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  املقدمة
بي ميكن تعريفها كانحراف عن النظام الرضي للحكومات و الرضيبيةضمن وسائل السياسة الجبائية تدخل النفقات 

يتعلق األمر بتدابري تحفيزية ترتجم عن طريق تنازل الدولة عن جزء من مداخيلها الرضيبية يف سبيل  املرجعي. إذ
 االجتامعي.دعم القطاع اإلنتاجي أو 

محل النفقات املبارشة هو دعم و تشجيع مجموعة من القطاعات  الجبائيةو الهدف املتوخى من إحالل النفقات 
 دولة.إذن باستطاعتها التأثري بشكل بارز عىل ميزانية ال الجبائيةني. فالنفقات الحيوية أو فئة من امللزمني املنتق

يات تعد رضورة ملحة. و عليه و طبقا ملقتض الجبائيةو نظرا لتأثريها عىل املاليات العمومية فإن تطوير النفقات 
-130ديد للقانون اإلطار رقم مبثابة مت )2015يونيه  2( 1436شعبان  14بتاريخ  62-15-1من الظهري رقم  48املادة 

قانون املالية يكون مصحوبا مبجموعة من التقارير من بينها التقرير املتعلق  مرشوع املالية فإناملتعلق بقانون  13
 .الجبائيةبالنفقات 

و يخول هذا التقرير ضمن أمور أخرى إدماج عملية تطوير النفقات الرضيبية ضمن أدوات تسيري السياسات 
  اصالحات النظام الرضيبي. لتنفيذالعمومية. وضامن املزيد من الشفافية وتوفري األرضية املالمئة 

تلك التي  ري بها العمل بنيفالتعريف بتلك النفقات يستدعي التمييز من خالل مقتضيات القانون الرضيبي الجا
استثنائيا سنة  تدبريا 418و قد تم رفع قامئة بجرد  .تنتمي إىل النظام الرضيبي املرجعي و املستثناة من ذلك النظام

 .2015يف سنة  399و  2016يف سنة  407مقابل  2017

رير يجب أن قدمة يف هذا التقامل الجبائيةو الجدير بالذكر أن تفسري التقديرات و التصورات املستقبلية للنفقات 
 لطويل.اعليه فإن التقديرات تظهر أثر كل تدبري عىل خزينة الدولة سنويا و ليس تكلفته عىل املدى  بحذر. وتنجز 

 .جبائيةفإن كل تقدير ميثل دخال رضيبيا تتنازل عليه الدولة من أجل منح نفقة ونتيجة لذلك 

يل الرضيبية خوك امللزمني و ال تأثري املتغريات اإلقتصادية عىل مجموع املدافالتقديرات ال تأخذ بعني اإلعتبار مدى سل
لذا فإن حذف نفقة رضيبية بعينها لن يوفر بالرضورة املبلغ اإلجاميل للمداخيل الرضيبية املضمنة بهذا املحصلة. 

  التقرير.

الجبائية  لألثر املايل لبعض التدابري إن تعميم الترصيح و األداء اإلليكرتونيني قد مكن من االحتساب األوتوماتييك
  خصوصا تلك املتعلقة باألسعار املخفضة املطبقة يف الرضيبة عىل القيمة املضافة.

ختاما ويف أفق االصالح الشامل لهذا التقرير عرب مكننة احتساب األثر املايل لجميع التدابري االستثنائية املقررة يف 
 جيه لهذا الغرض.الترشيع الجبايئ سيتم خلق وحدة للتو 
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 الجبائية النفقات حول عامة نظرة
  2017 :و 2016يبني الجدول التايل التطور الذي عرفته التدابري االستثنائية يف الفرتة ما بني 

 تطور عدد التدابري االستثنائية: 1 الجدول

  2016تقييم   2017تقييم  17/16نسبة التغيري 
 الرضيبة

 إحصاء تقييم
تدابري تم 

 تقييمها
 الحصة

تدابري تم 
 إحصاؤها 

تدابري تم 
 تقييمها

 الحصة
تدابري تم 
 إحصاؤها 

 الرضيبة عىل القيمة املضافة 115 28,3% 102 117 28,0% 108 1,7% 5,9%
 الرضيبة عىل الرشكات   93 22,9% 67 99 23,7% 66 6,5% 1,5%-
 الرضيبة عىل الدخل  92 22,6% 48 93 22,2% 47 1,1% 2,1%-
 التنرب   واجبات التسجيل و  73 17,9% 65 74 17,7% 64 1,4% 1,5%-

0,0% 0,0% 10 2,6% 11 10 2,7% 11 
الرضيبة الخصوصية السنوية املفروضة 

 عىل السيارات 
 الرسم عىل عقود التأمني 13 3,2% 5 14 3,3% 5 7,7% 0,0%
 الداخلية عىل االستهالكالرسوم  7 1,7% 6 7 1,7% 6 0,0% 0,0%
 الرسوم الجمركية   3 0,7% 3 3 0,7% 3 0,0% 0,0%
1,0% 2,7% 309 100,0% 418 306 100,0%  املجموع  407

 309، منها 2017تدبريا سنة  418إىل  2016تدبريا سنة  407يالحظ أن عدد التدابري التي تم إحصاؤها قد انتقل من 
. وتشكل حصة التدابري التي تم تقييمها يف 2016تدبريا سنة  306مقابل  2017تدبريا كانت موضوع تقييم سنة 

 .2017 سنة %73,9مجموع التدابري التي تم إحصاؤها 

 التدابري االستثنائيةتطور : 2 الجدول

 بيان 2014 2015 2016 2017 17/16نسبة التغيري 

 التي تم إحصاؤهاعدد التدابري  402 399 407 418 2,7%
 عدد التدابري التي تم تقييمها 300 300 306 309 1,0%
 املبلغ مباليني الدرهم 407 34 749 31 423 32 421 33 3,1%

مليون درهم  33 421قد ارتفع إىل  2017انطالقا من الجدول يتبني أن مبلغ النفقات الجبائية التي تم تقييمها سنة 
الجبائية . ومتثل حصة النفقات %3,1 ، مسجال بذلك نسبة ارتفاع قدرها2016مليون درهم سنة  32 423عوض 

  . 2016سنة  %15,5مقابل  2017من مجموع املوارد الجبائية سنة  15,0%

من مجموع التدابري التي تم تقييمها، متبوعة  %69,4مليون درهم أي  23 206ومتثل اإلعفاءات الكلية مبلغ 
  من مجموع التدابري. %19,5مليون درهم أي  6 511 بالتخفيضات يف األسعار مببلغ
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  التايل:وقد تم تقييم النفقات الجبائية بالنسبة لكل رضيبة عىل الشكل 
 

  النفقات الجبائية بالنسبة لكل رضيبةتطور : 3 الجدول

 الدرهم مباليني

 نسبة التغيري
17/16 

2017 2016 
 الرضيبة

 املبلغ الحصة املبلغ الحصة
 الرضيبة عىل القيمة املضافة   161 15              46,8%   267 16              48,7% 7,3%

 الرضيبة عىل الرشكات     150 5                15,9%   533 4                13,6% 12,0%-
 الرضيبة عىل الدخل    165 4                12,8%   465 4                13,4% 7,2%
 واجبات التسجيل و التنرب     692 3                11,4%   038 4                12,1% 9,4%
 الرسم عىل عقود التأمني   873 1                5,8%   328 2                7,0% 24,3%
 الرسوم الجمركية     895                   2,8%   376 1                4,1% 53,7%
الرضيبة الخصوصية السنوية املفروضة عىل السيارات    182                   0,6%   237                   0,7% 30,2%
 الرسوم الداخلية عىل االستهالك   304 1                4,0%   177                   0,5% 86,4%-
 املجموع    423 32              100,0%   421 33              100,0% 3,1%

   إىل 2016مليون درهم سنة  15 161انتقل مبلغ النفقات الجبائية املرتبطة بالرضيبة عىل القيمة املضافة من 
املبلغ النفقات الجبائية املرتبطة بتخفيض األسعار، فإن . و إذا استثنينا من هذا 2017درهم سنة  مليون 16 267

من مجموع النفقات الجبائية  %86,5، أي مبعدل 2017مليون درهم سنة  14 077مبلغ النفقات الجبائية يرتفع إىل 
  املرتبطة بالرضيبة عىل القيمة املضافة.

من مجموع النفقات  %48,7ة الكربى مبعدل ومتثل النفقات الجبائية املرتبطة بالرضيبة عىل القيمة املضافة الحص
  الجبائية.

  .2017مليون درهم سنة  4 533أما فيام يخص الرضيبة عىل الرشكات، فقد بلغت النفقات الجبائية املرتبطة بها 

مليون درهم يف عام  4 165مليون درهم مقابل  4 465وبخصوص الرضيبة عىل الدخل، بلغت النفقات الجبائية 
مليون درهم. وتعزى هذه الزيادة أساسا إىل إعفاء الهبات املنجزة بني األصول والفروع  300دة قدرها ، أي بزيا2016

مليون  416وبني األزواج واإلخوة واألخوات فيام يتعلق بالعقارات والحقوق العينية العقارية و التي بلغت نفقاتها 
  .2016مليون درهم سنة  25مقابل  2017درهم سنة 

من  %12,1مليون درهم، أي بنسبة  4 038لنفقات الجبائية املرتبطة بواجبات التسجيل و التنرب بلغت ا حني يف
من مجموع النفقات الجبائية املتعلقة بواجبات  %83,1مجموع النفقات، و تهم باألساس النشاطات العقارية بنسبة 

  التسجيل و التنرب.
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 ئيسيني كام ييل:و ميكن تقسيم النفقات الجبائية بني املستفيدين الر 

  املستفيدون الرئيسيون: 4 الجدول

 الدرهم مباليني
2017 2016 

 املستفيدون
 العدد املبلغ الحصة العدد الحصة املبلغ الحصة
 املقاوالت 178 879 16 52,1% 184 44,0% 066 18 54,1%
 العقاريونمن بينها املنعشون  17 305 2 7,1% 18 4,3% 070 3 9,2%
 من بينها املصدرون 11 420 2 7,5% 12 2,9% 295 2 6,9%
 األرس 106 083 10 31,1% 99 23,7% 493 10 31,4%
 املرافق العامة 57 103 5 15,7% 58 13,9% 758 3 11,2%
 آخرون 66 358 1,1% 77 18,4% 104 1 3,3%

 املجموع 407 423 32 100,0% 418 100,0% 421 33 100,0%

من التدابري الجبائية التي تم إحصاؤها،  %54,1استفادت املقاوالت بنسبة  2017يتبني من الجدول أنه خالل سنة 
  .2016باملقارنة مع سنة  %0,3و  %2,0منها، مسجلة ارتفاعا قدره عىل التوايل  %31,4فيام استفادت األرس من 

 :ييليتمثل تقييم النفقات الجبائية بالنسبة لكل قطاع فيام 
 

  القطاعات الرئيسية: 5 الجدول

 الدرهم مباليني
2017 2016 

 القطاعات
 املبلغ الحصة

تدابري تم 
 تقييمها

 الحصة
تدابري تم 
 إحصاؤها

 املبلغ
تدابري تم 

 تقييمها
تدابري تم 
 إحصاؤها

 النشاطات العقارية 45 36  656 7 49 11,7% 37 486 8 25,4%
 االحتياط االجتامعي 18 14 385 3 18 4,3% 14 206 4 12,6%
 الفالحة، الصيد البحري 28 23 188 3 29 6,9% 24 373 3 10,1%
 املرافق العامة 17 11 142 3 17 4,1% 11 074 3 9,2%
 الصناعات الغذائية 12 12 780 2 12 2,9% 12 307 2 6,9%
 الوساطة املالية 47 37 124 2 52 12,4% 39 307 2 6,9%
 التصدير 11 8 420 2 12 2,9% 7 295 2 6,9%
 الصحة و العمل االجتامعي 55 40 796 1 55 13,2% 42 750 1 5,2%
 قطاع النقل 24 15 477 1 25 6,0% 19 450 1 4,3%
 امتيازات مشرتكة لكافة القطاعات 28 21 429 1 29 6,9% 20 446 1 4,3%
 الكهرباء والغاز 3 3 889 3 0,7% 3 699 2,1%
صناعة السيارات والصناعات الكيميائية 4 4 407 4 1,0% 4 548 1,6%
 النرش، الطباعة 4 4 189 4 1,0% 4 177 0,5%
 السياحة 4 4 166 4 1,0% 4 166 0,5%
 املناطق 27 21 302 24 5,7% 18 77 0,2%
 قطاعات أخرى 80 53 073 1 81 19,4% 51 060 1 3,2%

100,0%  املجموع 407 306 423 32 418 100,0% 309 421 33
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 ة وأربعني تسعنالحظ من خالل الجدول أن النشاطات العقارية هي األكرث استفادة من التدابري االستثنائية وذلك ب
 %25,4ومتثل هذه النشاطات  .2017مليون درهم سنة  8 486مببلغ  اتدبري  37تدبريا بلغ ما تم تقييمه منها  )49(

  .2017تم تقييمها سنة من النفقات الجبائية التي 

 أما النفقات الجبائية املرتبطة باإلعفاء من جميع الرضائب والرسوم لفائدة برامج السكن االجتامعي الجاري تنفيذها،
مليون درهم منها  4 283فقد بلغت  ،من مجموع النفقات املرتبطة بالنشاطات العقارية %50,5التي متثل حصتها و 

مليون  503مليون درهم تتعلق برسوم التسجيل و  696يبة عىل القيمة املضافة و مليون درهم تتعلق بالرض 2 738
  مليون درهم تتعلق بالرضيبة عىل الدخل. 346درهم تتعلق بالرضيبة عىل الرشكات و 

  12,6%بنسبة أي ،2017مليون درهم سنة  4 206يف حني بلغت النفقات الجبائية املخولة لقطاع االحتياط االجتامعي 
مليون درهم من  3 373مجموعه  البحري مااإلضافية املخولة للفالحة والصيد  وبلغت التدابري جموع النفقات.من م

الجبائية  يخص النفقاتاما فيام  منها الرضيبة عىل القيمة املضافة. %68,5همت  ،2017النفقات الجبائية سنة 
  الجبائية. من مجموع النفقات %9,2، أي بنسبة 2017مليون درهم سنة  3 074فقد بلغت  ،املخولة للمرافق العامة

من  %6,9أي بنسبة  ،2017مليون درهم سنة  2 307الغذائية بلغت النفقات الجبائية املخولة للصناعات  و قد
  مجموع النفقات، وتعود هذه النفقات فقط إىل الرضيبة عىل القيمة املضافة.

مليون  2 307من هذه التدابري تم تقييمها مببلغ  39تدبريا استثنائيا،  52املالية فقد استفاد من  قطاع الوساطةأما 
  مليون درهم منها الرضيبة عىل الرشكات. 1 274همت  2017درهم سنة 

مليون درهم من النفقات  2 295بلغت ما مجموعه فقد  التدابري اإلضافية املخولة للمقاوالت املصدرة، خصوصو ب
بلغت التدابري املخولة للصحة و العمل  يف حني، منها الرضيبة عىل الرشكات. %87,3همت ، 2017الجبائية سنة 

من مجموع النفقات  %5,2أي بنسبة ، 2017مليون درهم من النفقات الجبائية سنة  1 750االجتامعي ما مجموعه 
  الجبائية.

مليون درهم بالنسبة  1 111منها  2017مليون درهم سنة  1 450قطاع النقل فقد استفاد من مبلغ  فيام يخص أما
  مليون درهم بالنسبة للرسوم الداخلية عىل االستهالك. 160 لعمليات النقل الخاضعة للرضيبة عىل القيمة املضافة و
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  عرض شامل لالستثناءات الرضيبيةاألول: الجزء 
ذه االستثنائية املشار إليها بإيجاز يف امللحق. وتتمثل ه تدبريا من التدابري الرضيبية 418يتضمن هذا التقرير جردا ل 

  إعفاءات كلية أو جزئية أو مؤقتة، وتخفيضات وإسقاطات وخصوم ورضائب جزافية وتسهيالت مالية. التدابري يف

  توزيع التدابري االستثنائية تبعا لنوع التدبري: 6 الجدول

 الدرهم مباليني
2017 2016 

 التدبري
 العدد النسبة املبلغ النسبة العدد النسبة املبلغ النسبة
 إعفاءات كلية 260 63,9% 438 22 69,2% 276 66,0% 206 23 69,4%
 تخفيضات 57 14,0% 896 5 18,2% 56 13,4% 511 6 19,5%
 إعفاءات جزئية أو مؤقتة 24 5,9% 369 2 7,3% 19 4,5% 065 2 6,2%
 إسقاطات 6 1,5% 022 1 3,2% 5 1,2% 892 2,7%
 خصوم 45 11,1% 345 1,1% 46 11,0% 358 1,1%
 تسهيالت مالية 5 1,2% 346 1,1% 6 1,4% 356 1,1%
 رضائب جزافية 10 2,5% 7 0,0% 10 2,4% 33 0,1%

 املجموع 407 100,0% 423 32 100,0% 418 100,0% 421 33 100,0%

  .%13,4من التدابري االستثنائية متبوعة بالتخفيضات  %66,0 متثل اإلعفاءات الكلية 2017بالنسبة لسنة 

  النفقات الجبائية التي وقع تقييمها وفق املعايري التالية: وميكن تصنيف

 نوع الرضيبة  
 قطاع النشاط  
 التوجه االجتامعي واالقتصادي أو الثقايف للتدبري  
 الهدف املتوخى من التدبري  
  التدبرياملستفيد من  
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  توزيع التدابري االستثنائية حسب نوع الرضيبة  1
 توزيع التدابري االستثنائية حسب أهميتها وتبعا لنوع الرضيبة: 7 الجدول

 2016التدابري التي تم إحصاؤها يف سنة  2017التدابري التي تم إحصاؤها يف سنة 
 الرضيبة

 العدد النسبة العدد النسبة
 الرضيبة عىل القيمة املضافة 115 28,3% 117 28,0%
 الرضيبة عىل الرشكات 93 22,9% 99 23,7%
 الرضيبة عىل الدخل 92 22,6% 93 22,2%
 التنرب وواجبات التسجيل  73 17,9% 74 17,7%
الرضيبة الخصوصية السنوية املفروضة عىل السيارات 13 3,2% 14 3,3%
 عقود التأمني الرسم عىل 11 2,7% 11 2,6%
 الرسوم الداخلية عىل االستهالك 7 1,7% 7 1,7%
 الرسوم الجمركية 3 0,7% 3 0,7%

 املجموع 407 100,0% 418 100,0%

من مجموع التدابري،  %30,4تبطة بالرضائب غري املبارشة ، بلغت حصة التدابري االستثنائية املر 2017بالنسبة لسنة 
تتعلق  %0,7تتعلق بالرسوم الداخلية عىل االستهالك و  %1,7القيمة املضافة و  تتعلق بالرضيبة عىل %28,0منها 

تهم الرضيبة  %23,7ن التدابري التشجيعية، منها م %45,9بالرسوم الجمركية. أما الرضائب املبارشة فتشكل حصتها 
لغت حصتها ب لتنرب، فقدتتعلق بالرضيبة عىل الدخل. أما فيام يتعلق بواجبات التسجيل و ا %22,2عىل الرشكات و 

  من مجموع التدابري. 17,7%
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  توزيع التدابري االستثنائية حسب القطاعات  2
 توزيع التدابري االستثنائية تبعا لقطاعات النشاط: 8 الجدول

التدابري التي تم 
 2017تقييمها سنة 

 النسبة
التدابري التي تم جردها سنة 

2017 
تم جردها سنة التدابري التي 

2016 
 القطاعات

 الصحة والعمل االجتامعي 55 55 13,2% 42
 الوساطة املالية 47 52 12,4% 39
 النشاطات العقارية 45 49 11,7% 37

 امتيازات مشرتكة 28 29 6,9% 20

 الفالحة والصيد البحري 28 29 6,9% 24
 النقل 24 25 6,0% 19
 املناطق الجغرافية 27 24 5,7% 18
 االحتياط االجتامعي 18 18 4,3% 14
 املرافق العمومية 17 17 4,1% 11
 الصناعات الغذائية 12 12 2,9% 12
 التصدير 11 12 2,9% 7
 النرش، الطباعة 4 4 1,0% 4
 السياحة 4 4 1,0% 4
 الكهرباء والغاز 3 3 0,7% 3

 قطاعات أخرى 84 85 20,3% 55
 املجموع 407 418 100,0% 309

انطالقا من الجدول يتبني أن التدابري التشجيعية تهم من الناحية العملية جميع القطاعات، حيث يأيت قطاع الصحة 
من مجموع التدابري االستثنائية، يليه قطاع الوساطة املالية بنسبة  %13,2والعمل االجتامعي يف املقدمة بنسبة 

  تدبريا). 49( %11,7والنشاطات العقارية بنسبة  12,4%

  أو الثقايفي االجتامع أو ستثنائية تبعا للتوجه االقتصاديتوزيع التدابري اال   3
 توزيع التدابري االستثنائية حسب توجهها االقتصادي واالجتامعي أو الثقايف: 9 الجدول

 نوع النشاط 2014 النسبة 2015 النسبة 2016 النسبة 2017 النسبة
النشاطات االقتصادية 223 55,5% 224 56,1% 227 55,8% 230 55,0%
النشاطات االجتامعية 163 40,5% 159 39,8% 164 40,3% 171 40,9%
 النشاطات الثقافية 16 4,0% 16 4,0% 16 3,9% 17 4,1%

 املجموع 402 100,0% 399 100,0% 407 100,0% 418 100,0%

من مجموع  %55,0حصة من التدابري االستثنائية، مبعدل ميثل ، استفادت النشاطات االقتصادية من أكرب 2017يف عام 
التدابري. ويشكل تشجيع النشاطات االجتامعية أيضا إحدى أولويات الحكومة، حيث أن التدابري االستثنائية لهذا 

ر . يف حني تشكل النشاطات الثقافية أصغ2016باملقارنة مع سنة  %4,3، مسجلة ارتفاعا قدره %40,9القطاع متثل 
  من مجموع التدابري. %4,1حصة من التدابري، أي 
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  توزيع التدابري االستثنائية حسب األهداف  4
 توزيع التدابري االستثنائية حسب األهداف املتوخاة منها: 10 الجدول

 الحصة
التدابري موضوع 

2017التقييم لسنة 
 الحصة

عدد التدابري التي تم 
 2017إحصاؤها سنة 

عدد التدابري التي تم 
 2016إحصاؤها سنة 

 الهدف من التدابري

 النهوض باالقتصاد االجتامعي 36 39 9,3% 19 6,1%
 تشجيع امتالك السكن 39 38 9,1% 31 10,0%
 تعبئة االدخار الداخيل 35 35 8,4% 26 8,4%
 تشجيع االستثامر 22 33 7,9% 21 6,8%
الخدمات الصحيةخفض تكلفة  31 32 7,7% 25 8,1%
 تقليص كلفة التمويل 24 27 6,5% 20 6,5%
 تقليص تكلفة عوامل اإلنتاج 26 24 5,7% 21 6,8%
 النهوض بالقطاع الفالحي 23 23 5,5% 19 6,1%
 دعم القدرة الرشائية 22 23 5,5% 22 7,1%
 تشجيع التعليم 18 18 4,3% 13 4,2%
 املحرومةتنمية املناطق  18 15 3,6% 9 2,9%
 النهوض بالثقافة 16 15 3,6% 7 2,3%
 تشجيع عمليات التصدير 13 13 3,1% 8 2,6%
 تقليص تحمالت الدولة 9 9 2,2% 6 1,9%
 عرصنة النسيج االقتصادي 10 7 1,7% 3 1,0%
 جلب االدخار الخارجي 7 7 1,7% 7 2,3%
 تنمية القطاع املنجمي 6 6 1,4% 6 1,9%
 تشجيع الصناعة التقليدية 5 5 1,2% 4 1,3%
 أهداف أخرى 47 49 11,7% 42 13,6%

 املجموع 407 418 100,0% 309 100,0%

  تدبريا بنسبة 39( ياالجتامع تعلق أساسا بالنهوض باالقتصادتالجبائية التشجيعات  أن الجدولخالل  من يتبني
) و تشجيع %8,4 بنسبةتدبريا  35) و تعبئة االدخار الداخيل (%9,1 تدبريا بنسبة 38 (وتشجيع امتالك السكن%) 9,3

  .)%7,9بنسبة تدبريا  33االستثامر (
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  توزيع التدابري االستثنائية بحسب املستفيد  5
 توزيع التدابري االستثنائية حسب طبيعة املستفيدين: 11 الجدول

 النسبة
التدابري موضوع 

 2017التقييم لسنة 
 النسبة

عدد التدابري التي تم 
 2017إحصاؤها سنة 

عدد التدابري التي تم 
 2016إحصاؤها سنة 

 املستفيدون

 املقاوالت 162 168 39,8% 130 42,1%
 األرس 106 108 26,0% 84 27,2%
 الدولة واملؤسسات العمومية 57 58 14,0% 36 11,7%
 الجمعيات و املؤسسات 55 57 13,5% 37 12,0%
 املقاوالت األجنبية 16 16 3,9% 16 5,2%
 املنظامت الدولية 11 11 2,7% 6 1,9%

 املجموع 407 418 100,0% 309 100,0%

من التدابري  %39,8يتضح من خالل هذا الجدول أن املقاوالت تستفيد من أكرب عدد من التدابري االستثنائية بنسبة 
من التدابري بنسبة  108األرس يف املرتبة الثانية، مستفيدة من . ومن ناحية أخرى، تأيت 2017التي تم إحصاؤها يف 

26,0%.  
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  عرض التدابري الجبائية التي تم تقييمها الجزء الثاين:
  تدبريا موزعة عىل النحو التايل: 309بلغ عدد التدابري املتعلقة بالنفقات الجبائية التي كانت موضوع تقييم 

  تطور عدد التدابري التي وقع تقييمها: 12 الجدول

 الدرهم مباليني
2017 2016 

 الرضيبة
 النسبة املبلغ

 عدد التدابري
التي تم 
 تقييمها

 النسبة املبلغ
 عدد التدابري
التي تم 
 تقييمها

 الرضيبة عىل القيمة املضافة 102 33,3% 161 15 108 35,0% 267 16
 عىل الرشكات الرضيبة 67 21,9% 150 5 66 21,4% 533 4
 واجبات التسجيل و التنرب 65 21,2% 692 3 64 20,7% 038 4
 الرضيبة عىل الدخل 48 15,7% 165 4 47 15,2% 465 4
 الرسم عىل عقود التأمني 10 3,3% 873 1 10 3,2% 328 2

 الرسوم الداخلية عىل االستهالك 6 2,0% 304 1 6 1,9% 177
الخصوصية السنوية املفروضة عىل السياراتالرضيبة  5 1,6% 182 5 1,6% 237

 الرسوم الجمركية 3 1,0% 895 3 1,0% 376 1
 املجموع 306 100,0% 423 32 309 100,0% 421 33

إن اختيار التدابري االستثنائية التي تم تقييمها مبني عىل املعلومات املتوفرة وعىل األولويات املعلن عنها يف إطار 
  اإلصالح الرضيبي.

  النفقات الجبائية املتعلقة بالرضيبة عىل القيمة املضافة  1
  تدابري استثنائية تم تقييمها برسم الرضيبة عىل القيمة املضافة: 13 الجدول

 الدرهم مباليني
 الرمز التدبري التحفيزي 016 2 017 2

 40.091.01 لعمليات بيع الخبز. وحني االسترياداإلعفاء بالداخل  78 78
 40.091.02 لعمليات بيع الكسكس وحني االسترياداإلعفاء بالداخل  31 31

 40.091.03 لعمليات بيع السميد. وحني االسترياداإلعفاء بالداخل  113 114
 40.091.04 لعمليات بيع الدقيق. وحني االسترياداإلعفاء بالداخل  098 1 109 1

 40.091.05 والشعري،لعمليات بيع الحبوب باستثناء الذرة  االستريادوحني إلعفاء بالداخل ا 134 135
 40.091.06 لعمليات بيع الخامئر املستعملة يف الخبازة. وحني االسترياداإلعفاء بالداخل  39 قليل األهمية

73 316 
وظة أو الطري املحف وقشدة الحليبلعمليات بيع الحليب  وحني االسترياداإلعفاء بالداخل 

وكذا ع بالرض والحليب الخاص ةغري املحال  واملحالة أوغري املحفوظة، املركزة أو غري املركزة 
 املنتجات األخرى املشتقة من الحليب باستثناء املعبأةذات الصنع التقليدي غري  الزبدة

40.091.07 

404 599 
 صبوسكر القالشمندر  (سكرلعمليات بيع السكر الخام  وحني االسترياداإلعفاء بالداخل 

 املامثلة). وأنواع السكر
40.091.08 

 40.091.09 إعفاء عمليات بيع التمور امللففة املنتجة باملغرب. 27 27

105 104 
إعفاء عمليات بيع منتجات الصيد البحري سواء أكانت طرية أو مجمدة تامة أو مجزأة 

 ملنتجات الصيد البحري املغريب واإلعفاء حني االسترياد
40.091.10 

 40.091.11 إعفاء عمليات بيع اللحم الطري أو املجمد 311 1 323 1
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 الرمز التدبري التحفيزي 016 2 017 2

106 86 
املستخرجة من سحق الزيتون املصنوعة من لدن  واملنتجات الثانويةإعفاء زيت الزيتون 
 الوحدات التقليدية.

40.091.12 

28 27 
 لعمليات بيع الشموع و الربافني الداخلة يف صنعها باستثناء وحني االسترياداإلعفاء بالداخل 

 الشموع املعدة ألغراض الزينة و الربافني املستعملة يف صنعها.
40.091.13 

 40.091.15 إعفاء السبيب النبايت.  قليل األهمية
 40.091.16 .إعفاء الزرايب ذات الطابع التقليدي املصنعة محليا 10 10
 40.091.17 املعادن املستعملة.إعفاء  10 42
 40.091.18 إعفاء البيوع الواقعة عىل املصوغات املصنوعة باملغرب من املعادن النفيسة. 9 9

 40.091.19 املدموغة التي تصدرها الدولة. واألوراق واملطبوعاتإعفاء عمليات بيع الطوابع الجبائية  297 307
 40.091.20 تأمني.عىل عقود ال والخاضعة للرضيبةإعفاء الخدمات التي تنجزها مختلف رشكات التأمني  464 824

110 109 
كذا و املوسيقى املطبوعة  واملنشورات والكتب أو واسترياد الجرائدإعفاء عمليات بيع 

يبة بيع من الرض والكتب ويشمل اإلعفاءاملرتاصة املستنسخة فيها املنشورات  األسطوانات
 .واملنشورات والكتبفايات طبع الجرائد ن

40.091.21 

 40.091.22 إعفاء أعامل التأليف والطبع والتسليم املرتبطة بها 29 29

38 51 
إذا كان  وكذا للنرش والنرشات الدوريةاملعد لطبع الجرائد  واسترياد الورقإعفاء عمليات بيع 

 موجها إىل مطبعة من املطابع.
40.091.23 

 قليل األهمية قليل األهمية
األرشطة الوثائقية أو الرتبوية والتي مل يتم استريادها بغرض  وعند االسترياداإلعفاء بالداخل 

 تحقيق الربح.
40.091.24 

 40.091.28 .إعفاء العمليات التي ينجزها مستغلو الحاممات والرشاشات العمومية واألفرنة التقليدية 76 80
 40.091.35 .للدولة والسلفات املمنوحةبالقروض  والفوائد املتعلقةإعفاء العمليات  828 2 710 2

 قليل األهمية قليل األهمية
ا لطلبة يف حكمه والهيات املعتربةإعفاء فوائد القروض املمنوحة من طرف مؤسسات االئتامن 

 واملعدة لتمويل دراستهم. والتكوين املهنيالتعليم الخاص 
40.091.36 

4 5 
إعفاء الخدمات املقدمة من طرف مؤسسات التعليم الخاص لفائدة التالميذ والطلبة 
 املسجلني بها الذين يتابعون بها دراستهم وذلك فيام يخص اإلطعام والنقل املدريس والرتفيه

40.091.37 

331 316 
ومقومو البرص  والدالكون الطبيون وأطباء األسنانإعفاء الخدمات التي يقدمها األطباء 

 .والقوابلومصححو النطق واملمرضون والعشابون 
40.091.39 

 40.091.40 العالجية. إعفاء الخدمات التي يقدمها مستغلو املصحات أو املؤسسات الصحية أو 180 189
 40.091.41 إعفاء الخدمات التي يقدمها مستغلو مختربات التحاليل الطبية. 70 73
 40.091.42 األجهزة الخاصة املعدة خصيصا للمعاقني.إعفاء عمليات بيع  4 4

 40.091.45 عمالئها.إعفاء عمليات القرض التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغرى لفائدة  56 93

 40.091.46 الفالحية. نجاز أهداف جمعيات مستغيل املياهالرضورية إل  إعفاء العمليات قليل األهمية قليل األهمية

 قليل األهمية قليل األهمية
إعفاء مجموع األنشطة والعمليات التي ينجزها املكتب الوطني لألعامل الجامعية 

 واالجتامعية والثقافية.
40.091.47 

 40.092.03 اإلعفاء بالداخل و حني االسترياد لألسمدة 75 170

590 376 
ة ال ألغراض فالحياإلعفاء بالداخل و حني االسترياد للمنتجات واملعدات إذا كانت مخصصة 

 غري
40.092.04 

77 75 
اإلعفاء بالداخل و حني االسترياد ألموال االستثامر التي يجب أن تقيد يف حساب لألصول 
الثابتة وتخول الحق يف الخصم إذا اشرتتها املنشآت الخاضعة للرضيبة عىل القيمة املضافة، 

 شهرا ابتداء من تاريخ الرشوع يف مزاولة نشاطها. )36(خالل مدة ستة و ثالثني 
40.092.05 

32 31 
اإلعفاء بالداخل و حني االسترياد للحافالت والشاحنات والسلع التجهيزية املتصلة بها الواجب 

ق املقتناة من لدن منشآت النقل الدويل عرب الطرق، ويطب تقييدها يف حساب لألصول الثابتة و
 و ثالثني شهرا ابتداء من تاريخ الرشوع يف مزاولة نشاطها. اإلعفاء خالل مدة ستة

40.092.06 
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86 69 

املهني  نويأو التكاإلعفاء بالداخل و حني االسترياد للسلع التجهيزية املعدة للتعليم الخاص 
ليم املقتناة من طرف املؤسسات الخاصة للتع التي يجب أن تقيد يف حساب األصول الثابتة و

عدة خصيصا ملاملستخدمة للنقل املدريس الجامعي وا املهني باستثناء السيارات غريأو التكوين 
 شهرا ابتداء من تاريخ الرشوع يف مزاولة نشاطها )36(ستة و ثالثني  لهذا الغرض خالل مدة

40.092.07 

 قليل األهمية قليل األهمية
اإلعفاء بالداخل و حني االسترياد للسلع التجهيزية واملعدات واألدوات املشرتاة من لدن حاميل 

بتداء من اشهرا  )36(شهادات التكوين املهني. ويطبق هذا اإلعفاء خالل مدة ستة و ثالثني 
 تاريخ الرشوع يف مزاولة نشاطهم.

40.092.08 

8 6 
اإلعفاء بالداخل و حني االسترياد للمعدات الرتبوية أو العلمية أو الثقافية املستوردة معفاة 

علوم املتحدة للرتبية و ال منظمة األمممن الرسوم والرضائب عىل االسترياد طبقا التفاقات 
 »UNESCO«والثقافة 

40.092.09 

 6 قليل األهمية
التجهيزية واملعدات واألدوات املشرتاة من لدن اإلعفاء بالداخل و حني االسترياد للسلع 

الجمعيات املهتمة بشؤون األشخاص املعاقني والتي ال تهدف إىل الحصول عىل ربح إذا كان 
 استعاملها للسلع املذكورة يدخل يف نطاق املهام املوكولة إليها مبقتىض أنظمتها األساسية.

40.092.11 

 2 قليل األهمية
حني االسترياد للسلع التجهيزية واملعدات واألدوات املشرتاة من لدن اإلعفاء بالداخل و 

"الهالل األحمر" املغريب إذا كان استعاملها من قبله يدخل يف نطاق املهام املوكولة إليه مبقتىض 
 نظامه األسايس.

40.092.12 

19 17 
الخدمات من طرف عمليات اقتناء املواد و السلع و التجهيزات و الخدمات و كدا تقديم 

مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعامل االجتامعية والرتبية والتكوين وفقا للمهام املنوطة 
 بها.

40.092.13 

 40.092.14 إعفاء عمليات االقتناء التي تقوم بها مؤسسة الحسن الثاين ملكافحة داء الرسطان. قليل األهمية قليل األهمية
 40.092.15 التي تقوم بها العصبة الوطنية ملكافحة أمراض القلب والرشايني.إعفاء عمليات االقتناء  6 2

230 6 
اإلعفاء بالداخل و حني االسترياد للسلع التجهيزية واملعدات واألدوات املشرتاة من لدن 

 مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان يف إطار املهام املخولة لها قانونا.
40.092.16 

4 165 
وحني االسترياد للسلع التجهيزية واملعدات واألدوات التي تستوردها مؤسسة اإلعفاء بالداخل 

 الشيخ خليفة بن زايد يف إطار املهام املنوطة بها.
40.092.17 

 40.092.18 اإلعفاء بالداخل و حني االسترياد للمواد والتجهيزات املستعملة يف تنقية الدم. 27 36

175 117 
) االدوية Hépatites B et Cاالسترياد االدوية املضادة للرسطان و (اإلعفاء بالداخل و حني 

ض ااملضادة اللتهاب الكبد الفريويس واألدوية املخصصة لعالج أمراض السكري والربو وأمر 
 القلب والرشايني ومرض السيدا.

40.092.19 

78 64 

شخاص التي يسلمها األ اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد للسلع والبضائع واألشغال والخدمات 
الطبيعيون أو املعنويون املغاربة أو األجانب عىل سبيل الهبة إىل الدولة والجامعات املحلية 
واملؤسسات العامة والجمعيات املعرتف لها بصفة املنفعة العامة التي تعنى باألحوال 

 االجتامعية والصحية لألشخاص املعاقني أو املوجودين يف وضعية صعبة.

40.092.20 

206 124 
اإلعفاء بالداخل و حني االسترياد للسلع والبضائع واألشغال والخدمات التي تسلمها 
الحكومات األجنبية أو املنظامت الدولية عىل سبيل الهبة يف نطاق التعاون الدويل إىل الدولة 

 والجامعات املحلية واملؤسسات العامة والجمعيات املعرتف لها بصفة املنفعة العامة
40.092.21 

15 12 
إعفاء السلع والبضائع واألشغال والخدمات التي تسلمها حكومة اململكة املغربية عىل سبيل 

 الهبة إىل الحكومات األجنبية.
40.092.22 

12 27 
اإلعفاء بالداخل و حني االسترياد للسلع والبضائع واألشغال والخدمات التي ميولها أو يسلمها 

 هبات.االتحاد األوريب بواسطة 
40.092.23 

 40.092.24 إعفاء العمليات التي ينجزها البنك اإلسالمي للتنمية. قليل األهمية قليل األهمية

 قليل األهمية قليل األهمية
اإلعفاء بالداخل و حني االسترياد للسلع املنقولة أو غري املنقولة املشرتاة من لدن وكالة بيت 

 مال القدس.
40.092.25 
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7 7 
نع بإصدار النقود وص املغرب فيام يتعلقإعفاء العمليات واألنشطة التي يقوم بها بنك 

ملقدمة بالخدمات االقيم والوثائق األمنية؛ وفيام يتعلق  وراق املالية والعمالت وغريها مناأل 
 عامة، بكل نشاط ال يهدف للحصول عىل ربح. للدولة؛ وبصفة

40.092.26 

45 14 
عن عمليات القرض وجميع الخدمات األخرى التي تقوم بها البنوك الفوائد والعموالت 

 "OFFSHOREاملتواجدة باملناطق الحرة "
40.092.27 

 قليل األهمية قليل األهمية
 SOCIETES HOLDING OFFSHOREالعمليات املنجزة من لدن الرشكات القابضة 

 طبيعيني أولفائدة أشخاص  أو» OFFSHORE«الحرة  يف املناطقاملتواجدة لفائدة البنوك 
 معنويني غري مقيمني ويؤدى عنها بعمالت أجنبية قابلة للتحويل.

40.092.28 

2 738 2 529 
املعدة للسكن الرئييس التي ترتاوح مساحتها  االجتامعيةإعفاء عمليات تفويت املساكن 

الرضيبة  احتسابدرهم دون  250  000بيعها و ال يتعدى مثن  2م  80و  50املغطاة ما بني 
 عىل القيمة املضافة.

40.092.29 

 قليل األهمية قليل األهمية
غرفة ال  50إعفاء عمليات بناء األحياء واإلقامات واملباين الجامعية املتكونة عىل األقل من 

تتجاوز الطاقة اإليوائية لكل غرفة رسيرين واملنجزة من لدن املنعشني العقاريني خالل مدة 
 سنوات إبتداءا من تاريخ رخصة البناء يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة.أقصاها ثالث 

40.092.30 

 قليل األهمية قليل األهمية
املتعلقة مبرشوع " النسيم" من طرف الرشكة  االجتامعيةإعفاء عمليات إنجاز املساكن 

 )SONADAC( الوطنية للتهيئة الجامعية
40.092.31 

 40.092.32 إعفاء العمليات املنجزة من طرف رشكة " سال الجديدة" يف إطار أنشطتها. قليل األهمية قليل األهمية

 قليل األهمية قليل األهمية
إعفاء عمليات ترميم املآثر التاريخية املرتبة والتجهيزات األساسية ذات املنفعة العامة التي 

 ينجزها األشخاص الطبيعيون واملعنويون.
40.092.33 

 40.092.34 عمليات البيع واإلصالح والتحويل املتعلقة باملراكب البحرية.إعفاء  5 44

 13 قليل األهمية
يادين والص يف مراكب رشكات املالحة البحرية إعفاء عمليات بيع املنتجات املعدة إلدماجها

 املحرتفني ومجهزي سفن الصيد البحري.
40.092.35 

 5 قليل األهمية
إعفاء عمليات النقل الدويل والخدمات املرتبطة بها وكذا عمليات اإلصالح والتعهد والصيانة 

تفكيك  وكذا عملياتوالتحويل واالستئجار والكراء املتعلقة مبختلف وسائل النقل املذكور 
 الطائرات.

40.092.36 

2 9 
"الوكالة الخاصة طنجة إعفاء مجموع األنشطة والعمليات املنجزة من لدن الرشكة املسامة 

 البحر األبيض املتوسط".
40.092.38 

 13 قليل األهمية
األجنبية لإلنتاجات السمعية  إعفاء السلع والخدمات املتملكة أو املكرتاة من لدن املنشآت

 البرصية والسينامئية والتلفزيونية مبناسبة تصوير أفالم باملغرب.
40.092.39 

54 56 
السلع واملواد املقتناة يف الداخل من طرف األشخاص الطبيعيني غري املقيمني عند مغادرتهم 

درهم مع  )2000(الرتاب الوطني وذلك بالنسبة لكل رشاء يساو ي أو يفوق مبلغه ألفي 
 احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة.

40.092.40 

132 313 
والخدمات من لدن الحاصلني عىل  اقتناء السلعاإلعفاء بالداخل و حني االسترياد لعمليات 

امتياز استغالل حقول الهيدروكاربورات، وان اقتىض الحال كل واحد من الحاصلني عليه إن 
 كان مشرتكا بينهم، وكذا املتعاقدين واملتعاقدين من الباطن معهم.

40.092.41 

224 179 
الطبيعيني بغرض استغاللها  األشخاصإعفاء العربات الجديدة التي يتم اقتناؤها من طرف 

 .خصيصا كسيارات أجرة (طاكيس)
40.092.43 

 40.092.44 )%50(تخفيض  إعفاء عمليات بناء املساجد قليل األهمية 5

1 3 
إعفاء املواد والسلع والتجهيزات والخدمات املقتناة وكذا الخدمات املقدمة من طرف مؤسسة 

 االجتامعية للقيمني الدينينيمحمد السادس للنهوض باألعامل 
40.092.45 

 قليل األهمية قليل األهمية
إعفاء املواد والسلع والتجهيزات والخدمات املقتناة وكذا الخدمات املقدمة من طرف مؤسسة 

 محمد السادس لنرش املصحف الرشيف
40.092.46 

مؤسسة لال سلمى للوقاية إعفاء املواد و السلع و التجهيزات و الخدمات املقتناة من طرف   6
 و عالج الرسطان و كذا الخدمات املقدمة من لدنها

40.092.47 
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113 110 

عىل طلب منها ويف حدود  ملصدرة للمنتجات و الخدمات، بناءميكن أن يؤذن للمنشآت ا
مجموع رقم األعامل املتعلق بعملية التصدير املنجزة، أن تتسلم مع وقف استيفاء الرضيبة 

املضافة بالداخل، البضائع واملواد األولية واللفائف غري املرجعة والخدمات الالزمة  عىل القيمة
 للعمليات املذكورة.

40.094.01 

74 176 
مع الحق يف الخصم عمليات البيع والتسليم  %7البالغ تخضع للرضيبة بالسعر املخفض 

كني التطهري املقدمة للمشرت املتعلقة باملاء املزودة به شبكات التوزيع العام و كذا خدمات 
 من طرف الهيئات املكلفة بالتطهري.

40.099.01 

4 23 
مع الحق يف الخصم العمليات املتعلقة بإيجار  %7تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ 

 عدادي املاء والكهرباء.
40.099.02 

234 445 
املنتجات الصيدلية واملواد مع الحق يف الخصم  %7تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ 

 األولية واملنتجات التي يدخل مجموع أو بعض عنارصها يف تركيب املنتجات الصيدلية.
40.099.03 

10 96 
مع الحق يف الخصم اللفائف غري املرجعة  %7تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ 

 للمنتجات الصيدلية وكذا املنتجات واملواد الداخلة يف صنعها.
40.099.04 

12 6 
مع الحق يف الخصم األدوات املدرسية واملنتجات  %7تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ 

 واملواد الداخلة يف تركيبها.
40.099.05 

242 254 
مع الحق يف الخصم السكر املصفى أو املكتل،  %7يخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ 

وأرشبة السكر الخالص غري املعطرة وغري امللونة، ما عدا ويدخل فيام ذكر "الفرجواز" والقند 
 باقي املواد املسكرة.

40.099.07 

 40.099.08 مع الحق يف الخصم مصربات الرسدين. %7تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  11 11
 40.099.09 مع الحق يف الخصم مسحوق الحليب. %7يخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  21 4

1 10 
شكل  (يفمع الحق يف الخصم الصابون املنزيل  %7يخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ 

 .كتل)قطع أو 
40.099.10 

147 107 
مع الحق يف الخصم السيارة املسامة "السيارة  %7تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ 

خدمات تركيب السيارة االقتصادية" وجميع املنتجات واملواد الداخلة يف صنعها، وكذا 
 االقتصادية املذكورة.

40.099.11 

60 37 
مع الحق يف الخصم الزبدة باستثناء الزبدة ذات  %14البالغ تخضع للرضيبة بالسعر املخفض 

 الصنع التقليدي.
40.099.12 

563 357 
مع الحق يف الخصم عمليات نقل املسافرين  %14تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ 

 والبضائع باستثناء عمليات النقل السكيك.
40.099.15 

 40.099.17 الكهربائية.الحق يف الخصم الطاقة  مع %14تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  266 678

150 150 
الخدمات املؤداة عن  الخصم،من غري حق يف  %14تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ 

 كل عون أو وسيط أو سمسار، نظرا للعقود التي يقدمها إلحدى مقاوالت التأمني.
40.099.19 

 قليل األهمية قليل األهمية
إذا  صورة،مواملطويات ولو  د املنشورات الدعائية مثل األدلةتعفى من الرضيبة عند اإلستريا

كانت تهدف أساسا إىل حث الجمهور عىل زيارة بلد أو جهة أو سوق أو معرض يكتيس طابعا 
 عاما وكانت معدة لتوزيعها باملجان وغري متضمنة ألي إعالن تجاري.

40.123.07 

  قليل األهمية

تعفى من الرضيبة عند اإلسترياد الهيدروكاربورات املعدة لتموين السفن التي تقوم مبالحة 
أعايل البحار وأجهزة املالحة الجوية التي تقوم مبالحة فيام وراء الحدود باتجاه الخارج إذا  يف

كانت معفاة من الرسوم الجمركية وفق الرشوط املحددة يف مدونة الجامرك والرضائب غري 
 املبارشة.

40.123.08 

 40.123.09 حري.للصيد البتعفى من الرضيبة عند اإلسترياد السفن مهام كانت حمولتها املستخدمة  4 4

59 7 
تعفى من الرضيبة عند اإلسترياد املراكب البحرية والسفن واملراكب والبواخر والزوارق التي 
تستطيع بوسائلها الخاصة أن تكون وسيلة للنقل يف البحر وتقوم مبالحة بحرية بوجه خاص.

40.123.10 

20 57 
 الحية األصيلة من أنواع الخيول واألبقار واألغنامتعفى من الرضيبة عند اإلسترياد الحيوانات 

 وكذا املاعز والجامل والنعام وبيض النعام املعد للحضن.
40.123.12 
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 51 قليل األهمية
يعفى من الرضيبة عند اإلسترياد اللباب وأنواع البصل والعساقيل والجذور ذات العساقيل 

 والعباقر والجذامري يف حالة جمس.
40.123.14 

 40.123.16 يعفى من الرضيبة عند االسترياد الحمص والعدس والفول عىل حالتها الطبيعية. 28 12
 40.123.17 قضبان. يعفى من الرضيبة عند اإلسترياد الذهب الصايف يف سبائك أو قليل األهمية 89

 قليل األهمية 18
ادن الثمينة جميع املعتعفى من الرضيبة عند اإلسترياد النقود املتداولة بصفة قانونية وكذا 

 املعدة للعمليات التي ينجزها بنك املغرب لحسابه الخاص.
40.123.18 

131 83 

األدوات و  سترياد السلع التجهيزية واملعداتتعفى من الرضيبة عىل القيمة املضافة حني اال 
يف  درهم وذلك ) مليون100الرضورية إلنجاز مشاريع استثامر تساوي أو تفوق كلفتها مائة (

إطار اتفاقية تربم مع الدولة إذا اشرتتها املنشآت الخاضعة للرضيبة عىل القيمة املضافة، خالل 
) شهرا ابتداء من تاريخ أول عملية استرياد املرتبطة باالتفاقية السارية 36مدة ستة وثالثني (

 ) شهرا.24املفعول، مع إمكانية متديد هذه املدة ألربعة وعرشين (

40.123.22 

 13 قليل األهمية
تعفى من الرضيبة عىل القيمة املضافة حني االسترياد التجهيزات واملعدات املخصصة لتسيري 

 .جمعيات السلفات الصغرية
40.123.34 

تعفى من الرضيبة عند االسترياد اللحوم واألسامك املعدة ملؤسسات اإلطعام املحددة يف   19
 املسمية الجمركية.

40.123.40 

من الرضيبة عىل القيمة املضافة حني االسترياد الطائرات املخصصة للنقل التجاري  تعفى  157
 .الجوي الدويل املنتظم و كذا التجهيزات وقطع الغيار املستعملة يف إصالح هذه الطائرات

40.123.43 

 40.123.44 .القطارات و التجهيزات السككية املوجهة لنقل املسافرين والبضائعتعفى   32

 5 األهميةقليل 

,يف  امجاملتعلقة بإنجاز برن يام يخص العقود واألنشطة والدخولإعفاء املنعشني العقاريني ف
سكن بالوسط  200مشفوعة بدفرت للتحمالت, لبناء  ة تكونإطار اتفاقية مربمة مع الدول

 )5سكن بالوسط القروي، موزع عىل فرتة أقصاها خمس () 50( الحرضي أو
 اإلعفاء املساكن ذات القيمة تاريخ تسليم أول رخصة للبناء. ويهم هذاسنوات تبتدئ من 

مرت مربع وال  60إىل  50املساحة املغطاة لكل وحدة منها  العقارية املخفضة التي ال تتجاوز
 الرضيبة. د رهم باحتساب 140 000عىل مجموع قيمتها العقارية  يزيد

40.247.01 

 AAA.01.40 مؤسسة محمد الخامس للتضامن وفقا للمهام املنوطة بها.العمليات املنجزة من طرف  10 38
 AAB.01.40 العمليات املنجزة من طرف مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء. 2 1

 املجموع 157 15 267 16
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  النفقات الجبائية املتعلقة بالرضيبة عىل الرشكات  2
  استثنائية تم تقييمها برسم الرضيبة عىل الرشكاتتدابري : 14 الجدول

 الدرهم مباليني
 الرمز التدبري التحفيزي 016 2 017 2

 13.006.02 إعفاء العصبة الوطنية ملكافحة أمراض القلب والرشايني. قليل األهمية قليل األهمية
 13.006.03 الرسطان.إعفاء مؤسسة الحسن الثاين ملكافحة داء  قليل األهمية قليل األهمية

 13.006.05 إعفاء مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان. 8 13
 13.006.06 إعفاء مؤسسة محمد الخامس للتضامن. 29 20

 13.006.07 إعفاء مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعامل االجتامعية للرتبية والتكوين. قليل األهمية قليل األهمية

 13.006.08 املكتب الوطني لألعامل الجامعية االجتامعية والثقافية. إعفاء قليل األهمية قليل األهمية

57 44 
إعفاء الرشكات غري املقيمة فيام يتعلق بزائد القيمة الناتج عن تفويت قيم منقولة 
مسعرة يف بورصة القيم باملغرب، باستثناء زائد القيمة الناتج عن تفويت سندات 

 العقاري.الرشكات التي يغلب عليها الطابع 
13.006.10 

 13.006.11 إعفاء البنك اإلسالمي للتنمية. 2 2
 13.006.12 إعفاء البنك اإلفريقي للتنمية. 58 62

 13.006.14 إعفاء الرشكة املالية الدولية. قليل األهمية قليل األهمية
 13.006.15 إعفاء وكالة بيت مال القدس الرشيف. قليل األهمية قليل األهمية

 13.006.16 إعفاء وكالة املساكن والتجهيزات العسكرية. 699 6

733 684 
إعفاء الهيئات املكلفة بالتوظيف الجامعي للقيم املنقولة، فيام يخص األرباح املحققة 

 يف إطار غرضها القانوين.
13.006.17 

2 1 
إعفاء صناديق التوظيف الجامعي للتسنيد، فيام يخص األرباح املحققة يف إطار غرضها 

 القانوين.
13.006.18 

 قليل األهمية قليل األهمية
إعفاء هيئات توظيف رأس املال باملجازفة فيام يخص األرباح املحققة يف إطار غرضها 

 القانوين.
13.006.19 

 SONADAC 13.006.20إعفاء الرشكة الوطنية للتهيئة الجامعية  قليل األهمية قليل األهمية
 13.006.21 إعفاء رشكة " سال الجديدة". قليل األهمية قليل األهمية

 13.006.22 إعفاء وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتامعية لعامالت وأقاليم شامل اململكة. 2 قليل األهمية

 13.006.23 إعفاء وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتامعية ألقاليم جنوب اململكة. قليل األهمية قليل األهمية

 قليل األهمية قليل األهمية
إعفاء وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتامعية لعاملة وأقاليم الجهة الرشقية 

 للمملكة.
13.006.24 

 13.006.25 األبيض املتوسط. طنجة البحرإعفاء الوكالة الخاصة  3 3

 1 قليل األهمية
 أو عملياتها وكذاإعفاء جامعة األخوين بإفران بالنسبة ملجموع أنشطتها 

 الدخول املحتملة املرتبطة بها.
13.006.26 

 1 قليل األهمية
إعفاء مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد بالنسبة ملجموع أنشطتها أو عملياتها أو الدخول 

 املحتملة املرتبطة بها.
13.006.28 

159 182 
 مليونن عرشيإعفاء املستغالت الفالحية التي تحقق رقم أعامل سنوي يقل عن 

 .2017دجنرب  31) درهم فيام يخص دخولها الفالحية و  ذلك إىل غاية 20 000 000( 
13.006.29 

3 3 
 ملياتهاعإعفاء مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج الرسطان، بالنسبة ملجموع أنشطتها أو 

 وكذا الدخول املحتملة املرتبطة بها.
13.006.30 
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1 637 1 784 

) سنوات متتالية وفرضها 5اإلعفاء من مجموع الرضيبة عىل الرشكات طيلة خمس (
  فيام بعد هذه املدة بالنسبة ل: %17,5بسعر مخفض 

املنشآت املصدرة للمنتجات أو الخدمات، باستثناء املنشآت املصدرة للمعادن  -1
  املستعملة،  التي تحقق يف السنة رقم أعامل حني التصدير.

الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي، برسم رقم أعاملها املنشآت  -2
املحقق من بيع املنتجات املصنعة إىل املنشآت املصدرة املشار إليها أعاله التي تقوم 

  بتصديرها.
مقدمي الخدمات و املنشآت الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي،  -3

ألجنبية مع املنشآت املقامة بالخارج أو يف برسم رقم أعاملهم املحقق بالعمالت ا
املناطق الحرة للتصدير و املطابق للعمليات املتعلقة مبنتجات مصدرة من طرف 

 منشآت أخرى.

13.006.32 

33 38 

) سنوات متتالية وفرضها 5اإلعفاء من مجموع الرضيبة عىل الرشكات طيلة خمس (
للمنشآت الفندقية، عن مؤسساتها فيام بعد هذه املدة بالنسبة  %17,5بسعر مخفض 

الفندقية، فيام يخص جزء األساس املفروضة عليه الرضيبة املطابق لرقم أعاملها الذي 
تم تحقيقه بعمالت أجنبية محولة إىل املغرب بصفة فعلية مبارشة أو لحسابها عن 

 طريق وكاالت لألسفار.

13.006.35 

1 1 

) سنوات متتالية وفرضها 5اإلعفاء من مجموع الرضيبة عىل الرشكات طيلة خمس (
فيام بعد هذه املدة بالنسبة لرشكات تدبري اإلقامات العقارية  %17,5بسعر مخفض 

لإلنعاش السياحي فيام يخص جزء األساس املفروضة عليه الرضيبة املطابق لرقم أعاملها 
 لة إىل املغرب بصفة فعلية مبارشة أو لحسابها عنالذي تم تحقيقه بعمالت أجنبية محو 

 طريق وكاالت األسفار.

13.006.36 

39 34 

ت متتالية وفرضها ) سنوا5اإلعفاء من مجموع الرضيبة عىل الرشكات طيلة خمس (
فيام بعد هذه املدة بالنسبة لرشكات الخدمات املكتسبة لصفة  %8,75بسعر مخفض 

فيام يخص رقم أعاملها حني التصدير وزائد القيمة الصايف  "القطب املايل للدار البيضاء "
 ذو املصدر األجنبي املتعلق بالقيم املنقولة واملحقق خالل سنة محاسبية معينة

13.006.37 

 قليل األهمية قليل األهمية
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، املبالغ املوزعة املقتطعة من األرباح 

 رأس مال الرشكات الحاصلة عىل امتياز إلدارة مرفق عام.الهتالك 
13.006.38 

151 141 
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، املبالغ املوزعة املتأتية من رشاء 
األسهم أو حصص املشاركة الصادرة عن الهيئات املكلفة بالتوظيف الجامعي للقيم 

 املنقولة.
13.006.39 

26 24 
من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، الربائح املقبوضة من لدن الهيئات  تعفى

 املكلفة بالتوظيف الجامعي للقيم املنقولة.
13.006.41 

 قليل األهمية قليل األهمية
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، الربائح املقبوضة من لدن هيئات 

 باملجازفة.توظيف رأس املال 
13.006.42 

 قليل األهمية قليل األهمية
نوك الربائح املوزعة من طرف الب تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع،

 ) عىل مساهميها.Banques Offshoreالحرة (
13.006.44 

 قليل األهمية قليل األهمية
هميها الربائح املوزعة من عىل مساتعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، 

)Holding Offshore طرف الرشكات القابضة الحرة باعتبار نسبة األرباح املرتتبة عن (
  األنشطة التي تخول االستفادة من الرضيبة الجزافية.

13.006.45 

39 38 
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع،الربائح وغريها من عوائد املساهمة 
املامثلة املدفوعة أو املوضوعة رهن اإلشارة أو املقيدة يف حساب أشخاص غري مقيمني 

 من قبل الرشكات املقامة يف املناطق الحرة للتصدير.
13.006.46 
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 قليل األهمية قليل األهمية
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع األرباح والربائح املوزعة من طرف 

 الحاصلة عىل امتياز الستغالل حقول الهيدروكاربوراتاملنشآت 
13.006.47 

161 150 
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، الفوائد والحاصالت األخرى املامثلة 

 املدفوعة إىل الهيئات املكلفة بالتوظيف الجامعي للقيم املنقولة.
13.006.49 

 قليل األهمية قليل األهمية
الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، الفوائد والحاصالت األخرى املامثلة  تعفى من

 املدفوعة إىل صناديق التوظيف الجامعي للتسنيد.
13.006.50 

 قليل األهمية قليل األهمية
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، الفوائد والحاصالت األخرى املامثلة 

 هيئات توظيف رأس املال باملجازفة.املدفوعة إىل 
13.006.51 

4 3 
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، الفوائد والحاصالت األخرى املامثلة 
املدفوعة إىل أصحاب الودائع وجميع التوظيفات األخرى املنجزة بعمالت أجنبية قابلة 

 ).Offshore Banquesللتحويل لدى البنوك الحرة (
13.006.53 

14 14 
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، الفوائد املقبوضة من لدن الرشكات 
غري املقيمة برسم القروض املمنوحة بعمالت أجنبية من لدن البنك األوريب لالستثامر يف 

 إطار مشاريع مصادق عليها من قبل الحكومة.
13.006.55 

4 4 
الرشكات املحجوزة يف املنبع، حقوق اإليجار و املكافآت املامثلة تعفى من الرضيبة عىل 

 املرتبطة باستئجار و إيجار و صيانة الطائرات املخصصة للنقل الدويل.
13.006.56 

110 114 
بالنسبة للمنشآت املنجمية  % 17,5الرضيبة عىل الرشكات بالسعر املخفض فرض

ع منتجاتها إىل منشآت تقوم بتصديرها بعد رفاملصدرة و املنشآت املنجمية التي تبيع 
 قيمتها.

13.006.57 

366 323 
) 20عن السنوات العرشين ( %8,75) سنوات و فرض الرضيبة بسعر 5إعفاء كيل طيلة (

 املوالية بالنسبة للمنشآت التي تزاول نشاطاتها يف املناطق الحرة للتصدير.
13.006.59 

151 119 

) 20عن السنوات العرشين ( %8,75و فرض الرضيبة بسعر  ) سنوات5(إعفاء كيل طيلة 
تدخلة بيض املتوسط وكذا الرشكات املالبحر اال  –املوالية بالنسبة للوكالة الخاصة طنجة 

البحر  –يف إنجاز و تهيئة استغالل و صيانة مرشوع املنطقة الخاصة للتنمية طنجة 
 .األبيض املتوسط و املقامة يف املناطق الحرة للتصدير

13.006.61 

4 5 
سنوات بالنسبة للحاصلني عىل  )10(إعفاء كيل من الرضيبة عىل الرشكات طيلة عرش 

 امتياز الستغالل حقول الهيدروكاربورات.
13.006.62 

 قليل األهمية قليل األهمية
) سنوات بالنسبة للرشكات التي تستغل 4(إعفاء من الرضيبة عىل الرشكات طيلة أربع 

 املحاسبة املعتمدة.مراكز تدبري 
13.006.63 

 قليل األهمية قليل األهمية
) سنوات، بالنسبة 5طيلة خمس ( %17,5عىل الرشكات بالسعر املخفض  فرض الرضيبة

 للمنشآت الحرفية التي يكون إنتاجها أساسا حصيلة عمل يدوي.
13.006.66 

4 2 
سنوات، بالنسبة ) 5طيلة خمس ( %17,5فرض الرضيبة عىل الرشكات بالسعر املخفض 

 للمؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين املهني.
13.006.67 

 قليل األهمية قليل األهمية
) سنوات، بالنسبة 5طيلة خمس ( %17,5فرض الرضيبة عىل الرشكات بالسعر املخفض 

 للرشكات الرياضية.
13.006.68 
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 13 قليل األهمية
ة اختياريا إما سن 15) ملدة Banques offshoreفرض الرضيبة عىل البنوك الحرة (

 000 25أو بأداء مبلغ جزايف مربئ من جميع الرضائب قدره  %10بالسعر املخفض 
 دوالر أمرييك يف السنة.

13.006.70 

 قليل األهمية قليل األهمية
سنة مببلغ  15) ملدة Holdings offshoreفرض الرضيبة عىل الرشكات القابضة الحرة (

 دوالر أمرييك مربئ من جميع الرضائب. 500جزايف محدد يف 
13.006.71 

61 70 
) سنوات بالنسبة 5طيلة خمس ( %17,5فرض الرضيبة عىل الرشكات بالسعر املخفض 

ةو ذلك ابتداءا من السنة األوىل لفرض الرضيب للرضيبة،للمستغالت الفالحية الخاضعة 
13.006.72 

144 21 

  الرشكات:تخفيض من الرضيبة عىل 
بالنسبة للرشكات التي تدخل سنداتها إىل البورصة بفتح رأس مالها ملشاركة  25% -

  العموم وذلك عن طريق بيع أسهم موجودة؛
 %20بالنسبة للرشكات التي تدخل سنداتها إىل البورصة بزيادة نسبة ال تقل عن  50% -

ىل ع يف رأس املال مع التخيل عن حق االكتتاب التفضييل. ويتم عرض هذه الزيادة
 العموم يف نفس الوقت الذي تدخل فيه الرشكات املذكورة إىل البورصة.

13.006.73 

 13.010.04 خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة جامعة األخوين بإفران. قليل األهمية قليل األهمية

 قليل األهمية قليل األهمية
لب العصبة الوطنية ملكافحة أمراض الق خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة

 والرشايني.
13.010.05 

 13.010.07 خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان. قليل األهمية قليل األهمية

 13.010.08 خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة مؤسسة محمد الخامس للتضامن. 10 10

 قليل األهمية قليل األهمية
األبيض  البحر -خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة الوكالة الخاصة طنجة 

 املتوسط.
13.010.15 

 13.010.19 خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة جمعيات السلفات الصغرى. قليل األهمية قليل األهمية

 13.010.21 القيام باهتالك تنازيل لسلع التجهيز.إمكانية  130 134

 قليل األهمية قليل األهمية

بالنسبة للمقرات الجهوية أو الدولية  %10بة عىل الرشكات بالسعر املخفض فرض الرضي
املكتسبة لصفة "القطب املايل للدار البيضاء " وكذا املكاتب التمثيلية للرشكات غري 

و ذلك ابتداءا من السنة املحاسبية األوىل التي تم فيها  املقيمة املكتسبة لهذه الصفة
 الحصول عىل الصفة املذكورة.

13.019.02 

 1 قليل األهمية

إعفاء املنعشني العقاريني فيام يخص العقود واألنشطة والدخول املتعلقة بإنجاز برنامج 
سكن  200,يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفرت للتحمالت, لبناء 

) 5سكن بالوسط القروي، موزع عىل فرتة أقصاها خمس ( 50بالوسط الحرضي أو 
خصة للبناء. ويهم هذا اإلعفاء املساكن ذات سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم أول ر 

 60إىل  50القيمة العقارية املخفضة التي ال تتجاوز املساحة املغطاة لكل وحدة منها 
درهم باحتساب الرضيبة  000 140مرت مربع وال يزيد مجموع قيمتها العقارية عىل 

 عىل القيمة املضافة.

13.247.02 

380 338 
فيام يخص العقود واألنشطة والدخول املتعلقة بإنجاز برنامج  إعفاء املنعشني العقاريني

سكن اجتامعي موزع عىل فرتة أقصاها  500,يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة, لبناء 
 ) سنوات.5خمس (

13.247.05 
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  قليل األهمية

اإلعفاء ملدة مثان سنوات عىل األكرث من الرضيبة عىل الرشكات برسم الدخول املهنية 
املرتبطة بالكراء أو برسم زائد القيمة املحقق يف حالة تفويت املساكن بعد انقضاء مدة 

) سنوات بالنسبة للمؤجرين الذين يربمون اتفاقية مع الدولة يكون الغرض 8الثامين (
) سكنا اجتامعيا عىل األقل قصد تخصيصها للكراء ملدة 25منها اقتناء خمسة و عرشون (

 األقل ألجل استعاملها للسكن الرئييس.) عىل 8مثاين سنوات (

13.247.06 

 50 

املنشآت التي يوجد موطنها الرضيبي أو مقرها االجتامعي بإقليم طنجة، تستفيد من 
بالنسبة للمنشآت املصدرة ؛  %17,5التالية :  فرض الرضيبة عليها باألسعار املخفضة

بالنسبة ملنشآت الصناعة التحويلية تطبق عىل الربح الناتج عن رقم األعامل  20%
بالنسبة للمنشآت العاملة يف قطاع التجارة والخدمات تطبق عىل الربح  %20اإلجاميل ؛و 

الناتج عن رقم األعامل برسم العمليات املتعلقة باألشغال املنجزة وببيع السلع و 
 %2,5نقطتان ونصف (  %20إلقليم (تضاف إىل سعر ا داخل االخدمات املقدمة حرصي

 )2016دجنرب  31إىل  2012) عن كل سنة مالية مفتوحة خالل ( الفرتة من فاتح يناير 

 محذوفة

 7 
بالنسبة للمنشآت التي تزاول  %17,5فرض الرضيبة عىل الرشكات بالسعر املخفض 

مبرسوم وتضاف إىل هذا  نشاطها فقط داخل إحدى العامالت أو أحد األقاليم املحددة
 عن كل سنة مالية مفتوحة )%2,5(نقطتان ونصف  السعر

 محذوفة

 املجموع 151 5 533 4
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  النفقات الجبائية املتعلقة بالرضيبة عىل الدخل  3
  تدابري استثنائية تم تقييمها برسم الرضيبة عىل الدخل: 15 الجدول

 الدرهم مباليني
 الرمز التدبري التحفيزي 016 2 017 2

 14.028.04 خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة جامعة األخوين بإفران. قليل األهمية قليل األهمية

 قليل األهمية قليل األهمية
خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة العصبة الوطنية ملكافحة أمراض القلب 

 والرشايني.
14.028.05 

 14.028.07 خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان. قليل األهمية قليل األهمية
 14.028.08 خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة مؤسسة محمد الخامس للتضامن. 2 2

 قليل األهمية قليل األهمية
العينية املمنوحة لفائدة الوكالة الخاصة طنجة البحر األبيض  خصم الهبات النقدية أو

 املتوسط.
14.028.15 

 14.028.19 خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة جمعيات السلفات الصغرى. قليل األهمية قليل األهمية

346 333 
القروض التي من مجموع الدخل املفروضة عليه الرضيبة لفوائد  %10خصم يف حدود 

 متنحها للخاضعني للرضيبة مؤسسات االئتامن وذلك بغرض متلك أو بناء مسكن رئييس.
14.028.21 

107 104 
ستفيد املنشآت املصدرة فيام يخص رقم أعاملها املعد للتصدير، من اإلعفاء الكيل من ت

بالسعر صدير و تطبيقها سنوات ابتداء من أول عملية ت 5الرضيبة عىل الدخل طيلة 
 بعد هذه املدة. %20املخفض 

14.031.03 

1 1 

تستفيد املنشآت الفندقية بالنسبة للجزء من أساس الرضيبة املطابق لرقم أعاملها و املحقق 
سنوات ابتداء من أول  5بعمالت أجنبية، من اإلعفاء الكيل من الرضيبة عىل الدخل خالل 

فيام بعد هذه  %20مخفض نسبته  نبية و بتطبيق سعرعملية إيواء منجزة بعمالت أج
 املدة.

14.031.05 

 قليل األهمية قليل األهمية
برسم من  %20من فرض الرضيبة بالسعر املخفض تستفيد املنشآت املنجمية املصدرة 

 الرضيبة عىل الدخل.
14.031.06 

 قليل األهمية قليل األهمية
تستفيد املنشآت املنجمية التي تبيع منتجاتها إىل منشآت تتوىل تصديرها بعد رفع قيمتها، 

 .%20من فرض الرضيبة بالسعر املخفض 
14.031.07 

 قليل األهمية قليل األهمية
ء الكيل طوال اإلعفا من:تستفيد املنشآت التي تزاول أنشطتها داخل املناطق الحرة للتصدير 

طوال  % 80بنسبة  تصدير؛ تخفيضالسنوات الخمس األوىل املتتالية ابتداء من أول عملية 
 السنوات العرشين املوالية.

14.031.09 

 قليل األهمية قليل األهمية
بالنسبة للسنوات املحاسبية  %20من فرض الرضيبة بالسعر املخفض يستفيد الحرفيون 

 الخمس األول.
14.031.12 

 قليل األهمية قليل األهمية
خفض من فرض الرضيبة بالسعر املتستفيد املؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين املهني 

 بالنسبة للسنوات املحاسبية الخمس األوىل. 20%
14.031.13 

 قليل األهمية قليل األهمية

الدخول الناتجة عن عمليات اإليجار  ،%20فرض الرضيبة بالسعر املخفض تستفيد من 
املحققة من طرف املنعشني العقاريني الذين ينجزون يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة 

) سنوات برنامجا لبناء أحياء و إقامات ومبان جامعية تتكون 3(وخالل أجل أقصاه ثالث 
 غرفة. )150(عىل األقل من 

14.031.14 

 14.035.01 إمكانية القيام باهتالك تنازيل لسلع التجهيز. قليل األهمية قليل األهمية

343 332 

اإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل املحجوزة يف املنبع املرتتبة عىل الفوائد التي يحصل عليها 
األشخاص غري املقيمني و املتعلقة بالقروض التي متنح للدولة أو تضمنها الدولة برسم الودائع 

بالدرهم القابل للتحويل، و القروض املمنوحة بعمالت أجنبية ملدة بعمالت أجنبية أو 
 سنوات. 10تعادل أو تفوق 

14.045.01 

439 504 
اإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل بصفة دامئة بالنسبة للخاضعني للرضيبة برسم الدخول 

ن مليو  عرشينالفالحية و الذين يحققون رقم أعامل سنوي برسم هذه الدخول يقل عن 
 .) درهم20 000 000(

14.047.01 
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215 247 
خالل الخمس  %20املخفض  يستفيد املستغلون الفالحيون الخاضعون للرضيبة من السعر

 ) السنوات املحاسبية األوىل املتتالية، ابتداء من السنة األوىل لفرض الرضيبة.5(
14.047.02 

 14.057.02 ولخلفهم.إعفاء معاشات العجز املمنوحة للعسكريني  24 24
 14.057.03 إعفاء اإليرادات العمرية واإلعانات املؤقتة املمنوحة للمصابني بحوادث الشغل. 7 7

 14.057.04 إعفاء التعويضات اليومية عن املرض واإلصابة والوالدة ومنح الوفاة 29 29

397 379 
جاوز عقود الرسملة التي تتإعفاء اإليرادات املمنوحة مبقتىض عقود التأمني عىل الحياة أو 

 مدتها مثان سنوات عىل األقل.
14.057.08 

2 41 
درهم املدفوع إىل املتدرب   000 6ي اإلجاميل عن التدريب املحدد يفإعفاء التعويض الشهر 

 من لدن منشآت القطاع الخاص. املهني املعنيخريج التعليم العايل او التكوين 
14.057.12 

5  
درهم ملدة أربعة وعرشين ) 10 000(إعفاء األجر اإلجاميل الشهري يف حدود عرشة آالف 

شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل األجري، واملدفوع من طرف املقاولة التي يتم إحداثها  )24(
أجراء. )5(يف حدود خمسة  2019ديسمرب  31إىل  2015خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير 

14.057.16 

 قليل األهمية األهمية قليل

خصم املبالغ املدفوعة لتسديد أصل وفوائد القروض املحصل عليها أو تكلفة الرشاء ومبلغ 
الربح املعلوم املتفق عليه مسبقا يف إطار عقد" املرابحة" أو تكلفة الرشاء و مبلغ هامش 

أجل اقتناء مساكن اجتامعية  من "بالتمليكاإليجار املؤدى يف إطار عقد "إجارة منتهية 
 مخصصة للسكن الرئييس.

14.059.02 

729 739 

خصم من أجل تحديد صايف الدخل املفروضة عليه الرضيبة عىل الدخل املتعلقة باملعاشات 
من املبلغ اإلجاميل السنوي للمعاشات % 40واإليرادات العمرية، إسقاط جزايف نسبته 

ملا  %55درهم و  000 168واإليرادات املفروضة عليه الرضيبة الذي يساوي أو يقل عن 
 زاد عن ذلك.

14.060.01 

195 203 
إعفاء الربح املحصل عليه من لدن كل شخص يقوم خالل السنة املدنية بتفويت عقارات 

 درهم. 000 140ال يتجاوز مجموع قيمتها 
14.063.02 

763 636 
إعفاء الربح املحصل عليه من تفويت عقار أو جزء عقار يشغله عىل وجه سكنى رئيسية 

التفويت املذكور مالكه أو أعضاء الرشكات ذات ) سنوات عىل األقل يف تاريخ 6(منذ ستة 
 الغرض العقاري املعتربة رضيبيا شفافة.

14.063.03 

34 5 
إعفاء الربح املحصل عليه من تفويت حقوق مشاعة يف عقارات فالحية واقعة خارج الدوائر 

 الحرضية فيام بني الرشكاء يف اإلرث.
14.063.05 

 4 قليل األهمية
 50التي ترتاوح مساحته املغطاة ما بني  االجتامعيإعفاء الربح املحصل من تفويت السكن 

الرضيبة عىل القيمة  احتسابدرهم دون 000 250 و ال يتعدى مثن بيعها  2م  100و 
 سنوات يف يوم البيع. 4املضافة والذي يشغله مالكه كسكن رئييس منذ ما ال يقل عن 

14.063.06 

416 25 
الهبات املنجزة بني األصول والفروع وبني األزواج واإلخوة واألخوات فيام يتعلق إعفاء 

 بالعقارات و الحقوق العينية العقارية.
14.063.07 

163 262 
من مبلغ إجاميل الدخل العقاري (مبالغ اإليجار) عند احتساب الدخل  %40إسقاط نسبة 

 الصايف املفروضة عليه الرضيبة.
14.064.01 

 قليل األهمية األهميةقليل 
إعفاء الربح أو كرس الربح املتعلق بجزء قيمة أو قيم عمليات تفويت القيم املنقولة وغريها 

 000 30 من سندات رأس املال والدين املنجزة خالل سنة مدنية إذا كان ال يتجاوز حدود 
 درهم.

14.068.01 

1 1 
لها املوزعة من لدن الرشكات املقامة يف إعفاء الربائح وغريها من عوائد املساهمة املامثلة 

مناطق التصدير الحرة والناتجة عن أنشطة مزاولة داخل هذه املناطق إذا كانت مدفوعة 
 ألشخاص غري مقيمني.

14.068.02 

79 98 
إعفاء الفوائد املدفوعة لألشخاص الطبيعيني أصحاب حسابات االدخار لدى صندوق التوفري 

 الوطني.
14.068.03 

 14.068.04 إعفاء الفوائد املدفوعة ملالك مخطط االدخار للسكن. قليل األهمية األهميةقليل 
 14.068.05 إعفاء الفوائد املدفوعة ملالك مخطط االدخار للتعليم. قليل األهمية قليل األهمية
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 قليل األهمية قليل األهمية
املحققة يف إطار مخطط االدخار إعفاء الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة 

 يف األسهم.
14.068.06 

 قليل األهمية قليل األهمية
الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة املحققة يف إطار مخطط االدخار  إعفاء

 .يف املقاولة
14.068.07 

 قليل األهمية قليل األهمية
الناتجة عن تفويت األسهم املسعرة بالنسبة لألرباح الصافية  %15تطبيق سعر مخفض 

 بالبورصة.
14.073.01 

 قليل األهمية قليل األهمية
بالنسبة لألرباح الصافية الناتجة عن اسرتداد أو سحب السندات  %15سعر مخفض  تطبيق

 أو السيولة من مخطط االدخار يف األسهم قبل املدة املحددة
14.073.03 

33 7 
لألجراء  اإلجاملية املدفوعة املرتبات واملكافآت واألجورعىل  %20تطبيق سعر مخفض 

 املايل للدار القطب« الرشكات املكتسبة لصفة الذين يشغلون مناصب عمل لحساب
 ) سنوات ابتداء من تاريخ توليهم ملهامهم5(ملدة أقصاها خمس  »البيضاء

14.073.08 

131 125 
املعاشات ذات املنشأ األجنبي و املطابقة من مبلغ الرضيبة املستحقة برسم  %80تخفيض 

 للمبالغ التي تم تحويلها إىل الدرهم بصفة نهائية.
14.076.01 

3 3 

 الذين يزاولون بصورة فردية أو يف رشكة فعلية أو عىل الشياع عمال نيإعفاء األشخاص الذاتي
نتيجة المهنيا خاضعا للرضيبة عىل الدخل حسب نظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو 

الصافية املبسطة، ال تفرض عليهم الرضيبة بالنسبة إىل صايف زائد القيمة الذي تم تحقيقه 
عىل إثر املساهمة بجميع عنارص أصول وخصوم منشآتهم يف رشكة خاضعة للرضيبة عىل 

 الرشكات يحدثها االشخاص املعنيون.

14.161.01 

1 1 

يبة عىل الدخل  للرضنيالرشكاء يف الشياع الخاضع  األفراد أو املالكيني الفالحنيإعفاء املستغل
برسم الدخول الفالحية و الذين يحققون رقم أعامل سنوي برسم هذه الدخول يعادل أو 

، ال تفرض عليهم الرضيبة بالنسبة إىل صايف زائد ) درهم000 000 5يفوق خمسة ماليني (
وخصوم مستغالتهم  القيمة الذي تم تحقيقه عىل إثر املساهمة بجميع عنارص أصول

الفالحية يف رشكة خاضعة للرضيبة عىل الرشكات برسم الدخول الفالحية يحدثها املستغلون 
 الفالحيون املعنيون

14.161.02 

 قليل األهمية قليل األهمية

إعفاء املنعشني العقاريني فيام يخص العقود واألنشطة والدخول املتعلقة بإنجاز برنامج ,يف 
سكن بالوسط  200إطار اتفاقية مربمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفرت للتحمالت, لبناء 

) سنوات تبتدئ 5سكن بالوسط القروي، موزع عىل فرتة أقصاها خمس (  50الحرضي أو 
رخصة للبناء. ويهم هذا اإلعفاء املساكن ذات القيمة العقارية من تاريخ تسليم أول 

مرت مربع وال يزيد  60إىل  50املخفضة التي ال تتجاوز املساحة املغطاة لكل وحدة منها 
 درهم باحتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة. 000 140مجموع قيمتها العقارية عىل 

14.247.01 

 54 
يستفيد امللزمون الذين يوجد موطنهم الرضيبي أو مقرهم االجتامعي بإقليم طنجة، و 

 %20من فرض الرضيبة بالسعر املخفض يزاولون نشاطا رئيسيا يف دائرة نفوذ هذا اإلقليم 
 برسم النشاط املذكور.

 محذوفة

 املجموع 4 165 465 4
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عقود  والتنرب والرسم عىلالنفقات الجبائية املتعلقة بواجبات التسجيل   4
  التأمني والرضيبة الخصوصية السنوية املفروضة عىل السيارات

تدابري استثنائية تم تقييمها برسم واجبات التسجيل والتنرب والرسم عىل عقود التأمني والرضيبة الخصوصية السنوية املفروضة عىل : 16 الجدول
  السيارات

 الدرهم مباليني
 الرمز التدبري التحفيزي 2016 2017

 واجبات التسجيل و التنرب

2 1 
االقتناءات املنجزة من طرف الدولة و املعاوضات و الهبات واالتفاقيات التي تعود عليها 

 االتفاقيات املربمة بني األحباس و الدولة. عقود التحبيس و جميع أنواع بالنفع.
50.129.03 

 األهميةقليل  قليل األهمية
االقتناءات و املعاوضات العقارية التي تنجزها الجامعات املحلية و املعدة للتعليم 

 لإلسعاف االجتامعي و املحافظة عىل الصحة العامة. العمومي،
50.129.04 

 50.129.06 عقود إجارة الخدمة املشهود عليها كتابة. قليل األهمية قليل األهمية
 50.129.09 عقود اقتناء العقارات من طرف الجمعيات املهتمة بشؤون األشخاص املعاقني. قليل األهمية قليل األهمية

 قليل األهمية قليل األهمية
املحررات و الوثائق و التفويتات التي تعود بالنفع عىل مؤسسة التعاون الوطني 

 والجمعيات الخريية التي تتلقى إعانات من هذه املؤسسة
50.129.10 

 قليل األهمية قليل األهمية
املحررات و الوثائق و التفويتات التي تعود بالنفع عىل الهالل األحمر املغريب والعصبة 

 الوطنية ملحاربة أمراض القلب و الرشايني.
50.129.11 

 50.129.12 العقود املتعلقة بالعمليات التي تنجزها رشكة سال الجديدة. قليل األهمية قليل األهمية

 األهمية قليل قليل األهمية
) SONADACالعقود و العمليات التي تنجزها الرشكة الوطنية للتهيئة الجامعية (

 املتعلقة بإنجاز مساكن اجتامعية تخص مشاريع " النسيم".
50.129.13 

 قليل األهمية قليل األهمية
العقود و العمليات التي تنجزها مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعامل االجتامعية 

 التكوين.للرتبية و 
50.129.14 

 50.129.15 العقود املتعلقة بنشاط و عمليات مؤسسة الحسن الثاين ملحاربة داء الرسطان. قليل األهمية قليل األهمية
 50.129.16 العقود املتعلقة بنشاط و عمليات مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان. قليل األهمية قليل األهمية
 50.129.17 بنشاط و عمليات مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.العقود املتعلقة  2 قليل األهمية
 50.129.18 العقود املتعلقة بنشاط وعمليات مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج الرسطان  قليل األهمية
 50.129.19 عمليات الجمعيات النقابية ألرباب األمالك الحرضية. قليل األهمية قليل األهمية

 قليل األهمية قليل األهمية
العقود املثبتة للبيع أو الكراء عن طريق اإليجار الحكري لقطع أرضية يف ملك الدولة، 
مجهزة من طرفها أو من طرف الجامعات املحلية و مخصصة إلعادة إيواء سكان األحياء 

 أو مدن الصفيح. ةغري الصحي
50.129.20 

 قليل األهمية قليل األهمية
الكراء من الباطن، لعقارات أو حقوق عينية عقارية عقود اإليجار و التخيل عن اإليجار و 

 و املربمة شفاهيا.
50.129.21 

 50.129.22 املحررات املتعلقة التي يكون الغرض منها حامية مكفويل األمة. قليل األهمية قليل األهمية
 50.129.23 امللك الخاص للدولة.املحررات املتعلقة مبنح أراض فالحية أو قابلة للفالحة من  قليل األهمية قليل األهمية

 قليل األهمية قليل األهمية
إعفاء عقود اقتناء أراض مخصصة لبناء أحياء أو إقامات أو مبان جامعية مكونة عىل األقل 

غرفة ال تقل الطاقة اإليوائية لكل غرفة عن رسيرين وذلك يف إطار اتفاقية مربمة  50من 
 سنوات. 3مع الدولة وداخل أجل أقصاه 

50.129.25 

18 39 
عقود تأسيس و الزيادة يف رأس مال الرشكات الواقعة يف مناطق التصدير الحرة. يستفيد 
كذلك من اإلعفاء اإلقتناءات املنجزة من طرف الرشكات الواقعة يف مناطق التصدير الحرة 

 لألرايض الالزمة إلنجاز مشاريعها االستثامرية.
50.129.28 

 Offshore". 50.129.29"عقود تأسيس و الزيادة يف رأس مال البنوك و الرشكات القابضة  األهميةقليل  قليل األهمية

 قليل األهمية قليل األهمية
" للعقارات الالزمة إلحداث Offshoreعقود اقتناء البنوك و الرشكات القابضة الحرة "

 مقراتها أو وكاالتها أو فروعها.
50.129.30 
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 3 قليل األهمية
 -الوكالة الخاصة طنجة الدولة الخاص بدون عوض إىل كل مننقل األموال التابعة مللك 

 البحر األبيض املتوسط و الرشكات املتدخلة.
50.129.31 

 4 قليل األهمية
إعفاء عقود تأسيس والزيادة يف رأس مال الوكالة الخاصة طنجة  البحر األبيض املتوسط 

وإعداد واستغالل وصيانة مرشوع املنطقة الخاصة لتنمية وكذا الرشكات املتدخلة يف إنجاز 
 طنجة  البحر األبيض املتوسط واملقامة يف مناطق التصدير الحرة.

50.129.32 

 قليل األهمية قليل األهمية
واجبات التفويت املتعلقة بتحمل الخضوم بالنسبة للرشكات و املجموعات ذات النفع 

سنوات التالية للتخفيض رأس املال املذكور, بإعادة االقتصادي التي تقوم خالل الثالث 
 تكوين رأس املال كليا أو جزئيا.

50.129.33 

 قليل األهمية قليل األهمية
ات ذات رشكات األسهم أو رشك الندماجواجبات التفويت املتعلقة بتحمل الخضوم بالنسبة 

 عن طريق الضم أو إحداث رشكة جديدة. االندماجاملسؤولية املحدودة سواء تم 
50.129.34 

 قليل األهمية قليل األهمية
واجبات التفويت املتعلقة بتحمل الخضوم بالنسبة للزيادة يف رأس مال الرشكات التي 

 أدرجت أسهمها يف جدول أسعار بورصة القيم.
50.129.35 

 قليل األهمية قليل األهمية
ة الطارئ عىل رأس املال والتغيري املدخل عىل األنظمة األساسيإعفاء العقود املتعلقة بالتغري 

امعي وظيف الجأو أنظمة تسيري هيئات التوظيف الجامعي للقيم املنقولة و هيئات الت
 .رأس املال باملجازفةو هيئات توظيف  العقاري

50.129.36 

 قليل األهمية قليل األهمية
 التوظيف الجامعي للتسنيد و بتملك األصول وإعفاء العقود املتعلقة بتأسيس صناديق 

إصدار سندات االقرتاض و الحصص و تفويتها و تغيري ضوابط التسيري و غريها من العقود 
 املتعلقة بسري الصناديق املذكورة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

50.129.37 

إنشاء الرهن املقدمة ضامنا ألداء واجبات التسجيل.عقود تأسيس الكفالة البنكية أو عقود  4 قليل األهمية 50.129.41 
 50.129.42 العقود أو األعامل أو العمليات املتعلقة بجامعة األخوين بإفران. قليل األهمية قليل األهمية

 قليل األهمية قليل األهمية
مالك الدولة أل العقود الناقلة، بدون عوض وبكامل امللكية، إىل وكالة تهيئة ضفتي أيب رقراق 

الخاصة و األرايض التي تفصل عن امللك الغابوي الواقعة داخل منطقة تدخل الوكالة و 
 التي تكون رضورية لها إلنجاز التهيئات العامة أو ذات املنفعة العامة.

50.129.43 

 قليل األهمية قليل األهمية
عمومية إىل رشكة عمليات املشاركة و كذا تحمل الخصوم الناتجة عن تحويل مؤسسة 

 مساهمة.
50.129.44 

 قليل األهمية قليل األهمية
عقود إنشاء الرهن ضامنا ألداء الرضيبة عىل القيمة املضافة املؤداة من طرف الدولة و كذا 

 .عقود الرهن املسلم من لدن قابض إدارة الرضائب
50.129.45 

مال الرشكات املكتسبة لصفة "القطب املايل للدار البيضاء"عقود التأسيس والزيادة يف رأس  قليل األهمية قليل األهمية 50.129.46 

10 6 
املحررات املثبتة لعمليات القرض املربمة بني الخواص و مؤسسات اإلئتامن و الهيئات 

 املعتربة يف حكمها، و كذا عمليات القرض العقاري لتملك أو بناء سكناهم الرئيسية.
50.129.51 

 1 قليل األهمية
عىل عقود التخيل عوض عن اإليرادات الدامئة و العمرية  %3تطبيق سعر مخفض بنسبة 

 و املعاشات ونقلها.
50.133.02 

5 4 
بالنسبة لعمليات املزايدة و البيع و إعادة البيع و التخيل  %3نسبة تطبيق سعر مخفض ب

 و اسرتجاع املبيع املنقول.
50.133.05 

83 53 
بالنسبة لصكوك إثبات ملكية العقارات املنجزة من طرف  %3تطبيق سعر مخفض بنسبة 
 .العدول واملوثقون العربيون

50.133.06 

598 549 
بالنسبة للبيع األول للمساكن االجتامعية و املساكن ذات  %3تطبيق سعر مخفض بنسبة 

 القيمة العقارية املخفضة
50.133.07 

بالنسبة للرهون الحيازية للعقارات ورهون األموال العقارية. %1,5تطبيق السعر املخفض  قليل األهمية قليل األهمية 50.133.08 

2 1 
بالنسبة للعقود املتعلقة بإنشاء رهن رسمي أو رهن األصل  %1,5تطبيق السعر املخفض 

 التجاري.
50.133.09 

 قليل األهمية قليل األهمية
اء املتعلقة بالبن بالنسبة لعقود إيجار الصنعة والصفقات %1,5تطبيق السعر املخفض 

 واإلصالح والصيانة.
50.133.10 
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232 160 
بالنسبة للهبات املنجزة بني األصول والفروع وبني األزواج  %1,5تطبيق السعر املخفض 

وبني اإلخوة واألخوات واملتعلقة بالعقارات وباألصل التجاري وحصص املشاركة داخل 
 يف الرشكات.املجموعات ذات النفع االقتصادي واألسهم والحصص 

50.133.11 

31 29 
بالنسبة للعقود واملصالحات والوعود باألداء وحرص  %1,5تطبيق السعر املخفض 

الحسابات وسندات الدين والوكالة يف قبض الدين ألجل ونقله وحوالة الدين ألجل واإلنابة 
 يف الوفاء به.

50.133.12 

108 62 
األموال املنقولة أو العقارية بني الرشكات يف بالنسبة لقسمة  %1,5تطبيق السعر املخفض 

 امللك أو اإلرث أو الرشكة.
50.133.13 

 قليل األهمية قليل األهمية
بالنسبة إلنشاء اإليرادات الدامئة أو العمرية وكذا املعاشات  %1,5ملخفض تطبيق السعر ا

 بعوض.
50.133.14 

24 10 
امللكية بني املالكني عىل الشياع لحقوق بالنسبة لعقود نقل  %1,5تطبيق السعر املخفض 

 مشاعة يف عقارات فالحية.
50.133.15 

 50.133.16 بالنسبة للسلع املخزنة املبيعة مع األصل التجاري. %1,5تطبيق السعر املخفض  قليل األهمية قليل األهمية

 قليل األهمية قليل األهمية
سندات االقرتاض التي تصدرها بالنسبة لعمليات التخيل عن  %1تطبيق السعر املخفض 

 الرشكات أو املقاوالت أو الجامعات املحلية او املؤسسات العامة.
50.133.17 

 قليل األهمية قليل األهمية
بالنسبة للكفاالت املتعلقة باملبالغ والقيم واألشياء املنقولة  %1تطبيق السعر املخفض 

 والضامنات املنقولة وكذا التعويضات من نفس الطبيعة.
50.133.18 

 قليل األهمية قليل األهمية
بالنسبة للمحررات العدلية املثبتة لالتفاقيات املربمة يف شكل  %1تطبيق السعر املخفض 

 آخر، والتي تتضمن نقل ملكية بني األحياء للعقارات والحقوق العينية العقارية.
50.133.19 

 50.133.20 بالنسبة لتسليم الوصايا. %1تطبيق السعر املخفض  قليل األهمية قليل األهمية

 قليل األهمية قليل األهمية
بالنسبة للصفقات التي تربمها الدولة والتي تتحمل الخزينة  %1تطبيق السعر املخفض 

 العامة أداء مثنها.
50.133.21 

 50.133.22 دين.بالنسبة للتمديد غري املرشوط ألجل أداء  %1تطبيق السعر املخفض  قليل األهمية قليل األهمية

12 4 
املقاصات واإلجراءات وجميع العقود  بالنسبة للمصالحات و %1تطبيق السعر املخفض 

 واملحررات األخرى املتضمنة إبراءا من املبالغ والقيم املنقولة.
50.133.23 

 50.133.24 بالنسبة إلحصاء الرتكات. %1تطبيق السعر املخفض  13 22

1 915 1 498 

للسكن أو لغرض  عىل عقود اقتناء محالت مخصصة % 4مخفض بنسبة تطبيق سعر 
أو معنويني غري مؤسسات االئتامن  تجاري أو مهني أو إداري من لدن أشخاص طببعيني

املغرب وصندوق اإليداع والتدبري ورشكات التأمني وإعادة  والهيئات املعتربة يف حكمها وبنك
 التأمني.

50.133.26 

301 385 
عىل عمليات التخيل عن الحصص يف املجموعات ذات  %4تطبيق سعر مخفض بنسبة 

أو حصص املشاركة يف الرشكات غري الرشكات العقارية الشفافة  أسهمالنفع االقتصادي وعن 
 أو التي يغلب عليها الطابع العقاري ومل تدرج أسهمها ببورصة القيم.

50.133.28 

554 388 
عىل عمليات االقتناء بعوض لألراض فضاء أو أراض مشتملة  %4تطبيق سعر مخفض بنسبة 

عىل بناءات مقرر هدمها و املعدة إلنجاز عمليات عمليات تجزيء أو بناء محالت معدة 
) مرات املساحة املغطاة5(للسكنى أو لغرض تجاري أو مهني أو إداري، يف حدود خمس 

50.133.29 

23 14 

درهم، بالنسبة لعمليات تأسيس الرشكات  )1 000( ألفتطبيق الواجب الثابت املحدد يف 
أو املجموعات ذات النفع االقتصادي والزيادة يف رأس مالها، املنجزة عن طريق حصص 

 500  000مشاركة مجردة، عندما ال يتجاوز رأس املال املكتتب به مبلغ خمسامئة ألف 
 درهم.

50.135.01 

 قليل األهمية قليل األهمية

رنامج، بإعفاء املنعشني العقاريني فيام يخص العقود واألنشطة والدخول املتعلقة بإنجاز 
سكن بالوسط  200لبناء  للتحمالت،إطار اتفاقية مربمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفرت  يف

سنوات تبتدئ  )5(سكن بالوسط القروي، موزع عىل فرتة أقصاها خمس ) 50(الحرضي أو 
رخصة للبناء. ويهم هذا اإلعفاء املساكن ذات القيمة العقارية  من تاريخ تسليم أول

50.247.01 
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مرت مربع وال يزيد  60إىل  50املخفضة التي ال تتجاوز املساحة املغطاة لكل وحدة منها 

 درهم باحتساب الرضيبة. 140 000مجموع قيمتها العقارية عىل 

98 67 
رنامج، بإعفاء املنعشني العقاريني فيام يخص العقود واألنشطة والدخول املتعلقة بإنجاز 

 خمسسكن اجتامعي موزع عىل فرتة أقصاها  500لبناء  الدولة،إطار اتفاقية مربمة مع  يف
 ) سنوات.5(

50.247.02 

 قليل األهمية قليل األهمية

 لذينالطبيعيون، ايخضع العقد املحرر يف شأن املساهمة بأصول وخصوم منشآت األشخاص 
يزاولون بصورة فردية أو يف رشكة فعلية أو عىل الشياع عمال مهني خاضعا للرضيبة عىل 

 رشكة يف املبسطة،الدخل حسب نظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية 
 لواجب تسجيل ثابت مبلغه ألف الغرض،كات يحدثونها لهذا خاضعة للرضيبة عىل ا لرش 

  ) درهم1 000(

50.247.03 

 قليل األهمية قليل األهمية

اإلعفاء من واجبات التسجيل والتمرب بالنسبة لألشخاص الذين يقتنون مساكن مبنية من 
طرف املنعشني العقاريني الذين يربمون اتفاقية مع الدولة لبناء ما ال يقل عن مائة و 

سنوات بحيث  5سكنا كام هو معرف بعده، موزع عىل فرتة أقصاها خمس  150خمسني 
باحتساب الرضيبة  درهم 000 6رت املربع املغطى ستة آالف ال يجب أنا يتعدى مثن بيع امل
خمسني مائة و  و 80مثانني  املساحة املغطاة ما بني أن ترتاوحعىل القيمة املضافة؛ و يجب 

 مرتا مربعا. 150

50.247.05 

 392 
بالنسبة لعمليات تأسيس رأس مال الرشكات أو املجموعات  %1تطبيق السعر املخفض 

 االقتصادي أو الزيادة فيه.ذات النفع 
 محذوفة

 املجموع 689 3 038 4

 الرسم عىل عقود التأمني

 قليل األهمية قليل األهمية
إعفاء عقود التامني عىل العمليات التي يكون محلها أداء رأس مال يف حالة زواج أو والدة 

 طفل.
57.AAH.00 

221 167 
بها مؤسسات طلب االدخار إذا كان الغرض إعفاء عقود التامني عىل العمليات التي تقوم 

 منها تكوين رؤوس أموال.
57.AAI.01 

 AAJ.02.57 إعفاء عقود التامني عىل العمليات التي يكون محلها اقتناء عقارات لقاء إيرادات عمرية. قليل األهمية قليل األهمية

649 441 

االدخار من أجل جمع إعفاء عقود التامني عىل العمليات التي تقوم بها مؤسسات طلب 
مبالغ يؤديها املنخرطون إما لتخصيصها لحسابات إيداع ترتتب عليها فوائد وإما لرسملتها 
املشرتكة مع املشاركة يف أرباح رشكات أخرى تتوىل املؤسسات اآلنفة الذكر تدبريها أو 

 مبارشة. رتها بصورة مبارشة أو غريإدا

57.AAK.03 

 AAL.04.57 إعفاء عقود التامني عىل عقود التأمني بالعمليات االرتقابية. قليل األهمية قليل األهمية

33 31 
بالنسبة لعمليات التأمني البحري والنقل  %14عوض  %7تطبيق السعر املخفض مبقدار 

 البحري.
57.AAM.05 

 AAN.06.57 إعفاء عقود التامني عقود التامني ضد حوادث الشغل واألمراض املهنية. 293 304

58 58 
إعفاء العقود التي تربمها الرشكات أو الصناديق الفالحية للتأمني املتبادل مع األعضاء 

 املنخرطني.
57.AAO.07 

 AAP.08.57 إعفاء عقود التأمني التي تضمن أخطار الحرب. قليل األهمية قليل األهمية
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 AAS.10.57 اإلنسان.إعفاء عمليات التأمني املتضمنة اللتزامات تتوقف عىل حياة  884 063 1
 املجموع 1 873 328 2

 الرضيبة الخصوصية السنوية املفروضة عىل السيارات

90 87 
تعفى من الرضيبة العربات املعدة للنقل العمومي لألشخاص التي يقل أو يساوي مجموع 

 كيلوغرام 000 3وزنها مع الحمولة أو الحد األقىص لوزنها مع الحمولة املجرورة 
70.260.01 

 70.260.03 إعفاء سيارات األجرة أو الطاكسيات املرخص لها قانونا. 67 52

24 5 

 للدولة:تعفى من الرضيبة العربات التالية اململوكة 
 سيارات اإلسعاف؛ - 
 السيارات املجهزة باملعدات الصحية ذات املحرك املثبتة عليها؛ - 
 الثابتة؛العربات املجـهزة مبعدات مكافحة الحريق  -
اعدة املس والدرك املليك والقواتسيارات التدخل التابعة لإلدارة العامة لألمن الوطني  -

 والوقاية املدنية باستثناء سيارات املصلحة املغلقة؛
 السيارات العسكرية باستثناء سيارات املصلحة املغلقة؛ -
ع م العربات املسجلة ضمن سلسلة "املغرب" وسلسلة "ج"، التي يفوق مجموع وزنها -

 كيلوغرام  000 3الحمولة أو الحد األقىص لوزنها مع الحمولة املجرورة 

70.260.13 

تعفى من الرضيبة العربات ذات محرك كهربايئ أو العربات ذات محرك مزدوج (كهربايئ   قليل األهمية
  .وحراري)

70.260.16 

71 18 
و اململوكة  محرك كزوالتطبيق تعريفة البنزين بالنسبة للعربات النفعية "بيكوب" ذات 

 ألشخاص طبيعيني.
70.262.01 

 محذوفة إعفاء الجرارات. 5 
 املجموع 182 237
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  النفقات الجبائية املرتبطة بالرسوم الداخلية عىل االستهالك  5
  تدابري استثنائية تم تقييمها بالنسبة للرسوم الداخلية عىل االستهالك: 17 الجدول

 الدرهم مباليني
 الرمز التدبري التحفيزي 2016 2017

158 693 
إعفاء مواد الوقود و املحروقات والزيوت امللينة املستهلكة خالل عمليات املالحة 

 البحرية من طرف سفن الصيد الحاملة للعلم املغريب.
07.ABE.01 

2 7 
الحة عمليات امل إعفاء مواد الوقود و املحروقات والزيوت امللينة املستهلكة خالل

 البحرية من طرف وحدات الحراسة التابعة للبحرية امللكية.
07.ABF.02 

 1 قليل األهمية
إعفاء مواد الوقود و املحروقات والزيوت امللينة املستهلكة خالل عمليات املالحة 

 البحرية من طرف سفن خدمة املوانئ.
07.ABG.03 

 قليل األهمية قليل األهمية
الوقود و املحروقات والزيوت امللينة املستهلكة من طرف زوارق إنقاذ إعفاء مواد 

 األرواح البرشية بالبحر التي متلكها الوزارة املكلفة بالصيد البحري.
07.ABH.04 

 3 قليل األهمية
إعفاء مواد الوقود و املحروقات والزيوت امللينة املستهلكة من طرف سفن 

البحري واملستخدمة لجمع و التقاط  الشحن املرصح بها لدى مفوضية الصيد
 الطحالب البحرية.

07.ABI.05 

17 600 
إعفاء املحروقات التالية: الفيول وال الثقيلة، الفحم الحجري والفحم الحجري من 
البرتول املستعملة من طرف املكتب الوطني للكهرباء أو الرشكات ذات االمتياز 

 ميغاواط. 10تفوق  واملخصصة لصناعة الطاقة الكهربائية ذات قوة
07.ABJ.06 

 املجموع 304 1 177

 

  النفقات الجبائية املرتبطة برسوم االسترياد  6
  تدابري استثنائية تم تقييمها بالنسبة لرسوم االسترياد: 18 الجدول

 الدرهم مباليني
 الرمز التدبري التحفيزي 2016 2017

18 14 
البعائث املوجهة إىل املشاريع الخريية واملنظامت غري الحكومية تعفى من رسوم االسترياد 

 املعرتف لها بصفة املنفعة العامة و كذا البضائع املعدة لتسليمها عىل سبيل الهبات
11.162.00 

986 618 
تعفى من رسوم االسترياد سلع التجهيز و املعدات و اآلالت املقتناة من طرف بعض املنشآت 

 مليون درهم أو يزيد عىل ذلك. 200مرشوع استثامري مببلغ يساوي  التي تتعهد بإنجاز
11.ABK.01 

372 263 
تعفى من رسوم االسترياد جميع املنتجات واملواد الداخلة يف صنع السيارة املسامة "السيارة 

 االقتصادية" و السيارة لنقل البضائع املسامة " السيارة النفعية الخفيفة االقتصادية
11.ABL.02 

 املجموع 895 376 1
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  بيان تركيبي للنفقات الجبائيةالجزء الثالث: 
إن تقديم النفقات الجبائية تبعا لنوع الرضيبة وقطاعات النشاط والهدف املتوخى، يساعد عىل تقييم هذه النفقات 

  تبعا للسياسة الجبائية والتوجهات االقتصادية الكربى للحكومة.

  الرضيبةالنفقات الجبائية حسب نوع   1

إن توزيع النفقات الجبائية التي تم تقييمها تبعا لنوع الرضيبة، ميكن من تحديد حصة النفقات املرتبطة بكل رضيبة 
  ضمن عائداتها الخاصة.

  وتتمثل هذه النفقات حسب كل رضيبة فيام ييل:

  النفقات الجبائية حسب نوع الرضيبة والسنة: 19 الجدول

 الدرهم مباليني

 الرضيبة 2016تقديرات  النسبة 2017تقديرات  النسبة

 الرضيبة عىل القيمة املضافة 161 15 46,8% 267 16 48,4%
 الرضيبة عىل الرشكات 150 5 15,9% 533 4 13,6%
 الرضيبة عىل الدخل 165 4 12,8% 465 4 13,4%
 واجبات التسجيل و التنرب 692 3 11,4% 038 4 12,1%
 الرسم عىل عقود التأمني 873 1 5,8% 328 2 7,0%
 الرسوم الجمركية 895 2,8% 376 1 4,1%
 الرضيبة الخصوصية السنوية املفروضة عىل السيارات 182 0,6% 237 0,7%
 الرسوم الداخلية عىل االستهالك 304 1 4,0% 177 0,5%

 املجموع 423 32 100,0% 421 33 100,0%

تخويلها من النفقات الجبائية تتعلق بالرضيبة عىل القيمة املضافة حيث بلغت التكلفة  يالحظ أن أهم حصة تم
  .2017مليون درهم سنة  16 267تدبريا التي تم تقييمها  108اإلجاملية ل 

مليون  4 533مبلغ  2017فقد بلغت النفقات الجبائية املرتبطة بها برسم سنة  ٬أما فيام يخص الرضيبة عىل الرشكات 
. يف حني بلغت النفقات الجبائية يف مجال %12,0أي بانخفاض قدره  2016مليون درهم سنة  5 150مقابل  درهم

  مليون درهم. 4 465الرضيبة عىل الدخل 

 %12,1ميثل مليون درهم أي ما  4 038وبالنسبة لواجبات التسجيل و التنرب، بلغت النفقات الجبائية املرتبطة بها 
مليون درهم، أي ما  2 328 ية.  يف حني بلغت التدابري املخولة للرسم عىل عقود التأمنيمن مجموع النفقات الجبائ

  من إجاميل النفقات الجبائية. %7,0ميثل 

) وهمت بالخصوص  4,1%ما ميثل (أيمليون درهم  1 376وبلغت النفقات الجبائية املرتبطة بالرسوم عىل االسترياد 
  امرية الكربى والسيارات االقتصادية والنفعية.سلع التجهيز الخاصة باملشاريع االستث
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  النفقات الجبائية باملقارنة مع املوارد الجبائية: 20 الجدول

 الدرهم مباليني
2017 2016 

 نوع الرضيبة
 النفقات الجبائية النسبة

املوارد 
 الجبائية

 النسبة
النفقات 
 الجبائية

املوارد الجبائية

 واجبات التسجيل و التنرب 590 16 747 5 34,6% 059 18 603 6 36,6%
 الرضيبة عىل القيمة املضافة 781 75 161 15 20,0% 847 82 267 16 19,6%
 الرسوم الجمركية 074 9 895 9,9% 920 8 376 1 15,4%
 الرضيبة عىل الدخل 660 38 165 4 10,8% 855 40 465 4 10,9%
 الرضيبة عىل الرشكات 242 43 150 5 11,9% 555 45 533 4 10,0%
الرسوم الداخلية عىل االستهالك 134 26 304 1 5,0% 610 26 177 0,7%

 املجموع 481 209 423 32 15,5% 846 222 421 33 15,0%

 من املوارد الجبائية لهذه الواجبات.  يف حني أن %36,6متثل النفقات الجبائية املرتبطة بواجبات التسجيل والتنرب 
  من موارد هذه الرضيبة.   %19,6نسبة النفقات الجبائية املتعلقة بالرضيبة عىل القيمة املضافة متثل

بلغت  يف حني من موارد هذه الرضيبة. %15,4الجمركية فقد بلغت نسبتها  املرتبطة بالرسومأما النفقات الجبائية 
  مجموع مواردها.من  %10,9 الدخل نسبةالنفقات الجبائية املرتبطة بالرضيبة عىل 
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  النفقات الجبائية حسب القطاعات  2

لقد مكن تقييم النفقات الجبائية حسب القطاعات من قياس أهمية نظام التشجيعات والقيام مبقارنة بني مختلف 
  القطاعات.

  الجبائية حسب كل قطاع و كل رضيبةالنفقات : 21 الجدول

 الدرهم مباليني
2017 2016 

 القطاعات
املجموع  رس

ر 
 دس

و ت 
 ت

ض ش ض د ض ق م املجموع ر دس رس
و ت 

 ت
ض ش ض د ض ق م

8 486 - - 3 356 1 883 509 2 738 7 656 - - 2 621 1 463 1 038  القطاع العقاري 534 2

4 206 - - 2 237 1 126 - 843 3 385 - - 1 785 1 118  األمن واالحتياط االجتامعي 481 -

 الفالحة و الصيد البحري 085 2 252 760 91 - - 188 3 311 2 220 689 153 - - 373 3

 املرافق العمومية 136 3 - - 6 - - 142 3 048 3 - - 26 - - 074 3

 الصناعات الغذائية 780 2 - - - - - 780 2 307 2 - - - - - 307 2

2 307 - - 323 422 1 274 288 2 124 - - 396 430 1 077  القطاع املايل 221

2 295 - - 18 107 2 003 167 2 420 - - 43 104 2 107  الصادرات 166

 الصحة و القطاع  االجتامعي 497 1 51 59 175 - 14 796 1 372 1 46 60 254 - 18 750 1

 قطاع النقل 584 4 - 185 704 - 477 1 111 1 4 - 175 160 - 450 1

1 446 986 - 61 43 148 208 1 429 618  القطاعات منها كافةتدابري تستفيد  158 165 48 441 -

 الكهرباء والغاز توزيع إنتاج و 289 - - - 600 - 889 682 - - - 17 - 699

548 372 - - - - 176 407 263 صناعة السيارات والصناعات الكيميائية 144 - - - -

 القطاع املنجمي 323 118 - - - - 442 174 114 - - - - 288

 النرش والطبع 189 - - - - - 189 177 - - - - - 177

 السياحة - 39 126 - - - 166 - 34 132 - - - 166

 قطاع الرتبية 86 3 - - - - 89 110 4 - - - - 114

 املناطق 9 235 55 3 - - 302 2 74 1 - - - 77

 الصناعة التقليدية 19 - - - - - 19 19 - - - - - 19

 قطاعات أخرى 461 60 2 - - - 523 534 103 2 - - - 639

33 421 1 376 177 6 603 4 465 4 533 16 267 32 423 895 1 304 5 747 4 165 5 150 15 161  املجموع

 ض.ق.م: الرضيبة عىل القيمة املضافة  

 :الرضيبة عىل الرشكات ض.ش  

 ض.د: الرضيبة عىل الدخل  

 و.ت.ت: واجبات التسجيل والتنرب  

  :الرسوم الداخلية عىل االستهالكر.د.س  

 ر.س: الرسم عىل االسترياد 
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  القطاع العقاري 1.2

 8 486وذلك مببلغ  ،2017من النفقات الجبائية التي تم تقييمها برسم سنة  %25,4 ةاستفاد القطاع العقاري بنسب
النفقات عىل النحو  هذه تقسيمميكن و ). %10,8بنسبة (ارتفاع  2016مليون درهم سنة  7 656مليون درهم عوض 

  التايل:

  النفقات الجبائية التي تم تقييمها بالنسبة للقطاع العقاري: 22 الجدول

 الدرهم مباليني
 نوع الرضيبة 2016 2017

 واجبات التسجيل والتنرب 621 2 356 3
 الرضيبة عىل القيمة املضافة 534 2 738 2
 الدخلالرضيبة عىل  463 1 883 1

 الرضيبة عىل الرشكات 038 1 509
 املجموع 656 7 486 8

  قطاع الفالحة و الصيد البحري 2.2

إن أهم النفقات الجبائية املرتبطة بالفالحة والصيد البحري تتعلق بالرضيبة عىل القيمة املضافة التي بلغت قيمتها 
  املتعلقة بهذا القطاع.من مجموع النفقات  %68,5وحصتها  2017مليون درهم سنة  2 311

  النفقات الجبائية املرتبطة بقطاع الفالحة والصيد البحري: 23 الجدول

 الدرهم مباليني
 نوع الرضيبة 2016 2017

 الرضيبة عىل القيمة املضافة 085 2 311 2
 الرضيبة عىل الدخل 760 689
 الرضيبة عىل الرشكات 252 220

153 91 
واجبات التسجيل والتنرب والرسم عىل عقود التأمني والرضيبة الخصوصية السنوية املفروضة 

 عىل السيارات
 املجموع 188 3 373 3

  قطاع األمن واالحتياط االجتامعي 3.2

مليون  3 385يالحظ من خالل الجدول أن مبلغ النفقات الجبائية املتعلقة باألمن واالحتياط االجتامعي قد انتقل من 
  .%24,3نسبة ارتفاع قدرها  ، مسجال2017مليون درهم سنة  4 206إىل  2016درهم سنة 

  واالحتياط االجتامعيالنفقات الجبائية املرتبطة باألمن : 24 الجدول

 الدرهم مباليني
 نوع الرضيبة 2016 2017

2 237 1 785 
واجبات التسجيل والتنرب والرسم عىل عقود التأمني والرضيبة الخصوصية السنوية املفروضة 

 عىل السيارات
 الرضيبة عىل الدخل 118 1 126 1

 الرضيبة عىل القيمة املضافة 481 843
 املجموع 385 3 206 4
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  قطاع الصناعات الغذائية 4.2

تقل مبلغها بالرضيبة عىل القيمة املضافة التي ان الغذائية فقطتتعلق النفقات الجبائية املرتبطة بقطاع الصناعات 
  .%17,0قدرها  فاضخأي بنسبة ان 2017ون درهم سنة ملي 2 307إىل  2016مليون درهم سنة  2 780من 

  النفقات الجبائية املرتبطة بقطاع الصناعات الغذائية: 25 الجدول

 الدرهم مباليني
 نوع الرضيبة 2016 2017

 الرضيبة عىل القيمة املضافة 780 2 307 2
 املجموع 780 2 307 2

  قطاع النقل 5.2

وهو ما ميثل  2017من النفقات الجبائية التي وقع تقييمها برسم سنة  %4,3بنسبة يالحظ أن قطاع النقل استفاد 
  .%1,8قدرها  فاضخان نسبةأي ب 2016مليون درهم سنة  1 477مليون درهم مقابل  1 450مبلغ 

  النفقات الجبائية املرتبطة بقطاع النقل: 26 الجدول

 الدرهم مباليني
 نوع الرضيبة 2016 2017

 الرضيبة عىل القيمة املضافة 584 111 1

175 185 
واجبات التسجيل والتنرب والرسم عىل عقود التأمني والرضيبة الخصوصية السنوية املفروضة 

 عىل السيارات
 الرسوم الداخلية عىل االستهالك 704 160

 الرضيبة عىل الرشكات 4 4
 املجموع 477 1 450 1

  قطاع الكهرباء 6.2

إن النفقات الجبائية التي منحتها الدولة لهذا القطاع برسم الرضيبة عىل القيمة املضافة والرسوم الداخلية عىل 
مسجلة انخفاضا  ،2016مليون درهم سنة  889عوض  2017مليون درهم سنة  699االستهالك تم تقديرها مببلغ 

  .%21,4قدره 

  الجبائية املرتبطة بقطاع الكهرباءالنفقات : 27 الجدول

 الدرهم مباليني
 نوع الرضيبة 2016 2017

 الرضيبة عىل القيمة املضافة 289 682
 الرسوم الداخلية عىل االستهالك 600 17

 املجموع 889 699
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  قطاع السياحة 7.2

 166أي مببلغ  ،2017من النفقات الجبائية التي وقع تقييمها برسم سنة  %0,5لقد استفاد قطاع السياحة بنسبة 
  مليون درهم.

  النفقات الجبائية املرتبطة بقطاع السياحة: 28 الجدول

 الدرهم مباليني
 نوع الرضيبة 2016 2017

 الرضيبة عىل الدخل 126 132
 الرضيبة عىل الرشكات 39 34

 املجموع 166 166

  

  النفقات الجبائية حسب الهدف  3

إن تقدير النفقات الجبائية تبعا للهدف من شأنه إعطاء تقييم لالتجاه الذي اعتمدته األنظمة االستثنائية ومالءمة 
  واالجتامعية للبالد.هذه النفقات مع التوجهات الكربى للحكومة يف مجال السياسة االقتصادية واملالية 

  تقييم النفقات الجبائية حسب األهداف: 29 الجدول

 الدرهم مباليني
2017 2016 

أهداف  نوع الرضيبة
 ثقافية

أهداف 
 اجتامعية

أهداف 
 اقتصادية

أهداف 
 ثقافية

أهداف 
 اجتامعية

أهداف 
 اقتصادية

 عىل القيمة املضافةالرضيبة  042 8 930 6 189 594 8 526 7 147
 الرضيبة عىل الرشكات 877 3 273 1  947 3 586 
 الرضيبة عىل الدخل 587 2 578 1  394 1 071 3 

 2 542 4 061  2 013 3 734 
واجبات التسجيل والتنرب والرسم عىل عقود التأمني 

 والرضيبة الخصوصية السنوية املفروضة عىل السيارات
 الداخلية عىل االستهالكالرسوم  304 1   177  
 الرسوم الجمركية 881 14  358 1 18 

 املجموع 426 20 808 11 189 531 19 743 13 147

  

 52,8% منها  %46,3النفقات الجبائية املرتبطة بالرضيبة عىل القيمة املضافة تهم األهداف االقتصادية و من
  ؛األهداف االجتامعية

  ؛)%87,1بالرضيبة عىل الرشكات تتعلق أساسا باألهداف االقتصادية (النفقات الجبائية املرتبطة  
 31,2%  منها تهم  %68,8من النفقات الجبائية املرتبطة بالرضيبة عىل الدخل تهم األهداف االقتصادية و

 األهداف االجتامعية.
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  النفقات الجبائية حسب طبيعة املستفيدين  4
  النفقات الجبائية التي وقع تقييمها حسب طبيعة املستفيدين: 30 الجدول

 الدرهم مباليني
2017 2016 

 املستفيدون
 العدد املبلغ العدد النسبة املبلغ النسبة

 املقاوالت 178 879 16 184 44,0% 066 18 54,1%
 منها املنعشون العقاريون 17 305 2 18 4,3% 070 3 9,2%
 منها الفالحون 20 059 3 20 4,8% 271 3 9,8%
 منها املصدرون 11 420 2 12 2,9% 295 2 6,9%
 منها الصيادون 6 817 6 1,4% 267 0,8%
 منها املؤسسات التعليمية 13 83 12 2,9% 98 0,3%
 األرس 106 083 10 99 23,7% 493 10 31,4%
 منها املأجورون 18 791 1 18 4,3% 244 2 6,7%
 و مقدمي الخدمات الصناع منها 8 590 9 2,2% 658 2,0%
 منها املؤلفون الفنانون 5 138 5 1,2% 139 0,4%
 املرافق العمومية 57 103 5 58 13,9% 758 3 11,2%
 الدولة منها 29 260 4 29 6,9% 694 3 11,1%
 وكاالت التنمية منها 20 137 21 5,0% 33 0,1%
 املؤسسات العمومية منها 8 707 8 1,9% 31 0,1%
 آخرون 66 358 77 18,4% 104 1 3,3%

 املجموع 407 423 32 418 100,0% 421 33 100,0%

  استفادت منها باألساس: 2017إن النفقات الجبائية التي تم تقييمها برسم سنة 

  مليون درهم؛ 18 066أي مببلغ  %54,1بنسبة املقاوالت  
  ؛مليون درهم 10 493أي مببلغ  %31,4بنسبة األرس  
  مليون درهم. 3 758أي مببلغ  %11,2املرافق العمومية بنسبة 

  النفقات الجبائية حسب طبيعة املستفيدين يف مجال الرضيبة عىل الرشكات: 31 الجدول

 الدرهم مباليني

 2017تقدير  النسبة
عدد التدابري التي تم 

 تقييمها
عدد التدابري التي تم 

 إحصاؤها
 املستفيدون

 املقاوالت 51 38 382 4 96,7%
 املنظامت الدولية 6 4 64 1,4%
 املرافق العمومية 19 11 37 0,8%
 آخرون 23 13 50 1,1%

 املجموع 99 66 533 4 100,0%

مليون  4 382تشكل املقاوالت املستفيد الرئييس من التدابري االستثنائية يف مجال الرضيبة عىل الرشكات وذلك مببلغ 
  .%96,7أي بنسبة  2017درهم من النفقات الجبائية سنة 
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  النفقات الجبائية حسب طبيعة املستفيدين يف مجال الرضيبة عىل الدخل: 32 الجدول

 الدرهم مباليني

 2017تقدير  النسبة
عدد التدابري التي تم 

 تقييمها
عدد التدابري التي تم 

 إحصاؤها
 املستفيدون

 األرس 40 21 281 3 73,5%
 املقاوالت 32 19 839 18,8%
 املرافق العمومية 8 2 343 7,7%
 آخرون 13 5 2 0,0%

 املجموع 93 47 465 4 100,0%

املستفيد الرئييس من النفقات الجبائية التي وقع تقييمها يف مجال الرضيبة عىل الدخل، وذلك يالحظ بأن األرس هي 
 .)%18,8مليون درهم ( 839) فيام استفادت املقاوالت مببلغ %73,5مليون درهم ( 3 281مببلغ 

 الرتكيز عىل أهم النفقات الجبائية  5

  املضافة أهم النفقات الجبائية املتعلقة بالرضيبة عىل القيمة 1.5

  أهم النفقات الجبائية املتعلقة بالرضيبة عىل القيمة املضافة: 33 الجدول

 الدرهم مباليني
 الرمز التدبري التحفيزي 017 2

2 738 
 80و  50املعدة للسكن الرئييس التي ترتاوح مساحتها املغطاة ما بني  االجتامعيةإعفاء عمليات تفويت املساكن 

 الرضيبة عىل القيمة املضافة. احتسابدرهم دون  000 250و ال يتعدى مثن بيعها  2م 
40.092.29 

 40.091.35 إعفاء العمليات و الفوائد املتعلقة بالقروض و السلفات املمنوحة للدولة 710 2
 40.091.11 إعفاء عمليات بيع اللحم الطري أو املجمد 323 1
 40.091.04 االسترياد لعمليات بيع الدقيق.اإلعفاء بالداخل و حني  109 1

 40.091.20 إعفاء الخدمات التي تنجزها مختلف رشكات التأمني و الخاضعة للرضيبة عىل عقود التأمني. 824
 40.099.17 الكهربائية.مع الحق يف الخصم الطاقة  %14 تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  678
 40.092.04 االسترياد للمنتجات واملعدات إذا كانت مخصصة ألغراض فالحية ال غرياإلعفاء بالداخل و حني  590

563 
مع الحق يف الخصم عمليات نقل املسافرين والبضائع باستثناء  %14 تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ

 عمليات النقل السكيك.
40.099.15 

).الشمندر و سكر القصب و أنواع السكر املامثلة (سكراإلعفاء بالداخل و حني االسترياد لعمليات بيع السكر الخام  404 40.091.08 
 املجموع 939 10
 مجموع النفقات املرتبطة بالرضيبة عىل القيمة املضافة 267 16

 بلغها أكرثماملتعلقة بالرضيبة عىل القيمة املضافة يتعدى  االستثنائيةمن التدابري  تدابري 9يتبني من خالل الجدول أن 
من إجاميل  %67,2مليون درهم، أي ما نسبته  10 939إىل مليون درهم، حيث تصل نفقاتها الجبائية  400من 

  النفقات الجبائية املتعلقة بالرضيبة عىل القيمة املضافة.
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  لرشكاتأهم النفقات الجبائية املتعلقة بالرضيبة عىل ا 2.5

  أهم النفقات الجبائية املتعلقة بالرضيبة عىل الرشكات: 34 الجدول

 الدرهم مباليني
 الرمز التدبري التحفيزي 017 2

1 637 

 %17,5) سنوات متتالية وفرضها بسعر مخفض 5اإلعفاء من مجموع الرضيبة عىل الرشكات طيلة خمس (
  ل: فيام بعد هذه املدة بالنسبة

حقق يف ت املستعملة، التياملصدرة للمنتجات أو الخدمات، باستثناء املنشآت املصدرة للمعادن  املنشآت-1
  السنة رقم أعامل حني التصدير.

الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي، برسم رقم أعاملها املحقق من بيع املنتجات  املنشآت-2
  ر إليها أعاله التي تقوم بتصديرها.املصنعة إىل املنشآت املصدرة املشا

التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي، برسم رقم أعاملهم  املنشآت الصناعية والخدمات  مقدمي-3
املحقق بالعمالت األجنبية مع املنشآت املقامة بالخارج أو يف املناطق الحرة للتصدير و املطابق للعمليات 

 املتعلقة مبنتجات مصدرة من طرف منشآت أخرى.

13.006.32 

وين.املنقولة، فيام يخص األرباح املحققة يف إطار غرضها القانإعفاء الهيئات املكلفة بالتوظيف الجامعي للقيم  733 13.006.17 

380 
إعفاء املنعشني العقاريني فيام يخص العقود واألنشطة والدخول املتعلقة بإنجاز برنامج ,يف إطار اتفاقية 

 ) سنوات.5سكن اجتامعي موزع عىل فرتة أقصاها خمس ( 500مربمة مع الدولة, لبناء 
13.247.05 

366 
) املوالية بالنسبة 20عن السنوات العرشين ( % 8,75) سنوات و فرض الرضيبة بسعر 5إعفاء كيل طيلة (

 للمنشآت التي تزاول نشاطاتها يف املناطق الحرة للتصدير.
13.006.59 

 املجموع 116 3
 مجموع النفقات املرتبطة بالرضيبة عىل الرشكات 533 4

  حول:بخصوص الرضيبة عىل الرشكات، تتمحور أهم النفقات الجبائية 

  من مجموع  %36,1مبعدل  درهم أيمليون  1 637املصدرين املبارشين وغري املبارشين بإنفاق إجاميل قدره
  ؛النفقات الجبائية املرتبطة بالرضيبة عىل الرشكات

  733( يخص األرباح املحققة يف إطار غرضها القانوينالهيئات املكلفة بالتوظيف الجامعي للقيم املنقولة، فيام 
من إجاميل النفقات الجبائية املرتبطة بالرضيبة عىل  %16,2، وهو ما ميثل 2017مليون درهم يف عام 

  ؛الرشكات)
  املنعشني العقاريني فيام يخص العقود واألنشطة والدخول املتعلقة بإنجاز برنامج يف إطار اتفاقية مربمة مع

مليون  380) سنوات بإنفاق إجاميل قدره 5سكن اجتامعي موزع عىل فرتة أقصاها خمس ( 500لبناء الدولة 
  درهم.
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  أهم النفقات الجبائية املتعلقة بالرضيبة عىل الدخل 3.5

  أهم النفقات الجبائية املتعلقة بالرضيبة عىل الدخل: 35 الجدول

 الدرهم مباليني
 الرمز التدبري التحفيزي 017 2

763 
) سنوات عىل 6إعفاء الربح املحصل عليه من تفويت عقار أو جزء عقار يشغله عىل وجه سكنى رئيسية منذ ستة ( 

 األقل يف تاريخ التفويت املذكور مالكه أو أعضاء الرشكات ذات الغرض العقاري املعتربة رضيبيا شفافة.
14.063.03 

729 
خصم من أجل تحديد صايف الدخل املفروضة عليه الرضيبة عىل الدخل املتعلقة باملعاشات واإليرادات العمرية، 

من املبلغ اإلجاميل السنوي للمعاشات واإليرادات املفروضة عليه الرضيبة الذي يساوي أو % 40إسقاط جزايف نسبته 
 ملا زاد عن ذلك. %55درهم و  000 168يقل عن 

14.060.01 

439 
اإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل بصفة دامئة بالنسبة للخاضعني للرضيبة برسم الدخول الفالحية و الذين يحققون 

 ) درهم20 000 000مليون ( عرشينرقم أعامل سنوي برسم هذه الدخول يقل عن 
14.047.01 

416 
 واألخوات فيام يتعلق بالعقارات و الحقوق العينيةإعفاء الهبات املنجزة بني األصول والفروع وبني األزواج واإلخوة 

 العقارية.
14.063.07 

 املجموع 347 2
 مجموع النفقات املرتبطة بالرضيبة عىل الدخل 465 4

مليون  400تفوق قيمتها أكرث من  يالت و، 2017متثل أهم النفقات الجبائية املتعلقة بالرضيبة عىل الدخل سنة 
  مليون درهم. 2 347من إجاميل نفقات الرضيبة عىل الدخل. حيث يبلغ قدرها اإلجاميل  %52.6درهم، 

  أهم النفقات الجبائية املتعلقة بواجبات التسجيل و التنرب 4.5

  التسجيل و التنربأهم النفقات الجبائية املتعلقة بواجبات : 36 الجدول

 الدرهم مباليني
 الرمز التدبري التحفيزي 2017

1 915 
للسكن أو لغرض تجاري أو مهني أو  عىل عقود اقتناء محالت مخصصة % 4تطبيق سعر مخفض بنسبة 

 أو معنويني غري مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها وبنك إداري من لدن أشخاص طببعيني
 اإليداع والتدبري ورشكات التأمني وإعادة التأمني.املغرب وصندوق 

50.133.26 

598 
بالنسبة للبيع األول للمساكن االجتامعية و املساكن ذات القيمة العقارية  %3تطبيق سعر مخفض بنسبة 

 املخفضة
50.133.07 

554 
 عىل بناءاتعىل عمليات االقتناء بعوض لألراض فضاء أو أراض مشتملة  %4تطبيق سعر مخفض بنسبة 

مقرر هدمها و املعدة إلنجاز عمليات عمليات تجزيء أو بناء محالت معدة للسكنى أو لغرض تجاري 
 ) مرات املساحة املغطاة5أو مهني أو إداري، يف حدود خمس ( 

50.133.29 

301 
عىل عمليات التخيل عن الحصص يف املجموعات ذات النفع االقتصادي  %4تطبيق سعر مخفض بنسبة 

اسهم أو حصص املشاركة يف الرشكات غري الرشكات العقارية الشفافة أو التي يغلب عليها الطابع  وعن
 العقاري ومل تدرج أسهمها ببورصة القيم.

50.133.28 

 املجموع 368 3
 مجموع النفقات املرتبطة بواجبات التسجيل و التنرب 038 4

درهم، مليون  300التي تفوق قيمتها أكرث من  و التسجيل والتنرب،بلغت أهم النفقات الجبائية املرتبطة بواجبات 
  من إجاميل نفقات واجبات التسجيل و التنرب. %83,4مبعدل  ، أي2017سنة مليون درهم  3 368
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  املنهجية امللحق األول:
عترب مبثابة أو يف بعض االستثناءات التي تتتجىل االستثناءات الرضيبية إما يف الوعاء الرضيبي أو األسعار الرضيبية 

  تسهيالت مالية:

 :تهم التدابري االستثنائية اإلعفاءات الكلية أو الجزئية والخصوم  استثناءات متعلقة بالوعاء الرضيبي
  واإلسقاطات؛

 :قات إن األسعار التفضيلية املخولة لبعض النشاطات تعترب مبثابة نف استثناءات متعلقة باألسعار الرضيبية
  جبائية؛

 :الرضائب املؤجلة واملحولة واإلسقاطات التي تبارش بصورة فورية  استثناءات متعلقة بالتسهيالت املالية
 تعترب مبثابة تسهيالت مالية. التنازليةواالستفادة من نظام االهتالكات 

  تعريف االستثناءات الرضيبية وأهدافها  1

 للدولة، فإن انعكاساتها عىل هذه األخريةالعامة  امليزانية يف مهم نقص من الرضيبية االستثناءات تحدثه ملا بالنظر
  تكون مشابهة لآلثار التي تخلفها النفقات العمومية عىل هذه امليزانية، لذا سميت بالنفقات الجبائية.

 الجبائية املعمول بها يف التدابري الرضيبية التي تخرج عن نطاق النظام الرضيبي املرجعي الذي وتنحرص النفقات
  العام ". مباسم "النظايشمل مختلف األنظمة األساسية للرضائب املعروفة 

اج ذلك بإدر و املغرب مبدأ نرش املعطيات املتعلقة بالنفقات الجبائية كل سنة  وعىل غرار العديد من الدول تبنى 
  مسلسل تقييم هذه النفقات ضمن آلياته املتعلقة بتدبري السياسة املالية.

 وكام هو الشأن بالنسبة ،2005وهذا التقرير هو الثالث عرش من نوعه بعد التقارير التي سبق إعدادها منذ سنة 
 تفعيل اإلصالحالئم للسابقيه فقد تم إرفاقه كملحق ملرشوع القانون املايل بهدف تأمني شفافية أفضل وخلق إطار م

  .املرتقب للنظام الرضيبي

  املنهجية املعطيات  2

 ارشةاملب والرضائب غريتم إعداد هذا التقرير من طرف املديرية العامة للرضائب بتعاون مع كل من إدارة الجامرك 
 والتوقعات املالية. ومديرية الدراسات

  ائية عىل ما ييل:املنهجية املعتمدة يف مجال النفقات الجب وترتكز املقاربة

 تقييم األنظمة االستثنائية مقارنة مع نظام فرض الرضيبة بالنسبة ملختلف القطاعات االقتصادية؛  
 .البنية الخاصة بكل رضيبة عىل حدة سواء فيام يتعلق بأسعار الرضيبة أو بالقاعدة الرضيبية  

 ىلاألسعار أو األسس الرضيبية، والهادفة إويجدر التوضيح يف هذا الصدد أن بعض املقتضيات املتعلقة بتخفيف 
  تفادي االزدواج الرضيبي أو الرجوع إىل إجراءات عملية موحدة عىل الصعيد الدويل، ال تعترب مبثابة نفقات جبائية.
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  نطاق النفقات الجبائية 1.2

 من نطاقيتم إدراجها ضكام هو الشأن بالنسبة للسنوات السابقة فإن الجبايات املحلية واالقتطاعات االجتامعية لن 
  اآلن. النفقات الجبائية، عىل اعتبار أن الجرد املتعلق بها غري متوفر لحد

 عىل رسوم االسترياد ينصب إن تقييم النفقات الجبائية املتعلقة بالرضائب والرسوم التي تقوم إدارة الجامرك بتحصيلها
  ية عىل االستهالك.والرضيبة عىل القيمة املضافة حني االسترياد والرسوم الداخل

  املرجعي النظام 2.2

 إن النظام املرجعي املعتمد هو النظام الرضيبي املعمول به يف إطار النظام العام وذلك استنادا إىل املقتضيات القانونية
 بتدبريها كل من املديرية العامة للرضائب وإدارة الجامرك الجاري بها العمل يف مجال الرضائب والرسوم التي تقوم

  الرضائب غري املبارشة.و 

  املعطيات التالية: وميكن إبراز النظام املرجعي املحدد بالنسبة لكل نوع من أنواع الرضائب من خالل

  الرضيبة عىل الرشكات 1.2.2

 األسعار املرجعية ◄
 31%  مبلغ الربح الصايف ؛  األسعار النسبية للرضيبة عىل الرشكات حسب :%10و  %20و  %30و 
 8%  (اختياري) بالنسبة لرقم األعامل املحقق برسم األشغال العقارية أو أشغال الرتكيب التي تنجزها الرشكات

 األجنبية؛
 10% .من املبالغ اإلجاملية املقبوضة من لدن األشخاص الذاتيني أو املعنويني غري املقيمني 
 15% بالنسبة لعوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول املعتربة يف حكمها؛ 
 20% الثابت الدخل ذات املالية التوظيفات من للحاصالت نسبةبال. 
  أساس الرضيبة املرجعي ◄
 نقل العجز؛  
 االهتالك العادي. 

 الدخل عىل الرضيبة 2.2.2

 األسعار املرجعية ◄
 جدول أسعار الضريبة على الدخل؛ 
 10%  املقيمني؛من املبالغ اإلجاملية املقبوضة من لدن األشخاص الذاتيني أو املعنويني غري 
 15% املطبق عىل عوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول املعتربة يف حكمها؛ 
 20% التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت؛الحاصالت  من 
 20% األجنبي؛ املنشأ ذات املنقولة األموال رؤوس تفويت عن الناتجة اإلجاملية ألرباحا من 
 20% ية؛العقار األرباح عىل املطبق 30% و 25% و 
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  املطبق عىل املكافآت والتعويضات الطارئة. % 30السعر اإلبرايئ البالغ 
 أساس الرضيبة املرجعي ◄
 ؛درهم 30.000 مبلغه يتعدى أن غري من املهنية املصاريف برسم إسقاط 
 العقارية؛ الدخول برسم 20% نسبة إسقاط 
 ؛املعاشات التقاعدية برسم 40% نسبة إسقاط 
  الديبلومايسإعفاء موظفي السلك. 

 املضافة القيمة عىل الرضيبة 3.2.2

 تم برسم هذه الرضيبة اعتامد نفس النظام املرجعي سواء تعلق األمر بالرضيبة عىل القيمة املضافة املفروضة بالداخل
  أم حني االسترياد.

رار رضيبة فرضية إقوفيام يرجع ألسعار هذه الرضيبة، ورغبة يف وضع إطار إلصالحها، فإن هذه الوثيقة تنبني عىل 
  .%10و %20 فقط:عىل القيمة املضافة بسعرين 

  األسعار املرجعية ◄
 %10 20% و  
 أساس الرضيبة املرجعي ◄
  ومقدمي الخدمات؛رهم املطبق عىل الصناع د 000 500 سقف 
  ؛درهم املطبق عىل التجار 000 000 2سقف 
 .إعفاء عمليات التصدير وعمليات النقل الدويل 

 
 التسجيل واجبات 4.2.2

  ؛%1و %3و %6السعر  
  :درهم 200الواجبات الثابتة. 

 
 التأمني عقود عىل املفروضة الرضيبة 5.2.2

  :14السعر املرجعي%. 
 

 الرسم عىل االسترياد 6.2.2

 2,5 :السعر املرجعي%. 

 هناك إعفاءات أو قرارات بوقف استيفاء الرسم عىل االسترياد تستفيد منها بعض السلع املستوردة مبقتىض نصوص
  اعتبارا لطبيعتها أو مصدرها أو وجهتها أو بناء عىل الصفة التي يكتسبها املستورد.خاصة، وذلك 



  تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 
45 

 ية للتبادلاالتفاقيات الدول ويشمل النظام املرجعي كذلك، االتفاقيات الرضيبية املطبقة عىل الصعيد العاملي وكذا
  الحر.

 الرسوم الداخلية عىل االستهالك 2.2.7

 املجال من مقادير تطبق عىل مختلف أصناف السلع. وكل إعفاء مينح يف هذايتكون النظام املرجعي املعتمد يف هذا 
  املضامر يعترب مبثابة نفقة جبائية.

  وتجدر اإلشارة إىل أن نطاق اإلعفاءات املطبقة عىل هذه الرسوم يقترص فقط عىل منتجات الطاقة.

  مناهج التقييم  3

 هذا االختيار، وال يستبعدلة مبارشة يف املوارد الجبائية، عمال بالتجارب الدولية، ينصب التقدير عىل الخسائر الحاص
  بطبيعة الحال، إمكانية القيام بدراسات خاصة بكل حالة عىل حدة بغية الحصول عىل تقديرات أكرث دقة ووضوح.

 اضوقد تم تقدير مجمل الخسائر الحاصلة يف املوارد بعد تحديد "كلفة الفارق مقارنة مع النظام املرجعي"، مع افرت 
  أن سلوك الفاعلني املستفيدين مل يتغري.

 املسبقة اإلجراءات ذات االستثنائية التدابري تقييم طرق 1.3

 إن تدابري اإلعفاء التي يجب القيام يف شأنها بإجراءات معينة تهم بصفة رئيسية الرضيبة عىل القيمة املضافة. وتتم
  للمديرية العامة للرضائب تبعا إلجراءين:معالجة هذه اإلعفاءات من طرف املصالح التابعة 

 تسليم شهادات اإلعفاء؛  
 .إرجاع الرضيبة عىل القيمة املضافة 

 ويتم تقييم االنعكاس املايل لهذه التدابري بعد مركزة مجموع الطلبات املتعلقة باإلعفاء واإلرجاع التي تتم معالجتها
  من طرف مصالح اإلدارة الرضيبية.

 الرضيبة أسعار تخفيض شكل يف املمنوحة االستثنائية ريالتداب تقييم طرق 2.3

 يتم تقييم االنعكاس املايل لهذه التدابري بعد أن تطبق عىل أسس فرض الرضيبة املرصح بها من طرف امللزمني
  املستفيدين من هذه اإلعفاءات، األسعار العادية للرضائب املكونة للنظام املرجعي.

  وإسقاطات خصوم شكل يف املمنوحة نائيةاالستث التدابري تقييم طرق 3.3

لزمني اإلقرارات الرضيبية للم يتم تقييم النفقات الجبائية يف شكل خصوم أو إسقاطات من خالل معالجة عينة من
  .وخصوصا القوائم الرضيبية، ويطبق سعر الرضيبة الجاري به العمل عىل األساس املعفى
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 ةجبائي غري معطيات من انطالقا املايل انعكاسها تقدير تم التي اإلعفاء تدابري تقييم منهج 4.3

 إن تقييم النفقات الجبائية التي ال توجد املعلومات املتعلقة بها ضمن إقرارات امللزمني، تم استنادا إىل احتساب
 ويطبق عىل هذا األساس سعر رضيبي متوسط، ويف جبائية، األساس املفروضة عليه الرضيبة انطالقا من معطيات غري

  .هذه الحالة يكون التقييم تقريبيا

طرق تقييم بعض النفقات الجبائية املرتبطة باإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة  5.3
من املدونة العامة للرضائب) والتي تهم بالخصوص املنتجات  91الخصم (الفصل  دون الحق يف

  االستهالك والخدمات الواسعة

 تم االستناد من جهة إىل آخر استقصاء وطني حول استهالك وإنفاق األرس، ومن لتقييم هذا النوع من اإلعفاءات
  جهة أخرى إىل جدول االستهالك واإلنتاج.

ألرس االستهالك الذايت ل وقد تم تقدير االستهالك اإلجاميل للمنتجات والخدمات املعنية مع األخذ بعني االعتبار
النفقة الجبائية الناجمة عن اإلعفاءات بتطبيق السعر املخفض واالستهالكات الوسيطة للمقاوالت. وهكذا قدرت 

  .%20والسعر العادي  10%

  الجبائية النفقات ترميز  4

  :يتكون الرمز املخصص لكل نفقة جبائية من سبعة أجزاء

  ؛امليزانية"الجزءان األول والثاين من اليسار يتعلقان بنوع الرضيبة تبعا لرقمها ضمن "قامئة 
 املوالية تتعلق برقم املادة من املدونة العامة للرضائب املحدثة مبوجبه النفقة الجبائية؛ األجزاء الثالثة 
  الجزءان األخريان يتضمنان الرقم املخصص للنفقة الجبائية تبعا لرتتيبها ضمن املادة من القانون املحدث

 للتدبري.

  مثال:

 :40.091.16لنسبة لبيع الزرايب التقليدية املحلية " هو الرمز املخصص ل: " اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة با

 ؛امليزانية قامئة حسب املضافة القيمة عىل الرضيبة رقم هو 
 091:  من املدونة العامة للرضائب؛ 91هو مرجع املادة 
 16 املذكورة 91: يشري إىل ترتيب التدبري ضمن املادة. 

 املدونة العامة للرضائب وال ضمن مدونة الجامرك و الرضائب غريوحيث أن هناك تدابري جبائية ال تندرج ال ضمن 
أرقام امل واد املشتملة عىل ثالث وضعيات وتعويضها  املبارشة بل هي مقررة مبوجب نصوص خاصة، فقد تم حذف

 )AAA,AAB, AAC( بحروف بارزة
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  امللحق الثاين: الئحة مبجموع التدابري االستثنائية
  

  

  

  

  الخاصة بالرضيبة عىل القيمة املضافة االستثنائية: التدابري 1الجدول 

  : التدابري الخاصة بالرضيبة عىل الرشكات 2الجدول 

  : التدابري االستثنائية الخاصة بالرضيبة عىل الدخل 3الجدول 

  : التدابري الخاصة بواجبات التسجيل و التنرب 4الجدول 

  عىل عقود التأمني  : التدابري الخاصة بالرسم5الجدول 

  الخاصة بالرضيبة الخصوصية السنوية املفروضة عىل السيارات  االستثنائية: التدابري 6الجدول 

   االستهالكالخاصة بالرسوم الداخلية عىل  االستثنائية: التدابري 7الجدول 

  الخاصة بالرسوم الجمركية  االستثنائية: التدابري 8الجدول 
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  الخاصة بالرضيبة عىل القيمة عىل املضافة االستثنائيةالتدابري   1
 الخاصة بالرضيبة عىل القيمة عىل املضافةالتدابري االستثنائية : 37 الجدول

  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

 40.091.01  إعفاء كيل  اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد لعمليات بيع الخبز.  123و91املادة   دعم القدرة الرشائية  صناعات غذائية  األرس

 40.091.02  إعفاء كيل  اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد لعمليات بيع الكسكس  123و91املادة   دعم القدرة الرشائية  صناعات غذائية األرس

 40.091.03  إعفاء كيل  اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد لعمليات بيع السميد.  123و91املادة   دعم القدرة الرشائية  صناعات غذائية األرس

 40.091.04  إعفاء كيل  اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد لعمليات بيع الدقيق.  123و91املادة   دعم القدرة الرشائية  صناعات غذائية األرس

 40.091.05  كيلإعفاء   إلعفاء بالداخل وحني االسترياد لعمليات بيع الحبوب باستثناء الذرة والشعري،ا  123و91املادة   دعم القدرة الرشائية  صناعات غذائية األرس

 40.091.06  إعفاء كيل  اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد لعمليات بيع الخامئر املستعملة يف الخبازة.  123و91املادة   دعم القدرة الرشائية  صناعات غذائية األرس

  123;91املادة   دعم القدرة الرشائية  صناعات غذائية األرس

بيع الحليب وقشدة الحليب الطري املحفوظة اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد لعمليات 
أو غري املحفوظة، املركزة أو غري املركزة واملحالة أو غري املحالة والحليب الخاص بالرضع 
وكذا الزبدة ذات الصنع التقليدي غري املعبأة باستثناء املنتجات األخرى املشتقة من 

  الحليب

 40.091.07  إعفاء كيل

  123;91املادة   دعم القدرة الرشائية  صناعات غذائية املقاوالت
اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد لعمليات بيع السكر الخام (سكر الشمندر وسكر القصب 

  وأنواع السكر املامثلة).
 40.091.08  إعفاء كيل

 40.091.09  إعفاء كيل  باملغرب.إعفاء عمليات بيع التمور امللففة املنتجة   91املادة   تنمية القطاع الفالحي  نشاطات فالحية األرس

  123;91املادة   تنمية القطاع الفالحي  نشاطات فالحية الصيادون
إعفاء عمليات بيع منتجات الصيد البحري سواء أكانت طرية أو مجمدة تامة أو مجزأة 

  واإلعفاء حني االسترياد ملنتجات الصيد البحري املغريب.
 40.091.10  إعفاء كيل

 40.091.11  إعفاء كيل  إعفاء عمليات بيع اللحم الطري أو املجمد.  91املادة   تنمية القطاع الفالحي  فالحيةنشاطات  الفالحون

  91املادة   تنمية القطاع الفالحي  صناعات غذائية الفالحون
إعفاء زيت الزيتون واملنتجات الثانوية املستخرجة من سحق الزيتون املصنوعة من لدن 

  الوحدات التقليدية.
 40.091.12  كيلإعفاء 



 2018لسنة مرشوع قانون املالية     

 

 50 

  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

 األرس
الصناعات 
الكيميائية 
  والسيارات

  123;91املادة   دعم القدرة الرشائية
اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد لعمليات بيع الشموع والربافني الداخلة يف صنعها باستثناء 

  الشموع املعدة ألغراض الزينة والربافني املستعملة يف صنعها.
 40.091.13  إعفاء كيل

 40.091.15  إعفاء كيل  إعفاء السبيب النبايت.  91املادة   تنمية القطاع الفالحي  نشاطات فالحية الفالحون

الصناع ومقدمي 
 الخدمات

قطاع الصناعة 
  التقليدية

 40.091.16  إعفاء كيل  إعفاء الزرايب ذات الطابع التقليدي املصنعة محليا.  91املادة  تشجيع الصناعة التقليدية

 40.091.17  إعفاء كيل  إعفاء املعادن املستعملة.  91املادة   تنمية القطاع املنجمي  قطاعات الطاقة املقاوالت

الصناع ومقدمي 
 الخدمات

قطاع الصناعة 
  التقليدية

 40.091.18  إعفاء كيل  إعفاء البيوع الواقعة عىل املصوغات املصنوعة باملغرب من املعادن النفيسة.  91املادة   تنمية القطاع املنجمي

 40.091.19  إعفاء كيل إعفاء عمليات بيع الطوابع الجبائية واألوراق واملطبوعات املدموغة التي تصدرها الدولة.  91املادة   تقليص تحمالت الدولة  اإلدارة العمومية الدولة

 املقاوالت
السالمة 

واالحتياط 
  االجتامعي

  91املادة   أهداف أخرى
مختلف رشكات التأمني والخاضعة للرضيبة عىل عقود إعفاء الخدمات التي تنجزها 

  التأمني.
 40.091.20  إعفاء كيل

املؤلفون 
 والفنانون

  قطاع النرش
 النهوض بالثقافة واستغالل

  أوقات الفراغ
  123;91املادة 

إعفاء عمليات بيع واسترياد الجرائد واملنشورات والكتب أو املوسيقى املطبوعة وكذا 
املستنسخة فيها املنشورات والكتب ويشمل اإلعفاء من الرضيبة بيع األسطوانات املرتاصة 

  نفايات طبع الجرائد واملنشورات والكتب.
 40.091.21  إعفاء كيل

املؤلفون 
 والفنانون

 قطاع النرش
 النهوض بالثقافة واستغالل

  أوقات الفراغ
 40.091.22  إعفاء كيل  إعفاء أعامل التأليف والطبع والتسليم املرتبطة بها.  123;91املادة 

  قطاع النرش  املقاوالت
 النهوض بالثقافة واستغالل

  أوقات الفراغ
  123;91املادة 

إعفاء عمليات بيع واسترياد الورق املعد لطبع الجرائد والنرشات الدورية وكذا للنرش إذا 
  كان موجها إىل مطبعة من املطابع.

 40.091.23  إعفاء كيل

مؤسسات 
  التعليم

النشاطات 
  الثقافية

 النهوض بالثقافة واستغالل
  أوقات الفراغ

  123;91املادة 
اإلعفاء بالداخل وعند االسترياد األرشطة الوثائقية أو الرتبوية والتي مل يتم استريادها بغرض 

  تحقيق الربح.
 40.091.24  إعفاء كيل
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  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

الصناع ومقدمي 
  الخدمات

 40.091.28  إعفاء كيل العمليات التي ينجزها مستغلو الحاممات والرشاشات العمومية واألفرنة التقليدية.إعفاء  91املادة  دعم القدرة الرشائية  قطاعات أخرى

 التعاونيات
قطاع الصناعة 

  التقليدية
  91املادة  تشجيع الصناعة التقليدية

إعفاء العمليات التي تنجزها التعاونيات واتحاداتها املؤسسة بشكل قانوين عندما تنحرص 
جمع املواد األولية من عند املنخرطني وتسويقها أو عندما يقل رقم أعاملها  أنشطتها يف

السنوي عن عرشة ماليني درهم، دون احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة، إذا كانت 
  متارس نشاطا يتعلق بتحويل مواد أولية تم جمعها من عند منخرطيها.

 40.091.32  إعفاء كيل

 الجمعيات
األنشطة 
  الجمعوية

النهوض بالقطاع 
  االجتامعي

  91املادة 
إعفاء الخدمات التي تقدمها الجمعيات غري الهادفة إىل الحصول عىل ربح املعرتف لها 

  بصفة املنفعة العامة والرشكات التعاضدية واملؤسسات االجتامعية للأمجورين.
 40.091.33  إعفاء كيل

  91املادة   تخفيض كلفة التمويل  اإلدارة العمومية الدولة
إعفاء عمليات الخصم وإعادة الخصم والفوائد املرتتبة عىل األوراق املالية الصادرة عن 
الدولة وسندات االقرتاض التي تضمنها وكذا مختلف العموالت املمنوحة لقاء توظيف 

  األوراق والسندات املذكورة.
 40.091.34  إعفاء كيل

 40.091.35  إعفاء كيل  إعفاء العمليات والفوائد املتعلقة بالقروض والسلفات املمنوحة للدولة.  91 املادة  تخفيض كلفة التمويل  اإلدارة العمومية الدولة

مؤسسات 
 التعليم

  91املادة   تخفيض كلفة التمويل  الرتبية
إعفاء فوائد القروض املمنوحة من طرف مؤسسات االئتامن والهيات املعتربة يف حكمها 

  واملعدة لتمويل دراستهم. لطلبة التعليم الخاص والتكوين املهني
 40.091.36  إعفاء كيل

مؤسسات 
 التعليم

  91املادة   أهداف أخرى  الرتبية
إعفاء الخدمات املقدمة من طرف مؤسسات التعليم الخاص لفائدة التالميذ والطلبة 
 املسجلني بها الذين يتابعون بها دراستهم وذلك فيام يخص اإلطعام والنقل املدريس والرتفيه

 40.091.37  كيلإعفاء 

  91املادة   تشجيع االستثامر  القطاع املايل املقاوالت

تعفى من الرضيبة عىل القيمة املضافة العائدات املرتتبة عن عمليات التسنيد إلصدار 
شهادات صكوك من طرف صناديق التوظيف الجامعي للتسنيد طبقا ألحكام القانون رقم 

املؤسسة املبادرة هي الدولة، وكذا مختلف  املتعلق بتسنيد األصول، عندما تكون 06-33
  العموالت املرتبطة بها وفقا ألحكام القانون املذكور

 40.091.38  إعفاء كيل

الصناع ومقدمي 
 الخدمات

الصحة والعمل 
  االجتامعي

  91املادة   أهداف أخرى
 إعفاء الخدمات التي يقدمها األطباء وأطباء األسنان والدالكون الطبيون ومقومو البرص

  ومصححو النطق واملمرضون والعشابون والقوابل.
 40.091.39  إعفاء كيل

 املقاوالت
الصحة والعمل 

  االجتامعي
 40.091.40  إعفاء كيل  إعفاء الخدمات التي يقدمها مستغلو املصحات أو املؤسسات الصحية والعالجية.  91املادة   أهداف أخرى
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  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

 املقاوالت
الصحة والعمل 

  االجتامعي
 40.091.41  إعفاء كيل  إعفاء الخدمات التي يقدمها مستغلو مختربات التحاليل الطبية.  91املادة   أهداف أخرى

 األرس
الصحة والعمل 

  االجتامعي
 40.091.42  إعفاء كيل  إعفاء عمليات بيع األجهزة الخاصة املعدة خصيصا للمعاقني.  91املادة   النهوض بقطاع الصحة

 األرس
الصحة والعمل 

  االجتامعي
  91املادة   النهوض بقطاع الصحة

إعفاء عمليات الفحص البرصي التي تقوم بها الجمعيات املعرتف لها بصفة املنفعة العامة 
  لفائدة قارصي البرص.

 40.091.43  إعفاء كيل

 40.091.45  إعفاء كيل  .لفائدة عمالئهاإعفاء عمليات القرض التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغرى   91املادة   تخفيض كلفة التمويل  القطاع املايل األرس

 40.091.46  إعفاء كيل  إعفاء العمليات الرضورية إلنجاز أهداف جمعيات مستغيل املياه الفالحية.  91املادة   تنمية القطاع الفالحي  نشاطات فالحية الفالحون

مؤسسات 
 التعليم

  الرتبية
 النهوض بالثقافة واستغالل

  أوقات الفراغ
  91املادة 

مجموع األنشطة والعمليات التي ينجزها املكتب الوطني لألعامل الجامعية  إعفاء
  واالجتامعية والثقافية.

 40.091.47  إعفاء كيل

الصناع ومقدمي 
  الخدمات

 40.091.48  إعفاء كيل  إعفاء الخدمات التي تقدمها الرشكات املسرية ملراكز تدبري املحاسبة املعتمدة.  91املادة   أهداف أخرى  قطاعات أخرى

 40.092.03  إعفاء كيل  اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد لألسمدة.  92املادة   تنمية القطاع الفالحي  نشاطات فالحية الفالحون

  92املادة   تنمية القطاع الفالحي  نشاطات فالحية الفالحون
الحية ال فاإلعفاء بالداخل وحني االسترياد للمنتجات واملعدات إذا كانت مخصصة ألغراض 

  غري
 40.092.04  إعفاء كيل

 123و 92املادة   تشجيع االستثامر جميع القطاعات املقاوالت
اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد ألموال االستثامر التي يجب أن تقيد يف حساب لألصول 
الثابتة وتخول الحق يف الخصم إذا اشرتتها املنشآت الخاضعة للرضيبة عىل القيمة املضافة، 

  ) شهرا ابتداء من تاريخ الرشوع يف مزاولة نشاطها.36خالل مدة ستة وثالثني (
 40.092.05  تسهيالت مالية

  قطاع النقل املقاوالت
تخفيض كلفة عوامل 

  اإلنتاج
  92املادة 

اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد للحافالت والشاحنات والسلع التجهيزية املتصلة بها 
لألصول الثابتة واملقتناة من لدن منشآت النقل الدويل عرب الواجب تقييدها يف حساب 

الطرق، ويطبق اإلعفاء خالل مدة ستة وثالثني شهرا ابتداء من تاريخ الرشوع يف مزاولة 
  نشاطها.

 40.092.06  تسهيالت مالية
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مؤسسات 
 التعليم

 123و 92املادة   تشجيع التعليم  الرتبية

ني التجهيزية املعدة للتعليم الخاص أو التكوين امله اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد للسلع
التي يجب أن تقيد يف حساب األصول الثابتة واملقتناة من طرف املؤسسات الخاصة 
للتعليم أو التكوين املهني باستثناء السيارات غري املستخدمة للنقل املدريس الجامعي 

را ابتداء من تاريخ الرشوع ) شه36واملعدة خصيصا لهذا الغرض خالل مدة ستة وثالثني (
  يف مزاولة نشاطها

 40.092.07  إعفاء كيل

 123و 92املادة   تشجيع االستثامر  الرتبية املقاوالت
اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد للسلع التجهيزية واملعدات واألدوات املشرتات من لدن 

) شهرا 36وثالثني (حاميل شهادات التكوين املهني. ويطبق هذا اإلعفاء خالل مدة ستة 
  بتداء من تاريخ الرشوع يف مزاولة نشاطهم.

 40.092.08  إعفاء كيل

مؤسسات 
 التعليم

 123و 92املادة   تشجيع التعليم  الرتبية
اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد للمعدات الرتبوية أو العلمية أو الثقافية املستوردة معفاة 

م التفاقات منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلو من الرسوم والرضائب عىل االسترياد طبقا 
  »UNESCO«والثقافة 

 40.092.09  إعفاء كيل

 الجمعيات
األنشطة 
  الجمعوية

النهوض بالقطاع 
  االجتامعي

 123و 92املادة 

اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد للسلع التجهيزية واملعدات واألدوات املشرتاة من لدن 
األشخاص املعاقني والتي ال تهدف إىل الحصول عىل ربح إذا الجمعيات املهتمة بشؤون 

كان استعاملها للسلع املذكورة يدخل يف نطاق املهام املوكولة إليها مبقتىض أنظمتها 
  األساسية.

 40.092.11  إعفاء كيل

 الجمعيات
األنشطة 
  الجمعوية

 123و 92املادة   النهوض بقطاع الصحة
للسلع التجهيزية واملعدات واألدوات املشرتاة من لدن اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد 

"الهالل األحمر" املغريب إذا كان استعاملها من قبله يدخل يف نطاق املهام املوكولة إليه 
  مبقتىض نظامه األسايس.

 40.092.12  إعفاء كيل

 الجمعيات
السالمة 

واالحتياط 
  االجتامعي

  92املادة   تشجيع التعليم
املواد والسلع والتجهيزات والخدمات وكدا تقديم الخدمات من طرف عمليات اقتناء 

مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعامل االجتامعية والرتبية والتكوين وفقا للمهام 
  املنوطة بها.

 40.092.13  إعفاء كيل

الجمعيات 
 واملؤسسات

الصحة والعمل 
  االجتامعي

 40.092.14  إعفاء كيل  االقتناء التي تقوم بها مؤسسة الحسن الثاين ملكافحة داء الرسطان.إعفاء عمليات   92املادة   النهوض بقطاع الصحة

الجمعيات 
 واملؤسسات

الصحة والعمل 
  االجتامعي

 40.092.15  إعفاء كيل  إعفاء عمليات االقتناء التي تقوم بها العصبة الوطنية ملكافحة أمراض القلب والرشايني. 123و 92املادة   النهوض بقطاع الصحة

الجمعيات 
 واملؤسسات

الصحة والعمل 
  االجتامعي

 123و 92املادة   النهوض بقطاع الصحة
اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد للسلع التجهيزية واملعدات واألدوات املشرتاة من لدن 

  مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان يف إطار املهام املخولة لها قانونا.
 40.092.16  إعفاء كيل
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الجمعيات 
 واملؤسسات

الصحة والعمل 
  االجتامعي

 123و 92املادة   النهوض بقطاع الصحة
اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد للسلع التجهيزية واملعدات واألدوات التي تستوردها 

  مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد يف إطار املهام املنوطة بها.
 40.092.17  إعفاء كيل

 األرس
الصحة والعمل 

  االجتامعي
 40.092.18  إعفاء كيل  اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد للمواد والتجهيزات املستعملة يف تنقية الدم. 123و 92املادة   النهوض بقطاع الصحة

 األرس
الصحة والعمل 

  االجتامعي
 123و 92املادة   النهوض بقطاع الصحة

) االدوية Hépatites B et Cو ( اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد االدوية املضادة للرسطان
املضادة اللتهاب الكبد الفريويس واألدوية املخصصة لعالج أمراض السكري والربو وأمراض 

  القلب والرشايني ومرض السيدا.
 40.092.19  إعفاء كيل

 الدولة
الصحة والعمل 

  االجتامعي
  النهوض بالقطاع

  االجتامعي
 123و 92املادة 

االسترياد للسلع والبضائع واألشغال والخدمات التي يسلمها اإلعفاء بالداخل وحني 
األشخاص الطبيعيون أو املعنويون املغاربة أو األجانب عىل سبيل الهبة إىل الدولة 
والجامعات املحلية واملؤسسات العامة والجمعيات املعرتف لها بصفة املنفعة العامة التي 

  ملعاقني أو املوجودين يف وضعية صعبة.تعنى باألحوال االجتامعية والصحية لألشخاص ا

 40.092.20  إعفاء كيل

  الدولة
األنشطة 
  الجمعوية

 123و 92املادة   النهوض بالتعاون الدويل

اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد للسلع والبضائع واألشغال والخدمات التي تسلمها 
إىل  التعاون الدويلالحكومات األجنبية أو املنظامت الدولية عىل سبيل الهبة يف نطاق 

الدولة والجامعات املحلية واملؤسسات العامة والجمعيات املعرتف لها بصفة املنفعة 
  العامة

 40.092.21  إعفاء كيل

املنظامت الدولية   92املادة   النهوض بالتعاون الدويل  التعاون الدويل
ىل املغربية عإعفاء السلع والبضائع واألشغال والخدمات التي تسلمها حكومة اململكة 

  سبيل الهبة إىل الحكومات األجنبية.
 40.092.22  إعفاء كيل

 123و 92املادة   النهوض بالتعاون الدويل جميع القطاعات املقاوالت
اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد للسلع والبضائع واألشغال والخدمات التي ميولها أو 

  يسلمها االتحاد األوريب بواسطة هبات.
 40.092.23  إعفاء كيل

املقاوالت 
 األجنبية

 40.092.24  إعفاء كيل  إعفاء العمليات التي ينجزها البنك اإلسالمي للتنمية.  92املادة   تخفيض كلفة التمويل  القطاع املايل

املنظامت الدولية  123و 92املادة   النهوض بالتعاون الدويل  التعاون الدويل
يت املنقولة أو غري املنقولة املشرتاة من لدن وكالة باإلعفاء بالداخل وحني االسترياد للسلع 

  مال القدس.
 40.092.25  إعفاء كيل

املؤسسات 
 العمومية

  92املادة   تقليص تحمالت الدولة  اإلدارة العمومية
إعفاء العمليات واألنشطة التي يقوم بها بنك املغرب فيام يتعلق بإصدار النقود وصنع 

وغريها من القيم والوثائق األمنية؛ وفيام يتعلق بالخدمات األوراق املالية والعمالت 
  املقدمة للدولة؛ وبصفة عامة، بكل نشاط ال يهدف للحصول عىل ربح.

 40.092.26  إعفاء كيل
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املقاوالت 
 األجنبية

  92املادة   تخفيض كلفة التمويل  القطاع املايل
التي تقوم بها البنوك الفوائد والعموالت عن عمليات القرض وجميع الخدمات األخرى 

  "OFFSHOREاملتواجدة باملناطق الحرة "
 40.092.27  إعفاء كيل

املقاوالت 
 األجنبية

  92املادة   تخفيض كلفة التمويل  القطاع املايل
 SOCIETES HOLDING OFFSHOREالعمليات املنجزة من لدن الرشكات القابضة 

طبيعيني لفائدة أشخاص  أو» OFFSHORE«الحرة  يف املناطقلفائدة البنوك املتواجدة 
 معنويني غري مقيمني ويؤدى عنها بعمالت أجنبية قابلة للتحويل. أو

 40.092.28  إعفاء كيل

  92املادة   تشجيع امتالك السكن  نشاطات عقارية املقاوالت
إعفاء عمليات تفويت املساكن اإلجتامعية املعدة للسكن الرئييس التي ترتاوح مساحتها 

درهم دون إحتساب الرضيبة  000 250وال يتعدى مثن بيعها  2م  80و 50املغطاة ما بني 
  عىل القيمة املضافة.

 40.092.29  إعفاء كيل

املنعشون 
 العقاريون

  92املادة   تشجيع التعليم  نشاطات عقارية
غرفة ال  50إعفاء عمليات بناء األحياء واإلقامات واملباين الجامعية املتكونة عىل األقل من 

تتجاوز الطاقة اإليوائية لكل غرفة رسيرين واملنجزة من لدن املنعشني العقاريني خالل 
 مدة أقصاها ثالث سنوات إبتداءا من تاريخ رخصة البناء يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة.

 40.092.30  كيل إعفاء

  92املادة   تشجيع امتالك السكن  نشاطات عقارية األرس
إعفاء عمليات إنجاز املساكن االجتامعية املتعلقة مبرشوع " النسيم" من طرف الرشكة 

  )SONADACالوطنية للتهيئة الجامعية(
 40.092.31  إعفاء كيل

 40.092.32  إعفاء كيل  العمليات املنجزة من طرف رشكة " سال الجديدة" يف إطار أنشطتها.إعفاء   92املادة   تشجيع امتالك السكن  نشاطات عقارية األرس

 الدولة
النشاطات 

  الثقافية
 النهوض بالثقافة واستغالل

  أوقات الفراغ
  92املادة 

إعفاء عمليات ترميم املآثر التاريخية املرتبة والتجهيزات األساسية ذات املنفعة العامة 
  األشخاص الطبيعيون واملعنويون.التي ينجزها 

 40.092.33  إعفاء كيل

  قطاع النقل  املقاوالت
تخفيض كلفة عوامل 

  اإلنتاج
 40.092.34  إعفاء كيل  إعفاء عمليات البيع واإلصالح والتحويل املتعلقة باملراكب البحرية.  92املادة 

  92املادة   تنمية القطاع الفالحي  نشاطات فالحية الصيادون
عمليات بيع املنتجات املعدة إلدماجها يف مراكب رشكات املالحة البحرية والصيادين إعفاء 

  املحرتفني ومجهزي سفن الصيد البحري.
 40.092.35  إعفاء كيل

  قطاع النقل املقاوالت
تخفيض كلفة عوامل 

  اإلنتاج
  92املادة 

 والتعهد إعفاء عمليات النقل الدويل والخدمات املرتبطة بها وكذا عمليات اإلصالح
والصيانة والتحويل واالستئجار والكراء املتعلقة مبختلف وسائل النقل املذكور وكذا 

  عمليات تفكيك الطائرات.
 40.092.36  إعفاء كيل

  92املادة   تشجيع عمليات التصدير  قطاع التصدير املصدرون
زة داخل املنجاملنتجات املسلمة والخدمات املقدمة ملناطق التصدير الحرة وكذا العمليات 

  هذه املناطق أو فيام بينها
 40.092.37  إعفاء كيل
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 وكاالت التنمية
املناطق 
  الجغرافية

  92املادة   تنمية املناطق املحرومة
إعفاء مجموع األنشطة والعمليات املنجزة من لدن الرشكة املسامة "الوكالة الخاصة طنجة 

  البحر األبيض املتوسط".
 40.092.38  إعفاء كيل

املقاوالت 
 األجنبية

النشاطات 
  الثقافية

  92املادة   تشجيع عمليات التصدير
األجنبية لإلنتاجات السمعية  إعفاء السلع والخدمات املتملكة أو املكرتاة من لدن املنشآت

 البرصية والسينامئية والتلفزيونية مبناسبة تصوير أفالم باملغرب.
 40.092.39  إعفاء كيل

  92املادة   تشجيع عمليات التصدير  قطاع التصدير املصدرون
السلع واملواد املقتناة يف الداخل من طرف األشخاص الطبيعيني غري املقيمني عند مغادرتهم 

) درهم مع 2000الرتاب الوطني وذلك بالنسبة لكل رشاء يساو ي أو يفوق مبلغه ألفي (
  احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة.

 40.092.40  إعفاء كيل

املقاوالت 
 األجنبية

 123و 92املادة   تنمية القطاع املنجمي  قطاعات الطاقة
اإلعفاء بالداخل وحني االسترياد لعمليات اقتناء السلع والخدمات من لدن الحاصلني عىل 
امتياز استغالل حقول الهيدروكاربورات، وان اقتىض الحال كل واحد من الحاصلني عليه 

  املتعاقدين واملتعاقدين من الباطن معهم.إن كان مشرتكا بينهم، وكذا 
 40.092.41  إعفاء كيل

الصناع ومقدمي 
 الخدمات

  92املادة   الحث عىل تجديد حظرية  قطاع النقل
الطبيعيني بغرض استغاللها  إعفاء العربات الجديدة التي يتم اقتناؤها من طرف األشخاص

 .خصيصا كسيارات أجرة (طاكيس)
 40.092.43  إعفاء كيل

  الدولة الدولة
تخفيض كلفة عوامل 

  اإلنتاج
 40.092.44  إعفاء كيل  )%50ء عمليات بناء املساجد (تخفيض إعفا  92املادة 

الجمعيات 
 واملؤسسات

  الدولة
تخفيض كلفة عوامل 

  اإلنتاج
  92املادة 

إعفاء املواد والسلع والتجهيزات والخدمات املقتناة وكذا الخدمات املقدمة من طرف 
  السادس للنهوض باألعامل االجتامعية للقيمني الدينيني مؤسسة محمد

 40.092.45  إعفاء كيل

  الدولة الدولة
تخفيض كلفة عوامل 

  اإلنتاج
  92املادة 

إعفاء املواد والسلع والتجهيزات والخدمات املقتناة وكذا الخدمات املقدمة من طرف 
  مؤسسة محمد السادس لنرش املصحف الرشيف

 40.092.46  إعفاء كيل

 الجمعيات
الصحة، العمل 

االجتامعي 
  والثقايف

  9و123املادة   النهوض بقطاع الصحة
إعفاء املواد والسلع والتجهيزات والخدمات املقتناة من طرف مؤسسة لال سلمى للوقاية 

  وعالج الرسطان وكذا الخدمات املقدمة من لدنها
 40.092.47  إعفاء كيل

  94املادة   تشجيع التصدير  قطاع التصدير املصدرون

ميكن أن يؤذن للمنشآت املصدرة للمنتجات والخدمات، بناء عىل طلب منها ويف حدود 
مجموع رقم األعامل املتعلق بعملية التصدير املنجزة، أن تتسلم مع وقف استيفاء 
الرضيبة عىل القيمة املضافة بالداخل، البضائع واملواد األولية واللفائف غري املرجعة 

  للعمليات املذكورة. والخدمات الالزمة

 40.094.01  تسهيالت مالية
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  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

  دعم القدرة الرشائية  قطاعات أخرى األرس
 99املادتني 

  121و

مع الحق يف الخصم عمليات البيع والتسليم  %7البالغ تخضع للرضيبة بالسعر املخفض 
لمشرتكني لاملتعلقة باملاء املزودة به شبكات التوزيع العام وكذا خدمات التطهري املقدمة 

  من طرف الهيئات املكلفة بالتطهري.
 40.099.01  تخفيض

  دعم القدرة الرشائية  قطاعات الطاقة األرس
 99املادتني 

  121و
مع الحق يف الخصم العمليات املتعلقة بإيجار  %7البالغ تخضع للرضيبة بالسعر املخفض 

  عدادي املاء والكهرباء.
 40.099.02  تخفيض

 األرس
الصحة، العمل 

االجتامعي 
  والثقايف

  النهوض بقطاع الصحة
 99املادتني 

  121و
مع الحق يف الخصم املنتجات الصيدلية واملواد  %7 البالغضع للرضيبة بالسعر املخفض تخ

  األولية واملنتجات التي يدخل مجموع أو بعض عنارصها يف تركيب املنتجات الصيدلية.
 40.099.03  تخفيض

 األرس
الصحة، العمل 

االجتامعي 
  والثقايف

  النهوض بقطاع الصحة
 99املادتني 

  121و
مع الحق يف الخصم اللفائف غري املرجعة  %7ضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ تخ

  للمنتجات الصيدلية وكذا املنتجات واملواد الداخلة يف صنعها.
 40.099.04  تخفيض

  دعم القدرة الرشائية  الرتبية األرس
و  99املادتني 
121  

مع الحق يف الخصم األدوات املدرسية  %7 تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ
  واملنتجات واملواد الداخلة يف تركيبها.

 40.099.05  تخفيض

  دعم القدرة الرشائية  صناعات غذائية األرس
 99املادتني 

  121و

املكتل، مع الحق يف الخصم السكر املصفى أو  %7يخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ 
ويدخل فيام ذكر "الفرجواز" والقند وأرشبة السكر الخالص غري املعطرة وغري امللونة، ما 

  عدا باقي املواد املسكرة.
 40.099.07  تخفيض

  دعم القدرة الرشائية  صناعات غذائية األرس
 99املادتني 

  121و
 40.099.08  تخفيض  مع الحق يف الخصم مصربات الرسدين. %7البالغ تخضع للرضيبة بالسعر املخفض 

  دعم القدرة الرشائية  صناعات غذائية األرس
 99املادتني 

  121و
 40.099.09  تخفيض  مع الحق يف الخصم مسحوق الحليب. %7البالغ يخضع للرضيبة بالسعر املخفض 

 األرس
الصناعات 
الكيميائية 
  والسيارات

  دعم القدرة الرشائية
 99املادتني 

  121و
مع الحق يف الخصم الصابون املنزيل (يف شكل  %7البالغ يخضع للرضيبة بالسعر املخفض 

  قطع أو كتل).
 40.099.10  تخفيض

 األرس
الصناعات 
الكيميائية 
  والسيارات

الحث عىل تجديد حظرية 
  السيارات

 99املادتني 
  121و

مع الحق يف الخصم السيارة املسامة "السيارة  %7البالغ تخضع للرضيبة بالسعر املخفض 
االقتصادية" وجميع املنتجات واملواد الداخلة يف صنعها، وكذا خدمات تركيب السيارة 

  االقتصادية املذكورة.
 40.099.11  تخفيض

  دعم القدرة الرشائية  نشاطات فالحية األرس
 99املادتني 

  121و
الحق يف الخصم الزبدة باستثناء الزبدة  مع %14البالغ تخضع للرضيبة بالسعر املخفض 

  ذات الصنع التقليدي.
 40.099.12  تخفيض
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  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

  قطاع النقل املقاوالت
تخفيض كلفة عوامل 

  اإلنتاج
 99املادتني 

  121و
مع الحق يف الخصم عمليات نقل املسافرين  %14تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ 

  والبضائع باستثناء عمليات النقل السكيك.
 40.099.15  تخفيض

  دعم القدرة الرشائية  قطاعات الطاقة األرس
 99املادتني 

  121و
 40.099.17  تخفيض  الحق يف الخصم الطاقة الكهربائية. مع %14تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ 

  99املادة   أهداف أخرى  القطاع املايل املقاوالت
غري حق يف الخصم، الخدمات املؤداة  من %14تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ 

  عن كل عون أو وسيط أو سمسار، نظرا للعقود التي يقدمها إلحدى مقاوالت التأمني.
 40.099.19  تخفيض

  123املادة  النهوض بالقطاع السياحي  قطاع النرش املقاوالت
صورة، متعفى من الرضيبة عند اإلسترياد املنشورات الدعائية مثل األدلة واملطويات ولو 

إذا كانت تهدف أساسا إىل حث الجمهور عىل زيارة بلد أو جهة أو سوق أو معرض يكتيس 
  طابعا عاما وكانت معدة لتوزيعها باملجان وغري متضمنة ألي إعالن تجاري.

 40.123.07  إعفاء كيل

  قطاع النقل املقاوالت
تخفيض كلفة عوامل 

  اإلنتاج
  123املادة 

اإلسترياد الهيدروكاربورات املعدة لتموين السفن التي تقوم مبالحة تعفى من الرضيبة عند 
يف أعايل البحار وأجهزة املالحة الجوية التي تقوم مبالحة فيام وراء الحدود باتجاه الخارج 
إذا كانت معفاة من الرسوم الجمركية وفق الرشوط املحددة يف مدونة الجامرك والرضائب 

  غري املبارشة.

 40.123.08  إعفاء كيل

 40.123.09  إعفاء كيل  تعفى من الرضيبة عند اإلسترياد السفن مهام كانت حمولتها املستخدمة للصيد البحري.  123املادة   تنمية القطاع الفالحي  نشاطات فالحية الصيادون

  قطاع النقل املقاوالت
تخفيض كلفة عوامل 

  اإلنتاج
  123املادة 

البحرية والسفن واملراكب والبواخر والزوارق تعفى من الرضيبة عند اإلسترياد املراكب 
التي تستطيع بوسائلها الخاصة أن تكون وسيلة للنقل يف البحر وتقوم مبالحة بحرية بوجه 

  خاص.
 40.123.10  إعفاء كيل

  123املادة   تنمية القطاع الفالحي  نشاطات فالحية الفالحون
األصيلة من أنواع الخيول واألبقار تعفى من الرضيبة عند اإلسترياد الحيوانات الحية 

  واألغنام وكذا املاعز والجامل والنعام وبيض النعام املعد للحضن.
 40.123.12  إعفاء كيل

  123املادة   تنمية القطاع الفالحي  نشاطات فالحية الفالحون
يعفى من الرضيبة عند اإلسترياد اللباب وأنواع البصل والعساقيل والجذور ذات العساقيل 

  والعباقر والجذامري يف حالة جمس.
 40.123.14  إعفاء كيل

 40.123.16  إعفاء كيل  يعفى من الرضيبة عند االسترياد الحمص والعدس والفول عىل حالتها الطبيعية.  123املادة   دعم القدرة الرشائية  نشاطات فالحية األرس

  قطاعات أخرى املقاوالت
تخفيض كلفة املواد 

  الداخلة يف الصنع
 40.123.17  إعفاء كيل  يعفى من الرضيبة عند اإلسترياد الذهب الصايف يف سبائك أوقضبان.  123املادة 
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  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

املؤسسات 
 العمومية

  اإلدارة العمومية
تخفيض كلفة املواد 

  الداخلة يف الصنع
  123املادة 

لثمينة اتعفى من الرضيبة عند اإلسترياد النقود املتداولة بصفة قانونية وكذا جميع املعادن 
  املعدة للعمليات التي ينجزها بنك املغرب لحسابه الخاص.

 40.123.18  إعفاء كيل

  123املادة   تشجيع االستثامر جميع القطاعات املقاوالت

تعفى من الرضيبة عىل القيمة املضافة حني االسترياد السلع التجهيزية واملعدات واألدوات 
) مليون درهم وذلك 100تفوق كلفتها مائة (الرضورية إلنجاز مشاريع استثامر تساوي أو 

يف إطار اتفاقية تربم مع الدولة إذا اشرتتها املنشآت الخاضعة للرضيبة عىل القيمة املضافة، 
) شهرا ابتداء من تاريخ أول عملية استرياد املرتبطة باالتفاقية 36خالل مدة ستة وثالثني (

  ) شهرا.24ربعة وعرشين (السارية املفعول، مع إمكانية متديد هذه املدة أل 

 40.123.22  إعفاء كيل

  123املادة   تخفيض كلفة التمويل  القطاع املايل األرس
تعفى من الرضيبة عىل القيمة املضافة حني االسترياد التجهيزات واملعدات املخصصة 

  لتسيري جمعيات السلفات الصغرية
 40.123.34  إعفاء كيل

  قطاعات أخرى األرس
املواد تخفيض كلفة 

  الداخلة يف الصنع
  123املادة 

تعفى من الرضيبة عند االسترياد اللحوم واألسامك املعدة ملؤسسات اإلطعام املحددة يف 
  املسمية الجمركية.

 40.123.40  إعفاء كيل

  123املادة   تقليص تحمالت الدولة  اإلدارة العمومية الدولة
والتجهيزات واآلالت العسكرية واألسلحة تعفى من الرضيبة عند االسترياد املعدات 

والذخرية وكذا أجزاء وقطاع الغيار واللوازم الخاصة بها املستوردة من طرف إدارة الدفاع 
  الوطني واإلدارات املكلفة باألمن العام.

 40.123.42  إعفاء كيل

  123املادة   تشجيع االستثامر  قطاع النقل املقاوالت
املضافة حني االسترياد الطائرات املخصصة للنقل التجاري تعفى من الرضيبة عىل القيمة 

 الجوي الدويل املنتظم وكذا التجهيزات وقطع الغيار املستعملة يف إصالح هذه الطائرات.
 40.123.43  إعفاء كيل

 40.123.44  إعفاء كيل .املسافرين والبضائعتعفى القطارات و التجهيزات السككية املوجهة لنقل   123املادة   تشجيع االستثامر  قطاع النقل املقاوالت

  125املادة   تنمية القطاع الفالحي  نشاطات فالحية الفالحون
ميكن خصم الرضيبة عىل القيمة املضافة غري الظاهرة يف مثن رشاء القطاين والفواكه 
والخرض غري املحولة ذات املصدر املحيل املوجهة إىل منتوجات الصناعة الغذائية التي تم 

  بيعها محليا.
 40.125.01  تخفيض
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  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

املنعشون 
 العقاريون

  247املادة   تشجيع امتالك السكن  نشاطات عقارية

إعفاء املنعشني العقاريني فيام يخص العقود واألنشطة والدخوىل املتعلقة بإنجاز برنامج، 
سكن بالوسط  200يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفرت للتحمالت، لبناء 

سكن) بالوسط القروي، موزع عىل فرتة أقصاها خمس سنوات تبتدئ من  50الحرضي أو (
صة للبناء. ويهم هذا اإلعفاء املساكن ذات القيمة العقارية املخفضة تاريخ تسليم أول رخ

مرت مربع وال يزيد مجموع  60إىل  50التي ال تتجاوز املساحة املغطاة لكل وحدة منها 
  د رهم باحتساب الرضيبة. 000 140قيمتها العقارية عىل 

 40.247.01  إعفاء كيل

 الجمعيات
األنشطة 
  الجمعوية

النهوض بالقطاع 
  االجتامعي

 AAA.01.40  إعفاء كيل  العمليات املنجزة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن وفقا للمهام املنوطة بها.  نص خاص

 الجمعيات
األنشطة 
  الجمعوية

النهوض بالقطاع 
  االجتامعي

 AAB.01.40  إعفاء كيل  العمليات املنجزة من طرف مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء.  نص خاص

 الرشكات عىل بالرضيبة الخاصة االستثنائية التدابري  2
 التدابري االستثنائية الخاصة بالرضيبة عىل الرشكات: 38 الجدول

  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

الجمعيات 
  واملؤسسات

األنشطة 
  الجمعوية

النهوض باالقتصاد 
  االجتامعي

  6املادة 
إعفاء الجمعيات والهيئات املعتربة قانونا يف حكمها غري الهادفة للحصول عىل ربح، فيام 

  يخص العمليات املطابقة فقط للغرض املحدد يف أنظمتها األساسية.
 13.006.01  إعفاء كيل

الجمعيات 
 واملؤسسات

الصحة، العمل 
  االجتامعي

 13.006.02  إعفاء كيل  إعفاء العصبة الوطنية ملكافحة أمراض القلب والرشايني.  6املادة   الصحةالنهوض بقطاع 

الجمعيات 
 واملؤسسات

الصحة، العمل 
  االجتامعي

 13.006.03  إعفاء كيل  إعفاء مؤسسة الحسن الثاين ملكافحة داء الرسطان.  6املادة   النهوض بقطاع الصحة

الجمعيات 
 واملؤسسات

 الصيدالفالحة، 
البحري، تربية 
  األحياء املائية

  6املادة   تنمية القطاع الفالحي
إعفاء جمعيات مستعميل املياه الفالحية ألجل األنشطة الرضورية لتسيريها أو تحقيق 

  غرضها
 13.006.04  إعفاء كيل
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  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

الجمعيات 
 واملؤسسات

الصحة، العمل 
  االجتامعي

 13.006.05  إعفاء كيل  الشيخ زايد بن سلطان.إعفاء مؤسسة   6املادة   النهوض بقطاع الصحة

الجمعيات 
 واملؤسسات

الصحة، العمل 
  االجتامعي

النهوض باالقتصاد 
  االجتامعي

 13.006.06  إعفاء كيل  إعفاء مؤسسة محمد الخامس للتضامن.  6املادة 

الجمعيات 
 واملؤسسات

الصحة، العمل 
  االجتامعي

 13.006.07  إعفاء كيل  السادس للنهوض باألعامل االجتامعية للرتبية والتكوين.إعفاء مؤسسة محمد   6املادة   تشجيع التعليم

  املؤسسات
 العمومية

الصحة، العمل 
  االجتامعي

 13.006.08  إعفاء كيل  إعفاء املكتب الوطني لألعامل الجامعية االجتامعية والثقافية.  6املادة   تشجيع التعليم

 التعاونيات
قطاع الصناعة 

  التقليدية
الصناعة  تشجيع

  التقليدية
  6املادة 

إعفاء التعاونيات واتحاداتها عندما تنحرص أنشطتها يف جمع املواد األولية لدى املنخرطني 
) درهم، 000 000 10بها وتسويقها، أو عندما يقل رقم أعاملها السنوي عن عرشة ماليني (

وسائل ومعدات و إذا كانت تزاول نشاطا يتعلق بتحويل املواد األولية بواسطة تجهيزات 
إنتاج أخرى مامثلة ملا تستعمله املنشآت الصناعية الخاضعة للرضيبة عىل الرشكات 

  وتسويقها.

 13.006.09  إعفاء كيل

املقاوالت 
 األجنبية

  6املادة   جلب االدخار الخارجي  وساطة مالية
 إعفاء الرشكات غري املقيمة فيام يتعلق بزائد القيمة الناتج عن تفويت قيم منقولة

مسعرة يف بورصة القيم باملغرب، باستثناء زائد القيمة الناتج عن تفويت سندات الرشكات 
  التي يغلب عليها الطابع العقاري.

 13.006.10  إعفاء كيل

 13.006.11  إعفاء كيل  إعفاء البنك اإلسالمي للتنمية.  6املادة   تخفيض كلفة التمويل  التعاون الدويل املنظامت الدولية
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 13.006.12  إعفاء كيل  إعفاء البنك اإلفريقي للتنمية.  6املادة   تخفيض كلفة التمويل  التعاون الدويل الدوليةاملنظامت 

 13.006.13  إعفاء كيل  .50إعفاء صندوق إ فريقيا   6املادة   تخفيض كلفة التمويل  التعاون الدويل املنظامت الدولية

 13.006.14  إعفاء كيل  إعفاء الرشكة املالية الدولية.  6املادة   التمويلتخفيض كلفة   التعاون الدويل املنظامت الدولية

 13.006.15  إعفاء كيل  إعفاء وكالة بيت مال القدس الرشيف.  6املادة   تقوية التعاون الدويل  التعاون الدويل املنظامت الدولية

  املؤسسات
 العمومية

نشاطات 
  عقارية

 13.006.16  إعفاء كيل  املساكن والتجهيزات العسكرية. إعفاء وكالة  6املادة   تشجيع امتالك السكن

  6املادة   تعبئة االدخار الداخيل  وساطة مالية املقاوالت
إعفاء الهيئات املكلفة بالتوظيف الجامعي للقيم املنقولة، فيام يخص األرباح املحققة يف 

  إطار غرضها القانوين.
 13.006.17  إعفاء كيل

  6املادة   االدخار الداخيل تعبئة  وساطة مالية املقاوالت
إعفاء صناديق التوظيف الجامعي للتسنيد، فيام يخص األرباح املحققة يف إطار غرضها 

  القانوين.
 13.006.18  إعفاء كيل

  6املادة   تخفيض كلفة التمويل  وساطة مالية املقاوالت
رضها غإعفاء هيئات توظيف رأس املال باملجازفة فيام يخص األرباح املحققة يف إطار 

  القانوين.
 13.006.19  إعفاء كيل

  املؤسسات
 العمومية

نشاطات 
  عقارية

 13.006.20  إعفاء كيل  SONADACإعفاء الرشكة الوطنية للتهيئة الجامعية   6املادة   تشجيع امتالك السكن

  املؤسسات
 العمومية

نشاطات 
  عقارية

 13.006.21  كيل إعفاء  إعفاء رشكة " سال الجديدة".  6املادة   تشجيع امتالك السكن
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 وكاالت التنمية
املناطق 
  الجغرافية

 13.006.22  إعفاء كيل  إعفاء وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتامعية لعامالت وأقاليم شامل اململكة.  6املادة   تنمية املناطق املحرومة

 وكاالت التنمية
املناطق 
  الجغرافية

 13.006.23  إعفاء كيل  وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتامعية ألقاليم جنوب اململكة.إعفاء   6املادة   تنمية املناطق املحرومة

 وكاالت التنمية
املناطق 
  الجغرافية

  6املادة   تنمية املناطق املحرومة
إعفاء وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتامعية لعاملة وأقاليم الجهة الرشقية 

  للمملكة.
 13.006.24  إعفاء كيل

 وكاالت التنمية
املناطق 
  الجغرافية

 13.006.25  إعفاء كيل  إعفاء الوكالة الخاصة "طنجة البحر األبيض املتوسط".  6املادة   تنمية املناطق املحرومة

  املؤسسات
 العمومية

  6املادة   تشجيع التعليم  الرتبية
 عملياتها وكذاإعفاء جامعة األخوين بإفران بالنسبة ملجموع أنشطتها أو 

  الدخول املحتملة املرتبطة بها.
 13.006.26  إعفاء كيل

الجمعيات 
 واملؤسسات

الصحة، العمل 
  االجتامعي

  6املادة   النهوض بقطاع الصحة
إعفاء مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد بالنسبة ملجموع أنشطتها أو عملياتها أو الدخول 

  املحتملة املرتبطة بها.
 13.006.28  إعفاء كيل

 الفالحون
الفالحة، الصيد 
البحري، تربية 
  األحياء املائية

  6املادة   تنمية القطاع الفالحي
 ن مليونعرشيإعفاء املستغالت الفالحية التي تحقق رقم أعامل سنوي يقل عن 

 .2017دجنرب  31) درهم فيام يخص دخولها الفالحية و  ذلك إىل غاية 20 000 000( 
 13.006.29  إعفاء كيل

الجمعيات 
 واملؤسسات

الصحة، العمل 
  االجتامعي

  6املادة   النهوض بقطاع الصحة
إعفاء مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج الرسطان، بالنسبة ملجموع أنشطتها أو عملیاتها 

  وكذا الدخول املحتملة املرتبطة بها.
 13.006.30  إعفاء كيل

املنعشون 
 العقاريون

نشاطات 
  عقارية

  6املادة   تشجيع االستثامر
إعفاء هيئات التوظيف الجامعي العقاري فيام يخص األرباح املطابقة للعائدات املتأتية 

  من كراء العقارات املبنية املعدة ألغراض مهنية.
 13.006.31  إعفاء كيل
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  7و 6املادة   تشجيع عمليات التصدير  قطاع التصدير املصدرون

) سنوات متتالية وفرضها 5( اإلعفاء من مجموع الرضيبة عىل الرشكات طيلة خمس
 فيام بعد هذه املدة بالنسبة ل: % 17،5بسعر مخفض 

املنشآت املصدرة للمنتجات أو الخدمات، باستثناء املنشآت املصدرة للمعادن  -1
  املستعملة،  التي تحقق يف السنة رقم أعامل حني التصدير.

برسم رقم أعاملها املنشآت الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي،  -2
املحقق من بيع املنتجات املصنعة إىل املنشآت املصدرة املشار إليها أعاله التي تقوم 

  بتصديرها.
مقدمي الخدمات و املنشآت الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي،  -3

برسم رقم أعاملهم املحقق بالعمالت األجنبية مع املنشآت املقامة بالخارج أو يف 
ناطق الحرة للتصدير و املطابق للعمليات املتعلقة مبنتجات مصدرة من طرف امل

  منشآت أخرى.

 13.006.32  إعفاء جزيئ

  6املادة   تشجيع عمليات التصدير  قطاع التصدير املصدرون
) سنوات متتالية وفرضها بسعر 5اإلعفاء من مجموع الرضيبة عىل الرشكات طيلة خمس (

املدة بالنسبة لرقم أعامل املنشآت املحقق برسم املبيعات فيام بعد هذه  %17,5مخفض 
  من منتجاتها لفائدة املنشآت املقامة داخل املناطق الحرة للتصدير.

 13.006.33  إعفاء جزيئ

  قطاع السياحة املقاوالت
النهوض بالقطاع 

  السياحي
  6املادة 

) سنوات متتالية وفرضها بسعر 5اإلعفاء من مجموع الرضيبة عىل الرشكات طيلة خمس (
فيام بعد هذه املدة بالنسبة للمنشآت الفندقية، عن مؤسساتها الفندقية،  %17,5مخفض 

فيام يخص جزء األساس املفروضة عليه الرضيبة املطابق لرقم أعاملها الذي تم تحقيقه 
املغرب بصفة فعلية مبارشة أو لحسابها عن طريق وكاالت بعمالت أجنبية محولة إىل 

  لألسفار.

 13.006.35  إعفاء جزيئ
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  قطاع السياحة املقاوالت
النهوض بالقطاع 

  السياحي
  6املادة 

) سنوات متتالية وفرضها بسعر 5اإلعفاء من مجموع الرضيبة عىل الرشكات طيلة خمس (
لرشكات تدبري اإلقامات العقارية لإلنعاش فيام بعد هذه املدة بالنسبة  %17,5مخفض 

السياحي فيام يخص جزء األساس املفروضة عليه الرضيبة املطابق لرقم أعاملها الذي تم 
تحقيقه بعمالت أجنبية محولة إىل املغرب بصفة فعلية مبارشة أو لحسابها عن طريق 

  وكاالت األسفار.

 13.006.36  إعفاء جزيئ

  6املادة   تشجيع االستثامر  وساطة مالية املقاوالت

ت متتالية وفرضها بسعر ) سنوا5اإلعفاء من مجموع الرضيبة عىل الرشكات طيلة خمس (
فيام بعد هذه املدة بالنسبة لرشكات الخدمات املكتسبة لصفة "القطب  %8,75مخفض 

ملصدر ااملايل للدار البيضاء " فيام يخص رقم أعاملها حني التصدير وزائد القيمة الصايف ذو 
  األجنبي املتعلق بالقيم املنقولة واملحقق خالل سنة محاسبية معينة

 13.006.37  إعفاء جزيئ

  6املادة   تخفيض كلفة التمويل  قطاعات أخرى املقاوالت
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، املبالغ املوزعة املقتطعة من األرباح 

  الحاصلة عىل امتياز إلدارة مرفق عام.الهتالك رأس مال الرشكات 
 13.006.38  إعفاء كيل

  6املادة   تعبئة االدخار الداخيل  وساطة مالية املقاوالت
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، املبالغ املوزعة املتأتية من رشاء 

 الجامعي للقيماألسهم أو حصص املشاركة الصادرة عن الهيئات املكلفة بالتوظيف 
  املنقولة.

 13.006.39  إعفاء كيل

  6املادة   تعبئة االدخار الداخيل  وساطة مالية املقاوالت
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، املبالغ املوزعة املتأتية من رشاء 

  األسهم أو حصص املشاركة الصادرة عن هيئات التوظيف الجامعي العقاري.
 13.006.40  إعفاء كيل

  6املادة   تخفيض كلفة التمويل  وساطة مالية املقاوالت
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، الربائح املقبوضة من لدن الهيئات 

  املكلفة بالتوظيف الجامعي للقيم املنقولة.
 13.006.41  إعفاء كيل

  6املادة   تخفيض كلفة التمويل  وساطة مالية املقاوالت
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، الربائح املقبوضة من لدن هيئات 

  توظيف رأس املال باملجازفة.
 13.006.42  إعفاء كيل
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  6املادة   تخفيض كلفة التمويل  وساطة مالية املقاوالت
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، الربائح املقبوضة من لدن هيئات 

  التوظيف الجامعي العقاري.
 13.006.43  إعفاء كيل

املقاوالت 
 األجنبية

املناطق 
  الجغرافية

  6املادة   جلب االدخار الخارجي
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع،الربائح املوزعة من طرف البنوك 

  ) عىل مساهميها.Banques Offshoreالحرة (
 13.006.44  إعفاء كيل

املقاوالت 
 األجنبية

املناطق 
  الجغرافية

  6املادة   جلب االدخار الخارجي
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، الربائح املوزعة من عىل مساهميها 

)Holding Offshore طرف الرشكات القابضة الحرة باعتبار نسبة األرباح املرتتبة عن (
  الرضيبة الجزافية.األنشطة التي تخول االستفادة من 

 13.006.45  إعفاء كيل

املقاوالت 
 األجنبية

املناطق 
  الجغرافية

  6املادة   تشجيع عمليات التصدير
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، الربائح وغريها من عوائد املساهمة 

ني غري مقيماملامثلة املدفوعة أو املوضوعة رهن اإلشارة أو املقيدة يف حساب أشخاص 
  من قبل الرشكات املقامة يف املناطق الحرة للتصدير.

 13.006.46  إعفاء كيل

املقاوالت 
 األجنبية

استخراج 
واستغالل 

  الرثوة املعدنية
  6املادة   تنمية القطاع املنجمي

تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع األرباح والربائح املوزعة من طرف 
  الحاصلة عىل امتياز الستغالل حقول الهيدروكاربورات.املنشآت 

 13.006.47  إعفاء كيل

  6املادة   تخفيض كلفة التمويل  التعاون الدويل املنظامت الدولية
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، عوائد األسهم اململوكة للبنك األوريب 

  لالستثامر.
 13.006.48  إعفاء كيل

  6املادة   تعبئة االدخار الداخيل  وساطة مالية املقاوالت
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، الفوائد والحاصالت األخرى املامثلة 

  املدفوعة إىل الهيئات املكلفة بالتوظيف الجامعي للقيم املنقولة.
 13.006.49  إعفاء كيل

  6املادة   تعبئة االدخار الداخيل  وساطة مالية املقاوالت
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، الفوائد والحاصالت األخرى املامثلة 

  املدفوعة إىل صناديق التوظيف الجامعي للتسنيد.
 13.006.50  إعفاء كيل

  6املادة   تعبئة االدخار الداخيل  وساطة مالية املقاوالت
لة املنبع، الفوائد والحاصالت األخرى املامثتعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف 

  املدفوعة إىل هيئات توظيف رأس املال باملجازفة.
 13.006.51  إعفاء كيل
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  6املادة   تعبئة االدخار الداخيل  وساطة مالية املقاوالت
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، الفوائد والحاصالت األخرى املامثلة 

  هيئات التوظيف الجامعي العقاري. املدفوعة إىل
 13.006.52  إعفاء كيل

املقاوالت 
 األجنبية

املناطق 
  الجغرافية

  6املادة   جلب االدخار الخارجي
تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، الفوائد والحاصالت األخرى املامثلة 

ة املنجزة بعمالت أجنبية قابلاملدفوعة إىل أصحاب الودائع وجميع التوظيفات األخرى 
  ).Offshore Banquesللتحويل لدى البنوك الحرة (

 13.006.53  إعفاء كيل

 الدولة
اإلدارة 
  العمومية

  6املادة   تقليص تحمالت الدولة

تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، الفوائد املقبوضة من لدن الرشكات 
تحصل عليها الدولة أو تضمنها؛ الودائع بعمالت أجنبية غري املقيمة برسم القروض التي 

أو بالدراهم القابلة للتحويل؛ القروض املمنوحة بعمالت أجنبية ملدة تساوي أو تفوق 
  ) عرش سنوات.10(

 13.006.54  إعفاء كيل

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
  6املادة   تخفيض كلفة التمويل

ات يف املنبع، الفوائد املقبوضة من لدن الرشكتعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة 
غري املقيمة برسم القروض املمنوحة بعمالت أجنبية من لدن البنك األوريب لالستثامر يف 

  إطار مشاريع مصادق عليها من قبل الحكومة.
 13.006.55  إعفاء كيل

  6املادة   تخفيض كلفة التمويل  قطاع النقل املقاوالت
الرشكات املحجوزة يف املنبع، حقوق اإليجار واملكافآت املامثلة تعفى من الرضيبة عىل 

  املرتبطة باستئجار وإيجار وصيانة الطائرات املخصصة للنقل الدويل.
 13.006.56  إعفاء كيل

 املقاوالت
استخراج 
واستغالل 

  الرثوة املعدنية
  6املادة   تنمية القطاع املنجمي

بالنسبة للمنشآت املنجمية املصدرة  %17,5فرض الرضيبة عىل الرشكات بالسعر املخفض 
  واملنشآت املنجمية التي تبيع منتجاتها إىل منشآت تقوم بتصديرها بعد رفع قيمتها.

 13.006.57  إعفاء جزيئ

  6املادة   تشجيع عمليات التصدير  قطاع التصدير املصدرون
) 20العرشين (عن السنوات  %8,75) سنوات وفرض الرضيبة بسعر 5إعفاء كيل طيلة (

  املوالية بالنسبة للمنشآت التي تزاول نشاطاتها يف املناطق الحرة للتصدير.
 13.006.59  إعفاء كيل
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  6املادة   تشجيع عمليات التصدير  قطاع التصدير املصدرون
) 20عن السنوات العرشين ( %8,75) سنوات وفرض الرضيبة بسعر 5إعفاء كيل طيلة (

املنشآت املقامة داخل املناطق الحرة للتصدير املحقق برسم املوالية عىل رقم أعامل 
  املبيعات من منتجاتها لفائدة املنشآت املقامة خارج املناطق املذكورة.

 13.006.60  إعفاء كيل

 وكاالت التنمية
املناطق 
  الجغرافية

  6املادة   تنمية املناطق املحرومة

) 20عن السنوات العرشين ( %8,75) سنوات و فرض الرضيبة بسعر 5(إعفاء كيل طيلة 
لة البحر االبيض املتوسط وكذا الرشكات املتدخ –املوالية بالنسبة للوكالة الخاصة طنجة 

لبحر األبيض ا –يف إنجاز و تهيئة استغالل و صيانة مرشوع املنطقة الخاصة للتنمية طنجة 
 املتوسط و املقامة يف املناطق الحرة للتصدير.

 13.006.61  إعفاء كيل

 املقاوالت
استخراج 
واستغالل 

  الرثوة املعدنية
  6املادة   تنمية القطاع املنجمي

) سنوات بالنسبة للحاصلني عىل 10إعفاء كيل من الرضيبة عىل الرشكات طيلة عرش (
  امتياز الستغالل حقول الهيدروكاربورات.

 13.006.62  إعفاء جزيئ

 املقاوالت
الخدمات 
املقدمة 
  للمقاوالت

تحديث النسيج 
  االقتصادي

  6املادة 
) سنوات بالنسبة للرشكات التي تستغل 4إعفاء من الرضيبة عىل الرشكات طيلة أربع (

  مراكز تدبري املحاسبة املعتمدة.
 13.006.63  إعفاء جزيئ

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
  6املادة   تشجيع االستثامر

األوىل بالنسبة ) سنوات املحاسبية 5إعفاء من الرضيبة عىل الرشكات طيلة خمس (
للرشكات الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي، وذلك ابتداءا من تاريخ 

  الرشوع يف استغاللها.
 13.006.64  إعفاء كيل

الصناع ومقدمي 
 الخدمات

قطاع الصناعة 
  التقليدية

تشجيع الصناعة 
  التقليدية

  6املادة 
) سنوات، بالنسبة 5طيلة خمس ( %17,5فرض الرضيبة عىل الرشكات بالسعر املخفض 

  للمنشآت الحرفية التي يكون إنتاجها أساسا حصيلة عمل يدوي.
 13.006.66  تخفيض

الصناع ومقدمي 
 الخدمات

  6املادة   تشجيع التعليم  الرتبية
) سنوات، بالنسبة 5طيلة خمس ( %17,5فرض الرضيبة عىل الرشكات بالسعر املخفض 

  التكوين املهني.للمؤسسات الخاصة للتعليم أو 
 13.006.67  تخفيض
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 املقاوالت
النشاطات 
الثقافية 
  والرياضية

النهوض بالثقافة 
  واستغالل أوقات الفراغ

  6املادة 
) سنوات، بالنسبة 5طيلة خمس ( %17,5فرض الرضيبة عىل الرشكات بالسعر املخفض 

  للرشكات الرياضية.
 13.006.68  تخفيض

املنعشون 
 العقاريون

نشاطات 
  عقارية

  6املادة   تشجيع التعليم

) سنوات بالنسبة 5طيلة خمس ( %17,5فرض الرضيبة عىل الرشكات بالسعر املخفض 
لدخول اإليجار املحصل عليها من لدن املنعشني العقاريني، أشخاص معنويني، الذين 

سنوات يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة، عمليات بناء  3ينجزون خالل مدة أقصاها 
غرفة ال تزيد الطاقة اإليوائية  50أحياء وإقامات ومبان جامعية مكونة عىل األقل من 

  لكل غرفة عن رسيرين.

 13.006.69  تخفيض

املقاوالت 
 األجنبية

املناطق 
  الجغرافية

  6املادة   جلب االدخار الخارجي
بالسعر ة اختياريا إما سن 15) ملدة Banques offshoreفرض الرضيبة عىل البنوك الحرة (

دوالر أمرييك  000 25أو بأداء مبلغ جزايف مربئ من جميع الرضائب قدره  %10املخفض 
  يف السنة.

 13.006.70  تخفيض

املقاوالت 
 األجنبية

املناطق 
  الجغرافية

  6املادة   جلب االدخار الخارجي
سنة مببلغ  15) ملدة Holdings offshoreفرض الرضيبة عىل الرشكات القابضة الحرة (

  دوالر أمرييك مربئ من جميع الرضائب. 500جزايف محدد يف 
 13.006.71  تخفيض

 الفالحون
الفالحة، الصيد 
البحري، تربية 
  األحياء املائية

  6املادة   تنمية القطاع الفالحي
) سنوات بالنسبة 5طيلة خمس ( %17,5فرض الرضيبة عىل الرشكات بالسعر املخفض 

  للرضيبة، وذلك ابتداءا من السنة األوىل لفرض الرضيبة.للمستغالت الفالحية الخاضعة 
 13.006.72  تخفيض
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  6املادة   تشجيع االستثامر  وساطة مالية املقاوالت

  تخفيض من الرضيبة عىل الرشكات:
بالنسبة للرشكات التي تدخل سنداتها إىل البورصة بفتح رأس مالها ملشاركة  25% -

  موجودة؛العموم وذلك عن طريق بيع أسهم 
يف  %20بالنسبة للرشكات التي تدخل سنداتها إىل البورصة بزيادة نسبة ال تقل عن  % -

رأس املال مع التخيل عن حق االكتتاب التفضييل. ويتم عرض هذه الزيادة عىل العموم 
  يف نفس الوقت الذي تدخل فيه الرشكات املذكورة إىل البورصة.

 13.006.73  تخفيض

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
  9املادة   تشجيع االستثامر

) سنوات محاسبية يف حالة تخصيص اإلعانات 10توزيع إعانات االستثامر عىل مدة عرش (
  املذكورة القتناء أراض من أجل إنجاز مشاريع استثامرية.

 13.009.01  تسهيالت مالية

  9املادة   تشجيع االستثامر  وساطة مالية املقاوالت

 املتأتية من العمليات التالية: إعفاء عائدات التفويت
الصادر بتنفيذه  01-24عمليات استحفاظ السندات املنصوص عليها يف القانون رقم  -1

 )؛2004أبريل  21(  1425بتاريخ فاتح ربيع األول  1.04.04الظهري الرشيف رقم 
عمليات إقراض السندات املحققة طبقا للمقتضيات الترشيعية والتنظيمية الجاري  -2
 ا العمل واملتعلقة بالسندات التالية:به
 القيم املنقولة املقيدة يف جدول أسعار بورصة القيم؛ -
املتعلق ببعض  94-35سندات الديون القابلة للتداول املنصوص عليها يف القانون رقم  -

 سندات الديون القابلة للتداول؛
 السندات التي تصدرها الخزينة؛ -
ناديق التوظيف الجامعي للتسنيد طبقا ألحكام شهادات الصكوك الصادرة عن ص -

 املتعلق بتسنيد األصول، عندما تكون املؤسسة املبادرة هي الدولة؛ 33-06القانون رقم  
عمليات تفويت عنارص األصول املحققة بني املؤسسة املبادرة و صناديق التوظيف  -3

 الجامعي للتسنيد يف إطار عمليات التسنيد؛
اسرتجاع املبيع املتعلقة بالعقارات الواردة يف األصول و املحققة عمليات تفويت و  -4

  بني املنشآت يف إطار عقد بيع الثنيا.

 13.009.02  إعفاء كيل
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 الدولة
األنشطة 
  الجمعوية

النهوض باالقتصاد 
  االجتامعي

 13.010.01  خصم  ي.الوطنخصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة األوقاف العامة والتعاون   10املادة 

الجمعيات 
 واملؤسسات

األنشطة 
  الجمعوية

النهوض باالقتصاد 
  االجتامعي

  10املادة 
خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة الجمعيات املعتربة ذات منفعة عامة 
إذا كانت تسعى لغرض إحساين أو علمي أو ثقايف أو أديب أو تربوي أو ريايض أو تعليمي 

  صحي. أو
 13.010.02  خصم

الجمعيات 
 واملؤسسات

الصحة، العمل 
  االجتامعي

النهوض باالقتصاد 
  االجتامعي

  10املادة 
خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة املؤسسات العمومية التي تكون مهمتها 

  لبحث.ا األساسية تقديم عالجات صحية أو القيام بأعامل يف مجاالت الثقافة أو التعليم أو
 13.010.03  خصم

مؤسسات 
 التعليم

 13.010.04  خصم  خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة جامعة األخوين بإفران.  10املادة   تشجيع التعليم  الرتبية

الجمعيات 
 واملؤسسات

الصحة، العمل 
  االجتامعي

  10املادة   النهوض بقطاع الصحة
املمنوحة لفائدة العصبة الوطنية ملكافحة أمراض القلب خصم الهبات النقدية أو العينية 

  والرشايني.
 13.010.05  خصم

الجمعيات 
 واملؤسسات

الصحة، العمل 
  االجتامعي

  10املادة   النهوض بقطاع الصحة
خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة مؤسسة الحسن الثاين ملكافحة داء 

  الرسطان.
 13.010.06  خصم

الجمعيات 
 واملؤسسات

الصحة، العمل 
  االجتامعي

 13.010.07  خصم  خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان.  10املادة   النهوض بقطاع الصحة

الجمعيات 
 واملؤسسات

الصحة، العمل 
  االجتامعي

النهوض باالقتصاد 
  االجتامعي

 13.010.08  خصم  أو العينية املمنوحة لفائدة مؤسسة محمد الخامس للتضامن. خصم الهبات النقدية  10املادة 
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الجمعيات و 
 املؤسسات

الصحة، العمل 
  االجتامعي

  10املادة   تشجيع التعليم
خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة مؤسسة محمد السادس للنهوض 

  باألعامل االجتامعية للرتبية والتكوين.
 13.010.09  خصم

الجمعيات و 
 املؤسسات

النشاطات 
الثقافية 
  والرياضية

النهوض بالثقافة 
  واستغالل أوقات الفراغ

  10املادة 
خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة اللجنة األوملبية الوطنية املغربية 

  والجامعات الرياضية.
 13.010.10  خصم

الجمعيات 
 واملؤسسات

النشاطات 
الثقافية 
  والرياضية

النهوض بالثقافة 
  واستغالل أوقات الفراغ

 13.010.11  خصم  خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة الصندوق الوطني للعمل الثقايف.  10املادة 

 وكاالت التنمية
املناطق 
  الجغرافية

  10املادة   تنمية املناطق املحرومة
املمنوحة لفائدة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية خصم الهبات النقدية أو العينية 

  واالجتامعية لعامالت وأقاليم شامل اململكة.
 13.010.12  خصم

 وكاالت التنمية
املناطق 
  الجغرافية

  10املادة   تنمية املناطق املحرومة
خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية 

  واالجتامعية لعامالت وأقاليم جنوب اململكة.
 13.010.13  خصم

 وكاالت التنمية
املناطق 
  الجغرافية

  10املادة   تنمية املناطق املحرومة
خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية 

  واالجتامعية لعاملة وأقاليم الجهة الرشقية للمملكة.
 13.010.14  خصم

 وكاالت التنمية
املناطق 
  الجغرافية

  10املادة   تنمية املناطق املحرومة
بيض البحر األ -خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة الوكالة الخاصة طنجة 

  املتوسط.
 13.010.15  خصم

 وكاالت التنمية
الصحة، العمل 

  االجتامعي
النهوض باالقتصاد 

  االجتامعي
 13.010.16  خصم  خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة وكالة التنمية االجتامعية.  10املادة 
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 وكاالت التنمية
الصحة، العمل 

  االجتامعي
النهوض باالقتصاد 

  االجتامعي
  10املادة 

خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل 
  والكفاءات.

 13.010.17  خصم

 وكاالت التنمية
الصحة، العمل 

  االجتامعي
النهوض باالقتصاد 

  االجتامعي
  10املادة 

خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة املكتب الوطني لألعامل الجامعية 
  االجتامعية والثقافية.

 13.010.18  خصم

الجمعيات 
 واملؤسسات

الصحة، العمل 
  االجتامعي

باالقتصاد النهوض 
  االجتامعي

 13.010.19  خصم  خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة جمعيات السلفات الصغرى.  10املادة 

الجمعيات 
 واملؤسسات

األنشطة 
  الجمعوية

النهوض باالقتصاد 
  االجتامعي

  10املادة 
لمقاوالت التابعة لخصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة املشاريع االجتامعية 

العمومية أو الخاصة واملشاريع االجتامعية التابعة للمؤسسات املأذون لها بتسلم هبات، 
  من رقم أعامل الواهب‰) 2وذلك يف حدود نسبة اثنني يف األلف(

 13.010.20  خصم

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
 13.010.21  تسهيالت مالية  التجهيز.إمكانية القيام باهتالك تنازيل لسلع   10املادة   تشجيع االستثامر

  19املادة   تشجيع االستثامر  وساطة مالية املقاوالت

بالنسبة للمقرات الجهوية أو الدولية  %10بة عىل الرشكات بالسعر املخفض فرض الرضي
املكتسبة لصفة "القطب املايل للدار البيضاء " وكذا املكاتب التمثيلية للرشكات غري 

لهذه الصفة وذلك ابتداءا من السنة املحاسبية األوىل التي تم فيها املقيمة املكتسبة 
  الحصول عىل الصفة املذكورة.

 13.019.02  تخفيض
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املنعشون 
 العقاريون

نشاطات 
  عقارية

  247املادة   تشجيع امتالك السكن

إعفاء املنعشني العقاريني فيام يخص العقود واألنشطة والدخول املتعلقة بإنجاز برنامج 
سكن  200,يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفرت للتحمالت, لبناء 

) سنوات 5سكن بالوسط القروي، موزع عىل فرتة أقصاها خمس ( 50بالوسط الحرضي أو 
خصة للبناء. ويهم هذا اإلعفاء املساكن ذات القيمة تبتدئ من تاريخ تسليم أول ر 

مرت مربع  60إىل  50العقارية املخفضة التي ال تتجاوز املساحة املغطاة لكل وحدة منها 
درهم باحتساب الرضيبة عىل القيمة  000 140وال يزيد مجموع قيمتها العقارية عىل 

  املضافة.

 13.247.02  إعفاء كيل

 املقاوالت
نشاطات 

  عقارية
  247املادة   تشجيع امتالك السكن

) 20إعفاء املؤجرون الذين يربمون اتفاقية مع الدولة يكون الغرض منها اقتناء عرشين (
سكنا ذي القيمة العقارية املخفضة عىل األقل قصد تخصيصها للكراء ملدة مثان سنوات 

داء من عىل األكرث ابت) عىل األقل ألجل استعاملها للسكن الرئييس، ملدة مثان سنوات 8(
سنة إبرام أول عقد لإليجار من الرضيبة عىل الرشكات برسم دخولهم املهنية املرتبطة 
بالكراء وبرسم زائد القيمة املحقق يف حالة تفويت املساكن السالفة الذكر بعد انقضاء 

  ) سنوات.8مدة الثامين (

 13.247.03  إعفاء كيل

املنعشون 
 العقاريون

نشاطات 
  عقارية

  247املادة   تشجيع امتالك السكن
إعفاء املنعشني العقاريني فيام يخص العقود واألنشطة والدخول املتعلقة بإنجاز برنامج، 

سكن اجتامعي موزع عىل فرتة أقصاها خمس  500يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة، لبناء 
  ) سنوات.5(

 13.247.05  إعفاء كيل

املنعشون 
 العقاريون

نشاطات 
  عقارية

  247املادة   تشجيع امتالك السكن

اإلعفاء ملدة مثان سنوات عىل األكرث من الرضيبة عىل الرشكات برسم الدخول املهنية 
املرتبطة بالكراء أو برسم زائد القيمة املحقق يف حالة تفويت املساكن بعد انقضاء مدة 

رض يكون الغ) سنوات بالنسبة للمؤجرين الذين يربمون اتفاقية مع الدولة 8الثامين (
) سكنا اجتامعيا عىل األقل قصد تخصيصها للكراء ملدة 25منها اقتناء خمسة وعرشون (

  ) عىل األقل ألجل استعاملها للسكن الرئييس.8مثاين سنوات (

 13.247.06  إعفاء جزيئ
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 املقاوالت
نشاطات 

  عقارية
  247املادة   تشجيع االستثامر

االعتباريني الذين يساهمون بعقارات  عدم فرض الرضيبة عىل الرشكات عىل األشخاص
مقيدة بأصولهم الثابتة يف هيئة للتوظيف الجامعي العقاري وذلك خالل الفرتة املمتدة 

  .2020ديسمرب  31إىل غاية  2018من فاتح يناير 
 13.247.07  إعفاء كيل

 املقاوالت
نشاطات 

  عقارية
  247املادة   تشجيع االستثامر

برسم صايف زائد القيمة املحقق عىل إثر  %50نسبته كات تخفيض للرضيبة عىل الرش 
  املساهمة يف هيئات التوظيف الجامعي العقاري.

 13.247.08  تخفيض

 الدخل عىل بالرضيبة الخاصة االستثنائية التدابري  3
 التدابري االستثنائية الخاصة بالرضيبة عىل الدخل :39 الجدول

  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

املؤلفون 
  والفنانون

النشاطات 
  الثقافية

النهوض بالثقافة 
  واستغالل أوقات الفراغ

  24املادة 
إعفاء األشخاص املقيمني فيام يخص العوائد املدفوعة إليهم يف مقابل استعامل أو منح 

  مصنفات أدبية أو فنية أو علمية.حق استعامل حقوق مؤلف يف 
 14.024.01  إعفاء كيل

 الدولة
الصحة، العمل 

االجتامعي 
  والثقايف

النهوض بالقطاع 
  االجتامعي

 14.028.01  خصم  العينية املمنوحة لألوقاف العامة والتعاون الوطني. خصم الهبات النقدية أو  28املادة 

 الجمعيات
األنشطة 
  الجمعوية

النهوض بالقطاع 
  االجتامعي

  28املادة 
خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة الجمعيات املعتربة ذات منفعة عامة 
إذا كانت تسعى لغرض إحساين أو علمي أو ثقايف أو أديب أو تربوي أو ريايض أو تعليمي 

  أو صحي.
 14.028.02  خصم

 الجمعيات
الصحة، العمل 

االجتامعي 
  والثقايف

 النهوض بالقطاع
  االجتامعي

  28املادة 
خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة املؤسسات العمومية التي تكون مهمتها 
  األساسية تقديم عالجات صحية أو القيام بأعامل يف مجاالت الثقافة أو التعليم أو البحث.

 14.028.03  خصم

مؤسسات 
 التعليم

 14.028.04  خصم  الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة جامعة األخوين بإفران.خصم   28املادة   تشجيع التعليم  الرتبية
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 الجمعيات
الصحة، العمل 

االجتامعي 
  والثقايف

  28املادة   النهوض بقطاع الصحة
خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة العصبة الوطنية ملكافحة أمراض القلب 

  والرشايني.
 14.028.05  خصم

 الجمعيات
الصحة، العمل 

االجتامعي 
  والثقايف

  28املادة   النهوض بقطاع الصحة
خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة العصبة الوطنية ملكافحة أمراض القلب 

  والرشايني.
 14.028.06  خصم

 الجمعيات
الصحة، العمل 

االجتامعي 
  والثقايف

 14.028.07  خصم  الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان.خصم   28املادة   النهوض بقطاع الصحة

 الجمعيات
األنشطة 
  الجمعوية

  النهوض بالقطاع
  االجتامعي

 14.028.08  خصم  خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة مؤسسة محمد الخامس للتضامن.  28املادة 

 الجمعيات
األنشطة 
  الجمعوية

  28املادة   تشجيع التعليم
خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة مؤسسة محمد السادس للنهوض 

  باألعامل االجتامعية للرتبية والتكوين.
 14.028.09  خصم

 الجمعيات
األنشطة 
  الجمعوية

النهوض بالثقافة 
  واستغالل أوقات الفراغ

  28املادة 
العينية املمنوحة لفائدة اللجنة األوملبية الوطنية املغربية خصم الهبات النقدية أو 

  والجامعات الرياضية.
 14.028.10  خصم

 الجمعيات
النشاطات 

  الثقافية
النهوض بالثقافة 

  واستغالل أوقات الفراغ
 14.028.11  خصم  خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة الصندوق الوطني للعمل الثقايف.  28املادة 

 وكاالت التنمية
املناطق 
  الجغرافية

  28املادة   تنمية املناطق املحرومة
خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية 

  واالجتامعية لعامالت وأقاليم شامل اململكة.
 14.028.12  خصم

 وكاالت التنمية
املناطق 
  الجغرافية

  28املادة   املناطق املحرومةتنمية 
خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية 

  واالجتامعية لعامالت وأقاليم جنوب اململكة.
 14.028.13  خصم

 وكاالت التنمية
املناطق 
  الجغرافية

  28املادة   تنمية املناطق املحرومة
العينية املمنوحة لفائدة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية خصم الهبات النقدية أو 

  واالجتامعية لعاملة وأقاليم الجهة الرشقية للمملكة.
 14.028.14  خصم

 وكاالت التنمية
املناطق 
  الجغرافية

  28املادة   تنمية املناطق املحرومة
بيض البحر األ خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة الوكالة الخاصة طنجة 

  املتوسط.
 14.028.15  خصم
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 وكاالت التنمية
األنشطة 
  الجمعوية

النهوض بالقطاع 
  االجتامعي

 14.028.16  خصم  خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة وكالة التنمية االجتامعية.  28املادة 

 وكاالت التنمية
األنشطة 
  الجمعوية

النهوض بالقطاع 
  االجتامعي

  28املادة 
خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل 

  والكفاءات.
 14.028.17  خصم

 الجمعيات
األنشطة 
  الجمعوية

النهوض بالقطاع 
  االجتامعي

  28املادة 
خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة املكتب الوطني لألعامل الجامعية 

  والثقافية.االجتامعية 
 14.028.18  خصم

 الجمعيات
األنشطة 
  الجمعوية

النهوض بالقطاع 
  االجتامعي

 14.028.19  خصم  خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة جمعيات السلفات الصغرى.  28املادة 

 الجمعيات
األنشطة 
  الجمعوية

النهوض بالقطاع 
  االجتامعي

  28املادة 
العينية املمنوحة لفائدة املشاريع االجتامعية التابعة للمقاوالت خصم الهبات النقدية أو 

العمومية أو الخاصة واملشاريع االجتامعية التابعة للمؤسسات املأذون لها بتسلم هبات، 
  من رقم أعامل الواهب.‰) 2وذل يف حدود نسبة اثنني يف األلف(

 14.028.20  خصم

 األرس
نشاطات 

  عقارية
  28املادة   تشجيع امتالك السكن

من مجموع الدخل املفروضة عليه الرضيبة لفوائد القروض التي  %10خصم يف حدود 
  متنحها للخاضعني للرضيبة مؤسسات االئتامن وذلك بغرض متلك أو بناء مسكن رئييس.

 14.028.21  خصم

 األرس
نشاطات 

  عقارية
  28املادة   تشجيع امتالك السكن

املمنوحة لفائدة املشاريع االجتامعية التابعة للمقاوالت خصم الهبات النقدية أو العينية 
العمومية أو الخاصة واملشاريع االجتامعية التابعة للمؤسسات املأذون لها بتسلم هبات، 

  من رقم أعامل الواهب.‰) 2وذل يف حدود نسبة اثنني يف األلف(
 14.028.22  خصم

 األرس
نشاطات 

  عقارية
  28املادة   تشجيع امتالك السكن

من مجموع الدخل املفروضة عليه الرضيبة ملبلغ "هامش اإليجار"  %10خصم يف حدود 
املحدد يف إطار عقد "إجارة منتهية بالتمليك" املؤدى من طرف الخاضعني للرضيبة إىل 

  مؤسسات االئتامن أو الهيئات املعتربة يف حكمها
 14.028.23  األرس
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  28املادة   تعبئة االدخار الداخيل  وساطة مالية األرس

من مجموع الدخل املفروضة عليه الرضيبة املذكورة األقساط أو  %10خصم يف حدود 
االشرتاكات املتعلقة بعقود تأمني التقاعد (الفردية أو الجامعية التي تساوي مدتها ما ال 

سنوات والتي سبق أن أبرمت مع رشكات تأمني مستقرة باملغرب تدفع  8يقل عن مثاين (
املستحقني ابتداء من بلوغهم خمسني سنة كاملة من العمر وإذا كان الخاضع إعاناتها إىل 

للرضيبة ال يتقاىض سوى دخول أجور، فإن بإمكانه خصم مبلغ األقساط املطابقة لعقد 
  من صايف أجرته الخاضعة للرضيبة. %50أو عقود تأمني تقاعده يف حدود 

 14.028.24  إعفاء جزيئ

  قطاع التصدير املصدرون
  تشجيع عمليات

  التصدير
  31املادة 

تستفيد املنشآت املصدرة فيام يخص رقم أعاملها املعد للتصدير، من اإلعفاء الكيل من 
صدير و تطبيقها بالسعر سنوات ابتداء من أول عملية ت 5الرضيبة عىل الدخل طيلة 

 بعد هذه املدة. %20املخفض 
 14.031.03  إعفاء جزيئ

  قطاع التصدير املصدرون
  تشجيع عمليات

  التصدير
  31املادة 

تستفيد املنشآت التي تبيع إىل منشآت مقامة مبواقع التصدير منتجات تامة الصنع معدة 
) سنوات ابتداء من أول 5من اإلعفاء الكيل من الرضيبة عىل الدخل طيلة (-للتصدير: 

  فيام بعد هذه املدة. %20تطبيق الرضيبة بالسعر املخفض  من-عملية تصدير؛ 
 14.031.04  إعفاء جزيئ

  قطاع السياحة املقاوالت
النهوض بالقطاع 

  السياحي
  31املادة 

تستفيد املنشآت الفندقية بالنسبة للجزء من أساس الرضيبة املطابق لرقم أعاملها 
سنوات  5واملحقق بعمالت أجنبية، من اإلعفاء الكيل من الرضيبة عىل الدخل خالل 

 %20جنبية وبتطبيق سعر مخفض نسبته منجزة بعمالت أ ابتداء من أول عملية إيواء 
  فيام بعد هذه املدة.

 14.031.05  إعفاء جزيئ

 املقاوالت
استخراج 
  واستغالل

  الرثوة املعدنية
  31املادة   تنمية القطاع املنجمي

برسم من  %20من فرض الرضيبة بالسعر املخفض تستفيد املنشآت املنجمية املصدرة 
  الرضيبة عىل الدخل.

 14.031.06  إعفاء جزيئ

 املقاوالت
استخراج 
  واستغالل

  الرثوة املعدنية
  31املادة   تنمية القطاع املنجمي

تستفيد املنشآت املنجمية التي تبيع منتجاتها إىل منشآت تتوىل تصديرها بعد رفع قيمتها، 
  .%20من فرض الرضيبة بالسعر املخفض 

 14.031.07  إعفاء جزيئ
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 املصدرون
املناطق 
  الجغرافية

  تشجيع عمليات
  التصدير

  31املادة 
تستفيد املنشآت التي تزاول أنشطتها داخل املناطق الحرة للتصدير من: اإلعفاء الكيل 

 %80أول عملية تصدير؛ تخفيض بنسبة طوال السنوات الخمس األوىل املتتالية ابتداء من 
  طوال السنوات العرشين املوالية.

 14.031.09  إعفاء جزيئ

  قطاع التصدير املصدرون
  تشجيع عمليات

  التصدير
  31املادة 

عفاء الكيل اإل -تستفيد املنشآت التي تزاول أنشطتها داخل املناطق الحرة للتصدير من: 
طوال السنوات الخمس األوىل املتتالية ابتداء من تاريخ الرشوع يف استغاللها؛ 

 والية.) سنة امل20طوال العرشين ( %80تخفيض الرضيبة بنسبة -
يطبق كذلك اإلعفاء والتخفيض السالفي الذكر عىل العمليات املنجزة: 

بني املنشآت املقامة يف نفس املنطقة الحرة للتصدير؛ -
  وبني املنشآت املقامة يف مناطق حرة للتصدير مختلفة.-

 14.031.10  إعفاء كيل

  الصناع 
  و مقدمي
 الخدمات

 قطاع الصناعة
  التقليدية

  تشجيع الصناعة
  التقليدية

  31املادة 
بالنسبة للسنوات املحاسبية  %20خفض يستفيد الحرفيون من فرض الرضيبة بالسعر امل

  الخمس األول.
 14.031.12  إعفاء جزيئ

  مؤسسات
 التعليم

  31املادة   تشجيع التعليم  الرتبية
ر املخفض من فرض الرضيبة بالسعتستفيد املؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين املهني 

  بالنسبة للسنوات املحاسبية الخمس األوىل. 20%
 14.031.13  إعفاء جزيئ

  املنعشون
 العقاريون

نشاطات 
  عقارية

  31املادة   تشجيع التعليم

الدخول الناتجة عن عمليات اإليجار  ،%20من فرض الرضيبة بالسعر املخفض تستفيد 
املحققة من طرف املنعشني العقاريني الذين ينجزون يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة 

جامعية تتكون  وإقامات ومبان) سنوات برنامجا لبناء أحياء 3(وخالل أجل أقصاه ثالث 
  غرفة. )150(عىل األقل من 

 14.031.14  تخفيضات

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
  تشجيع االستثامر

  10املادتان 
35  

 14.035.01  تسهيالت مالية  إمكانية القيام باهتالك تنازيل لسلع التجهيز.
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  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

  45املادة   تقليص تحمالت الدولة  القطاع املايل الدولة

اإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل املحجوزة يف املنبع املرتتبة عىل الفوائد التي يحصل عليها 
املقيمني واملتعلقة بالقروض التي متنح للدولة أو تضمنها الدولة برسم  األشخاص غري

الودائع بعمالت أجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، والقروض املمنوحة بعمالت أجنبية 
  سنوات. 10ملدة تعادل أو تفوق 

 14.045.01  إعفاء كيل

  47املادة   تنمية القطاع الفالحي  الفالحة والصيد الفالحون
اإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل بصفة دامئة بالنسبة للخاضعني للرضيبة برسم الدخول 

يون مل عرشينالفالحية و الذين يحققون رقم أعامل سنوي برسم هذه الدخول يقل عن 
  ) درهم20 000 000(

 14.047.01  إعفاء كيل

  47املادة   تنمية القطاع الفالحي  الفالحة والصيد الفالحون
خالل  %20ضعون للرضيبة من السعر املخفض املستغلون الفالحيون الخايستفيد 
  ) السنوات املحاسبية األوىل املتتالية، ابتداء من السنة األوىل لفرض الرضيبة.5الخمس (

 14.047.02  إعفاء مؤقت

 املأجورون
السالمة 
  واالحتياط
  االجتامعي

 14.057.01  إعفاء كيل  املضافة إىل رواتب التقاعد أو املعاشات يف مقابل األعباء العائلية.إعفاء العالوات   57املادة   دعم القدرة الرشائية

 األرس
الصحة، العمل 

االجتامعي 
  والثقايف

  النهوض بالقطاع
  االجتامعي

 14.057.02  إعفاء كيل  إعفاء معاشات العجز املمنوحة للعسكريني ولخلفهم.  57املادة 

 املأجورون
الصحة، العمل 

االجتامعي 
  والثقايف

  النهوض بالقطاع
  االجتامعي

 14.057.03  إعفاء كيل  إعفاء اإليرادات العمرية واإلعانات املؤقتة املمنوحة للمصابني بحوادث الشغل.  57املادة 

 األرس
الصحة، العمل 

االجتامعي 
  والثقايف

  النهوض بالقطاع
  االجتامعي

 14.057.04  إعفاء كيل  واإلصابة والوالدة ومنح الوفاةإعفاء التعويضات اليومية عن املرض   57املادة 

 املأجورون
السالمة 
  واالحتياط
  االجتامعي

  النهوض بالقطاع
  االجتامعي

  57املادة 
إعفاء التعويض عن الفصل عن العمل والتعويض عن املغادرة الطوعية للعمل وجميع 

  العمل.التعويضات عن الرضر التي تحكم بها املحاكم يف حالة الفصل عن 
 14.057.05  إعفاء كيل

 املأجورون
الصحة، العمل 

االجتامعي 
  والثقايف

  النهوض بالقطاع
  االجتامعي

 14.057.06  إعفاء كيل  إعفاء النفقة.  57املادة 
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  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

 األرس
السالمة 
  واالحتياط
  االجتامعي

  57املادة   أهداف أخرى
اكاته والذي تكون اشرت  إعفاء التقاعد التكمييل املنخرط فيه مبوازاة مع األنظمة املقررة

  غري قابلة للخصم ألجل تحديد صايف دخل األجر املفروضة عليه الرضيبة.
 14.057.07  إعفاء كيل

 األرس
السالمة 
  واالحتياط
  االجتامعي

  57املادة   تعبئة االدخار الداخيل
تجاوز تإعفاء اإليرادات املمنوحة مبقتىض عقود التأمني عىل الحياة أو عقود الرسملة التي 

  مدتها مثان سنوات عىل األقل.
 14.057.08  إعفاء كيل

  قطاعات أخرى املأجورون
  النهوض بالقطاع

  االجتامعي
  57املادة 

إعفاء مبلغ السندات التي متثل مصاريف اإلطعام أو التغذية املسلمة من لدن املشغلني 
العمل. وال درهم عن كل مأجور وعن كل يوم من أيام  20ملاجوريهم وذلك يف حدود 

من األجرة اإلجاملية لألجري  %20أن يتجاوز مبلغ هذه املصاريف  ميكن بأي حال
  املفروضة عليها الرضيبة.

 14.057.09  إعفاء كيل

 املأجورون
جميع 

  القطاعات
  57املادة   تعبئة االدخارالداخيل

ملتعلقة اإعفاء الدفعة التكميلية التي تتحملها الرشكة املشغلة يف إطار االختيارات 
باالكتتاب يف أسهم الرشكة أو رشائها لفائدة ماجوريها تطبيقا لقرار الجمع العام االستثنايئ 

  من قيمة السهم يف تاريخ تخصيص االختيار. %10ودلك يف حدود 
 14.057.10  إعفاء كيل

  التعاون الدويل املأجورون
  تخفيض كلفة عوامل

  اإلنتاج
 14.057.11  إعفاء كيل  يدفعها البنك اإلسالمي للتنمية لفائدة مستخدميه.إعفاء األجور التي   57املادة 

 األرس
جميع 

  القطاعات
  تخفيض كلفة عوامل

  اإلنتاج
  57املادة 

درهم املدفوع إىل  000 6إعفاء التعويض الشهري اإلجاميل عن التدريب املحدد يف 
  املتدرب خريج التعليم العايل او التكوين املهني املعني من لدن منشآت القطاع الخاص.

 14.057.12  إعفاء مؤقت

  املؤلفون و
 الفنانون

النشاطات 
  الثقافية

  النهوض بالثقافة
  واستغالل أوقات الفراغ

  57املادة 
غها مائة األدبية والفنية التي ال يفوق مبلإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل بالنسبة للجوائز 

  ) درهم سنويا000 100ألف (
 14.057.14  إعفاء كيل

  57املادة   تعبئة االدخار الداخيل  وساطة مالية املأجورون
اإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل بالنسبة للدفعة التكميلية التي تدفعها املقاولة املشغلة 

املبلغ السنوي لألجر  من %10حدود إىل األجري يف إطار مخطط االدخار يف املقاولة، يف 
  الخاضع للرضيبة

 14.057.15  إعفاء كيل



 2018لسنة مرشوع قانون املالية     

 

 82 

  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
  تخفيض كلفة عوامل

  اإلنتاج
  57املادة 

) درهم ملدة أربعة وعرشين 000 10إعفاء األجر اإلجاميل الشهري يف حدود عرشة آالف (
) شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل األجري، واملدفوع من طرف املقاولة التي يتم إحداثها 24(

) 5يف حدود خمسة ( 2019ديسمرب  31إىل  2015خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير 
  أجراء.

 14.057.16  إعفاء جزيئ

مؤسسات 
 التعليم

  57املادة   تشجيع التعليم  الرتبية
إعفاء املكافآت والتعويضات اإلجاملية العرضية وغري العرضية املدفوعة للطلبة املسجلني 

) درهم 000 6يف سلك الدكتوراه من طرف املنشآت والتي ال يفوق مبلغها ستة آالف (
  تبتدئ من تاريخ إبرام عقد إنجاز بحوث.) شهرا 24شهريا وذلك ملدة أربعة وعرشين (

 14.057.17 

  59املادة   أهداف أخرى  قطاع النقل املأجورون
بالنسبة ملالحي املالحة  %40العمل مقدرة ب  إسقاط املصاريف املرتبطة بالوظيفة أو

  التجارية والصيد البحري.
 14.059.01  إسقاط

 األرس
نشاطات 

  عقارية
  59املادة   تشجيع امتالك السكن

خصم املبالغ املدفوعة لتسديد أصل وفوائد القروض املحصل عليها أو تكلفة الرشاء 
ومبلغ الربح املعلوم املتفق عليه مسبقا يف إطار عقد" املرابحة" أو تكلفة الرشاء و مبلغ 

أجل اقتناء مساكن  من بالتمليك"هامش اإليجار املؤدى يف إطار عقد "إجارة منتهية 
 كن الرئييس.اجتامعية مخصصة للس

 14.059.02  خصوم

 األرس
السالمة 
  واالحتياط
  االجتامعي

  60املادة   الداخيل تعبئة االدخار

خصم من أجل تحديد صايف الدخل املفروضة عليه الرضيبة عىل الدخل املتعلقة 
من املبلغ اإلجاميل السنوي  %40ت العمرية، إسقاط جزايف نسبته باملعاشات واإليرادا

درهم  000 168للمعاشات واإليرادات املفروضة عليه الرضيبة الذي يساوي أو يقل عن 
  ملا زاد عن ذلك. %55و

 14.060.01  إسقاط

  املؤلفون و
 الفنانون

النشاطات 
  الثقافية

  النهوض بالثقافة
  واستغالل أوقات الفراغ

  60املادة 
املمنوحة للفنانني العاملني بصورة فردية أو ضمن فرق يخضع املبلغ اإلجاميل لألجور 

  .%40للحجز يف املنبع بعد تطبيق إسقاط جزايف نسبت 
 14.060.02  إسقاط

املؤلفون 
 والفنانون

  قطاعات أخرى
  النهوض بالثقافة

  واستغالل أوقات الفراغ
  60املادة 

يخصم من أجل تحديد صايف الدخل املفروضة عليه الرضيبة عىل الدخل بالنسبة لألجور 
  من املبلغ اإلجاميل لهذه األجور %40نسبته املدفوعة للرياضيني املحرتفني، خصم جزايف 

 14.060.03  إسقاط
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  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

 األرس
نشاطات 

  عقارية
  63املادة   تشجيع امتالك السكن

إعفاء الربح املحصل عليه من لدن كل شخص يقوم خالل السنة املدنية بتفويت عقارات 
  درهم. 000 140ال يتجاوز مجموع قيمتها 

 14.063.02  إعفاء كيل

 األرس
نشاطات 

  عقارية
  63املادة   تشجيع امتالك السكن

ئيسية ر إعفاء الربح املحصل عليه من تفويت عقار أو جزء عقار يشغله عىل وجه سكنى 
) سنوات عىل األقل يف تاريخ التفويت املذكور مالكه أو أعضاء الرشكات ذات 6منذ ستة (

  الغرض العقاري املعتربة رضيبيا شفافة.
 14.063.03  إعفاء كيل

 األرس
نشاطات 

  عقارية
  63املادة   تشجيع امتالك السكن

اقتناؤه يف إطار عقد إعفاء الربح املحصل عليه من تفويت عقار أو جزء من عقار تم 
  "إجارة منتهية بالتمليك" وتخصيصه لسكناه الرئييس

 14.063.04  إعفاء كيل

  63املادة   تنمية القطاع الفالحي  الفالحة والصيد الفالحون
إعفاء الربح املحصل عليه من تفويت حقوق مشاعة يف عقارات فالحية واقعة خارج 

  اإلرث.الدوائر الحرضية فيام بني الرشكاء يف 
 14.063.05  إعفاء كيل

 األرس
نشاطات 

  عقارية
  63املادة   تشجيع امتالك السكن

إعفاء الربح املحصل من تفويت السكن االجتامعي التي ترتاوح مساحته املغطاة ما بني 
درهم دون احتساب الرضيبة عىل القيمة  000 250وال يتعدى مثن بيعها  2م  100و 50

  سنوات يف يوم البيع. 4املضافة والذي يشغله مالكه كسكن رئييس منذ ما ال يقل عن 
 14.063.06  إعفاء كيل

 األرس
نشاطات 

  عقارية
  النهوض بالقطاع

  االجتامعي
  63املادة 

لق واألخوات فيام يتعإعفاء الهبات املنجزة بني األصول والفروع وبني األزواج واإلخوة 
  بالعقارات والحقوق العينية العقارية.

 14.063.07  إعفاء كيل

 األرس
نشاطات 

  عقارية
  64املادة   تشجيع امتالك السكن

من مبلغ إجاميل الدخل العقاري (مبالغ اإليجار) عند احتساب الدخل  %40إسقاط نسبة 
  الصايف املفروضة عليه الرضيبة.

 14.064.01  إسقاط

  68املادة   دعم القدرة الرشائية  القطاع املايل األرس
إعفاء الربح أو كرس الربح املتعلق بجزء قيمة أو قيم عمليات تفويت القيم املنقولة 
وغريها من سندات رأس املال والدين املنجزة خالل سنة مدنية إذا كان ال يتجاوز حدود 

  درهم. 000 30
 14.068.01  إعفاء كيل

  املقاوالت
 األجنبية

املناطق 
  الجغرافية

  68املادة   تشجيع االستثامر
إعفاء الربائح وغريها من عوائد املساهمة املامثلة لها املوزعة من لدن الرشكات املقامة 
يف مناطق التصدير الحرة والناتجة عن أنشطة مزاولة داخل هذه املناطق إذا كانت 

  مدفوعة ألشخاص غري مقيمني.
 14.068.02  إعفاء كيل

  68املادة   تعبئة االدخارالداخيل  القطاع املايل األرس
إعفاء الفوائد املدفوعة لألشخاص الطبيعيني أصحاب حسابات االدخار لدى صندوق 

  التوفري الوطني.
 14.068.03  إعفاء كيل
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  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

 14.068.04  إعفاء كيل  إعفاء الفوائد املدفوعة ملالك مخطط االدخار للسكن.  68املادة   تعبئة االدخارالداخيل  القطاع املايل األرس

 14.068.05  إعفاء كيل  إعفاء الفوائد املدفوعة ملالك مخطط االدخار للتعليم.  68املادة   تعبئة االدخارالداخيل  القطاع املايل األرس

  68املادة   تعبئة االدخارالداخيل  القطاع املايل األرس
املحققة يف إطار مخطط إعفاء الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة 

  االدخار يف األسهم.
 14.068.06  إعفاء كيل

  68املادة   تعبئة االدخارالداخيل  القطاع املايل األرس
إعفاء الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة املحققة يف إطار مخطط 

  االدخار يف املقاولة
 14.068.07  إعفاء كيل

  73املادة   االدخارالداخيلتعبئة   القطاع املايل األرس
بالنسبة لألرباح الصافية الناتجة عن تفويت األسهم املسعرة  %15تطبيق سعر مخفض 

  بالبورصة.
 14.073.01  رضائب جزافية

  73املادة   تعبئة االدخارالداخيل  القطاع املايل األرس
بالنسبة لألرباح الصافية الناتجة عن تفويت أسهم وحصص  %15تطبيق سعر مخفض 

الهيئات املكلفة بالتوظيف الجامعي للقيم املنقولة التي تستثمر أصولها باستمرار يف 
  يف األسهم. %60حدود ال يقل عن 

 14.073.02  رضائب جزافية

  73املادة   تعبئة االدخارالداخيل  القطاع املايل األرس
بالنسبة لألرباح الصافية الناتجة عن اسرتداد أو سحب  %15تطبيق سعر مخفض 

  السندات أو السيولة من مخطط االدخار يف األسهم قبل املدة املحددة
 14.073.03  رضائب جزافية

  73املادة   تعبئة االدخارالداخيل  القطاع املايل األرس
بالنسبة لألرباح الصافية الناتجة عن اسرتداد أو سحب  %15تطبيق سعر مخفض 

  قبل املدة املحددةالسندات أو السيولة من مخطط االدخار يف املقاولة 
 14.073.04  رضائب جزافية

  73املادة   تعبئة االدخارالداخيل  القطاع املايل األرس
بالنسبة الدخول اإلجاملية الناتجة عن رؤوس األموال املنقولة  %15ض تطبيق سعر مخف

  ذات املنشأ األجنبي
 14.073.05  رضائب جزافية

  مؤسسات
 التعليم

  73 املادة  تشجيع التعليم  الرتبية
مربئ عىل املكافآت والتعويضات العرضية أو غري العرضية إذا  %17تطبيق سعر مخفض 

دفعتها مؤسسات التعليم أو التكوين املهني العامة أو الخاصة لفائدة مدرسني ال ينتمون 
  إىل مستخدميها الدامئني.

 14.073.06  رضائب جزافية
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 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
  73املادة   تشجيع االستثامر

عىل أتعاب الحضور والتعويضات األخرى اإلجاملية املدفوعة  %20تطبيق سعر مخفض 
 Offshoreالتي ( ةواألجور اإلجامليملترصيف البنوك الحرة وكذا التعويضات واملكافآت 

Banques) والرشكات القابضة (Banques Offshore تدفعها البنوك الحرة إىل (
  ) الحرةOffshore Holdingمستخدميها املأجورين. (

 14.073.07  رضائب جزافية

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
  73املادة   تشجيع االستثامر

عىل املرتبات واملكافآت واألجور اإلجاملية املدفوعة لألجراء  %20تطبيق سعر مخفض 
ار القطب املايل للد«الذين يشغلون مناصب عمل لحساب، الرشكات املكتسبة لصفة 

  ) سنوات ابتداء من تاريخ توليهم ملهامهم.5أقصاها خمس ( وذلك ملدة» البيضاء
 14.073.08  رضائب جزافية

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
  تحديث النسيج

  االقتصادي
  73املادة 

درهم  500.000من مجموع رقم األعامل املحصل عليه والذي ال يتجاوز  %1تطبيق سعر 
ايت بصورة فردية يف إطار املقاول الذبالنسبة لألشخاص الذاتيون الذين يزاولون نشاطهم 

  وذلك فيام يتعلق باألنشطة التجارية والصناعية واألنشطة الحرفية.
 14.073.09  رضائب جزافية

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
  تحديث النسيج

  االقتصادي
  73املادة 

درهم  200.000من مجموع رقم األعامل املحصل عليه والذي ال يتجاوز  %2تطبيق سعر 
بالنسبة لألشخاص الذاتيون الذين يزاولون نشاطهم بصورة فردية يف إطار املقاول الذايت 

  وذلك فيام يتعلق مبقدمي الخدمات.
 14.073.10  رضائب جزافية

  76املادة   جلب االدخار الخارجي  قطاع السياحة األرس
املطابقة و من مبلغ الرضيبة املستحقة برسم املعاشات ذات املنشأ األجنبي  %80تخفيض 

  للمبالغ التي تم تحويلها إىل الدرهم بصفة نهائية.
 14.076.01  تخفيض

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
  161املادة   تشجيع االستثامر

إعفاء األشخاص الذاتيني الذين يزاولون بصورة فردية أو يف رشكة فعلية أو عىل الشياع 
النتيجة الصافية الحقيقية أو عمال مهنيا خاضعا للرضيبة عىل الدخل حسب نظامي 

النتيجة الصافية املبسطة، ال تفرض عليهم الرضيبة بالنسبة إىل صايف زائد القيمة الذي 
تم تحقيقه عىل إثر املساهمة بجميع عنارص أصول وخصوم منشآتهم يف رشكة خاضعة 

 للرضيبة عىل الرشكات يحدثها االشخاص املعنيون.

 14.161.01  إعفاء كيل
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  161املادة   تشجيع االستثامر  الفالحة والصيد الفالحون

إعفاء املستغلني الفالحيني األفراد أو املالك الرشكاء يف الشياع الخاضعني للرضيبة عىل 
الدخل برسم الدخول الفالحية و الذين يحققون رقم أعامل سنوي برسم هذه الدخول 

الرضيبة بالنسبة إىل ، ال تفرض عليهم ) درهم000 000 5يعادل أو يفوق خمسة ماليني (
صايف زائد القيمة الذي تم تحقيقه عىل إثر املساهمة بجميع عنارص أصول وخصوم 
مستغالتهم الفالحية يف رشكة خاضعة للرضيبة عىل الرشكات برسم الدخول الفالحية 

 يحدثها املستغلون الفالحيون املعنيون

 14.161.02  إعفاء كيل

  املنعشون
 العقاريون

نشاطات 
  عقارية

  247املادة   تشجيع امتالك السكن

إعفاء املنعشني العقاريني فيام يخص العقود واألنشطة والدخول املتعلقة بإنجاز برنامج، 
سكن  200يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفرت للتحمالت، لبناء 

وات ) سن5سكن بالوسط القروي، موزع عىل فرتة أقصاها خمس ( 50بالوسط الحرضي أو 
تبتدئ من تاريخ تسليم أول رخصة للبناء. ويهم هذا اإلعفاء املساكن ذات القيمة 

مرت مربع  60إىل  50العقارية املخفضة التي ال تتجاوز املساحة املغطاة لكل وحدة منها 
د رهم باحتساب الرضيبة عىل القيمة 000 140 وال يزيد مجموع قيمتها العقارية عىل 

  املضافة.

 14.247.01  إعفاء كيل

 املقاوالت
نشاطات 

  عقارية
  247املادة   تشجيع امتالك السكن

) 20إعفاء املؤجرون الذين يربمون اتفاقية مع الدولة يكون الغرض منها اقتناء عرشين (
سكنا ذي القيمة العقارية املخفضة عىل األقل قصد تخصيصها للكراء ملدة مثان سنوات 

) سنوات عىل األكرث 8الرئييس، وذلك ملدة مثان ( ) عىل األقل ألجل استعاملها للسكن8(
ابتداء من سنة إبرام أول عقد لإليجار من الرضيبة عىل الدخل برسم دخولهم املهنية 
املرتبطة بالكراء وبرسم زائد القيمة املحقق يف حالة تفويت املساكن السالفة الذكر بعد 

  ) سنوات.8انقضاء مدة الثامين (

 14.247.02  إعفاء كيل

  املنعشون
 العقاريون

نشاطات 
  عقارية

  247املادة   تشجيع امتالك السكن
إعفاء املنعشني العقاريني فيام يخص العقود واألنشطة والدخول املتعلقة بإنجاز برنامج 

سكن اجتامعي موزع عىل فرتة أقصاها  500يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة لبناء 
  ) سنوات.5خمس(

 14.247.03  إعفاء كيل
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  املنعشون
 العقاريون

نشاطات 
  عقارية

  247املادة   تشجيع امتالك السكن

) سنوات عىل األكرث من الرضيبة عىل الرشكات برسم الدخول املهنية 8اإلعفاء ملدة مثان (
املرتبطة بالكراء أو برسم زائد القيمة املحقق يف حالة تفويت املساكن بعد انقضاء مدة 

للمؤجرون الذين يربمون اتفاقية مع الدولة يكون الغرض ) سنوات بالنسبة 8الثامين (
) سكنا اجتامعيا عىل األقل قصد تخصيصها للكراء ملدة 25منها اقتناء خمسة وعرشون (

) 8) عىل األقل ألجل استعاملها للسكن الرئييس، من اإلعفاء ملدة مثان (8مثاين سنوات (
  يجارسنوات عىل األكرث ابتداء من سنة إبرام أول عقد لإل 

 14.247.04  إعفاء جزيئ

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
  تحديث النسيج

  االقتصادي
  247املادة 

إعفاء الرضيبة بالنسبة لصايف زائد القيمة الذي تم تحقيقه بالنسبة لألشخاص الطبيعيون 
 2014ديسمرب  31الذين يزاولون بصورة فردية أو يف رشكة فعلية أو عىل الشياع يف تاريخ 

مهنيا خاضعا للرضيبة عىل الدخل حسب نظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو عمال 
النتيجة الصافية املبسطة، إثر املساهمة بجميع عنارص أصول وخصوم منشآتهم يف رشكة 

  خاضعة للرضيبة عىل الرشكات.

 14.247.05  إعفاء كيل

  املنعشون
 العقاريون

نشاطات 
  عقارية

  247املادة   تشجيع االستثامر

تفرض الرضيبة عىل الرشكات عىل األشخاص االعتباريني أو الرضيبة عىل الدخل عىل ال 
الخاضعني للرضيبة برسم دخولهم املهنية املحددة وفق نظامي النتيجة الصافية الحقيقية 
أو النتيجة الصافية املبسطة والذين يساهمون بعقارات مقيدة بأصولهم الثابتة يف هيئة 

  يللتوظيف الجامعي العقار 

 14.247.06  إعفاء كيل
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  التنرب و التسجيل بواجبات الخاصة التدابري  4
 التدابري الخاصة بواجبات التسجيل و التنرب: 40 الجدول

  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

  الفالحون
نشاطات 

  عقارية
 50.129.01  إعفاء كيل  إعفاء املحررات املثبتة لعمليات عقارية وكذا عمليات اإليجار والتخيل عن حقوق املاء.  129املادة   تخفيض كلفة املعامالت

 الدولة
اإلدارة 
  العمومية

 50.129.02  إعفاء كيل  املؤقت.إعفاء املحررات املتعلقة بنزع امللكية ألجل املصلحة العامة واالحتالل   129املادة   تقليص تحمالت الدولة

 الدولة
اإلدارة 
  العمومية

  129املادة   تقليص تحمالت الدولة
االقتناءات املنجزة من طرف الدولة واملعاوضات والهبات واالتفاقيات التي تعود عليها 

  بالنفع عقود التحبيس وجميع أنواع االتفاقيات املربمة بني األحباس والدولة.
 50.129.03  إعفاء كيل

  129املادة   تقليص تحمالت الدولة  الرتبية الدولة
االقتناءات واملعاوضات العقارية التي تنجزها الجامعات املحلية واملعدة للتعليم 

  العمومي لإلسعاف االجتامعي واملحافظة عىل الصحة العامة.
 50.129.04  إعفاء كيل

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
 50.129.06  إعفاء كيل  عقود إجارة الخدمة املشهود عليها كتابة.  129املادة   تخفيض كلفة املعامالت

 الجمعيات
األنشطة 
  الجمعوية

النهوض بالقطاع 
  االجتامعي

 50.129.09  إعفاء كيل  عقود اقتناء العقارات من طرف الجمعيات املهتمة بشؤون األشخاص املعاقني.  129املادة 

 الجمعيات
الصحة، العمل 

االجتامعي 
  والثقايف

النهوض بالقطاع 
  االجتامعي

  129املادة 
املحررات والوثائق والتفويتات التي تعود بالنفع عىل مؤسسة التعاون الوطني 

  والجمعيات الخريية التي تتلقى إعانات من هذه املؤسسة
 50.129.10  إعفاء كيل

 الجمعيات
الصحة، العمل 

االجتامعي 
  والثقايف

  129املادة   النهوض بقطاع الصحة
املحررات والوثائق والتفويتات التي تعود بالنفع عىل الهالل األحمر املغريب والعصبة 

  الوطنية ملحاربة أمراض القلب والرشايني.
 50.129.11  إعفاء كيل

 وكاالت التنمية
نشاطات 

  عقارية
 50.129.12  إعفاء كيل  العقود املتعلقة بالعمليات التي تنجزها رشكة سال الجديدة.  129املادة   تشجيع امتالك السكن

 الدولة
نشاطات 

  عقارية
  129املادة   تشجيع امتالك السكن

) SONADACالعقود والعمليات التي تنجزها الرشكة الوطنية للتهيئة الجامعية (
  املتعلقة بإنجاز مساكن اجتامعية تخص مشاريع " النسيم".

 50.129.13  إعفاء كيل
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  129املادة   تشجيع التعليم  الرتبية الجمعيات
العقود والعمليات التي تنجزها مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعامل االجتامعية 

  للرتبية والتكوين.
 50.129.14  إعفاء كيل

 الجمعيات
الصحة، العمل 

االجتامعي 
  والثقايف

 50.129.15  إعفاء كيل  الرسطان.العقود املتعلقة بنشاط وعمليات مؤسسة الحسن الثاين ملحاربة داء   129املادة   النهوض بقطاع الصحة

 الجمعيات
الصحة، العمل 

االجتامعي 
  والثقايف

 50.129.16  إعفاء كيل  العقود املتعلقة بنشاط وعمليات مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان.  129املادة   النهوض بقطاع الصحة

 الجمعيات
الصحة، العمل 

االجتامعي 
  والثقايف

 50.129.17  إعفاء كيل  املتعلقة بنشاط وعمليات مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد. العقود  129املادة   النهوض بقطاع الصحة

 الجمعيات
الصحة، العمل 

االجتامعي 
  والثقايف

 50.129.18  إعفاء كيل  العقود املتعلقة بنشاط وعمليات مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج الرسطان  129املادة   النهوض بقطاع الصحة

 الجمعيات
الصحة، العمل 

االجتامعي 
  والثقايف

 50.129.19  إعفاء كيل  عمليات الجمعيات النقابية ألرباب األمالك الحرضية.  129املادة   تشجيع امتالك السكن

 األرس
نشاطات 

  عقارية
  129املادة   تشجيع امتالك السكن

العقود املثبتة للبيع أو الكراء عن طريق اإليجار الحكري لقطع أرضية يف ملك الدولة، 
من طرفها أو من طرف الجامعات املحلية ومخصصة إلعادة إيواء سكان األحياء مجهزة 

  غري الصحية أو مدن الصفيح.
 50.129.20  إعفاء كيل

 األرس
نشاطات 

  عقارية
  129املادة   تشجيع امتالك السكن

عقود اإليجار والتخيل عن اإليجار والكراء من الباطن، لعقارات أو حقوق عينية عقارية 
  شفاهيا.واملربمة 

 50.129.21  إعفاء كيل

  الرتبية الجمعيات
النهوض بالقطاع 

  االجتامعي
 50.129.22  إعفاء كيل  املحررات املتعلقة التي يكون الغرض منها حامية مكفويل األمة.  129املادة 

 50.129.23  إعفاء كيل  قابلة للفالحة من امللك الخاص للدولة.املحررات املتعلقة مبنح أراض فالحية أو   129املادة   تنمية القطاع الفالحي  الفالحة والصيد الدولة
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 50.129.24  إعفاء كيل  عمليات تسليم القطع األرضية املنجزة الواقعة يف دوائر الري  129املادة   تنمية القطاع الفالحي  الفالحة والصيد الدولة

املنعشون 
 العقاريون

نشاطات 
  عقارية

  129املادة   تشجيع امتالك السكن
إعفاء عقود اقتناء أراض مخصصة لبناء أحياء أو إقامات أو مبان جامعية مكونة عىل 

غرفة ال تقل الطاقة اإليوائية لكل غرفة عن رسيرين وذلك يف إطار اتفاقية  50األقل من 
  سنوات. 3مربمة مع الدولة وداخل أجل أقصاه 

 50.129.25  إعفاء كيل

  129املادة   رالتصديتشجيع عمليات   قطاع التصدير املصدرون
عقود تأسيس والزيادة يف رأس مال الرشكات الواقعة يف مناطق التصدير الحرة. يستفيد 
كذلك من اإلعفاء اإلقتناءات املنجزة من طرف الرشكات الواقعة يف مناطق التصدير الحرة 

  لألرايض الالزمة إلنجاز مشاريعها االستثامرية.
 50.129.28  إعفاء كيل

املقاوالت 
 األجنبية

 50.129.29  إعفاء كيل  "Offshoreعقود تأسيس والزيادة يف رأس مال البنوك والرشكات القابضة."  129املادة   تشجيع االستثامر  القطاع املايل

املقاوالت 
 األجنبية

  129املادة   تشجيع االستثامر  القطاع املايل
للعقارات الالزمة إلحداث " Offshoreعقود اقتناء البنوك والرشكات القابضة الحرة "

  مقراتها أو وكاالتها أو فروعها.
 50.129.30  إعفاء كيل

 وكاالت التنمية
املناطق 
  الجغرافية

  129املادة   تشجيع االستثامر
 نقل األموال التابعة مللك الدولة الخاص بدون عوض إىل كل من

  البحر األبيض املتوسط والرشكات املتدخلة.-الوكالة الخاصة طنجة
 50.129.31  إعفاء كيل

  129املادة   تشجيع عمليات التصدير  قطاع التصدير املصدرون
إعفاء عقود تأسيس والزيادة يف رأس مال الوكالة الخاصة طنجة البحر األبيض املتوسط 
وكذا الرشكات املتدخلة يف إنجاز وإعداد واستغالل وصيانة مرشوع املنطقة الخاصة 

  املتوسط واملقامة يف مناطق التصدير الحرة.لتنمية طنجة البحر األبيض 
 50.129.32  إعفاء كيل

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
تحديث النسيج 

  االقتصادي
  129املادة 

واجبات التفويت املتعلقة بتحمل الخضوم بالنسبة للرشكات واملجموعات ذات النفع 
، بإعادة املال املذكوراالقتصادي التي تقوم خالل الثالث سنوات التالية للتخفيض رأس 

  تكوين رأس املال كليا أو جزئيا.
 50.129.33  إعفاء كيل

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
تحديث النسيج 

  االقتصادي
  129املادة 

واجبات التفويت املتعلقة بتحمل الخضوم بالنسبة إلندماج رشكات األسهم أو رشكات 
  الضم أو إحداث رشكة جديدة.ذات املسؤولية املحدودة سواء تم اإلندماج عن طريق 

 50.129.34  إعفاء كيل

  129املادة   تعبئة االدخار الداخيل  القطاع املايل املقاوالت
واجبات التفويت املتعلقة بتحمل الخضوم بالنسبة للزيادة يف رأس مال الرشكات التي 

  أدرجت أسهمها يف جدول أسعار بورصة القيم.
 50.129.35  إعفاء كيل
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  129املادة   تعبئة االدخار الداخيل  القطاع املايل املقاوالت

إعفاء العقود املتعلقة بالتغري الطارئ عىل رأس املال والتغيري املدخل عىل األنظمة 
األساسية أو أنظمة تسيري هيئات التوظيف الجامعي للقيم املنقولة وهيئات التوظيف 

ال بالتغري الطارئ عىل رأس املالجامعي العقاري السالفة الذكر وكذلك العقود املتعلقة 
والتغيري املدخل عىل األنظمة األساسية أو الضوابط املتعلقة بتسيري هيئات توظيف رأس 

  السالف الذكر. 05-41املال باملجازفة املحدثة مبوجب القانون رقم 

 50.129.36  إعفاء كيل

  129املادة   تعبئة االدخار الداخيل  القطاع املايل املقاوالت
العقود املتعلقة بتأسيس صناديق التوظيف الجامعي للتسنيد وبتملك األصول إعفاء 

وإصدار سندات االقرتاض والحصص وتفويتها وتغيري ضوابط التسيري وغريها من العقود 
  املتعلقة بسري الصناديق املذكورة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 50.129.37  إعفاء كيل

املنعشون 
 العقاريون

نشاطات 
  عقارية

  129املادة   تشجيع االستثامر
عقود تأسيس الكفالة البنكية أو عقود إنشاء الرهن املقدمة ضامنا ألداء واجبات 

  التسجيل.
 50.129.41  إعفاء كيل

مؤسسات 
 التعليم

 50.129.42  إعفاء كيل  العقود أو األعامل أو العمليات املتعلقة بجامعة األخوين بإفران.  129املادة   تشجيع التعليم  الرتبية

املؤسسات 
 العمومية

املناطق 
  الجغرافية

  129املادة   تشجيع االستثامر
العقود الناقلة، بدون عوض وبكامل امللكية، إىل وكالة تهيئة ضفتي أيب رقراق ألمالك 
الدولة الخاصة واألرايض التي تفصل عن امللك الغابوي الواقعة داخل منطقة تدخل 

  رضورية لها إلنجاز التهيئات العامة أو ذات املنفعة العامة.الوكالة والتي تكون 
 50.129.43  إعفاء كيل

  129املادة   تشجيع الخوصصة  الدولة الدولة
عمليات املشاركة وكذا تحمل الخصوم الناتجة عن تحويل مؤسسة عمومية إىل رشكة 

  مساهمة.
 50.129.44  إعفاء كيل

 الدولة
نشاطات 

  عقارية
  129املادة   السكنتشجيع امتالك 

عقود إنشاء الرهن ضامنا ألداء الرضيبة عىل القيمة املضافة املؤداة من طرف الدولة وكذا 
  عقود الرهن املسلم من لدن قابض إدارة الرضائب.

 50.129.45  إعفاء كيل

  129املادة   تشجيع االستثامر  القطاع املايل املقاوالت
الرشكات املكتسبة لصفة "القطب املايل للدار عقود التأسيس والزيادة يف رأس مال 

  البيضاء"
 50.129.46  إعفاء كيل

 50.129.47  إعفاء كيل  العقود املتعلقة بالعمليات املنجزة من طرف البنك اإلفريقي للتنمية.  129املادة   تخفيض كلفة التمويل  القطاع املايل املنظامت الدولية
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 50.129.48  إعفاء كيل  .50العقود املتعلقة بالعمليات املنجزة من طرف صندوق افريقيا   129املادة   كلفة التمويلتخفيض   القطاع املايل املنظامت الدولية

 50.129.49  كيلإعفاء   املحررات والوثائق املتعلقة بالعمليات املنجزة من طرف البنك اإلسالمي للتنمية وفروعه.  129املادة   تخفيض كلفة التمويل  القطاع املايل املنظامت الدولية

 الدولة
اإلدارة 
  العمومية

 50.129.50  إعفاء كيل  عقود التسبيقات املضمونة بسندات من أموال الدولة أو بسندات تصدرها الخزينة.  129املادة   تقليص تحمالت الدولة

  129املادة   تخفيض كلفة التمويل  القطاع املايل املقاوالت
بني الخواص ومؤسسات االئتامن والهيئات  املحررات املثبتة لعمليات القرض املربمة

  املعتربة يف حكمها، وكذا عمليات القرض العقاري لتملك أو بناء سكناهم الرئيسية.
 50.129.51  إعفاء كيل

 األرس
السالمة 
  واالحتياط

  133املادة   تعبئة االدخار الداخيل
والعمرية  عىل عقود التخيل عوض عن اإليرادات الدامئة %3تطبيق سعر مخفض بنسبة 

  واملعاشات ونقلها.
 50.133.02  تخفيض

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
  133املادة   تخفيض كلفة املعامالت

بالنسبة لعمليات املزايدة والبيع وإعادة البيع والتخيل  %3تطبيق سعر مخفض بنسبة 
  واسرتجاع املبيع املنقول.

 50.133.05  تخفيض

 األرس
نشاطات 

  عقارية
  133املادة   املعامالتتخفيض كلفة 

بالنسبة لصكوك إثبات ملكية العقارات املنجزة من طرف  %3تطبيق سعر مخفض بنسبة 
  العدول واملوثقون العربيون،

 50.133.06  تخفيض

 األرس
نشاطات 

  عقارية
  133املادة   تخفيض كلفة املعامالت

ات واملساكن ذبالنسبة للبيع األول للمساكن االجتامعية  %3ض بنسبة تطبيق سعر مخف
  القيمة العقارية املخفضة

 50.133.07  تخفيض

 املقاوالت
نشاطات 

  عقارية
  133املادة   تشجيع امتالك السكن

بالنسبة للرهون الحيازية للعقارات ورهون األموال  %1,5تطبيق السعر املخفض 
  العقارية.

 50.133.08  تخفيض

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
  133املادة   تخفيض كلفة املعامالت

بالنسبة للعقود املتعلقة بإنشاء رهن رسمي أو رهن األصل  %1,5تطبيق السعر املخفض 
  التجاري.

 50.133.09  تخفيض

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
  133املادة   تخفيض كلفة املعامالت

بالنسبة لعقود إيجار الصنعة والصفقات املتعلقة بالبناء  %1,5تطبيق السعر املخفض 
  والصيانة.واإلصالح 

 50.133.10  تخفيض
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 األرس
الصحة، العمل 

االجتامعي 
  والثقايف

  133املادة   تخفيض كلفة املعامالت
بالنسبة للهبات املنجزة بني األصول والفروع وبني األزواج  %1,5تطبيق السعر املخفض 

وبني اإلخوة واألخوات واملتعلقة بالعقارات وباألصل التجاري وحصص املشاركة داخل 
  املجموعات ذات النفع االقتصادي واألسهم والحصص يف الرشكات.

 50.133.11  تخفيض

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
  133املادة   تخفيض كلفة املعامالت

بالنسبة للعقود واملصالحات والوعود باألداء وحرص  %1,5تطبيق السعر املخفض 
وحوالة الدين ألجل الحسابات وسندات الدين والوكالة يف قبض الدين ألجل ونقله 

  واإلنابة يف الوفاء به.
 50.133.12  تخفيض

 األرس
نشاطات 

  عقارية
  133املادة   تخفيض كلفة املعامالت

بالنسبة لقسمة األموال املنقولة أو العقارية بني الرشكات  %1,5تطبيق السعر املخفض 
  يف امللك أو اإلرث أو الرشكة.

 50.133.13  تخفيض

 األرس
السالمة 

واالحتياط 
  االجتامعي

  133املادة   تعبئة االدخار الداخيل
بالنسبة إلنشاء اإليرادات الدامئة أو العمرية وكذا املعاشات  %1,5تطبيق السعر املخفض 

  بعوض.
 50.133.14  تخفيض

  133املادة   تخفيض كلفة املعامالت  الفالحة والصيد الفالحون
 امللكية بني املالكني عىل الشياع لحقوقبالنسبة لعقود نقل  %1,5تطبيق السعر املخفض 

  مشاعة يف عقارات فالحية.
 50.133.15  تخفيض

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
 50.133.16  تخفيض  بالنسبة للسلع املخزنة املبيعة مع األصل التجاري. %1,5تطبيق السعر املخفض   133املادة   تخفيض كلفة املعامالت

  133املادة   كلفة التمويلتخفيض   القطاع املايل املقاوالت
بالنسبة لعمليات التخيل عن سندات االقرتاض التي تصدرها  %1تطبيق السعر املخفض 

  الرشكات أو املقاوالت أو الجامعات املحلية او املؤسسات العامة.
 50.133.17  تخفيض

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
  133املادة   تخفيض كلفة التمويل

بالنسبة للكفاالت املتعلقة باملبالغ والقيم واألشياء املنقولة  %1تطبيق السعر املخفض 
  والضامنات املنقولة وكذا التعويضات من نفس الطبيعة.

 50.133.18  تخفيض

 األرس
نشاطات 

  عقارية
  133املادة   تخفيض كلفة املعامالت

كل شبالنسبة للمحررات العدلية املثبتة لالتفاقيات املربمة يف  %1تطبيق السعر املخفض 
  آخر، والتي تتضمن نقل ملكية بني األحياء للعقارات والحقوق العينية العقارية.

 50.133.19  تخفيض

 األرس
الصحة، العمل 

االجتامعي 
  والثقايف

 50.133.20  تخفيض  بالنسبة لتسليم الوصايا. %1تطبيق السعر املخفض   133املادة   تخفيض كلفة املعامالت
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 الدولة
اإلدارة 
  العمومية

  133املادة   تقليص تحمالت الدولة
بالنسبة للصفقات التي تربمها الدولة والتي تتحمل الخزينة  %1تطبيق السعر املخفض 

  العامة أداء مثنها.
 50.133.21  تخفيض

 50.133.22  تخفيض  أداء دين.بالنسبة للتمديد غري املرشوط ألجل  %1تطبيق السعر املخفض   133املادة   تخفيض كلفة املعامالت  القطاع املايل املقاوالت

  133املادة   تخفيض كلفة التمويل  القطاع املايل املقاوالت
بالنسبة للمصالحات واملقاصات واإلجراءات وجميع العقود  %1تطبيق السعر املخفض 

  واملحررات األخرى املتضمنة إبراءا من املبالغ والقيم املنقولة.
 50.133.23  تخفيض

 األرس
الصحة، العمل 

االجتامعي 
  والثقايف

 50.133.24  تخفيض  بالنسبة إلحصاء الرتكات. %1تطبيق السعر املخفض   133املادة   تخفيض كلفة املعامالت

املنعشون 
 العقاريون

نشاطات 
  عقارية

  133املادة   تشجيع امتالك السكن

للسكن أو لغرض  عىل عقود اقتناء محالت مخصصة % 4تطبيق سعر مخفض بنسبة 
أو معنويني غري مؤسسات االئتامن  مهني أو إداري من لدن أشخاص طببعينيتجاري أو 

املغرب وصندوق اإليداع والتدبري ورشكات التأمني  والهيئات املعتربة يف حكمها وبنك
 وإعادة التأمني.

 50.133.26  تخفيض

  133املادة   تخفيض كلفة املعامالت  و ساطة مالية املقاوالت
عىل عمليات التخيل عن الحصص يف املجموعات ذات  %4تطبيق سعر مخفض بنسبة 

النفع االقتصادي وعن أسهم أو حصص املشاركة يف الرشكات غري الرشكات العقارية 
  الشفافة أو التي يغلب عليها الطابع العقاري ومل تدرج أسهمها ببورصة القيم.

 50.133.28  تخفيض

املنعشون 
 العقاريون

نشاطات 
  عقارية

  133املادة   املعامالتتخفيض كلفة 

عىل عمليات االقتناء بعوض لألراض فضاء أو أراض  % 4تطبيق سعر مخفض بنسبة 
مشتملة عىل بناءات مقرر هدمها واملعدة إلنجاز عمليات عمليات تجزيء أو بناء محالت 

) مرات املساحة 5معدة للسكنى أو لغرض تجاري أو مهني أو إداري، يف حدود خمس (
  املغطاة

 50.133.29  تخفيض

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات

تعزيز القدرة التمويلية 
للمقاوالت الصغرى 

  واملتوسطة
  135املادة 

) درهم، بالنسبة لعمليات تأسيس الرشكات 000 1تطبيق الواجب الثابت املحدد يف ألف (
أو املجموعات ذات النفع االقتصادي والزيادة يف رأس مالها، املنجزة عن طريق حصص 

 000 500مشاركة مجردة، عندما ال يتجاوز رأس املال املكتتب به مبلغ خمسامئة ألف 
  درهم.

 50.135.01  تخفيض

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
  135املادة   تشجيع االستثامر

) درهم عىل عمليات التحويل واملساهمة 000 1تطبيق الواجب الثابت املحدد يف ألف (
  املكررة 161املشار إليها يف املادة 

 50.135.02  تخفيض
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  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
  تشجيع االستثامر

 135املادة 
 247(املادة 

  سابقا)

منشآت األشخاص الطبيعيون يخضع العقد املحرر يف شأن املساهمة بأصول وخصوم 
الذين يزاولون بصورة فردية أو يف رشكة فعلية أو عىل الشياع عمال مهني خاضعا للرضيبة 
عىل الدخل حسب نظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية املبسطة، يف 
 رشكة خاضعة للرضيبة عىل ا لرشكات يحدثونها لهذا الغرض، لواجب تسجيل ثابت مبلغه

  ) درهم000 1ألف (

 50.135.03  تخفيض

 املقاوالت
جميع 

  القطاعات
  162املادة   تشجيع االستثامر

) درهم عىل عمليات حصة املشاركة يف 000 1تطبيق الواجب الثابت املحدد يف ألف (
  حالة اندماج وانقسام الرشكات

 50.162.01  تخفيض

املنعشون 
 العقاريون

نشاطات 
  عقارية

  247املادة   تشجيع امتالك السكن

إعفاء املنعشني العقاريني فيام يخص العقود واألنشطة والدخول املتعلقة بإنجاز برنامج 
سكن  200يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفرت للتحمالت، لبناء 

سنوات  5سكن بالوسط القروي، موزع عىل فرتة أقصاها خمس ( 50بالوسط الحرضي أو (
تسليم أول رخصة للبناء. ويهم هذا اإلعفاء املساكن ذات القيمة تبتدئ من تاريخ 

مرت مربع  60إىل  50العقارية املخفضة التي ال تتجاوز املساحة املغطاة لكل وحدة منها 
  درهم باحتساب الرضيبة. 000 140وال يزيد مجموع قيمتها العقارية عىل 

 50.247.01  إعفاء كيل

املنعشون 
 العقاريون

نشاطات 
  عقارية

  247املادة   تشجيع امتالك السكن
إعفاء املنعشني العقاريني فيام يخص العقود واألنشطة والدخول املتعلقة بإنجاز برنامج 

سكن اجتامعي موزع عىل فرتة أقصاها  500يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة لبناء 
  ) سنوات.5خمس(

 50.247.02  إعفاء كيل

املنعشون 
 العقاريون

نشاطات 
  عقارية

  247املادة   تشجيع امتالك السكن

اإلعفاء من واجبات التسجيل والتمرب بالنسبة لألشخاص الذين يقتنون مساكن مبنية من 
طرف املنعشني العقاريني الذين يربمون اتفاقية مع الدولة لبناء ما ال يقل عن مائة 

سنوات بحيث  5سكنا كام هو معرف بعده، موزع عىل فرتة أقصاها خمس  150وخمسني 
درهم باحتساب الرضيبة  000 6رت املربع املغطى ستة آالف ال يجب أنا يتعدى مثن بيع امل

ومائة وخمسني  80عىل القيمة املضافة؛ ويجب أن ترتاوح املساحة املغطاة ما بني مثانني 
  مرتا مربعا. 150

 50.247.05  إعفاء كيل
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 التأمني عقود عىل بالرسم الخاصة التدابري  5
 التدابري الخاصة بالرسم عىل عقود التأمني : 41 الجدول

  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

  املأجورون
السالمة 

واالحتياط 
  االجتامعي

 الفقرة  VII  تعبئة االدخار الداخيل
 مال يف حالة زواج أو والدةإعفاء عقود التامني عىل العمليات التي يكون محلها أداء رأس 

 طفل.
 AAH.00.57  إعفاء كيل

 املأجورون
السالمة 

واالحتياط 
  االجتامعي

 الفقرة  VII  تعبئة االدخار الداخيل
إعفاء عقود التامني عىل العمليات التي تقوم بها مؤسسات طلب االدخار إذا كان الغرض 

 منها تكوين رؤوس أموال.
 AAI.01.57  إعفاء كيل

 املأجورون
السالمة 

واالحتياط 
  االجتامعي

 AAJ.02.57  إعفاء كيل إعفاء عقود التامني عىل العمليات التي يكون محلها اقتناء عقارات لقاء إيرادات عمرية. الفقرة  VII  تشجيع امتالك السكن

 املأجورون
السالمة 

واالحتياط 
  االجتامعي

 الفقرة  VII  تعبئة االدخار الداخيل

عىل العمليات التي تقوم بها مؤسسات طلب االدخار من أجل جمع إعفاء عقود التامني 
مبالغ يؤديها املنخرطون إما لتخصيصها لحسابات إيداع ترتتب عليها فوائد وإما لرسملتها 
املشرتكة مع املشاركة يف أرباح رشكات أخرى تتوىل املؤسسات اآلنفة الذكر تدبريها أو 

 .إدارتها بصورة مبارشة أو غري مبارشة

 AAK.03.57  عفاء كيلإ 

 املأجورون
السالمة 

واالحتياط 
  االجتامعي

 AAL.04.57  إعفاء كيل إعفاء عقود التامني عىل عقود التأمني بالعمليات االرتقابية. الفقرة  VII  تعبئة االدخار الداخيل

  قطاع النقل املقاوالت
تخفيض كلفة عوامل 

  اإلنتاج
(3°) III 
 الفقرة

بالنسبة لعمليات التأمني البحري والنقل  %14عوض  %7مبقدار تطبيق السعر املخفض 
 البحري.

 AAM.05.57  تخفيضات

 املأجورون
السالمة 

واالحتياط 
  االجتامعي

تخفيض كلفة عوامل 
  اإلنتاج

(1°) VII 
 الفقرة

 AAN.06.57  إعفاء كيل إعفاء عقود التامني عقود التامني ضد حوادث الشغل واألمراض املهنية.
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  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

  الفالحة والصيد الفالحون
النهوض بالقطاع 

  االجتامعي
(2°) VII 

 الفقرة
إعفاء العقود التي تربمها الرشكات أو الصناديق الفالحية للتأمني املتبادل مع األعضاء 

 املنخرطني.
 AAO.07.57  إعفاء كيل

 املأجورون
السالمة 

واالحتياط 
  االجتامعي

  تعبئة االدخار الداخيل
(3°) VII 

 الفقرة
 AAP.08.57  إعفاء كيل عقود التأمني التي تضمن أخطار الحرب.إعفاء 

 املأجورون
السالمة 

واالحتياط 
  االجتامعي

  تعبئة االدخار الداخيل
(4°) VII 

 الفقرة
 AAR.09.57  إعفاء كيل إعفاء املبالغ املؤداة لدى الصندوق املغريب للتقاعد والتأمني.

 املأجورون
السالمة 

واالحتياط 
  االجتامعي

  تعبئة االدخار الداخيل
(5°) 

VII   الفقرة  
 AAS.10.57  إعفاء كيل إعفاء عمليات التأمني املتضمنة اللتزامات تتوقف عىل حياة اإلنسان.

 السيارات عىل املفروضة السنوية الخصوصية بالرضيبة الخاصة االستثنائية التدابري  6
 الخاصة بالرضيبة الخصوصية السنوية املفروضة عىل السياراتالتدابري االستثنائية : 42 الجدول

  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

  قطاع النقل  املقاوالت
تخفيض كلفة عوامل 

  اإلنتاج
  )1(° 260املادة 

تعفى من الرضيبة العربات املعدة للنقل العمومي لألشخاص التي يقل 
أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد األقىص لوزنها مع الحمولة 

  كيلوغرام 000 3املجرورة 
 70.260.01  إعفاء كيل

  قطاع النقل املقاوالت
تخفيض كلفة عوامل 

  اإلنتاج
 70.260.03  إعفاء كيل  الطاكسيات املرخص لها قانونا. إعفاء سيارات األجرة أو  )3(° 260املادة 

 املقاوالت
قطاع األشغال 

  العمومية
  )5(° 260املادة   تشجيع االستثامر

تعفى من الرضيبة اآلالت الخاصة باألشغال العمومية التي يقل أو 
يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد األقىص لوزنها مع الحمولة 

  كيلوغرام. 000 3املجرورة 
 70.260.05  إعفاء كيل
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  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

 املقاوالت
قطاع األشغال 

  العمومية
  )5(° 260املادة   تشجيع االستثامر

تعفى من الرضيبة اآلالت الخاصة باألشغال العمومية التي يفوق 
مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد األقىص لوزنها مع الحمولة املجرورة 

  كيلوغرام، واملحددة قامئتها بنص تنظيمي 000 3
 70.260.06  إعفاء كيل

 الدولة
الصحة، العمل 

  االجتامعي والثقايف
النهوض بقطاع 

  الصحة
 70.260.09  إعفاء كيل  إعفاء العربات اململوكة للهالل األحمر املغريب.  )8(° 260املادة 

 الدولة
الصحة، العمل 

  االجتامعي والثقايف
النهوض بالقطاع 

  االجتامعي
 70.260.10  إعفاء كيل  إعفاء العربات اململوكة للتعاون الوطني.  )9(° 260املادة 

  قطاع النقل املقاوالت
تخفيض كلفة عوامل 

  اإلنتاج
  )10(° 260املادة 

إعفاء العربات املستعملة التي يشرتيها باسمهم التجار الخاضعون 
  للرسم املهني (البتانتا سابقا).

 70.260.11  إعفاء كيل

  اإلدارة العمومية الدولة
تقليص تحمالت 

  الدولة
 70.260.12  إعفاء كيل  إعفاء العربات املحجوزة قضائيا.  )11(° 260املادة 

  قطاع النقل األرس
النهوض بالثقافة 
واستغالل أوقات 

  الفراغ
 70.260.13  إعفاء كيل  إعفاء العربات يف عداد التحف.  )12(° 260املادة 

  اإلدارة العمومية الدولة
تقليص تحمالت 

  الدولة
  )13(° 260املادة 

 تعفى من الرضيبة العربات التالية اململوكة للدولة :
  

  سيارات اإلسعاف؛ - 
  السيارات املجهزة باملعدات الصحية ذات املحرك املثبتة عليها؛ - 
  العربات املجـهزة مبعدات مكافحة الحريق الثابتة ؛ -
التابعة لإلدارة العامة لألمن الوطني و الدرك املليك  سيارات التدخل  -

  والقوات املساعدة والوقاية املدنية باستثناء سيارات املصلحة املغلقة؛
  السيارات العسكرية باستثناء سيارات املصلحة املغلقة؛ -
العربات املسجلة ضمن سلسلة "املغرب" وسلسلة "ج"، التي يفوق  -

الحد األقىص لوزنها مع الحمولة  مجموع وزنها مع الحمولة أو
  كيلوغرام 000 3املجرورة 

  70.260.13  إعفاء كيل
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  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

  )14(° 260املادة   تشجيع االستثامر  قطاع النقل املقاوالت

تعفى من الرضيبة الشاحنات التي تستعمل يف تكوين وتدريب 
األشخاص الراغبني يف الحصول عىل رخصة السياقة والتي يفوق مجموع 

 000 3وزنها مع الحمولة أو الحد األقىص لوزنها مع الحمولة املجرورة 
  كيلوغرام

 70.260.14  إعفاء كيل

  قطاع النقل املقاوالت
  النهوض بالثقافة

  أوقاتواستغالل 
  الفراغ

  )14(° 260املادة 

تعفى من الرضيبة العربات اململوكة ملشاريع اإلسعاف واإلحسان 
الخاصة الوارد بيانها يف قامئة تحدد بنص تنظيمي والتي يفوق مجموع 

 000 3وزنها مع الحمولة أو الحد األقىص لوزنها مع الحمولة املجرورة 
  كيلوغرام

 70.260.15  إعفاء كيل

  النقل قطاع األرس
  النهوض بالثقافة
  واستغالل أوقات

  الفراغ
  )15(° 260املادة 

تعفى من الرضيبة العربات ذات محرك كهربايئ أو العربات ذات محرك 
  مزدوج (كهربايئ وحراري)

 70.260.16  إعفاء كيل

  الفالحة والصيد الفالحون
تنمية القطاع 

  الفالحي
  26املادة 

محرك  للعربات النفعية "بيكوب" ذاتتطبيق تعريفة البنزين بالنسبة 
  كزوال واململوكة ألشخاص طبيعيني.

 70.262.01  تخفيض

 االستهالك عىل الداخلية بالرسوم الخاصة االستثنائية التدابري  7
 التدابري االستثنائية الخاصة بالرسوم الداخلية عىل االستهالك :43 الجدول

  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

  قطاع النقل  املقاوالت
تخفيض كلفة 
  عوامل اإلنتاج

  1املادة 
إعفاء مواد الوقود و املحروقات والزيوت امللينة املستهلكة يف عمليات 

  املالحة البحرية نحو الخارج.
 07.163.00  إعفاء كيل

  قطاع النقل الصيادون
تخفيض كلفة 
  عوامل اإلنتاج

D:2-58-890 
إعفاء مواد الوقود و املحروقات والزيوت امللينة املستهلكة خالل عمليات 

 املالحة البحرية من طرف سفن الصيد الحاملة للعلم املغريب.
 ABE.01.07  إعفاء كيل

  قطاع النقل الدولة
تخفيض كلفة 
  عوامل اإلنتاج

D:2-58-890 
املحروقات والزيوت امللينة املستهلكة خالل عمليات إعفاء مواد الوقود و 

 املالحة البحرية من طرف وحدات الحراسة التابعة للبحرية امللكية.
 ABF.02.07  إعفاء كيل

  قطاع النقل املقاوالت
تخفيض كلفة 
  عوامل اإلنتاج

D:2-58-890 
إعفاء مواد الوقود و املحروقات والزيوت امللينة املستهلكة خالل عمليات 

 املالحة البحرية من طرف سفن خدمة املوانئ.
 ABG.03.07  إعفاء كيل
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  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

  قطاع النقل الصيادون
تخفيض كلفة 
  عوامل اإلنتاج

  ق م 7املادة 
إعفاء مواد الوقود و املحروقات والزيوت امللينة املستهلكة من طرف 
زوارق إنقاذ األرواح البرشية بالبحر التي متلكها الوزارة املكلفة بالصيد 

  البحري.
 ABH.04.07  إعفاء كيل

  قطاع النقل الصيادون
تخفيض كلفة 
  عوامل اإلنتاج

  ق م 7املادة 
إعفاء مواد الوقود و املحروقات والزيوت امللينة املستهلكة من طرف 
سفن الشحن املرصح بها لدى مفوضية الصيد البحري واملستخدمة لجمع 

  و التقاط الطحالب البحرية.
 ABI.05.07  إعفاء كيل

  قطاعات الطاقة الدولة
تخفيض كلفة 
  عوامل اإلنتاج

  ق م 5املادة 

إعفاء املحروقات التالية: الفيول وال الثقيلة، الفحم الحجري والفحم 
الحجري من البرتول املستعملة من طرف املكتب الوطني للكهرباء أو 
الرشكات ذات االمتياز واملخصصة لصناعة الطاقة الكهربائية ذات قوة 

  ميغاواط. 10تفوق 

 ABJ.06.07  إعفاء كيل

  الجمركية بالرسوم الخاصة االستثنائية التدابري  8
 التدابري االستثنائية الخاصة بالرسوم الجمركية: 44 الجدول

  الرمز  طبيعة التدبري  التدابري االستثنائية  املرجع  الهدف من التدبري  القطاعات املستفيدون

الجمعيات 
  واملؤسسات

الصحة، العمل 
  االجتامعي

النهوض باالقتصاد 
  االجتامعي

  1املادة 
تعفى من رسوم االسترياد البعائث املوجهة إىل املشاريع الخريية واملنظامت غري 
الحكومية املعرتف لها بصفة املنفعة العامة و كذا البضائع املعدة لتسليمها عىل 

  سبيل الهبات
 11.162.00  إعفاء كيل

  ق م 7املادة   تشجيع االستثامر  جميع القطاعات املقاوالت
تعفى من رسوم االسترياد سلع التجهيز و املعدات و اآلالت املقتناة من طرف بعض 

مليون درهم أو  200املنشآت التي تتعهد بإنجاز مرشوع استثامري مببلغ يساوي 
  يزيد عىل ذلك.

 ABK.01.11  إعفاء كيل

  قطاع النقل األرس
قطاع تشجيع 

  صناعة السيارات
  ق م 8املادة 

تعفى من رسوم االسترياد جميع املنتجات واملواد الداخلة يف صنع السيارة املسامة 
"السيارة االقتصادية" و السيارة لنقل البضائع املسامة " السيارة النفعية الخفيفة 

  االقتصادية
 ABL.02.11  إعفاء كيل

  



http://www.finances.gov.ma/
http://lof.finances.gov.ma/
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