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 مقدمة

يتضمن النظام الضريبي عدة استثناءات في شكل إعفاءات وتخفيضات ضريبية 

  .وإسقاطات من القاعدة الضريبية، إلى جانب أسعار تفضيلية

و تشكل االستثناءات الضريبية نقصا ماليا هاما في الميزانية العامة للدولة و هي   

اسات التي تخلفها على الميزانية، و لهذا سميت تشبه النفقات العمومية من حيث االنعك

  ."بالنفقات الجبائية"

و من أجل تحقيق الشفافية في الميزانية و ترشيد أحسن لتوظيف الموارد تم إجراء   

  .تقييم مالي لهذه النفقات الجبائية

حرص على ضرورة والويدخل هذا العمل في إطار دعم اإلصالح الضريبي 

  .د الضريبية عن طريق توسيع الوعاءتعزيز المواره و تحديث

وقد أسفرت الجهود المبذولة من أجل توسيع الوعاء الضريبي عن تعزيز حصة 

% 94,5 إلى1994 سنة %85 التي ارتفعت من )1(الموارد الضريبية ضمن الموارد العادية

  .2006سنة 

ت و يتجلى هذا االرتفاع بوضوح في تحسين موارد الضرائب المباشرة التي انتقل

 ،2006 سنة %39,5 إلى 1999 سنة %33حصتها ضمن مجموع الموارد الضريبية من 

  الجاريتطور الناتج الداخلي الخام في الوقت الذي ،%10 أي بمعدل زيادة سنوية قدرها

  .هذه الفترةل بالنسبة %6 بمقدار

إن مواصلة سياسة تحسين الموارد الضريبية الداخلية تتطلب تعبئة كافة الوسائل 

 استغالل أفضل للطاقة الضريبية خصوصا عن طريق تخفيض النفقات تمكنتي ال

  .الجبائية

                                                 
 . دون احتساب موارد الخوصصة- )1( 
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 تدابير استثنائية 410 إعداد جرد ل 2007ولتقدير كلفة هذه النفقات تم خالل سنة 

  .2005 تدابير سنة 337 و 2006 سنة تدابير 405مقابل 

 : و يعزى هذا االرتفاع إلى

 كانت تحتويها النصوص الخاصة و إدراجها ضمن تجميع التدابير االستثنائية التي 

  ؛المدونة العامة للضرائب

  ؛توسيع محيط تقييم النفقات الجبائية بإحصاء تدابير جديدة 

تقسيم بعض التدابير التي تشمل عدة منتجات الى تدابير تخص كل منتوج على حدة،  

  .و ذلك العتبارات ترتبط بتقييم االنعكاس المالي

ى، عملت األحكام الضريبية المقررة بمقتضى قانون المالية لسنة  و من جهة أخر  

 من %1,7 تدابير، أي ما يعادل 7االستثنائية بحذف   على تخفيض عدد التدابير2007

 مليون 882و قد تم تقييم أثر هذا التوسيع في . 2006التدابير التي وقع إحصاؤها سنة 

  .2006من مبلغ النفقات الجبائية لسنة  %4,1درهم، أي

 الجدول التالي التطور الذي عرفته التدابير االستثنائية في الفترة ما بين بينوي  

  .2007 و 2006

             تطور عدد التدابير االستثنائية): 1(الجدول 
  بماليين الدرهم

  06/07نسبة التغيير   2007 تقييم  2006تقييم 

تدابير تم   الضريبة

  إحصاؤها
  الحصة

  تدابير تم

  تقييمها

تدابير تم 

  إحصاؤها
  الحصة

  تدابير تم

  تقييمها
  تقييم  إحصاء 

 %3,6 - 85 %33,5 135 82 %34 138  الضريبة على القيمة المضافة

 %4 %2,4 24 %21 87 23 %21 85  الضريبة على الشركات

 %61,5 %1,4 21 %18 75 13 %18 74  الضريبة على الدخل
 %19 %4 38 %25 103 32 %24 99  واجبات التسجيل و التنبر

 - - 7 %2,5 7 7 %2 7  الداخلية على االستهالكرسوم ال

 %50 %50 3 %1 3 2 %0,5 2  الرسوم الجمركية

 %12 %1 178 %100 410 159 %100 405  المجموع
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 تدابير 410 إلى 2006 سنة 405وهكذا انتقل عدد التدابير التي تم إحصاؤها من 

 سنة  تدبيرا159 مقابل 2007تقييم سنة  تدبيرا كانت موضوع 178، منها 2007سنة 

  .%12 أي بزيادة 2006

 من التدابير %61 بلغ عدد اإلعفاءات الكلية التي تم إحصاؤها 2007و في سنة 

  ).%10(ثم الخصوم ) %18( االستثنائية، متبوعة بالتخفيضات 

 من %61عدد التدابير االستثنائية المرتبطة بالضرائب غير المباشرة  وقد بلغ  

 برسم واجبات %25 برسم الضريبة على القيمة المضافة و %33,5موعها، منها مج

.  بالنسبة للرسوم الداخلية على االستهالك و الرسوم الجمركية%2,5التسجيل و التنبر و 

 من التدابير التحفيزية %39 التدابير المرتبطة بها بلغت نسبةقد فأما الضرائب المباشرة 

  . برسم الضريبة على الدخل%18ى الشركات و  برسم الضريبة عل%21منها 

                      تقييم التدابير االستثنائية): 2(الجدول 
  بماليين الدرهم

  06/07نسبة التغيير  2007  2006  2005  بيان

 1% 410  405  337   اإحصاؤهتم  التي عدد التدابير
 12% 178  159  102  التدابير التي تم تقييمها

 10% 612 23  21.456  15.457   الدرهمالمبلغ بماليين

  

 قد ارتفع إلى 2007يالحظ أن مبلغ النفقات الجبائية التي وقع تقييمها سنة   

و تمثل  .%10، أي بزيادة 2006 مليون درهم سنة 21.456 مليون درهم مقابل 23.612

  . من الناتج الداخلي الخام%4,1الموارد الضريبية و مجموع  من %17,4حصتها 

 ما استثنينا الرسوم الجمركية و الرسوم الداخلية على االستهالك، تصبح و إذا

  :حصة النفقات الجبائية هي

  ؛ من الموارد الضريبية المعتبرة20,1% •

  . من الناتج الداخلي الخام3,7% •

 من مجموع التدابير %52نسبة )  مليون درهم12.203(و تمثل اإلعفاءات الكلية   

  ). مليون درهم 5.051 ( %21خفيضات في األسعار بمعدل  متبوعة بت،التي تم تقييمها
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    :على الشكل التالي بالنسبة لكل ضريبة  تقييم النفقات الجبائيةتم 

    

   تقييم النفقات الجبائية بالنسبة لكل ضريبة): 3(الجدول 
  بماليين الدرهم

 مبلغ النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة استقر 2007برسم سنة و  

  مليون درهم11.088  مبلغفي ،التي تمتل الحصة الكبرى للنفقات الجبائيةو ،المضافة

 2006 بالنسبة لسنة طفيفا انخفاظالرقم  اايسجل هذو. ) من مجموع النفقات47%(

  .2007سنة خالل  اإلعفاءات بعض إللغاء نظرا ) مليون درهم11.122(

 و إذا ما استثنينا من هذا المبلغ النفقات الجبائية المرتبطة بتخفيضات األسعار، فإن 

 من مجموع النفقات %73 ، أي بمعدل 2007 مليون درهم سنة 8.102إلى  التقدير يرتفع

  .لجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافةا

 4.600بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بها  فقد و بالنسبة للضريبة على الشركات

 مليون 4.533( ، و غالبية هذه النفقات استفادت منها المقاوالت 2007مليون درهم سنة 

  ). مليون درهم همت المصدرين752 منها ،درهم

اجبات التسجيل و التنبر، بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بها و فيما يرجع لو  

و تتمثل في اقتناء العقارات .  من مجموع النفقات%12 مليون درهم، أي بنسبة 2.745

  . مليون درهم همت السكن االجتماعي252 مليون درهم منها 1446بمبلغ 

  2007 تقييم  2006تقييم 
التغيير نسبة 

  لضريبة  06/07

  إحصاء   الحصة  المبلغ الحصة المبلغ

 - %47 088 11 %52 122 11  الضريبة على القيمة المضافة

 %17 %19 600 4 %18 921 3  الضريبة على الشركات

 %59 %13 998 2 %9 887 1  الضريبة على الدخل

 %9 %12 745 2 %12 522 2  واجبات التسجيل و التنبر

 %3 %5 314 1 %6 276 1   الداخلية على االستهالكرسوم ال

 %19 %4 867 %3 728   رسوم الجمركيةال

 %10 %100 612 23 %100 456 21  المجموع
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 مليون درهم 2.998ت أما النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل فقد بلغ  

 .  مليون درهم لفائدة األسر1.465منها 

  :و تتمثل هذه النفقات بالنسبة للمستفيدين فيما يلي  

  المستفيدون الرئيسيون): 4(الجدول 
  بماليين الدرهم

2006  2007  
  المستفيدون

  الحصة  المبلغ  الحصة  العدد  المبلغ  العدد

 %58 662 13 %41 168 944 12 164  المقاوالت
 %10 406 2 %4 15 199 2  15   المنعشون العقاريون- :من بينها
 %4 889 %4 16 801  15   المصدرون-         
 %27 418 6 %27 113 796 4  110  األسر

 %14.5 429 3 %14 57 637 3  61  المرافق العامة
 %0.5 103 %17 72 79  70  آخرون

 %100 612 23 %100 410 456 21  405  المجموع

 من النفقات الجبائية، فيما %58 استفادت المقاوالت بنسبة 2007 و في سنة  

  .%27استفادت األسر من 

  :يتمثل تقييم النفقات الجبائية بالنسبة لكل قطاع فيما يلي
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  قطاعات الرئيسيةال): 5(الجدول 
  بماليين الدرهمالمبلغ 

2006  2007  

تدابير تم   القطاعات 

  إحصاؤها

  تدابير تم

  هاتقييم
  المبلغ

تدابير تم 

  إحصاؤها
  الحصة

  تدابير تم

  تقييمها
  الحصة   المبلغ

 %17 958 3 21 %10 44 702 3 19 43  النشاطات العقارية
 %10 275 2 5 %3 14 414 2 6 15  )1(المرافق العامة 

 %12 941 2 19 %8 32 289 2 16 32  الفالحة،الصيد البحري
 %8 918 1 14 %4 15 005 2 15 16  الصناعات الغذائية

 %7 608 1 3 %1 4 479 1 3 4  الكهرباء،النفط و الغاز
 %7 656 1 16 %6 24 213 1 14 22  النقل

 %7,5 804 1 7 %5 21 124 1 6 21  االحتياط االجتماعي
 %3,5 842 2 %3 13 760 2 12  التصدير
 %3,5 838 11 %8 31 575 11 33  المناطق

 %3,5 827 15 %13 52 531 13 52  الصحة و العمل االجتماعي
 %2,0 474 15 %9 36 432 11 36  الوساطة المالية 

 %1 249 2 %0 2 233 2 2  السياحة
 %2 400 3 %1 4 226 3 4  النشر، الطباعة
 %2 506 29 %21 87 385 21 81  قطاعات أخرى

امتيازات مشتركة لكافة 

  القطاعات
32 17 4 088 31 8% 16 3 312 14% 

 %100 612 23 178 %100 410 456 21 159 405  المجموع

نالحظ من خالل الجدول أن النشاطات العقارية هي األكثر استفادة من التدابير   

 مليون درهم سنة 3.958بما مجموعه ) تقييمها تدبيرا تم 21 تدبيرا منها 44( االستثنائية

ت و تمثل هذه النشاطا. %7، أي بزيادة 2006 مليون درهم سنة 3.702 مقابل 2007

  .2007 من النفقات الجبائية التي تم تقييمها سنة 17%

                                                 
 .   بإعفاءات الفوائد المتصلة بمديونية الدولةا نفقة جبائية مرتبطة أساس- 1
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 من قانون المالية لسنة 19 النفقات الجبائية المرتبطة بأحكام المادة أما  

 و المتعلقة باإلعفاء من جميع الضرائب و الرسوم لفائدة برامج السكن 1999-2000

  .2007 سنة  مليون درهم1.420 فقد بلغت االجتماعي

 مليون درهم برسم 624لنفقات الجبائية المرتبطة باألشغال العقارية في حين بلغت ا  

  . مليون درهم برسم الضريبة على الشركات490الضريبة على القيمة المضافة و 

 مليون درهم سنة 1.608 الطاقة  قطاعو بلغت النفقات الجبائية المخولة لفائدة  

 من هذه النفقات  وترجع حصة مهمة  من مجموع النفقات،%7، أي بنسبة 2007

  .الرسوم الداخلية على االستهالك إلى ) مليون درهم1.314(

 تدبيرا استثنائيا 17 من مجموع %42و يمثل المخصص المرصد لالستثمار   

درهم من النفقات الجبائية   مليون1.393المخولة لجميع القطاعات، حيث وصل مبلغه إلى 

 مليون 751اتج عن تفويت األصول فتقدر ب أما النفقات المتعلقة بالخصم الن. 2007سنة 

  .درهم

 تدبيرا تم تقييمها بمبلغ 16 تدبيرا استثنائيا منها 24 فقد استفاد من  النقلأما قطاع  

  : منها2007 مليون درهم سنة 1.656

 مليون درهم لعمليات النقل 151 مليون درهم بالنسبة للسيارات النفعية و 219 •

  ؛ %14المضافة بسعر الخاضعة للضريبة على القيمة 

 مليون درهم بالنسبة للرسم المستحق عن المرور في الطرق السيارة 98 •

 .%7السعر المخفض البالغ بالخاضع للضريبة على القيمة المضافة 

 مليون 889و بلغت التدابير اإلضافية الممنوحة لفائدة الصادرات ما مجموعه 

يون درهم همت الضريبة على  مل752 منها 2007درهم من النفقات الجبائية سنة 

  .الشركات

أما النفقات الجبائية المرتبطة باألنظمة الضريبية التفضيلية التي تستفيد منها بعض 

 و تهم هذه النفقات في أكبر جزء .2007 مليون درهم سنة 794المناطق، فقد بلغت 
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 47  مليون درهم برسم الضريبة على الشركات و434منها، منطقة طنجة بمبلغ يعادل 

  .مليون درهم برسم الضريبة على الدخل

 مليون درهم سنة 249و استفاد القطاع السياحي من النفقات الجبائية بمبلغ يعادل 

وهذه النفقات ناجمة باألساس عن اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة . 2007

ي         المفروضة على االستثمارات و من واجبات التسجيل المطبقة على شراء األراض

  . المطبق على األرباح بمعدل رقم األعمال المنجز بالعملة األجنبية%50وعن تخفيض 

  االنعكاسات االقتصادية

االقتصادية لبعض التدابير  لتقييم االنعكاسات  الثانيةمرةللالتقرير تطرق هذا 

 االستثنائية مع الحرص على تحديد آثارها غير المباشرة بمساعدة النموذج الماكرو

  .اقتصادي للتوقعات و التخمينات

  الضريبة على القيمة المضافة

ألسعار المخفضة لهذه الضريبة انعكاسات على النشاط ا  لإلعفاءات وكان

االقتصادي، غير أن هذه األخيرة لم تكن مهمة و ممتدة على المدى المتوسط حتى تتمكن 

  .يال على ميزانية الدولةمن تقليص الكلفة الجبائية لهذه التدابير التي ظل عبؤها ثق

كما كان للتدابير االستثنائية نتائج سلبية على الوعاء الضريبي و ارتفاع في كلفة 

المطبق في (butoir) " المصدم" التسيير و تأثير على المقاوالت ال سيما بسبب آثار 

   مجال الضريبة على القيمة المضافة باعتباره يمس الحياد الذي تتسم به هذه الضريبة  

  .و ينعكس بالتالي على تكاليف اإلنتاج

  الضريبة على الشركات

 رلالستثماأبانت نتائج التخمينات فيما يخص هذه الضريبة أن للمخصص المرصد 

انعكاس نسبي، ورغم أن هذا التدبير يعطي نتائج على المدى المتوسط، فهي تتقلص على 

  .ضعيفا ي اإلقتصادالمدى الطويل ليصبح وقعها على مستوى النشاط
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و هكذا فتحسن النشاط الملحوظ على المدى المتوسط لم يستطع تغطية مبلغ النفقة 

الجبائية، و بالتالي تصبح الكلفة المالية لهذا التدبير، على المدى الطويل، أعلى من الكلفة 

المسجلة على المدى المتوسط، و ذلك نتيجة اندثار فائض النمو و انخفاض جهود 

  . االستثمار

  امج السكن االجتماعيبرن  

كانت للتدابير الجبائية االستثنائية المخولة لقطاع السكن االجتماعي انعكاسات   

 المجهود الماليغير أن هذه االنعكاسات لم تسمح بتعويض . ماكرو اقتصادية إيجابية

  . لفائدة هذا القطاعالمخصص

  :لذا فإن دراسة االنعكاسات تؤدي إلى ضرورة مراجعة  

الستثنائية في مجال الضريبة على القيمة المضافة و مواصلة التدابير ا •

  إصالح هذه الضريبة بغية تحسين مردوديتها و تعزيز حيادها و عدالتها؛

المخصص المرصد لالستثمار في مجال الضريبة على الشركات، على  •

 اعتبار أن نتائجها ال تسمح بتعويض كلفتها المالية؛ 

و  زدوجةمالعمليات الاالجتماعي قصد تفادي تدخل الدولة في قطاع السكن    

  .التدابير التي أصبحت متجاوزة

 و بالفعل فالمنافع الضريبية يستفيد منها المنعشون العقاريون أكثر من الفئات 

  . على مستوى هذا القطاعةاالجتماعية المستهدفة، و ذلك نتيجة عمليات التهرب المالحظ

 من النفقات األولتستفيد م هي ال عموماوالت المقايمكن القول بأنإضافة إلى ذلك 

 فقط لفائدة %27 من مبلغ النفقات التي تم تقييمها مقابل %58الجبائية حيث تستحوذ على 

  .األسر

في المجهود الممنوح لشتى القطاعات  إن التقييم المالي للتدابير االستثنائية يبرز

  .ام الضريبي على مردودية النظعبئا ثقيالنفقات جبائية تعتبر شكل 
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 الممنوحة للقطاعات التي إن تعبئة الموارد الجبائية تتطلب مراجعة اإلعفاءات

  و الفالحة والصناعات الغذائيةتتمتع أكثر من غيرها باالمتيازات الضريبية كقطاع العقار

  . و قطاع التصدير و السياحة و المناطق و غيرهاو قطاع الطاقة و المناجم
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  نهجيةالم : الجزء األول
تتجلى االستثناءات الضريبية إما في الوعاء الضريبي أو األسعار الضريبية أو في 

  :بعض االستثناءات التي تكون تسهيالت مالية

       فعلى صعيد الوعاء الضريبي، تهم التدابير االستثنائية اإلعفاءات الكلية 

  من الضريبة؛أو الجزئية والخصوم واإلسقاطات والمبالغ االحتياطية المعفاة 

 و على مستوى بنية األسعار الضريبية، فإن األسعار التفضيلية لبعض 

  النشاطات تعتبر بمثابة نفقات جبائية؛

و مباشرة اإلسقاطات بصورة فورية و تحويل الضريبة  و لضريبةاإن تأجيل  

  .االستفادة من نظام االستهالكات التنازلية تعتبر تسهيالت مالية

  

   تعريف االستثناءات الضريبية وأهدافها:  الفرع األول
بالنظر لما تحدثه االستثناءات الضريبية من نقص مهم في الميزانية العامة للدولة، 

فإن انعكاساتها على هذه األخيرة تكون مشابهة لآلثار التي تخلفها النفقات العمومية على 

  .بالنفقات الجبائيةهذه الميزانية، لذا سميت 

 المعمول بها في التدابير الضريبية التي تخرج عن الجبائية و تنحصر النفقات

نطاق النظام الضريبي المرجعي الذي يشمل مختلف األنظمة األساسية للضرائب 

  .النظام العام" المعروفة باسم

وعلى غرار العديد من الدول تبنى المغرب مبدأ نشر المعطيات المتعلقة بالنفقات  

 مسلسل تقييم هذه النفقات ضمن آلياته المتعلقة بتدبير الجبائية كل سنة و ذلك بإدراج

  .السياسة المالية

 تيسن عن وهذا التقرير هو الثالث من نوعه بعد التقريرين اللذين سبق إعدادهما  

، و كما هو الشأن بالنسبة لسابقيه فقد تم إرفاقه بمشروع القانون المالي 2006 و2005

 إصالح النظام الضريبي المرتقب من لتفعيلالئم بهدف تأمين شفافية أفضل وخلق إطار م

و الضريبة على  طرف الحكومة و السيما الجانب المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة

  .الدخل
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ويتضمن هذا التقرير، تقديما للتدابير الضريبية االستثنائية ومراجعها القانونية 

اع و كذا تقييما لالنعكاسات وبيانا تقديريا لكلفتها تبعا لنوع الضريبة وحسب كل قط

  .االقتصادية لبعض التدابير االستثنائية

  

  المعطيات المنهجية:  الفرع الثاني
تم إعداد هذا التقرير بتعاون مع كل من إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة        

  .ومديرية الدراسات و التوقعات المالية و مديرية الخزينة و المالية الخارجية

قد قدمت العناصر المتعلقة بالرسم على االستيراد و الرسوم الداخلية على و   

االستهالك و الضريبة على القيمة المضافة حين االستيراد من طرف إدارة الجمارك       

  .و الضرائب غير المباشرة

أما العناصر المتعلقة بفوائد القروض التي تمنحها الدولة أو المضمونة من طرفها،   

  . العامة للمملكةتقديمها من طرف مديرية الخزينةفقد تم 

وقد قدمت مديرية الدراسات و التوقعات المالية معلومات تم على أساسها تقييم   

بعض التدابير االستثنائية كما تكلفت هذه المديرية بجزء التقرير المتعلق باالنعكاسات 

  . االقتصادية للنفقات الجبائية

  : المعتمدة في مجال النفقات الجبائية على ما يليو ترتكز المقاربة المنهجية 

تقييم األنظمة االستثنائية مقارنة مع نظام فرض الضريبة بالنسبة لمختلف  

 القطاعات االقتصادية؛

 أو  الضريبةالبنية الخاصة بكل ضريبة على حدة سواء فيما يتعلق بأسعار 

  .بالقاعدة الضريبية

لمقتضيات المتعلقة بتخفيف األسعار أو ويجدر التوضيح في هذا الصدد أن بعض ا

األسس الضريبية، والهادفة إلى تفادي االزدواج الضريبي أو الرجوع إلى إجراءات عملية 

  . بمثابة نفقات جبائيةرموحدة على الصعيد الدولي، ال تعتب
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   نطاق النفقات الجبائية-أ
ية واالقتطاعات  فإن الجبايات المحل2006 و 2005كما هو الشأن بالنسبة لسنتي 

  .االجتماعية لن يتم إدراجها ضمن نطاق النفقات الجبائية

  

إن تقييم النفقات الجبائية المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تقوم إدارة الجمارك 

من مداخيل الميزانية  %9,8بتحصيلها ينصب على رسوم االستيراد التي تمثل نسبة 

والرسوم الداخلية على ) %13,9(ن االستيراد العامة  والضريبة على القيمة المضافة حي

  ).%13,4(االستهالك 

  : و قد تم إعطاء تقييم لالنعكاس االقتصادي للتدابير االستثنائية بالنسبة

  إلعفاءات الممنوحة برسم الضريبة على القيمة المضافة؛ل - 

   ؛)%14 و %7(هذه الضريبة  لسعري - 

  بة على الشركات؛ للمخصص المرصد لالستثمار برسم الضري- 

  . للمنافع الضريبية الممنوحة للسكن االجتماعي- 

  

   النظام المرجعي-ب
إن النظام المرجعي المعتمد هو النظام الضريبي المعمول به في إطار النظام العام 

وذلك استنادا إلى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال الضرائب والرسوم 

  من المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غيرالتي تقوم بتدبيرها كل

  .المباشرة

  ويمكن إبراز النظام المرجعي المحدد بالنسبة لكل نوع من أنواع الضرائب من

  :خالل المعطيات التالية
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   الضريبة على الشركات-1
   األسعار المرجعية  -

  السعر العادي للضريبة على الشركات : 35%

  بة للحاصالت من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت؛بالنس20%

 بالنسبة لعوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها، 10%

  وكذا المبالغ اإلجمالية التي تحصل عليها الشركات األجنبية؛

بالنسبة لرقم األعمال المحقق برسم األشغال العقارية أو أشغال ) اختياري( 8%

  . التي تنجزها الشركات األجنبيةالتركيب

   أساس الضريبة المرجعي-

   نقل العجز؛

  . االستهالك العادي         

   الضريبة على الدخل-2
   األسعار المرجعية-

   جدول أسعار الضريبة على الدخل؛

  المطبق على األرباح العقارية؛ 20%   

س لمطبقة على األرباح الناتجة عن رؤو ا%30 و %20 و10% 

  األموال المنقولة؛

  ).برسم المكافآت والتعويضات الطارئة (%30 السعر اإلبرائي البالغ   

   أساس الضريبة المرجعي-

أن يتعدى مبلغه          إسقاط برسم المصاريف المهنية من غير           

   درهم ؛24.000

   برسم الدخول العقارية؛)1( %20 إسقاط نسبة            

                                                 
 . المعمول بها حاليا%40الفعلية عوض  مع تغطية التكاليف بيتناسل %20تم تحديد اإلسقاط في مجال دخول اإليجار في  1



  
17  

        المديرية العامة للضرائــــب                  ♦♦♦          وزارة االقتصاد و الماليــــة       

  .وظفي السلك الديبلوماسي إعفاء م

  

   الضريبة على القيمة المضافة-3

تم برسم هذه الضريبة اعتماد نفس النظام المرجعي سواء تعلق األمر بالضريبة 

  .على القيمة المضافة المفروضة بالداخل أم حين االستيراد

، فإن هذه اهإلصالحإطار  الضريبة، ورغبة في وضع  هذهوفيما يرجع ألسعار

 %20:  ن فقطنبني على فرضية إقرار ضريبة على القيمة المضافة بسعريالوثيقة ت

  .%10و

   السعر المرجعي-

   %10 و20% 

   أساس الضريبة المرجعي-

   درهم المطبق على صغار الصناع وصغار مقدمي 180.000 سقف            

              الخدمات؛ 

  .الدولي إعفاء عمليات التصدير وعمليات النقل            

   واجبات التسجيل-  4
   السعر المرجعي -    

   ؛%0,5 ، %1 ، %2  %2,5 ، %5 السعر      

  . درهم300 درهم، 200 درهم، 100: الواجبات الثابتة      

   الضريبة المفروضة على عقود التأمين- 5
   %12:  السعر المرجعي-

   الرسم على االستيراد-6
  %2,5 السعر المرجعي -
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بعض منها   تستفيدءات أو قرارات بوقف استيفاء الرسم على االستيرادهناك إعفا

السلع المستوردة بمقتضى نصوص خاصة، وذلك اعتبارا لطبيعتها أو مصدرها أو 

  .وجهتها أو بناء على الصفة التي يكتسيها المستورد

ويشمل النظام المرجعي كذلك، االتفاقيات الضريبية المطبقة على الصعيد العالمي   

  .كذا االتفاقيات الدولية للتبادل الحرو

  

   الرسوم الداخلية على االستهالك-7
يتكون النظام المرجعي المعتمد في هذا المجال من الرسوم المطبقة على مختلف 

 .وكل إعفاء يمنح في هذا المضمار يعتبر بمثابة نفقة جبائية. أصناف السلع

لى هذه الرسوم يقتصر فقط على وتجدر اإلشارة إلى أن نطاق اإلعفاءات المطبقة ع

  .منتجات الطاقة

   مناهج التقييم- ج

عمال بالتجارب الدولية، ينصب التقدير على النقصان الحاصل مباشرة في الموارد 

 هذا االختيار، بطبيعة الحال، إمكانية القيام بدراسات خاصة بكل دالجبائية، و ال يستبع

  .ر دقة ووضوححالة على حدة  بغية الحصول على تقديرات أكث

كلفة الفارق مقارنة مع " الخسائر الحاصلة في الموارد بعد تحديد وتم تقدير مجمل

  .، مع افتراض أن سلوك الفاعلين المستفيدين لم يتغير"النظام المرجعي

  مسبقةالجراءات اإلستثنائية ذات التدابير اطرق تقييم ال -1

اءات معينة تهم بصفة رئيسية إن تدابير اإلعفاء التي يجب القيام في شأنها بإجر

و تتم معالجة هذه اإلعفاءات من طرف المصالح التابعة . الضريبة على القيمة المضافة

  :للمديرية العامة للضرائب تبعا إلجراءين

  تسليم شهادات اإلعفاء؛*  

  .إرجاع الضريبة على القيمة المضافة*  
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زة مجموع الطلبات المتعلقة و يتم تقييم االنعكاس المالي لهذه التدابير بعد مرك  

  .باإلعفاء و اإلرجاع التي تتم معالجتها من طرف مصالح اإلدارة الضريبية

  

  في شكل تخفيض أسعار الضريبةاالستثنائية الممنوحة تدابير طرق تقييم ال -2

يتم تقييم االنعكاس المالي لهذه التدابير بعد أن تطبق على أسس فرض الضريبة   

الملزمين المستفيدين من هذه اإلعفاءات، األسعار العادية المصرح بها من طرف 

  .للضرائب المكونة للنظام المرجعي

  

  في شكل خصوم و إسقاطاتطرق تقييم التدابير االستثنائية الممنوحة  -3
يتم تقييم النفقات الجبائية في شكل خصوم أو إسقاطات من خالل معالجة عينة من   

قائمة المخصصات، (خصوصا القوائم الضريبية اإلقرارات الضريبية للملزمين و 

و يطبق سعر الضريبة ...) إسقاطات عن عمليات التخلي عن عناصر األصول الثابتة

  .الجاري به العمل على األساس المعفى

  

منهج تقييم تدابير اإلعفاء التي تم تقدير انعكاسها المالي انطالقا من  - 4

  معطيات غير جبائية
جبائية التي ال توجد المعلومات المتعلقة بها ضمن إقرارات إن تقييم النفقات ال  

الملزمين، تم استنادا إلى احتساب األساس المفروضة عليه الضريبة انطالقا من معطيات 

غير جبائية، و يطبق على هذا األساس سعر ضريبي متوسط، و في هذه الحالة يكون 

  .التقييم تقريبيا

  

ة المرتبطة باإلعفاء من الضريبة على بعض النفقات الجبائيطرق تقييم  -5

 من المدونة العامة 91الفصل (القيمة المضافة دون الحق في الخصم 

  المنتجات و الخدمات الواسعة االستهالكوالتي تهم بالخصوص ) للضرائب
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تقييم هذا النوع من اإلعفاءات تم اللجوء من جهة إلى آخر استقصاء و طني حول ل  

، ومن جهة أخرى إلى جدول االستهالك و اإلنتاج 2001لسنة استهالك و إنفاق األسر 

  .)1(1998لسنة 

و قد تم تقدير االستهالك اإلجمالي للمنتجات و الخدمات المعنية مع األخذ بعين   

 وهكذا تم تقدير .طة للمقاوالتياالعتبار االستهالك الذاتي لألسر و االستهالكات الوس

 و السعر العادي %10ات بتطبيق السعر المخفض النفقة الجبائية الناجمة عن اإلعفاء

  . %20البالغ 

  

   :)2(االنعكاسات االقتصاديةتقييم منهج  -6

    لضريبة على القيمة المضافةلسعر المخفض للعفاءات و لإل ) أ  

  برسم هذه الضريبة تهم االنعكاسات االقتصادية للتدابير االستثنائية التي تم تقييمها  

 من مجموع النفقات الجبائية المرتبطة %29اللذين يمثالن  %14 و %7 من سعر الك

   .بالضريبة على القيمة المضافة

 3. 2006التقديرات استنادا إلى النفقات الجبائية لسنة ولقد تم احتساب هذه 

و تهم االنعكاسات االقتصادية كذلك اإلعفاءات التي تستفيد منها فروع النشاطات 

  .   و البناءاتزيجهلتة و صناعات اآلالت و االمتعلقة بالصناعات الغذائي

نموذج "باستعمال (ex post) بصفة بعدية  تقييم االنعكاسات االقتصادية يهدفو 

 تغييرات أسعار الضريبة على القيمة المضافة على سلوك أثار التعرف على "التوازن العام

  . المعنيةالفاعلين االقتصاديين و المجموعات الماكرو اقتصادية و النشاطات 

  :و تقدم نتائج دراسة االنعكاسات االقتصادية

 و   في شكل فارق بين سيناريو النظام المرجعي الذي يقضي بإخضاع المنتجات 

أو  %7 إخضاعها للضريبة بالسعر الحالي عوض، %20 و %10الخدمات لسعر 

   ؛14%
                                                 

 .جدول االستهالك و اإلنتاج المعد من طرف المندوبية السامية للتخطيط - 1
 .الدراسات و التوقعات المالية من طرف مديرية االنعكاسات االقتصاديةتم إنجاز - 2
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       المنتجاتخضاعإفي شكل فارق بين سيناريو النظام المرجعي الذي يقضي ب 

  ؛ عوض اإلعفاء %10سعر لو الخدمات 

  . على فترة متوسطة المدىهذين الفارقينآثار من خالل و 

  

     الضريبة على الشركاتلمخصص المرصد لالستثمار على مستوىل )ب

 تقييم االنعكاسات االقتصادية للمخصص المرصد لالستثمار التعرف على يهدف

 و ذلك بواسطة النموذج الماكرو اقتصادي مختلف اآلثار غير المباشرة لهذا التدبير،

  .للتوقعات و التخمينات

و تقدم نتائج التخمينات في شكل انعكاس سنوي متوسط على المدى الطويل،      

  .  و ذلك حتى يتأتى الحكم على اآلثار المرتقبة بالنسبة للنفقات الجبائية المسجلة

  

   لفائدة السكن االجتماعيعفاءاتلإل - ج
ضافية الناجمة عن التشجيعات إلاآلثار الماكرو اقتصادية لالستثمارات اتم تقدير   

 وقد تم تقديم هذه ."لتوازن العامانموذج "في مجال السكن االجتماعي و فق الضريبية 

 إنجاز االستثمارات في حالة ما إذا لم يتماآلثار بالمقارنة مع سيناريو النظام المرجعي 

 االقتصادية الرئيسية  تطور الكميات المجمعة اآلثار في و تتجلى مؤشرات هذه. التعاقدية

  .ر هذا األخير على القطاعات االقتصادية األخرىثأنامية الجديدة لقطاع البناء و و الدي

  

  )1(  ترميز النفقات الجبائية-د
  : لكل نفقة جبائية من سبعة أجزاءصيتكون الرمز المخص

يتعلقان بتعريف نوع الضريبة تبعا  اليسار من الجزءان األول والثاني               

   ؛"Nomenclature Budgétaire" "قائمة الميزانية"لرقمها ضمن 

العامة  المدونة األجزاء الثالثة الموالية تتعلق برقم المادة من               

  المحدثة بموجبه النفقات الجبائية؛للضرائب 

                                                 
 .  الجديدة للمادة تم تغيير الرموز حسب األرقام2007 بعد إصدار المدونة العامة للضرائب سنة - 1
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لنفقة الجبائية تبعا  الجزءان األخيران يتضمنان الرقم المخصص ل

  .لترتيبها ضمن المادة من القانون المحدث للتدبير

  :مثال
اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لبيع الزرابي " :  لـ صالرمز المخص

   :40.091.18 هو "التقليدية المحلية 

  هو رقم الضريبة على القيمة المضافة حسب قائمة الميزانية؛: 40 

   من المدونة العامة للضرائب؛91 هو مرجع المادة :091   

  . المذكورة91يشير إلى ترتيب التدبير ضمن المادة  : 18     
 

 مدونة  فيم أالمدونة العامة للضرائب  التوجد سواء فين هناك تدابير جبائيةإوحيث 

تعويض  ممقررة بموجب نصوص خاصة، فقد تالجمارك و الضرائب غير المباشرة بل 

                 .)AAA ,AAB, AAC : (لم المواد المشتملة على ثالث وضعيات، بحروف بارزة مثأرقا
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  تقييم النفقات الجبائية:  الجزء الثاني
 تدبيرا من التدابير الضريبية االستثنائية المشار 410يتضمن هذا التقرير جردا لـ 

ل هذه التدابير في إعفاءات مؤقتة جزئية أو كلية،  وتتمث.إليها بإيجاز في الملحق

  .ت ماليةوتخفيضات، إسقاطات، خصوم، مخصصات وضرائب جزافية وتسهيال

  

  .توزيع التدابير االستثنائية تبعا لنوع التدبير): 6(الجدول
  المبلغ بماليين الدرهم

 2006تقييم لسنة  2007 تقييم لسنة 
النسبة  
 ويةائالم

 النسبة المبلغ  
  ويةائالم

النسبة   عدد
 ويةائالم

 النسبة المبلغ 
  ويةائالم

  عدد
 التدبير

 إعفاءات كلية   246 61% 229 11 52% 250 61% 203 12 52%
 تخفيضات  72 18% 867 4 23% 73 18% 000 5 21%

 إعفاءات جزئية   17 4% 385 1 6% 16 4% 689 1 7%
 مخصصات  6 1% 423 1 7% 6 1% 445 1 6%
 إعفاءات مؤقتة   6 1% 089 1 5% 6 1% 462 1 6%
 إسقاطات  7 2% 653 3% 7 2% 549 1 7%
 تسهيالت مالية  6 1% 618 3% 6 1% 46 0%
 خصوم  40 10% 192 1% 41 10% 219 1%
 ضرائب جزافية  5 1% 0 0% 5 1% 0 0%

 المجموع 405 100% 456 21 100% 410 100% 23 612 100%

  

  من التدابير االستثنائية متبوعة %61 تمثل اإلعفاءات الكلية 2007بالنسبة لسنة 

  ).%10( و الخصوم  ) %18(بالتخفيضات 

  :و قد تم ترتيب النفقات الجبائية التي وقع تقييمها وفق المعايير التالية

  نوع الضريبة؛*    

  قطاع النشاط؛      * 

  راء ؛التوجه االجتماعي ، االقتصادي أو الثقافي لإلج      * 

  الهدف المتوخى من التدبير؛      * 

  .المستفيد من التدبير      * 
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  عرض شامل لالستثناءات الضريبية: الفرع األول  

  حسب نوع الضريبة التدابير االستثنائية  توزيع–أ 

  توزيع التدابير االستثنائية حسب أهميتها وتبعا لنوع الضريبة): 7(الجدول
  المبلغ بماليين الدرهم

 2007سنة  فيالتدابير التي تم إحصاؤها  2006 سنة فيالتدابير التي تم إحصاؤها 

 ضريبةال
النسبة   العدد 

النسبة   العدد   المبلغ  المائوية
  المبلغ  المائوية

 088 11 %33,5 135  122 11 %34 138 الضريبة على القيمة المضافة

 600 4 %21 87  921 3 %21 85 الضريبة على الشركات

 998 2 %18 75  887 1 %18 74 يبة على الدخلالضر

 745 2 %25 103 522 2 %24 99 واجبات التسجيل و التنبر

 314 1 %2 7 276 1 %2 7 الرسوم الداخلية على االستهالك

 867 %0,5 2 728 %1 2 الرسوم الجمركية

 23.612 %100 410 456 21 %100 405 المجموع

  

 المرتبطة ةت حصة التدابير االستثنائي بلغ2007و هكذا و بالنسبة لسنة 

 تتعلق %33,5 من مجموع التدابير، منها %61 بالضرائب غير المباشرة

تتعلق  %2,5 بواجبات التسجيل والتنبر و%25لضريبة على القيمة المضافة وبا

أما الضرائب المباشرة  .بالرسوم الداخلية على االستهالك و الرسوم الجمركية

 تهم الضريبة على الشركات %21بير التشجيعية، منها  من التدا%39فتشكل 

   .تتعلق بالضريبة على الدخل %18و
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   توزيع التدابير االستثنائية حسب قطاعات النشاط-ب

  توزيع التدابير االستثنائية حسب قطاعات النشاط):  8(الجدول 

 القطاعات
التدابير التي 

تم جردها لسنة 
2006 

التدابير التي 
 تم جردها

 2007لسنة 

النسبة 
 ويةائالم

التدابير التي 
  تقييمهاتم
 2007سنة ل

 15 %13 52 52 الصحة والعمل االجتماعي

 21 %10 44 43 العقاريةنشاطات ال

 15 %9 36 36  وساطة الماليةال

 11 %8 31 33  مناطق الجغرافيةال

 19 %8 32 32  تربية األسماك– الصيد –الفالحة 

 16 %6 24 22 قطاع النقل

 7 %5 21 21 السالمة و االحتياط االجتماعي

 14 %4 15 16 الغذائية الصناعات

 5 %3 14 15 العموميةلمرافق ا

 2 %3 13 12 قطاع التصدير

 4 %2 8 8 قطاع الصناعة التقليدية

 3 %1 4 4 النفط والغاز -الكهرباء

 3 %1 4 4 النشر، الطباعة اإلنتاج 

 2 %0 2 2 السياحة

 25 %19 79 73 أخرىقطاعات 

 16 %8 31 32 امتيازات تستفيد منها كل القطاعات

 178 %100 410 405 المجموع

  

 وهكذا يالحظ أن التدابير التشجيعية تهم من الناحية العملية جميع قطاعات 

 من %13النشاط، حيث تأتي في المقدمة الصحة و القطاع االجتماعي، أي بنسبة 

 من عدد التدابير %10اطات العقارية فتستفيد بنسبة مجموع التدابير، أما النش

  .االستثنائية
 

وتجدر اإلشارة إلى أن مجموع القطاعات، و باألخص القطاعات المنتجة،  تستفيد 

  . من التدابير االستثنائية%8من امتيازات عامة مشتركة تمثل نسبة 
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  واالجتماعي توزيع التدابير االستثنائية حسب التوجه االقتصادي  ):9(الجدول

             أوالثقافي

  

النسبة  2006 قطاعات النشاط
النسبة  2007 ويةائالم

 ويةائالم
 %60 248 %62 252  االقتصاديةلنشاطات ا
 %32 130 %31 125 لنشاطات االجتماعيةا
 %8 32 %7 28 الثقافية لنشاطاتا

 %100 410 %100 405 المجموع

  

 من التدابير %60االقتصادية تستفيد بنسبة  فإن النشاطات 2007و بخصوص سنة   

 والنشاطات الثقافية بنسبة   %32التشجيعية، في حين تستفيد النشاطات االجتماعية بنسبة 

8%.  
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  توزيع التدابير االستثنائية حسب األهداف -ج

  2007توزيع التدابير االستثنائية حسب األهداف بالنسبة لسنة ): 10(الجدول

 الهدف من التدابير
دد  التدابير ع

 عن سنة
2006 

عدد  التدابير 
عن سنة 

2007 

النسبة 
 المائوية

التدابير التي 
وقع تقييمها 
خالل سنة 

2007 
 9 %10 41 38 النهوض باالقتصاد االجتماعي

 17 %8 34 34 تشجيع امتالك السكن
 21 %7 28 28 دعم القدرة الشرائية

 17 %7 28 28 النهوض بالقطاع الفالحي
 6 %6 26 26 الدخارتعبئة ا

 8 %6 25 25 النهوض بقطاع الصحة
 15 %6 24 24 كلفة التتقليص

 8 %6 22 23 تشجيع االستثمار
 12 %5 20 21 تقليص آلفة التمويل

 5 %4 18 21 تنمية المناطق المحرومة
 12 %5 21 20 تقليص تكاليف المعامالت
 3 %5 19 18 تشجيع عمليات التصدير

 5 %3 14 14  و استغالل أوقات الفراغالنهوض بالثقافة
 4 %4 18 14 تشجيع التعليم

 3 %3 13 13 تقليص تحمالت الدولة
 3 %2 9 9 النهوض بالتعاون الدولي
 7 %2 8 8 جلب اإلدخار الخارجي
 4 %2 7 7 تنمية القطاع المنجمي

 2 %1,5 6 6 تأهيل النسيج االقتصادي
 2 %1,5 6 6 تشجيع الصانع التقليدي

 15 %6 23 22 أهداف أخرى
 178 %100 410 405 المجموع

  

و هكذا يتبين أن الهدف المتوخى من التشجيعات الضريبية يتعلق أساسا بإنعاش 

  ، تدبيرا34( و تشجيع امتالك السكن ) %10 تدبيرا، أي بنسبة  41( القطاع االجتماعي 

  ).%7بنسبة  تدبيرا ، أي 28( وتنمية القطاع الفالحي )  %8أي بنسبة 
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  حسب المستفيد تدابير االستثنائية ب توزيع ال-د

  توزيع التدابير االستثنائية حسب طبيعة المستفيدين): 11( الجدول 

عدد التدابير  المستفيدون
 2006لسنة 

عدد التدابير 
 2007لسنة 

النسبة 
 المائوية

التدابير 
موضوع  

التقييم لسنة 
2007 

 81 %41 168 164 المقاوالت
 59 %27,5 113 110 األسر

 17 %14 57 61 الدولة والمؤسسات العمومية
 8 %11,5 47 45 الجمعيات و المؤسسات

 10 %4 16 16 المقاوالت األجنبية
 3 %2 9 9 المنظمات الدولية

 178 %100 410 405 المجموع

 من التدابير %41يتضح من خالل هذا الجدول أن المقاوالت تستفيد بنسبة 

 %27,5، وتستفيد األسر بنسبة  الغذائيةاتعصنا لفائدة مقاوالت ال%6ثنائية منها االست

  .المأجورين لفائدة %5منها 

  

    الجبائيةللنفقات ض شاملعر :الفرع الثاني
 178بلغ عدد التدابير المتعلقة بالنفقات الجبائية التي كانت موضوع تقييم 

  :تدبيرا موزعة على النحو التالي

  تطور عدد التدابير التي وقع تقييمها: ) 12(الجدول 

 نوع الضريبة
عدد التدابير 

التي تم تقييمها 
 2006لسنة 

النسبة 
 المائوية

عدد التدابير 
التي تم تقييمها 

 2007لسنة 
النسبة 
 المائوية

 %48 85 %52 82 الضريبة على القيمة المضافة

 %13 24 %14 23 الضريبة على الشركات

 %12 21 %8 13 الضريبة على الدخل

 %21 38 %20 32 واجبات التسجيل و التنبر

 %4 7 %4 7 الرسوم الداخلية على االستهالك

 %2 3 %1 2 الرسوم الجمركية

 %100 178 %100 159 المجموع
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و هكذا فإن اختيار التدابير االستثنائية التي تم تقييمها مبني على المعلومات 

  .ها في مجال اإلصالح الضريبيالمتوفرة وعلى األولويات المعلن عن

  

  النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة -1
  تدابير استثنائية تقديرية برسم الضريبة على القيمة المضافة ): 13(الجدول 

  بماليين الدرهم                                                              
 2007  2006  التدبير التحفيزي الرمز

 71  68  .اإلعفاء بالداخل و حين االستيراد لعمليات بيع الخبز 40.091.01
 23  22  .اإلعفاء بالداخل و حين االستيراد لعمليات بيع الكسكس 40.091.02
 44  42  . اإلعفاء بالداخل و حين االستيراد لعمليات بيع السميد 40.091.03
 412  395  .  د لعمليات بيع الدقيقاإلعفاء بالداخل و حين االستيرا 40.091.04
 101  97  .اإلعفاء بالداخل و حين االستيراد لعمليات بيع الحبوب 40.091.05
اإلعفاء بالداخل و حين االستيراد لعمليات بيع الخمائر  40.091.06

  .المستعملة في الخبازة
23  24 

اإلعفاء بالداخل و حين االستيراد لعمليات بيع الحليب  40.091.07

و قشدة الحليب الطري المحفوظة أو غير المحفوظة، 

المركزة أو غير المركزة و المحالة أو غير المحالة 

و الحليب الخاص بالرضع و كذا الزبدة ذات الصنع 

التقليدي غير المعبأة باستثناء المنتجات األخرى المشتقة من 

  .الحليب

195  203 

تيراد لعمليات بيع السكر الخام االساإلعفاء بالداخل و حين  40.091.08

  ).سكر الشمندر و سكر القصب و أنواع السكر المماثلة(
592  696 
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 2007  2006  التدبير التحفيزي الرمز
إعفاء عمليات بيع التمور الملففة المنتجة بالمغرب و كذا  40.091.09

  . الزبيب و التين المجفف
24  25 

إعفاء عمليات بيع منتجات الصيد البحري سواء أكانت  40.091.10

مدة تامة أو مجزأة و اإلعفاء حين االستيراد طرية أو مج

  .لمنتجات الصيد البحري المغربي

92  96 

 821  788  .إعفاء عمليات بيع اللحم الطري أو المجمد 40.091.11
إعفاء زيت الزيتون و المنتجات الثانوية المستخرجة من  40.091.12

  .سحق الزيتون المصنوعة من لدن الوحدات التقليدية
50  52 

اإلعفاء بالداخل و حين االستيراد لعمليات بيع الشموع  40.091.15

والبرافين الداخلة في صنعها؛ باستثناء الشموع المعدة 

  .لغرض تزييني و البرافين المستعملة في صنعها

18  19 

إعفاء عملية بيع الخشب بقشوره أو المقشور أو المربع فقط  40.091.16

ي شكل قطع و الحطب في حزم أو الحطب المنشور ف

صغيرة الطول و فحم الخشب و الفلين على حالته 

  . الطبيعية

50  52 

 9  9  .إعفاء عمليات بيع الزرابي التقليدية المنتجة محليا 40.091.18
إعفاء البيوع الواقعة على المصوغات المصنوعة بالمغرب  40.091.19

  .من المعادن النفيسة
16  17 

والمطبوعات  بع الجبائية و األوراقإعفاء عمليات بيع الطوا 40.091.20

  .  المدموغة التي تصدرها الدولة
262  286 

إعفاء الخدمات التي تنجزها مختلف شركات التأمين  40.091.22

  .و الخاضعة للضريبة على عقود التأمين
550  573 
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 2007  2006  التدبير التحفيزي الرمز
إعفاء عمليات بيع و استيراد الجرائد و المنشورات و  40.091.23

 المطبوعة و كذا األسطوانات المتراصة الكتب أوالموسيقى

المستنسخة فيها المنشورات و الكتب، و يشمل اإلعفاء من 

 .  الضريبة بيع نفايات طبع الجرائد و المنشورات و الكتب

48  215 

إعفاء عمليات بيع و استيراد الورق المعد لطبع الجرائد و  40.091.25

إلى مطبعة النشرات الدورية و كذا للنشر إذا كان موجها 

  .من المطابع

174  181 

اإلعفاء بالداخل و عند االستيراد لألشرطة السينمائية  40.091.26

و الوثائق التربوية و التي لم يتم استيرادها بغرض تحقيق 

  .الربح

5  5 

إعفاء الموارد اإلجمالية المتحصلة من الفرجات السينمائية  40.091.28

المتحصلة من الفرجات المقدمة أو غيرها باستثناء الموارد 

في المؤسسات التي جرت العادة بتناول مأكوالت و 

  .مشروبات بها خالل الحفل

-  17 

إعفاء البيوع و الخدمات التي ينجزها صغار الصناع أو  40.091.31

صغار مقدمي الخدمات الذين يساوي رقم معامالتهم 

  . درهم أو يقل عن ذلك180.000السنوي 

32  33 

إعفاء العمليات التي ينجزها مستغلو الحمامات و  40.091.32

  .الرشاشات العمومية و األفرنة التقليدية
45  47 

إعفاء العمليات المتعلقة بالقروض و السلفات الممنوحة  40.091.38

للدولة و الجماعات المحلية من طرف المؤسسات 

  .المرخص لها بذلك

1877  1 680 

يقدمها األطباء و أطباء األسنان و إعفاء الخدمات التي  40.091.43

الدالكون الطبيون ومقومو البصر ومصححو النطق 

  .والممرضون والعشابون و القوابل

-  108 
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 2007  2006  التدبير التحفيزي الرمز
إعفاء عمليات بيع األجهزة الخاصة المعدة خصيصا  40.091.46

  .للمعاقين

  

3  3 

 193  185  .إعفاء عمليات بيع و استيراد المضادات الحيوية 40.091.48
إعفاء عمليات القرض التي تقوم بها جمعيات السلفات  40.091.49

  .الصغرى لفائدة عمالئها
32  33 

إعفاء الخدمات التي تقدمها العصبة الوطنية لمكافحة  40.091.53

  .أمراض القلب و الشرايين
1  1 

40.091.56 
 .إعفاء العمليات التي ينجزها البنك اإلسالمي للتنمية

قليل 

يةماأله  
يةمقليل األه  

 أدوات وشباك الصيد المعدة لمحترفي الصيد إعفاء 40.092.03

 .البحري
27 91 

 244 234  .سمدةألااعفاء  40.092.04

 المنتجات والمعدات التالية إذا كانت مخصصة إعفاء 40.092.05

 .ال غيرغراض فالحية أل
248 336 

كب إعفاء عمليات البيع واإلصالح والتحويل المتعلقة بالمرا 40.092.07

  .البحرية
10 10 

إعفاء العربات الجديدة التي يتم اقتناؤها من طرف  40.092.09

األشخاص الطبيعيين بغرض استغاللها خصيصا كسيارات 

  .أجرة

8 8 

إعفاء عمليات بناء أماكن معدة خصيصا للسكنى ال تزيد  40.092.10

 ²م100في كل وحدة سكنية مجموع مساحتها المغطاة على 

 درهم باعتبار 200.000 العقارية على ومجموع قيمتها

  .الضريبة على القيمة المضافة

160 167 
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 2007  2006  التدبير التحفيزي الرمز
إعفاء المنعشين العقاريين الذين ينجزون، في إطار اتفاقية  40.092.11

 2.500مبرمة مع الدولة، برنامجا لبناء ما ال يقل عن 

  . سنوات5سكن اجتماعي في أجل أقصاه 

657 660 

ستثمار التي يجب أن تقيد في حساب  أموال اال إعفاء 40.092.13

  .صول الثابتةألل
605 32 

إعفاء عمليات ترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات  40.092.15

األساسية ذات المنفعة العامة التي ينجزها األشخاص 

  .الذاتيون والمعنويون

 يةمقليل األه -

 59 17 .قية الدم المواد والتجهيزات المستعملة في تنإعفاء 40.092.16

 والشاحنات والسلع التجهيزية المتصلة بها إعفاء الحافالت 40.092.17

 من قتناةالواجب تقييدها في حساب لألصول الثابتة والم

 .(TIR)لدن منشآت النقل الدولي عبر الطرق

13 14 

 السلع التجهيزية والمعدات واألدوات المشتراة من إعفاء 40.092.18

هتمة بشؤون األشخاص المعاقين والتي ال لدن الجمعيات الم

 إذا كان استعمالها للسلع ،تهدف إلى الحصول على ربح

المذكورة يدخل في نطاق المهام الموكولة إليها بمقتضى 

 .أنظمتها األساسية

1 1 

 الربو أمراض السكري ولعالج األدوية المخصصة إعفاء 40.092.20

اعة المكتسبة  والشرايين ومرض فقدان المنوأمراض القلب

)SIDA(. 

48 50 

 السلع والبضائع واألشغال والخدمات التي يسلمها إعفاء 40.092.21

األشخاص الطبيعيون أو المعنويون المغاربة أو األجانب 

على سبيل الهبة إلى الدولة والجماعات المحلية 

والمؤسسات العامة والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة 

حوال االجتماعية والصحية لألشخاص العامة التي تعنى باأل

 .المعاقين أو الموجودين في وضعية صعبة

46 48 
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 2007  2006  التدبير التحفيزي الرمز
 السلع والبضائع واألشغال والخدمات التي تسلمها إعفاء 40.092.22

الحكومات األجنبية أو المنظمات الدولية على سبيل الهبة 

في نطاق التعاون الدولي إلى الدولة والجماعات المحلية 

امة والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة والمؤسسات الع

 .العامة

11 11 

 السلع والبضائع واألشغال والخدمات التي يمولها إعفاء 40.092.24

.االتحاد األوربي بواسطة هبات  
74 77 

 المعدات التربوية أو العلمية أو الثقافية المستوردة إعفاء 40.092.25

طبقا التفاقات معفاة من الرسوم والضرائب على االستيراد 

منظمة األمـم المتحدة للتربيــة و العلــوم والثقافــة 

»UNESCO«. 

6 34 

إعفاء الفوائد والعموالت عن عمليات القرض وجميع  40.092.30

الخدمات األخرى التي تقوم بها البنوك المتواجدة بالمناطق 

 ".OFFSHORE"الحرة 

قليل 

 يةماأله
 يةمقليل األه

  الحرة لعمليات المنجزة من لدن الشركات القابضة اإعفاء 40.092.31

HOLDING OFFSHORE »  « لفائدة البنوك المتواجدة في 

 أو لفائدة أشخاص  « OFFSHORE »المناطق الحرة

طبيعيين أو معنويين غير مقيمين ويؤدى عنها بعمالت 

 .أجنبية قابلة للتحويل

قليل 

 يةماأله
 يةمقليل األه

 المعدة للتعليم الخاص أو التكوين ية التجهيزسلعإعفاء ال 40.092.32

ألصول الثابتة االمهني التي يجب أن تقيد في حساب 

والمقتناة من طرف المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين 

 المستخدمة  للنقل المدرسي غيرالمهني باستثناء السيارات 

 24في خالل .الجماعي والمعدة خصيصا لهذا الغرض

  شهرا

24 25 
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 2007  2006  التدبير التحفيزي الرمز
 السلع التجهيزية والمعدات واألدوات المشتراة من إعفاء 40.092.33

لدن مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان في إطار المهام المخولة 

 .لها قانونا

8 8 

 مجموع األنشطة والعمليات المنجزة من لدن الشركة إعفاء 40.092.35

 ".الوكالة الخاصة طنجة البحر األبيض المتوسط"المسماة 
13 14 

 العمليات المنجزة من طرف مؤسسة محمد السادس إعفاء 40.092.39

 .إلنعاش األعمال االجتماعية والتربية والتكوين
17 18 

للمقتنيات من سلع و اإلعفاء بالداخل و حين االستيراد  40.092.47

  من طرف جامعة األخوين بإفرانعدات م
 3 

يخص فيما % 7تطبيق الضريبة بالسعر المخفض البالغ  40.099.02

 Sorgho(والذرة البيضاء ذات البذور ) Manioc(المنيهوت 

à Grains.(  

 يةمقليل األه -

40.099.03 

 مع الحق في 7%تطبيق الضريبة بالسعر المخفض البالغ 

خرى ألات الغازية ارالنفط والهيدروكاربو غاز  علىالخصم

 .زيوت النفط أو الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاةو 

580 563 

40.099.05 

 مع الحق في 7%تطبيق الضريبة بالسعر المخفض البالغ 

المنتجات الصيدلية والمواد األولية والمنتجات على  الخصم

تركيب " مجموع أو بعض عناصرها في والتي تدخل

 ."المنتجات الصيدلية

34 160 (1 ) 

40.099.06 

 مع الحق في 7%تطبيق الضريبة بالسعر المخفض البالغ 

فائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية وكذا  اللعلى الخصم

 .المنتجات والمواد الداخلة في صنعها

144 150 

40.099.07 

 مع الحق في 7%تطبيق الضريبة بالسعر المخفض البالغ 

األدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة  على الخصم

 .في تركيبها

9 19 

                                                 
  .2007لواردات سنة ا في وتيرة ارتفاع مهم ناتج عن تزايد - 1
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 2007  2006  التدبير التحفيزي الرمز

40.099.08 

 مع الحق في 7%لغ تطبيق الضريبة بالسعر المخفض البا

 وكذا األغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن على الخصم

 .الكسب المستعمل لصنعها

40 75 

40.099.09 

 مع الحق في 7%تطبيق الضريبة بالسعر المخفض البالغ 

السكر المصفى أو المكتل، ويدخل فيما ذكر  على الخصم

رة والقند وأشربة السكر الخالص غير المعط" فرجوازال"

 .باقي المواد المسكرةوغير الملونة، ما عدا 

84 91 

40.099.10 
 مع الحق في 7%تطبيق الضريبة بالسعر المخفض البالغ 

 .مصبرات السردين  علىالخصم
23 24 

40.099.11 
 مع الحق في 7%تطبيق الضريبة بالسعر المخفض البالغ 

 .مسحوق الحليب  علىالخصم
11 25 

40.099.12 
مع الحق في  7%ة بالسعر المخفض البالغ تطبيق الضريب

 .)في شكل قطع أو كتل ( الصابون المنزلي   علىالخصم
13 14 

40.099.13 

 مع الحق في 7%تطبيق الضريبة بالسعر المخفض البالغ 

وجميع " السيارة االقتصادية" السيارة المسماة  علىالخصم

 المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيب

 .السيارة االقتصادية المذكورة

28 62 

40.099.14 

مع الحق في  7%تطبيق الضريبة بالسعر المخفض البالغ 

 الرسم المستحق عن المرور في الطرق  علىالخصم

 .السيارة التي تستغلها شركات متمتعة باالمتياز في ذلك

94 98 

40.099.16 
ي  مع الحق ف14%تطبيق الضريبة بالسعر المخفض البالغ 

 . الزبدة باستثناء الزبدة ذات الصنع التقليدي علىالخصم
36 36 

40.099.17 
مع الحق في  14%تطبيق الضريبة بالسعر المخفض البالغ 

 ).الحيوانية أو النباتية( الشحوم الغذائية   علىالخصم
9 17 

40.099.18 
 مع الحق في 14%تطبيق الضريبة بالسعر المخفض البالغ 

 ).معبأ أو غير معبأ( الشاي  علىالخصم
76 136 
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 2007  2006  التدبير التحفيزي الرمز

40.099.19 
مع الحق في  14%تطبيق الضريبة بالسعر المخفض البالغ 

 .عمليات مقاوالت األشغال العقارية  علىالخصم
599 624 

40.099.20 
مع الحق في  14%تطبيق الضريبة بالسعر المخفض البالغ 

 .عمليات نقل المسافرين والبضائع  علىالخصم
145 151 

40.099.21 

 مع الحق في 14%تطبيق الضريبة بالسعر المخفض البالغ 

السيارة "العربة السيارة لنقل البضائع المسماة   علىالخصم

" والدراجة النارية المسماة " النفعية الخفيفة االقتصادية

وكذا جميع المنتجات والمواد الداخلة " الدراجة االقتصادية

  .في صنعهما

210 219 

40.099.22 
 مع الحق في 14%الضريبة بالسعر المخفض البالغ تطبيق 

 . الطاقة الكهربائية علىالخصم
304 415 

40.099.23 

من غير  14%تطبيق الضريبة بالسعر المخفض البالغ 

الخدمات المؤداة عن كل عون أو  علىحق في الخصم 

حدى إل نظرا للعقود التي يقدمها ،وسيط أو سمسار

 .مقاوالت التأمين

33 34 

40.121.01 

استيراد  على %7 البالغ لضريبة بالسعر المخفضطبيق ات

المعدة  األغذية لصنع ستعملةالذرة والشعير والكسب الم

 .اجنولبهائم والدل
71 74 

40.123.02 

النقود المتداولة بصفة  من الضريبة عند اإلستيراد إعفاء

قانونية وكذا جميع المعادن الثمينة المعدة للعمليات التي 

 . بنك المغرب لحسابه الخاصينجزها
5 5 

40.123.03 

رات الدعائية مثل ونشمال  من الضريبة عند االستيرادإعفاء

 إذا كانت تهدف أساسا ،دلة والمطويات  ولو مصورة ألا

 حث الجمهور على زيارة بلد أو جهة أو سوق أو إلى

معدة لتوزيعها بالمجان كانت معرض يكتسي طابعا عاما و

 .عالن تجاريإ وغير متضمنة ألي

4 4 
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 2007  2006  التدبير التحفيزي الرمز

40.123.06 

أنواع البصل  اللباب و من الضريبة عند االستيرادإعفاء

والعساقيل والجذور ذات العساقيل والعباقر والجذامير في 

 .حالة جمس

6 15 

40.123.07 
 
 
 

 الحيوانات الحية األصيلة  من الضريبة عند االستيرادإعفاء

الماعز والجمال من أنواع الخيول واألبقار واألغنام وكذا 

 . والنعام وبيض النعام المعد للحضن

24 70 

40.123.09 
 الذهب الصافي في  من الضريبة عند اإلستيرادإعفاء

 . سبائك أو قضبان
26 18 

40.123.10 

 من الضريبة عند اإلستيراد المراكب البحرية والسفن إعفاء

والمراكب والبواخر والزوارق التي تستطيع بوسائلها 

أن تكون وسيلة للنقل في البحر وتقوم بمالحة الخاصة 

  .بحرية بوجه خاص

 15 

40.123.12 
وم واألسماك المعدة  اللح من الضريبة عند اإلستيرادإعفاء

 . لمؤسسات اإلطعام المحددة في المسمية الجمركية
4 4 

40.AAA.45
 الخامسالعمليات المنجزة من طرف مؤسسة محمد  إعفاء

  .المنوطة بها وفقا للمهام للتضامن
 18 

40.AAB.46
العمليات المنجزة من طرف مؤسسة محمد السادس  إعفاء

  .إلعادة ادماج السجناء
 1 

 088 11 122 11    تدبيرا تقدر نفقاتها ب 85 
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  الضريبة على الشركات النفقات الجبائية المتعلقة ب-2

   على الشركات تدابير استثنائية تقديرية برسم الضريبة :)14(الجدول 
 2007 2006 التدبير التحفيزي الرمز

 7  -  إعفاء مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان  13.006.05

 يةمقليل األه  يةمقليل األه  .إعفاء البنك اإلسالمي للتنمية  13.006.11
 28  26  .إعفاء البنك اإلفريقي للتنمية  13.006.12
 يةمقليل األه  يةمقليل األه  . إعفاء الشركة المالية الدولية  13.006.13
 25  23  .إعفاء وكالة المساكن و التجهيزات العسكرية  13.006.15
جل انجاز أإعفاء الشركة الوطنية للتجهيز الجماعي من   13.006.19

  ".النسيم" المساكن االجتماعية الخاصة بمشاريع 
 يةمقليل األه  يةمقليل األه

النسبة لمجموع أنشطتها و ب" سال الجديدة " إعفاء شركة   13.006.20

  .عملياتها     و كذا بالنسبة للدخول المحتملة المرتبطة بها
7  8 

 الذين ) األشخاص المعنويين(إعفاء المنعشين العقاريين   13.006.21

ينجزون ، في إطار اتفاقية مع الدولة ، برنامجا لبناء 

  . سنوات5 سكن اجتماعي ، خالل مدة أقصاها 2500

364  490 

  سنوات5اإلعفاء الكلي من الضريبة على الشركات لمدة   13.006.26

فيما بعد هذه المدة بالنسبة للمنشآت % 50و تخفيض بنسبة 

المصدرة للسلع أو الخدمات التي تحقق خالل السنة رقم 

  .معامالت خاص بالتصدير

676  752 

  سنوات5اإلعفاء الكلي من الضريبة على الشركات لمدة   13.006.28

 بالنسبة للمنشآت ،لما بعد هذه المدة% 50خفيض بنسبة و ت

الفندقية فيما يخص الجزء من أساس الضريبة المطابق 

لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعمالت أجنبية محولة إلى 

  .المغرب بصفة فعلية

179  192 

لضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع ااإلعفاء من   13.006.34

 Banques)توزعها البنوك الحرةبرسم الربائح التي 

offshore)  على مساهميها.  

 يةمقليل األه يةمقليل األه
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 2007 2006 التدبير التحفيزي الرمز
  المحجوزة في المنبعاإلعفاء من الضريبة على الشركات  13.006.35

بالنسبة للربائح التي توزعها الشركات القابضة الحرة 

(holdings offshore)على مساهميها .  

 يةمقليل األه يةمقليل األه

اإلعفاء بالنسبة للضريبة على الشركات المحجوزة في  13.006.43

المنبع المترتبة على الفوائد و الحاصالت المعتبرة في 

حكمها المدفوعة ألصحاب الودائع و جميع التوظيفات 

األخرى المنجزة بعمالت أجنبية قابلة للتحويل لدى البنوك 

 .            (Banques offshore)الحرة 

 يةمقليل األه يةمقليل األه

اإلعفاء بالنسبة للضريبة على الشركات المحجوزة في   13.006.45

المنبع المترتبة على الفوائد التي تحصل عليها الشركات 

غير المقيمة برسم القروض الممنوحة بعمالت أجنبية من 

لدن البنك األوروبي لالستثمار ، في إطار برامج مصادق 

  .عليها من طرف الحكومة

4  4 

بالنسبة %50تخفيض الضريبة على الشركات بمقدار   13.006.46

للمنشآت المنجمية المصدرة  و المنشآت المنجمية التي تبيع 

  .منتجاتها لمنشآت  تتولى تصديرها بعد رفع قيمتها

40  43 

بالنسبة % 50تخفيض الضريبة على الشركات بمقدار   13.006.47

 االجتماعي و مقرهاأت التي يوجد موطنها الجبائي آللمنش

 .في إقليم طنجة و تزاول فيه نشاطا رئيسيا

352  434 

 سنوات ، و فرض الضريبة بسعر 5إعفاء كلي لمدة   13.006.48

 خالل العشر سنوات الموالية بالنسبة للمنشآت التي 8,75%

 .تزاول نشاطها في المناطق الحرة للتصدير

41  44 

على الشركات إلى إعفاء الدخول الزراعية من الضريبة   13.006.50

 .2010 ر ديسمب31غاية 
70  197 

طوال خمس % 50تخفيض الضريبة على الشركات بمقدار   13.006.53

سنوات، بالنـسبة لألنـشطة الـمزاولة بإحـدى ) 5(

  .العماالت أو األقاليم التي تحدد بمرسوم

-  181 
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 2007 2006 التدبير التحفيزي الرمز
  الحرةكالضريبة على البنوتخفيض سعر    13.006.57

Banquesoffshore)( أو أداء مبلغ  %10  إلى سنة15دة  لم

 دوالر أمريكي 25000مبرئ من جميع الضرائب قدره 

 .في السنة

 يةمقليل األه يةمقليل األه

 الحرة الضريبة على الشركات القابضةحصر سعر   13.006.58

(holdings offshore) جزافي مبلغ  ب في سنة15 لمدة

  .ضرائبمريكي مبرئ من جميع ال أ دوالر500محدد في 

 يةمقليل األه يةمقليل األه

% 20خصم المؤن المرصدة لالستثمار المكونة في حدود   13.010.21

من الربح الجبائي من أجل إنجاز االستثمار في سلع 

من % 30تجهيزية و معدات و أدوات و ذلك في حدود 

 .االستثمار المذكور

1375   1 393 

% 50لمناجم في حدود خصم المؤن من أجل إعادة تكوين ا  13.010.22

 من غير أن ،من ربح المنشآت المنجمية الخاضعة للضريبة

من مبلغ رقم األعمال و تستعمل هذه % 30تزيد على نسبة 

 .من مبلغها لتمويل صندوق اجتماعي% 20المؤن بنسبة 

48  52 

13.161.01  

خصم لفائدة زائد القيمة المالحظ أو المحقق من طرف 

ية االستغالل نتيجة تفويت أو المنشآت خالل أو في نها

سحب عناصر مجسدة أو غير مجسدة من أصولها الثابتة 

 إذا كانت مدة التملك تتجاوز سنتين و تقل %25 -:بنسبة 

 إذا كانت هذه المدة %50 -عن أربع سنوات أو تعادلها، 

  .تتجاوز أربع سنوات

506  751 

 600 4  3921   تدبيرا تقدر نفقاتها ب24  
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  نفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الدخلال -3

.تدابير استثنائية تقديرية برسم الضريبة على الدخل: )15( الجدول  
 

 2007  2006  التدبير التحفيزي  الرمز

14.031.01  

إعفاء المنعشين العقاريين الذين يقومون، في إطار اتفاقية مع 

ل أجل  سكن اجتماعي داخ2500الدولة، بإنجاز برنامج لبناء 

  . سنوات5ال يتعدى 

22  18 

14.031.02  

تستفيد المنشآت الفندقية بالنسبة للجزء من أساس الضريبة 

المطابق لرقم أعمالها و المحقق بعمالت أجنبية، من اإلعفاء 

 سنوات ابتداء من أول 5 الكلي من الضريبة على الدخل خالل

 من %50عملية إيواء منجزة بعمالت أجنبية و من تخفيض 

   .ذه الضريبة فيما بعد هذه المدةه

54  58 

14.031.03  

تستفيد المنشآت المصدرة فيما يخص رقم أعمالها المعد 

 5للتصدير، من اإلعفاء الكلي من الضريبة على الدخل خالل 

 بعد %50سنوات ابتداء من أول عملية تصدير و من تخفيض 

  .هذه المدة

84  93 

المصدرة من تخفيض دائم بنسبة تستفيد المنشآت المنجمية  14.031.05

  . من الضريبة على الدخل50%
-  

قليل 

 يةماأله

تستفيد المنشآت المنجمية التي تبيع منتجاتها إلى منشآت تتولى  14.031.06

 %50تصديرها بعد رفع قيمتها، من تخفيض الضريبة بنسبة 

  .سنوات األولى) 5(طيلة 

-  
قليل 

 يةماأله
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 2007  2006  التدبير التحفيزي  الرمز
لذين يوجد موطنهم الضريبي أو مقرهم يستفيد الملزمون ا  14.031.07

االجتماعي بإقليم طنجة، و يزاولون نشاطا رئيسيا في دائرة 

% 50نفوذ هذا اإلقليم من تخفيض دائم من الضريبة بنسبة 

  .برسم النشاط المذكور

44  47 

  من %50يستفيد الخاضعون للضريبة من تخفيض بنسبة   14.031.09

ات، و ذلك  بالنسبة سنو) 5(الضريبة على الدخل لمدة 

لألنشطة التي يزاولونها داخل العماالت أو األقاليم المحددة 

  .بواسطة مرسوم

  118 

% 50خصم المؤن من أجل إعادة تكوين المناجم في حدود   14.010.22

من ربح المنشآت المنجمية الخاضعة للضريبة، من غير أن 

 من مبلغ رقم األعمال و تستعمل هذه% 30تزيد على نسبة 

 .من مبلغها لتمويل صندوق اجتماعي% 20المؤن بنسبة 

-  
قليل 

 يةماأله

من الربح % 3خصم المؤن من أجل السكن المكونة في حدود   14.010.23

الجبائي بعد نقل العجز و قبل فرض الضريبة و ذلك من أجل 

تمويل صندوق يعد القتناء أو بناء مساكن من طرف المشغل 

نح هؤالء األجراء قروضا ألجل لفائدة أجراء المنشآة أو م

 .السكن

-  
قليل 

 يةماأله

14.028.20  

 من مجموع الدخل المفروضة عليه %10خصم في حدود 

الضريبة لفوائد القروض التي تمنحها للخاضعين للضريبة 

المؤسسات المتخصصة، وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن 

  .رئيسي

157  179 

14.045.00  

خل المحجوزة في المنبع المترتبة اإلعفاء من الضريبة على الد

على الفوائد التي يحصل عليها األشخاص غير المقيمين و 

المتعلقة بالقروض التي تمنح للدولة أو تضمنها الدولة برسم 

الودائع بعموالت أجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، و 

 10القروض الممنوحة بعمالت أجنبية لمدة تعادل أو تفوق 

  .سنوات

  

301  305 
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 2007  2006  التدبير التحفيزي  الرمز

14.047.04  

 بالنسبة لألرباح المتأتية من 2010 دجنبر 31إعفاء إلى غاية 

المستغالت الزراعية و من كل نشاط يكتسي طابعا زراعيا 

  .)البتانتا( للضريبة المهنية خاضعالوالغير 

565  787 

14.057.12  

 درهم 6000إعفاء التعويض الشهري عن التدريب المحدد في 

 2010 دجنبر 31 و 2006ح يناير لمدة تتراوح ما بين فات

و التكوين المهني أالمدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي 

  .المعين من لدن منشآت القطاع الخاص

360  371 

14.059.02  

خصم المبالغ المدفوعة لتسديد أصل وفوائد القروض المتعلقة 

بالقرض العقاري و القرض من أجل البناء و القرض الفندقي 

  .ناء المساكن االجتماعيةبغرض اقت

35  40 

14.060.01  

يخصم من أجل تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة 

على الدخل المتعلقة بالمعاشات واإليرادات العمرية، تخفيض 

من المبلغ اإلجمالي للمعاشات واإليرادات % 40جزافي نسبته 

  .المفروضة عليه الضريبة

-  630 

14.063.01  

لمتأتية من إيجار المباني الجديدة أو البناءات إعفاء الدخول ا

اإلضافية طوال السنوات الثالث التالية للسنة التي انتهى فيها 

  . بناؤها

94  107 

14.063.06  
إعفاء الهبة بين األصول والفروع وبين األزواج واإلخوة 

  . و الحقوق العينية العقاريةواألخوات فيما يتعلق بالعقارات
-  27 

14.064.00  

مبالغ (من مبلغ إجمالي الدخل العقاري % 40تخفيض نسبة 

 عند احتساب الدخل الصافي المفروضة عليه )اإليجار

 . الضريبة

147  168 

14.068.03  
إعفاء الفوائد المدفوعة لألشخاص الطبيعيين أصحاب حسابات 

  .االدخار لدى صندوق التوفير الوطني
-  24 

14.073.04  

لنسبة للتعويضات المدفوعة با% 18تطبيق السعر المخفض 

  (holdings offshore)الشركات القابضة الحرة ألجراء

  .(Banques offshore)و البنوك الحرة  

قليل 

  يةماأله

قليل 

 يةماأله
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 2007  2006  التدبير التحفيزي  الرمز

14.076.00  

من مبلغ الضريبة المستحقة برسم المعاشات  %80تخفيض 

 ذات المنشأ األجنبي و المطابقة للمبالغ التي تم تحويلها إلى

  .الدرهم بصفة نهائية

24  26 

 998 2  1.887   تدبيرا تقدر نفقاتها ب21    

  

   بر، والرسم على عقود التامين ن النفقات الجبائية المتعلقة بواجبات التسجيل والت–4

  .والضريبة الخصوصية السنوية المفروضة على السيارات     

  الرسوم المشار إليها اعاله  تدابير استثنائية تقديرية برسم الضرائب و):16(الجدول  

   بماليين الدرهم     

 2007 2006 التدبير التحفيزي الرمز

50.129.22 
المحررات المتعلقة بمنح أراض فالحية أو قابلة للفالحة من الملك 

 .الخاص للدولة
- 

قليل 

 األهمية

50.129.23 
المحررات المتعلقة باقتناء أراض فضاء في إطار إنجاز مشروع 

 .ي غير التجزيئ أو البناءاستثمار
- 79 

50.129.27 
المعاوضات المتعلقة بالعقارات الفالحية الواقعة خارج المدار 

الحضري، إذا ثبت أن أحد العقارات المبرمة المعاوضة بشأنها 

 .متصل بأمالك من يتسلمه من الطرفين في المعاوضة

- 7 

50.129.30 
 الشركات القابضة مال البنوك و عقود تأسيس و الزيادة في رأس

 . "Offshore" الحرة
- 

قليل 

 األهمية

50.129.31 
 "Offshore" عقود اقتناء البنوك و الشركات القابضة الحرة

 .للعقارات الالزمة إلحداث مقراتها أو وكاالتها أو فروعها
- 

قليل 

 األهمية

50.129.44 

المحررات المثبتة لعمليات القرض المبرمة بين الخواص 

 وكذا عمليات ،إلتمان والهيئات المعتبرة في حكمهاومؤسسات ا

 .القرض العقاري لتملك أو بناء سكناهم الرئيسية

- 8 

50.132.24 

 اقتناء األراضي من أجل القيام في إطار اتفاقية مع دإعفاء عقو

 5 مسكن داخل أجل أقصاه 2500الدولة، ببناء ما ال يقل عن 

 . سنوات

33 28 

 304  225  . ت تحويل المنشآت العمومية إلى القطاع الخاصعملياإعفاء   50.132.39
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50.133.48  
 على عمليات االقتناء %2,50تطبيق السعر المخفض بنسبة 

  .بعوض لألراضي المعدة إلنجاز عمليات التجزيئ أو البناء
161  169 

50.133.01  

 على عمليات التخلي عن %2,50تطبيق السعر المخفض بنسبة 

 ذات النفع االقتصادي وعن األسهم أو الحصص في المجموعات

 .حصص المشاركة في الشركات

26  27 

50.133.02  
 على عقود عمليات التخلي %2,50تطبيق السعر المخفض بنسبة 

  .تونقل اإليرادات الدائمة والعمرية  والمعاشا
قليل 

  األهمية

قليل 

 األهمية

50.133.03  

تناء بعوض  على عقود االق%2,50تطبيق السعر المخفض بنسبة 

ألماكن مخصصة للسكنى أو التجارة أو النشاط المهني أو 

  .اإلداري

926  970 

50.133.04  
بالنسبة لعمليات المزايدة  %2,50تطبيق السعر المخفض بنسبة 

  .والبيع وإعادة البيع والتخلي واسترجاع المبيع المنقول

قليل 

  األهمية

قليل 

 األهمية

50.133.05  
 بالنسبة للرهون الحيازية %1سبة تطبيق السعر المخفض بن

 .للعقارات ورهون األموال العقارية
قليل 

  األهمية

قليل 

 األهمية

50.133.06  
 بالنسبة للعقود المتعلقة بإنشاء %1تطبيق السعر المخفض بنسبة 

  .رهن رسمي أو رهن األصل التجاري
5  5 

50.133.07  
صنعة  بالنسبة لعقود إيجار ال%1تطبيق السعر المخفض بنسبة 

  .والصفقات المتعلقة بالبناء واإلصالح والصيانة
10  10 

50.133.08  

 بالنسبة للهبات بين األصول %1تطبيق السعر المخفض بنسبة 

 المتعلقة بالعقارات ت اإلخوة واألخوانوالفروع وبين األزواج وبي

فع االقتصادي ن وحصص المجموعات ذات الةواألصول التجاري

  .و أسهم أو حصص الشركات

9  9 

50.133.09  

بالنسبة للعقود والمصالحات  %1 تطبيق السعر المخفض بنسبة

والوعود باألداء وحصر الحسابات، وسندات الدين والوكالة في 

.  قبض الدين ألجل ونقله وحوالة الدين ألجل واإلنابة في الوفاء به

6  6 

50.133.10  
 المنقولة  بالنسبة لقسمة األموال%1تطبيق السعر المخفض بنسبة 

 .أو العقارية بين الشركات في الملك أو اإلرث أو الشركة
قليل 

  األهمية

قليل 

 األهمية

50.133.11  
بالنسبة إلنشاء اإليرادات  %1تطبيق السعر المخفض بنسبة 

  .الدائمة أو العمرية وكذا المعاشات بعوض

قليل 

  األهمية

قليل 

 األهمية
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50.133.12  
 بالنسبة لعمليات البيع األول %1تطبيق السعر المخفض بنسبة 

  .للمساكن االجتماعية
264  224 

50.133.13  
 بالنسبة لعقود نقل الملكية بين %1تطبيق السعر المخفض بنسبة 

  .المالكين على الشياع لحقوق مشاعة في عقارات فالحية

قليل 

  األهمية

قليل 

 األهمية

50.133.14  
لمخزنة المبيعة  بالنسبة للسلع ا%1تطبيق السعر المخفض بنسبة 

  .مع األصل التجاري

قليل 

  األهمية

قليل 

 األهمية

50.133.15  

 بالنسبة لعمليات التخلي %0,50تطبيق السعر المخفض بنسبة 

عن سندات االقتراض التي تصدرها الشركات أو المقاوالت أو 

  .الجماعات المحلية او المؤسسات العامة

قليل 

  األهمية

قليل 

 األهمية

50.133.16  

بالنسبة للكفاالت المتعلقة   %0,50ق السعر المخفض بنسبة تطبي

والضمانات المنقولة وكذا  بالمبالغ والقيم واألشياء المنقولة

  .التعويضات من نفس الطبيعة

8  8 

50.133.17  

 بالنسبة للمحررات العدلية %0,50تطبيق السعر المخفض بنسبة 

ضمن نقل ملكية تفاقيات المبرمة في شكل آخر، والتي تتالالمثبتة ل

  .بين األحياء للعقارات والحقوق العينية العقارية

53  55 

قليل   . بالنسبة لتسليم الوصايا%0,50تطبيق السعر المخفض بنسبة   50.133.18

  األهمية

قليل 

 األهمية

50.133.19  
 بالنسبة للصفقات التي %0,50تطبيق السعر المخفض بنسبة 

  .العامة أداء ثمنها ةتبرمها الدولة والتي تتحمل الخزين

قليل 

  األهمية

قليل 

 األهمية

50.133.20  
 بالنسبة للتمديد غير %0,50تطبيق السعر المخفض بنسبة 

  .المشروط ألجل أداء دين

قليل 

  األهمية

قليل 

 األهمية

50.133.21  

 بالنسبة للمصالحات %0,50تطبيق السعر المخفض بنسبة 

رات األخرى والمقاصات واإلجراءات وجميع العقود والمحر

  .المتضمنة إبراءا من المبالغ والقيم المنقولة

1  1 

50.133.22  

 بالنسبة لعمليات تأسيس %0,50تطبيق السعر المخفض بنسبة 

رأس مال الشركات أو المجموعات ذات النفع االقتصادي أو 

 .الزيادة فيه

97  102 

 10  10  .كات بالنسبة إلحصاء التر%0,50تطبيق السعر المخفض بنسبة   50.133.23
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50.133.24  
  

بالنسبة لعمليات تأسيس  %0,25تطبيق السعر المخفض بنسبة 

رأس مال الشركات التي يكون غرضها األساسي تدبير القيم 

  .المنقولة

65  68 

57 AAN.06 
تعفى من الرسم على عقود التامين عقود التامين ضد حوادث 

  .الشغل واألمراض المهنية
146  153 

57 AAS.10 
مين المتضمنة من الرسم على عقود التأمين عمليات التأتعفى 

  .اللتزامات تتوقف على حياة اإلنسان
411  430 

57 AAM.05
 بالنسبة لعمليات %12 عوض %6تطبيق السعر المخفض بنسبة 

  .التأمين البحري والنقل البحري
32  34 

70 
AAW.03 

عربات لفائدة ال الضريبة السنوية الخاصة على السيارات  منإعفاء

  . سنة25التي يتجاوز سنها 
20  21 

70 ABC.08 

لضريبة السنوية الخاصة على برسم ا تطبيق تعريفة البنزين

 بالنسبة للسيارات التي تعمل بالديزل التي يستعملها السيارات

  .الفالحون

14  15 

 745 2  2.522   تدبيرا تقدر نفقاتها ب38  

  

  اخلية على االستهالك النفقات الجبائية المرتبطة بالرسوم الد-5

   النسبة للرسوم الداخلية على االستهالك بريةيدتدابير استثنائية تق: )17(الجدول 
  بماليين الدرهم

    2006  التدابير االستثنائية  الرمز

07.165.00  
و المحروقات والزيوت الملينة المستهلكة إعفاء مواد الوقود 

  .في عمليات المالحة البحرية نحو الخارج
10  10  

07.ABE.01

و المحروقات والزيوت الملينة المستهلكة إعفاء مواد الوقود 

خالل عمليات المالحة البحرية من طرف سفن الصيد الحاملة 

  .للعلم المغربي

660  654  

07ABF.02

و المحروقات والزيوت الملينة المستهلكة إعفاء مواد الوقود 

سة خالل عمليات المالحة البحرية من طرف وحدات الحرا

  .التابعة للبحرية الملكية

8  16  
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07.ABG.03

و المحروقات والزيوت الملينة المستهلكة إعفاء مواد الوقود 

خالل عمليات المالحة البحرية من طرف سفن خدمة 

  .الموانئ

1  2  

07ABH.04  

و المحروقات والزيوت الملينة المستهلكة إعفاء مواد الوقود 

ة بالبحر التي تملكها من طرف زوارق إنقاذ األرواح البشري

  .الوزارة المكلفة بالصيد البحري

1  1  

07ABI.05 

و المحروقات والزيوت الملينة المستهلكة إعفاء مواد الوقود 

من طرف سفن الشحن المصرح بها لدى مفوضية الصيد 

  .البحري و المستخدمة لجمع و التقاط الطحالب البحرية

1  1  

07ABJ.06 

الفيول وال : حروقات التالية، إعفاء الم2004إبتداء من 

الثقيلة، الفحم الحجري و الفحم الحجري من البترول 

المستعملة من طرف المكتب الوطني للكهرباء أو الشركات 

ذات االمتياز المخصصة لصناعة الطاقة الكهربائية ذات قوة 

  .  ميغاواط10تفوق 

595  630  

  1.314  1.276  مجموع النفقات  

  

  المرتبطة بالرسم على االستيراد النفقات الجبائية -6

   بالنسبة للرسم على االستيراد ةيريدتدابير استثنائية تق: )18(جدولال

 بماليين الدرهم
  2007  2006  التدابير االستثنائية  الرمز

11.164.00 

اإلعفاء من رسوم االستيراد للبعائث الموجهة إلى المشاريع 

ا بصفة الخيرية و المنظمات غير الحكومية المعترف له

المنفعة العامة و كذا البضائع المعدة لتسليمها على سبيل 

  .الهبات

26  20 

11.ABK.01 

تعفى من رسوم االستيراد سلع التجهيز و المعدات و اآلالت 

المقتناة من طرف بعض المقاوالت التي تتعهد بإنجاز 

 مليون درهم أو يزيد 200مشروع استثماري بمبلغ يساوي 

  .على ذلك

702  446  
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11.ABL.02

 جميع المنتجات والمواد تعفى من رسوم االستيراد

" السيارة االقتصادية"السيارة المسماة الداخلة في صنع 

السيارة النفعية "  السيارة لنقل البضائع المسماةو

  ."الخفيفة االقتصادية

-  401  

  867  728  مجموع النفقات  
 
    

رت عن وجود نفقة جبائية بمبلغ التدابير االستثنائية التي كانت موضوع تقييم أسف

    و تمثل حصتها ضمن مجموع الموارد الجبائية . 2007 مليون درهم سنة 23.612

  .2007 حسب تقديرات سنة 17%
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  .بيان تركيبي للنفقات الجبائية  :الفرع الثالث
إن تقديم النفقات الجبائية تبعا لنوع الضريبة وقطاعات النشاط والهدف المتوخى، 

ى تقييم هذه النفقات تبعا للسياسة الجبائية والتوجهات االقتصادية الكبرى يساعد عل

  .للحكومة

  

   النفقات الجبائية حسب نوع الضريبة - أ 
إن توزيع النفقات الجبائية التي تم تقييمها تبعا لنوع الضريبة، يمكن مـن تحديـد               

  .حصة النفقات المرتبطة بكل ضريبة ضمن عائـداتها الخاصة

  

  :ه النفقات حسب كل ضريبة فيما يليوتتمثل هذ
  

  النفقات الجبائية حسب نوع الضريبة والسنوات: )19(الجدول 

 بماليين الدرهم     
  تقديرات الضريبة

2006 
النسبة 
 المئوية

  تقديرات
2007 

النسبة 
 المئوية

 %47 088 11 %52 122 11 الضريبة على القيمة المضافة

 %19 600 4 %18 921 3 الضريبة على الشركات

 %12 745 2 %9 887 1 واجبات التسجيل والتمبر

 %13 998 2 %12 522 2 الضريبة على الدخل

 %6 314 1 %6 276 1 ة على االستهالكيالرسوم الداخل

 %4 867 %3 728 الرسوم الجمركية

 %100 612 23 %100 456 21 المجموع
  

 حيث وصلت تكلفة ضافةوتتعلق أهم النفقات الجبائية بالضريبة على القيمة الم

وإذا استثنينا من . 2007 مليون درهم سنة 11.088مبلغ التي تم تقديرها  تدبيرا 85ال

 8.102هذا  المبلغ النفقات الجبائية الناجمة عن األسعار المخفضة، يصل هذا المبلغ إلى 

  .مليون درهم برسم نفس السنة
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 1.451 قدر بات، يوتستفيد األنشطة العقارية من جزء كبير من هذه النفق

 قدره، ومبلغ إجمالي 2007مليون درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة سنة 

  .  مليون درهم بالنسبة لجميع الضرائب3.958

 تقدر 2007أما فيما يخص الضريبة على الشركات، فإن النفقات الجبائية لسنة 

مليون  4.533(النفقات  تستفيد المقاوالت من غالبية هذه  حيث مليون درهم4.600ب 

  .) مليون درهم لفائدة المصدرين752درهم منها 

 مليون 2.745النفقات الجبائية بلغت  فقدبر، نالت أما بالنسبة لواجبات التسجيل و

 1.446، وتهم بالخصوص االقتناءات العقارية بمبلغ هامن مجموع% 12 بنسبة  أيدرهم

  .كن االجتماعي السئدةاف مليون درهم ل252مليون درهم منها 

 مليون 2.998 الضريبة على الدخل في مجالوبلغت النفقات الجبائية المقدرة 

  . تدبيرا21 من بين يمهاتدابير تم تقي 10 : مليون درهم لفائدة األسر1.465درهم، منها 

 مليون درهم أي 1.314 حصة الرسوم الداخلية على االستهالك إلى تصلوو

 وتهم هذه النفقات باألساس المحروقات ،جبائيةمن مجموع النفقات ال% 5بنسبة 

  .والصيد البحري والنقل  البري و البحريتعملة من طرف محطات توليد الطاقة المس

بنسبة  أي ( مليون درهم 867وبلغت النفقات فيما يخص الرسوم الجمركية 

         وهمت بالخصوص سلع التجهيز الخاصة بالمشاريع االستثمارية الكبرى%) 4

  .رات االقتصاديةسيا الو
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  رد الجبائيةاوالنفقات الجبائية بالمقارنة مع الم : )20(الجدول 
  بماليين الدرهم                

2006 2007 
 نوع الضريبة

الموارد 

 الجبائية
النفقات 

 الجبائية
النسبة 
 المئوية

الموارد 

 الجبائية
النسبة النفقات الجبائية

 المئوية

 %25 088 11 214 44 %28,4 122 11 186 39  على القيمة المضافةالضريبة 

 %16 600 4 050 28 %16,2 921 3 175 24 الضريبة على الشركات 

 %11 998 2 100 26 %7,7 887 1 372 24 الضريبة على الدخل 

 %33 745 2 210 8 %35,1 522 2 193 7 برنواجبات التسجيل والت 

 %8 314 1 654 16 %8,0 276 1 007 16 تهالكالرسوم الداخلية على االس 

 %7 867 201 12 %5,9 728 351 12 الرسوم الجمركية 

 %17,4  612 23 429 135  %17,4 456 21 284 123 المجموع

  

المالحظ أن النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة اإلجمالية تمثل 

  .بة الجبائية لهذه الضريرداو من الم25%

  

من % 16 ا النفقات الجبائية المرتبطة بهبلغتوبالنسبة للضريبة على الشركات 

  .الضريبةهذه  واردم

  

   النفقات الجبائية حسب القطاعات -ب
قياس أهمية نظام التشجيعات من قطاعات ال تقييم النفقات الجبائية حسب لقد مكن 

  .والقيام بمقارنة بين مختلف القطاعات
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  نفقات الجبائية حسب كل قطاع و كل ضريبة ال) : 21(الجدول 
  بماليين الدهم  

2006 2007 
 القطاعات

 المجموع رس ر دس و ت ت ض د ض ش ض ق م المجموع رس ر دس و ت ت ض د ض ش ض ق م)*(

 958 3 0 0 1446 539 522 1451 702 3 0 0 1437 455 394 416 1 القطاع العقاري

 275 2 0 0 304 0 0 1971 414 2 0 0 225 0 0 189 2  العموميةمرافقال

 941 2 0 0 22 787 197 1935 289 2 0 0 14 565 70 640 1 الفالحة و الصيد البحري

 918 1 0 0 0 0 0 1918 005 2 0 0 0 0 0 005 2  صناعات غذائية

 607 1 0 629 0 0 0 978 479 1 0 595 0 0 0 884 لكهرباء والغاز اإنتاج وتوزيع 

 255 1 0 685 55 0 0 515 213 1 0 681 52 0 0 480 قطاع النقل

 804 1 0 0 583 630 0 591 124 1 0 0 557 0 0 567 األمن واالحتياط

 889 0 0 0 93 752 0 760 0 0 0 84 676 0 قطاع الصادرات

 827 20 0 20 0 7 780 531 26 0 19 0 0 486 الصحة و القطاع االجتماعي

 794 0 0 0 165 659 14 575 0 0 0 44 393 138  مناطقال

 474 0 0 77 329 0 68 432 0 0 66 301 0 65 القطاع المالي

 250 0 0 0 58 192 0 233 0 0 0 54 179 0 السياحة

 400 0 0 0 0 0 400 226 0 0 0 0 0 226 النشر والطبع

 106 0 0 0 0 0 106 102 0 0 0 0 0 102 الصناعة التقليدية

 95 0 0 0 0 95 0 88 0 0 0 0 88 0 القطاع المنجمي

  صناعة السيارات والصناعات 

 يةئايمالكي
59 0 0 0 0 0 59 94 0 0 0 0 0 94 

  قطاع التربية
 

39 0 0 0 0 0 39 81 0 0 0 0 0 81 

  قطاعات أخرى
 

47 26 24 0 0 0 97 76 28 26 0 0 401 531 

 848 2 446 0 238 371 148 2 109 088 4 702 0 152 360 095 2 779  القطاعاتافةتدابير تستفيد منها ك

 612 23 867 1314 2745 2998 4600 088 11 456 21 728 276 1 522 2 887 1 921 3 122 11 المجموع

  الضريبة على القيمة المضافة:  م.ق.ض -)*(

  الضريبة على الشركات                                              :  ش.ض -    

  على الدخلالضريبة : د.ض -   

            التنبرواجبات التسجيل و: ت.ت.و -   

       الرسوم الداخلية على االستهالك : س.د.ر -   

  الرسم على االستيراد: س.ر -   
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مبلغ  2007 خالل سنةمجموع القطاعات منها  ت استفادالتيبلغت النفقات المشتركة 

  .من النفقات الجبائية% 12أي بنسبة   مليون درهم2.848

 القطاعات النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة  بالخصوصهمت

  : التالية

 مليون درهم؛ 1.918 الصناعات الغذائية بمبلغ -

   مليون درهم؛1.971المرافق العمومية بمبلغ  -

  مليون درهم؛1.935الفالحة والصيد البحري بمبلغ  -

 . مليون درهم1.451النشاطات العقارية بمبلغ  -

 مجال الضريبة على الشركات بلغت نسبة االمتيازات المشتركة بين جميع القطاعات وفي

  .من النفقات الجبائية المرتبطة بهذه الضريبة% 47

  

  قاري العالقطاع-1

من النفقات الجبائية التي تم تقييمها برسم سنة % 16,7قطاع العقاري بنسبة استفاد ال

 قطاع المرافق  بالقطاع الفالحي ووعا مليون درهم، متب3.958لغ ب، وذلك بم2007

  . مليون درهم2.275 مليون درهم و 2.941العمومية على التوالي بمبلغ 

  

  القطاع المالي-2

   النفقات الجبائية التي تم تقييمها بالنسبة للقطاع المالي : )22(الجدول 

  بماليين الدرهم
  

     تقديرات
 نوع الضريبة

2006  2007  

 970 539 كاتالضريبة على الشر

  

  :  التي تهم القطاع المالي  النفقات المتعلقة بالضريبة على الشركاتبلغت
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مليون درهم فيما يخص التخفيضات المطبقة على فائض القيمة الناتج عن  751 -

  تفويت عناصر األصول؛

 .فيما يتعلق بمخصصات مؤن االستثمارمليون درهم  218و  -

   

  قطاع النفط -3        

  النفقات الجبائية التي تم تقييمها بالنسبة لقطاع النفط : )23(الجدول
  بماليين الدرهم

 تقديرات
 نوع الضريبة

2006 2007 
 124 70 الضريبة على الشركات

  

  مليون درهم124 أهم نفقة جبائية في مجال القطاع النفطيبلغت، 2007 في سنة 

ليه المخصص المرصد  ي)ممليون دره 92( االستهالك التنازلي بالخصوصقد همت و

  . ) مليون درهم29( لالستثمار 

  

   السكر صناعة قطاع-4

  سكر النفقات الجبائية بالنسبة لقطاع ال):24(لجدول ا

  ماليين الدرهم                                            

 نوع الضريبة تقديرات
2006 2007 

 48 67 الضريبة على الشركات
 696 592  لمضافةالضريبة على القيمة ا
 744 659  المجموع

  

       . تتعلق أهم النفقات الجبائية بالنسبة لقطاع السكر بإعفاء السكر الخام عند االستيراد

وقد تم التقدير على أساس  .النفقات المقدرةمجموع من % 93,5يمثل هذا اإلعفاء و 

  . العمليات اإلجمالية الستيراد السكر الخام
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   قطاع السياحة–5

  النفقات الجبائية بالنسبة لقطاع السياحة: )25(لجدول ا

  بماليين الدرهم                                                

   تقديرات

 2007 2006 نوع الضريبة

 192 179الضريبة على الشركات

 58 54   الدخلالضريبة على

 250 233  المجموع

حصائيات المتوفرة يبين أن إل إال أن تحليل ا يتميز نشاط الفنادق حاليا بنمو ملحوظ

  .ته الضريبيةامساهمة هذا القطاع تبقى دون مستوى قدر

وتقدر النفقات الجبائية بالنسبة لهذا القطاع برسم الضريبة على الشركات والضريبة على 

  .2007 مليون درهم سنة 250 و 2006 سنة  مليون درهم233الدخل على التوالي ب 

  يب قطاع الحل-6

   النفقات الجبائية بالنسبة لقطاع الحليب): 26(الجدول 

  بماليين الدرهم                                                

 2007 2006 نوع الضريبة
 22 44 الضريبة على الشركات

 203 195 الضريبة على القيمة المضافة
لمجموعا  239 225 

بقطاع الحليب تهم الضريبة على القيمة المضافة  المرتبطة النفقات الجبائية الرئيسية

   .2007 مليون درهم سنة 203 إلى 2006 مليون درهم سنة 195التي انتقل مبلغها من 
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   قطاع صناعة السيارات– 7 

                                                     النفقات الجبائية بالنسبة لقطاع السيارات): 27(الجدول 

  بماليين الدرهم                                                               
   2007 2006 نوع الضريبة
 27 26 الضريبة على الشركات

 281 28 الضريبة على القيمة المضافة
 401 - رسوم التسجيل

 709 54 المجموع

 تهم %56,6ن درهم منها يي مال709المنافع الضريبية التي استفاد منها هذا القطاع بلغت 

   . تهم الضريبة على القيمة المضافة%39,6 والرسم على االستيراد 

   قطاع االسمنت -8

  النفقات الجبائية بالنسبة لقطاع اإلسمنت): 28(الجدول 

  بماليين الدرهم                                                        

 نوع الضريبة 2006 2007

 الضريبة على الشركات 144 248

تتركز بالخصوص المنافع الضريبية التي استفاد منها هذا القطاع في الضريبة على الشركات حيث بلغ 

 إلى جانب اإلمتيازات التي تستفيد منها كل 2007 مليون درهم سنة 248مجموع النفقات الجبائية 

  . القطاعات

   النفقات الجبائية حسب الهدف -ج

ت الجبائية تبعا للهدف من شأنه إعطاء تقييم لالتجاه الذي اعتمدته إن تقدير النفقا

األنظمة االستثنائية ومالءمة هذه النفقات مع التوجهات الكبرى للحكومة في مجال السياسة 

  .االقتصادية و المالية واالجتماعية للبالد
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  تقييم النفقات الجبائية حسب األهداف : )29(جدول ال
  بماليين الدرهم                                                                

2007 2006 

أهداف 

 ثقافية
هداف أ

 االجتماعية
أهداف 

 اقتصادية
أهداف 

 ثقافية
هداف أ

 االجتماعية
أهداف 

 اقتصادية

 تعيين

 الضريبة على القيمة المضافة 024 6 824 4 274 457 5 5133 498
 ضريبة على الشركاتال 527 3 455 0 4071 529 0
 الضريبة على الدخل 432 1 394 0 1829 1169 0
 واجبات التسجيل والتمبر 118 1 404 1 0 1334 1411 0
 الرسوم الداخلية على االستهالك 276 1 0 0 1314 0 0
 الرسم على االستيراد 702 26 0 847 20 0

 المجموع 079 14 103 7 274 851 14 262 8 498
 

لتدابير الجبائية االستثنائية المتعلقة بجميع الضرائب برسم سنة ا همتوهكذا 

جتماعية بمعدل اإلهداف تليها األ ،%63 أهداف اقتصادية بمعدل  بالخصوص،2007

35%.  
  



  
60  

        المديرية العامة للضرائــــب                  ♦♦♦          وزارة االقتصاد و الماليــــة       

   النفقات الجبائية حسب طبيعة المستفيدين-د
 

 النفقات الجبائية المقدرة حسب طبيعة المستفيدين : )30(الجدول 
 بماليين الدرهم                                         

2007 2006 

 العدد المبلغ العدد  النسبة المبلغ  النسبة
 المستفيدون

 المقاوالت 164 944 12 168 41% 662 13 58%
 المنعشون العقاريون:منها 15 199 2 15 4% 406 2 10%
 )1(الفالحون      24 160 2 24 6% 2475 11%
 المصدرون      15 801 16 4% 889 4%
 الصيادون      8 781 8 2% 843 4%
 المؤسسات التعليمية      9 35 13 3% 67 0%
 األسر  110 796 4 113 27% 418 6 27%
 المأجورون:منها 22 557 22 5% 583 2%
 صغار الصناع وصغار مقدمي الخدمات      10 110 10 2% 223 1%
 ون المؤلفون  الفنان      6 48 6 1% 232 1%

 المرافق العمومية  61 637 3 57 14% 429 3 14,5%
 الدولة      28 325 3 28 7% 280 3 14%

 وكاالت التنمية      24 138 21 5% 14 -
 مؤسسات عمومية      9 174 8 2% 135 0,5%
  جمعيات ومؤسسات 45 53 47 11% 74 0,4%

  مقاوالت أجنبية 16 0 16 4% 0 -
 نظمات دولية م 9 26 9 2% 28 -

 المجموع 405 456 21 410 100% 612 23 100%

  .مرتبطة بالمواد األوليةيتعلق األمر بنفقات جبائية ) 1(

  

 في مجال الضريبة على 2007إن النفقات الجبائية التي تم تقييمها برسم سنة 

  :القيمة المضافة استفادت منها باألساس

  ؛ مليون درهم 5.337يعادل  أي ما  %46المقاوالت  بنسبة * 

  .  مليون درهم3.648 أي ما يعادل  %34األسر بنسبة *  
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  النفقات الجبائية حسب طبيعة المستفيدين في مجال الضريبة على : )31(الجدول

  الشركات             
  بماليين الدرهم                                               

 المستفيدون
العدد 

 اإلجمالي

التدابير 

 قدرةالم

 2007تقدير 

 بمليون الدرهم
 ةبالنس

 %98.7 533 4 12 36 المقاوالت

 %0.7 32 3 18 المرافق العمومية

 %0.6 28 3 5 المنظمات الدولية

 - 7 6 28  آخرون

 %100 600 4 24 87 المجموع

  

 من ي المستفيد الرئيس هيوهكذا وفي مجال الضريبة على الشركات كانت المقاوالت

منها ( ،%98,7 أي بنسبة 2007 سنة  مليون درهم4.533 بمبلغ وذلكستثنائية التدابير اال

  ). مليون درهم لفائدة المقاوالت المصدرة752
  

  النفقات الجبائية حسب طبيعة المستفيدين في مجال: )32(الجدول 

   الضريبة على الدخل                                                     
  رهمبماليين الد   

 التدابير المقدرة عدد اإلجماليال المستفيدون
 2007تقدير 

 بمليون الدرهم
 النسبة

 %49 465 1 10 29 األسر
 %14 228 1  10 25 المقاوالت

 %11 305 1 8 المرافق العمومية
 - 0 0 13 آخرون

 %100 998 2 21 75 المجموع
  

 المقدرة في مجال الضريبة      المستفيد الرئيسي من النفقات الجبائية      هي كانت األسر    

 مبلـغ  المقـاوالت ب   تاسـتفاد فيما  %) 49( مليون درهم    1465 وذلك بمبلغ    ،على الدخل 

  ).%14( مليون درهم 1228
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أما النفقات الجبائية التي استفادت منها األسر فتشمل النفقات المخولة برسم اإلعفاء 

 درهم في 6000 المقرر للتعويض الشهري عن التدريب الـذي ال يتجـاوز مبلغه

من النفقات الجبائية التي وقع  %12,4 مليون درهم، أي بنسبة 371وذلك بمبلغ  الشهـر،

  .تقديرها برسم الضريبة على الدخل

  

   تقدير النفقات الجبائية الخاصة-هـ

   تقدير النفقات في مجال الضريبة على القيمة المضافة-  1

  ءات تقدير النفقات الجبائية المتعلقة باإلعفا-)أ

 8.102 القيمة المضافة لى النفقات الجبائية المتعلقة باإلعفاء من الضريبة عتبلغ

 .الضريبةرتبطة بهذه من مجموع النفقات الم% 73 بنسبة  أي2007مليون درهم سنة 

 مليون 1.971بالخصوص المواد األساسية الواسعة االستهالك، وذلك بمبلغ قد همت و

  .الضريبةرتبطة بهذه النفقات الجبائية الم  مجموعمن% 17,6درهم أي بنسبة 

  

 بدال من %7 تقدير النفقات الجبائية المرتبطة بسعر -)ب

10%   

  %10بدال من % 7تقدير النفقات الجبائية المرتبطة بسعر ): 33(الجدول 

  بماليين الدرهم                                                                               
 2007 2006 عناوين

مع الحق في الخصم على غاز النفط و الهيدرو كاربورات %  7تطبيق سعر 
 563 580 .الغازية األخرى

المنتجات الصيدلية والمواد األولية على  مع الحق في الخصم 7%تطبيق سعر 
تركيب المنتجات "والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في 

 .الصيدلية
34  
 160 

 اللفائف غير  مع الحق في الخصم7%البالغ ضع للضريبة بالسعر المخفضتخ

  .المرجعة للمنتجات الصيدلية وكذا المنتجات والمواد الداخلة في صنعها
144  150 

السكر  على  مع الحق في الخصم7%تطبيق الضريبة بالسعر المخفض البالغ 

شربة السكر الخالص والقند وأ" فرجوازال"المصفى أو المكتل، ويدخل فيما ذكر 

 .باقي المواد المسكرةغير المعطرة وغير الملونة، ما عدا 

84 91 

  94  .مع الحق في الخصم على المرور في الطرق السيارة% 7تطبيق سعر 
  98  

  74  71على استيراد الذرة والشعير والكسب المستعمل في صنع % 7تطبيق سعر 
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 2007 2006 عناوين

  . األغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن

  218  158  %.10بدل % 7نفقات جبائية أخرى مرتبطة بتطبيق سعر 

  1.354  1.399  المجموع

  11.175  11.122  مجموع النفقات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة

  

 1.354  مبلغ%7 النفقات الجبائية المرتبطة بتطبيق السعر المخفض تبلغ

فقات الجبائية المتعلقة  مجموع النمن% 12 نسبةي بأ ،2007ون درهم سنة ملي

% 7النفقات الجبائية المرتبطة بتطبيق سعر  وتشكل .بالضريبة على القيمة المضافة

   .)مليون درهم 563(أهم جزء منها مواد الطاقة على

  %20بدال من  %14تقدير النفقات الجبائية المرتبطة بتطبيق سعر  )ج

  %20بدال من  %14يق سعر تقدير النفقات الجبائية المرتبطة بتطب): 34(الجدول 

  بماليين الدرهم                                                                             
  2007  2006  تدابير تحفيزية

  624  599  . على عمليات المقاوالت العقارية لخصمامع الحق في % 14تطبيق سعر 

ل المسافرين لخصم على عمليات نقامع الحق في % 14تطبيق سعر

  .والبضائع
145  151  

لخصم على العربة السيارة لنقل البضائع امع الحق في % 14تطبيق سعر 

، والدراجة النارية المسماة "السيارة النفعية الخفيفة االقتصادية"المسماة 

  .وكذا جميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها" الدراجة االقتصادية"

210  219  

  415  304  .لخصم على الطاقة الكهربائيةا الحق في مع% 14تطبيق سعر 

 الشاي  مع الحق في الخصم14%البالغ خضع للضريبة بالسعر المخفضي

  ).معبأ أو غير معبأ(
76  136  

  87  78  .مع الحق في الخصم% 14تدابير أخرى مرتبطة بتطبيق سعر 

  1.632  1.412  المجموع
  11.175  11.122  ة المضافةمجموع النفقات المرتبطة بالضريبة على القيم

  

 مليون درهم سنة 1.632  مبلغ%14 النفقات الجبائية المرتبطة بتطبيق سعر تبلغ

بالضريبة على رتبطة من مجموع النفقات الجبائية الم% 14,6 ، وهو ما يمثل2007

  .القيمة المضافة
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 حيثالعمليات العقارية على % 14 أهم النفقات المرتبطة بتطبيق سعر شكوهكذا 

من مجموع النفقات % 5,4 ةنسبب أي 2007 مليون درهم سنة 624النفقات   هذهبلغت

  . بالضريبة على القيمة المضافةبطةترالجبائية الم

  

  % 14و % 7 ين المخفضينسعرل اآلثار االقتصادية ل-)د

  للضريبة على القيمة المضافة           

علق بالنفقات الجبائية لسنة إن الدراسات التي تم إنجازها في إطار التقرير المت

 كراء عدادات الماء والكهرباء،  همت بالخصوص الهيدروكاربونات والماء و2006

 والمنتجات الصيدلية وعمليات )السكر بالخصوص(لصناعة الغذائية وبعض منتجات ا

من مبلغ النفقات الجبائية المقدرة والمرتبطة بالضريبة على % 90القرض، أي ما يمثل 

  .لمضافةالقيمة ا

وقد أظهرت نتائج التقديرات المنجزة أن إخضاع هذه المنتجات و الخدمات لسعر 

 بفضل تزايد  و ذلك.لطلب النهائيبالنسبة لأدى إلى تحسن طفيف %) 10بدل % (7

 الشيء الذي  نقطة، 0,1 معدل نقطة، وانخفاض األسعار ب0,2معدل استهالك األسر ب

  .  نقطة لكل منهما0,1 معدلب االستثمارفي الحقيقي و الخامساهم في نمو الناتج الداخلي 

 بفضل انخفاض أسعار  نقطة،0,2 في تحسين النمو ب %14لقد ساهم تطبيق سعر 

 وارتفاع القدرة الشرائية واالستهالك النهائي الخاص على التوالي  نقطة0,4االستهالك ب 

  . نقطة0,3 نقطة وتزايد االستثمار ب 0,35 و 0,3ب 

ن لالنعكاس الصافي اإلجمالي لهذه التدابير أثر كا المالية العامة، على صعيدو

في اإلنتاج وفي الواردات  المسجل كما أن االرتفاع . سلبي، خاصة بالنسبة لالدخار العام

  .يبقى إلى حد كبير أدنى من مبلغ النفقات الجبائية

بية على الوعاء عواقب سل التدابير االستثنائيةهذه ليمكن القول بأن وفي النهاية، 

 اتطاعلى المقاوالت المزاولة للنشكما أنها تؤثر تكلفة عالية في التطبيق، والضريبي 

 الذي يمس بحياد الضريبة وينعكس (butoir) المصدم حالةالمعنية، وذلك بالرجوع إلى
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إعادة النظر في نظام التحفيزات ومواصلة إصالح لذا كان ال بد من . على تكلفة اإلنتاج

  .ها وتأكيد حيادها وعدالتهايتلرفع من مردودا بغيةة على القيمة المضافة الضريب

   اآلثار االقتصادية لإلعفاءات في مجال الضريبة على القيمة المضافة- هـ

 الناجمة عن إعفاء اآلثار انصبت على 2007 سنة إن الدراسات التي تم إنجازها

اطات المتعلقة بصناعة األغذية  على النش%0و النتيجة أن تطبيق سعر . بعض القطاعات

حتمل  كان من الم%10صناعة اآلالت و التجهيزات و البناء بدال من إخضاعها لسعر  و

 من جراء تخفيض األسعار، %0,1أن يؤدي مباشرة إلى زيادة االستهالك النهائي بمعدل 

فيفة دفعة طستعطي  تكما أن القدرة الشرائية الناجمة عن تخفيض األسعار النهائية كان

  .على الطلب اإلجمالي

و اعتبارا للتغيير اإليجابي لمكوناته الرئيسية، فإن الطلب الداخلي كان سيعرف 

 و كانت نسبة تطور الطلب اإلجمالي ستعرف ارتفاعا مهما بالنسبة %0,1 بمعدل انمو

الصناعة الغذائية بمعدل منتجات  و خصوصا منها ،للمنتجات التي يشملها اإلعفاء مباشرة

  .%0,3 و البناء بمعدل %0,2 و صناعة اآلالت و التجهيزات بمعدل 0,7%

وعلى مستوى العرض، كان من شأن اإلعفاءات المخولة تشجيع استثمار النشاطات 

 بالنسبة %0,5 بالنسبة لصناعة األغذية و %1,8التي كانت ستعرف نموا بمعدل 

  . بالنسبة للبناء%1,4لصناعة اآلالت و التجهيزات و 

جة لذلك، فإن القيمة المضافة لهذه النشاطات كانت ستسجل نموا إضافيا بمعدل و نتي

 %0,3 بالنسبة لصناعة اآلالت و التجهيزات و %0,4 بالنسبة لصناعة األغذية و 0,6%

  .بالنسبة للبناء

 من اإلنتاج %20ن هذه النشاطات ال تمثل في مجموعها إال ما يقرب من أو حيث 

 ج الوطني و على الناتج الداخلي الخام ءات كان ضعيفا على اإلنتاالوطني، فإن وقع اإلعفا

  . لكل منهما%0,1اللذين لم يعرفا إال نموا طفيفا بمعدل 

 النشاط الثالثة ومن جهة أخرى، و فيما يخص الطلب على التشغيل بالنسبة لفروع 

 %1,5معدل فإن دينامية اإلنتاج كانت ستؤدي إلى تحسين الطلب على التشغيل ب ،المعنية

 بالنسبة %0,5 بالنسبة لصناعة اآلالت و التجهيزات و %0,6بالنسبة لصناعة األغذية و 

  .للبناء
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فروع النشاطات األخرى، فإن النشاطات التي كانت ستعرف أما بخصوص 

انعكاسات إيجابية بالنسبة للقيمة المضافة هي الفالحة و الصيد البري و الخدمات الملحقة 

و المنتجات المنجمية ) %0,1(  البحري و تربية األحياء المائية و الصيد) 0,1%( 

  ).%0,04 ( استخراج المعادنو) 0,2%(

 تدابير اإلعفاء التي نجم عنو على مستوى المالية العمومية، كان من المحتمل أن ي

لضريبة على القيمة بالنسبة لكانت موضوع هذه الدراسة، انعكاس سلبي و مباشر 

  .المضافة

ه تجب اإلشارة إلى أن النفقات الجبائية الناجمة عن اإلعفاءات كان من  أنغير

الضريبة (الممكن تعويض جزء منها بالموارد الضريبية للضرائب و الرسوم األخرى 

  ).على الدخل، الضريبة على الشركات و الضريبة المفروضة على اإلنتاج

النسبة لحالة مرجعية و على العموم، فالموارد الضريبية الكلية كانت ستتراجع ب

 %0,1 سيؤدي إلى عجز مالي إضافي يقرب من  كانتنعدم فيها اإلعفاءات، الشيء الذي

  .خاممن الناتج الداخلي ال

األثر الناجم عن التدابير االستثنائية التي من شأن على الصعيد الخارجي، كان و 

لتي تدخل في يساهم في رفع عمليات استيراد المنتجات الوسيطة اأن تمت دراستها 

صناعة المنتجات المعنية، أضف إلى ذلك أن تشجيع الطلب الداخلي كان سيفرض 

 هريفس يمكن توجهات تقل من حيث األهمية عن اإلنتاج الموجه إلى الخارج، الشيء الذي

بانخفاض سعر تغطية الواردات بالنسبة للصادرات و تراجع العجز التجاري بمعدل 

0,3%.   

ألخير بأن االنعكاسات الماكرو اقتصادية الناجمة عن تدابير و يجب التوضيح في ا

التي و   المعنيةاإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لفروع النشاط الثالثة

 لها آثار على ذلك فتدابير اإلعفاء كان  معةمواز  و.كانت موضوع الدراسة تظل ضعيفة

من حيث عدم لضريبة على القيمة المضافة  الحياد الذي تتسم به اعلىكلفة التدبير و 

  العدالةن حيتمف، إضافة لذلك.  بكاملهالمبالغ المدفوعةا المنتجين من استرداد تمكن

ورة أكثر من غيرها، الشيء الذي ن اإلعفاءات تستفيد منها الشرائح الميسإف، الضريبية

إن محدودية  المردودية فوصخصبأما . موجبة لتبريرهايستدعي مراجعة األسباب ال
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 يدفع بنا إلى ،وعاء الضريبة على القيمة المضافة بالنظر لتعدد اإلعفاءات الممنوحة

النفقات ب في ما يتعلقلها أي مبرر سواء لم يعد التساؤل حول جدوى التدابير التي 

  .  اآلثار االقتصادية و االجتماعيةفيما يتعلقالجبائية المسجلة أم 

   على الدخلتعلق بالضريبةت تقديرات – 2 

  تقدير بعض النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل):  35(الجدول 
  بماليين الدرهم                                                                             

 تدابير تحفيزية 2006 2007

787 - 
ة من المستغالت الزراعية و من كل  بالنسبة لألرباح المتأتي2010 دجنبر 31إعفاء إلى غاية 

  .)البتانتا(نشاط يكتسي طابعا زراعيا وال تخضع للضريبة المهنية 

630 - 
يخصم من أجل تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل المتعلقة بالمعاشات 

ادات من المبلغ اإلجمالي للمعاشات واإلير% 40واإليرادات العمرية، تخفيض جزافي نسبته 

  .المفروضة عليه الضريبة

305 301 
اإلعفاء من الضريبة المحجوزة من المنبع على فوائد القروض التي تحصل عليها الدولة أو 

تضمنها الودائع لعمالت أجنبية أو بالدراهم القابلة للتحويل والقروض الممنوحة لعمالت 

 .سنوات) 10(أجنبية لمدة تساوي أو تفوق عشر 

371 360 
 درهم لمدة تتراوح بين فاتح يناير 6000التعويض الشهري عن التدريب المحدد في إعفاء 

 المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي او التكوين المهني 2010 دجنبر 31 و 2006

 .المعين من لدن منشات القطاع الخاص

179 - 
روض التي  من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة لفوائد الق%10خصم في حدود 

تمنحها للخاضعين للضريبة المؤسسات المتخصصة، وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن 

 .رئيسي

 . من الدخول العقارية اإلجمالية للعقارات المكراة% 40تخفيض بنسبة  147 168

118 - 
 سنوات، و ذلك  بالنسبة لألنشطة خمسمن الضريبة على الدخل لمدة % 50تخفيض بنسبة 

  . العماالت أو األقاليم المحددة بمرسوم داخلمزاولةال

 المجموع 808 2.558

 مجموع التفقات المرتبطة بالضريبة على الدخل   887 1 2.998

  

 النفقات الجبائية المقدرة في هذا التقرير، والمرتبطة بالضريبة على الدخل، تبلغلقد 

  .2007 مليون درهم خالل سنة 2.998

  : فهم بالخصوصت  المستفيدون من هذه النفقاأما
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 بالنسبة لألرباح 2010 دجنبر 31ن فيما يخص اإلعفاء المقرر إلى غاية والفالح* 

 مليون 787 عنه نفقات جبائية تقدر ب رتبت، والذي تت الزراعيةستغالالمتأتية من الم

  ؛)  بالنسبة للضريبة على الدخل2007من النفقات المقدرة سنة % 26(درهم 

 من النفقات %21 جبائية، أي ات مليون درهم كنفق630 المتقاعدون بمبلغ *

  ؛2007المقدرة سنة و الضريبة على الدخل المرتبطة بالجبائية 

  : فيما يتعلقااألسر وخصوص* 

مبلغ  ب، وذلك درهم6.000 بإعفاء التعويض الشهري عن التدريب المحدد في -

  ؛)الجبائيةمن النفقات  %12,4أي (  مليون درهم 371

يه الضريبة بالنسبة لفوائد ل من مجموع الدخل المفروضة ع%10 بتخفيض -

 من %6 أي ، مليون درهم179( القروض العادية من أجل تملك أو بناء مساكن رئيسية 

  ؛)مجموع النفقات المقدرة عن نفس الضريبة

 مليون درهم سنة 168المطبق على الدخول العقارية بمبلغ % 40 بتخفيض -

 .من مجموع النفقات المقدرة بالنسبة للضريبة على الدخل% 5,6 ما يعادل  أي2007

المطبق بالنسبة لإلعفاء من الحجز في المنبع والسيما غير المقيمين،  باألشخاص -

على فوائد القروض المخولة للدولة أو المضمونة من طرفها، وكذا على الودائع بالعملة 

  . 2007 مليون درهم سنة 305، و ذلك بمبلغ األجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل
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  تعلق بالضريبة على الشركاتت تقديرات -3

   ببعض  تقدير النفقات المرتبطة بمخصص االستثمار و :)36(الجدول

  اإلعفاءات والتخفيضات             
  بماليين الدرهم                                                                 

 التدابير  2006 2007

490 291 
 مبرمة اتفاقيةالذين يقومون في إطار  ن،يمعنوي أشخاص نيالعقاري نيالمنعشإعفاء 

 أقصاها فترة على موزع ،اجتماعي سكن 2500برنامج لبناء  بإنجاز الدولة مع

 .سنوات  خمس

752 676 
 المدة هذه بعد فيما% 50 نسبته تخفيضو متتاليةاإلعفاء الكلي لمدة خمس سنوات 

 حين أعمال رقم السنة في تحقق التي الخدمات أو للمنتجات المصدرة منشآتلبالنسبة 

 .المذكور األعمال رقم مجموع يخص فيما التصدير

192 179 

 المدة هذه بعد فيما% 50 نسبته تخفيضو متتالية سنوات خمس مدةاإلعفاء الكلي 

 ساساأل جزء يخص فيما الفندقية، مؤسساتها عن الفندقية، المنشآتبالنسبة 

 أجنبية بعمالت تحقيقه تم الذي أعمالها لرقم المطابق الضريبة عليه المفروضة

  .فعلية بصفة المغرب إلى محولة

434 352 
 مقر أو ضريبي موطن لها التي المنشآتلفائدة  الضريبة من% 50بنسبة  تخفيضال

  .هذا اإلقليم نفوذ بدائرةرئيسيا  نشاطا تزاول والتي طنجة بإقليم اجتماعي

1.393 1 375 
 قصد للضريبة الخاضع الربح من% 20 حدود في االستثمار مؤنخصم 

 من %30 حدود في ذلك و وأدوات ومعدات تجهيزية بسلع استثمار إنجاز

 .المذكور االستثمار

751 506 

عن تفويت عناصر من األصول الثابتة خالل أو  المحقق التخفيض على زائد القيمة

  :سبةفي نهاية االستغالل بن

إذا كانت مدة تملك العنصر تفوق سنتين و تقل عن أربع سنوات أو % 25 -

  تعادلها 

 .إذا كانت مدة المذكور أعاله تفوق أربع سنوات % 50  -

 المجموع 3.379 4.012

 مجموع النفقات المرتبطة  بالضريبة على الشركات 921 3 4.600
 

النفقات الجبائية لسنة تشكل النفقات المرتبطة بتكوين مخصص االستثمار أهم 

من مجموع النفقات % 30,3 أي ( مليون درهم، 1.393حيث وصل مبلغها إلى  2007
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 متبوعة باإلعفاء المقرر لفائدة المنشآت التي تحقق )المقدرة برسم الضريبة على الشركات

والنفقات المرتبطة بالتخفيضات ) 2007مليون درهم سنة 752(رقم أعمال عند التصدير 

  ).2007مليون درهم سنة 751( عناصر من األصول فويتائد القيمة الناجم عن ت زبرسم

  

   اآلثار االقتصادية لخصم مخصص االستثمار – 4

يشكل مخصص االستثمار أحد أهم التدابير الموجهة إلنعاش االقتصاد كما يتسم 

شكل بأهمية خاصة على صعيد النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الشركات حيث ي

  .2005من النفقات المقدرة سنة 35%

، تقدر المداخيل الضائعة الناجمة عن هذا التدبير وميةوعلى صعيد المالية العم

، مما يمثل زيادة في عجز 2005 الضريبة على الشركات سنة واردمن م% 7بحوالي 

  .  نقطة من الناتج الداخلي الخام0,2الميزانية ب 

 
قد أسفرت الدراسة عن أن هذا التدبير ساهم في  فوعلى المستوى الماكرو اقتصادي

 و في تحسين الشغل %0,2 وفي نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة %1,7االستثمار بنسبة 

 و %0,3 على المدى المتوسط و كذا في رفع مداخيل األسر بنسبة %0,3بنسبة 

  .%0,2 االستهالك بنسبة

  

 تغطية النفقة الجبائية و بالتالي و هكذا نرى أن تحسن مستوى النشاط لم يفلح في

األخير ليصبح أعلى من العجز الحاصل  فعلى المدى الطويل يتفاقم هذا. عجز الميزانية

  .ستثمارالعلى المدى المتوسط و ذلك على إثر تالشي زيادة النمو و تراجع مجهود ا
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 ، يمكننا أن ستثمار على المدى الطويل لاللمخصص السلبية ثاراآلإلى  إضافةو

أن المقاوالت ب  يالحظإذ،  ضروريا أم الهذا التدبير على اإلبقاء ما إذا كان حول لنتساء

  .  باألساس منهالكبرى هي التي تستفيد

  

  السكن االجتماعيب اآلثار االقتصادية للنفقات الجبائية المتعلقة -5

  تدابير الناجمة عنثاراآل حول 2007تبين من خالل الدراسات التي أنجزت سنة 

، أن تحسن 1999/2000 من قانون المالية لسنة 19اإلعفاء المنصوص عليها في المادة 

  . على االستثمار الكلي%5,1االستثمارات في مجال السكن االجتماعي كان له أثر بنسبة 

  

، فإن هذه )%2,2  ناقص(و إذا ما أضفنا إلى ذلك انخفاض كلفة اإلنتاج بنسبة 

ترتب  إلى إنعاش العرض في قطاع البناء الشيء الذي قد االستثمارات من شأنها أن تؤدي

  .%6,4عنه ارتفاع القيمة المضافة للقطاع بنسبة 

  

  فيإن إنعاش قطاع السكن له تأثير على القطاعات األخرى، و يتجلى هذا التأثير

 و %0,5التجارة ب قطاع  و نخص بالذكر منها افة لبعض القطاعات،رفع القيمة المض

 و الخدمات %0,4 و صياغة المجوهرات و ب %3,6ات المنجمية ب صناعة المنتج

 و توزيع الماء و الكهرباء ب  %0,1 و صناعة الخشب ب %0,2المالية   و التأمين ب 

   .%0,5 يتحسن بمعدل يمكن أن لخامو على العموم فالناتج الداخلي ا، 0,1%

  

وق الشغل بنسبة إن ارتفاع مستوى االستثمار في مجال السكن أدى إلى تحسين س

 وقد نتج عن ذلك فيما يتعلق بالكميات . %0,2 بنسبة لطلب العام على الشغل ا  و13%

  : ارتفاع  المجمعة الرئيسية

  ؛%4,2ولدى المقاوالت ب  %2,9الدخل لدى األسر ب  -

 ؛%0,4 و االستهالك الوسيط ب %0,7االستهالك النهائي ب  -

 .%5,1االدخار العام ب  -
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 مما أدى إلى %6,7اع البناء عرف تحسنا بمعدل طلطلب الداخلي لقو نتيجة لذلك فا

   . %0,7 الطلب الداخلي اإلجمالي ب زيادة

 االستهالك اإلجمالي الوسيط إلى زيادة     إن الدينامية التي عرفها قطاع البناء أدت  

والمنشآت من  الشيء الذي ستترتب عنه زيادة الطلب على مواد البناء %5,9بنسبة 

المواد من الزجاج و الخشب و و   األدوات الصحيةولب ومواد االسمنت المسلح الص

 %2,1 و %1,9 و  %2,3: المواد المخصصة الستخراج المعادن على التوالي بمعدالت

.  

و على مستوى المالية العمومية فإن جزءا من النقص المالي الناجم عن الحوافز       

 سيؤدي إلى تحسين مماعاش القطاعات االقتصادية الضريبية سيتم تعويضه من خالل انت

 مصدرها بالخصوص من الضريبة على القيمة المضافة %0,5الموارد الضريبية بمعدل 

  ).%3,1( و الرسوم الجمركية ) 1,2%( 

 الضريبية اإلضافية ثلث النفقات الجبائية التي تم تقديرها،        رداوو هكذا، شكلت الم      

 من %0,5 الدينامية االقتصادية ساهمت في تقليص العجز المالي بنسبة و بالتالي فإن

أما على المستوى الخارجي فإن إرضاء الطلب الداخلي بنسبة . لخامالناتج الداخلي ا

  .%0,5 حجم الواردات بمعدل نمو كان له تأثير على 0,7%

النظام المرجعي يو ارأما الصادرات التي لم يتغير حجمها، فإن تأثيرها بالنسبة لسين        

  .لخاممن الناتج الداخلي ا %0,6أفضى إلى تراجع ميزان األداءات بمعدل 

 إن تطبيق التدابير الضريبية االستثنائية بالنسبة لقطاع السكن االجتماعي ومنح           

 كان له تأثير إيجابي على ، على التمويل الحصول العقار ومتالكتسهيالت من أجل ا

 إال أنه بالنظر للمستوى الذي وصل إليه قطاع ،تغيرات الماكرو اقتصاديةمختلف الم

 مراجعة نطاق تدخل فقد اصبح من المتعين، صالحهالسكن و ألهمية التشجيعات المخولة ل

كافة النفقات الجبائية و النفقات العمومية التي تشكل ازدواجا أو التي بالنسبة لالدولة 

 .أصبحت متجاوزة
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 الضريبة على الشرآات  

 التدابير االستثنائية برسم الضريبة  على الشرآات : 1الجدول رقم 

 
الهدف من التدبير قطاعاتال المستفيدون  االستثنائية التدابير المرجع

 طبيعة
 التدبير

 الرمز

   الجمعيات
الجمعوية األنشطة  و المؤسسات  القتصاد با النهوض

 6المادة االجتماعي

 للحصول الهادفة غير حكمها في قانونا المعتبرة والهيئات الجمعيات إعفاء

 أنظمتها في المحدد للغرض فقط المطابقة العمليات يخص فيما ربح، على

 .األساسية

 13.006.01 إعفاء آلي

  الجمعيات
  و المؤسسات

 العمل الصحة،
  االجتماعي

 بقطاع النهوض
 13.006.02 إعفاء آلي .والشرايين القلب أمراض لمكافحة الوطنية العصبةإعفاء  6المادة الصحة

  الجمعيات
 و المؤسسات

 العمل الصحة،
  االجتماعي

 بقطاع النهوض
 13.006.03 إعفاء آلي .السرطان داء لمكافحة الثاني الحسن مؤسسةإعفاء  6المادة الصحة

  الجمعيات
 و المؤسسات

الفالحة، الصيد 
البحري، تربية 
 األحياء المائية

 القطاع تنمية
 6المادة الفالحي

 لتسييرها الضرورية األنشطة ألجل الفالحية المياه مستعملي جمعيات إعفاء 

 .ضهاغر تحقيق أو
 13.006.04 إعفاء آلي

  الجمعيات
 و المؤسسات

 العمل الصحة،
  االجتماعي

 بقطاع النهوض
 13.006.05 إعفاء آلي .سلطان بن زايد الشيخ مؤسسة إعفاء  6المادة الصحة

  الجمعيات
 و المؤسسات

 العمل الصحة،
  االجتماعي

القتصاد با النهوض
 13.006.06 إعفاء آلي .لتضامنل الخامس محمد مؤسسةإعفاء  6المادة االجتماعي

   الجمعيات
 و المؤسسات

 العمل الصحة،
 13.006.07 إعفاء آلي .والتكوين للتربية االجتماعية باألعمال للنهوض السادس محمد مؤسسةإعفاء  6المادة التعليم تشجيع  االجتماعي

العمومية المؤسسات  العمل الصحة،
 13.006.08 إعفاء آلي .والثقافية االجتماعية الجامعية لألعمال الوطني المكتبإعفاء  6المادة التعليم تشجيع  االجتماعي
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الهدف من التدبير قطاعاتال المستفيدون  االستثنائية التدابير المرجع
 طبيعة
 التدبير

 الرمز

 الصناعة قطاع التعاونيات
 التقليدية

 الصناعة تشجيع
 6المادة التقليدية

 األولية المواد جمع في أنشطتها تنحصر  عندماواتحاداتها التعاونياتإعفاء 

 ماليين خمسة عن السنوي عمالهاأ رقم يقل، أو عندما وتسويقها بها المنخرطين لدى

       وليةاأل موادال بتحويل يتعلق نشاطا تزاول كانت إذا   درهم،)5.000.000(
 . و تسويقها 

 13.006.09 إعفاء آلي

 جلب و ساطة مالية  األجنبية المقاوالت
 6المادة االدخارالخارجي

 قيم تفويت عن الناتج القيمة بزائد يتعلق فيما المقيمة غير الشركاتإعفاء 

 عن تجالنا القيمة زائد باستثناء بالمغرب، القيم بورصة في مسعرة منقولة

 .العقاري الطابع عليها يغلب التي الشركات سندات تفويت

 13.006.10 إعفاء آلي

 آلفة تخفيض الدولي التعاون الدولية المنظمات
 13.006.11 إعفاء آلي .للتنمية اإلسالمي البنكإعفاء  6المادة التمويل

 آلفة تخفيض الدولي التعاون الدولية المنظمات
 13.006.12 إعفاء آلي .للتنمية اإلفريقي البنكإعفاء  6المادة التمويل

 آلفة تخفيض الدولي التعاون الدولية المنظمات
 13.006.13 إعفاء آلي .الدولية المالية الشركةإعفاء  6المادة التمويل

 التعاونتقوية  يالدول التعاون الدولية المنظمات
 13.006.14 إعفاء آلي .الشريف القدس مال بيت وكالةإعفاء  6المادة الدولي

العمومية المؤسسات  امتالك تشجيع عقارية نشاطات
 13.006.15 إعفاء آلي .العسكرية والتجهيزات المساكن وكالة إعفاء  6المادة السكن

 تعبئة المالي القطاع المقاوالت
 6ادةالم االدخارالداخلي

 األرباح يخص فيما ،المنقولة للقيم الجماعي بالتوظيف المكلفة الهيئاتإعفاء 

 .القانوني غرضها إطار في المحققة
 13.006.16 إعفاء آلي

 تعبئة المالي القطاع المقاوالت
 6المادة االدخارالداخلي

 إطار في المحققة األرباح يخص فيما ،للتسنيد الجماعي التوظيف صناديقإعفاء 

  .القانوني ضهاغر
 13.006.17 إعفاء آلي

 آلفة تخفيض المالي القطاع المقاوالت
 6المادة التمويل

 في المحققة األرباح يخص فيما بالمجازفة المال رأس توظيف هيئاتإعفاء 

 .القانوني غرضها إطار
 13.006.18 إعفاء آلي
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الهدف من التدبير قطاعاتال المستفيدون  االستثنائية التدابير المرجع
 طبيعة
 التدبير

 الرمز

العمومية المؤسسات  امتالك تشجيع عقارية نشاطات
 6المادة السكن

 والعمليات باألنشطة يتعلق فيما الجماعية، للتهيئة الوطنية الشركةفاء إع

 ".النسيم" مشاريع يخص فيما اجتماعية مساكن إنجاز عن الناتجة واألرباح
 13.006.19 إعفاء آلي

العمومية المؤسسات  امتالك تشجيع عقارية نشاطات
 6المادة السكن

 الدخول وكذا وعملياتها نشطتهاأ لمجموع بالنسبة "الجديدة سال  "شركةإعفاء 

 .بها المرتبطة المحتملة
 13.006.20 إعفاء آلي

العقاريون المنعشون  امتالك تشجيع عقارية نشاطات
 6المادة السكن

 إطار في عملياتهم ينجزون الذين ن،يمعنوي أشخاص نيالعقاري نيالمنعش إعفاء

 سكن 2500 بناء برنامج إنجاز منها الغرض ويكون الدولة مع مبرمة اتفاقية

 .سنوات) 5(خمس أقصاها فترة على موزع اجتماعي
  

 13.006.21 إعفاء آلي

الجغرافية المناطق التنمية وآاالت  المناطق تنمية
 6المادة المحرومة

 شمال وأقاليم لعماالت واالجتماعية االقتصادية والتنمية اإلنعاش وكالةإعفاء 

 .المملكة
 13.006.22 إعفاء آلي

الجغرافية المناطق لتنميةا وآاالت  المناطق تنمية
 13.006.23 إعفاء آلي .المملكة جنوب ألقاليم واالجتماعية االقتصادية والتنمية اإلنعاش وكالةإعفاء  6المادة المحرومة

الجغرافية المناطق التنمية وآاالت  المناطق تنمية
 6المادة المحرومة

 الجهة وأقاليم لعمالة االجتماعيةو االقتصادية والتنمية اإلنعاش وكالةإعفاء 

 .للمملكة الشرقية
 13.006.24 إعفاء آلي

الجغرافية المناطق التنمية وآاالت  المناطق تنمية
 13.006.25 إعفاء آلي .المتوسط األبيض البحر ـ طنجة الخاصة الوكالةإعفاء  6المادة المحرومة

 عمليات تشجيع  التصدير قطاع المصدرون
 6المادة التصدير

  متتاليةسنوات) 5(خمس مدة طوال الشركات على الضريبة مجموع من اإلعفاء

 المصدرةبالنسبة  للمنشآت  ، المدة هذه بعد فيما هامن% 50 بتخفيضو

 .التصدير حين أعمال رقم السنة في تحقق التي الخدمات أو للمنتجات

 إعفاء
 13.006.26 جزئي
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الهدف من التدبير قطاعاتال المستفيدون  االستثنائية التدابير المرجع
 طبيعة
 التدبير

 الرمز

 عمليات تشجيع التصدير قطاع المصدرون
 6المادة رالتصدي

 سنوات) 5(خمس مدة طوال الشركات على الضريبة مجموع من اإلعفاء

 تبيع التي، بالنسبة للمنشآت المدة هذه بعد فيما هامن% 50 بتخفيض ومتتالية

 معدة الصنع تامة منتجات تصديرالخاصة بال مواقعال في مقامة أخرى لمنشآت

 .لمذكورةا المواقع مع المنجز أعمالها رقم يخص فيما للتصدير

 إعفاء
 13.006.27 جزئي

 بالقطاع النهوض السياحة قطاع المقاوالت
 6المادة السياحي

 سنوات) 5( خمس مدة طوال الشركات على الضريبة مجموع من اإلعفاء

 عن الفندقية، لمنشآتل بالنسبةالمدة  هذه بعد فيما هامن% 50 بتخفيضو متتالية

 الضريبة عليه المفروضة األساس جزء يخص فيما الفندقية، مؤسساتها

 .المغرب إلى محولة أجنبية بعمالت تحقيقه تم الذي أعمالها لرقم المطابق

 إعفاء
 13.006.28 جزئي

 6المادة أخرى أهداف القطاعات جميع المقاوالت

 من وغيرها الربائح  ،المنبع في المحجوزة الشركات على الضريبة من تعفى

إلى الشركة الموزعة شهادة بملكية للشركات التي تقدم  المساهمة عوائد

  .الشركات على بالضريبة تعريفها رقم تتضمن السندات

 13.006.29 إعفاء آلي

 6المادة االستثمار تشجيع أخرى قطاعات المقاوالت

 الموزعة المبالغ ،المنبع في المحجوزة الشركات على الضريبة من تعفى

الحاصلة على امتياز إلدارة المقتطعة من األرباح الهتالك راس مال الشركات 

  . مرفق عام

 13.006.30 إعفاء آلي

 تعبئة المالي القطاع المقاوالت
 6المادة االدخارالداخلي

 الموزعة  المبالغ،المنبع في المحجوزة الشركات على الضريبة من تعفى

 المكلفة  الهيئاتالمتأتية من شراء األسهم أو حصص المشاركة الصادرة عن

 . المنقولة للقيم اعيالجم بالتوظيف

 13.006.31 إعفاء آلي

 تعبئة المالي القطاع المقاوالت
 6المادة االدخارالداخلي

 من المقبوضة  الربائح،المنبع في المحجوزة الشركات على الضريبة من تعفى

 .المنقولة للقيم الجماعي بالتوظيف المكلفة الهيئات لدن
 13.006.32 إعفاء آلي

 آلفة تخفيض ماليال القطاع المقاوالت
 6المادة التمويل

 من المقبوضة الربائح ،المنبع في المحجوزة الشركات على الضريبة من تعفى

 .بالمجازفة المال رأس توظيف هيئات لدن
 13.006.33 إعفاء آلي
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الهدف من التدبير قطاعاتال المستفيدون  االستثنائية التدابير المرجع
 طبيعة
 التدبير

 الرمز

الجغرافية المناطق  األجنبية المقاوالت  جلب
 6المادة االدخارالخارجي

 الموزعـة الـربائـح،المنبع في وزةالمحج الشركات على الضريبة من تعفى
 13.006.34 إعفاء آلي .مساهميها عـلى )Offshore )  Banquesالحـرة البنـوك طـرف مـن

الجغرافية المناطق  األجنبية المقاوالت  جلب
 6المادة االدخارالخارجي

 من الموزعة  الربائح،المنبع في المحجوزة الشركات على الضريبة من تعفى

 .مساهميها على )Holding Offshore (الحرة القابضة الشركات طرف
 13.006.35 إعفاء آلي

الجغرافية المناطق  األجنبية المقاوالت  عمليات تشجيع
 6المادة التصدير

 من وغيرها الربائح،المنبع في المحجوزة الشركات على الضريبة من تعفى

 في المقيدة أو ةاإلشار رهن الموضوعة أو المدفوعة المماثلة المساهمة عوائد

 الحرة المناطق في المقامة الشركات قبل من مقيمين غير أشخاص حساب

 .رللتصدي

 13.006.36 إعفاء آلي

  األجنبية المقاوالت
 استخراج
 الثروة واستغالل
 المعدنية

 القطاع تنمية
 6المادة المنجمي

 الموزعة األرباح،المنبع في المحجوزة الشركات على الضريبة من تعفى

 ربائح وكذا الهيدروكاربورات حقول الستغالل االمتياز أصحاب ائحورب

 .المذكورة الحقول الستغالل امتياز على الحاصلة المنشآت في المساهمين

 13.006.37 إعفاء آلي

 بالتعاون النهوض الدولي التعاون الدولية المنظمات
 6المادة الدولي

 األسهم  عوائد،المنبع في المحجوزة الشركات على الضريبة من تعفى

 .لالستثمار األوربي للبنك المملوكة
 13.006.38 إعفاء آلي

 آلفة تخفيض المالي القطاع المقاوالت
 6المادة التمويل

 والحاصالت  الفوائد،المنبع في المحجوزة الشركات على الضريبة من تعفى

 .االئتمان مؤسسات إلى المدفوعة المماثلة األخرى
 13.006.39 إعفاء آلي

 تعبئة المالي القطاع مقاوالتال
 6المادة االدخارالداخلي

 والحاصالت  الفوائد،المنبع في المحجوزة الشركات على الضريبة من تعفى

 للقيم الجماعي بالتوظيف المكلفة إلى الهيئات المدفوعة المماثلة األخرى

  .المنقولة

 13.006.40 إعفاء آلي

 تعبئة المالي القطاع المقاوالت
 6المادة داخلياالدخارال

 والحاصالت  الفوائد،المنبع في المحجوزة الشركات على الضريبة من تعفى

 .للتسنيد الجماعي التوظيف صناديق إلى المدفوعة المماثلة األخرى
 13.006.41 إعفاء آلي
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الهدف من التدبير قطاعاتال المستفيدون  االستثنائية التدابير المرجع
 طبيعة
 التدبير

 الرمز

 تعبئة المالي القطاع المقاوالت
 6المادة االدخارالداخلي

 والحاصالت  الفوائد،لمنبعا في المحجوزة الشركات على الضريبة من تعفى

 .بالمجازفة المال رأس توظيف هيئات إلى المدفوعة المماثلة األخرى
 13.006.42 إعفاء آلي

الجغرافية المناطق األجنبية المقاوالت  جلب
 6المادة االدخارالخارجي

 والحاصالت  الفوائد،المنبع في المحجوزة الشركات على الضريبة من تعفى

 األخرى التوظيفات وجميع الودائع أصحاب إلى مدفوعةال المماثلة األخرى

 الحرة البنوك لدى للتحويل قابلة أجنبية بعمالت المنجزة
 )Offshore Banques(. 

 13.006.43 إعفاء آلي

 تحمالت تقليص العمومية اإلدارة الدولة
 6المادة الدولة

 من وضةالمقب  الفوائد،المنبع في المحجوزة الشركات على الضريبة من تعفى

  :برسم المقيمة غير الشركات لدن

 ؛تضمنها أو الدولة عليها تحصل التي القروض -

  ؛ للتحويل القابلة بالدراهم أو أجنبية بعمالت الودائع -

 .سنوات عشر )10 (تفوق أو تساوي لمدة أجنبية بعمالت الممنوحة القروض -

 13.006.44 إعفاء آلي

 تعاونبال النهوض القطاعات جميع المقاوالت
 6المادة الدولي

 من المقبوضة  الفوائد،المنبع في المحجوزة الشركات على الضريبة من تعفى

 لدن من أجنبية بعمالت الممنوحة القروض برسم المقيمة غير الشركات لدن

  .الحكومة قبل من عليها مصادق مشاريع إطار في لالستثمار األوربي البنك
 

 13.006.45 إعفاء آلي

 المقاوالت
 تخراجاس

 الثروة واستغالل
 المعدنية

 القطاع تنمية
 6المادة المنجمي

 بالنسبة للمنشآت المنجمية % 50 بنسبة الشركات على الضريبة تخفيض

 بتصديرها تقوم منشآت إلى منتجاتها تبيع التي المنجمية المنشآتالمصدرة و 

  .قيمتها رفع بعد

 إعفاء
 13.006.46 زئيج

ةالجغرافي المناطق المقاوالت  المناطق تنمية
 6المادة المحرومة

 لها التي بالنسبة للمنشآت % 50 بنسبة الشركات على الضريبة تخفيض

رئيسيا  نشاطا تزاول والتي طنجة اجتماعي بإقليم مقر أو ضريبي موطن

 .هذا اإلقليم نفوذ بدائرة

 إعفاء
 13.006.47 يجزئ



   
 عامة للضرائــــب        المديرية ال                                                                             ♦♦♦                                                                                 وزارة االقتصاد و الماليــــة   

  80

الهدف من التدبير قطاعاتال المستفيدون  االستثنائية التدابير المرجع
 طبيعة
 التدبير

 الرمز

 عمليات تشجيع قطاع التصدير المصدرون
 6المادة التصدير

 بالنسبة % 8,75و فرض الضريبة بسعر سنوات ) 5(إعفاء كلي طيلة 

 في والية بالنسبة للمنشآت التي تزاول نشاطاتهاالم) 10(للسنوات العشر 

  .المناطق الحرة للتصدير

  13.006.48 تخفيض

الجغرافية المناطق التنمية وآاالت  المناطق تنمية
 6المادة المحرومة

 بالنسبة % 8,75 فرض الضريبة بسعروسنوات ) 5(طيلة إعفاء كلي 

 البحر البيض –الموالية بالنسبة للوكالة الخاصة طنجة ) 10(للسنوات العشر 

المتوسط وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز و تهيئة استغالل و صيانة مشروع 

 .  البحر األبيض المتوسط–المنطقة الخاصة للتنمية طنجة 

 13.006.49 تخفيض

 القطاع تنمية فالحية نشاطات الفالحون
 6المادة الفالحي

 ر ديسمب31إعفاء الدخول الزراعية من الضريبة على الشركات إلى غاية 
2010. 

 إعفاء
 13.006.50 مؤقت

 المقاوالت
 استخراج
 الثروة واستغالل
 المعدنية

 القطاع تنمية
 6المادة المنجمي

للحاصلين  بالنسبة )10(إعفاء كلي من الضريبة على الشركات طيلة عشر 
 . على كل امتياز الستغالل حقول الهيدروكاربورات

 إعفاء
 13.006.51 مؤقت

 6المادة أخرى أهداف أخرى قطاعات المقاوالت
سنوات بالنسبة للشركات ) 4( طيلة أربع إعفاء من الضريبة على الشركات

 . التي تستغل مراكز تدبير المحاسبة المعتمدة
 إعفاء
 13.006.52 مؤقت

الجغرافية المناطق تالمقاوال  المناطق تنمية
 6المادة المحرومة

 طوال الشركات على الضريبة من %50  نسبته المنشآت بتخفيض تتمتع

 العماالت بإحـدى الـمزاولة لألنـشطة بالنـسبة وذلك ،سنوات) 5 (خمس

 .بمرسوم تحدد التي األقاليم أو

 إعفاء
 13.006.53 جزئي

 الصناع صغار
 مقدمي وصغار
 اتالخدم

 الصناعة قطاع
 التقليدية

 الصناعة تشجيع
 6المادة التقليدية

) 5 (خمس  طوال  من الضريبة على الشركات%50  نسبته بتخفيض تتمتع

 .يدوي عمل حصيلةأساسا  إنتاجها يكون التي الحرفية المنشآت  ،سنوات
 13.006.54 تخفيض

 6المادة التعليم تشجيع التربية التعليم مؤسسات
) 5 (خمس  طوال  من الضريبة على الشركات%50  نسبته ضبتخفي تتمتع

 .المهني التكوين أو للتعليم الخاصة المؤسسات ،سنوات
 13.006.55 تخفيض
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الهدف من التدبير قطاعاتال المستفيدون  االستثنائية التدابير المرجع
 طبيعة
 التدبير

 الرمز

العقاريون المنعشون  6المادة التعليم تشجيع عقارية نشاطات

  نسبته تخفيض من معنويون أشـخاص العـقاريون الـمنعشون يستفيد

 الـذينو ،سنوات) 5 (خمس  طوالت من الضريبة على الشركا50%

ة مع مفي إطار إتفاقية مبر  وسنوات) 3( ثالث أقصاها مدة خالل ينجزون

 تكون على األقل منت جامعية مبان و وإقامات اءـأحي بناء عمليات الدولة،

 .غرفة)500(خمسمائة 

 إعفاء
 13.006.56 جزئي

الجغرافية المناطق األجنبية المقاوالت  جلب
 6المادة رجياالدخارالخا

 سنة 15لمدة ( Banques offshore)   الحرة كفرض الضريبة على البنو
 25000أو أداء مبلغ مبرئ من جميع الضرائب قدره % 10بالسعر المخفض 

 .دوالر أمريكي في السنة

 ضرائب
 13.006.57 جزافية

الجغرافية المناطق األجنبية المقاوالت  جلب
 6المادة االدخارالخارجي

 لمدة (holdings offshore)ريبة على الشركات القابضة الحرة  فرض الض

 دوالر أمريكي مبرئ من جميع 500 سنة بمبلغ جزافي محدد في 15

 .الضرائب

 ضرائب
 13.006.58 جزافية

 6المادة التعليم تشجيع التربية التعليم مؤسسات
 اوكذ عملياتها أو أنشطتها لمجموع بالنسبة بإفران األخوين جامعةإعفاء 

 .بها المرتبطة المحتملة الدخول
 13.006.59  إعفاء آلي

 عمليات تشجيع  التصدير قطاع المصدرون
 6المادة التصدير

 داخل المنجزة العمليات برسمطنجة  بميناء الحرة المنطقة في المقامة الشركات

 .المذكورة المنطقة
 13.006.60  إعفاء آلي

الجمعوية األنشطة الدولة  بالقطاع النهوض
  10 المادة الجتماعيا

 والتعاون العامة ألوقاف للفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

  .الوطني
 13.010.01 خصم

الجمعوية األنشطة الجمعيات  بالقطاع النهوض
 10 المادة االجتماعي

 ذات المعتـبرة الجمعيـات لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

 أو علـمـي أو إحسـانـي لغـرض تسعـى كانت إذا عامـة منفعـة

 .صحي أو تعليمي أو رياضي أو تربوي أو أدبي أو ثقافي

 13.010.02 خصم
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الهدف من التدبير قطاعاتال المستفيدون  االستثنائية التدابير المرجع
 طبيعة
 التدبير

 الرمز

 الجمعيات
 العمل الصحة،

 االجتماعي
 والثقافي

 بالقطاع النهوض
 10 المادة االجتماعي

 نتكو التي العمومية المؤسسات لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

 أو الثقافة مجاالت في بأعمال القيام أو صحية عالجات تقديم األساسية مهمتها

  .البحث أو التعليم

 13.010.03 خصم

 الجمعيات
 العمل الصحة،

 االجتماعي
 والثقافي

 بقطاع النهوض
 10 المادة الصحة

 لمكافحة الوطنية العصبة لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

  .والشرايين لبالق أمراض
 13.010.04 خصم

 الجمعيات
 العمل الصحة،

 االجتماعي
 والثقافي

 بقطاع النهوض
 10 المادة الصحة

 مكافحةل الثاني الحسن مؤسسة  لفائدةالممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

  .السرطان داء
 13.010.05 خصم

 الجمعيات
 العمل الصحة،

 االجتماعي
 والثقافي

 بقطاع النهوض
 13.010.06 خصم .سلطان بن زايد الشيخ مؤسسة  لفائدةالممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم 10 المادة الصحة

 الجمعيات
 العمل الصحة،

 االجتماعي
 والثقافي

 بالقطاع النهوض
 10 المادة االجتماعي

 الخامس محمد مؤسسة لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

 .للتضامن
 13.010.07 مخص

 الجمعيات
 العمل الصحة،

 االجتماعي
 والثقافي

 10 المادة التعليم تشجيع
 للنهوض السادس محمد مؤسسة لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

 .والتكوين للتربية االجتماعية باألعمال
 13.010.08 خصم

 الثقافية النشاطات الجمعيات
 بالثقافة النهوض
 قاتأو واستغالل
 الفراغ

 10 المادة
 الوطنية األولمبية اللجنة  لفائدةالممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

  .الرياضية والجامعات المغربية
 13.010.09 خصم

 الثقافية النشاطات الجمعيات
 بالثقافة النهوض
 أوقات واستغالل
 الفراغ

 10 المادة
 للعمل الوطني الصندوق ة لفائدالممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

 .الثقافي
 13.010.10 خصم

الجغرافية المناطق التنمية وآاالت  المناطق تنمية
 10 المادة المحرومة

 والتنمية اإلنعاش وكالة لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

 .المملكة شمال وأقاليم لعماالت واالجتماعية االقتصادية
 13.010.11 خصم
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الهدف من التدبير قطاعاتال المستفيدون  االستثنائية التدابير المرجع
 طبيعة
 التدبير

 الرمز

الجغرافية المناطق التنمية وآاالت  المناطق تنمية
 10 المادة المحرومة

 والتنمية اإلنعاش وكالة لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

 .المملكة جنوب وأقاليم لعماالت واالجتماعية االقتصادية
 13.010.12 خصم

الجغرافية المناطق التنمية وآاالت  المناطق تنمية
 10 ادةالم المحرومة

 والتنمية اإلنعاش وكالة لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

 .للمملكة الشرقية الجهة وأقاليم لعمالة واالجتماعية االقتصادية
 13.010.13 خصم

الجغرافية المناطق التنمية وآاالت  المناطق تنمية
 10 المادة المحرومة

 البحر  طنجة الخاصة الوكالة لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

 .المتوسط األبيض
 13.010.14 خصم

 التنمية وآاالت
 العمل الصحة،

 االجتماعي
 والثقافي

 بالقطاع النهوض
 13.010.15 خصم .االجتماعية التنمية وكالة لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم 10 المادة االجتماعي

 التنمية وآاالت
 العمل الصحة،

 االجتماعي
 والثقافي

 بالقطاع النهوض
 10 المادة االجتماعي

 إلنعـاش الوطنيـة الوكالـة لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

 .والكفـاءات الشغـل
 13.010.16 خصم

العمومية المؤسسات
 العمل الصحة،

 االجتماعي
 والثقافي

 بالقطاع النهوض
 10 المادة االجتماعي

 لألعمال الوطني المكتب لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

 .والثقافية االجتماعية الجامعية
 13.010.17 خصم

 الجمعيات
 العمل الصحة،

 االجتماعي
 والثقافي

 بالقطاع النهوض
 13.010.18 صمخ .الصغرى السلفات جمعيات لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم 10 المادة االجتماعي

الجمعوية األنشطة الجمعيات  بالقطاع النهوض
 10 المادة االجتماعي

 التابعة االجتماعية المشاريع لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

 للمؤسسات التابعة االجتماعية والمشاريع الخاصة أو العمومية للمقاوالت

 رقم من )‰2(األلف في اثنين ةنسب حدود في هبات، وذلك بتسلم لها المأذون

 .الواهب أعمال

 13.010.19 خصم

 تسهيالت .إمكانية القيام باهتالك تنازلي لسلع التجهيز 10 المادة االستثمار تشجيع القطاعات جميع المقاوالت
 13.010.20 مالية
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الهدف من التدبير قطاعاتال المستفيدون  االستثنائية التدابير المرجع
 طبيعة
 التدبير

 الرمز

 10 المادة االستثمار تشجيع القطاعات جميع المقاوالت
من الربح الجبائي % 20مكونة في حدود خصم المؤن المرصدة لالستثمار ال

من أجل إنجاز االستثمار في سلع تجهيزية و معدات و أدوات و ذلك في 
 .من االستثمار المذكور% 30حدود 

 13.010.21 مخصص

 المقاوالت
 استخراج
 الثروة واستغالل
 المعدنية

 القطاع تنمية
 10 المادة المنجمي

من ربح المنشآت % 50في حدود خصم المؤن من أجل إعادة تكوين المناجم 

من مبلغ رقم % 30المنجمية الخاضعة للضريبة، من غير أن تزيد على نسبة 

من مبلغها لتمويل صندوق % 20األعمال و تستعمل هذه المؤن بنسبة 

 .اجتماعي

 13.010.22 مخصص

 امتالك تشجيع عقارية نشاطات المأجورون
 10 المادة السكن

 بعد من الربح الجبائي %3مكونة في حدود  السكن الالمؤن من أجلخصم 
نقل العجز و قبل فرض الضريبة و ذلك من أجل تمويل صندوق يعد القتناء 

أو بناء مساكن من طرف المشغل لفائدة أجراء المنشآة أو منح هؤالء األجراء 
  .قروضا ألجل السكن

 13.010.23 مخصص

  13.010.24  خصم . لفائدة جامعة األخوين بإفرانالممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم   10 المادة التعليم تشجيع التربية التعليم مؤسسات

الجغرافية المناطق المصدرون  عمليات تشجيع
 19المادة التصدير

 من مبلغ الربائح و غيرها من عائدات % 7,5تطبيق سعر مخفض بنسبة 

رة للتصدير    المساهمات الموزعة من قبل الشركات المقامة في المناطق الح

و المتأتية من نشاطات مزاولة داخل هذه المناطق إذا كانت مدفوعة ألشخاص 

  .مقيمين

 13.019.00 تخفيض

 161 المادة االستثمار تشجيع القطاعات جميع المقاوالت

خصم لفائدة زائد القيمة المالحظ أو المحقق من طرف المنشآت خالل أو في 
سحب عناصر مجسدة أو غير مجسدة من نهاية االستغالل نتيجة تفويت أو 

 إذا كانت مدة التملك تتجاوز سنتين و تقل عن % 25 -:أصولها الثابتة بنسبة 
 . إذا كانت هذه المدة تتجاوز أربع سنوات% 50 - أربع سنوات أو تعادلها، 

 13.161.01 إسقاط

 تعبئة القطاعات جميع المقاوالت
 247 المادة االدخارالداخلي

 فيما % 50 أو % 25بة على الشركات ، حسب الحالة، بنسبة  إسقاط الضري

يرجع للشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة، تمديد إلى غاية دجنبر 

2009.  

 13.247.00 طإسقا
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 على الدخل الضريبة

 تدابير استثنائية برسم الضريبة على الدخل :  2الجدول 
 

المستفيدون الهدف من التدبير القطاعات  الرمز التدبير طبيعة االستثنائية التدابير  المرجع

 و المؤلفون
 الثقافية النشاطات الفنانون

 بالثقافة النهوض
 أوقات واستغالل
 الفراغ

 24المادة
المدفوعة إليهم في مقابل استعمال أو إعفاء األشخاص المقيمين فيما يخص العوائد 

 .ميةمنح حق استعمال حقوق مؤلف في مصنفات أدبية أو فنية أو عل
 14.024.00 إعفاء آلي

 المنعشون
 امتالك تشجيع عقارية نشاطات العقاريون

 31المادة السكن
إعفاء المنعشين العقاريين الذين يقومون، في إطار اتفاقية مع الدولة، بإنجاز برنامج 

 14.031.01 إعفاء آلي . سنوات5 سكن اجتماعي داخل أجل ال يتعدى 2500لبناء 

 بالقطاع النهوض ياحةالس قطاع المقاوالت
 31المادة السياحي

     تستفيد المنشآت الفندقية بالنسبة للجزء من أساس الضريبة المطابق لرقم أعمالها

 5و المحقق بعمالت أجنبية، من اإلعفاء الكلي من الضريبة على الدخل خالل

 من % 50سنوات ابتداء من أول عملية إيواء منجزة بعمالت أجنبية و من تخفيض 

 .ذه الضريبة فيما بعد هذه المدةه

 14.031.02 جزئي إعفاء

 عمليات تشجيع  التصدير قطاع المصدرون
 31المادة التصدير

تستفيد المنشآت المصدرة فيما يخص رقم أعمالها المعد للتصدير، من اإلعفاء الكلي 
 سنوات ابتداء من أول عملية تصدير و من 5من الضريبة على الدخل خالل 

 . بعد هذه المدة% 50تخفيض 
 14.031.03 جزئية إعفاءات

 عمليات تشجيع  التصدير قطاع المصدرون
 31المادة التصدير

تستفيد المنشآت التي تبيع إلى منشآت مقامة بمواقع التصدير  منتجات تامة الصنع معدة 
  :للتصدير

سنوات ابتداء من أول عملية ) 5(من اإلعفاء الكلي من الضريبة طيلة  -
  تصدير؛

 . فيما بعد هذه المدة% 50 تخفيض الضريبة بنسبة من -

 14.031.04 جزئي إعفاء

 المقاوالت
 استخراج
 الثروة واستغالل
 المعدنية

 القطاع تنمية
 من الضريبة على % 50تستفيد المنشآت المنجمية المصدرة من تخفيض دائم بنسبة  31المادة المنجمي

  .الدخل
 14.031.05 جزئي إعفاء
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المستفيدون الهدف من التدبير القطاعات  الرمز التدبير طبيعة االستثنائية التدابير  المرجع

 المقاوالت
 راجاستخ

 الثروة واستغالل
 المعدنية

 القطاع تنمية
 31المادة المنجمي

تستفيد المنشآت المنجمية التي تبيع منتجاتها إلى منشآت تتولى تصديرها بعد رفع 
 14.031.06 جزئي إعفاء .سنوات األولى) 5( طيلة % 50قيمتها، من تخفيض الضريبة بنسبة 

الجغرافية المناطق المقاوالت
 المناطق تنمية

 المحرومة
 31المادة

 يستفيد الملزمون الذين يوجد موطنهم الضريبي أو مقرهم االجتماعي بإقليم طنجة، 

و يزاولون نشاطا رئيسيا في دائرة نفوذ هذا اإلقليم من تخفيض دائم من الضريبة 

 .برسم النشاط المذكور% 50بنسبة 

 14.031.07 تخفيضات

الجغرافية المناطق المصدرون  تعمليا تشجيع
 31المادة التصدير

  :تستفيد المنشآت التي تزاول أنشطتها داخل المناطق الحرة للتصدير من 

أول عملية  ـ اإلعفاء الكلي طوال السنوات الخمس األولى المتتالية ابتداء من 

 ؛تصدير

 . المواليةينطوال السنوات العشر% 80 ـ تخفيض بنسبة 

 14.031.08 جزئي إعفاء

لجغرافيةا المناطق المقاوالت  المناطق تنمية
 31المادة المحرومة

لمدة من الضريبة على الدخل   %50 بنسبة يستفيد الخاضعون للضريبة من تخفيض

بالنسبة لألنشطة التي يزاولونها داخل العماالت أو األقاليم سنوات، و ذلك  ) 5(

 . المحددة بمرسوم

 14.031.09 جزئي إعفاء

 الصناع صغار
 وصغار
 مقدمي

 الخدمات

 الصناعة قطاع
 التقليدية

 الصناعة تشجيع
 31المادة التقليدية

سنوات ) 5(لمدة   من الضريبة على الدخل%50بنسبة يستفيد الحرفيون من تخفيض 

 .األولى
 14.031.10 جزئي إعفاء

 مؤسسات
 31المادة التعليم تشجيع التربية التعليم

 من الضريبة %50 فيضالمؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني بتختستفيد 

 .سنوات األولى) 5( طيلة على الدخل
 14.031.11 جزئي إعفاء

 المنعشون
 31المادة التعليم تشجيع عقارية نشاطات العقاريون

الدخول الناتجة عن عمليات  %50تستفيد من تخفيض  الضريبة على الدخل بنسبة 

مبرمة ي إطار اتفاقية  فالذين يقوموناإليجار المحققة من طرف المنعشين العقاريين 

 إقامات وسنوات بإنجاز برنامج بناء أحياء ) 3(مع الدولة وخالل أجل أقصاه ثالث 

 . غرفة)500( تكون على األقل منتجامعية ومباني 

 14.031.12 تخفيضات
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المستفيدون الهدف من التدبير القطاعات  الرمز التدبير طبيعة االستثنائية التدابير  المرجع

 عمليات تشجيع  التصدير قطاع المصدرون
 31المادة التصدير

فاة من الضريبة علىالدخل برسم معطنجة المنشآت المقامة في منطقة حرة بميناء 

 .العمليات المنجزة داخل المنطقة المذكورة
 14.031.13 إعفاء آلي

 الدولة
 العمل الصحة،

 االجتماعي
 والثقافي

 بالقطاع النهوض
 االجتماعي

  انالمادت 
 14.010.01 خصم .والعينية الممنوحة لألوقاف العامة والتعاون الوطنيأخصم الهبات النقدية  28 , 10

الجمعوية األنشطة الجمعيات  بالقطاع النهوض
 االجتماعي

  انالمادت
10 , 28 

 منفعـة ذات المعتـبرة الجمعيـات لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

 أو أدبي أو ثقافي أو علـمـي أو إحسـانـي لغـرض تسعـى كانت إذا عامـة

 .صحي أو تعليمي أو رياضي أو تربوي

 14.010.02 خصم

 الجمعيات
 العمل الصحة،

 االجتماعي
 والثقافي

 بقطاع النهوض
 الصحة

  انالمادت
10 , 28 

 تكون التي العمومية المؤسسات لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

 التعليم أو الثقافة مجاالت في بأعمال القيام أو صحية عالجات تقديم األساسية مهمتها

  .البحث أو

 14.011.03 خصم

 الجمعيات
 العمل الصحة،

 االجتماعي
 والثقافي

 بقطاع النهوض
 الصحة

  انالمادت
10 , 28 

 أمراض لمكافحة الوطنية العصبة لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

  .والشرايين القلب
 14.010.04 خصم

 الجمعيات
 العمل الصحة،

 االجتماعي
 والثقافي

 بقطاع النهوض
 الصحة

  انمادتال
10 , 28 

 داء مكافحةل الثاني الحسن مؤسسة  لفائدةالممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

  .السرطان
 14.010.05 خصم

 الجمعيات
 العمل الصحة،

 االجتماعي
 والثقافي

 بقطاع النهوض
 الصحة

  انالمادت
 14.010.06 خصم  .سلطان بن يدزا الشيخ مؤسسة  لفائدةالممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم 28 , 10

الجمعوية األنشطة الجمعيات  بالقطاع النهوض
 االجتماعي

  انالمادت
 14.010.07 خصم .للتضامن الخامس محمد مؤسسة لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم 28 , 10
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المستفيدون الهدف من التدبير القطاعات  الرمز التدبير طبيعة االستثنائية التدابير  المرجع

الجمعوية األنشطة الجمعيات   انالمادت التعليم تشجيع
10 , 28 

 للنهوض السادس محمد مؤسسة لفائدة الممنوحة العينية أو لنقديةا الهبات خصم

 .والتكوين للتربية االجتماعية باألعمال
 14.010.08 خصم

الجمعوية األنشطة الجمعيات
 بالثقافة النهوض
 أوقات واستغالل
 الفراغ

  انالمادت
10 , 28 

 المغربية الوطنية األولمبية اللجنة  لفائدةالممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

  .الرياضية والجامعات
 14.010.09 خصم

 الثقافية النشاطات الجمعيات
 بالثقافة النهوض
 أوقات واستغالل
 الفراغ

  انالمادت
 14.010.10 خصم .الثقافي للعمل الوطني الصندوق  لفائدةالممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم 28 , 10

التنمية وآاالت افيةالجغر المناطق  المناطق تنمية
 المحرومة

  انالمادت
10 , 28 

 االقتصادية والتنمية اإلنعاش وكالة لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

 .المملكة شمال وأقاليم لعماالت واالجتماعية
 14.010.11 خصم

التنمية وآاالت الجغرافية المناطق  المناطق تنمية
 المحرومة

  انالمادت
10 , 28 

 االقتصادية والتنمية اإلنعاش وكالة لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

 .المملكة جنوب وأقاليم لعماالت واالجتماعية
 14.010.12 خصم

التنمية وآاالت الجغرافية المناطق  المناطق تنمية
 المحرومة

  انالمادت
10 , 28 

 االقتصادية والتنمية اإلنعاش وكالةة  لفائدالممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

 .للمملكة الشرقية الجهة وأقاليم لعمالة واالجتماعية
 14.010.13 خصم

التنمية وآاالت الجغرافية المناطق  المناطق تنمية
 المحرومة

  انالمادت
10 , 28 

 األبيض البحر  طنجة الخاصة الوكالة لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

 .لمتوسطا
 14.010.14 خصم

التنمية وآاالت الجمعوية األنشطة  بالقطاع النهوض
 االجتماعي

  انالمادت
 14.010.15 خصم .االجتماعية التنمية وكالة لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم 28 , 10

التنمية وآاالت الجمعوية األنشطة  بالقطاع النهوض
 االجتماعي

  انالمادت
10,  28 

 إلنعـاش الوطنيـة الوكالـة لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

 .والكفـاءات الشغـل
 14.010.16 خصم

الجمعوية األنشطة الجمعيات  بالقطاع النهوض
 االجتماعي

  انالمادت
10 , 28 

 الجامعية لألعمال الوطني المكتب لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

 .والثقافية االجتماعية
 14.010.17 خصم

الجمعوية األنشطة الجمعيات  بالقطاع النهوض
 االجتماعي

  انالمادت
 14.010.18 خصم .الصغرى السلفات جمعيات لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم 28 , 10
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الجمعوية األنشطة الجمعيات  بالقطاع النهوض
 االجتماعي

  انالمادت
10 , 28 

 التابعة االجتماعية المشاريع لفائدة الممنوحة العينية أو النقدية الهبات خصم

 لها المأذون للمؤسسات التابعة االجتماعية والمشاريع الخاصة أو العمومية للمقاوالت

 .الواهب أعمال رقم من )‰2(األلف في اثنين نسبة حدود في هبات، وذلك بتسلم

 14.010.19 خصم

 ناالمادت االستثمار تشجيع القطاعات جميع المقاوالت
 14.010.20 مالية تسهيالت . إمكانية القيام باهتالك تنازلي لسلع التجهيز 35 , 10

 ناالمادت االستثمار تشجيع القطاعات جميع المقاوالت
10 , 35 

 بعد نقل من الربح الجبائي %20  االستثمار المكونة في حدود المؤن من أجلخصم 
ض الضريبة و ذلك من أجل إنجاز استثمار في سلع التجهيز    و العجز و قبل فر

 من االستثمار المذكور باستثناء %30المعدات و األدوات و ذلك في حدود 
 . األراضي  و المباني غير المستعملة لغرض مهني و العربات

 14.010.21 مخصصات

 المقاوالت
 استخراج
 الثروة واستغالل
 المعدنية

 القطاع تنمية
 جميالمن

 ناالمادت
10 , 35 

من ربح المنشآت % 50خصم المؤن من أجل إعادة تكوين المناجم في حدود 

من مبلغ رقم % 30المنجمية الخاضعة للضريبة، من غير أن تزيد على نسبة 

 .من مبلغها لتمويل صندوق اجتماعي% 20األعمال و تستعمل هذه المؤن بنسبة 

 14.010.22 مخصصات

 امتالك تشجيع قاريةع نشاطات المأجورون
 السكن

 ناالمادت
10 , 35 

 بعد نقل من الربح الجبائي %3 السكن المكونة في حدود المؤن من أجلخصم 
العجز و قبل فرض الضريبة و ذلك من أجل تمويل صندوق يعد القتناء أو بناء 
مساكن من طرف المشغل لفائدة أجراء المنشآة أو منح هؤالء األجراء قروضا ألجل 

 .السكن

 14.010.23 مخصصات

 امتالك تشجيع عقارية نشاطات األسر
 28المادة السكن

 من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة لفوائد القروض %10خصم في حدود 

 وذلك بغرض تملك أو بناء االئتمانالتي تمنحها للخاضعين للضريبة مؤسسات 

 .مسكن رئيسي

 14.028.20 خصم

 تحمالت تقليص المالي القطاع الدولة
 45المادة الدولة

اإلعفاء من الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع المترتبة على الفوائد التي 
يحصل عليها األشخاص غير المقيمين و المتعلقة بالقروض التي تمنح للدولة أو 
تضمنها الدولة برسم الودائع بعموالت أجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، و القروض 

 . سنوات10بعمالت أجنبية لمدة تعادل أو تفوق الممنوحة 

 14.045.00 إعفاء آلي

 القطاع تنمية الصيد و الفالحة الفالحون
 47المادة الفالحي

لمغارس الغابوية التي ال تفوق مساحتها إعفاء  دائم بالنسبة  للدخول المتأتية من ا

 .هكتارا واحدا والمغارس غير المثمرة المتخذة على سبيل السياج
 14.047.01 إعفاء آلي
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 القطاع تنمية الصيد و الفالحة الفالحون
 47المادة الفالحي

بيع الحيوانات الحية ومنتجات تربية إعفاء  دائم بالنسبة  للدخول المتأتية  من 

 .المواشي التي لم يباشر تحويلها بوسائل صناعية
 14.047.02 إعفاء آلي

 القطاع تنمية الصيد و الفالحة الفالحون
 47المادة لفالحيا

المغارس الغابوية غير المثمرة والتي تغرس إعفاء  دائم بالنسبة  للدخول المتأتية من 

 .ألجل الحفاظ على التربة من االنجراف الناتج عن الرياح واألمطار
 14.047.03 إعفاء آلي

 القطاع تنمية الصيد و الفالحة الفالحون
 47المادة الفالحي

   بالنسبة لألرباح المتأتية من المستغالت الزراعية2010ر  دجنب31إعفاء إلى غاية 

 .)البتانتا(و من كل نشاط يكتسي طابعا زراعيا وال تخضع للضريبة المهنية 
 14.047.04 مؤقت  إعفاء

 واالحتياط السالمة المأجورون
الشرائية القدرة دعم االجتماعي   .أو المعاشات في مقابل األعباء العائلية العالوات المضافة إلى رواتب التقاعد إعفاء 57المادة

 
 14.057.01 إعفاء آلي

 األسر
 العمل الصحة،

 االجتماعي
 والثقافي

 بالقطاع النهوض
 14.057.02 إعفاء آلي . معاشات العجز الممنوحة للعسكريين ولخلفهمإعفاء 57المادة االجتماعي

 المأجورون
 العمل الصحة،

 االجتماعي
 والثقافي

 عبالقطا النهوض
 14.057.03 إعفاء آلي .اإليرادات العمرية واإلعانات المؤقتة الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل إعفاء 57المادة االجتماعي

 األسر
 العمل الصحة،

 االجتماعي
 والثقافي

 بالقطاع النهوض
 14.057.04 اء آليإعف . التعويضات اليومية عن المرض واإلصابة والوالدة ومنـح الوفاةإعفاء 57المادة االجتماعي

 واالحتياط السالمة المأجورون
 االجتماعي

 بالقطاع النهوض
 57المادة االجتماعي

   التعويض عن المغادرة الطوعية للعملوالتعويض عن الفصل عن العمل إعفاء 

 .جميع التعويضات عن الضرر التي تحكم بها المحاكم في حالة الفصل عن العملو 
 14.057.05 إعفاء آلي

 لمأجورونا
 العمل الصحة،

 االجتماعي
 والثقافي

 بالقطاع النهوض
 14.057.06 إعفاء آلي .   لنفقةاإعفاء  57المادة االجتماعي

 واالحتياط السالمة األسر
 57المادة أخرى أهداف االجتماعي

غير القابلة  التقاعد التكميلي المنخرط فيه بموازاة األنظمة المنصوص عليهإعفاء 

 .صم ألجل تحديد صافي دخل األجر المفروضة عليه الضريبةاشتراكاته للخ
 14.057.07 إعفاء آلي
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 واالحتياط السالمة األسر
 االجتماعي

 تعبئة
 57المادة االدخارالداخلي

عقود اإليرادات الممنوحة بمقتضى عقود التأمين على الحياة أو إعفاء 

 .الرسملة التي تتجاوز مدتها عشر سنوات على األقل
 14.057.08 يإعفاء آل

 بالقطاع النهوض أخرى قطاعات المأجورون
 57المادة االجتماعي

ف اإلطعام أو التغذية المسلمة من لدن يمبلغ السندات التي تمثل مصارإعفاء 

المشغلين لمأجوريهم قصد تمكينهم من تسديد مجموع أو بعض أثمان الوجبات أو 

ور وعن كل يوم من أيام  دراهم عن كل مأج10المواد الغذائية وذلك في حدود 

 .العمل

 14.057.09 إعفاء آلي

 تعبئة القطاعات جميع المأجورون
 57المادة االدخارالداخلي

الدفعة التكميلية التي تتحملها الشركة المشغلة في إطار االختيارات المتعلقة إعفاء 

ام باالكتتاب في أسهم الشركة أو شرائها لفائدة مأجوريها تطبيقا لقرار الجمع الع

 .االستثنائي

 14.057.10 إعفاء آلي

 عوامل آلفة تخفيض الدولي التعاون المأجورون
 14.057.11 إعفاء آلي . األجور التي يدفعها البنك اإلسالمي للتنمية لفائدة مستخدميهإعفاء 57المادة اإلنتاج

 عوامل آلفة تخفيض القطاعات جميع األسر
 57المادة اإلنتاج

 درهم لمدة تتراوح ما بين 6000عن التدريب المحدد في إعفاء التعويض الشهري 

 المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي او 2010 دجنبر 31 و 2006فاتح يناير 

 .التكوين المهني المعين من لدن منشآت القطاع الخاص

 14.057.12 مؤقت إعفاء

 59المادة أخرى أهداف النقل قطاع المأجورون
% 40 ب  الجزافيةةتبطة بالوظيفة أو العمل مقدرة بالنسبالمصاريف المرإسقاط 

 .بالنسبة لمالحي المالحة التجارية والصيد البحري
 14.059.01 إسقاطات

 امتالك تشجيع عقارية نشاطات األسر
 59المادة السكن

  خصم المبالغ المدفوعة لتسديد أصل وفوائد القروض المتعلقة بالقرض العقاري

 .البناء و القرض الفندقي بغرض اقتناء المساكن االجتماعيةو القرض من أجل 
 14.059.02 خصوم

 واالحتياط السالمة األسر
 االجتماعي

 تعبئة
 60المادة االدخارالداخلي

يخصم من أجل تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل المتعلقة 

 من المبلغ اإلجمالي %40 جزافي نسبته إسقاطبالمعاشات واإليرادات العمرية، 

 .للمعاشات واإليرادات المفروضة عليه الضريبة

 14.060.01 إسقاطات
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 و المؤلفون
 الثقافية النشاطات الفنانون

 بالثقافة النهوض
 أوقات واستغالل
 الفراغ

 60المادة
أو ضمن فردية يخضع المبلغ اإلجمالي لألجور الممنوحة للفنانين العاملين بصورة 

  %.40 جزافي نسبته إسقاط  تطبيقبعد منبعفرق للحجز في ال
 

 14.060.02 إسقاطات

 المنعشون
 امتالك تشجيع عقارية نشاطات العقاريون

 63المادة السكن
الدخول الناشئة عن إيجار المباني الجديدة أو البناءات اإلضافية طوال السنوات إعفاء 

 .هاؤ فيها بناانتهىلسنة التي لالثالث التالية 
 14.063.01 مؤقت  إعفاء

 امتالك تشجيع عقارية نشاطات األسر
 63المادة السكن

الربح المحصل عليه من لدن كل شخص يقوم خالل السنة المدنية بتفويت إعفاء 

  .درهم 60.000عقارات ال يتجاوز مجموع قيمتها 
 14.063.02 إعفاء آلي

 امتالك تشجيع عقارية نشاطات األسر
 63المادة السكن

حصل عليه من تفويت عقار أو جزء عقار يشغله على وجه سكنى  الربح المإعفاء

سنوات على األقل في تاريخ التفويت المذكور مالكه أو ) 8(رئيسية منذ ثماني 

  .أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة ضريبيا شفافة

 14.063.03 إعفاء آلي

 القطاع تنمية الصيد و الفالحة الفالحون
 63المادة الفالحي

 الربح المحصل عليه من تفويت حقوق مشاعة في عقارات فالحية واقعة إعفاء

 .خارج الدوائر الحضرية فيما بين الشركاء في اإلرث
 14.063.04 إعفاء آلي

 المنعشون
 امتالك تشجيع عقارية نشاطات العقاريون

 63المادة السكن

 تعد خصيصا  الربح المحصل عليه بمناسبة التفويت األول لألماكن التيإعفاء

 متر مربع  100للسكنى والتي ال تزيد مساحتها المغطاة وثمن تفويتها بالتتابع على 

 .درهم 200.000 و

 14.063.05 إعفاء آلي

 بالقطاع النهوض عقارية نشاطات األسر
 63المادة االجتماعي

 يتعلق فيما واألخوات واإلخوة األزواج وبين والفروع األصول بين الهبة إعفاء

 .العقارية العينية الحقوق و اراتبالعق
 14.063.06 إعفاء آلي

 امتالك تشجيع عقارية نشاطات األسر
 64المادة السكن

 عند احتساب )مبالغ اإليجار(من مبلغ إجمالي الدخل العقاري % 40إسقاط  نسبة 

 .الدخل الصافي المفروضة عليه الضريبة
 14.064.00 إسقاطات

الشرائية رةالقد دعم المالي القطاع األسر الربح أو كسر الربح المتعلق بجزء قيمة أو قيم عمليات تفويت القيم المنقولة إعفاء  68المادة  14.068.01 إعفاء آلي
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وغيرها من سندات رأس المال والدين المنجزة خالل سنة مدنية إذا كان ال يتجاوز 

 .درهم 24.000حدود 

 المقاوالت
الجغرافية المناطق األجنبية  68المادة الستثمارا تشجيع

الربائح وغيرها من عوائد المساهمة المماثلة لها الموزعة من لدن الشركات إعفاء 

المقامة في مناطق التصدير الحرة والناتجة عن أنشطة مزاولة داخل المناطق 

 .المذكورة إذا كانت مدفوعة ألشخاص غير مقيمين

 14.068.02 إعفاء آلي

 تعبئة المالي القطاع األسر
 68المادة دخارالداخلياال

المدفوعة لألشخاص الطبيعيين أصحاب حسابات االدخار لدى صندوق  إعفاء الفوائد

  .التوفير الوطني
 14.068.03 إعفاء آلي

 عمليات تشجيع التصدير قطاع المصدرون
 73المادة التصدير

 بالنسبة للربائح وغيرها من عوائد المساهمة المماثلة  %7,5تطبيق سعر مخفض 

موزعة من طرف الشركات المقامة في مناطق التصدير الحرة والناتجة عن أنشطة ال

  .تزاول داخل المناطق المذكورة إذا دفعت ألشخاص مقيمين

 14.073.01 تخفيضات

 تعبئة المالي القطاع األسر
 73المادة االدخارالداخلي

ح الصافية المبالغ اإلجمالية المبينة فيما يخص األربا على %10تطبيق سعر مخفض 

الناتجة عن تفويت أسهم وغيرها من سندات رأس المال وكذا أسهم أو حصص 

 .الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر أصولها باستمرارالهيئات المكلفة بالتوظيف 

 14.073.02 جزافية ضرائب

 مؤسسات
 73المادة التعليم تشجيع التربية التعليم

لتعويضات العرضية أو غير العرضية  المكافآت واعلى %17تطبيق سعر مخفض 

أعاله إذا دفعتها مؤسسات التعليم أو التكوين المهني  58المنصوص عليها في المادة 

 .العامة أو الخاصة لفائدة مدرسين ال ينتمون إلى مستخدميها الدائمين

 14.073.03 جزافية ضرائب

 المالي القطاع المأجورون
 جلب

 االدخارالخارجي
 73المادة

بالنسبة للتعويضات المدفوعة ألجراء الشركات % 18السعر المخفض تطبيق 

 .(Banques offshore) و البنوك الحرة  (holdings offshore)القابضة الحرة
 14.073.04 جزافية ضرائب
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 قطاع السياحة األسر
 جلب

 االدخارالخارجي
 76المادة

  شأ األجنبيمن مبلغ الضريبة المستحقة برسم المعاشات ذات المن% 80تخفيض 

 .و المطابقة للمبالغ التي تم تحويلها إلى الدرهم بصفة نهائية
 14.076.00 تخفيض

161المادة االستثمار تشجيع القطاعات جميع المقاوالت

يستفيد زائد القيمة المالحظ أو المحقق من طرف المنشآت خالل أو في نهاية 

 مجسدة من أصولها الثابتة،  االستغالل نتيجة تفويت أو سحب عناصر مجسدة أو غير

  :وتساوي نسبة التخفيض  .من الحق في الخصم حسب اختيار المنشآت

إذا كانت المدة الفاصلة بين تاريخ تملك العنصر الذي وقع سحبه من % 25 -

األصول أو التخلي عنه والتاريخ الذي وقع فيه السحب أو التخلي تفوق سنتين وتقل 

  عن أربع سنوات أو تعادلها؛

 .إذا كانت المدة المذكورة أعاله تفوق أربع سنوات % 50 -

 14.161.02 إسقاط

 
لضريبة على القيمة المضافةا  

   على القيمة المضافةم الضريبة سالتدابير االستثنائية بر : 3الجدول  
 

التدبير من الهدف القطاعات المستفيدون  الرمز التدبير طبيعة االستثنائية التدابير المرجع
 الصناع صغار

 مقدمي وصغار

 الخدمات

 89المادة الشرائية القدرة دعم أخرى قطاعات
 خالل حقق رقم أعمالهم الميقل من الضريبة على القيمة المضافة التجار الذين ىعفي

 . درهممليونيالسنة السابقة 
 40.089.00 إعفاء كلي

123;91المادة الشرائية القدرة دعم غذائية صناعات األسر  40.091.01 إعفاء كلي .داخل و حين االستيراد لعمليات بيع الخبزاإلعفاء بال
123;91المادة الشرائية القدرة دعم غذائية صناعات األسر  40.091.02 إعفاء كلي .اإلعفاء بالداخل و حين االستيراد لعمليات بيع الكسكس
123;91المادة الشرائية القدرة دعم غذائية صناعات األسر  40.091.03 إعفاء كلي .و حين االستيراد لعمليات بيع السميداإلعفاء بالداخل 
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التدبير من الهدف القطاعات المستفيدون  الرمز التدبير طبيعة االستثنائية التدابير المرجع
123;91المادة الشرائية القدرة دعم غذائية صناعات األسر  40.091.04 إعفاء كلي .اإلعفاء بالداخل و حين االستيراد لعمليات بيع الدقيق
123;91المادة الشرائية القدرة دعم غذائية صناعات األسر  40.091.05 إعفاء كلي .ن االستيراد لعمليات بيع الحبوباإلعفاء بالداخل و حي
123;91المادة الشرائية القدرة دعم غذائية صناعات األسر  40.091.06 إعفاء كلي .اإلعفاء بالداخل و حين االستيراد لعمليات بيع الخمائر المستعملة في الخبازة

123;91المادة الشرائية القدرة دعم غذائية صناعات األسر

عفاء بالداخل و حين االستيراد لعمليات بيع الحليب و قشدة الحليب الطري اإل

   ةالمحفوظة أو غير المحفوظة، المركزة أو غير المركزة و المحالة أو غير المحال

و الحليب الخاص بالرضع و كذا الزبدة ذات الصنع التقليدي غير المعبأة باستثناء 

 .المنتجات األخرى المشتقة من الحليب

 40.091.07 إعفاء كلي

123;91المادة الشرائية القدرة دعم غذائية صناعات المقاوالت
سكر الشمندر و سكر ( اإلعفاء بالداخل و حين االستيراد لعمليات بيع السكر الخام 

 ).القصب و أنواع السكر المماثلة
 40.091.08 إعفاء كلي

 40.091.09 إعفاء كلي . عفاء عمليات بيع التمور الملففة المنتجة بالمغرب و كذا الزبيب و التين المجففإ 91المادة الشرائية القدرة دعم فالحية نشاطات األسر

 فالحية نشاطات الصيادون
 القطاع تنمية

 الفالحي
123;91المادة

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

 .منتجات الصيد البحري المغربيمجزأة و اإلعفاء حين االستيراد ل
 40.091.10 إعفاء كلي

 فالحية نشاطات الفالحون
 القطاع تنمية

 الفالحي
 40.091.11 إعفاء كلي .إعفاء عمليات بيع اللحم الطري أو المجمد 91المادة

 غذائية صناعات الفالحون
 القطاع تنمية

 الفالحي
 91المادة

لمستخرجة من سحق الزيتون المصنوعة إعفاء زيت الزيتون و المنتجات الثانوية ا

 .من لدن الوحدات التقليدية
 40.091.12 إعفاء كلي

 91المادة الشرائية القدرة دعم غذائية صناعات األسر
 البيوع الواقعة على السكر المسوقة من لدن الخاضعين للضريبة الذين يساوي إعفاء

 .أو يفوق رقم أعمالهم المحقق مليوني درهم
 40.091.13 إعفاء كلي

 األسر

 الصناعات

 الكيميائية،

 السيارات

 بقطاع النهوض

 الصحة
 91المادة

 البيوع الواقعة على المنتجات الصيدلية المنظمة أسعارها والمسوقة من لدن إعفاء

 .الخاضعين للضريبة الذين يساوي أو يفوق رقم أعمالهم المحقق مليوني درهم
 40.091.14 إعفاء كلي
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التدبير من الهدف القطاعات المستفيدون  الرمز التدبير طبيعة االستثنائية التدابير المرجع

 األسر

 الصناعات

 يميائية،الك

 السيارات

123;91المادة الشرائية القدرة دعم
اإلعفاء بالداخل و حين االستيراد لعمليات بيع الشموع و البرافين الداخلة في 

 .صنعها باستثناء الشموع المعدة لغرض تزييني و البرافين المستعملة في صنعها
 40.091.15 إعفاء كلي

 فالحية نشاطات الفالحون
 القطاع تنمية

 الحيالف
 91المادة

إعفاء عملية بيع الخشب بقشوره أو المقشور أو المربع فقط و الحطب في حزم أو 

و الفلين على حالته  الحطب المنشور في شكل قطع صغيرة الطول و فحم الخشب

 .الطبيعية

 40.091.16 إعفاء كلي

 فالحية نشاطات الفالحون
 القطاع تنمية

 الفالحي
 40.091.17 إعفاء كلي .تي السبيب النباإعفاء 91المادة

 الصناع صغار

 مقدمي وصغار

 الخدمات

 الصناعة قطاع

 التقليدية

 الصناعة تشجيع

 التقليدية
 40.091.18 إعفاء كلي .إعفاء عمليات بيع الزرابي التقليدية المنتجة محليا 91المادة

 الصناع صغار

 مقدمي وصغار

 الخدمات

 الصناعة قطاع

 التقليدية

 القطاع تنمية

 جميالمن
 40.091.19 إعفاء كلي .إعفاء البيوع الواقعة على المصوغات المصنوعة بالمغرب من المعادن النفيسة 91المادة

 العمومية اإلدارة الدولة
 تحمالت تقليص

 الدولة
 91المادة

والمطبوعات المدموغة التي  إعفاء عمليات بيع الطوابع الجبائية و األوراق

 .  تصدرها الدولة
 40.091.20 إعفاء كلي

 المقاوالت

 السالمة

 واالحتياط

 االجتماعي

 91المادة أخرى أهداف
إعفاء الخدمات التي تنجزها مختلف شركات التأمين و الخاضعة للضريبة على 

 .عقود التأمين
 40.091.22 إعفاء كلي
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التدبير من الهدف القطاعات المستفيدون  الرمز التدبير طبيعة االستثنائية التدابير المرجع

  المؤلفون

 الفنانون و 
 النشر قطاع

 بالثقافة النهوض

 أوقات واستغالل

 الفراغ

123;91المادة

اء عمليات بيع و استيراد الجرائد و المنشورات و الكتب أو الموسيقى إعف

و الكتب و  المطبوعة و كذا األسطوانات المتراصة المستنسخة فيها المنشورات

 .يشمل اإلعفاء من الضريبة بيع نفايات طبع الجرائد و المنشورات و الكتب

 40.091.23 إعفاء كلي

   المؤلفون

 الفنانون و
 النشر قطاع

 بالثقافة لنهوضا

 أوقات واستغالل

 الفراغ

 40.091.24 إعفاء كلي . بهاالمرتبطة أعمال التأليف والطبع والتسليم إعفاء 91المادة

 النشر قطاع المقاوالت

 بالثقافة النهوض

 أوقات واستغالل

 الفراغ

123;91المادة
رية و كذا إعفاء عمليات بيع و استيراد الورق المعد لطبع الجرائد  و النشرات الدو

 .للنشر إذا كان موجها إلى مطبعة من المطابع
 40.091.25 إعفاء كلي

التعليم مؤسسات الثقافية النشاطات

 بالثقافة النهوض

 أوقات واستغالل

 الفراغ

123;91المادة
اإلعفاء بالداخل و عند االستيراد لألشرطة السينمائية والوثائق التربوية والتي لم يتم 

 .قيق الربحاستيرادها بغرض تح
 40.091.26 إعفاء كلي

 و المؤلفون

 الفنانون
الثقافية النشاطات

 بالثقافة النهوض

 أوقات واستغالل

 الفراغ

 40.091.27 إعفاء كلي .ة توزيع األشرطة السينمائيإعفاء 91المادة

 و المؤلفون

 الفنانون
الثقافية النشاطات

 بالثقافة النهوض

 أوقات واستغالل

 الفراغ

 91المادة

باستثناء أوغيرها   السينمائيةفرجات من المتحصلة الاإلجمالية وارد المعفاءإ

 المؤسسات التي جرت العادة بتناول الفرجات المقدمة في من الموارد المتحصلة

 .مأكوالت و مشروبات بها خالل الحفل

 40.091.28 إعفاء كلي

 الصناع صغار

 مقدمي وصغار

 الخدمات

 الصناعة قطاع

 التقليدية
 91المادة الشرائية القدرة دعم

إعفاء البيوع و الخدمات التي ينجزها صغار الصناع أو صغار مقدمي الخدمات 

 . درهم أو يقل عن ذلك180.000الذين يساوي رقم معامالتهم السنوي 
 40.091.31 إعفاء كلي
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التدبير من الهدف القطاعات المستفيدون  الرمز التدبير طبيعة االستثنائية التدابير المرجع
 الصناع صغار

 مقدمي وصغار

 الخدمات

 الصناعة قطاع

 التقليدية

 الصناعة تشجيع

 التقليدية
 91لمادةا

و األفرنة  إعفاء العمليات التي ينجزها مستغلو الحمامات والرشاشات العمومية

  .التقليدية
 40.091.32 إعفاء كلي

 عقارية نشاطات األسر
 امتالك تشجيع

 السكن
 91المادة

 ما يقوم به أي شخص طبيعي من تسليمه لنفسه من مبنى ال تزيد مساحته إعفاء

شرط أن يتعلق المبنى بوحدة سكنية غير قابلة  متر مربع ب300 لىالمغطاة ع

للقسمة مسلمة رخصة بناء في شأنها وأن يكون المبنى معدا للسكنى الرئيسية 

 .للمعني باألمر طوال أربع سنوات

 40.091.33 إعفاء كلي

 عقارية نشاطات التعاونيات
 امتالك تشجيع

 السكن
 91المادة

ها أفراد أسرة واحدة من أجل بناء وحدة  الشركات المدنية العقارية التي يؤسسإعفاء

 متر 300 لى المغطاة عها ال تزيد مساحتسكنية معدة لسكناهم الشخصية الرئيسية

 . لكل شخصمربع

 40.091.34 إعفاء كلي

 عقارية نشاطات األسر
 امتالك تشجيع

 السكن
 91المادة

 عمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء المتعلق بالسكن إعفاء

  .الجتماعيا
 40.091.35 إعفاء كلي

 التعاونيات
 الصناعة قطاع

 التقليدية

 الصناعة تشجيع

 التقليدية
 91المادة

عندما  العمليات التي تنجزها التعاونيات واتحاداتها المؤسسة بشكل قانوني إعفاء

تنحصر أنشطتها في جمع المواد األولية من عند المنخرطين وتسويقها أو عندما 

مالتها السنوي عن خمسة ماليين درهم إذا كانت تمارس نشاطا يتعلق يقل رقم معا

بتحويل مواد أولية تم جمعها من عند منخرطيها أو عناصر داخلة في اإلنتاج 

بواسطة تجهيزات ومعدات ووسائل إنتاج مماثلة للتي تستعملها المقاوالت الصناعية 

 . مت بتحويلهاالخاضعة للضريبة على الشركات وتسويق المنتجات التي قا

 40.091.36 إعفاء كلي

 الجمعيات
 األنشطة

 الجمعوية

 بالقطاع النهوض

 االجتماعي
 91المادة

 الحصول على ربح المعترف إلى الخدمات التي تقدمها الجمعيات غير الهادفة إعفاء

 .لها بصفة المنفعة العامة والشركات التعاضدية والمؤسسات االجتماعية للمأجورين
 40.091.37 إعفاء كلي
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التدبير من الهدف القطاعات المستفيدون  الرمز التدبير طبيعة االستثنائية التدابير المرجع

 العمومية اإلدارة الدولة
 كلفة تخفيض

 التمويل
 91المادة

 المالية األوراقعادة الخصم والفوائد المترتبة على إ عمليات الخصم وإعفاء

وكذا مختلف العموالت , الصادرة عن الدولة وسندات االقتراض التي تضمنها 

 .الممنوحة لقاء توظيف األوراق  والسندات المذكورة

 40.091.38 إعفاء كلي

 العمومية اإلدارة الدولة
 كلفة تخفيض

 التمويل
 91المادة

إعفاء العمليات المتعلقة بالقروض و السلفات الممنوحة للدولة و الجماعات المحلية 

  .من طرف المؤسسات المرخص لها بذلك
 40.091.39 إعفاء كلي

التعليم مؤسسات  التربية
 كلفة تخفيض

 التمويل
 91المادة

أو شركات التمويل  االئتمانئد القروض الممنوحة من طرف مؤسسات فواإعفاء 

 . لتمويل دراستهموالمعدةطلبة التعليم الخاص و التكوين المهني ل
 40.091.40 إعفاء كلي

التعليم مؤسسات  91المادة أخرى أهداف التربية

ة  الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات التعليم الخاص لفائدة التالميذ والطلبإعفاء

 والنقل المدرسي االطعامالمسجلين بها الذين يتابعون بها دراستهم وذلك فيما يخص 

 .والترفيه

 40.091.41 إعفاء كلي

 الصناع صغار

 مقدمي وصغار

 الخدمات

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

 91المادة أخرى أهداف
طبيون ومقومو  الالدالكونلخدمات التي يقدمها األطباء و أطباء األسنان و  اإعفاء

 .القوابل  ومصححو النطق والممرضون والعشابون والبصر
 40.091.43 إعفاء كلي

 المقاوالت

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

 40.091.44 إعفاء كلي .مستغلو المصحات أو المؤسسات الصحية أو العالجية لخدمات التي يقدمها اإعفاء 91المادة أخرى أهداف

 المقاوالت

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

 40.091.45 إعفاء كلي .مستغلو مختبرات التحاليل الطبية لخدمات التي يقدمها اإعفاء 91المادة أخرى أهداف
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التدبير من الهدف القطاعات المستفيدون  الرمز التدبير طبيعة االستثنائية التدابير المرجع

 األسر

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

 بقطاع النهوض

 الصحة
 40.091.46 إعفاء كلي .إعفاء عمليات بيع األجهزة الخاصة المعدة خصيصا للمعاقين 91المادة

 األسر

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

 بقطاع النهوض

 الصحة
 91المادة

المعترف لها بصفة المنفعة  الفحص البصري التي تقوم بها الجمعيات ت عملياإعفاء

 .  لفائدة قاصري البصرالعامة
 40.091.47 إعفاء كلي

 األسر

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

 بالقطاع النهوض

 جتماعياال
123;91المادة  40.091.48 إعفاء كلي .إعفاء عمليات بيع و استيراد المضادات الحيوية

 المالي القطاع األسر
 كلفة تخفيض

 التمويل
 40.091.49 إعفاء كلي .إعفاء عمليات القرض التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغرى لفائدة عمالئها 91المادة

 الجمعيات

 العمل الصحة،

 ياالجتماع

 والثقافي

 بقطاع النهوض

 الصحة
 40.091.50 إعفاء كلي . الخدمات التي تقدمها مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطانإعفاء 91المادة

 الجمعيات

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

 بقطاع النهوض

 الصحة
 91المادة

مجموع  الخدمات التي تقدمها مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان فيما يخص إعفاء

 .أنشطتها أو عملياتها المرتبطة بها
 40.091.51 إعفاء كلي

 فالحية نشاطات الفالحون
 القطاع تنمية

 الفالحي
 40.091.52 إعفاء كلي . العمليات الضرورية إلنجاز أهداف جمعيات مستغلي المياه الفالحيةإعفاء 91المادة
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 الجمعيات

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

 بقطاع النهوض

 الصحة
 40.091.53 إعفاء كلي .والشرايين إعفاء الخدمات التي تقدمها العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب 91المادة

التعليم مؤسسات  التربية

 بالثقافة النهوض

 أوقات واستغالل

 الفراغ

 91المادة
 مجموع األنشطة والعمليات التي ينجزها المكتب الوطني لألعمال الجامعية إعفاء

 .جتماعية والثقافيةواال
 40.091.54 إعفاء كلي

 الصناع صغار

 مقدمي وصغار

 الخدمات

 40.091.55 إعفاء كلي  . الخدمات التي تقدمها الشركات المسيرة لمراكز تدبير المحاسبة المعتمدةإعفاء 91المادة أخرى أهداف أخرى قطاعات

 المقاوالت

  األجنبية
 المالي القطاع

 كلفة تخفيض

 التمويل
 40.091.56 إعفاء كلي  . للتنمية العمليات التي ينجزها البنك اإلسالميإعفاء 91ادةالم

  التصدير قطاع المصدرون
 عمليات تشجيع

 التصدير
 92المادة

جل أللضريبة ل الخاضعين المنتجات المسلمة والخدمات المقدمة من لدن إعفاء

 .التصدير
 40.092.01 إعفاء كلي

  التصدير قطاع المصدرون
 عمليات يعتشج

 التصدير
 40.092.02 مالية تسهيالت .واألشياء الجارية عليها األنظمة الجمركية الواقفة أ البضائع إعفاء 92المادة

 فالحية نشاطات الصيادون
 القطاع تنمية

 الفالحي
123;92المادة

دوات وشباك الصيد المعدة لمحترفي الصيد أل  بالداخل و حين االستيرادعفاءاإل

 .البحري
 40.092.03 فاء كليإع

 فالحية نشاطات الفالحون
 القطاع تنمية

 الفالحي
123;92المادة  40.092.04 إعفاء كلي .سمدةلأل  بالداخل و حين االستيراد عفاءاإل

 فالحية نشاطات الفالحون
 القطاع تنمية

 الفالحي
123;92المادة

غراض ألخصصة لمنتجات والمعدات إذا كانت مل  بالداخل و حين االستيرادعفاءاإل

 .ال غيرفالحية 
 40.092.05 إعفاء كلي
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123;92المادة االستثمار تشجيع القطاعات جميع المقاوالت

 حساب في تقيد أن يجب التي االستثمار موالأل  بالداخل و حين االستيرادعفاءاإل

 للضريبة الخاضعة المنشآت اشترتها إذا الخصم في الحق وتخول الثابتة لألصول

 تاريخ من ابتداء شهرا) 24 ( وعشرين أربع مدة خالل المضافة، القيمة على

 نشاطها مزاولة في الشروع

 40.092.06 مالية تسهيالت

 النقل قطاع المقاوالت
 عوامل كلفة تخفيض

 اإلنتاج
 40.092.07 إعفاء كلي .صالح والتحويل المتعلقة بالمراكب البحريةإل عمليات البيع واعفاءإ 92المادة

 النقل قطاع المقاوالت
 عوامل كلفة تخفيض

 اإلنتاج
 92المادة

بحرية ال شركات المالحة دماجها في مراكبإل عمليات بيع المنتجات المعدة عفاءإ

 .والصيادين المحترفين ومجهزي سفن الصيد البحري
 40.092.08 إعفاء كلي

 فالحية نشاطات الصيادون
 القطاع تنمية

 الفالحي
 92المادة

دماجها في مراكب الصيادين المحترفين إللمنتجات المعدة  عمليات بيع اعفاءإ

 .ومجهزي سفن الصيد البحري
 40.092.09 إعفاء كلي

 عقارية نشاطات المقاوالت
 امتالك تشجيع

 السكن
 92المادة

 سكنيةزيد في كل وحدة تعمليات بناء أماكن معدة خصيصا للسكنى ال إعفاء 

 200.000قيمتها العقارية على  ومجموع ²م100مجموع مساحتها المغطاة على 

 . على القيمة المضافةدرهم باعتبار الضريبة

 40.092.10 إعفاء كلي

 عقارية نشاطات المقاوالت
 بالقطاع النهوض

 االجتماعي
 92المادة

إعفاء المنعشين العقاريين الذين ينجزون، في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة، 

 . سنوات5اجتماعي في أجل أقصاه  سكن 2500برنامجا لبناء ما ال يقل عن 
 40.092.11 إعفاء كلي

 أخرى قطاعات المأجورون
 المواد كلفة تخفيض

 الصنع في الداخلة
 40.092.12 إعفاء كلي .مأجوريها مباشرة إلى نشأة التي تقدمها الماإلطعام خدمات إعفاء 92المادة
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التعليم مؤسسات 123;92المادة التعليم تشجيع التربية

 المعدة للتعليم الخاص أو التكوين يةسلع التجهيزل بالداخل و حين االستيراد لعفاءاإل

ألصول الثابتة والمقتناة من طرف المؤسسات االمهني التي يجب أن تقيد في حساب 

 المستخدمة للنقل غيرالخاصة للتعليم أو التكوين المهني باستثناء السيارات 

) 24 ( وعشرين أربع مدة خالل ضالمدرسي الجماعي والمعدة خصيصا لهذا الغر

 .نشاطها مزاولة في الشروع تاريخ من ابتداء شهرا

 40.092.13 إعفاء كلي

 الصناع صغار

 مقدمي وصغار

 الخدمات

 النقل قطاع
 تجديد على الحث

 السيارات حظيرة
 92المادة

العربات الجديدة التي يتم اقتناؤها من طرف األشخاص الطبيعيين بغرض  إعفاء

 .ا خصيصا كسيارات أجرةاستغالله
 40.092.14 إعفاء كلي

الثقافية النشاطات الدولة

 بالثقافة النهوض

 أوقات واستغالل

 الفراغ

 92المادة
 عمليات ترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات األساسية ذات المنفعة إعفاء

 .العامة التي ينجزها األشخاص الذاتيون والمعنويون
 40.092.15 إعفاء كلي

 األسر

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

 بقطاع النهوض

 الصحة
123;92المادة

لمواد والتجهيزات التالية المستعملة في تنقية  ل بالداخل و حين االستيرادعفاءاإل

 .الدم
 40.092.16 إعفاء كلي

 النقل قطاع المقاوالت
 عوامل كلفة تخفيض

 اإلنتاج
123;92المادة

 والشاحنات والسلع التجهيزية المتصلة لحافالتل ين االستيراد بالداخل و حعفاءاإل

 من لدن منشآت النقل قتناةبها الواجب تقييدها في حساب لألصول الثابتة والم

 في الشروع تاريخ من ابتداء شهرا) 24 ( وعشرين أربع مدة خاللالدولي عبر 

 .نشاطها مزاولة

 40.092.17 مالية تسهيالت
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 الجمعيات
 األنشطة

 جمعويةال

 بالقطاع النهوض

 االجتماعي
123;92المادة

لسلع التجهيزية والمعدات واألدوات المشتراة من  بالداخل و حين االستيراد لعفاءاإل

لدن الجمعيات المهتمة بشؤون األشخاص المعاقين والتي ال تهدف إلى الحصول 

وكولة إليها على ربح إذا كان استعمالها للسلع المذكورة يدخل في نطاق المهام الم

 .بمقتضى أنظمتها األساسية

 40.092.18 إعفاء كلي

 الجمعيات
 األنشطة

 الجمعوية

 بقطاع النهوض

 الصحة
123;92المادة

لسلع التجهيزية والمعدات واألدوات المشتراة من ل  بالداخل و حين االستيرادعفاءاإل

نطاق المهام لمغربي إذا كان استعمالها من قبله يدخل في ا" الهالل األحمر"لدن 

 .الموكولة إليه بمقتضى نظامه األساسي

 40.092.19 إعفاء كلي

 األسر

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

 بقطاع النهوض

 الصحة
123;92المادة

 أمراض السكري لعالجألدوية المخصصة  بالداخل و حين االستيراد لعفاءاإل

 . والشرايين ومرض السيدا وأمراض القلبالربوو
 40.092.20 ليإعفاء ك

 الدولة

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

 بالقطاع النهوض

 االجتماعي
123;92المادة

لسلع والبضائع واألشغال والخدمات التي يسلمها  بالداخل وحين االستيراد لعفاءاإل

األشخاص الطبيعيون أو المعنويون المغاربة أو األجانب على سبيل الهبة إلى الدولة 

محلية والمؤسسات العامة والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة والجماعات ال

العامة التي تعنى باألحوال االجتماعية والصحية لألشخاص المعاقين أو الموجودين 

 .في وضعية صعبة

 40.092.21 إعفاء كلي

 الدولة
 األنشطة

 الجمعوية

 بالتعاون النهوض

 الدولي
123;92المادة

لسلع والبضائع واألشغال والخدمات التي تسلمها يراد ل بالداخل و حين االستعفاءاإل

الحكومات األجنبية أو المنظمات الدولية على سبيل الهبة في نطاق التعاون الدولي 

إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والجمعيات المعترف لها بصفة 

  .المنفعة العامة

 40.092.22 إعفاء كلي

 المنظمات

 الدولية
 الدولي تعاونال

 بالتعاون النهوض

 الدولي
 92المادة

 السلع والبضائع واألشغال والخدمات التي تسلمها حكومة المملكة المغربية إعفاء

 ؛على سبيل الهبة إلى الحكومات األجنبية 
 40.092.23 إعفاء كلي
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 القطاعات جميع المقاوالت
 بالتعاون النهوض

 الدولي
123;92المادة

لسلع والبضائع واألشغال والخدمات التي يمولها ل  حين االستيراد بالداخل وعفاءاإل

 .االتحاد األوربي بواسطة هبات
 40.092.24 إعفاء كلي

التعليم مؤسسات 123;92المادة التعليم تشجيع التربية

لمعدات التربوية أو العلمية أو الثقافية المستوردة ل  بالداخل و حين االستيرادعفاءاإل

م والضرائب على االستيراد طبقا التفاقات منظمة األمـم المتحدة معفاة من الرسو

 .»UNESCO«للتربيــة و العلــوم والثقافــة 

 40.092.25 إعفاء كلي

 النقل قطاع المقاوالت
 عوامل كلفة تخفيض

 اإلنتاج
 92المادة

 عمليات النقل الدولي والخدمات المرتبطة بها وكذا عمليات اإلصالح و إعفاء

الصيانة والتحويل و االستئجار والكراء المتعلقة بمختلف وسائل النقل التعهد و

 .المذكور
 40.092.26 إعفاء كلي

 المؤسسات

 العمومية
 العمومية اإلدارة

 تحمالت تقليص

 الدولة
 92المادة

  : العمليات واألنشطة التي يقوم بها بنك المغرب فيما يتعلق إعفاء

ة والعمالت وغيرها من القيم والوثائق  بإصدار النقود وصنع األوراق المالي-

  األمنية؛

  بالخدمات المقدمة للدولة؛-

 . وبصفة عامة، بكل نشاط ال يهدف للحصول على ربح-

 40.092.27 إعفاء كلي

 المقاوالت

  األجنبية
الثقافية النشاطات

 عمليات تشجيع

 التصدير
 92المادة

 لإلنتاجات المنشآت األجنبية المتملكة أو المكتراة من لدن السلع والخدمات إعفاء

 .المغربب بمناسبة تصوير أفالم ة والتلفزيونية والسينمائية البصريةالسمعي
 40.092.28 إعفاء كلي

  التصدير قطاع المصدرون
 عمليات تشجيع

 التصدير
 92المادة

المنتجات المسلمة والخدمات المقدمة لمناطق التصدير الحرة والواردة من  إعفاء

 .ضع للضريبةالتراب الخا
 40.092.29 إعفاء كلي

 المقاوالت

  األجنبية
 المالي القطاع

 كلفة تخفيض

 التمويل
 92المادة

الفوائد والعموالت عن عمليات القرض وجميع الخدمات األخرى التي تقوم بها 

 ".OFFSHORE "البنوك المتواجدة بالمناطق الحرة
 40.092.30 إعفاء كلي
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 المقاوالت

  األجنبية
 المالي القطاع

 كلفة تخفيض

 التمويل
 92المادة

 SOCIETE HOLDING العمليات المنجزة من لدن الشركات القابضة

OFFSHORE »  «لفائدة البنوك المتواجدة في المناطق الحرة  « OFFSHORE »  أو 

لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين ويؤدى عنها بعمالت أجنبية قابلة 

 .للتحويل

 40.092.31 إعفاء كلي

123;92المادة االستثمار تشجيع التربية المقاوالت

لسلع التجهيزية والمعدات واألدوات المشتراة ل  بالداخل و حين االستيرادعفاءاإل 

 أربع مدة خالل اإلعفاء هذا ويطبق .من لدن حاملي شهادات التكوين المهني

 .مطهنشا مزاولة في الشروع تاريخ من ابتداء شهرا) 24 ( وعشرين

 40.092.32 إعفاء كلي

 الجمعيات

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

 بقطاع النهوض

 الصحة
123;92المادة

لسلع التجهيزية والمعدات واألدوات المشتراة من ل  بالداخل و حين االستيرادعفاءاإل

لدن مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان في إطار المهام المخولة لها بالقانون السالف 

 .الذكر

 40.092.33 إعفاء كلي

 المنظمات

 الدولية
 الدولي التعاون

 بالتعاون النهوض

 الدولي
123;92المادة

لسلع المنقولة أو غير المنقولة المشتراة من لدن ل  بالداخل و حين االستيرادعفاءاإل

 .وكالة بيت مال القدس
 40.092.34 إعفاء كلي

 التنمية وكاالت
 المناطق

 الجغرافية

 قالمناط تنمية

 المحرومة
 92المادة

الوكالة الخاصة " مجموع األنشطة والعمليات المنجزة من لدن الشركة المسماة إعفاء

 ".طنجة البحر األبيض المتوسط
 40.092.35 إعفاء كلي

 المنعشون

 العقاريون
 92المادة التعليم تشجيع عقارية نشاطات

 األقل منعلى لمتكونة عمليات بناء األحياء واإلقامات والمباني الجامعية ا إعفاء

المنجزة من لدن  وسريرينلكل غرفة  اإليوائية ةطاقال تتجاوز ال غرفة 500

 .المنعشين العقاريين خالل مدة أقصاها ثالث سنوات

 40.092.36 إعفاء كلي

 عقارية نشاطات األسر
 امتالك تشجيع

 السكن
 92المادة

من طرف " النسيم" وع  عمليات إنجاز المساكن اإلجتماعية المتعلقة بمشرإعفاء

 . )SONADAC(الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية 
 40.092.37 إعفاء كلي

 عقارية نشاطات األسر
 امتالك تشجيع

 السكن
 40.092.38 إعفاء كلي .في إطار أنشطتها" سال الجديدة"  العمليات المنجزة من طرف شركة إعفاء 92المادة
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 الجمعيات

 السالمة

 واالحتياط

 ياالجتماع

 92المادة التعليم تشجيع
ألعمال االجتماعية للنهوض باالعمليات المنجزة من طرف مؤسسة محمد السادس 

 .والتربية والتكوين وفقا للمهام المنوطة بها
 40.092.39 إعفاء كلي

 المقاوالت

  األجنبية
 الطاقة قطاعات

 القطاع تنمية

 المنجمي
123;92المادة

عمليات اقتناء السلع والخدمات من لدن الحاصلين د ل بالداخل و حين االستيراعفاءاإل

على امتياز استغالل حقول الهيدروكاربورات وان اقتضى الحال من لدن كل واحد 

من الحاصلين عليه إن كان مشتركا  بينهم، وكذا المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن 

غالل حقول  المتعلق بالتنقيب واست21.90معهم تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 

  .الهيدروكاربورات

 40.092.43 إعفاء كلي

  التصدير قطاع األسر
 عمليات تشجيع

 التصدير
 92المادة

السلع والمواد المقتناة في الداخل من طرف األشخاص الذاتيين غير المقيمين عند 

مغادرتهم التراب الوطني وذلك بالنسبة لكل شراء يساو ي أو يفوق مبلغ ألفي 

 .درهم) 2000(

 40.092.44 إعفاء كلي

التعليم مؤسسات 123;92المادة التعليم تشجيع التربية
 التي والتجهيزات والسلع المواد استيراد عمليات بالداخل و حين االستيراد لعفاءاإل

  .األخوين جامعة بها تقوم
 40.092.47 إعفاء كلي

, 99 المادتين الشرائية القدرة دعم أخرى قطاعات األسر
121 

 عمليات البيع  مع الحق في الخصم7%البالغ  ضريبة بالسعر المخفضتخضع لل

و كذا خدمات التطهير الماء المزودة به شبكات التوزيع العام ب والتسليم المتعلقة

 .المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير
 40.099.01 تخفيض

 ,99 المادتين الشرائية القدرة دعم الطاقة قطاعات األسر
121 

 العمليات  مع الحق في الخصم7%البالغ  تخضع للضريبة بالسعر المخفض

 .يجار عدادي الماء والكهرباءإب المتعلقة
 40.099.02 تخفيض

, 99 المادتين الشرائية القدرة دعم الطاقة قطاعات األسر
121 

غاز النفط   مع الحق في الخصم7%البالغ  تخضع للضريبة بالسعر المخفض

 .خرىألات الغازية اربووالهيدروكار
 40.099.03 تخفيض
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 الطاقة قطاعات المقاوالت
 عوامل كلفة تخفيض

 اإلنتاج
, 99 المادتين

121 
 مع الحق في الخصم زيوت النفط أو 7%البالغ  تخضع للضريبة بالسعر المخفض

 .الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاة
 40.099.04 تخفيض

 األسر

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 قافيوالث

 بقطاع النهوض

 الصحة
, 99 المادتين

121 

 المنتجات  مع الحق في الخصم7% البالغ تخضع للضريبة بالسعر المخفض

الصيدلية والمواد األولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في 

 .تركيب المنتجات الصيدلية"

 40.099.05 تخفيض

 األسر

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

 بقطاع هوضالن

 الصحة
, 99 المادتين

121 
 اللفائف غير  مع الحق في الخصم7%البالغ  تخضع للضريبة بالسعر المخفض

 .المرجعة للمنتجات الصيدلية وكذا المنتجات والمواد الداخلة في صنعها
 40.099.06 تخفيض

, 99 المادتين الشرائية القدرة دعم التربية األسر
121 

األدوات   مع الحق في الخصم7%البالغ  خفضتخضع للضريبة بالسعر الم

 .المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها
 40.099.07 تخفيض

 فالحية نشاطات الفالحون
 القطاع تنمية

 الفالحي
, 99 المادتين

121 

األغذية المعدة   مع الحق في الخصم7%البالغ  تخضع للضريبة بالسعر المخفض

غذية البسيطة مثل ألماعدا ا وكذا الكسب المستعمل لصنعها، لتغذية البهائم والدواجن

 .الحبوب والنفايات واللباب وحثالة الشعير والتبن

 40.099.08 تخفيض

, 99 المادتين الشرائية القدرة دعم غذائية صناعات األسر
121 

 السكر على الخصم في الحق مع 7 %البالغ المخفض بالسعر الضريبة تطبيق

 غير الخالص السكر وأشربة والقند" الفرجواز "ذكر فيما ويدخل ل،المكت أو المصفى

 .المسكرة المواد باقي عدا ما الملونة، وغير المعطرة

 40.099.09 تخفيض

, 99 المادتين الشرائية القدرة دعم غذائية صناعات األسر
121 

مصبرات   مع الحق في الخصم7%البالغ  خضع للضريبة بالسعر المخفضت

 .السردين
 40.099.10 فيضتخ

, 99 المادتين الشرائية القدرة دعم غذائية صناعات األسر
121 

.مسحوق الحليب مع الحق في الخصم 7%خضع للضريبة بالسعر المخفض البالغ ي  40.099.11 تخفيض
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 األسر

 الصناعات

 الكيميائية،

 السيارات

, 99 المادتين الشرائية القدرة دعم
121 

الصابون المنزلي   مع الحق في الخصم7%البالغ  خضع للضريبة بالسعر المخفضي

 .)في شكل قطع أو كتل ( 
 40.099.12 تخفيض

 األسر

 الصناعات

 الكيميائية،

 السيارات

 تجديد على الحث

 السيارات حظيرة
, 99 المادتين

121 

 السيارة المسماة  مع الحق في الخصم7%البالغ  تخضع للضريبة بالسعر المخفض

وجميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، وكذا خدمات " السيارة االقتصادية"

 .تركيب السيارة االقتصادية المذكورة

 40.099.13 تخفيض

 المؤسسات

 العمومية
 النقل قطاع

 عوامل كلفة تخفيض

 اإلنتاج
, 99 المادتين

121 
 الرسم المستحق  مع الحق في الخصم7%البالغ  تخضع للضريبة بالسعر المخفض

 .ي الطرق السيارة التي تستغلها شركات متمتعة باالمتياز في ذلكعن المرور ف
 40.099.14 تخفيض

 فالحية نشاطات الفالحون
 القطاع تنمية

 الفالحي
 121 المادة 

 ةالذرة والشعير والكسب المعدعلى  %7 البالغ لضريبة بالسعر المخفضطبيق ات

 .اجنولبهائم والدالمعدة ل األغذيةلصنع 
 40.121.01 تخفيض

 فالحية نشاطات الفالحون
 القطاع تنمية

 الفالحي
 121 المادة 

 )Manioc( فيما يخص المنيهوت %7 البالغ لضريبة بالسعر المخفضطبيق ات

 .)( Sorgho à Grains ورذالب ذات والذرة البيضاء
 40.121.02 تخفيض

  المادتين االستثمار تشجيع غذائية صناعات المقاوالت
99,121 

السلع   مع الحق في الخصم10%البالغ  بالسعر المخفضتخضع للضريبة 

التجهيزية، من غير اعتبار العقارات وعربات النقل، التي تتملكها المطاحن 

 .ومؤسسات تربية الدواجن

 40.099.15 تخفيض

  المادتين الشرائية القدرة دعم فالحية نشاطات األسر
99,121 

 الزبدة باستثناء لحق في الخصم مع ا14%البالغ  تخضع للضريبة بالسعر المخفض

  .الزبدة ذات الصنع التقليدي
 40.099.16 تخفيض

  المادتين الشرائية القدرة دعم غذائية صناعات األسر
99,121 

الشحوم الغذائية   مع الحق في الخصم14%البالغ  تخضع للضريبة بالسعر المخفض

 .والمرغرين والشحوم المذوبة) الحيوانية أو النباتية ( 
 40.099.17 خفيضت

  المادتين الشرائية القدرة دعم غذائية صناعات األسر
99,121 

معبأ أو ( الشاي  مع الحق في الخصم14%البالغ  تخضع للضريبة بالسعر المخفض

 ).غير معبأ
 40.099.18 تخفيض
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 المنعشون

 العقاريون
 عقارية نشاطات

 امتالك تشجيع

 السكن
  المادتين
99,121 

عمليات   مع الحق في الخصم14%البالغ  سعر المخفضتخضع للضريبة بال

 .مقاوالت األشغال العقارية
 40.099.19 تخفيض

 النقل قطاع المقاوالت
 عوامل كلفة تخفيض

 اإلنتاج
  المادتين
99,121 

عمليات نقل   مع الحق في الخصم14%البالغ  تخضع للضريبة بالسعر المخفض

 .المسافرين والبضائع
 40.099.20 تخفيض

 النقل قطاع ألسرا
 تجديد على الحث

 السيارات حظيرة
  المادتين
99,121 

العربة السيارة   مع الحق في الخصم14%البالغ  تخضع للضريبة بالسعر المخفض

والدراجة النارية " السيارة النفعية الخفيفة االقتصادية " لنقل البضائع المسماة  

 .تجات والمواد الداخلة في صنعهماوكذا جميع المن" الدراجة االقتصادية " المسماة 

 40.099.21 تخفيض

  المادتين  الشرائية القدرة دعم الطاقة قطاعات األسر
99,121 

 الطاقة  مع الحق في الخصم14%البالغ  تخضع للضريبة بالسعر المخفض

 .الشمسية والمسخناتالكهربائية 
 40.099.22 تخفيض

 99 ةالماد أخرى أهداف المالي القطاع المقاوالت

الخدمات ، من غير حق في الخصم  14%البالغ  تخضع للضريبة بالسعر المخفض

حدى إل نظرا للعقود التي يقدمها ،المؤداة عن كل عون أو وسيط أو سمسار

  .مقاوالت التأمين

 40.099.23 تخفيض

  التصدير قطاع المصدرون
 عمليات تشجيع

 التصدير
 123 المادة

ئع والمواد والتوريدات الجارية عليها األنظمة لبضالعفاء عند االستيراد اإل 

 .االقتصادية الجمركية
 40.123.01 مالية تسهيالت

 المؤسسات

 العمومية
 العمومية اإلدارة

 المواد كلفة تخفيض

 الصنع في الداخلة
 123 المادة

النقود المتداولة بصفة قانونية وكذا جميع المعادن تعفى من الضريبة عند اإلستيراد 

 . المعدة للعمليات التي ينجزها بنك المغرب لحسابه الخاصالثمينة
 40.123.02 إعفاء كلي

 النشر قطاع المقاوالت
 بالقطاع النهوض

 السياحي
 123 المادة

المطويات  ولو ودلة ألرات الدعائية مثل اونشمال تعفى من الضريبة عند اإلستيراد

ة بلد أو جهة أو  حث الجمهور على زيارإلى إذا كانت تهدف أساسا ،مصورة 

معدة لتوزيعها بالمجان وغير متضمنة كانت سوق أو معرض يكتسي طابعا عاما و

  .عالن تجاريإألي 

 40.123.03 إعفاء كلي
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 النقل قطاع المقاوالت
 عوامل كلفة تخفيض

 اإلنتاج
 123 المادة

 ات المعدة لتموين السفن التي تقومر الهيدروكاربوتعفى من الضريبة عند اإلستيراد

بمالحة في أعالي البحار وأجهزة المالحة الجوية التي تقوم بمالحة فيما وراء 

 من الرسوم الجمركية وفق الشروط المحددة إذا كانت معفاةالحدود باتجاه الخارج 

 .في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 40.123.04 إعفاء كلي

 فالحية نشاطات الصيادون
 القطاع تنمية

 الفالحي
 123 دةالما

السفن مهما كانت حمولتها المستخدمة للصيد د عفى من الضريبة عند اإلستيرات

 ،البحري وأدوات وشباك الصيد البحري وبيض القد والطعوم المعدة لسفن الصيد

المالحة الجوية المخصصة لمجهزي السفن ومحترفي الصيد في أعالي  وكذا أجهزة

   .راب السمكالبحار والمستخدمة فقط للكشف عن مواقع أس

 40.123.05 إعفاء كلي

 فالحية نشاطات الفالحون
 القطاع تنمية

 الفالحي
 123 المادة

أنواع البصل والعساقيل والجذور ذات  اللباب ويعفى من الضريبة عند اإلستيراد

 .العساقيل والعباقر والجذامير في حالة جمس
 40.123.06 إعفاء كلي

 فالحية نشاطات الفالحون
 اعالقط تنمية

 الفالحي
 123 المادة

 الحيوانات الحية األصيلة من أنواع الخيول تعفى من الضريبة عند اإلستيراد

 .واألبقار واألغنام وكذا الماعز والجمال والنعام وبيض النعام المعد للحضن
 40.123.07 إعفاء كلي

 123 المادة االستثمار تشجيع القطاعات جميع المقاوالت

 السلع التجهيزية والمعدات واألدوات الضرورية إلستيرادتعفى من الضريبة عند ا

اتفاقية إلنجاز مشاريع استثمار تفوق كلفتها مائتي مليون درهم و ذلك في إطار 

؛ ويشمل هذا اإلعفاء أجزاء و قطع الغيار واللوازم المستوردة في برم مع الدولةت

 .نفس الوقت مع التجهيزات المذكورة

 40.123.08 إعفاء كلي

 أخرى قطاعات مقاوالتال
 المواد كلفة تخفيض

 الصنع في الداخلة
 40.123.09 إعفاء كلي . الذهب الصافي في سبائك أو قضبانيعفى من الضريبة عند اإلستيراد 123 المادة

 النقل قطاع المقاوالت
 عوامل كلفة تخفيض

 اإلنتاج
 123 المادة

فن والمراكب والبواخر  المراكب البحرية والستعفى من الضريبة عند اإلستيراد

والزوارق التي تستطيع بوسائلها الخاصة أن تكون وسيلة للنقل في البحر وتقوم 

 .بمالحة بحرية بوجه خاص

 40.123.10 إعفاء كلي
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التدبير من الهدف القطاعات المستفيدون  الرمز التدبير طبيعة االستثنائية التدابير المرجع

 40.123.11 إعفاء كلي .ة الحمص والعدس والفول على حالتها الطبيعي من الضريبة عند االستيرادىعفي 123 المادة الشرائية القدرة دعم فالحية نشاطات األسر

 أخرى قطاعات األسر
 المواد كلفة تخفيض

 الصنع في الداخلة
 123 المادة

طعام إلوم واألسماك المعدة لمؤسسات ا اللحتعفى من الضريبة عند االستيراد

 .المحددة في المسمية الجمركية
 40.123.12 إعفاء كلي

 المالي القطاع األسر
 كلفة تخفيض

 التمويل
 123 المادة

 التجهيزات والمعدات المخصصة لتسيير جمعيات تعفى من الضريبة عند االستيراد

 .السلفات الصغرى
 40.123.13 إعفاء كلي

 األنشطة الجمعيات
 الجمعوية

 بالقطاع النهوض
   االجتماعي

 المنوطة للمهام وفقا للتضامن  الخامس محمد مؤسسة طرف من المنجزة العمليات
 AAA.45.40 إعفاء كلي .بها

 األنشطة الجمعيات
 الجمعوية

 بالقطاع النهوض
 AAB.45.40 إعفاء كلي .السجناء ادماج إلعادة السادس محمد مؤسسة طرف من المنجزة العمليات   االجتماعي
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  واجبات التسجيل والتنبر و الرسم على عقود التأمين و الضريبة السنوية الخاصة على السيارات
 .   س.خ.س.ض/ ت.ع.ر/ ت.ة برسم والتدابير االستثنائي: 4الجدول 

 
المستفيدون  الرمز التدبير طبيعة االستثنائية التدابير المرجع التدبير من الهدف القطاعات

 واجبات التسجيل والتنبر    

 عقارية نشاطات الفالحون

 المعامالت كلفة تخفيض

 طرف من المنجزة

 المقاوالت

 129المادة
عقارية و كذا عمليات اإليجار و التخلي عن إعفاء المحررات المثبتة لعمليات 

 .حقوق الماء
 50.129.01 إعفاء كلي

 129المادة الدولة تحمالت تقليص العمومية اإلدارة الدولة
و االحتالل   إعفاء المحررات المتعلقة بنزع الملكية ألجل المصلحة العامة

 .المؤقت
 50.129.02 إعفاء كلي

 129المادة الدولة حمالتت تقليص العمومية اإلدارة الدولة
االقتناءات المنجزة من طرف الدولة و المعاوضات و الهبات و االتفاقيات التي 

 .تعود عليها بالنفع
 50.129.03 إعفاء كلي

 50.129.04 إعفاء كلي   .عقود التحبيس و جميع أنواع االتفاقيات المبرمة بين األحباس  و الدولة 129المادة الدولة تحمالت تقليص العمومية اإلدارة الدولة

 129المادة الدولة تحمالت تقليص التربية الدولة
االقتناءات و المعاوضات العقارية التي تنجزها الجماعات المحلية و المعدة 

 .للتعليم العمومي
 50.129.05 إعفاء كلي

 الدولة

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

 129المادة الدولة تحمالت تقليص
ضات العقارية التي تنجزها الجماعات المحلية و المعدة و و المعااالقتناءات

 .لإلسعاف االجتماعي و المحافظة على الصحة العامة
 50.129.06 إعفاء كلي

 الدولة

 السالمة

 واالحتياط

 االجتماعي

 المعامالت كلفة تخفيض

 طرف من المنجزة

 المقاوالت

 129المادة
            طني للضمان االجتماعي االقتناءات المنجزة من طرف الصندوق الو

 .و المعاوضات و االتفاقيات التي تعود عليه بالنفع
 50.129.07 إعفاء كلي
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 القطاعات جميع المقاوالت

 المعامالت كلفة تخفيض

 طرف من المنجزة

 المقاوالت

 50.129.08 إعفاء كلي .عقود إجارة الخدمة المشهود عليها كتابة 129المادة

 المأجورون

 المةالس

 واالحتياط

 االجتماعي

 بالقطاع النهوض

 االجتماعي
 50.129.09 إعفاء كلي .العقود المتعلقة بالشركات التعاضدية و المؤسسات االجتماعية للمأجورين 129المادة

 الدولة

 السالمة

 واالحتياط

 االجتماعي

 المعامالت كلفة تخفيض

 طرف من المنجزة

 المقاوالت

 129المادة
زة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد و الصندوق المغربي االقتناءات المنج

 .المهني للتقاعد وعقود المعاوضات و االتفاقيات التي تعود عليهما بالنفع
 50.129.10 إعفاء كلي

 الجمعيات
 األنشطة

 الجمعوية

 بالقطاع النهوض

 االجتماعي
 50.129.11 إعفاء كلي .شخاص المعاقينعقود اقتناء العقارات من طرف الجمعيات المهتمة بشؤون األ 129المادة

 الجمعيات

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

 بالقطاع النهوض

 االجتماعي
 129المادة

: المحررات و الوثائق و التفويتات التي تعود بالنفع على المؤسسات التالية

 .التعاون الوطني، الجمعيات الخيرية التي تتلقى إعانات من التعاون الوطني
 50.129.12 فاء كليإع

 الجمعيات

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

الصحة بقطاع النهوض  129المادة
: المحررات و الوثائق و التفويتات التي تعود بالنفع على المؤسسات التالية

  .الهالل األحمر المغربي، العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و الشرايين
 50.129.13 إعفاء كلي

 توكاال

 التنمية
 50.129.14 إعفاء كلي .العقود المتعلقة بالعمليات التي تنجزها شركة سال الجديدة 129المادة السكن امتالك تشجيع عقارية نشاطات

 129المادة السكن امتالك تشجيع عقارية نشاطات الدولة
 العقود و العمليات التي تنجزها الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية 

(SONADAC)النسيم" تعلقة بإنجاز مساكن اجتماعية تخص مشاريع   الم." 
 50.129.15 إعفاء كلي
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 129المادة التعليم تشجيع التربية الجمعيات
 مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمالالعقود و العمليات التي تنجزها 

 .للتربية و التكوينجتماعية اال
 50.129.16 إعفاء كلي

 الجمعيات

 العمل الصحة،

 اعياالجتم

 والثقافي

الصحة بقطاع النهوض  129المادة
 السرطان،  داءالعقود المتعلقة بنشاط و عمليات مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة

 .مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان
 50.129.17 إعفاء كلي

 الجمعيات

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

 50.129.18 إعفاء كلي .ألرباب األمالك الحضريةعمليات الجمعيات النقابية  129المادة السكن امتالك تشجيع

 المنعشون

 العقاريون
 50.129.19 إعفاء كلي .عقود تأسيس و حل الشركات التعاونية للسكنى المقبولة و اتحاداتها 129المادة السكن امتالك تشجيع عقارية نشاطات

 129المادة السكن امتالك تشجيع عقارية نشاطات األسر

لبيع أو الكراء عن طريق اإليجار الحكري لقطع أرضية في ملك العقود المثبتة ل

الدولة، مجهزة من طرفها أو من طرف الجماعات المحلية و مخصصة إلعادة 

 .إيواء سكان األحياء غيرالصحية أو مدن الصفيح

 50.129.20 إعفاء كلي

 129المادة السكن امتالك تشجيع عقارية نشاطات األسر
 عن اإليجار و الكراء من الباطن، لعقارات أو حقوق عقود اإليجار و التخلي

 .عينية عقارية و المبرمة شفاهيا
 50.129.21 إعفاء كلي

 129المادة الفالحي القطاع تنمية الصيد و الفالحة الدولة
المحررات المتعلقة بمنح أراض فالحية أو قابلة للفالحة من الملك الخاص 

 .للدولة
 50.129.22 إعفاء كلي

 129المادة االستثمار تشجيع القطاعات جميع التالمقاو
المحررات المتعلقة باقتناء أراض فضاء في إطار إنجاز مشروع استثماري 

 . سنوات3داخل أجل أقصاه  غير التجزيئ أو البناء
  50.129.23 إعفاء كلي

 المنعشون

 العقاريون
 129المادة السكن امتالك تشجيع عقارية نشاطات

 األراضي من أجل  القيام في إطار اتفاقية مع الدولة، ببناء ما  اقتناءدإعفاء عقو

 . سنوات5 مسكن داخل أجل أقصاه 2500ال يقل عن 
 50.129.24 إعفاء كلي
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 المنعشون

 العقاريون
 129المادة السكن امتالك تشجيع عقارية نشاطات

إعفاء عقود اقتناء أراض مخصصة لبناء أحياء أو إقامات أو مبان جامعية ال 

 سنوات، و ذلك في 3 سرير داخل أجل أقصاه 1000تقل طاقتها اإليوائية عن 

 .إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة

 50.129.25 إعفاء كلي

 المنعشون

 العقاريون
 129المادة االستثمار تشجيع عقارية نشاطات

المحررات المتعلقة باالقتناءات المنجزة من طرف شركات اإليجار التمويلي 

 .العقارية
 50.129.26 عفاء كليإ

 129المادة الفالحي القطاع تنمية الصيد و الفالحة الفالحون

 إذا الحضري، المدار خارج الواقعة الفالحية بالعقارات المتعلقة المعاوضات

 من يتسلمه من بأمالك متصل بشأنها المعاوضة المبرمة العقارات أحد أن ثبت

 .المعاوضة في الطرفين

 50.129.27 إعفاء كلي

  التصدير قطاع المصدرون
 عمليات تشجيع

 التصدير
 129المادة

عقود تأسيس والزيادة في رأس مال الوكالة الخاصة طنجة  من اإلعفاء تستفيد

ـ البحر األبيض المتوسط وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وإعداد واستغالل 

 والمقامة الخاصة لتنمية طنجة ـ البحر األبيض المتوسطوصيانة مشروع المنطقة 

 .الحرةفي مناطق التصدير 

 50.129.28 إعفاء كلي

 عقارية نشاطات المصدرون
 عمليات تشجيع

 التصدير
 129المادة

عقود اقتناء الشركات الواقعة في مناطق التصدير الحرة لألراضي الالزمة 

  .إلنجاز مشاريعها االستثمارية
 50.129.29 إعفاء كلي

 المقاوالت

  األجنبية
 129المادة االستثمار تشجيع ماليال القطاع

عقود تأسيس و الزيادة في رأسمال البنوك و الشركات القابضة الحرة 

"Offshore."  
 50.129.30 إعفاء كلي

 المقاوالت

  األجنبية
 129المادة االستثمار تشجيع المالي القطاع

ة للعقارات الالزم" Offshore"عقود اقتناء البنوك و الشركات القابضة الحرة 

 .إلحداث مقراتها أو وكاالتها أو فروعها
 50.129.31 إعفاء كلي

 وكاالت

  التنمية
 

 المناطق

 الجغرافية
 129المادة االستثمار تشجيع

نقل األموال التابعة لملك الدولة الخاص بدون عوض إلى كل من الوكالة 

  . البحر األبيض المتوسط و الشركات المتدخلة- الخاصة طنجة
 50.129.32 إعفاء كلي
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 129المادة االستثمار تشجيع  جميع القطاعات  المقاوالت
 سنوات من تخفيض رأس المال 3إعادة تكوين رأس المال كليا أو جزئيا داخل 

  .المذكور بالنسبة للشركات و المجموعات ذات النفع االقتصادي

 إعفاء كلي
50.129.33  

  

  تعبئة االدخار الداخلي  القطاع المالي المقاوالت

129المادة بالنسبة للزيادة في رأسمال الشركات التي أدرجت أسهمها في جدول أسعار 

بورصة القيم، و تأسيس شركات االستثمار أو شركات تدبير القيم المنقولة أو 

  .الزيادة في رأسمالها

 إعفاء كلي

50.129.34  

  

 المقاوالت
  أهداف أخرى  جميع القطاعات

129المادة سسة لغرفة التجارة و الصناعة و غرف إعفاء عقود تأسيس الشركات المؤ

  .الصناعة التقليدية أو غرف الفالحين التابعة لها مراكز تدبير المحاسبة المعتمدة

 إعفاء كلي
50.129.35  

  

  تعبئة االدخار الداخلي  القطاع المالي المقاوالت

129المادة ل على إعفاء العقود المتعلقة بالتغيير الطارئ على رأس المال و التغيير المدخ

األنظمة األساسية أو الضوابط المتعلقة بتسيير الهيآت المكلفة بالتوظيف 

  .الجماعي للقيم المنقولة و هيئات توظيف رأس المال بالمجازفة

 إعفاء كلي

50.129.36  

  

 المقاوالت
  تعبئة االدخار الداخلي  القطاع المالي

129المادة جماعي للتسنيد و بتملك إعفاء العقود المتعلقة بتأسيس صناديق التوظيف ال 

األصول و إصدار سندات االقتراض و الحصص و تفويتها و تغيير ضوابط 

التسيير و غيرها من العقود المتعلقة بسير الصناديق المذكورة وفقا للنصوص 

  .التنظيمية الجاري بها العمل

 إعفاء كلي

50.129.37  

و كاالت 

  التنمية

المناطق 

  الجغرافية
  تشجيع االستثمار

129ادةالم إعفاء العقود أو األعمال أو العمليات المتعلقة بوكالة اإلنعاش و التنمية  

االقتصادية و االجتماعية لعماالت و أقاليم الشمال بالمملكة و بوكالة اإلنعاش   

و التنمية االقتصادية و االجتماعية ألقاليم الجنوب، و بوكالة اإلنعاش و التنمية 

  .مالة و أقاليم الجهة الشرقية بالمملكةاالقتصادية و االجتماعية لع

 إعفاء كلي

50.129.38  

129المادة  أهداف أخرى  اإلدارة العمومية  الدولة   50.129.39 إعفاء كلي  .إعفاء عمليات تحويل المنشآت العمومية إلى القطاع الخاص 

المنعشون 

  العقاريون
  تشجيع االستثمار  نشاطات عقارية

129المادة  البنكية أو عقود إنشاء الرهن المقدمة ضمانا ألداء واجبات عقود تأسيس الكفالة 

  .التسجيل

 إعفاء كلي
50.129.40  
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المنظمات 

  الدولية
  القطاع المالي

النهوض بالتعاون 

  الدولي

129المادة  
  .العقود المتعلقة بالعمليات المنجزة من طرف البنك اإلفريقي للتنمية

 إعفاء كلي
50.129.41  

المنظمات 

  الدولية
  طاع الماليالق

النهوض بالتعاون 

  الدولي

129المادة المحررات و الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من طرف البنك اإلسالمي  

  .للتنمية و فروعه

 إعفاء كلي
50.129.42  

  تقليص تحمالت الدولة  اإلدارة العمومية  الدولة
129المادة ندات تصدرها عقود التسبيقات المضمونة بسندات من أموال الدولة أو بس 

  .الخزينة

 إعفاء كلي
50.129.43  

  تخفيض كلفة التمويل  القطاع المالي  المقاوالت

129المادة المحررات المثبتة لعمليات القرض المبرمة بين الخواص و مؤسسات اإلتمان و  

الهيئات المعتبرة في حكمها، و كذا عمليات القرض العقاري لتملك أو بناء 

  .سكناهم الرئيسية

ليإعفاء ك  
50.129.44  

  تخفيض كلفة التمويل  القطاع المالي  األسر

129المادة المحررات المثبتة لعمليات القرض المبرمة بين الخواص و مؤسسات اإلتمان   

و الهيئات المعتبرة في حكمها، و كذا عمليات القرض العقاري المبرمة بين 

ا أو بين الخواص و شركات التمويل أو المبرمة بين المقاوالت و مأجوريه

به العام أو الخاص و بين شجمعيات األعمال االجتماعية للقطاع العام أو 

  .المنخرطين فيها لتملك أو بناء سكناهم الرئيسية

 إعفاء كلي

50.129.45  

129المادة  تخفيض كلفة التمويل  القطاع المالي  الدولة   50.129.46 إعفاء كلي  .قاتالعقود المتضمنة النتقال ثمن الصفقات لفائدة الصندوق المغربي للصف 

  األسر

الصناعات 

الكيميائية، 

  السيارات

الحث على تجديد 

  حظيرة السيارات

129المادة  
  .العقود التي تتضمن بيع السيارات بالسلف

 إعفاء كلي

50.129.47  

  الجمعيات

  

  

  التربية
النهوض بالقطاع 

  االجتماعي 

129المادة  
  .ض منها حماية مكفولي األمةإعفاء المحررات و الوثائق التي يكون الغر

 50.129.48 إعفاء كلي
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مؤسسات 

  التعليم
  .العقود أو األعمال أو العمليات المتعلقة بجامعة األخوين بإفران  129المادة  تشجيع التعليم  التربية

 50.129.49 إعفاء كلي

المؤسسات 

  العمومية

المناطق 

  الجغرافية
  129المادة  تشجيع االستثمار

بدون عوض وبكامل الملكية، إلى وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق العقود الناقلة، 

ألمالك الدولة الخاصة و األراضي التي تفصل عن الملك الغابوي الواقعة داخل 

منطقة تدخل الوكالة و التي تكون ضرورية لها إلنجاز التهيئات العامة أو ذات 

  . المنفعة العامة

 50.129.50 إعفاء كلي

المنعشون 

  العقاريون
  133المادة   تشجيع امتالك السكن  نشاطات عقارية

 على عمليات االقتناء بعوض لألراضي % 2,50تطبيق سعر مخفض بنسبة 

  .المعدة إلنجاز عمليات التجزيئ أو البناء
  تخفيض

50.133.00 

  133المادة   تشجيع االستثمار  جميع القطاعات  المقاوالت

لي عن الحصص في  على عمليات التخ% 2,50تطبيق سعر مخفض بنسبة 

المجموعات ذات النفع االقتصادي وعن السهم أو الحصص المشاركة في 

  .الشركات

  50.133.01  تخفيض

  األسر
  السالمة

   و االحتياط
  133المادة   تعبئة االدخار الداخلي

 على عقود التخلي و نقل اإليرادات الدائمة % 2,50تطبيق سعر مخفض بنسبة 

  . و العمرية و المعاشات
  50.133.02  ضتخفي

المنعشون 

  العقاريون
  133المادة   تشجيع امتالك السكن  نشاطات عقارية

 على عقود االقتناء بعوض ألماكن % 2,50تطبيق سعر مخفض بنسبة 

  مخصصة للسكن أو التجارة أو النشاط المهني أو اإلداري

 تخفيض
50.133.03  

  جميع القطاعات  المقاوالت

تخفيض كلفة المعامالت 

ن طرف المنجزة م

  المقاوالت

  133المادة 
 بالنسبة لعمليات المزايدة و البيع و إعادة % 2,50تطبيق سعر مخفض بنسبة 

  البيع و التخلي و استرجاع المبيع المنقول 

 تخفيض

50.133.04  

  

  المقاوالت

  

  133المادة   تشجيع امتالك السكن  نشاطات عقارية
رات ورهون األموال  بالنسبة للرهون الحيازية للعقا% 1السعر المخفض 

  .  العقارية

 تخفيض

50.133.05  
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المستفيدون  الرمز التدبير طبيعة االستثنائية التدابير المرجع التدبير من الهدف القطاعات

 القطاعات جميع المقاوالت

 المعامالت كلفة تخفيض

 طرف من المنجزة

 المقاوالت

 133المادة
 بالنسبة للعقود المتعلقة بإنشاء رهن رسمي أو رهن %1السعر المخفض 

  .األصل التجاري
 50.133.06 تخفيض

 القطاعات جميع المقاوالت

 المعامالت كلفة تخفيض

 طرف من المنجزة

 المقاوالت

 133المادة
 بالنسبة لعقود إيجار الصنعة والصفقات المتعلقة بالبناء % 1السعر المخفض

  .واإلصالح والصيانة
 50.133.07 تخفيض

 األسر

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

 المعامالت كلفة تخفيض

 طرف من المنجزة

 المقاوالت

 50.133.08 تخفيض  ن بالنسبة للهبات بين األصول والفروع وبين األزواج وبي% 1ض السعر المخف 133المادة

 القطاعات جميع المقاوالت

 المعامالت كلفة تخفيض

 طرف من المنجزة

 المقاوالت

 133المادة

بالنسبة للعقود والمصالحات والوعود باألداء وحصر %1السعر المخفض 

ض الدين ألجل ونقله وحوالة الدين الحسابات، وسندات الدين والوكالة في  قب

  . ألجل واإلنابة في الوفاء به

 50.133.09 تخفيض

 عقارية نشاطات األسر

 المعامالت كلفة تخفيض

 طرف من المنجزة

 المقاوالت

 133المادة
 بالنسبة لقسمة األموال المنقولة أو العقارية بين %1تطبيق السعر المخفض 

 .كةالشركات في الملك أو اإلرث أو الشر
 50.133.10 تخفيض

 األسر

 السالمة

 واالحتياط

 االجتماعي

 133المادة االدخارالداخلي تعبئة
 بالنسبة إلنشاء اإليرادات الدائمة أو العمرية وكذا %1تطبيق السعر المخفض 

  .المعاشات بعوض
 50.133.11 تخفيض

 50.133.12 تخفيض  . بالنسبة لعمليات البيع األول للمساكن االجتماعية%1 تطبيق السعر المخفض 133المادة السكن امتالك تشجيع عقارية نشاطات األسر

 الصيد و الفالحة الفالحون
 المعامالت كلفة تخفيض

 طرف من المنجزة
 133المادة

 بالنسبة لعقود نقل الملكية بين المالكين على الشياع %1تطبيق السعر المخفض 

  .لحقوق مشاعة في عقارات فالحية
 50.133.13 ضتخفي
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المستفيدون  الرمز التدبير طبيعة االستثنائية التدابير المرجع التدبير من الهدف القطاعات
 المقاوالت

 القطاعات جميع المقاوالت

 المعامالت كلفة تخفيض

 طرف من المنجزة

 المقاوالت

 50.133.14 تخفيض  . بالنسبة للسلع المخزنة المبيعة مع األصل التجاري%1تطبيق السعر المخفض  133المادة

 133المادة التمويل كلفة تخفيض المالي القطاع المقاوالت

 بالنسبة لعمليات التخلي عن سندات %0,50تطبيق سعر مخفض بمقدار 

االقتراض التي تصدرها الشركات أو المقاوالت أو الجماعات المحلية او 

  .المؤسسات العامة

 50.133.15 تخفيض

 133المادة التمويل كلفة تخفيض القطاعات جميع المقاوالت
قيم  بالنسبة للكفاالت المتعلقة بالمبالغ وال %0,50تطبيق سعر مخفض بمقدار 

  .واألشياء المنقولة والضمانات المنقولة وكذا التعويضات من نفس الطبيعة
 50.133.16 تخفيض

 عقارية نشاطات األسر

 المعامالت كلفة تخفيض

 طرف من المنجزة

 المقاوالت

 133المادة

 بالنسبة للمحررات العدلية المثبتة %0,50تطبيق سعر مخفض بمقدار 

 والتي تتضمن نقل ملكية بين األحياء لالتفاقيات المبرمة في شكل آخر،

  .للعقارات والحقوق العينية العقارية

 50.133.17 تخفيض

 األسر

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

 المعامالت كلفة تخفيض

 طرف من المنجزة

 المقاوالت

 50.133.18 تخفيض  . بالنسبة لتسليم الوصايا%0,50تطبيق سعر مخفض بمقدار  133المادة

 133المادة الدولة تحمالت تقليص العمومية اإلدارة الدولة
 بالنسبة للصفقات التي تبرمها الدولة والتي %0,50تطبيق سعر مخفض بمقدار 

  . العامة أداء ثمنهاةتتحمل الخزين
 50.133.19 تخفيض

 المالي القطاع المقاوالت

 المعامالت كلفة تخفيض

 طرف من المنجزة

 المقاوالت

 133المادة
 بالنسبة للتمديد غير المشروط ألجل أداء %0,50 مخفض بمقدار تطبيق سعر

  .دين
 50.133.20 تخفيض

 50.133.21 تخفيض بالنسبة للمصالحات والمقاصات %0,50تطبيق سعر مخفض بمقدار  133المادة التمويل كلفة تخفيض المالي القطاع المقاوالت
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المستفيدون  الرمز التدبير طبيعة االستثنائية التدابير المرجع التدبير من الهدف القطاعات
واإلجراءات وجميع العقود والمحررات األخرى المتضمنة إبراءا من المبالغ 

  .والقيم المنقولة

 133المادة أخرى أهداف القطاعات جميع المقاوالت
 بالنسبة لعمليات تأسيس رأس مال %0,50تطبيق سعر مخفض بمقدار 

 .الشركات أو المجموعات ذات النفع االقتصادي أو الزيادة فيه
 50.133.22 تخفيض

 األسر

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

 المعامالت لفةك تخفيض

 طرف من المنجزة

 المقاوالت

 50.133.23 تخفيض  . بالنسبة إلحصاء التركات%0,50تطبيق سعر مخفض بمقدار  133المادة

 133المادة االدخارالداخلي تعبئة المالي القطاع المقاوالت
 بالنسبة لعمليات تأسيس رأس مال % 0,25تطبيق سعر مخفض بمقدار 

  .األساسي تدبير القيم المنقولةالشركات التي يكون غرضها 
 50.133.24 تخفيض

  الرسم القضائـــي        

 األسر

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

 بالقطاع النهوض

 االجتماعي
 

إعفاء طلبات النفقة و الدعاوى التي تتقدم بها النساء المطلقات أو المتخلى 

 .عنهن
 AAA.0054. كلية إعفاءات

 العقود و االتفاقاتالرسم المفروض على        

 األسر

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

 المعامالت كلفة تخفيض

 طرف من المنجزة

 المقاوالت

 
تحصيل رسم واحد بدل اثنين بالنسبة للهبات المتبادلة بين الزوجين التي تتم في 

  .وقت واحد ويقع التوقيع عليها في نفس التاريخ
 AAB.0055. جزئية إعفاءات
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المستفيدون  الرمز التدبير طبيعة االستثنائية التدابير المرجع التدبير من الهدف القطاعات

 القطاعات جميع تالمقاوال

 المعامالت كلفة تخفيض

 طرف من المنجزة

 المقاوالت

 
 بالنسبة لعقود اقتناء األشياء % 0,50 بدالمن % 0,25تطبيق السعر المخفض 

  .المنقولة و األسهم و غيرها من الحقوق المعنوية
 AAC.0156. تخفيضات

 القطاعات جميع المقاوالت

 المعامالت كلفة تخفيض

 رفط من المنجزة

 المقاوالت

 
 بالنسبة لعقود فسخ عمليات % 0,50 بدالمن % 0,25تطبيق السعر المخفض 

اقتناء العقارات أو األصل التجاري  أو حصص المجموعات ذات النفع 

  . ساعة24االقتصادي أو حصص أو أسهم الشركات، و المنجزة بعد انصرام 

 AAD.0255. تخفيضات

  رىأخ أهداف القطاعات جميع المقاوالت
 بالنسبة للعقود المتعلقة % 0,50 بدالمن % 0,25تطبيق السعر المخفض 

 .بالزيادة في رأسمال الشركات أو المجموعات ذات النفع االقتصادي
 AAE.0355. تخفيضات

       
 بقسمة للعقود المتعلقةبة  بالنس% 0,50 بدالمن % 0,25تطبيق السعر المخفض 

  .العقارات أو المنقوالت
 AAF.0455. تخفيضات

 القطاعات جميع المقاوالت

 المعامالت كلفة تخفيض

 طرف من المنجزة

 المقاوالت

 
 بالنسبة لاللتزامات المتعلقة % 0,50 بدالمن % 0,25تطبيق السعر المخفض 

  .بالمبالغ أو القيم و نقلها
 AAG.0555. تخفيضات

 الرسم على عقود التأمين       

 المأجورون

 السالمة

 واالحتياط

 اعياالجتم

  االدخارالداخلي تعبئة
العمليات التي يكون محلها أداء  %13,8عوض  %45,3تخضع لرسم قدره 

 .رأسمال في حالة زواج أو والدة طفل
 AAH.0057. تخفيضات

 المأجورون

 السالمة

 واالحتياط

 االجتماعي

  االدخارالداخلي تعبئة
سسات العمليات التي تقوم بها مؤ %13,8عوض  %45,3تخضع لرسم قدره 

طلب االدخار إذا كان الغرض منها تكوين رؤوس أموال وكانت تتضمن 

 .دورية مباشرة كانت أو غير مباشرةتعهدات محددة لقاء دفعات فريدة أو 

 AAI.0157. تخفيضات

ن محلها اقتناء العمليات التي يكو %13,8عوض  %45,3تخضع لرسم قدره   السكن امتالك تشجيع السالمة المأجورون  AAJ.025.7 تخفيضات
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المستفيدون  الرمز التدبير طبيعة االستثنائية التدابير المرجع التدبير من الهدف القطاعات
 واالحتياط

 االجتماعي

 .عقارات لقاء إيرادات عمرية

 المأجورون

 السالمة

 واالحتياط

 االجتماعي

  االدخارالداخلي تعبئة

العمليات التي تقوم بها مؤسسات  %13,8عوض  %45,3تخضع لرسم قدره 

طلب االدخار من أجل جمع مبالغ يؤديها المنخرطون إما لتخصيصها لحسابات 

ترتب عليها فوائد وإما لرسملتها المشتركة مع المشاركة في أرباح إيداع ت

رتها بصورة  الذكر تدبيرها أو إداةشركات أخرى تتولى المؤسسات اآلنف

 .رة أو غير مباشرةمباش

 AAK.0357. تخفيضات

 المأجورون

 السالمة

 واالحتياط

 االجتماعي

 AAL.0457. تخفيضات .العمليات االرتقابية %13,8عوض  %45,3تخضع لرسم قدره   االدخارالداخلي تعبئة

 النقل قطاع المقاوالت
 عوامل كلفة تخفيض

 اإلنتاج
 

لعمليات التأمين البحري  بالنسبة %12 عوض %6 سعر مخفض بمقدار تطبيق

 .والنقل البحري
 AAM.05.57 تخفيضات

 المأجورون

 السالمة

 واالحتياط

 االجتماعي

 عوامل كلفة تخفيض

 اإلنتاج
 

 من الرسم على عقود التامين عقود التامين ضد حوادث الشغل إعفاء

 .واألمراض المهنية
 AAN.0657. إعفاء كلي

 الصيد و الفالحة الفالحون
 طاعبالق النهوض

 االجتماعي
 

من الرسم على عقود التأمين العقود التي تبرمها الشركات أو الصناديق  إعفاء

 .الفالحية للتأمين المتبادل مع األعضاء المنخرطين
 AAO.0757. إعفاء كلي

 المأجورون

 السالمة

 واالحتياط

 االجتماعي

 AAP.0857. إعفاء كلي . التي تضمن أخطار الحربعقود التأمين إعفاء  االدخارالداخلي تعبئة

 AAR.0957. إعفاء كلي .إعفاء المبالغ المؤداة لدى الصندوق المغربي للتقاعد و التأمين  االدخارالداخلي تعبئة السالمة المأجورون
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المستفيدون  الرمز التدبير طبيعة االستثنائية التدابير المرجع التدبير من الهدف القطاعات
 واالحتياط

 االجتماعي

 المأجورون

 السالمة

 واالحتياط

 االجتماعي

 AAS.1057. إعفاء كلي .لتزامات تتوقف على حياة اإلنسان عمليات التأمين المتضمنة الإعفاء  االدخارالداخلي تعبئة

 الضريبة السنوية الخاصة على السيارات       

 النقل قطاع المقاوالت
 عوامل كلفة تخفيض

 اإلنتاج

 2 المادة

)1° ( 
 AAT.0070. إعفاء كلي  .إعفاء العربات المعدة للنقل العمومي لألشخاص

 النقل قطاع المقاوالت
 ملعوا كلفة تخفيض

 اإلنتاج

 2 المادة

)3 ( 
 AAU.0170. إعفاء كلي .إعفاء سيارات األجرة أو الطاكسيات المرخص لها قانونا

 النقل قطاع المقاوالت
 عوامل كلفة تخفيض

 اإلنتاج

 2 المادة

)11 ( 

إعفاء العربات المستعملة التي يشتريها باسمهم التجار الخاضعون للضريبة 

 .المهنية
 AAV.0270. إعفاء كلي

 النقل قطاع األسر
 بالقطاع النهوض

 االجتماعي

 2 المادة

)14 ( 
 AAW.0370. إعفاء كلي . سنة25 مدة استعمالهاتجاوز تإعفاء العربات التي 

 الدولة

 العمل الصحة،

 االجتماعي

 والثقافي

الصحة بقطاع النهوض
 8 (2المادة

  (9 و
 AAX.0470. إعفاء كلي . الوطني و التعاون المغربيإعفاء العربات المملوكة للهالل األحمر

 الدولة تحمالت تقليص العمومية اإلدارة الدولة
 2 المادة

)13 ( 
 AAY.0570. إعفاء كلي  .إعفاء العربات المملوكة للدولة و المحددة قائمتها بقرار وزاري

 الدولة تحمالت تقليص العمومية اإلدارة الدولة
 2المادة

)12 ( 
 AAZ.0670. إعفاء كلي .ئياإعفاء العربات المحجوزة قضا
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المستفيدون  الرمز التدبير طبيعة االستثنائية التدابير المرجع التدبير من الهدف القطاعات

 الفالحي القطاع تنمية الصيد و الفالحة الفالحون
 2 المادة

)6 ( 
 ABA.0770. إعفاء كلي .إعفاء الجرارات

 الفالحي القطاع تنمية الصيد و الفالحة الفالحون
 3 المادة

)3 ( 

تطبيق تعريفة البنزين بالنسبة للسيارات التي تعمل بالديزل التي يستعملها 

 .الحونالف
 ABC.0870. تخفيضات

 النقل قطاع المقاوالت
 عوامل كلفة تخفيض

 اإلنتاج

 3 المادة

)1- 2 ( 

تطبيق التعريفة الخاصة باألشخاص الطبيعيين بالنسبة للسيارات المملوآة 

 ABD.0970. تخفيضات .اوالت التي تقوم بكراء السياراتللمق
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 تهالكالرسوم الداخلية على االس

 الرسوم الداخلية على االستهالك  التدابير االستثنائية برسم: 5الجدول  

المستفيدون  االستثنائية التدابير المرجع التدبير من الهدف القطاعات
 طبيعة

 التدبير
 الرمز

 النقل قطاع المقاوالت
 عوامل كلفة تخفيض

 اإلنتاج
 165المادة

ملينة المستهلكة في عمليات المالحة إعفاء مواد الوقود و المحروقات والزيوت ال

  .البحرية نحو الخارج
 70.163.00 إعفاء كلي

 النقل قطاع الصيادون
 عوامل كلفة تخفيض

 اإلنتاج
 

إعفاء مواد الوقود و المحروقات والزيوت الملينة المستهلكة خالل عمليات المالحة 

  .البحرية من طرف سفن الصيد الحاملة للعلم المغربي
 ABE.0170. إعفاء كلي

 النقل قطاع الدولة
 عوامل كلفة تخفيض

 اإلنتاج
 

إعفاء مواد الوقود و المحروقات والزيوت الملينة المستهلكة خالل عمليات المالحة 

  .البحرية من طرف وحدات الحراسة التابعة للبحرية الملكية
 ABF.0270. إعفاء كلي

 النقل قطاع المقاوالت
 عوامل كلفة تخفيض

 اإلنتاج
 

ء مواد الوقود و المحروقات والزيوت الملينة المستهلكة خالل عمليات المالحة إعفا

  .البحرية من طرف سفن خدمة الموانئ
 ABG.0370. إعفاء كلي

 النقل قطاع الصيادون
 عوامل كلفة تخفيض

 اإلنتاج

 ق  7المادة

 م

اذ إعفاء مواد الوقود و المحروقات والزيوت الملينة المستهلكة من طرف زوارق إنق

  .األرواح البشرية بالبحر التي تملكها الوزارة المكلفة بالصيد البحري
 ABH.0470. إعفاء كلي

 النقل قطاع الصيادون
 عوامل كلفة تخفيض

 اإلنتاج

 ق  7المادة

 م

إعفاء مواد الوقود و المحروقات والزيوت الملينة المستهلكة من طرف سفن الشحن 

و المستخدمة لجمع و التقاط الطحالب المصرح بها لدى مفوضية الصيد البحري 

  .البحرية

 ABI.0570. إعفاء كلي
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المستفيدون  االستثنائية التدابير المرجع التدبير من الهدف القطاعات
 طبيعة

 التدبير
 الرمز

 الدولة
 قطاعات

 الطاقة

 عوامل كلفة تخفيض

 اإلنتاج

  5 المادة

 م ق

الفيول وال الثقيلة، الفحم الحجري و : ، إعفاء المحروقات التالية2004إبتداء من 

لكهرباء أو الفحم الحجري من البترول المستعملة من طرف المكتب الوطني ل

 10الشركات ذات االمتياز المخصصة لصناعة الطاقة الكهربائية ذات قوة تفوق 

  . ميغاواط

 ABJ.0670. إعفاء كلي
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  الرسوم على االستيراد 

  التدابير االستثنائية برسم الرسوم على االستيراد: 6الجدول 
 

المستفيدون  الرمز التدبير طبيعة ئيةاالستثنا التدابير المرجع التدبير من الهدف القطاعات

  الجمعيات

 و المؤسسات

 العمل الصحة،

  االجتماعي

 تصاد قالبا النهوض

 االجتماعي
 164المادة

و  اإلعفاء من رسوم االستيراد للبعائث الموجهة إلى المشاريع الخيرية

المنظمات غير الحكومية المعترف لها بصفة المنفعة العامة و كذا البضائع 

  .على سبيل الهباتالمعدة لتسليمها 

 11.162.00 إعفاء كلي

م ق  7المادة االستثمار تشجيع القطاعات جميع المقاوالت

تعفى من رسوم االستيراد سلع التجهيز و المعدات و اآلالت المقتناة من 

طرف بعض المقاوالت التي تتعهد بإنجاز مشروع استثماري بمبلغ يساوي 

  . مليون درهم أو يزيد على ذلك200

 ABK.0111. ء كليإعفا

 النقل قطاع األسر
 قطاع صناعة تشجيع

 السيارات
م ق  8المادة

السيارة  جميع المنتجات والمواد الداخلة في صنع تعفى من رسوم االستيراد

السيارة "  السيارة لنقل البضائع المسماة  و" السيارة االقتصادية"المسماة 

 .النفعية الخفيفة االقتصادية

 ABL.0211. إعفاء كلي

  
 




