المصدر المحلي الموجھة إلى 

 منتوجات الصناعة الغذائیة التي تم بیعھا محلیا.

الضریبة على  40.125.01 تخفیض
 القیمة المضافة

اإلدارة  الدولة 326
 العمومیة

تقلیص 
 تحمالت الدولة

إعفاء عملیات بیع الطوابع الجبائیة واألوراق 
 والمطبوعات المدموغة التي تصدرھا الدولة.

إعفاء 
الضریبة على  40.091.20 كلي

 القیمة المضافة

 األسر 317
السالمة 

واالحتیاط 
 االجتماعي

تعبئة االدخار 
 الداخلي

خصم من أجل تحدید صافي الدخل المفروضة علیھ 
الضریبة على الدخل المتعلقة بالمعاشات واإلیرادات 

% من المبلغ 40العمریة، إسقاط جزافي نسبتھ 
اإلجمالي السنوي للمعاشات واإلیرادات المفروضة 

 000 168علیھ الضریبة الذي یساوي أو یقل عن 
 % لما زاد عن ذلك.55درھم و

الضریبة على   14.060.01 إسقاط
 الدخل

 المأجورون 317
السالمة 

واالحتیاط 
 االجتماعي

تخفیض كلفة 
 عوامل اإلنتاج

إعفاء عقود التامین عقود التامین ضد حوادث الشغل 
 واألمراض المھنیة.

إعفاء 
 كلي

57.282.01 
 

الرسم على عقود 
 التأمین

 قطاع النقل األسر 280
تشجیع قطاع 

صناعة 
 السیارات

تعفى من رسوم االستیراد جمیع المنتجات والمواد 
الداخلة في صنع السیارة المسماة "السیارة 

البضائع المسماة " السیارة  والسیارة لنقلاالقتصادیة" 
 "النفعیة الخفیفة االقتصادیة

إعفاء 
 الرسوم الجمركیة   ABL.02.11 كلي

الجمعیات  251
 والمؤسسات

الصحة 
والعمل 

 االجتماعي

النھوض 
 بقطاع الصحة

اإلعفاء بالداخل وحین االستیراد للسلع التجھیزیة 
والمعدات واألدوات المشتراة من لدن مؤسسة الشیخ 

 زاید بن سلطان في إطار المھام المخولة لھا قانونا.

إعفاء 
الضریبة على  40.092.16 كلي

 القیمة المضافة

244 
الصناع 
ومقدمي 
 الخدمات

 النقلقطاع 
الحث على 

تجدید حظیرة 
 السیارات

إعفاء العربات الجدیدة التي یتم اقتناؤھا من طرف 
األشخاص الطبیعیین بغرض استغاللھا خصیصا 

 كسیارات أجرة (طاكسي).

إعفاء 
الضریبة على  40.092.43 كلي

 القیمة المضافة
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

صناعات  المقاوالت 243
 غذائیة

دعم القدرة 
 الشرائیة

بالداخل وحین االستیراد لعملیات بیع السكر اإلعفاء 
الخام (سكر الشمندر وسكر القصب وأنواع السكر 

 المماثلة).

إعفاء 
الضریبة على  40.091.08 كلي

 القیمة المضافة

 الفالحون 242

الفالحة، 
الصید 

البحري، 
تربیة األحیاء 

 المائیة

تنمیة القطاع 
 الفالحي

الفالحیون الخاضعون للضریبة من یستفید المستغلون 
) السنوات 5% خالل الخمس (20السعر المخفض 

المحاسبیة األولى المتتالیة، ابتداء من السنة األولى 
 لفرض الضریبة.

إعفاء 
الضریبة على   14.047.02 مؤقت

 الدخل

نشاطات  األسر 232
 عقاریة

النھوض 
بالقطاع 
 االجتماعي

األصول والفروع وبین إعفاء الھبات المنجزة بین 
األزواج واإلخوة واألخوات فیما یتعلق بالعقارات 

 والحقوق العینیة العقاریة.

إعفاء 
الضریبة على   14.063.07 كلي

 الدخل

صناعات  األسر 227
 غذائیة

دعم القدرة 
 الشرائیة

% مع الحق 7یخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
المكتل، ویدخل فیما في الخصم السكر المصفى أو 

ذكر "الفرجواز" والقند وأشربة السكر الخالص غیر 
 المعطرة وغیر الملونة، ما عدا باقي المواد المسكرة.

الضریبة على  40.099.07 تخفیض
 القیمة المضافة

 األسر 221

الصحة، 
العمل 

االجتماعي 
 والثقافي

تخفیض كلفة 
 المعامالت

% بالنسبة للھبات المنجزة 1.5تطبیق السعر المخفض 
بین األصول والفروع وبین األزواج وبین اإلخوة 
واألخوات والمتعلقة بالعقارات وباألصل التجاري 
وحصص المشاركة داخل المجموعات ذات النفع 

 االقتصادي واألسھم والحصص في الشركات.

واجبات التسجیل   50.133.07 تخفیض
   والتنبر 

تخفیض كلفة  قطاع الطاقة الدولة 220
 عوامل اإلنتاج

إعفاء المحروقات التالیة: الفیول وال الثقیلة، الفحم 
الحجري والفحم الحجري من البترول المستعملة من 
طرف المكتب الوطني للكھرباء أو الشركات ذات 
االمتیاز والمخصصة لصناعة الطاقة الكھربائیة ذات 

 میغاواط. 10قوة تفوق 

إعفاء 
الرسوم الداخلیة  ABJ.06.07 كلي

 على االستھالك
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

مزاولي المھن  214
خفض تكلفة  المھن الحرة الحرة

 الخدمات

% مع 10تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
الحق في الخصم العملیات التي ینجزھا األشخاص 

، في )ج(و) أ(  I-89-°12-المشار إلیھم في المادة
 والتراجمة  المحامونمزاولة مھنتھم (نطاق 

 .)القضاء و البیاطرة وأعوان والعدول والموثقون

الضریبة على  40.099.27 تخفیض
 القیمة المضافة

القطاع  المقاوالت 180
 أھداف أخرى المالي

% من 14تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
غیر حق في الخصم، الخدمات المؤداة عن كل عون 

وسیط أو سمسار، نظرا للعقود التي یقدمھا إلحدى أو 
 مقاوالت التأمین.

الضریبة على  40.099.34 تخفیض
 القیمة المضافة

 الفالحون 179

الفالحة، 
الصید 

البحري، 
تربیة األحیاء 

 المائیة

تنمیة القطاع 
 الفالحي

إعفاء المستغالت الفالحیة التي تحقق رقم أعمال 
) درھم 5 000 000(خمسة مالیین سنوي یقل عن 

 فیما یخص دخولھا الفالحیة.

إعفاء 
الضریبة على   13.006.29 كلي

 الشركات 

نشاطات  األسر 172
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

إعفاء الربح المحصل علیھ من لدن كل شخص یقوم 
خالل السنة المدنیة بتفویت عقارات ال یتجاوز مجموع 

 درھم. 000 140قیمتھا 

إعفاء 
الضریبة على   14.063.02 كلي

 الدخل

 األسر 170
الصناعات 
الكیمیائیة 
 والسیارات

الحث على 
تجدید حظیرة 

 السیارات

% مع الحق 7البالغ تخضع للضریبة بالسعر المخفض 
في الخصم السیارة المسماة "السیارة االقتصادیة" 
وجمیع المنتجات والمواد الداخلة في صنعھا، وكذا 

 خدمات تركیب السیارة االقتصادیة المذكورة.

الضریبة على  40.099.11 تخفیض
 القیمة المضافة

القطاع  األسر 169
 المالي

تخفیض كلفة 
 التمویل

القرض التي تقوم بھا جمعیات السلفات إعفاء عملیات 
 الصغرى لفائدة عمالئھا.

إعفاء 
الضریبة على  40.091.45 كلي

 القیمة المضافة

نشاطات  الفالحون 167
 فالحیة

تنمیة القطاع 
إعفاء  اإلعفاء بالداخل وحین االستیراد لألسمدة. الفالحي

الضریبة على  40.092.03 كلي
 القیمة المضافة
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

نشاطات  األسر 153
 عقاریة

تخفیض كلفة 
 المعامالت

% بالنسبة للبیع األول 3تطبیق سعر مخفض بنسبة 
للمساكن االجتماعیة والمساكن ذات القیمة العقاریة 

 من المذكورة للمساكن األول االقتناء وكذا ،المخفضة
 في المعتبرة والھیئات االئتمان مؤسسات طرف
 مالیة أو تجاریة عملیات موضوع تكون والتي حكمھا

 "بالتملیك منتھیة إجارة" أو "مرابحة   عقد إطار في
 ."متناقصة مشاركة" أو

واجبات التسجیل   50.133.11 تخفیض
   والتنبر 

 األسر 152

الصحة، 
العمل 

االجتماعي 
 والثقافي

النھوض 
 بقطاع الصحة

% مع الحق 7تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
المنتجات الصیدلیة والمواد األولیة في الخصم 

والمنتجات التي یدخل مجموع أو بعض عناصرھا في 
 تركیب المنتجات الصیدلیة.

الضریبة على  40.099.03 تخفیض
 القیمة المضافة

جمیع  المقاوالت 145
 القطاعات

تشجیع 
تسھیالت  إمكانیة القیام باھتالك تنازلي لسلع التجھیز. االستثمار

الضریبة على   13.010.22 مالیة
 الشركات 

المقاوالت  144
 األجنبیة

القطاع 
 المنجمي

تنمیة القطاع 
 المنجمي

اإلعفاء بالداخل وحین االستیراد لعملیات اقتناء السلع 
والخدمات من لدن الحاصلین على امتیاز استغالل 
حقول الھیدروكاربورات، وان اقتضى الحال كل واحد 

كان مشتركا بینھم، وكذا من الحاصلین علیھ إن 
 المتعاقدین والمتعاقدین من الباطن معھم.

إعفاء 
الضریبة على  40.092.41 كلي

 القیمة المضافة

قطاع  األسر 142
 السیاحة

جلب االدخار 
 الخارجي

% من مبلغ الضریبة المستحقة برسم 80تخفیض 
المعاشات ذات المنشأ األجنبي والمطابقة للمبالغ التي 

 تحویلھا إلى الدرھم بصفة نھائیة.تم 
الضریبة على   14.076.01 تخفیض

 الدخل

قطاع  المصدرون 123
 التصدیر

تشجیع 
 التصدیر

یمكن أن یؤذن للمنشآت المصدرة للمنتجات 
والخدمات، بناء على طلب منھا وفي حدود مجموع 
رقم األعمال المتعلق بعملیة التصدیر المنجزة، أن 
تتسلم مع وقف استیفاء الضریبة على القیمة المضافة 

تسھیالت 
الضریبة على  40.094.01 مالیة

 القیمة المضافة



  تقریـر حـول النفقـات الجبائیـة

 

 65 

 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

بالداخل، البضائع والمواد األولیة واللفائف غیر 
 المذكورة.المرجعة والخدمات الالزمة للعملیات 

قطاع  المصدرون 116
 التصدیر

تشجیع عملیات 
 التصدیر

طیلة خمس دخل لاإلعفاء من مجموع الضریبة على ا
%  20وفرضھا بسعر مخفض ) سنوات متتالیة 5(

 فیما بعد ھذه المدة بالنسبة ل:
للمنتجات أو الخدمات، باستثناء المنشآت المصدرة  -1

المنشآت المصدرة للمعادن المستعملة، التي تحقق في 
 السنة رقم أعمال حین التصدیر.

المنشآت الصناعیة التي تزاول أنشطة محددة بنص  -2
تنظیمي، برسم رقم أعمالھا المحقق من بیع المنتجات 
المصنعة إلى المنشآت المصدرة المشار إلیھا أعاله 

 وم بتصدیرھا.التي تق
مقدمي الخدمات والمنشآت الصناعیة التي تزاول  -3

أنشطة محددة بنص تنظیمي، برسم رقم أعمالھم 
المحقق بالعمالت األجنبیة مع المنشآت المقامة 
بالخارج أو في المناطق الحرة للتصدیر والمطابق 
للعملیات المتعلقة بمنتجات مصدرة من طرف منشآت 

 أخرى.

إعفاء 
الضریبة على   14.031.03 جزئي

 الدخل

 المقاوالت 113

استخراج 
واستغالل 

الثروة 
 المعدنیة

تنمیة القطاع 
 المنجمي

فرض الضریبة على الشركات بالسعر المخفض 
, المطبق على الشریحة التي یفوق فیھا مبلغ 17,5%

درھم , بالنسبة للمنشآت   1.000.000الربح الصافي 
والمنشآت المنجمیة التي تبیع المنجمیة المصدرة 

 منتجاتھا إلى منشآت تقوم بتصدیرھا بعد رفع قیمتھا.

إعفاء 
الضریبة على   13.006.65 جزئي

 الشركات 

جمیع  المقاوالت 103
 القطاعات

تشجیع 
 االستثمار

اإلعفاء بالداخل وحین االستیراد ألموال االستثمار 
التي یجب أن تقید في حساب لألصول الثابتة وتخول 
الحق في الخصم إذا اشترتھا المنشآت الخاضعة 

تسھیالت 
الضریبة على  40.092.05 مالیة

 القیمة المضافة
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

للضریبة على القیمة المضافة، خالل مدة ستة وثالثین 
 ) شھرا ابتداء من تاریخ الشروع في مزاولة36(

 وكاالت قبل من المقتناة العربات باستثناء نشاطھا،
 رات.السیا تأجیر

 األسر 103

الصحة، 
العمل 

االجتماعي 
 والثقافي

النھوض 
بالقطاع 
 االجتماعي

إعفاء األجر والتعویضات المدفوعة للمجندین في 
التشریعیة الخدمة العسكریة، طبقا للنصوص 

 والتنظیمیة الجاري بھا العمل.

إعفاء 
الضریبة على  14.57.23 كلي

 الدخل

نشاطات  األسر 101
 فالحیة

تنمیة القطاع 
إعفاء  إعفاء عملیات بیع التمور الملففة المنتجة بالمغرب. الفالحي

الضریبة على  40.091.09 كلي
 القیمة المضافة

كلفة تخفیض  قطاع النقل المقاوالت 101
 عوامل اإلنتاج

تعفى من الضریبة العربات المعدة للنقل العمومي 
لألشخاص التي یقل أو یساوي مجموع وزنھا مع 
الحمولة أو الحد األقصى لوزنھا مع الحمولة 

 .كیلوغرام 000 3المجرورة 

إعفاء 
 70.260.01 كلي

الضریبة 
الخصوصیة 
السنویة على 
 المركبات 

المنعشون  99
 العقاریون

نشاطات 
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

إعفاء المنعشین العقاریین فیما یخص العقود واألنشطة 
والدخول المتعلقة بإنجاز برنامج في إطار اتفاقیة 

سكن اجتماعي موزع  500مبرمة مع الدولة لبناء 
 ویمكن للمنعشین ) سنوات.5على فترة أقصاھا خمس(

العقاریین إبرام اتفاقیة مع الدولة بنفس الشروط 
المنصوص علیھا أعاله إلنجاز برنامج بناء ما ال یقل 

 .اجتماعي بالوسط القروي ) سكن100عن مائة (

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.247.02 كلي

   والتنبر 

 الفالحون 97
الفالحة، 
الصید 

البحري، 

القطاع تنمیة 
 الفالحي

تطبیق تعریفة البنزین بالنسبة للعربات النفعیة 
"بیكوب" ذات محرك كزوال والمملوكة ألشخاص 

 طبیعیین.
الضریبة  70.262.01 تخفیض

الخصوصیة 
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

تربیة األحیاء 
 المائیة

السنویة على 
 المركبات 

مؤسسات  94
 تشجیع التعلیم التربیة التعلیم

التجھیزیة اإلعفاء بالداخل وحین االستیراد للسلع 
المعدة للتعلیم الخاص أو التكوین المھني التي یجب أن 
تقید في حساب األصول الثابتة والمقتناة من طرف 
المؤسسات الخاصة للتعلیم أو التكوین المھني باستثناء 
السیارات غیر المستخدمة للنقل المدرسي الجماعي 
والمعدة خصیصا لھذا الغرض خالل مدة ستة وثالثین 

ا ابتداء من تاریخ الشروع في مزاولة ) شھر36(
 .نشاطھا

إعفاء 
الضریبة على  40.092.07 كلي

 القیمة المضافة

صناعات  األسر 88
 غذائیة

دعم القدرة 
 الشرائیة

% مع 10تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
الحق في الخصم عملیات البیع المتعلقة باألرز 

 .المصنع
الضریبة على  40.099.17 تخفیض

 القیمة المضافة

المؤلفون  88
 قطاع النشر والفنانون

النھوض 
بالثقافة 

واستغالل 
 أوقات الفراغ

إعفاء عملیات بیع واستیراد الجرائد والمنشورات 
والكتب أو الموسیقى المطبوعة وكذا األسطوانات 
المتراصة المستنسخة فیھا المنشورات والكتب ویشمل 

نفایات طبع الجرائد اإلعفاء من الضریبة بیع 
 والمنشورات والكتب.

إعفاء 
الضریبة على  40.091.22 كلي

 القیمة المضافة

القطاع  األسر 86
 المالي

تعبئة االدخار 
 الداخلي

إعفاء الفوائد المدفوعة لألشخاص الطبیعیین أصحاب 
 حسابات االدخار لدى صندوق التوفیر الوطني.

إعفاء 
الضریبة على   14.068.04 كلي

 الدخل

تشجیع  وساطة مالیة المقاوالت 75
 االستثمار

 الشركات: تخفیض من الضریبة على 
بالنسبة للشركات التي تدخل سنداتھا إلى  25% -

البورصة بفتح رأس مالھا لمشاركة العموم وذلك عن 
 موجودة؛طریق بیع أسھم 

بالنسبة للشركات التي تدخل سنداتھا إلى  50% - 
% في رأس المال 20البورصة بزیادة نسبة ال تقل عن 

الضریبة على   13.006.80 تخفیض
 الشركات 
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

مع التخلي عن حق االكتتاب التفضیلي. ویتم عرض 
دة على العموم في نفس الوقت الذي تدخل فیھ ھذه الزیا

 الشركات المذكورة إلى البورصة.

مربي األحیاء  75
 المائیة

الفالحة، 
الصید 

البحري، 
تربیة األحیاء 

 المائیة

تنمیة القطاع 
 الفالحي

مع  10تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ %
الخصم األغذیة المعدة لتغذیة البھائم الحق في 

والدواجن وكذا الكسب المستعمل في صنعھا ماعدا 
األغذیة البسیطة مثل الحبوب والنفایات واللباب 

 .وحثالة الشعیر والتبن

الضریبة على  40.099.20 تخفیض
 القیمة المضافة

 الفالحون 69

الفالحة، 
الصید 

البحري، 
تربیة األحیاء 

 المائیة

تنمیة القطاع 
 الفالحي

فرض الضریبة على الشركات بالسعر المخفض 
) سنوات بالنسبة للمستغالت 5% طیلة خمس (17.5

الفالحیة الخاضعة للضریبة، وذلك ابتداء من السنة 
 األولى لفرض الضریبة.

الضریبة على   13.006.79 تخفیض
 الشركات 

المنظمات  69
 الدولیة

التعاون 
 الدولي

كلفة تخفیض 
إعفاء  إعفاء البنك اإلفریقي للتنمیة. التمویل

الضریبة على   13.006.12 كلي
 الشركات 

 الفالحون 65

الفالحة، 
الصید 

البحري، 
تربیة األحیاء 

 المائیة

النھوض 
بالقطاع 
 االجتماعي

إعفاء العقود التي تبرمھا الشركات أو الصنادیق 
 المنخرطین.الفالحیة للتأمین المتبادل مع األعضاء 

إعفاء 
 كلي

57.282.02 
 

الرسم على عقود 
 التأمین

قطاعات  األسر 64
 أخرى

دعم القدرة 
 الشرائیة

% مع الحق 7تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
في الخصم عملیات البیع والتسلیم المتعلقة بالماء 
المزودة بھ شبكات التوزیع العام وكذا خدمات التطھیر 

للمشتركین من طرف الھیئات المكلفة المقدمة 
 بالتطھیر.

الضریبة على  40.099.01 تخفیض
 القیمة المضافة
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

نشاطات  الصیادون 62
 فالحیة

تطویر قطاع 
 الصید البحري

% مع 10تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
الحق في الخصم عملیات البیع المتعلقة بأدوات وشباك 

 .الصید البحريید المعدة لمحترفي الص
الضریبة على  40.099.30 تخفیض

 القیمة المضافة

نشاطات  األسر 59
 فالحیة

دعم القدرة 
 الشرائیة

% مع 14تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
الحق في الخصم الزبدة باستثناء الزبدة ذات الصنع 

 التقلیدي.
الضریبة على  40.099.31 تخفیض

 القیمة المضافة

المنعشون  58
 العقاریون

نشاطات 
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

إعفاء المنعشین العقاریین فیما یخص العقود واألنشطة 
والدخول المتعلقة بإنجاز برنامج في إطار اتفاقیة 

سكن اجتماعي موزع  500مبرمة مع الدولة لبناء 
 ویمكن للمنعشین ) سنوات.5على فترة أقصاھا خمس(

العقاریین إبرام اتفاقیة مع الدولة بنفس الشروط 
المنصوص علیھا أعاله إلنجاز برنامج بناء ما ال یقل 

 ) سكن اجتماعي بالوسط القروي100عن مائة (

إعفاء 
الضریبة على   14.247.03 كلي

 الدخل

المقاوالت  56
جلب االدخار  وساطة مالیة األجنبیة

 الخارجي

المقیمة فیما یتعلق بزائد القیمة إعفاء الشركات غیر 
الناتج عن تفویت قیم منقولة مسعرة في بورصة القیم 
بالمغرب، باستثناء زائد القیمة الناتج عن تفویت 

 سندات الشركات التي یغلب علیھا الطابع العقاري.

إعفاء 
الضریبة على   13.006.10 كلي

 الشركات 

تخفیض كلفة  قطاع النقل المقاوالت 56
 عوامل اإلنتاج

اإلعفاء بالداخل وحین االستیراد للحافالت والشاحنات 
والسلع التجھیزیة المتصلة بھا الواجب تقییدھا في 
حساب لألصول الثابتة والمقتناة من لدن منشآت النقل 
الدولي عبر الطرق، ویطبق اإلعفاء خالل مدة ستة 
وثالثین شھرا ابتداء من تاریخ الشروع في مزاولة 

 ا.نشاطھ

تسھیالت 
الضریبة على  40.092.06 مالیة

 القیمة المضافة

قطاع  المصدرون 54
 التصدیر

تشجیع عملیات 
 التصدیر

السلع والمواد المقتناة في الداخل من طرف األشخاص 
الطبیعیین غیر المقیمین عند مغادرتھم التراب الوطني 
وذلك بالنسبة لكل شراء یساو ي أو یفوق مبلغھ ألفي 

إعفاء 
الضریبة على  40.092.40 كلي

 القیمة المضافة
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

) درھم مع احتساب الضریبة على القیمة 000 2(
 المضافة.

تخفیض كلفة  قطاع النقل المقاوالت 54
 عوامل اإلنتاج

إعفاء سیارات األجرة أو الطاكسیات المرخص لھا 
 ا.یقانون

إعفاء 
 70.260.03 كلي

الضریبة 
الخصوصیة 
السنویة على 
 المركبات 

تشجیع  وساطة مالیة المقاوالت 53
 االستثمار

اإلعفاء من مجموع الضریبة على الشركات طیلة 
) سنوات متتالیة وفرضھا بسعر مخفض 5خمس (

% فیما بعد ھذه المدة بالنسبة لشركات الخدمات 8.75
المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البیضاء " فیما 
یخص رقم أعمالھا حین التصدیر وزائد القیمة الصافي 

یم المنقولة والمحقق ذو المصدر األجنبي المتعلق بالق
 .خالل سنة محاسبیة معینة

إعفاء 
الضریبة على   13.006.39 جزئي

 الشركات 

تخفیض كلفة  قطاع النقل المقاوالت 48
 عوامل اإلنتاج

إعفاء عملیات البیع واإلصالح والتحویل المتعلقة 
 بالمراكب البحریة.

إعفاء 
الضریبة على  40.092.34 كلي

 القیمة المضافة

قطاع  المقاوالت 44
 السیاحة

النھوض 
بالقطاع 
 السیاحي

اإلعفاء من مجموع الضریبة على الشركات طیلة 
) سنوات متتالیة وفرضھا بسعر مخفض 5خمس (
یطبق على الشریحة التي یفوق فیھا مبلغ  ، 17,5%

درھم , فیما بعد ھذه   1.000.000الربح الصافي 
المدة بالنسبة للمنشآت الفندقیة، عن مؤسساتھا الفندقیة، 
فیما یخص جزء األساس المفروضة علیھ الضریبة 
المطابق لرقم أعمالھا الذي تم تحقیقھ بعمالت أجنبیة 

مباشرة أو لحسابھا محولة إلى المغرب بصفة فعلیة 
 عن طریق وكاالت لألسفار.

إعفاء 
الضریبة على   13.006.37 جزئي

 الشركات 
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

المقاوالت  42
 األجنبیة

المناطق 
 الجغرافیة

تشجیع عملیات 
 التصدیر

تعفى من الضریبة على الشركات المحجوزة في 
المنبع، الربائح وغیرھا من عوائد المساھمة المماثلة 

الموضوعة رھن اإلشارة أو المقیدة في المدفوعة أو 
حساب أشخاص غیر مقیمین من قبل الشركات المقامة 

 في المناطق الحرة للتصدیر.

إعفاء 
الضریبة على   13.006.49 كلي

 الشركات 

 قطاع النشر المقاوالت 41

النھوض 
بالثقافة 

واستغالل 
 أوقات الفراغ

لطبع الجرائد إعفاء عملیات بیع واستیراد الورق المعد 
والنشرات الدوریة وكذا للنشر إذا كان موجھا إلى 

 مطبعة من المطابع.

إعفاء 
الضریبة على  40.091.24 كلي

 القیمة المضافة

تخفیض كلفة  قطاع النقل المقاوالت 41
 عوامل اإلنتاج

تعفى من الضریبة عند اإلستیراد المراكب البحریة 
والزوارق التي تستطیع والسفن والمراكب والبواخر 

بوسائلھا الخاصة أن تكون وسیلة للنقل في البحر 
 وتقوم بمالحة بحریة بوجھ خاص.

إعفاء 
الضریبة على  40.123.10 كلي

 القیمة المضافة

قطاعات  المقاوالت 41
 أخرى

تخفیض كلفة 
المواد الداخلة 

 في الصنع

الذھب الصافي في  االستیرادیعفى من الضریبة عند 
 قضبان. سبائك أو

إعفاء 
الضریبة على  40.123.17 كلي

 القیمة المضافة

جمیع  المقاوالت 36
 القطاعات

تشجیع 
 االستثمار

% على المرتبات والمكافآت 20تطبیق سعر مخفض 
واألجور اإلجمالیة المدفوعة لألجراء الذین یشغلون 
مناصب عمل لحساب، الشركات المكتسبة لصفة 

وذلك لمدة أقصاھا » القطب المالي للدار البیضاء«
 ) سنوات ابتداء من تاریخ تولیھم لمھامھم.10(عشر 

ضرائب 
الضریبة على   14.073.18 جزافیة

 الدخل

35 
الصناع 
ومقدمي 
 الخدمات

قطاع 
الصناعة 
 التقلیدیة

تشجیع 
الصناعة 
 التقلیدیة

إعفاء  إعفاء الزرابي ذات الطابع التقلیدي المصنعة محلیا.
الضریبة على  40.091.16 كلي

 القیمة المضافة

تخفیض كلفة  قطاع النقل المقاوالت 34
 عوامل اإلنتاج

% 14% عوض 7المخفض بمقدار تطبیق السعر 
 57.284.01 تخفیضات بالنسبة لعملیات التأمین البحري والنقل البحري.

 
الرسم على عقود 

 التأمین
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

 األسر 30

الصحة، 
العمل 

االجتماعي 
 والثقافي

النھوض 
بالقطاع 
 االجتماعي

إعفاء التعویضات الیومیة عن المرض واإلصابة 
 .والوالدة ومنح الوفاة

إعفاء 
الضریبة على   14.057.06 كلي

 الدخل

 المقاوالت 29
الصحة 
والعمل 

 االجتماعي
إعفاء الخدمات التي یقدمھا مستغلو المصحات أو  أھداف أخرى

 المؤسسات الصحیة والعالجیة.
إعفاء 
الضریبة على  40.091.41 كلي

 القیمة المضافة

دعم القدرة  التربیة األسر 29
 الشرائیة

% مع الحق 7بالسعر المخفض البالغ تخضع للضریبة 
في الخصم األدوات المدرسیة والمنتجات والمواد 

 الداخلة في تركیبھا.
الضریبة على  40.099.05 تخفیض

 القیمة المضافة

تنمیة القطاع  قطاع الطاقة المقاوالت 25
إعفاء  إعفاء المعادن المستعملة. المنجمي

الضریبة على  40.091.17 كلي
 المضافةالقیمة 

 األسر 25

الصحة، 
العمل 

االجتماعي 
 والثقافي

النھوض 
بالقطاع 
 االجتماعي

إعفاء  إعفاء معاشات العجز الممنوحة للعسكریین ولخلفھم.
الضریبة على   14.057.04 كلي

 الدخل

الجمعیات  25
 والمؤسسات

الصحة، 
العمل 

االجتماعي 
 والثقافي

النھوض 
إعفاء  الشیخ زاید بن سلطان.إعفاء مؤسسة  بقطاع الصحة

الضریبة على   13.006.05 كلي
 الشركات 

جمیع  المقاوالت 21
 القطاعات

تشجیع 
 االستثمار

إعفاء األشخاص الذاتیین الذین یزاولون بصورة 
فردیة أو في شركة فعلیة أو على الشیاع عمال مھنیا 
خاضعا للضریبة على الدخل حسب نظامي النتیجة 
الصافیة الحقیقیة أو النتیجة الصافیة المبسطة، ال 
تفرض علیھم الضریبة بالنسبة إلى صافي زائد القیمة 

إعفاء 
الضریبة على   14.161.01 كلي

 الدخل
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

اھمة بجمیع عناصر الذي تم تحقیقھ على إثر المس
أصول وخصوم منشآتھم في شركة خاضعة للضریبة 

 على الشركات یحدثھا االشخاص المعنیون.

 الفالحون 20

الفالحة، 
الصید 

البحري، 
تربیة األحیاء 

 المائیة

تخفیض كلفة 
 المعامالت

نقل % بالنسبة لعقود 1.5تطبیق السعر المخفض 
الملكیة بین المالكین على الشیاع لحقوق مشاعة في 

 عقارات فالحیة.
واجبات التسجیل   50.133.15 تخفیض

   والتنبر 

19 
الصناع 
ومقدمي 
 الخدمات

 تشجیع التعلیم التربیة

فرض الضریبة على الشركات بالسعر المخفض 
, المطبق على الشریحة التي یفوق فیھا مبلغ 17,5%

) 5درھم , طیلة خمس (  1.000.000الصافي الربح 
سنوات، بالنسبة للمؤسسات الخاصة للتعلیم أو التكوین 

 المھني.

الضریبة على   13.006.74 تخفیض
 الشركات 

جمیع  المقاوالت 16
 القطاعات

تشجیع 
 االستثمار

تعفى من الضریبة على القیمة المضافة حین االستیراد 
والمعدات واألدوات الضروریة السلع التجھیزیة 

إلنجاز مشاریع استثمار تساوي أو تفوق كلفتھا مائة 
) ملیون درھم وذلك في إطار اتفاقیة تبرم مع 100(

الدولة إذا اشترتھا المنشآت الخاضعة للضریبة على 
) شھرا 36القیمة المضافة، خالل مدة ستة وثالثین (

ة ابتداء من تاریخ أول عملیة استیراد المرتبط
باالتفاقیة الساریة المفعول، مع إمكانیة تمدید ھذه المدة 

 ) شھرا.24ألربعة وعشرین (

إعفاء 
الضریبة على  40.123.22 كلي

 القیمة المضافة

تخفیض كلفة  قطاع النقل المقاوالت 16
 عوامل اإلنتاج

تعفى من الضریبة العربات المستعملة في النقل 
المزدوج المرخص لھا بوجھ قانوني التي یقل أو  إعفاء 

 70.260.18 كلي

الضریبة 
الخصوصیة 

السنویة على 
 المركبات



لسنة مشروع قانون المالیة   
2020 

 

 74 

 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

یساوي مجموع وزنھا مع الحمولة أو الحد األقصى 
 كیلوغرام 3000المجرورة لوزنھا مع الحمولة 

جمیع  المقاوالت 15
 القطاعات

تخفیض كلفة 
 التمویل

تعفى من الضریبة على الشركات المحجوزة في 
المنبع، الفوائد المقبوضة من لدن الشركات غیر 
المقیمة برسم القروض الممنوحة بعمالت أجنبیة من 
لدن البنك األوربي لالستثمار في إطار مشاریع 

 مصادق علیھا من قبل الحكومة.

إعفاء 
الضریبة على   13.006.63 كلي

 الشركات 

القطاع  المقاوالت 15
 المالي

تخفیض كلفة 
 التمویل

المحررات المثبتة لعملیات القرض المبرمة بین 
الخواص ومؤسسات االئتمان والھیئات المعتبرة في 
حكمھا، وكذا عملیات القرض العقاري لتملك أو بناء 

 سكناھم الرئیسیة.

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.59 كلي

   والتنبر 

المناطق  وكاالت التنمیة 15
 الجغرافیة

تنمیة المناطق 
 المحرومة

بسعر  وفرض الضریبة) سنوات 5إعفاء كلي طیلة (
) الموالیة بالنسبة 20% عن السنوات العشرین (8.75

البحر االبیض المتوسط وكذا  –للوكالة الخاصة طنجة 
وصیانة  وتھیئة استغاللالشركات المتدخلة في إنجاز 

البحر  –المنطقة الخاصة للتنمیة طنجة  مشروع
المناطق الحرة  والمقامة فياألبیض المتوسط 

 للتصدیر.

إعفاء 
یبة على الضر  13.006.68 كلي

 الشركات 

المناطق  وكاالت التنمیة 15
 الجغرافیة

تنمیة المناطق 
 المحرومة

إعفاء الوكالة الخاصة "طنجة البحر األبیض 
 المتوسط".

إعفاء 
الضریبة على   13.006.25 كلي

 الشركات 

قطاعات  األسر 14
 أخرى

تخفیض كلفة 
المواد الداخلة 

 في الصنع

االستیراد اللحوم واألسماك تعفى من الضریبة عند 
المعدة لمؤسسات اإلطعام المحددة في المسمیة 

 الجمركیة.

إعفاء 
الضریبة على  40.123.40 كلي

 القیمة المضافة
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

 المقاوالت 14
تطویر قطاع 

الطاقة 
 المتجددة

الطاقة 
 المتجددة

% مع 10تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
المتعلقة بالسخانات الحق في الخصم عملیات البیع 

 .الشمسیة
الضریبة على  40.099.19 تخفیض

 القیمة المضافة

 المقاوالت 14
السالمة 

واالحتیاط 
 االجتماعي

تخفیض كلفة 
 الخدمات

% عملیات  14عوض %  10تخضع للرسم بنسبة 
التأمین المؤقت في حالة الوفاة المكتتبة لفائدة 

 المؤسسات المقرضة
 57.284.02 تخفیض

الرسم على عقود 
 التأمین

 

الجمعیات  14
 والمؤسسات

الصحة، 
العمل 

االجتماعي 
 والثقافي

النھوض 
باالقتصاد 
 االجتماعي

تعفى من رسوم االستیراد البعائث الموجھة إلى 
المشاریع الخیریة والمنظمات غیر الحكومیة 

المعدة  وكذا البضائعالمعترف لھا بصفة المنفعة العامة 
 .لتسلیمھا على سبیل الھبات

إعفاء 
 الرسوم الجمركیة   11.162.00 كلي

صناعات  األسر 13
 غذائیة

دعم القدرة 
 الشرائیة

% مع 10للضریبة بالسعر المخفض البالغ تخضع 
الحق في الخصم عملیات البیع المتعلقة بالعجائن 

 الغذائیة
الضریبة على  40.099.18 تخفیض

 القیمة المضافة

مدیري  13
 الغابات

قطاع 
الغابات 
 والخشب

تطویر قطاع 
الغابات 
 والخشب

% مع 10تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
عملیات البیع المتعلقة بالخشب الحق في الخصم 

بقشوره أو المقشور أو المربع فقط والفلین في حالتھ 
الطبیعیة والحطب في حزم أو الحطب المنشور في 

 .شكل قطع صغیرة وفحم الخشب

الضریبة على  40.099.29 تخفیض
 القیمة المضافة

12 
الصناع 
ومقدمي 
 الخدمات

قطاع 
الصناعة 
 التقلیدیة

القطاع تنمیة 
 المنجمي

إعفاء البیوع الواقعة على المصوغات المصنوعة 
 بالمغرب من المعادن النفیسة.

إعفاء 
الضریبة على  40.091.19 كلي

 القیمة المضافة

تشجیع  قطاع النقل المقاوالت 12
 االستثمار

تعفى من الضریبة الشاحنات التي تستعمل في تكوین 
وتدریب األشخاص الراغبین في الحصول على 
رخصة السیاقة والتي یفوق مجموع وزنھا مع الحمولة 

إعفاء 
 70.260.16 كلي

الضریبة 
الخصوصیة 
السنویة على 
 المركبات 
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

 000 3أو الحد األقصى لوزنھا مع الحمولة المجرورة 
 .كیلوغرام

مؤسسات  11
 أھداف أخرى التربیة التعلیم

إعفاء الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات التعلیم 
الخاص لفائدة التالمیذ والطلبة المسجلین بھا الذین 
یتابعون بھا دراستھم وذلك فیما یخص اإلطعام والنقل 

 .المدرسي والترفیھ

إعفاء 
الضریبة على  40.091.38 كلي

 القیمة المضافة

المؤلفون  10
 قطاع النشر والفنانون

النھوض 
بالثقافة 

واستغالل 
 أوقات الفراغ

إعفاء  إعفاء أعمال التألیف والطبع والتسلیم المرتبطة بھا.
الضریبة على  40.091.23 كلي

 القیمة المضافة

 األسر 10

الصحة، 
العمل 

االجتماعي 
 والثقافي

النھوض 
 بقطاع الصحة

% مع الحق 7المخفض البالغ تخضع للضریبة بالسعر 
في الخصم اللفائف غیر المرجعة للمنتجات الصیدلیة 

 وكذا المنتجات والمواد الداخلة في صنعھا.
الضریبة على  40.099.04 تخفیض

 القیمة المضافة

صناعات  األسر 10
 غذائیة

دعم القدرة 
 الشرائیة

% مع الحق 7تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
الضریبة على  40.099.08 تخفیض الخصم مصبرات السردین.في 

 القیمة المضافة

 المأجورون 9

الصحة، 
العمل 

االجتماعي 
 والثقافي

النھوض 
بالقطاع 
 االجتماعي

إعفاء اإلیرادات العمریة واإلعانات المؤقتة الممنوحة 
 للمصابین بحوادث الشغل.

إعفاء 
الضریبة على   14.057.05 كلي

 الدخل

 الفالحون 8

الفالحة، 
الصید 

البحري، 
تربیة األحیاء 

 المائیة

تنمیة القطاع 
 الفالحي

إعفاء الربح المحصل علیھ من تفویت حقوق مشاعة 
في عقارات فالحیة واقعة خارج الدوائر الحضریة 

 فیما بین الشركاء في اإلرث.

إعفاء 
الضریبة على   14.063.05 كلي

 الدخل
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

المؤسسات  7
 العمومیة

نشاطات 
 عقاریة

تشجیع امتالك 
إعفاء  إعفاء وكالة المساكن والتجھیزات العسكریة. السكن

الضریبة على   13.006.16 كلي
 الشركات 

نشاطات  الصیادون 6
 فالحیة

تنمیة القطاع 
 الفالحي

السفن مھما كانت  االستیرادتعفى من الضریبة عند 
 حمولتھا المستخدمة للصید البحري.

إعفاء 
الضریبة على  40.123.09 كلي

 القیمة المضافة

تخفیض كلفة  قطاع النقل الصیادون 5
 عوامل اإلنتاج

الملینة  والمحروقات والزیوتإعفاء مواد الوقود 
المستھلكة خالل عملیات المالحة البحریة من طرف 

 سفن الصید الحاملة للعلم المغربي.

إعفاء 
الرسوم الداخلیة  ABE.01.07 كلي

 على االستھالك

مربي األحیاء  5
 المائیة

قطاع تربیة 
األحیاء 
 المائیة

تشجیع تربیة 
 األحیاء المائیة 

األحیاء المائیة  وغیرھا منإعفاء أغذیة األسماك  
وأغذیة فراخ األسماك وأغذیة الیرقات من األحیاء 
المائیة األخرى وأغذیة صغار الصدفیات 
  .والمخصصة حصریا ألغراض تربیة األحیاء المائیة

إعفاء 
الضریبة على  40.092.51 كلي

 القیمة المضافة

جمیع  المقاوالت 5
 القطاعات

تخفیض كلفة 
 عوامل اإلنتاج

 ي الشھري في حدود عشرة آالفإعفاء األجر اإلجمال
) شھرا تبتدئ من 24درھم لمدة أربعة وعشرین (

تاریخ تشغیل األجیر، والمدفوع من طرف المقاولة 
التي یتم إحداثھا خالل الفترة الممتدة من فاتح ینایر 

) 10( عشرةفي حدود  2022دیسمبر  31إلى  2015
 أجراء.

إعفاء 
الضریبة على   14.057.20 جزئي

 الدخل

 قطاع النقل األسر 5

النھوض 
بالثقافة 

واستغالل 
 أوقات الفراغ

إعفاء  إعفاء العربات في عداد التحف.
 70.260.13 كلي

الضریبة 
الخصوصیة 
السنویة على 
 المركبات 

الجمعیات  4
 والمؤسسات

الصحة 
والعمل 

 االجتماعي

النھوض 
 بقطاع الصحة

اإلعفاء بالداخل وحین االستیراد للسلع التجھیزیة 
واألدوات التي تستوردھا مؤسسة الشیخ والمعدات 

 خلیفة بن زاید في إطار المھام المنوطة بھا.

إعفاء 
الضریبة على  40.092.17 كلي

 القیمة المضافة
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

صناعات  األسر 4
 غذائیة

دعم القدرة 
 الشرائیة

% مع الحق 7یخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
الضریبة على  40.099.09 تخفیض في الخصم مسحوق الحلیب.

 القیمة المضافة

نشاطات  األسر 4
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

إعفاء الربح المحصل من تفویت السكن االجتماعي 
وال  ²م  80و 50التي تتراوح مساحتھ المغطاة ما بین 

درھم دون احتساب  000 250یتعدى ثمن بیعھا 
 مالكھ یشغلھ والذيالضریبة على القیمة المضافة 

 علىسنوات  )4أربع( منذ رئیسیة سكنى وجھ على
 التفویت. في تاریخ األقل

إعفاء 
الضریبة على   14.063.06 كلي

 الدخل

تخفیض كلفة  قطاع النقل المقاوالت 4
 التمویل

تعفى من الضریبة على الشركات المحجوزة في 
المنبع، حقوق اإلیجار والمكافآت المماثلة المرتبطة 
باستئجار وإیجار وصیانة الطائرات المخصصة للنقل 

 الدولي.

إعفاء 
الضریبة على   13.006.64 كلي

 الشركات 

 المقاوالت 4

استخراج 
واستغالل 

الثروة 
 المعدنیة

تنمیة القطاع 
 المنجمي

إعفاء كلي من الضریبة على الشركات طیلة عشر 
) سنوات بالنسبة للحاصلین على امتیاز الستغالل 10(

 .اتالھیدروكربورحقول 

إعفاء 
الضریبة على   13.006.70 جزئي

 الشركات 

 األسر 4
الصحة 
والعمل 

 االجتماعي

النھوض 
 بقطاع الصحة

إعفاء عملیات بیع األجھزة الخاصة المعدة خصیصا 
 للمعاقین.

إعفاء 
الضریبة على  40.091.43 كلي

 القیمة المضافة

 المقاوالت 3
الصحة 
والعمل 

 االجتماعي
إعفاء الخدمات التي یقدمھا مستغلو مختبرات التحالیل  أھداف أخرى

 الطبیة.
إعفاء 
الضریبة على  40.091.42 كلي

 القیمة المضافة
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

المنظمات  2
 الدولیة

التعاون 
 الدولي

كلفة تخفیض 
إعفاء  إعفاء البنك اإلسالمي للتنمیة. التمویل

الضریبة على   13.006.11 كلي
 الشركات 

جمیع  األسر 2
 القطاعات

تخفیض كلفة 
 عوامل اإلنتاج

 ستة حدود في اإلجمالي الشھري التعویضإعفاء 
إلى  المدفوع التدریب عن درھم (6.000) آالف

 المھني التكوین أو العالي التعلیم خریج المتدرب
 لمدة وذلك الخاص القطاع منشآت لدن من المعین
 شھرا. (24) وعشرین أربعة

إعفاء 
الضریبة على   14.057.16 مؤقت

 الدخل

المناطق  وكاالت التنمیة 2
 الجغرافیة

تنمیة المناطق 
 المحرومة

إعفاء مجموع األنشطة والعملیات المنجزة من لدن 
"الوكالة الخاصة طنجة البحر الشركة المسماة 
 األبیض المتوسط".

إعفاء 
الضریبة على  40.092.38 كلي

 القیمة المضافة

تعبئة االدخار  وساطة مالیة المقاوالت 2
 الداخلي

إعفاء صنادیق التوظیف الجماعي للتسنید، فیما یخص 
 األرباح المحققة في إطار غرضھا القانوني.

إعفاء 
الضریبة على   13.006.18 كلي

 الشركات 

 الفالحون 1

الفالحة، 
الصید 

البحري، 
تربیة األحیاء 

 المائیة

تنمیة القطاع 
 الفالحي

مع  10تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ %
الحق في الخصم المنتجات والمعدات التالیة إذا كانت 

 .ألغرا ض فالحیة ال غیر مخصصة 
الضریبة على  40.099.28 تخفیض

 القیمة المضافة

دعم القدرة  قطاع الطاقة األسر 1
 الشرائیة

% مع الحق 7تخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
الخصم العملیات المتعلقة بإیجار عدادي الماء في 

 والكھرباء.
الضریبة على  40.099.02 تخفیض

 القیمة المضافة

تخفیض كلفة  قطاع النقل المقاوالت 1
 عوامل اإلنتاج

الھیدروكاربورات  االستیرادتعفى من الضریبة عند 
المعدة لتموین السفن التي تقوم بمالحة في أعالي 
البحار وأجھزة المالحة الجویة التي تقوم بمالحة فیما 
وراء الحدود باتجاه الخارج إذا كانت معفاة من الرسوم 
الجمركیة وفق الشروط المحددة في مدونة الجمارك 

 والضرائب غیر المباشرة.

إعفاء 
ریبة على الض 40.123.08 كلي

 القیمة المضافة
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

قطاع  المقاوالت 1
 السیاحة

النھوض 
بالقطاع 
 السیاحي

اإلعفاء من مجموع الضریبة على الشركات طیلة 
) سنوات متتالیة وفرضھا بسعر مخفض 5خمس (
یطبق على الشریحة التي یفوق فیھا مبلغ  ، 17,5%

بعد ھذه المدة  درھم، فیما 1.000.000الربح الصافي 
بالنسبة لشركات تدبیر اإلقامات العقاریة لإلنعاش 
السیاحي فیما یخص جزء األساس المفروضة علیھ 
الضریبة المطابق لرقم أعمالھا الذي تم تحقیقھ بعمالت 

علیة مباشرة أو أجنبیة محولة إلى المغرب بصفة ف
 لحسابھا عن طریق وكاالت األسفار.

إعفاء 
الضریبة على   13.006.38 جزئي

 الشركات 

المقاوالت  1
 األجنبیة

المناطق 
 الجغرافیة

تشجیع 
 االستثمار

إعفاء الربائح وغیرھا من عوائد المساھمة المماثلة لھا 
الموزعة من لدن الشركات المقامة في مناطق 

والناتجة عن أنشطة مزاولة داخل ھذه التصدیر الحرة 
 المناطق إذا كانت مدفوعة ألشخاص غیر مقیمین.

إعفاء 
الضریبة على   14.068.03 كلي

 الدخل

1 
الصناع 
ومقدمي 
 الخدمات

الصحة 
والعمل 

 االجتماعي
 أھداف أخرى

إعفاء الخدمات التي یقدمھا األطباء وأطباء األسنان 
البصر ومصححو النطق والدالكون الطبیون ومقومو 

 والممرضون والعشابون والقوابل.

إعفاء 
الضریبة على  40.091.40 كلي

 القیمة المضافة

تشجیع  التربیة المقاوالت 1
 االستثمار

اإلعفاء بالداخل وحین االستیراد للسلع التجھیزیة 
والمعدات واألدوات المشترات من لدن حاملي 

خالل  اإلعفاءشھادات التكوین المھني. ویطبق ھذا 
من تاریخ الشروع  ءابتداشھر ) 36مدة ستة وثالثین (

 في مزاولة نشاطھم.

إعفاء 
الضریبة على  40.092.08 كلي

 القیمة المضافة

نشاطات  الصیادون 1
 فالحیة

تنمیة القطاع 
 الفالحي

إعفاء عملیات بیع المنتجات المعدة إلدماجھا في 
والصیادین مراكب شركات المالحة البحریة 
 المحترفین ومجھزي سفن الصید البحري.

إعفاء 
الضریبة على  40.092.35 كلي

 القیمة المضافة
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

تخفیض كلفة  قطاع النقل الدولة 1
 عوامل اإلنتاج

الملینة  والمحروقات والزیوتإعفاء مواد الوقود 
المستھلكة خالل عملیات المالحة البحریة من طرف 

 وحدات الحراسة التابعة للبحریة الملكیة.

إعفاء 
الرسوم الداخلیة  ABF.02.07 كلي

 على االستھالك

 األسر قلیل األھمیة
الصناعات 
الكیمیائیة 
 والسیارات

دعم القدرة 
 الشرائیة

لعملیات بیع الشموع اإلعفاء بالداخل وحین االستیراد 
والبرافین الداخلة في صنعھا باستثناء الشموع المعدة 

 ألغراض الزینة والبرافین المستعملة في صنعھا.

إعفاء 
الضریبة على  40.091.13 كلي

 القیمة المضافة

مؤسسات  قلیل األھمیة
 التعلیم

النشاطات 
 الثقافیة

النھوض 
بالثقافة 

واستغالل 
 أوقات الفراغ

اإلعفاء بالداخل وعند االستیراد األشرطة الوثائقیة أو 
 التربویة والتي لم یتم استیرادھا بغرض تحقیق الربح.

إعفاء 
الضریبة على  40.091.25 كلي

 القیمة المضافة

 قلیل األھمیة
الصناع 
ومقدمي 
 الخدمات

قطاعات 
 أخرى

دعم القدرة 
 الشرائیة

الحمامات إعفاء العملیات التي ینجزھا مستغلو 
 والرشاشات العمومیة واألفرنة التقلیدیة.

إعفاء 
الضریبة على  40.091.28 كلي

 القیمة المضافة

مؤسسات  قلیل األھمیة
تخفیض كلفة  التربیة التعلیم

 التمویل

إعفاء فوائد القروض الممنوحة من طرف مؤسسات 
االئتمان والھیات المعتبرة في حكمھا لطلبة التعلیم 

 والتكوین المھني والمعدة لتمویل دراستھم.الخاص 

إعفاء 
الضریبة على  40.091.37 كلي

 القیمة المضافة

نشاطات  الفالحون قلیل األھمیة
 فالحیة

تنمیة القطاع 
 الفالحي

إعفاء العملیات الضروریة إلنجاز أھداف جمعیات 
 مستغلي المیاه الفالحیة.

إعفاء 
الضریبة على  40.091.46 كلي

 القیمة المضافة

مؤسسات  قلیل األھمیة
 التربیة التعلیم

النھوض 
بالثقافة 

واستغالل 
 أوقات الفراغ

إعفاء مجموع األنشطة والعملیات التي ینجزھا 
المكتب الوطني لألعمال الجامعیة واالجتماعیة 

 والثقافیة.

إعفاء 
الضریبة على  40.091.47 كلي

 القیمة المضافة

نشاطات  الفالحون قلیل األھمیة
 فالحیة

تنمیة القطاع 
إعفاء  إعفاء السبیب النباتي. الفالحي

الضریبة على  40.091.15 كلي
 القیمة المضافة
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

 األسر قلیل األھمیة
الصحة 
والعمل 

 االجتماعي

النھوض 
 بقطاع الصحة

اإلعفاء بالداخل وحین االستیراد للمواد والتجھیزات 
 المستعملة في تنقیة الدم.

إعفاء 
الضریبة على  40.092.18 كلي

 القیمة المضافة

المقاوالت  قلیل األھمیة
 األجنبیة

القطاع 
 المالي

تخفیض كلفة 
إعفاء  إعفاء العملیات التي ینجزھا البنك اإلسالمي للتنمیة. التمویل

الضریبة على  40.092.24 كلي
 القیمة المضافة

المنعشون  قلیل األھمیة
 العقاریون

نشاطات 
 تشجیع التعلیم عقاریة

إعفاء عملیات بناء األحیاء واإلقامات والمباني 
غرفة ال تتجاوز  50الجامعیة المتكونة على األقل من 

الطاقة اإلیوائیة لكل غرفة سریرین والمنجزة من لدن 
ل مدة أقصاھا ثالث سنوات المنعشین العقاریین خال

من تاریخ رخصة البناء في إطار اتفاقیة مبرمة  إبتداء
 مع الدولة.

إعفاء 
الضریبة على  40.092.30 كلي

 القیمة المضافة

نشاطات  األسر قلیل األھمیة
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

إعفاء عملیات إنجاز المساكن االجتماعیة المتعلقة 
بمشروع " النسیم" من طرف الشركة الوطنیة للتھیئة 

 .)SONADACالجماعیة(

إعفاء 
الضریبة على  40.092.31 كلي

 القیمة المضافة

نشاطات  األسر قلیل األھمیة
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

إعفاء العملیات المنجزة من طرف شركة " سال 
 الجدیدة" في إطار أنشطتھا.

إعفاء 
الضریبة على  40.092.32 كلي

 القیمة المضافة

المقاوالت  قلیل األھمیة
 األجنبیة

النشاطات 
 الثقافیة

تشجیع عملیات 
 التصدیر

إعفاء السلع والخدمات المتملكة أو المكتراة من لدن 
المنشآت األجنبیة لإلنتاجات السمعیة البصریة 
والسینمائیة والتلفزیونیة بمناسبة تصویر أفالم 

 بالمغرب.

إعفاء 
الضریبة على  40.092.39 كلي

 المضافةالقیمة 

 األسر قلیل األھمیة
الصناعات 
الكیمیائیة 
 والسیارات

دعم القدرة 
 الشرائیة

% مع الحق 7یخضع للضریبة بالسعر المخفض البالغ 
الضریبة على  40.099.10 تخفیض في الخصم الصابون المنزلي (في شكل قطع أو كتل).

 القیمة المضافة
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

 قطاع النشر المقاوالت قلیل األھمیة
النھوض 
بالقطاع 
 السیاحي

المنشورات الدعائیة  االستیرادتعفى من الضریبة عند 
مثل األدلة والمطویات ولو مصورة، إذا كانت تھدف 
أساسا إلى حث الجمھور على زیارة بلد أو جھة أو 
سوق أو معرض یكتسي طابعا عاما وكانت معدة 
 لتوزیعھا بالمجان وغیر متضمنة ألي إعالن تجاري.

إعفاء 
الضریبة على  40.123.07 كلي

 القیمة المضافة

القطاع  األسر األھمیةقلیل 
 المالي

تخفیض كلفة 
 التمویل

تعفى من الضریبة على القیمة المضافة حین االستیراد 
التجھیزات والمعدات المخصصة لتسییر جمعیات 

 .السلفات الصغیرة

إعفاء 
الضریبة على  40.123.34 كلي

 القیمة المضافة

تشجیع  قطاع النقل المقاوالت قلیل األھمیة
 االستثمار

الموجھة لنقل  والتجھیزات السككیةتعفى القطارات 
 المسافرین والبضائع.

إعفاء 
الضریبة على  40.123.44 كلي

 القیمة المضافة

المنعشون  قلیل األھمیة
 العقاریون

نشاطات 
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

إعفاء المنعشین العقاریین فیما یخص العقود واألنشطة 
المتعلقة بإنجاز برنامج، في إطار اتفاقیة  والدخول

مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر للتحمالت، لبناء 
سكن) بالوسط  50سكن بالوسط الحضري أو ( 200

القروي، موزع على فترة أقصاھا خمس سنوات 
ة للبناء. ویھم ھذا تبتدئ من تاریخ تسلیم أول رخص

اإلعفاء المساكن ذات القیمة العقاریة المخفضة التي ال 
 60إلى  50تتجاوز المساحة المغطاة لكل وحدة منھا 

 140متر مربع وال یزید مجموع قیمتھا العقاریة على 
 د رھم باحتساب الضریبة. 000

إعفاء 
الضریبة على  40.247.01 كلي

 القیمة المضافة

تشجیع  قطاع النقل المقاوالت األھمیةقلیل 
 االستثمار

تعفى من الضریبة العربات ذات محرك كھربائي أو 
 .العربات ذات محرك مزدوج (كھربائي وحراري)

إعفاء 
 70.260.17 كلي

الضریبة 
الخصوصیة 
السنویة على 
 المركبات 
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

المؤسسات  قلیل األھمیة
 تشجیع التعلیم التربیة العمومیة 

جامعة األخوین بإفران بالنسبة لمجموع إعفاء 
أنشطتھا أو عملیاتھا وكذا الدخول المحتملة المرتبطة 

 بھا.

إعفاء 
الضریبة على   13.006.26 كلي

 الشركات 

الجمعیات  قلیل األھمیة
 والمؤسسات

الصحة، 
العمل 

االجتماعي 
 والثقافي

النھوض 
 بقطاع الصحة

بالنسبة لمجموع إعفاء مؤسسة الشیخ خلیفة بن زاید 
أنشطتھا أو عملیاتھا أو الدخول المحتملة المرتبطة 

 بھا.

إعفاء 
الضریبة على   13.006.28 كلي

 الشركات 

المنعشون  قلیل األھمیة
 العقاریون

نشاطات 
 عقاریة

تشجیع 
 االستثمار

إعفاء ھیئات التوظیف الجماعي العقاري فیما یخص 
المتأتیة من كراء العقارات األرباح المطابقة للعائدات 

 المبنیة المعدة ألغراض مھنیة.

إعفاء 
الضریبة على   13.006.31 كلي

 الشركات 

المقاوالت  قلیل األھمیة
 األجنبیة

استخراج 
واستغالل 

الثروة 
 المعدنیة

تنمیة القطاع 
 المنجمي

تعفى من الضریبة على الشركات المحجوزة في المنبع 
الموزعة من طرف المنشآت األرباح والربائح 

الحاصلة على امتیاز الستغالل حقول 
 الھیدروكاربورات.

إعفاء 
الضریبة على   13.006.50 كلي

 الشركات 

 المقاوالت قلیل األھمیة
الخدمات 
المقدمة 
 للمقاوالت

تحدیث النسیج 
 االقتصادي

) 4إعفاء من الضریبة على الشركات طیلة أربع (
للشركات التي تستغل مراكز تدبیر سنوات بالنسبة 

 المحاسبة المعتمدة.

إعفاء 
الضریبة على   13.006.71 جزئي

 الشركات 

 قلیل األھمیة
الصناع 
ومقدمي 
 الخدمات

قطاع 
الصناعة 
 التقلیدیة

تشجیع 
الصناعة 
 التقلیدیة

فرض الضریبة على الشركات بالسعر المخفض 
فیھا مبلغ , المطبق على الشریحة التي یفوق  17,5%

) 5درھم ,طیلة خمس (  1.000.000الربح الصافي 
سنوات، بالنسبة للمنشآت الحرفیة التي یكون إنتاجھا 

 أساسا حصیلة عمل یدوي.

الضریبة على   13.006.73 تخفیض
 الشركات 

 المقاوالت قلیل األھمیة
النشاطات 
الثقافیة 

 والریاضیة

النھوض 
بالثقافة 

فرض الضریبة على الشركات بالسعر المخفض 
, المطبق على الشریحة التي یفوق فیھا مبلغ  17,5% الضریبة على   13.006.75 تخفیض

 الشركات 
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

واستغالل 
 الفراغأوقات 

) 5درھم ,طیلة خمس (  1.000.000الربح الصافي 
 سنوات، بالنسبة للشركات الریاضیة.

 المقاوالت قلیل األھمیة

صناعة 
السیارات 

والصناعات 
 الكیماویة

تشجیع 
 االستثمار

تتمتع المنشآت الخاضعة للضریبة على الشركات من 
تخفیض من الضریبة یساوي مبلغ الضریبة المطابق 

مال المقاوالت حدیثة النشأة رأسلمبلغ مساھمتھا في 
 .المبتكرة في مجال التكنولوجیات الحدیثة

الضریبة على   13.006.81 تخفیض
 الشركات 

مؤسسات  قلیل األھمیة
خصم الھبات النقدیة أو العینیة الممنوحة لفائدة جامعة  تشجیع التعلیم التربیة التعلیم

الضریبة على   13.010.05 خصم األخوین بإفران.
 الشركات 

الجمعیات  قلیل األھمیة
 والمؤسسات

الصحة، 
العمل 

االجتماعي 
 والثقافي

النھوض 
 بقطاع الصحة

خصم الھبات النقدیة أو العینیة الممنوحة لفائدة مؤسسة 
الضریبة على   13.010.08 خصم الشیخ زاید بن سلطان.

 الشركات 

المناطق  وكاالت التنمیة قلیل األھمیة
 الجغرافیة

تنمیة المناطق 
 المحرومة

خصم الھبات النقدیة أو العینیة الممنوحة لفائدة الوكالة 
الضریبة على   13.010.16 خصم البحر األبیض المتوسط.-الخاصة طنجة 

 الشركات 

الجمعیات  قلیل األھمیة
 والمؤسسات

الصحة، 
العمل 

االجتماعي 
 والثقافي

النھوض 
باالقتصاد 
 االجتماعي

خصم الھبات النقدیة أو العینیة الممنوحة لفائدة 
الضریبة على   13.010.20 خصم جمعیات السلفات الصغرى.

 الشركات 

تشجیع  وساطة مالیة المقاوالت قلیل األھمیة
 االستثمار

فرض الضریبة على الشركات بالسعر المخفض 
بالنسبة للمقرات الجھویة أو الدولیة المكتسبة  10%

لصفة "القطب المالي للدار البیضاء " وكذا المكاتب 
المكتسبة لھذه الصفة التمثیلیة للشركات غیر المقیمة 

من السنة المحاسبیة األولى التي تم فیھا  وذلك ابتداء
 كورة.الحصول على الصفة المذ

الضریبة على   13.019.02 تخفیض
 الشركات 
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

المنعشون  قلیل األھمیة
 العقاریون

نشاطات 
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

إعفاء المنعشین العقاریین فیما یخص العقود واألنشطة 
إطار اتفاقیة  برنامج، فيوالدخول المتعلقة بإنجاز 

لبناء  للتحمالت،مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر 
سكن بالوسط  50سكن بالوسط الحضري أو  200

) سنوات 5القروي، موزع على فترة أقصاھا خمس (
خصة للبناء. ویھم ھذا تبتدئ من تاریخ تسلیم أول ر

اإلعفاء المساكن ذات القیمة العقاریة المخفضة التي ال 
 60إلى  50تتجاوز المساحة المغطاة لكل وحدة منھا 

 140متر مربع وال یزید مجموع قیمتھا العقاریة على 
 درھم باحتساب الضریبة على القیمة المضافة. 000

إعفاء 
الضریبة على   13.247.02 كلي

 الشركات 

المنعشون  قلیل األھمیة
 العقاریون

نشاطات 
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

اإلعفاء لمدة ثمان سنوات على األكثر من الضریبة 
على الشركات برسم الدخول المھنیة المرتبطة بالكراء 
أو برسم زائد القیمة المحقق في حالة تفویت المساكن 

بالنسبة للمؤجرین ) سنوات 8بعد انقضاء مدة الثماني (
الذین یبرمون اتفاقیة مع الدولة یكون الغرض منھا 

) سكنا اجتماعیا على 25اقتناء خمسة وعشرون (
) 8األقل قصد تخصیصھا للكراء لمدة ثماني سنوات (

 على األقل ألجل استعمالھا للسكن الرئیسي.

إعفاء 
الضریبة على   13.247.07 جزئي

 الشركات 

نشاطات  المقاوالت قلیل األھمیة
 عقاریة

تشجیع 
 االستثمار

% برسم 50تخفیض للضریبة على الشركات نسبتھ 
صافي زائد القیمة المحقق على إثر المساھمة في 

 ھیئات التوظیف الجماعي العقاري.
الضریبة على   13.247.09 تخفیض

 الشركات 

المنظمات  قلیل األھمیة
 الدولیة

التعاون 
 الدولي

تخفیض كلفة 
إعفاء  إعفاء الشركة المالیة الدولیة. التمویل

الضریبة على   13.006.14 كلي
 الشركات 

المنظمات  قلیل األھمیة
 الدولیة

التعاون 
 الدولي

تقویة التعاون 
إعفاء  إعفاء وكالة بیت مال القدس الشریف. الدولي

الضریبة على   13.006.15 كلي
 الشركات 
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

تخفیض كلفة  وساطة مالیة المقاوالت قلیل األھمیة
 التمویل

إعفاء ھیئات توظیف رأس المال بالمجازفة فیما 
 یخص األرباح المحققة في إطار غرضھا القانوني.

إعفاء 
الضریبة على   13.006.19 كلي

 الشركات 

المؤسسات  قلیل األھمیة
 العمومیة 

نشاطات 
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

 إعفاء الشركة الوطنیة للتھیئة الجماعیة 
.SONADAC 

إعفاء 
الضریبة على   13.006.20 كلي

 الشركات 

المؤسسات  قلیل األھمیة
 العمومیة 

نشاطات 
 عقاریة

تشجیع امتالك 
إعفاء  إعفاء شركة " سال الجدیدة". السكن

الضریبة على   13.006.21 كلي
 الشركات 

 الفالحون قلیل األھمیة

الفالحة، 
الصید 

البحري، 
تربیة األحیاء 

 المائیة

تشجیع 
 االستثمار

إعفاء المستغلین الفالحیین األفراد أو المالك الشركاء 
في الشیاع الخاضعین للضریبة على الدخل برسم 

رقم أعمال سنوي  والذین یحققونالدخول الفالحیة 
درھم،  ول یعادل أو یفوق خمسة مالیینبرسم ھذه الدخ

بالنسبة إلى صافي زائد القیمة الذي تم تحقیقھ على إثر 
اصر أصول وخصوم مستغالتھم المساھمة بجمیع عن

 .الفالحیة في شركة خاضعة للضریبة على الشركات

إعفاء 
الضریبة على   14.161.03 كلي

 الدخل

المنعشون  قلیل األھمیة
 العقاریون

نشاطات 
 عقاریة

تشجیع 
 االستثمار

 الخاضعین على الدخل على الضریبة تفرض ال
 نظامي وفق المحددة المھنیة دخولھم برسم للضریبة

 المبسطة الصافیة النتیجة أو الحقیقیة الصافیة النتیجة
 في الثابتة بأصولھم مقیدة بعقارات یساھمون والذین

 لصافي بالنسبة ،العقاري الجماعي للتوظیف ھیئة
 المساھمة إثر على تم تحقیقھ الذي القیمة زائد

 الفترة خالل المساھمة تتم ویجب أن المذكورة،
 20دیسمبر 31 غایة إلى 2018 ینایر فاتح من الممتدة

20 

إعفاء 
الضریبة على   14.247.07 كلي

 الدخل

جمیع  المقاوالت قلیل األھمیة
 القطاعات

تشجیع 
تسھیالت  إمكانیة القیام باھتالك تنازلي لسلع التجھیز. االستثمار

الضریبة على   14.035.01 مالیة
 الدخل

مؤسسات  قلیل األھمیة
خصم الھبات النقدیة أو العینیة الممنوحة لفائدة جامعة  تشجیع التعلیم التربیة التعلیم

الضریبة على   14.028.04 خصم األخوین بإفران.
 الدخل
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

 الجمعیات قلیل األھمیة

الصحة، 
العمل 

االجتماعي 
 والثقافي

النھوض 
 بقطاع الصحة

خصم الھبات النقدیة أو العینیة الممنوحة لفائدة مؤسسة 
الضریبة على   14.028.07 خصم الشیخ زاید بن سلطان.

 الدخل

قطاع  المقاوالت قلیل األھمیة
 السیاحة

النھوض 
بالقطاع 
 السیاحي

تستفید المنشآت الفندقیة بالنسبة للجزء من أساس 
الضریبة المطابق لرقم أعمالھا والمحقق بعمالت 
أجنبیة، من اإلعفاء الكلي من الضریبة على الدخل 

سنوات ابتداء من أول عملیة إیواء منجزة  5خالل 
% 20بعمالت أجنبیة وبتطبیق سعر مخفض نسبتھ 

 فیما بعد ھذه المدة.

إعفاء 
الضریبة على   14.031.05 جزئي

 الدخل

 المقاوالت قلیل األھمیة

استخراج 
واستغالل 

الثروة 
 المعدنیة

تنمیة القطاع 
 المنجمي

المصدرة من فرض تستفید المنشآت المنجمیة 
% برسم من الضریبة 20الضریبة بالسعر المخفض 

 على الدخل.

إعفاء 
الضریبة على   14.031.06 جزئي

 الدخل

 المقاوالت قلیل األھمیة

استخراج 
واستغالل 

الثروة 
 المعدنیة

تنمیة القطاع 
 المنجمي

تستفید المنشآت المنجمیة التي تبیع منتجاتھا إلى 
تصدیرھا بعد رفع قیمتھا، من فرض منشآت تتولى 

 %.20الضریبة بالسعر المخفض 
الضریبة على   14.031.07 تخفیض

 الدخل

 قلیل األھمیة
الصناع  

ومقدمي 
 الخدمات

قطاع 
الصناعة 
 التقلیدیة

تشجیع 
الصناعة 
 التقلیدیة

یستفید الحرفیون من فرض الضریبة بالسعر المخفض 
 المحاسبیة الخمس األول.بالنسبة للسنوات  20%

إعفاء 
الضریبة على   14.031.12 جزئي

 الدخل

المناطق  المصدرون قلیل األھمیة
 الجغرافیة

تشجیع عملیات 
 التصدیر

تستفید المنشآت التي تزاول أنشطتھا داخل المناطق 
الحرة للتصدیر من اإلعفاء الكلي طوال السنوات 

 عملیة تصدیرالخمس األولى المتتالیة ابتداء من أول 

إعفاء 
الضریبة على   14.031.09 جزئي

 الدخل
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

 العشرین طوال 80% بنسبة الضریبة تخفیضو
 .الموالیة سنة (20)

المنعشون  قلیل األھمیة
 العقاریون

نشاطات 
 تشجیع التعلیم عقاریة

%، 20تستفید من فرض الضریبة بالسعر المخفض 
المحققة من الدخول الناتجة عن عملیات اإلیجار 

طرف المنعشین العقاریین الذین ینجزون في إطار 
) 3اتفاقیة مبرمة مع الدولة وخالل أجل أقصاه ثالث (

سنوات برنامجا لبناء أحیاء وإقامات ومبان جامعیة 
 ) غرفة.150تتكون على األقل من (

الضریبة على   14.031.14 تخفیضات
 الدخل

مؤسسات  قلیل األھمیة
 تشجیع التعلیم التربیة التعلیم

تستفید المؤسسات الخاصة للتعلیم أو التكوین المھني 
% بالنسبة 20من فرض الضریبة بالسعر المخفض 

 للسنوات المحاسبیة الخمس األولى.

إعفاء 
الضریبة على   14.031.13 جزئي

 الدخل

 الفالحون قلیل األھمیة

الفالحة، 
الصید 

البحري، 
تربیة األحیاء 

 المائیة

تنمیة القطاع 
 الفالحي

یستفید المستغلون الفالحیون الخاضعون للضریبة من 
تخفیض یساوي مبلغ الضریبة المطابق لمبلغ 

مال المقاوالت حدیثة النشأة  رأسالمساھمة في 
المبتكرة في مجال التكنولوجیات الحدیثة المنصوص 

 السندات تقیید یتم أن شریطة، -IV 6علیھا في المادة 
 حساب في المذكورة المساھمة مقابل تملكھا تم التي

 .الثابتة األصول

الضریبة على   14.047.03 تخفیض
 الدخل

نشاطات  األسر قلیل األھمیة
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

% من مجموع الدخل المفروضة 10خصم في حدود 
 مسبقا علیھ المتفق المعلوم الربحلمبلغ علیھ الضریبة 

 للضریبة الخاضعین بین المرابحة، عقد إطار في
 وذلك حكمھا في المعتبرة الھیآت أو االئتمانمؤسساتو

 .مسكن رئیسي بناء أو تملك بغرض

الضریبة على   14.028.22 خصم
 الدخل

نشاطات  األسر قلیل األھمیة
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

% من مجموع الدخل المفروضة 10خصم في حدود 
علیھ الضریبة لمبلغ "ھامش اإلیجار" المحدد في إطار 
عقد "إجارة منتھیة بالتملیك" المؤدى من طرف 

الضریبة على   14.028.23 األسر
 الدخل
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

الخاضعین للضریبة إلى مؤسسات االئتمان أو الھیئات 
 مسكن بناء أو تملك بغرض وذلك المعتبرة في حكمھا

 .رئیسي

المؤلفون  قلیل األھمیة
 والفنانون

النشاطات 
 الثقافیة

النھوض 
بالثقافة 

واستغالل 
 أوقات الفراغ

إلعفاء من الضریبة على الدخل بالنسبة للجوائز ا
 100األدبیة والفنیة التي ال یفوق مبلغھا مائة ألف (

 .) درھم سنویا000

إعفاء 
الضریبة على   14.057.18 كلي

 الدخل

 األسر قلیل األھمیة

الصحة، 
العمل 

االجتماعي 
 والثقافي

النھوض 
بالقطاع 
 االجتماعي

إعفاء رصید الوفاة المدفوع لفائدة ذوي حقوق 
الموظفین المدنیین والعسكریین واألعوان التابعین 
للدولة والجماعات الترابیة والمؤسسات بموجب 

 التنظیمیة الجاري بھا العملالقوانین والنصوص 

إعفاء 
 كلي

الضریبة على   14.057.22
 الدخل

نشاطات  األسر قلیل األھمیة
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

خصم المبالغ المدفوعة لتسدید أصل وفوائد القروض 
المحصل علیھا أو تكلفة الشراء ومبلغ الربح المعلوم 
المتفق علیھ مسبقا في إطار عقد" المرابحة" أو تكلفة 

اإلیجار المؤدى في إطار عقد  ومبلغ ھامشالشراء 
من أجل اقتناء مساكن  "إجارة منتھیة بالتملیك"

 لرئیسي.اجتماعیة مخصصة للسكن ا

الضریبة على   14.059.02 خصوم
 الدخل

القطاع  األسر قلیل األھمیة
 المالي

دعم القدرة 
 الشرائیة

إعفاء الربح أو كسر الربح المتعلق بجزء قیمة أو قیم 
عملیات تفویت القیم المنقولة وغیرھا من سندات رأس 
المال والدین المنجزة خالل سنة مدنیة إذا كان ال 

 درھم. 000 30یتجاوز حدود 

إعفاء 
الضریبة على   14.068.02 كلي

 الدخل

القطاع  األسر قلیل األھمیة
 المالي

االدخار تعبئة 
إعفاء  إعفاء الفوائد المدفوعة لمالك مخطط االدخار للسكن. الداخلي

الضریبة على   14.068.05 كلي
 الدخل
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

القطاع  األسر قلیل األھمیة
 المالي

تعبئة االدخار 
إعفاء  إعفاء الفوائد المدفوعة لمالك مخطط االدخار للتعلیم. الداخلي

الضریبة على   14.068.06 كلي
 الدخل

القطاع  األسر قلیل األھمیة
 المالي

تعبئة االدخار 
 الداخلي

إعفاء الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال 
 المنقولة المحققة في إطار مخطط االدخار في األسھم.

إعفاء 
الضریبة على   14.068.07 كلي

 الدخل

القطاع  األسر قلیل األھمیة
 المالي

االدخار تعبئة 
 الداخلي

إعفاء الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال 
 .المنقولة المحققة في إطار مخطط االدخار في المقاولة

إعفاء 
الضریبة على   14.068.08 كلي

 الدخل

القطاع  األسر قلیل األھمیة
 المالي

تعبئة االدخار 
 الداخلي

الصافیة % بالنسبة لألرباح 15تطبیق سعر مخفض 
 الناتجة عن تفویت األسھم المسعرة بالبورصة.

ضرائب 
الضریبة على   14.073.04 جزافیة

 الدخل

القطاع  األسر قلیل األھمیة
 المالي

تعبئة االدخار 
 الداخلي

% بالنسبة لألرباح الصافیة 15تطبیق سعر مخفض 
الناتجة عن استرداد أو سحب السندات أو السیولة من 

 .االدخار في األسھم قبل المدة المحددةمخطط 

ضرائب 
الضریبة على   14.073.06 جزافیة

 الدخل

القطاع  األسر قلیل األھمیة
 المالي

النھوض 
بالقطاع 
 االجتماعي

 وبین والفروع األصول بین الھبةتعفى من الضریبة 
 والمكفول الكافل وبین واألخوات واإلخوة األزواج

 أصدره أمر على بناء إسنادھا تم كفالة إطار في
 ألحكام طبقا القاصرین، بشؤون المكلف القاضي
 ،المھملین األطفال بكفالة المتعلق 15.01 رقم القانون

 رأس سندات من وغیرھا المنقولة بالقیم یتعلق فیما
 .والدین المال

إعفاء 
الضریبة على   14.068.01 كلي

 الدخل

جمیع  األسر قلیل األھمیة
 القطاعات

تشجیع 
 االستثمار

لضریبة على الدخل برسم األرباح االعفاء من ا
العقاریة المحققة من طرف األشخاص الذاتیین الذین 
یقومون بعملیة المساھمة بعقار أو حق عیني عقاري 
أو ھما معا في ملكیتھم ضمن أصل الشركة غیر 
ھیئات التوظیف الجماعي العقاري، شریطة اإلدالء 

 .باإلقرار المنصوص علیھ في المادة

إعفاء 
الضریبة على   14.161.02 كلي

 الدخل

جمیع  المقاوالت قلیل األھمیة
 القطاعات

تخفیض كلفة 
إعفاء  عقود إجارة الخدمة المشھود علیھا كتابة. المعامالت

واجبات التسجیل   50.129.06 كلي
   والتنبر 
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

نشاطات  وكاالت التنمیة قلیل األھمیة
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

العقود المتعلقة بالعملیات التي تنجزھا شركة سال 
 الجدیدة.

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.12 كلي

   والتنبر 

نشاطات  الدولة قلیل األھمیة
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

العقود والعملیات التي تنجزھا الشركة الوطنیة للتھیئة 
) المتعلقة بإنجاز مساكن SONADACالجماعیة (

 اجتماعیة تخص مشاریع " النسیم".

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.13 كلي

   والتنبر 

 الجمعیات قلیل األھمیة

الصحة، 
العمل 

االجتماعي 
 والثقافي

النھوض 
 بقطاع الصحة

العقود المتعلقة بنشاط وعملیات مؤسسة الشیخ زاید بن 
 سلطان.

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.16 كلي

   والتنبر 

 الجمعیات قلیل األھمیة

الصحة، 
العمل 

االجتماعي 
 والثقافي

النھوض 
 بقطاع الصحة

العقود المتعلقة بنشاط وعملیات مؤسسة الشیخ خلیفة 
 بن زاید.

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.17 كلي

   والتنبر 

 الجمعیات قلیل األھمیة

الصحة، 
العمل 

االجتماعي 
 والثقافي

تشجیع امتالك 
إعفاء  عملیات الجمعیات النقابیة ألرباب األمالك الحضریة. السكن

واجبات التسجیل   50.129.21 كلي
   والتنبر 

نشاطات  األسر قلیل األھمیة
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

العقود المثبتة للبیع أو الكراء عن طریق اإلیجار 
الحكري لقطع أرضیة في ملك الدولة، مجھزة من 
طرفھا أو من طرف الجماعات المحلیة ومخصصة 
إلعادة إیواء سكان األحیاء غیر الصحیة أو مدن 

 الصفیح.

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.22 كلي

   والتنبر 

نشاطات  األسر قلیل األھمیة
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

والتخلي عن اإلیجار والكراء من عقود اإلیجار 
الباطن، لعقارات أو حقوق عینیة عقاریة والمبرمة 

 شفاھیا.

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.23 كلي

   والتنبر 
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 الضریبة الرمز التدبیر

 التربیة الجمعیات قلیل األھمیة
النھوض 
بالقطاع 
 االجتماعي

المحررات المتعلقة التي یكون الغرض منھا حمایة 
 مكفولي األمة.

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.24 كلي

   والتنبر 

 المقاوالت قلیل األھمیة
السالمة 

واالحتیاط 
 االجتماعي

تعبئة االدخار 
 الداخلي

عقود التأمین المبرمة من لدن مقاوالت التأمین واعادة 
 التأمین أو لفائدتھا الخاضعة للرسم على عقود التأمین

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.27 كلي

   والتنبر 

المنعشون  قلیل األھمیة
 العقاریون

نشاطات 
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

إعفاء عقود اقتناء أراض مخصصة لبناء أحیاء أو 
 50إقامات أو مبان جامعیة مكونة على األقل من 

غرفة ال تقل الطاقة اإلیوائیة لكل غرفة عن سریرین 
مبرمة مع الدولة وداخل أجل وذلك في إطار اتفاقیة 

 سنوات. 3أقصاه 

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.28 كلي

   والتنبر 

المناطق  وكاالت التنمیة قلیل األھمیة
 الجغرافیة

تشجیع 
 االستثمار

نقل األموال التابعة لملك الدولة الخاص بدون عوض 
البحر األبیض -إلى كل من الوكالة الخاصة طنجة

 والشركات المتدخلة.المتوسط 

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.32 كلي

   والتنبر 

جمیع  المقاوالت قلیل األھمیة
 القطاعات

تحدیث النسیج 
 االقتصادي

بالنسبة  خصومواجبات التفویت المتعلقة بتحمل ال
للشركات والمجموعات ذات النفع االقتصادي التي 
تقوم خالل الثالث سنوات التالیة للتخفیض رأس المال 

 المذكور، بإعادة تكوین رأس المال كلیا أو جزئیا.

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.34 كلي

   والتنبر 

جمیع  المقاوالت قلیل األھمیة
 القطاعات

تحدیث النسیج 
 االقتصادي

بالنسبة  خصومواجبات التفویت المتعلقة بتحمل ال
إلندماج شركات األسھم أو شركات ذات المسؤولیة 
المحدودة سواء تم اإلندماج عن طریق الضم أو إحداث 

 شركة جدیدة.

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.35 كلي

   والتنبر 

القطاع  المقاوالت قلیل األھمیة
 المالي

تعبئة االدخار 
 الداخلي

بالنسبة  خصومواجبات التفویت المتعلقة بتحمل ال
للزیادة في رأس مال الشركات التي أدرجت أسھمھا 

 في جدول أسعار بورصة القیم.

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.36 كلي

   والتنبر 
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 الضریبة الرمز التدبیر

القطاع  المقاوالت قلیل األھمیة
 المالي

تعبئة االدخار 
 الداخلي

إعفاء العقود المتعلقة بالتغیر الطارئ على رأس المال 
والتغییر المدخل على األنظمة األساسیة أو أنظمة 
تسییر ھیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة وھیئات 
التوظیف الجماعي العقاري السالفة الذكر وكذلك 
العقود المتعلقة بالتغیر الطارئ على رأس المال 
والتغییر المدخل على األنظمة األساسیة أو الضوابط 

وظیف رأس المال بالمجازفة المتعلقة بتسییر ھیئات ت
 السالف الذكر. 05-41المحدثة بموجب القانون رقم 

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.37 كلي

   والتنبر 

القطاع  المقاوالت قلیل األھمیة
 المالي

تعبئة االدخار 
 الداخلي

إعفاء العقود المتعلقة بتأسیس صنادیق التوظیف 
األصول وإصدار سندات الجماعي للتسنید وبتملك 

االقتراض والحصص وتفویتھا وتغییر ضوابط 
التسییر وغیرھا من العقود المتعلقة بسیر الصنادیق 
 المذكورة وفقا للنصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل.

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.41 كلي

   والتنبر 

المنعشون  قلیل األھمیة
 العقاریون

نشاطات 
 عقاریة

تشجیع 
 االستثمار

عقود تأسیس الكفالة البنكیة أو عقود إنشاء الرھن 
 المقدمة ضمانا ألداء واجبات التسجیل.

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.42 كلي

   والتنبر 

مؤسسات  قلیل األھمیة
العقود أو األعمال أو العملیات المتعلقة بجامعة  تشجیع التعلیم التربیة التعلیم

 األخوین بإفران.
إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.43 كلي

   والتنبر 

القطاع  المقاوالت قلیل األھمیة
 المالي

تشجیع 
 االستثمار

عقود التأسیس والزیادة في رأس مال الشركات 
 .المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البیضاء"

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.47 كلي

   والتنبر 

المنظمات  قلیل األھمیة
 وساطة مالیة الدولیة

تخفیض كلفة 
 التمویل

العقود المتعلقة بالعملیات التي ینجزھا البنك األوروبي 
إلعادة اإلعمار والتنمیة وكذا االقتناءات المنجزة 
لفائدتھ حین یتحمل البنك المذكور وحده وبصفة نھائیة 

 عبء الضریبة .

إعفاء 
 كلي

50.129.60 
واجبات التسجیل 

   والتنبر 
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جمیع  المقاوالت قلیل األھمیة
 القطاعات

تخفیض كلفة 
 المعامالت

% بالنسبة للسلع المخزنة 1.5تطبیق السعر المخفض 
واجبات التسجیل   50.133.16 تخفیض المبیعة مع األصل التجاري.

   والتنبر 

القطاع  المقاوالت قلیل األھمیة
 المالي

تخفیض كلفة 
 التمویل

% بالنسبة لعملیات التخلي 1تطبیق السعر المخفض 
عن سندات االقتراض التي تصدرھا الشركات أو 
 المقاوالت أو الجماعات المحلیة او المؤسسات العامة.

واجبات التسجیل   50.133.17 تخفیض
   والتنبر 

القطاع  المقاوالت قلیل األھمیة
 المالي

تخفیض كلفة 
 المعامالت

% بالنسبة للتمدید غیر 1السعر المخفض تطبیق 
واجبات التسجیل   50.133.22 تخفیض المشروط ألجل أداء دین.

   والتنبر 

المنعشون  قلیل األھمیة
 العقاریون

نشاطات 
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

إعفاء المنعشین العقاریین فیما یخص العقود واألنشطة 
إطار اتفاقیة والدخول المتعلقة بإنجاز برنامج في 

مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر للتحمالت، لبناء 
سكن بالوسط  50سكن بالوسط الحضري أو  200

سنوات  )5القروي، موزع على فترة أقصاھا خمس (
تبتدئ من تاریخ تسلیم أول رخصة للبناء. ویھم ھذا 
اإلعفاء المساكن ذات القیمة العقاریة المخفضة التي ال 

 60إلى  50حة المغطاة لكل وحدة منھا تتجاوز المسا
 140متر مربع وال یزید مجموع قیمتھا العقاریة على 

 درھم باحتساب الضریبة. 000

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.247.01 كلي

   والتنبر 

المنعشون  قلیل األھمیة
 العقاریون

نشاطات 
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

بالنسبة والتنبر اإلعفاء من واجبات التسجیل 
لألشخاص الذین یقتنون مساكن مبنیة من طرف 
المنعشین العقاریین الذین یبرمون اتفاقیة مع الدولة 

سكنا كما ھو  150لبناء ما ال یقل عن مائة وخمسین 
 5معرف بعده، موزع على فترة أقصاھا خمس 

تر المربع سنوات بحیث ال یجب أنا یتعدى ثمن بیع الم
درھم باحتساب الضریبة  000 6المغطى ستة آالف 

على القیمة المضافة؛ ویجب أن تتراوح المساحة 

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.247.05 كلي

   والتنبر 
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مترا  150ومائة وخمسین  80المغطاة ما بین ثمانین 
 مربعا.

 المأجورون قلیل األھمیة
السالمة 

واالحتیاط 
 االجتماعي

تعبئة االدخار 
 الداخلي

إعفاء عقود التامین على العملیات التي یكون محلھا 
 أداء رأس مال في حالة زواج أو والدة طفل.

إعفاء 
  57.282.07 كلي

الرسم على عقود 
 التأمین

 المأجورون قلیل األھمیة
السالمة 

واالحتیاط 
 االجتماعي

تشجیع امتالك 
 السكن

إعفاء عقود التامین على العملیات التي یكون محلھا 
 .عمریةإیرادات  تكوین بواسطةاقتناء عقارات 

إعفاء 
  57.282.09 كلي

الرسم على عقود 
 التأمین

 المأجورون قلیل األھمیة
السالمة 

واالحتیاط 
 االجتماعي

تعبئة االدخار 
إعفاء  االرتقابیة.إعفاء عقود التامین على العملیات  الداخلي

  57.282.11 كلي
الرسم على عقود 

 التأمین

 المأجورون قلیل األھمیة
السالمة 

واالحتیاط 
 االجتماعي

تعبئة االدخار 
إعفاء  إعفاء عقود التأمین التي تضمن أخطار الحرب. الداخلي

  57.282.03 كلي
الرسم على عقود 

 التأمین

        

تخفیض كلفة  قطاع النقل المقاوالت قلیل األھمیة
 عوامل اإلنتاج

الملینة  والمحروقات والزیوتإعفاء مواد الوقود 
المستھلكة خالل عملیات المالحة البحریة من طرف 

 سفن خدمة الموانئ.

إعفاء 
الرسوم الداخلیة  ABG.03.07 كلي

 على االستھالك

تخفیض كلفة  قطاع النقل الصیادون قلیل األھمیة
 عوامل اإلنتاج

الملینة  والمحروقات والزیوتإعفاء مواد الوقود 
المستھلكة من طرف زوارق إنقاذ األرواح البشریة 

 بالبحر التي تملكھا الوزارة المكلفة بالصید البحري.

إعفاء 
الرسوم الداخلیة  ABH.04.07 كلي

 على االستھالك

تخفیض كلفة  قطاع النقل الصیادون قلیل األھمیة
 عوامل اإلنتاج

الملینة  والمحروقات والزیوتإعفاء مواد الوقود 
المستھلكة من طرف سفن الشحن المصرح بھا لدى 

والتقاط مفوضیة الصید البحري والمستخدمة لجمع 
 البحریة. الطحالب

إعفاء 
الرسوم الداخلیة  ABI.05.07 كلي

 على االستھالك
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نشاطات  الفالحون لم یتم تقییمھا
 فالحیة

تنمیة القطاع 
 الفالحي

إعفاء المضخات المائیة التي تعمل بالطاقة الشمسیة 
جددة المستخدمة في القطاع تالم وبكل الطاقات

 الفالحي
 

الضریبة على  40.091.18 إعفاء كلي
 القیمة المضافة

 التعاونیات لم یتم تقییمھا
قطاع 

الصناعة 
 التقلیدیة

تشجیع 
الصناعة 
 التقلیدیة

العملیات التي تنجزھا التعاونیات واتحاداتھا إعفاء 
المؤسسة بشكل قانوني عندما تنحصر أنشطتھا في 
جمع المواد األولیة من عند المنخرطین وتسویقھا أو 
عندما یقل رقم أعمالھا السنوي عن عشرة مالیین 
درھم، دون احتساب الضریبة على القیمة المضافة، 

مواد أولیة تم  إذا كانت تمارس نشاطا یتعلق بتحویل
 جمعھا من عند منخرطیھا.

إعفاء 
الضریبة على  40.091.32 كلي

 القیمة المضافة

 لم یتم تقییمھا
الصناع 
ومقدمي 
 الخدمات

قطاعات 
إعفاء الخدمات التي تقدمھا الشركات المسیرة لمراكز  أھداف أخرى أخرى

 تدبیر المحاسبة المعتمدة.
إعفاء 
الضریبة على  40.091.48 كلي

 القیمة المضافة

 التعاونیات لم یتم تقییمھا
قطاع 

الصناعة 
 التقلیدیة

تشجیع 
الصناعة 
 التقلیدیة

إعفاء التعاونیات واتحاداتھا عندما تنحصر أنشطتھا 
في جمع المواد األولیة لدى المنخرطین بھا وتسویقھا، 
أو عندما یقل رقم أعمالھا السنوي عن عشرة مالیین 

تزاول نشاطا یتعلق بتحویل المواد درھم، إذا كانت 
األولیة بواسطة تجھیزات ومعدات ووسائل إنتاج 
أخرى مماثلة لما تستعملھ المنشآت الصناعیة 

 الخاضعة للضریبة على الشركات وتسویقھا.

إعفاء 
الضریبة على   13.006.09 كلي

 الشركات 

المنظمات  لم یتم تقییمھا
 الدولیة

التعاون 
 الدولي

كلفة تخفیض 
إعفاء  .50إعفاء صندوق إفریقیا  التمویل

الضریبة على   13.006.13 كلي
 الشركات 

قطاع  المصدرون لم یتم تقییمھا
 التصدیر

تشجیع عملیات 
 التصدیر

اإلعفاء من مجموع الضریبة على الشركات طیلة 
) سنوات متتالیة وفرضھا بسعر مخفض 5خمس (
, یطبق على الشریحة التي یفوق فیھا مبلغ  17,5%

إعفاء 
الضریبة على   13.006.36 جزئي

 الشركات 
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 الضریبة الرمز التدبیر

درھم ,فیما بعد ھذه المدة   1.000.000الربح الصافي 
بالنسبة لرقم أعمال المنشآت المحقق برسم المبیعات 

ة داخل المناطق من منتجاتھا لفائدة المنشآت المقام
 الحرة للتصدیر.

المنظمات  لم یتم تقییمھا
 الدولیة

التعاون 
 الدولي

تخفیض كلفة 
 التمویل

تعفى من الضریبة على الشركات المحجوزة في 
المنبع، عوائد األسھم المملوكة للبنك األوربي 

 لالستثمار.

إعفاء 
الضریبة على   13.006.51 كلي

 الشركات 

اإلدارة  الدولة لم یتم تقییمھا
 العمومیة

تقلیص 
 تحمالت الدولة

تعفى من الضریبة على الشركات المحجوزة في 
المنبع، الفوائد المقبوضة من لدن الشركات غیر 
المقیمة برسم القروض التي تحصل علیھا الدولة أو 

أجنبیة أو بالدراھم القابلة تضمنھا؛ الودائع بعمالت 
للتحویل؛ القروض الممنوحة بعمالت أجنبیة لمدة 

 ) عشر سنوات.10تساوي أو تفوق (

إعفاء 
الضریبة على   13.006.62 كلي

 الشركات 

قطاع  المصدرون لم یتم تقییمھا
 التصدیر

تشجیع عملیات 
 التصدیر

تتمتع المنشآت المقامة في نفس المنطقة الحرة 
للتصدیر باإلعفاء من مجموع الضریبة طوال الخمس 

) سنوات المحاسبیة األولى المتتالیة تبتدئ من 5(
تاریخ الشروع في استغاللھا؛ وبفرض الضریبة علیھا 

- II% " 8.75" المادةبالسعر المنصوص علیھ في 
نة المحاسبیة المتتالیة ) س20عن العشرین ( 19

 .الموالیة

إعفاء 
الضریبة على   13.006.66 كلي

 الشركات 

قطاع  المصدرون لم یتم تقییمھا
 التصدیر

تشجیع عملیات 
 التصدیر

) سنوات وفرض الضریبة بسعر 5إعفاء كلي طیلة (
) الموالیة على 20عن السنوات العشرین ( 8.75%

المنشآت المقامة داخل المناطق الحرة رقم أعمال 
للتصدیر المحقق برسم المبیعات من منتجاتھا لفائدة 

 المنشآت المقامة خارج المناطق المذكورة.

إعفاء 
الضریبة على   13.006.67 كلي

 الشركات 
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

جمیع  المقاوالت لم یتم تقییمھا
 القطاعات

تشجیع 
 االستثمار

) 5طیلة خمس (إعفاء من الضریبة على الشركات 
سنوات المحاسبیة األولى بالنسبة للشركات الصناعیة 
التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظیمي، وذلك ابتداءا 

 من تاریخ الشروع في استغاللھا.

إعفاء 
الضریبة على   13.006.72 كلي

 الشركات 

المنعشون  لم یتم تقییمھا
 العقاریون

نشاطات 
 تشجیع التعلیم عقاریة

الضریبة على الشركات بالسعر المخفض فرض 
المطبق على الشریحة التي یفوق فیھا مبلغ  ، 17,5%

) 5,طیلة خمس ( درھم 1.000.000الربح الصافي 
سنوات بالنسبة لدخول اإلیجار المحصل علیھا من لدن 
المنعشین العقاریین، أشخاص معنویین، الذین 

سنوات في إطار اتفاقیة  3ینجزون خالل مدة أقصاھا 
مبرمة مع الدولة، عملیات بناء أحیاء وإقامات ومبان 

غرفة ال تزید الطاقة  50جامعیة مكونة على األقل من 
 یة لكل غرفة عن سریرین.اإلیوائ

الضریبة على   13.006.76 تخفیض
 الشركات 

الجمعیات  لم یتم تقییمھا
 والمؤسسات

األنشطة 
 الجمعویة

النھوض 
باالقتصاد 
 االجتماعي

خصم الھبات النقدیة أو العینیة الممنوحة لفائدة 
المشاریع االجتماعیة التابعة للمقاوالت العمومیة أو 

والمشاریع االجتماعیة التابعة للمؤسسات الخاصة 
المأذون لھا بتسلم ھبات، وذلك في حدود نسبة اثنین 

 .من رقم أعمال الواھب‰) 2في األلف(

الضریبة على   13.010.21 خصم
 الشركات 

نشاطات  المقاوالت لم یتم تقییمھا
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

إعفاء المؤجرون الذین یبرمون اتفاقیة مع الدولة یكون 
) سكنا ذي القیمة 20الغرض منھا اقتناء عشرین (

العقاریة المخفضة على األقل قصد تخصیصھا للكراء 
) على األقل ألجل استعمالھا 8لمدة ثمان سنوات (

للسكن الرئیسي، لمدة ثمان سنوات على األكثر ابتداء 
لإلیجار من الضریبة على من سنة إبرام أول عقد 

الشركات برسم دخولھم المھنیة المرتبطة بالكراء 

إعفاء 
الضریبة على   13.247.03 كلي

 الشركات 
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

وبرسم زائد القیمة المحقق في حالة تفویت المساكن 
 ) سنوات.8السالفة الذكر بعد انقضاء مدة الثماني (

المنعشون  لم یتم تقییمھا
 العقاریون

نشاطات 
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

) سنوات على األكثر من 8اإلعفاء لمدة ثمان (
الضریبة على الشركات برسم الدخول المھنیة 
المرتبطة بالكراء أو برسم زائد القیمة المحقق في حالة 

) سنوات 8تفویت المساكن بعد انقضاء مدة الثماني (
الذین یبرمون اتفاقیة مع الدولة  للمؤجرینبالنسبة 

) سكنا 25وعشرون ( یكون الغرض منھا اقتناء خمسة
اجتماعیا على األقل قصد تخصیصھا للكراء لمدة 

) على األقل ألجل استعمالھا للسكن 8ثماني سنوات (
) سنوات على 8الرئیسي، من اإلعفاء لمدة ثمان (

 .األكثر ابتداء من سنة إبرام أول عقد لإلیجار

إعفاء 
الضریبة على   14.247.05 جزئي

 الدخل

المنعشون  تقییمھالم یتم 
 العقاریون

نشاطات 
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

إعفاء المنعشین العقاریین فیما یخص العقود واألنشطة 
والدخول المتعلقة بإنجاز برنامج، في إطار اتفاقیة 
مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر للتحمالت، لبناء 

سكن بالوسط  50سكن بالوسط الحضري أو  200
) سنوات 5القروي، موزع على فترة أقصاھا خمس (

خصة للبناء. ویھم ھذا تبتدئ من تاریخ تسلیم أول ر
اإلعفاء المساكن ذات القیمة العقاریة المخفضة التي ال 

 60إلى  50تتجاوز المساحة المغطاة لكل وحدة منھا 
 على متر مربع وال یزید مجموع قیمتھا العقاریة 

رھم باحتساب الضریبة على القیمة د000 140
 المضافة.

إعفاء 
الضریبة على   14.247.01 كلي

 الدخل

نشاطات  المقاوالت لم یتم تقییمھا
 عقاریة

تشجیع امتالك 
 السكن

إعفاء المؤجرون الذین یبرمون اتفاقیة مع الدولة یكون 
) سكنا ذي القیمة 20الغرض منھا اقتناء عشرین (

إعفاء 
الضریبة على   14.247.02 كلي

 الدخل
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

العقاریة المخفضة على األقل قصد تخصیصھا للكراء 
) على األقل ألجل استعمالھا 8لمدة ثمان سنوات (

) سنوات على 8للسكن الرئیسي، وذلك لمدة ثمان (
أول عقد لإلیجار من  األكثر ابتداء من سنة إبرام

الضریبة على الدخل برسم دخولھم المھنیة المرتبطة 
بالكراء وبرسم زائد القیمة المحقق في حالة تفویت 

) 8المساكن السالفة الذكر بعد انقضاء مدة الثماني (
 سنوات.

المناطق  وكاالت التنمیة لم یتم تقییمھا
 الجغرافیة

تنمیة المناطق 
 المحرومة

خصم الھبات النقدیة أو العینیة الممنوحة لفائدة الوكالة 
الضریبة على   14.028.15 خصم الخاصة طنجة البحر األبیض المتوسط.

 الدخل

األنشطة  الجمعیات لم یتم تقییمھا
 الجمعویة

النھوض 
بالقطاع 
 االجتماعي

العینیة الممنوحة لفائدة خصم الھبات النقدیة أو 
الضریبة على   14.028.19 خصم جمعیات السلفات الصغرى.

 الدخل

األنشطة  الجمعیات لم یتم تقییمھا
 الجمعویة

النھوض 
بالقطاع 
 االجتماعي

خصم الھبات النقدیة أو العینیة الممنوحة لفائدة 
المشاریع االجتماعیة التابعة للمقاوالت العمومیة أو 

والمشاریع االجتماعیة التابعة للمؤسسات الخاصة 
المأذون لھا بتسلم ھبات، وذل في حدود نسبة اثنین في 

 من رقم أعمال الواھب.‰) 2األلف(

الضریبة على   14.028.20 خصم
 الدخل

تعبئة االدخار  وساطة مالیة األسر لم یتم تقییمھا
 الداخلي

% من مجموع الدخل المفروضة 10خصم في حدود 
علیھ الضریبة المذكورة األقساط أو االشتراكات 
المتعلقة بعقود تأمین التقاعد (الفردیة أو الجماعیة التي 

سنوات والتي  8تساوي مدتھا ما ال یقل عن ثماني (
سبق أن أبرمت مع شركات تأمین مستقرة بالمغرب 

ابتداء من بلوغھم خمسین تدفع إعاناتھا إلى المستحقین 
سنة كاملة من العمر وإذا كان الخاضع للضریبة ال 

إعفاء 
الضریبة على   14.028.24 جزئي

 الدخل



لسنة مشروع قانون المالیة   
2020 

 

 102 

 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

یتقاضى سوى دخول أجور، فإن بإمكانھ خصم مبلغ 
األقساط المطابقة لعقد أو عقود تأمین تقاعده في حدود 

 من صافي أجرتھ الخاضعة للضریبة. 50%

جمیع  المقاوالت تقییمھالم یتم 
 القطاعات

تشجیع 
 االستثمار

یستفید الخاضعون للضریبة المحددة دخولھم المھنیة 
حسب نظام النتیجة الصافیة الحقیقیة أو نظام النتیجة 
الصافیة المبسطة من تخفیض یساوي مبلغ الضریبة 
المطابق لمبلغ المساھمة في رأسمال المقاوالت حدیثة 
النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجیات الحدیثة 

، شریطة أن یتم IV 8دة المنصوص علیھا في الما
تقیید السندات التي تم تملكھا مقابل المساھمة المذكورة 

السالف  ویطبق التخفیضفي حساب األصول الثابتة. 
الذكر على مبلغ الضریبة على الدخل المستحقة برسم 
السنة المحاسبیة المعنیة بالمساھمة وفق الشروط 

 .XII 1المنصوص علیھا في المادة 

الضریبة على   14.031.15 تخفیض
 الدخل

قطاع  المصدرون لم یتم تقییمھا
 التصدیر

تشجیع عملیات 
 التصدیر

منشآت مقامة بمواقع تستفید المنشآت التي تبیع إلى 
من -التصدیر منتجات تامة الصنع معدة للتصدیر: 

) 5اإلعفاء الكلي من الضریبة على الدخل طیلة (
من تطبیق -سنوات ابتداء من أول عملیة تصدیر؛ 

 % فیما بعد ھذه المدة.20الضریبة بالسعر المخفض 

إعفاء 
الضریبة على   14.031.04 جزئي

 الدخل

قطاع  المصدرون تقییمھالم یتم 
 التصدیر

تشجیع عملیات 
 التصدیر

تستفید المنشآت التي تزاول أنشطتھا داخل المناطق 
 الحرة للتصدیر من: 

الكلي طوال السنوات الخمس األولى المتتالیة  اإلعفاء-
 استغاللھا؛ابتداء من تاریخ الشروع في 

% طوال العشرین 80تخفیض الضریبة بنسبة  - 
 ) سنة الموالیة.20(

إعفاء 
الضریبة على   14.031.10 كلي

 الدخل
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

یطبق كذلك اإلعفاء والتخفیض السالفي الذكر على 
 المنجزة: العملیات 

بین المنشآت المقامة في نفس المنطقة الحرة  -
 للتصدیر

وبین المنشآت المقامة في مناطق حرة للتصدیر  - 
 مختلفة.

 المأجورون لم یتم تقییمھا
السالمة 

واالحتیاط 
 االجتماعي

النھوض 
بالقطاع 
 االجتماعي

العمل والتعویض عن إعفاء التعویض عن الفصل عن 
المغادرة الطوعیة للعمل وجمیع التعویضات عن 
الضرر التي تحكم بھا المحاكم في حالة الفصل عن 

 العمل.

إعفاء 
الضریبة على   14.057.07 كلي

 الدخل

 المأجورون لم یتم تقییمھا

الصحة، 
العمل 

االجتماعي 
 والثقافي

النھوض 
بالقطاع 
 االجتماعي

إعفاء  إعفاء النفقة.
الضریبة على   14.057.08 كلي

 الدخل

جمیع  المأجورون لم یتم تقییمھا
 القطاعات

تعبئة االدخار 
 الداخلي

إعفاء الدفعة التكمیلیة التي تتحملھا الشركة المشغلة 
في إطار االختیارات المتعلقة باالكتتاب في أسھم 
الشركة أو شرائھا لفائدة ماجوریھا تطبیقا لقرار الجمع 

% من قیمة السھم 10العام االستثنائي ودلك في حدود 
 في تاریخ تخصیص االختیار.

إعفاء 
الضریبة على   14.057.14 كلي

 الدخل

التعاون  المأجورون لم یتم تقییمھا
 الدولي

تخفیض كلفة 
 عوامل اإلنتاج

إعفاء األجور التي یدفعھا البنك اإلسالمي للتنمیة لفائدة 
 مستخدمیھ.

إعفاء 
الضریبة على   14.057.15 كلي

 الدخل

تعبئة االدخار  وساطة مالیة المأجورون لم یتم تقییمھا
 الداخلي

اإلعفاء من الضریبة على الدخل بالنسبة للدفعة 
التكمیلیة التي تدفعھا المقاولة المشغلة إلى األجیر في 

% 10إطار مخطط االدخار في المقاولة، في حدود 
 .الخاضع للضریبةمن المبلغ السنوي لألجر 

إعفاء 
الضریبة على   14.057.19 كلي

 الدخل
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

مؤسسات  لم یتم تقییمھا
 تشجیع التعلیم التربیة التعلیم

إعفاء المكافآت والتعویضات اإلجمالیة العرضیة 
وغیر العرضیة المدفوعة للطلبة المسجلین في سلك 
الدكتوراه من طرف المنشآت والتي ال یفوق مبلغھا 

) درھم شھریا وذلك لمدة ستة 6000(ستة آالف 
) شھرا تبتدئ من تاریخ إبرام عقد إنجاز 36وثالثین (

 بحوث.

إعفاء 
الضریبة على   14.057.21 كلي

 الدخل

 أھداف أخرى قطاع النقل المأجورون لم یتم تقییمھا
إسقاط المصاریف المرتبطة بالوظیفة أو العمل مقدرة 

المالحة التجاریة والصید % بالنسبة لمالحي 40ب 
 البحري.

الضریبة على   14.059.01 إسقاط
 الدخل

المؤلفون  لم یتم تقییمھا
 والفنانون 

النشاطات 
 الثقافیة

النھوض 
بالثقافة 

واستغالل 
 أوقات الفراغ

المبلغ اإلجمالي لألجور الممنوحة للفنانین العاملین 
المنبع بصورة فردیة أو ضمن فرق یخضع للحجز في 

 %.40 ھبعد تطبیق إسقاط جزافي نسبت
الضریبة على   14.060.02 إسقاط

 الدخل

المؤلفون  لم یتم تقییمھا
 والفنانون

قطاعات 
 أخرى

النھوض 
بالثقافة 

واستغالل 
 أوقات الفراغ

یخصم من أجل تحدید صافي الدخل المفروضة علیھ 
الضریبة على الدخل بالنسبة لألجور المدفوعة 

% من 40للریاضیین المحترفین، خصم جزافي نسبتھ 
 .المبلغ اإلجمالي لھذه األجور

الضریبة على   14.060.03 إسقاط
 الدخل

القطاع  األسر لم یتم تقییمھا
 المالي

تعبئة االدخار 
 الداخلي

% بالنسبة لألرباح الصافیة 15تطبیق سعر مخفض 
المكلفة الناتجة عن تفویت أسھم وحصص الھیئات 

بالتوظیف الجماعي للقیم المنقولة التي تستثمر أصولھا 
 % في األسھم.60باستمرار في حدود ال یقل عن 

ضرائب 
الضریبة على   14.073.05 جزافیة

 الدخل

القطاع  األسر لم یتم تقییمھا
 المالي

تعبئة االدخار 
 الداخلي

% بالنسبة الدخول اإلجمالیة 15تطبیق سعر مخفض 
الناتجة عن رؤوس األموال المنقولة ذات المنشأ 

 .األجنبي

ضرائب 
الضریبة على   14.073.08 جزافیة

 الدخل
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

مؤسسات  لم یتم تقییمھا
 تشجیع التعلیم التربیة التعلیم

% مبرئ على المكافآت 17تطبیق سعر مخفض 
والتعویضات العرضیة أو غیر العرضیة إذا دفعتھا 

التكوین المھني العامة أو الخاصة مؤسسات التعلیم أو 
 لفائدة مدرسین ال ینتمون إلى مستخدمیھا الدائمین.

ضرائب 
الضریبة على   14.073.09 جزافیة

 الدخل

جمیع  المقاوالت لم یتم تقییمھا
 القطاعات

تحدیث النسیج 
 االقتصادي

% من مجموع رقم األعمال المحصل 0,5تطبیق سعر
درھم بالنسبة  500.000علیھ والذي ال یتجاوز 

لألشخاص الذاتیون الذین یزاولون نشاطھم بصورة 
فردیة في إطار المقاول الذاتي وذلك فیما یتعلق 

 .باألنشطة التجاریة والصناعیة واألنشطة الحرفیة

ضرائب 
الضریبة على   14.073.20 جزافیة

 الدخل

جمیع  المقاوالت لم یتم تقییمھا
 القطاعات

تحدیث النسیج 
 االقتصادي

% من مجموع رقم األعمال المحصل 1طبیق سعر ت
درھم بالنسبة  200.000علیھ والذي ال یتجاوز 

لألشخاص الذاتیون الذین یزاولون نشاطھم بصورة 
فردیة في إطار المقاول الذاتي وذلك فیما یتعلق 

 بمقدمي الخدمات.

ضرائب 
الضریبة على   14.073.21 جزافیة

 الدخل

جمیع  المقاوالت لم یتم تقییمھا
 القطاعات

تحدیث النسیج 
 االقتصادي

إعفاء الضریبة بالنسبة لصافي زائد القیمة الذي تم 
تحقیقھ بالنسبة لألشخاص الطبیعیون الذین یزاولون 
بصورة فردیة أو في شركة فعلیة أو على الشیاع في 

مھنیا خاضعا عمال  2014دیسمبر  31تاریخ 
للضریبة على الدخل حسب نظامي النتیجة الصافیة 
الحقیقیة أو النتیجة الصافیة المبسطة، إثر المساھمة 
بجمیع عناصر أصول وخصوم منشآتھم في شركة 

 خاضعة للضریبة على الشركات.

إعفاء 
الضریبة على   14.247.06 كلي

 الدخل

قطاع  المقاوالت لم یتم تقییمھا
 السیاحة

النھوض 
بالقطاع 
 السیاحي

تعفى من واجبات التسجیل عقود اقتناء أراض فضاء 
الشروط مراعاة معدة لبناء مؤسسات فندقیة، مع 

 VII.  130المنصوص علیھا في المادة 

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.50 كلي

   والتنبر 
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

نشاطات  الفالحون لم یتم تقییمھا
 عقاریة

تخفیض كلفة 
 المعامالت

إعفاء المحررات المثبتة لعملیات عقاریة وكذا عملیات 
 اإلیجار والتخلي عن حقوق الماء.

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.01 كلي

   والتنبر 

المنظمات  لم یتم تقییمھا
 الدولیة

القطاع 
 المالي

تخفیض كلفة 
 التمویل

العقود المتعلقة بالعملیات المنجزة من طرف البنك 
 اإلفریقي للتنمیة.

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.55 كلي

   والتنبر 

المنظمات  لم یتم تقییمھا
 الدولیة

القطاع 
 المالي

تخفیض كلفة 
 التمویل

العقود المتعلقة بالعملیات المنجزة من طرف صندوق 
 .50افریقیا 

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.56 كلي

   والتنبر 

المنظمات  تقییمھالم یتم 
 الدولیة

القطاع 
 المالي

تخفیض كلفة 
 التمویل

المحررات والوثائق المتعلقة بالعملیات المنجزة من 
 طرف البنك اإلسالمي للتنمیة وفروعھ.

إعفاء 
واجبات التسجیل   50.129.57 كلي

   والتنبر 

جمیع  المقاوالت لم یتم تقییمھا
 القطاعات

تشجیع 
 االستثمار

درھم على  الواجب الثابت المحدد في ألفبیق تط
عملیات التحویل والمساھمة المشار إلیھا في المادة 

 .المكررة 161
واجبات التسجیل   50.135.02 تخفیض

   والتنبر 

جمیع  المقاوالت لم یتم تقییمھا
 القطاعات

تشجیع 
 االستثمار

یخضع العقد المحرر في شأن المساھمة بأصول 
األشخاص الطبیعیون الذین یزاولون وخصوم منشآت 

بصورة فردیة أو في شركة فعلیة أو على الشیاع عمال 
مھني خاضعا للضریبة على الدخل حسب نظامي 

طة، النتیجة الصافیة الحقیقیة أو النتیجة الصافیة المبس
لشركات یحدثونھا في شركة خاضعة للضریبة على ا

 .ھمدر غرض، لواجب تسجیل ثابت مبلغھ ألفلھذا ال

واجبات التسجیل   50.135.03 تخفیض
   والتنبر 

جمیع  المقاوالت لم یتم تقییمھا
 القطاعات

تشجیع 
 االستثمار

على  ألف درھمتطبیق الواجب الثابت المحدد في 
عملیات حصة المشاركة في حالة اندماج وانقسام 

 .الشركات
واجبات التسجیل   50.162.01 تخفیض

   والتنبر 

 المأجورون تقییمھالم یتم 
السالمة 

واالحتیاط 
 االجتماعي

تعبئة االدخار 
 الداخلي

إعفاء المبالغ المؤداة لدى الصندوق المغربي للتقاعد 
 والتأمین.

إعفاء 
الرسم على عقود  57.282.04 كلي

 التأمین
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

 المقاوالت لم یتم تقییمھا
قطاع 

األشغال 
 العمومیة

تشجیع 
 االستثمار

الضریبة اآلالت الخاصة باألشغال العمومیة تعفى من 
التي یقل أو یساوي مجموع وزنھا مع الحمولة أو الحد 
 األقصى لوزنھا مع الحمولة المجرورة

 كیلوغرام. 000 3 

إعفاء 
 70.260.05 كلي

الضریبة 
الخصوصیة 
السنویة على 
 المركبات 

 المقاوالت لم یتم تقییمھا
قطاع 

األشغال 
 العمومیة

تشجیع 
 االستثمار

تعفى من الضریبة اآلالت الخاصة باألشغال 
العمومیة التي یفوق مجموع وزنھا مع الحمولة أو 

   المجرورة      الحد األقصى لوزنھا مع الحمولة
 .قائمتھا بنص تنظیمي والمحددةكیلوغرام،  000 3

إعفاء 
 70.260.06 كلي

الضریبة 
الخصوصیة 
السنویة على 
 المركبات 

تخفیض كلفة  قطاع النقل المقاوالت لم یتم تقییمھا
 عوامل اإلنتاج

الملینة  والمحروقات والزیوتإعفاء مواد الوقود 
 المستھلكة في عملیات المالحة البحریة نحو الخارج.

إعفاء 
الرسوم الداخلیة  70.163.00 كلي

 على االستھالك

المؤلفون  تقییمھالم یتم 
 والفنانون 

النشاطات 
 الثقافیة

النھوض 
بالثقافة 

واستغالل 
 أوقات الفراغ

یعفى من الضریبة على الدخل األشخاص المقیمون 
فیما یخص العوائد المدفوعة إلیھم في مقابل استعمال 

ي مصنفات أدبیة أو منح حق استعمال حقوق مؤلف ف
 .أو فنیة أو علمیة

إعفاء 
الضریبة على   14.024.02 كلي

 الدخل

القطاع  الدولة لم یتم تقییمھا
 المالي

تقلیص 
 تحمالت الدولة

إعفاء الفوائد المستحقة على القروض وغیرھا من 
التوظیفات ذات الدخل الثابت المقبوضة من طرف 
األشخاص الطبیعیین أو المعنویین غیر الخاضعین 

موطن ضریبي للضریبة على الشركات الذین لیس لھم 
أو مقر مؤسسة رئیسیة بالمغرب والمتعلقة بفوائد 
المبالغ المودعة بالعمالت األجنبیة أو بالد ا رھم القابلة 

 .للتحویل

إعفاء 
الضریبة على   14.045.02 كلي

 الدخل

القطاع  الدولة لم یتم تقییمھا
 المالي

تقلیص 
 تحمالت الدولة

إعفاء الفوائد المستحقة على القروض وغیرھا من 
التوظیفات ذات الدخل الثابت المقبوضة من طرف 
األشخاص الطبیعیین أو المعنویین غیر الخاضعین 

للضریبة على الشركات الذین لیس لھم موطن 
ضریبي أو مقر مؤسسة رئیسیة بالمغرب والمتعلقة  

إعفاء 
الضریبة على   14.045.03 كلي

 الدخل
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

 من:بفوائد المبالغ المودعة بالدرھم والمتأتیة 
عملیات تحویل العملة األجنبیة مباشرة من الخارج  -

 نحو المغرب؛
عملیات تحویل مثبتة قانونا من حسابات مفتوحة  -

اھم القابلة رفي المغرب بالعمالت األجنبیة أو بالد
 للتحویل؛

عملیات تحویل بین مؤسسات القرض المعتمدة،  -
والمثبتة بواسطة شھادة تبین مصدرھا بالعمالت 

بیة مسلمة من طرف المؤسسة التي قامت األجن
 بالتحویل المذكور؛

اق بنكیة في الداخل بعمالت رعملیات تفویت أو -
أجنبیة لدى مؤسسات االئتمان المعتمدة إذا كانت 

 .مبررة ببیانات للصرف

القطاع  الدولة لم یتم تقییمھا
 المالي

تقلیص 
 تحمالت الدولة

إعفاء الفوائد المستحقة على القروض وغیرھا من 
التوظیفات ذات الدخل الثابت المقبوضة من طرف 
األشخاص الطبیعیین أو المعنویین غیر الخاضعین 
للضریبة على الشركات الذین لیس لھم موطن ضریبي 
أو مقر مؤسسة رئیسیة بالمغرب والمتعلقة بفوائد 

تساوي أو القروض الممنوحة بعمالت أجنبیة لمدة 
 ) سنوات. 10تفوق عشر (

إعفاء 
الضریبة على   14.045.04 كلي

 الدخل

القطاع  األسر لم یتم تقییمھا
 المالي

تعبئة االدخار 
 الداخلي

% بالنسبة لألرباح الصافیة 15تطبیق سعر مخفض 
الناتجة عن استرداد أو سحب السندات أو السیولة من 

 المدة المحددةمخطط االدخار في المقاولة قبل 

ضرائب 
الضریبة على   14.073.07 جزافیة

 الدخل
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 2019المبلغ سنة 
الھدف من  القطاعات المستفیدون (بمالیین الدرھم)

طبیعة  التدابیر االستثنائیة التدبیر
 الضریبة الرمز التدبیر

لم یتم 
جمیع  المقاوالت تقییمھا

 القطاعات
تشجیع 
 االستثمار

 من المنجزة للضریبة الخاضعة الصافیة الدخول یخص فیما %  10تطبیق سعر
 - II و "جیم" و "باء" – I ) 31 المادة في علیھا المنصوص المنشآت طرف

من  II- 47 المادة في إلیھم المشار الفالحیین المستغلین طرف ومن )"باء"
 المدونة العامة للضرائب.

ضرائب 
 14.073.16 جزافیة

 
الضریبة 

على 
 الدخل
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