




كلمة المدير 
العام

عمر فرج

ملن خلال  للمرتفقيلن،  المقدملة  الخدملات  بجلودة   2018
إللى  باإلضافلة  واالسلترجاعات  االسلتردادات  عللى  التركيلز 

تسلريع رقمنلة الشلواهد والمسلاطر الضريبيلة.
وببلوغهلا المراحلل األخيلرة، فقلد تطلبلت سليرورة التحلول 
التدابيلر  ملن  مجموعلة  اتخلاذ  اإلداري  والتحديلث  الرقملي 
واإلجراءات الرامية إلى تعزيز قدرات ومؤهات نساء ورجال 
المديريلة العاملة للضرائلب باعتبارهلم الفاعليلن المحورييلن 

فلي قيلادة وإدارة التغييلر.
العملل  التحلول هاتله  ديناميلة  اقتضلت  اإلطلار  نفلس  فلي 
عللى توجيله رأسلمالنا البشلري نحلو التركيلز عللى عمليلات 
المراقبلة والتحصيلل، فضلا علن المهلن الجديلدة المرتبطلة 
بالبيانلات، ونتيجلة لذلك عززنا وظائف 
التحليلل والتوقلع والتحصيل والمراقبة 

واالستشلارة والخبلرة القانونيلة.
وهلذا هلو التحدي الكبيلر الذي يواجهنا 
ملن  الرفلع  فلي  أساسلا  والمتمثلل 
مسلتوى أداء العنصلر البشلري والنظلام 
المعلوماتي، وتأهيلهما ضمانا لجودة األداء وخدمة المواطن 

واالجتماعلي. االقتصلادي  المنلاخ  وتحسلين 
وفلي هلذا الصلدد ، كان لإلصاحلات ذات الطابلع  القانونلي 
والتنظيملي المتخلذة فلي السلنوات األخيلرة هلدف رئيسلي 
مكلون  بلكل  الخاصلة  االحتياجلات  تحديلد  فلي  يتمثلل 
تجويلد  بهلدف  للضريبلة،  الخاضعلة  الفئلات  مكونلات  ملن 
الخدملات المقدملة إليهلم، وكلذا التأسليس لثقافة المواطنة 

التلقائييلن. واألداء  التصريلح  فلي  المتجسلدة  الضريبيلة 
المخاطلر  ملن  بالرغلم  الضريبلي  الوعلاء  توسليع  أضحلى  و 
المرتبطلة بله، مطلبلا أساسليا لتحقيلق المسلاواة واإلنصلاف 

الجبائيلة. العداللة  و 
وعليله ولتحقيلق هلذا المطللب الملزدوج، فإننلا عازملون على 
مواصللة العملل عللى بنلاء عاقلة الفثقلة ملع الملزميلن تقوم 
الحللول  علن  والبحلث  المتبلادل،  واإلنصلات  الحلوار  عللى 

الناجعلة. التوافقيلة 

 2018 سلنة  خلال  للضرائلب  العاملة  المديريلة  تمكنلت 
البيانلات  وجملع  المعلوملات  نظلام  بمسلتوى  االرتقلاء  ملن 
وتحليلهلا، األملر اللذي سيسلمح لهلا باستشلراف التطلورات 
المسلتقبلية وسليمكنها ملن تجويلد خدماتهلا وتعزيلز أدائهلا 

المتميلز.
وهكلذا، فقلد تلم إرسلاء آليات تدبير حديثلة إلدارة الضرائب، 
قاعلدة  وإنشلاء  اإللكترونيلة  المسلاطر  تعميلم  فلي  تتمثلل 

بيانلات غنيلة.
االقتصاديلة  البيانلات  وبفضلل  السلياق  نفلس  وفلي 
والمعطيات الواقعية التي يوفرها نظامنا المعلوماتي اليوم، 
الضريبيلة  السياسلة  حلول  النقلاش  إغنلاء  بإمكاننلا  أصبلح 

ملن  بالحجلج  ومدعلوم  أدق  بشلكل 
جهلة، وتطويلر ذكائنلا العمللي وتعزيلز 
ملن   والتقصلي  البحلث  عللى  قدراتنلا 
األمثلل  االسلتغال  بغيلة  أخلرى،  جهلة 

المتوفلرة. الضريبيلة  لإلمكانلات 
وقلت  أي  ملن  أكثلر  اتجهنلا  ولذللك 

الجبائيلة  للإلدارة  واألساسلي  الجوهلري  العملل  نحلو  مضلى 
والمتمثلل فلي مراقبلة االمتثلال الضريبلي وتحصيلل الملوارد 

الدوللة. لفائلدة 
العاملة  المديريلة  تمكنلت  بياناتهلا،  جلودة  إللى  وباإلضافلة 
وذللك  المراقبلة،  عمليلات  وتعزيلز  تحسلين  ملن  للضرائلب 
نظلام  واسلتعمال  )األوتوماتيكيلة(  اآلليلة  البرمجلة  باعتملاد 
تحليلل المخاطلر، مملا مكلن ملن رفع عائلدات المراقبة بعين 
الملكان خلال الفتلرة ملا بيلن 2015 و 2018 بنسلبة 97٪.
بينملا اتسلمت عمليلة التحصيلل بتطلورات هاملة ملن حيث 
المهنيلة ودقلة التتبلع وتنفيلذ القوانيلن وتفعيلل اإلنلذارات 

اإللكترونيلة ورقمنلة اإلشلعارات الضريبيلة.
للضرائلب  العاملة  المديريلة  ملن ذلك،الزاللت  بالرغلم  لكلن 
تسلعى إللى رفلع مسلتوى خدماتهلا إللى الممارسلات الفضلى 

والمسلاهمة فلي خللق بيئلة أعملال تنافسلية.
وعليه فقد أبدت اإلدارة الجبائية اهتماما خاصا خال سلنة 

العامللة  المديريللة  تطمللح 
للضرائللب إلللى رفللع خدماتهللا إلللى 
الفضلللى الممارسللات  مسللتوى 



الفهرس

01. الهيكل التنظيمي ...........................................................................  6

8  ..................................................... 02. المديرية العامة للضرائب باألرقام

10  ................................................................ 03. تعبئة العائدات الضريبية 

تحصيل العائدات
العائدات الطوعية
العائدات اإلضافية

04. ضبط التدبير الضريبي ....................................................................  24

استرجاع الضريبة على القيمة المضافة
تعجيل تسوية النزاعات

28  ....................................... 05. المديرية العامة للضرائب في العصر الرقمي

التحول الرقمي في المديرية العامة للضرائب

06. تعزيز الرأسمال المعلوماتي ..............................................................  34

تحسين جودة البيانات

07. تحسين جودة الخدمات...................................................................  36

تسهيل اإلجراءات على المرتفقين
رقمنة المساطر

تسهيل اإلجراءات
تحسين اإلطار المرجعي ألسعار المعامات العقارية

42  ............................................................ 08. التواصل و التبسيط اإلعالمي

التواصل 360 درجة

44  ........................................................................ 09. االنفتاح على العالم 

زيارة الوفود األجنبية
تعزيز التعاون جنوب - جنوب
تعزيز التعاون متعدد األطراف

48  ............................................................... 10. الخبرة والمشورة القانونية 

الخبرة و المشورة القانونية
المقتضيات الجبائية لقانون المالية لسنة 2018

54  .................................................................. 11. تنمية الرأسمال البشري 

تعزيز صفوف الموظفين
التكوين

12. إحصـــــــائيـــــــات ..............................................................................  60

عائدات الضرائب
األداء عن بعد

المراقبة الضريبية في عين المكان
المراقبة الضريبية من خال الوثائق

المنزاعات اإلدارية
المنازعات القضائية

المساعدة والتبسيط اإلعامي
الرأسمال البشري



7 التقرير السنوي حول أنشطة المديرية العامة للضرائب لسنة 2018  الهيكل التنظيمي6

عمر فرج
المدير العام للضرائب

 الهيكل التنظيمي

مصطفى  امان
مديرية المراقبة

قسم المراقبة 
الوطنية للمقاوالت 

الكبرى

قسم تتبع 
التحقيقات
و الطعون

قسم البرمجة
و تحليل المخاطر

مصلحة مراقبة المؤسسات المالية والشركات القابضة؛	 
مصلحة مراقبة الشركات المتعددة الجنسيات؛	 
مصلحة مراقبة الشركات الكبرى األخرى؛	 
مصلحة مراقبة المقاوالت والمؤسسات العامة.	 

مصلحة تتبع التحقيقات الخاصة باألشخاص المعنويين؛	 
مصلحة تتبع التحقيقات الخاصة باألشخاص الطبيعيين؛	 
مصلحة تتبع الطعون أمام اللجان.	 

مصلحة تحليل المخاطر؛	 
مصلحة المونوغرافيا؛	 
مصلحة تقصي المعلومات والتحريات الجبائية.	 

 قسم 
التدبيرالجبائي

قسم المحاسبة 
وتتبع التحصيل

 قسم 
المنازعات

 مصلحة تتبع ضرائب المقاوالت الكبرى؛	 
مصلحة تتبع ضرائب األشخاص المعنويين اآلخرين؛	 
مصلحة تتبع ضرائب األشخاص الطبيعيين؛	 
مصلحة مساعدة صاحب المشروع.	 

مصلحة تتبع التحصيل؛	 
مصلحة مركزة الحسابات؛	 
مصلحة القباضة المركزية إلدارة الضرائب.	 

مصلحة المنازعات اإلدارية؛	 
مصلحة تتبع الشؤون القضائية.	 

محمد منشود
مديرية تنشيط الشبكة

أبوبكر الحيمر
مديرية التبسيط والنظام 
المعلوماتي واإلستراتيجية

قسم تطوير النظام 
المعلوماتي

قسم البنيات 
التحتية واإلنتاج 

المعلوماتي

قسم تبسيط 
المساطر و الشراكة

قسم البرمجة و 
االتصال

مصلحة تطوير التطبيقات المعلوماتية للوعاء الضريبي والمراقبة؛	 
مصلحة تطوير التطبيقات المعلوماتية للتحصيل والمحاسبة والمنازعات؛	 
مصلحة تطوير بوابات االنترنيت واالنترانيت والخدمات عن بعد؛	 
مصلحة المعلوميات التقريرية والتهيئة ونجاعة النظام المعلوماتي.	 

مصلحة الشبكات والبنيات التحتية؛	 
مصلحة استغال وإدارة التطبيقات المعلوماتية؛	 
مصلحة األنظمة والمكتبيات.	 

مصلحة الشراكة وجودة الخدمات؛	 
مصلحة المساطر واألساليب؛	 
مصلحة مساعدة الملزمين.	 

مصلحة البرمجة اإلستراتيجية؛	 
مصلحة االتصال؛	 
مصلحة تدبير المعلومات.	 

هشام غزري
مديرية الموارد والتدقيق

قسم الموارد 
البشرية

قسم الميزانية
و التجهيزات

قسم التدقيق
و التفتيش

مصلحة تشريع الضريبة على الشركات؛	 
مصلحة تشريع الضريبة على الدخل؛	 
مصلحة تشريع الضريبة على القيمة المضافة؛	 
مصلحة تشريع واجبات التسجيل والتمبر.	 

 مصلحة الجبايات الدولية؛	 
مصلحة التعاون الدولي؛	 
مصلحة تبادل المعلومات الدولية.	 

 مصلحة الدراسات والتوقعات الجبائية؛	 
مصلحة اإلحصائيات.	 

 خالد زعزوع
مديرية التشريع و الدراسات 

و التعاون الدولي 

قسم الجبايات
و التعاون الدولي

 قسم الدراسات 
التشريعية و 
التنظيمية 

 قسم الدراسات
و اإلحصائيات

و التوقعات الجبائية

مصلحة التنظيم والتدبير التوقعي للموارد البشرية؛	 
مصلحة التدبير اإلداري للموارد البشرية؛	 
مصلحة التكوين؛	 
مصلحة العمل االجتماعي.	 

مصلحة الميزانية؛	 
مصلحة تدبير الممتلكات العقارية؛	 
مصلحة التجهيزات واللوازم.	 

مصلحة التدقيق الموضوعي؛	 
مصلحة التدقيق المحاسبي.	 

المديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء	 
- المديرية اإلقليمية للضرائب بالجديدة
- المديرية اإلقليمية للضرائب بسطات

- المديرية اإلقليمية للضرائب بالمحمدية
المديرية الجهوية للضرائب بالرباط	 

- المديرية اإلقليمية للضرائب بالقنيطرة
المديرية الجهوية للضرائب بطنجة	 

- المديرية اإلقليمية للضرائب بتطوان

المديرية الجهوية للضرائب بأكادير	 

المديرية الجهوية للضرائب بمراكش	 

المديرية الجهوية للضرائب بفاس	 

- المديرية اإلقليمية للضرائب بمكناس
المديرية الجهوية للضرائب بوجدة	 

- المديرية اإلقليمية للضرائب بالناظور
المديرية الجهوية للضرائب ببني مالل	 

المديرية الجهوية للضرائب بالرشيدية	 
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المديرية العامة للضرائب باألرقام

بلغ صافي العائدات عام  2018 حوالي 149.8 مايير درهم أي 
بنسبة تحصيل تقدر ب ٪100,2 مقارنة بالنسبة المستهدفة. 

النفقات اإلجمالية
توسيع الوعاء الضريبي

1 099 043

األشخاص النشطون
)الذين أدلوا بإقرار واحد على األقل 

في السنوات األربع الماضية(

199 816

مجموع الملزمين حديثي 
التعريف

22%
من الساكنة 

النشيطة

732 019
األشخاص الطبيعيون

367 024
األشخاص المعنويون

552 539

الخاضعون للضريبة على 
القيمة المضافة

االستشارة والتوضيح

310

8

عدد طلبات توضيح النصوص

عدد طلبات االستشارة 
الضريبية المسبقة

التدبير

من الملفات قد 91%
تمت تصفيتها

تصفية المنازعات الضريبية للسنة

70% من الملفات قد 
تمت معالجتها في 

أقل من شهر

 مليار درهم

إنفاذ التحصيل الجبري

4,3

+43%

إزالة الطابع التقليدي

 مليار درهم

الضريبة الخصوصية السنوية على 
المركبات

مؤداه لدى المديرية العامة للضرائب 
سنة 2018

سنة 2017

3,16
 مليار درهم

األداء االلكتروني

من العائدات الطوعية
85%

120
عدد االقرارات االلكترونية

1 937 189

450 062

816 968

598 994

الضريبة على
القيمة المضافة

الضريبة على 
الشركات

الضريبة على 
الدخل

رسوم التسجيل 
و التمبر

العائدات

مليون درهم

اإلجمالية الخام

158 851

 مليون درهم

العائدات الطوعية

141 159
 مليون درهم

العائدات نتيجة  اإلجراءات التي 
اتخذتها اإلدارة

17 692

مليون درهم

اإلجمالية الصافية

تحقيق توقعات قانون المالية 

100,2%

149 799

النفقات

9 051

الضريبة على القيمة المضافة

الضريبة على الدخل

7 343

254
 مليون درهم

 مليون درهم

الضريبة على الشركات

الزيادات وضرائب أخرى

1 101

353
 مليون درهم

 مليون درهم

مليون درهم

%8  %9مقابل

الملزمون النشيطون
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تعبئة العائدات 
الضريبية

تميزت سنة 2018 بإنجازات هامة من حيث تحصيل 
تحصيل العائداتالعائدات الضريبية.

العائدات الخام )ماليين الدراهم(

العائدات الصافية )ماليين الدراهم(

بلغللت العائللدات الضريبيللة اإلجماليللة851 158 مليــون درهــم سللنة 
 ،2017 سللنة  خللال  درهــم  308 151 مليــون  مبلللغ  مقابللل   2018

لتسللجل بذلللك زيللادة قدرهللا ٪5+ )543 7+ مليللون درهللم(.

بلللغ إجمالللي العائللدات الصافيللة 799 149 مليــون درهم سللنة 2018 
مقابللل مبلللغ 245 143 مليــون درهــم خللال سللنة 2017، لتحقللق 

زيللادة قدرهللا ٪4,6+ )555 6+ مليللون درهللم(.

151 308

158 851+5%

2017

2018

143 245

149 799+4,6%

2017

2018

د.

د.
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إجمالي العائدات الصافية حسب الضريبة )مليون درهم(إجمالي العائدات الخام حسب نوعية الضريبة )مليون درهم(

52 485

31 791

43 897 

17 952 

الضريبة على الشركات 
الشللركات  علللى  الضريبللة  عائللدات  ناهللزت 
٪100,3، أي مللا يعللادل زيللادة قدرهللا 1,1٪  

مقارنللة بالسللنة الماضيللة.

الضريبة على القيمة المضافة
الضريبللة  عائللدات  تحقيللق  نسللبة  وبلغللت 
بزيللادة  أي   104٪ المضافللة  القيمللة  علللى 

.2017 بسللنة  مقارنللة   5,8٪ قدرهللا 

الضريبة على الدخل
فيمللا ناهللزت  عائللدات الضريبللة علللى الدخللل 
 7,7٪ قدرهللا  بزيللادة  نسللبة 100,1٪، 

الماضيللة. بالسللنة  مقارنللة 

واجبات التسجيل والتمبر
فللي حيللن بلغللت عائللدات واجبات التسللجيل 
وهللي  المسللطر  الهللدف  مللن  والتمبللر99٪ 

أعلللى بنسللبة ٪2,8 عللن عللام 2017.

بلغ إجمالي العائدات من الضريبة على الدخل 152 44 مليون درهم 
سنة 2018 مقابل 875 40 مليون درهم سنة 2017، بزيادة قدرها 
%8 في المئة )277 3+ مليون درهم(. ويرجع ذللك أساسا إلى األداء 
اإليجابي للعائدات الطوعية الخام للضريبة على الدخل الخاصة بالرواتب 
والضريبة على الدخل  الخاصة بالدخول المهنية من جهة و العائدات 
اإلضافية من جهة أخرى.  

وبلغ إجمالي عائدات الضريبة على القيمة المضافة  134 39 
مليون درهم سنة 2018 مقابل بمبلغ 240 37 مليون 
درهم سنة 2017، بزيادة قدرها حوالي ٪5.1 في المئة

)894 1+ مليون درهم(. ويعزى هذا إلى زيادة في 
االداءات الطوعية والعائدات اإلضافية، على التوالي، 
بمبلغ 402 1 مليون درهم و 492 مليون درهم.

أما إجمالي عائدات  واجبات التسجيل والتمبر  
فقد بلغ 952 17 مليون درهم سنة 2018 مقابل      
469  17مليون درهم سنة 2017، بزيادة قدرها 
٪2,8 )483+ مليون درهم( ، ويرجع ذلك أساًسا 
إلى ارتفاع االداءات حسب القوائم وعائدات الضريبة  
الخصوصية السنوية على المركبات )دون احتساب 
الضريبة على المحور(.

في حين بلغ إجمالي عائدات الضريبة على الشركات 
53 587 مليون درهم سنة 2018، مقابل بل 52 552 
مليون درهم سنة 2017 ، مسجاً بذلك زيادة قدرها 2٪ )035 1+ 
مليون درهم(. وتجدر اإلشارة إلى أن الدخل اإلضافي للضريبة على 
الشركات، ارتفع بنسبة ٪55,4 ) 126 2+مليون درهم( في حين  
سجلت المبالغ المستردة زيادة تعادل 472 مليون درهم )75,1٪+(.
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3937

54
48

34
27

18
9

144

120

الضريبة على 
الشركات 

الضريبة على 
القيمة المضافة

الضريبة على 
الدخل

األداء عن بعد 2018مجموع مداخيل 2018

واجبات التسجيل 
والتمبر

المجموع

3 16820152017 20162018

4 382
6 2096 749

8 647

األداء االلكتروني

ساهمت سياسة تسهيل ورقمنة المساطر التي نهجتها المديرية العامة للضرائب في 
تحسين العائدات الطوعية التي بلغت 159 141 مليون درهم.

فيمللا يخللص العائللدات اإلضافيللة  المحققللة نتيجللة نشللاط 
المديريللة العامللة للضرائللب لسللنة 2018 اعتمللد أداء إدارة 

الضرائللب أساًسللا علللى:
كشف مصادر جديدة للعائدات؛	 
المخاطللر 	  تحليللل  علللى  بنللاءً  المراقبللة  عمليللات  جدولللة 

أفضللل. بشللكل  األنشللطة  واسللتهداف 

العائدات اإلضافيةالعائدات الطوعية

للضريبللة  الخاضعيللن  عللدد  بلللغ 
الخدمللات  فللي  انخرطللوا  الذيللن 
اإللكترونيللة سللنة 2018 حوالللي  
 408 604 مقابللل   642 545
زيللادة  مسللجا   ،2017 سللنة 

.57٪ حوالللي  قدرهللا 
عمليللة   2 793 181 إجللراء  تللم 
إيللرادات  مقابللل  إلكترونللي  دفللع 
تمثللل  درهــم،   120 209 بلغللت 
اإليللرادات  إجمالللي  مللن   85٪
الضريبيللة مقارنللة بللل ٪76 خللال 

.2017 سللنة 

حصة العائدات  الضريبية المؤداة بطريقة الكترونية من مجموع 
العائدات الضريبية )مليار درهم(

الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات

تطور العائدات اإلضافية

الناتجللة  العائللدات  إجمالللي  بلللغ 
عللن الضريبللة الخصوصيللة  السللنوية 
مليللون   3 168 المركبللات  علللى 
درهللم بزيللادة قدرهللا ٪34 مقارنللة 

2017 بسللنة 
عائللدات  مللن   92٪ تحصيللل  تللم 
السللنوية  الخصوصيللة   الضريبللة 
علللى المركبللات عبللر شللبكة الشللركاء 
مقابللل ٪91 سللنة 2017. وبالتالللي  
مللن  فقللط   8٪ تحصيللل  تللم  فقللد 
العائللدات اإلجماليللة عبللر قباضللات 

الضرائللب. إدارة 

تللم تحصيللل 692 17 مليللون درهللم نتيجللة للجهود التللي بذلتها 
اإلدارة فيمللا يخللص إجللراءات التسللوية والتحصيللل والشللؤون 

القانونيللة وعمليللات المراقبللة بعيللن المللكان.
ونتيجللة لذلللك ارتفللع أداء اإلدارة بنسللبة ٪46 مقارنللة بسللنة 

.2017

بعيللن  المراقبللة  عمليللات  للضرائللب  العامللة  اإلدارة  عللززت 
وجللودة  المعلوماتللي  نظامهللا  تحسللين  خللال  مللن  المللكان 
نظللام  عبللر  للمراقبللة  التلقائيللة  البرمجللة  وكذلللك  بياناتهللا، 
زيللادة  إلللى  اإلجللراءات  هللذه  أدت  وقللد  المخاطللر.  تحليللل 
العائللدات الناتجللة عللن المراقبللة  بعيللن المللكان خللال الفتللرة 

.97٪ بنسللبة   2018-2015 مليون درهم

الضريبة الخصوصية  
السنوية على المركبات

تطور عائدات المراقبة بعين المكان )مليون درهم(

تعبئة العائدات الضريبية

12 125

17 692+46%

2017

2018

9%

8%

2017

2018
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1 936
4 178

2 041
3 444

3 977
7 622

2018 2017

+116%

+69%

+92%
عدد الملفات 

موضوع المراقبة

التحقيقات 
الخاصة

التحقيقات 
الشاملة

3 408
4 200

569
3 422

3 977
7 622

+23%

+501%

+92%

األشخاص 
المعنويين

األشخاص  
الطبيعيين

عدد الملفات 
موضوع المراقبة

2017 2018

02

01

1 638 168 

62 583

مللن   2018 لعللام  المللكان  بعيللن  المراقبللة  أداء  تقييللم  يتللم 
التاليللة: األداء  مؤشللرات  خللال 

عدد الملفات موضوع المراقبة؛	 
الواجبات المحصلة  بعد عملية التدقيق؛	 
)اللجنللة 	  الطعللون  لجللان  قبللل  مللن  الملفللات  تسللوية  معللدل 

المحليللة لتقديللر الضريبللة و اللجنللة الوطنيللة للنظللر فللي الطعون 
بالضريبللة(. المتعلقللة 

إن الجهللود المبذولللة فللي مجللال الرقمنللة، قللد مكنللت مللن 
إعللادة انتشللار المللوارد البشللرية فللي اتجللاه المصالللح المكلفللة 

بالتحقيللق مللن خللال الوثائللق.

إطللار  فللي  المبرمجللة  الملفللات  مللن   69٪ أدى  وبالتالللي، 
المراقبللة إلللى تسللوية جبائيللة أسللفرت عللن تحصيللل عائللدات 
قدرهللا 3.4 ماييللر الدرهللم  بالنسللبة لسللنة 2018 )وهللو مللا 
يمثللل حوالللي 6 أضعللاف المبلللغ المحصللل في سللنة  2016(.

تطوير وحدة لبرمجة عمليات المراقبة؛	 
النظلام 	  مسلتوى  عللى  قاعلدة   500 وضلع 

البيانلات. وتقاطلع  تداخلل  أجلل  ملن  المعلوماتلي 

تطويللر الشللراكة وتبللادل البيانللات، وكللذا البحللث علللى 	 
شللبكة اإلنترنللت ألغللراض المراقبللة؛

إنشاء إطار مرجعي للروابط الرأسمالية المتقاطعة.	 

المراقبة من خالل تدقيق الوثائقالمراقبة بعين المكان

تعزيز المراقبة الضريبية

نظام معالجة المعلومات

تجميع المعلومات

٪67 مللن اإليللرادات المحصلللة فللي عللام 2018 متأتيللة مللن 
المقللاوالت الكبللرى.

فللي حيللن تحسللن متوسللط العائللد الناتللج عللن مراقبللة ملفللات 
مقارنللة   200٪ بمعللدل  اآلخريللن  المعنوييللن  األشللخاص 

.2017 بسللنة 

0,508
1,05

3,44

2017 20162018

x6

عائدات المراقبة من خالل 
تدقيق الوثائق )ماليير الدرهم(

توزيع حصة العائدات حسب فئة الملزمين

19%

14%
67%

األشخاص الذاتيين

األشخاص 
المعنويين اآلخرين

الشركات الكبرى

متوسط العائد لكل فئة من الملزمين

المقاوالت الكبرى                    درهم

درهم971 106 األشخاص 
المعنويين اآلخرين 

األشخاص الذاتيين                  درهم

تعبئة العائدات الضريبية

عدد الملفات الخاضعة للتدقيق

20172018

+138%

9 876

23 484

عدد الملفات موضوع المراقبة حسب طبيعة الملزمينعدد الملفات موضوع المراقبة حسب طبيعة المراقبة
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4 235

1 429

1 985

695

216

2018

2014 - 2017

2010 - 2013

2010

المجموع

قبل

التحصيل الجبريالتحصيل الجبري

التمكن من مهن التحصيل

شللهد عللام 2018 تغييللرات كبيللرة مللن حيللث التمكللن 
مللن مهللن التحصيللل.

التحصيللل  عائللدات  شللكلت  المثللال،  سللبيل  فعلللى 
اإلضافيللة. العائللدات  مللن   24٪ الجبللري 

وقللد بلغللت هللذه العائللدات 4.3 مليللار درهللم، بزيللادة 
قدرهللا ٪43+ مقارنللة بعللام 2017.

مليللار   1.1 تحصيللل  تللم  أنلله  إلللى  اإلشللارة  وتجللدر 
درهللم بموجللب أحللكام المللادة 10 مللن قانللون الماليللة 
2018 المتعلقللة باإللغللاء الجزئللي أو الكلللي للجللزاءآت 
ببعللض  المتعلقللة  والصوائللر  والغرامللات  والزيللادات 
بالتزاماتهللم  أوفللوا  الذيللن  للملزميللن  الجبائيللة  الديللون 

.2018 دجنبللر   31 قبللل  األصليللة  الضريبيللة 

اتخللذت المصالللح الجهويللة للتحصيللل عللدة تدابيللر مللن خللال 
تجميللع المعلومللات المفيللدة وذلللك لغللرض تعزيزمردوديللة 
 ، المغللرب  )بنللك  التحصيللل  المتخللذة لتحسللين  االجللراءات 

إدارة الجمللارك والضرائللب غيللر المباشللرة ...(.

تحليل عائدات عام 2018 حسب تصنيف األقدمية

رقمنة التحصيل الجبري 
رقمنللة إشللعار المتخلفيللن عللن اإلدالء بالتصريللح الضريبللي 	 

)1.7 مليللون إشللعار سللنة  2018(.

التمكن من المبالغ الواجب تحصيلها 
تجزئ و تصنيف  المبالغ التي لم تحصل بعد؛	 
سللن مقتضللى قانونللي ضمللن قانللون الماليللة لعللام 2019 مللن 	 

أجللل إلغللاء الديللون الجبائيللة القديمللة؛
تراجع الديون الجبائية  )٪15- بين عامي 2015 و 2018(.	 

اعتماد استراتيجية فعالة للتحصيل الجبري 
المباللغ 	  تحصيلل  اسلتهداف  طريلق  علن  االنتقائيلة  المعالجلة 

الضخملة؛
تعزيلز التعلاون ملع اإلدارات األخلرى لتحسلين التحصيلل )إدارة 	 

الجملارك والضرائلب غيلر المباشلرة ، بنلك المغلرب ...(.

تفعيل تبادل المعلومات
وطللدت المديريللة العامللة للضرائللب عاقتهللا ببنللك المغللرب 

لجمللع المعلومللات المتعلقللة بالخاضعيللن للضريبللة. 

المادة 10 من قانون المالية 
متعللددة  قنللوات  للضرائللب  العامللة  المديريللة  اسللتخدمت 
لتبليللغ عللدد كبيللر مللن المعنييللن بأحللكام المللادة 10 مللن 

:  2018 الماليللة  قانللون 
اإلرسال  اآللي عن طريق البريد؛	 
للملزميللن مللن قبللل  قبللاض اإلدارات 	  الهاتفللي  اإلشللعار 

الجبائيللة؛
إنجاز اعان إشهاري؛	 
الفيسللبوك 	  صفحللة  علللى  واإلعانللات  اإلشللعارات  نشللر 

للضرائللب. العامللة  بلللالمديرية  الخاصللة 

المباشــرة  غيــر  والضرائــب  الجمــارك  إدارة  الويــب،  خدمــة 
للضرائــب( العامــة  )المديريــة 

تعزيللز الشللراكة مللع إدارة الجمللارك والضرائللب غيللر المباشللرة 
مللن خللال تبللادل المعلومللات و برمجللة العمليللات المتبادلللة.

تعبئة العائدات الضريبية



39%

61%

199 816

88 760

66 238

44 818

الألشخاص الطبيعيين الخواص

األشخاص  الطبيعيين المهنيين

األشخاص المعنويين

2018 المجموع

141,2 2018

2017139,1
+1,5%
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الشراكة مع المفوضين القضائيين 
ابتللداء مللن 2015 ، تحضللى شللبكة قبللاض اإلدارة الجبائيللة 
وتأميللن  تسللهيل  أجللل  مللن  القضائييللن  المفوضيللن  بدعللم 

الجبللري.  التحصيللل  إجللراءات 
تللم   2018 سللنة  الجبللري  التحصيللل  عائللدات  ٪39 مللن 

القضائييللن. المفوضيللن  تدخللل  بفضللل  اسللتخاصها 

التحصيل عبر 
المفوضين القضائيين

التحصيل بالقباضات

الديون الجبائية المستحقة
التللي اعتمدتهللا المديريللة  كان السللتراتيجية التصنيللف 
كللذا  و  الملزميللن  مللع  التعامللل  فللي  للضرائللب  العامللة 
إجللراءات  تعزيللز  أجللل  مللن  المبذولللة  األخللرى  الجهللود 

 100 000 تتجللاوز  التللي  الضريبيللة  الديللون  تحصيللل 
درهللم، تأثيللرا إيجابيللا علللى تسللوية الديللون الجبائيللة التللي 
سللجلت تراجعللا يناهللز ٪2- مقارنللة مللع سللنة 2017.

توسيع الوعاء الضريبي

الملزمون الجدد
تم تحديد هوية 816 199 ملزم جديد سنة 2018،
٪55 منهم تتكون من أشخاص معنويين ومهنيين. 

التقييد التلقائي في الضريبة
مللن قبللل الملزميللن أنفسللهم )تقديللم تصريللح بالتأسلليس 
أوإقللرار بالهويللة الضريبيللة، التأسلليس لللدى المراكللز الجهويللة 

لاسللتثمار...

تقييد الملزمين الجدد عقب رقمنه الوثائق
عنللد إيللداع اإلقللرار باألربللاح العقاريللة، طلللب شللهادة، طلللب 

اسللترداد الضريبللة علللى الدخللل، تسللجيل عقللد ... 

التقييد في الضريبة من طرف المديرية العامة للضرائب
ومقاربللة  تقصللي  مصالللح  بهللا  تقللوم  التللي  االعمللال  ضمللن 
المعلومللات وتقاطللع البيانللات واإلحصللاء والتحقيللق الضريبللي ...

سللجلت العائللدات الناتجللة عللن  التحصيللل الطوعللي  نسللبة 
نتيجللة   2018-2017 الفتللرة  خللال   1,5٪ قدرهللا  ارتفللاع 
الجهللود المتخللذة والتللي اسللفرت علللى ارتفللاع عللدد الملزميللن 

تطور العائدات الطوعية بماليير  الدرهمالجللدد و ضبللط الوعللاء الضريبللي.

تعبئة العائدات الضريبية
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المهندسون 
المعماريون

المحامون األطباء 
البيطريون

أطباء األسنان األطباء 
المتخصصون

األطباء العامون الصيادلة

االمتثال الضريبي عقب اإلشعار 
شلرعت المديرية العامة للضرائب خال سلنة 2018 في عملية 
تحليلل االلتزامات المتعلقة باإلقرار لبعض المهن الحرة التالية :

األنشللطة الطبيللة: األطبللاء المتخصصللون ، األطبللاء العامللون، 	 
أطبللاء األسللنان ، األطبللاء البيطريللون، الصيادلللة؛

المقاولون الذاتيون
حصلل 109 27 شلخًصا عللى صفلة المقلاول الذاتلي برسلم سلنة 2018، ليصلل 
بذللك علدد األشلخاص المنتسلبين لهلذا النظلام إللى 169 86، بزيلادة قدرهلا 46٪ 

مقارنلة بسلنة 2017.
للضرائلب  العاملة  المديريلة  قاملت  الذاتييلن،  المقاوليلن  ملفلات  تتبلع  إطلار  فلي 

التظاهلرات: ملن  بعلدد  شلركائها  ملع  بالتعلاون 

األنشطة القانونية: المحامون؛	 
األنشللطة العقارية: المهندسللون المعماريون، والمساحون 	 

العقاريون، و المهندسللون الطوبوغرافيون.

ضبط التدبير الضريبيتوسيع الوعاء الضريبي

نسبة اإلمتثال عدد التصريحات المودعة بعد اإلشعار   الساكنة المشعرة  

اإلحصاء 2.0
إن نظام المعلومات الجغرافية  الذي يعتبر أداة مبتكرة للمساعدة 

في توسيع الوعاء الضريبي الزال في مرحلته التجريبية.

تجربة نموذجية
المعلوملات  نظلام  تجربلة  ملن  األوللى  النتائلج  كشلفت 
الجغرافيلة فلي منطقلة ملن العاصملة حواللي 000 7 نشلاط 

المغلرب. فلي  مقلره  يوجلد  نشلاط   9 000 و  معللن  غيلر 

هذه األداة ستعوض اإلحصاء التقليدي للملزمين  بآخر إلكتروني، 
ينتمي للجيل الثاني، يعتمد تحديد الموقع الجغرافي.  

جمع البيانات ميدانيا باستخدام 
تطبيق للهاتف المحمول

دمج البيانات التي تم جمعها ميدانيا 
الترميز الجغرافيوتلك التي تم جمعها من لدن الشركاء

تحليل البيانات

تقييم النتائج

 تتجلى الطريقة  
المعتمدة في :

اللقللاء الجهللوي لإلعللام الللذي نظمتلله الوكالللة الوطنيللة لتشللجيع المقاوالت 	 
الصغيرة و المتوسللطة Maroc PME؛

بالمنطقللة 	  مبللادرة  مؤسسللة  نظمتهللا  التللي  الذاتللي  المقللاول  قافلللة 
الجنوبيللة )سللوس ماسللة، كلميللم وادي نللون، العيللون السللاقية الحمللراء، 
الحسلليمة؛ تطللوان  تافيالللت وطنجللة  ودرعللة  الذهللب(،  وادي  الداخلللة 

صياغة دليل متعلق بالنظام الضريبي الخاص بالمقاول الذاتي.	 

نظلرًا لخصوصيلة فئلة المقاوليلن الذاتييلن، تلم منحهلم إعفلاء لسلنوات 2015، 
2016، 2017 و 2018 وذللك بإلغلاء الغراملات والزيلادات علن التأخيلر.

تعبئة العائدات الضريبية

S I G
نظم المعلومات الجغرافية

20172018

59 060

46%86 169
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84%97% 100%

68%76% 78%

استرجاع الضريبة  على القيمة المضافة

شللرعت االدارة العامللة للضرائللب العمللل بشللكل مكثللف علللى تسللوية ملفللات 
وتوقيللع  صياغللة  طريللق  عللن  المضافللة  القيمللة  علللى  الضريبللة  اسللترجاع 
اإلتفاقيللة اإلطللار حللول ديللون الضريبللة علللى القيمللة المضافللة بيللن المجموعللة 

المهنيللة للبنللوك المغربيللة ووزارة االقتصللاد والماليللة. 
وفللي هللذا السللياق، تللم تسللوية مبلللغ 39.3 مليللار درهللم، مللا يعللادل ٪80 مللن 

المسللتحقات.

 تسوية ملفات استرجاع الضريبة على القيمة المضافة بالعوملة 
 )Affacturage(

)Affacturage( استرداد الضريبة على القيمة المضافة بالعوملة

نسبة الدين الممنوح مقارنة 
بالمبلغ الذي تم تسويته

نسبة الدين الممنوح مقارنة 
بالمبلغ الذي تم تسويته

نسبة تسوية الدين من 
أصل المبلغ المطالب به

نسبة تسوية الدين من 
أصل المبلغ المطالب به

نسبة الدين المطالب به 
من مجموع المخزون

نسبة الدين المطالب به 
من مجموع المخزون
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الضريبي

-80%
من المستحقات
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20172018

4 0543 913

63%62% 20%

70%

91%

تعجيل تسوية المنازعات

معالجة الشكايات
بلللغ العللدد اإلجمالللي للشللكايات الللواردة خللال سللنة  2018 حوالللي 481 107 

شكاية. 
تمللت تسللوية ٪91 مللن الملفللات، منهللا 181 72 تمللت معالجتهللا فللي غضللون 
تمللت  التللي  الملفللات  مللن  الشللكاية، أي 70٪  تقديللم  تاريللخ  مللن  يومًللا   30

تسللويتها.

تدبير المنازعات اإلدارية

31%30%

6%6%
4%

6%

37%
39%

15%

20%

3% 3%

ضرائب أخرى الضرائب 
المحلية

واجبات التسجيل 
و التمبر

الضريبة على 
القيمة المضافة

الضريبة على 
الشركات

الضريبة على 
الدخل

2018                 2017

توزيع الشكايات حسب نوعية الضراب 

حصة الملفات المعالجة خالل 
فترة تقل عن 30 يوم

معدل الخفض من الشكايات 
المتعلقة بإسقاط الضريبة تلقائيا 

من قبل المصالح الضريبية

معدل تصفية الملفات

01
الطعون المرفوعة أمام المحكمة االبتدائية

تللم تقديللم مللا مجموعلله 447 2  طعن أمللام المحاكللم اإلدارية 
االبتدائيللة فللي عللام 2018، مقارنللة  مللع  520 2 فللي سللنة 

2017 )أي بانخفللاض قللدره 3٪(.
المديريللة،  مللن  بمبللادرة  تقديمهللا  تللم  الطعللون  مللن   18٪

.2017 سللنة  فللي   16٪ مقابللل 

02
الطعون المرفوعة أمام محاكم االستئناف

تللم تسللجيل 195 1 طلللب اسللتئناف لللدى محاكللم الربللاط 
 .2018 ومراكللش سللنة 

٪63 مللن طلبللات االسللتئناف تللم تقديمهللا مللن قبللل المديرية 
مقابللل ٪41 في سللنة 2017.

03
الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض

تم تسجيل 271 طعنا  لدى محكمة النقض.
٪60 من هذه الطعون رفعت من قبل المديرية.

تدبير المنازعات القضائية

األحكام الصادرة لصالح اإلدارة
كسب 590 1 قضية

من أصل 518 2 أحكام نهائية
عدد الطعون

نسبة المبالغ المحكومة بها لصالح اإلدارة
1.56 ماليير درهم محكوم بها مقابل

 2.5 ماليير درهم منازع حولها

27 التقرير السنوي حول أنشطة المديرية العامة للضرائب لسنة 2018 
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المديرية العامة للضرائب 
في العصر الرقمي

منللذ عللدة سللنوات جعلللت المديريللة العامللة للضرائللب مللن 
التحللول الرقمللي أولويللة مللن أولوياتهللا.

حيلث كان للرقمنلة تأثيلر إيجابي عللى إجمالي العائلدات، التي 
2018، وذللك  2015 و  بيلن عاملي  تحسلنت بنسلبة 26,2٪ 

لترتفلع ملن 125.7 مليلار درهلم إللى 158.8 مليلار درهلم.

التحول الرقمي في المديرية 
العامة للضرائب

ارتفع عدد التصريحات عبر اإلنترنت بنسبة ٪124 خال الفترة 2018-2016.

نحو إدارة رقمية بالكامل..

 تطور عدد التصاريح الإلكترونية
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األداء عن بعداعتماد الشواهد اإللكترونية

الكترونيللا  المسلللمة  الشللهادات  حصيلللة  ارتفعللت 
خللال الفتللرة 2016-2018 مللن 857 16 سللنة 2016 

إلللى 782 644 سللنة 2018.

لتلبيللة  القنللوات"  "متعللددة  متطللورة  عاقللة  تبنللي 
أفضللل. بشللكل  للضريبللة  الخاضعيللن  احتياجللات 

تطور األداء عن بعدتطور عدد الشهادات المسلمة عبر اإلنترنت

التوجيه اآللي لإلشعار عند التخلف عن أداء المستحقات الضريبية

أدت التدابيللر المتخللذة لتبسلليط  وتحديللث عمليللة اإلشللعار 
عنللد التخلللف عللن أداء المسللتحقات الضريبيللة إلللى إحللداث 
العامللة  المديريللة  عاقللة  مسللتوى  علللى  جدريللة  تغييللرات 

بالمرتفقيللن. للضرائللب 

الكشف األتوماتيكي 
عن المتخلفين 

لإللتزامات الجبائية

التعميم اآللي  
لإللتزامات الجبائية

توجيه رسالة 
التذكير األولى 

إلكترونيا و إرسالها 
كذلك إلى بريد 
المغرب إلكترونيا

توجيه رسالة 
التذكير شهريا 

بطريقة إلكترونية

وفللي هللذا الصللدد ، تللم إرسللال مللا يقللرب مللن 1.6 مليللون 
مللن   32٪ امتثللال  إلللى  أدت   2018 سللنة  جماعللي  إشللعار 

تصريحاتهللم. لتقديللم  إشللعارهم  تللم  الذيللن  الملزميللن 

تدبير الضريبة على الدخل 
صنف األرباح العقارية

إحلداث نظلام اإلشلعار بالضريبة عللى الدخل الخاصلة باألرباح 
الغيلر  العقاريلة  للمعاملات  سللبية  قائملة  وكلذا  العقاريلة 
باألربلاح  الخاصلة  الدخلل  عللى  بالضريبلة  بتصريلح  مصحوبلة 

لهلا. الموافقلة  العقاريلة 

التسجيل باعتماد الخدمات اإللكترونية
)SIMPL Enregistrement(

إحللداث نظللام تسللجيل العقللود إلكترونيللا لفائللدة 
والمحاسللبين  الخبللراء  والمحاسللبين  العللدول 

المعتمديللن.
الميزات الرئيسية المقدمة:

إصدار أوامر اإلستخاص و شهادات التسجيل؛	 
مرجع العقود ونسب الضريبة؛	 
التقصي حول واجبات التسجيل قبل اإليداع؛	 
االطاع والبحث عن العقود.	 

x 38
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010203

040506

نظام معلوماتي مندمجتعزيز نظام معلومات المديرية العامة للضرائب

نظام معلوماتي مندمج

المشاريع المعلوماتية المنجزة

إحللداث خدمللات إلكترونيللة خاصللة بالضريبللة علللى الدخللل المتعلقللة باألشللخاص الذاتييللن 	 
عبللر بوابللة SIMPL IR؛

إحداث خدمة التصريحات ، وخدمة الدفع اإللكتروني الجديدتين عبر بوابة SIMPL؛	 
إحداث خدمة الشكايات اإللكترونية.	 

البنيات التحتية والمراقبة التكنولوجية

تجديد أرضية األمن المعلوماتي الخاصة  بالرسائل الخارجية؛	 
تجديد أرضية األمن  المعلوماتي الخاصة للتصفح الداخلي.	 

األمن المعلوماتي

بدء الشروع في إنتاج تطبيق معلوماتي لتحديد الهوية في إطار تعزيز أمن الولوج الخارجي؛	 
متابعة إجراءات االمتثال لتوجيهات المديرية العامة ألمن نظم المعلومات:	 

    - صياغة السياسات والمساطر الازمة؛
    - اإلنجازات التقنية؛

    - إقتناء حلول معلوماتية.

رقمنة طلبات استرداد الضريبة على 
الدخل

تولي تدابير مقتضيات قانون المالية 
لسنة  2018

تعميم  التوجيه الإلكتروني لرسائل 
الإشعار الأولى بالنسبة للضريبة على 

الشركات والضريبة على الدخل

تولي تدابير أحكام المادة 10 من 
قانون المالية لسنة 2018

مصداقية حساب الضرائب المستحقة 
غير المحصلة

تسجيل العقود التوثيقية والأمر 
بالسداد الآلي عن طريق خدمة الويب

الخدمات الإلكترونية الخاصة بالضريبة على 
القيمة المضافة عن طريق بوابة SIMPL للأفراد

التصريلح باسلترجاع الضريبلة على القيملة المضافة 	 
غيلر الظاهرة؛

 التصريح التصحيحي للضريبة على القيمة المضافة؛	 
التصريح بالضريبة على  القيمة المضافة الخاصة 	 

بالتوقف المؤقت للنشاط ... 

الخدمات الإلكترونية الخاصة بالضريبة  على 
الدخل  المتعلقة بالأشخاص الذاتيين عبر بوابة 

SIMPL-IR

تشغيل الإقرار الجديد بمجموع الدخل؛	 
تطوير الإقرارات الخاصة بالجبايات المحلية.	 

الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتسجيل والتمبر
SIMPL- Enregistrement et timbre

العلدول 	  لفائلدة  التسلجيل  مسلاطر  رقمنلة 
المعتمديلن. المحاسلبين  و  المحاسلبين  والخبلراء 

العضوية وإدارة بيانات التعريف
  SIMPL

التمبر الإلكتروني الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشكايات 
Réclamation SIMPL عبر بوابة

الخدمات الإلكترونية الخاصة 
بالضريبة على الشركات عبر بوابة 

 SIMPL-IS

الضريبةالخصوصية السنوية على المركبات

السليارات 	  عللى  السلنوية  الضريبلة  سلداد  إدراج 
عبلر دفعتيلن بالنسلبة للعربلات التي يفلوق وزنها 

الإجماللي 9000 كللغ.

النظام المعلوماتي المساعد على اتخاذ القرار

المعلوماتللي  النظللام  تصميللم  إعللادة   2018 سللنة  عرفللت 
المسللاعد علللى اتخللاذ القللرار بغيللة تشللكيل نظللام تحليلللي 
مللزود بجميللع بيانللات نظللام مهللن  المديريللة العامللة للضرائب 

الشللركاء. ببيانللات  وكللذا   ،)SIT/SIMPL(

فعالية نظام المعلومات 

عرفللت المديريللة العامللة للضرائللب سللنة 2018، اسللتغال أمثللل للميللزات 
مللن  مجموعللة  ورقمنللة  المندمللج  المعلوماتللي  نظامهللا  يوفرهللا  التللي 
المعلوماتللي  النظللام  وتأميللن  التغييللرات  هللذه  مواكبللة  بغيللة  الخدمللات. 
لذلللك اتخللذت سلسلللة مللن التدابيللر لتعزيللز المنصللة اإللكترونيللة والبنيللة 

المعلوماتيللة. التحتيللة 

وقللد شللمل هللذا التصميللم الجديللد جميللع مجللاالت مهللن المديريللة  
الشللؤون  التحصيللل،  الضريبللي،  )الوعللاء  للضرائللب  العامللة 

الضريبيللة(. والمراقبللة  القانونيللة، 

0102

0304

0102

0304

موثوقيللة البيانللات الماليللة الللواردة مللن مختلللف 
التصريحللات  الضريبيللة

وضللع جميللع بيانللات نظللام مهللن المديريللة العامللة 
للضرائللب رهللن إشللارة المسلليرين

تتبع اإليرادات والنفقات

مقارنلة بيانلات المديريلة العاملة للضرائلب وبيانات 
الصناعيلة  للملكيلة  المغربلي  )المكتلب  الشلركاء 
والتجارية, إدارة الجمارك والضرائب غير المباشلرة, 

الوطنلي للضملان االجتماعلي(... الصنلدوق 

تطبيقات الهاتف المحمول

سلنة  للضرائلب  العاملة  المديريلة  أطلقلت 
وصيانلة  تصميلم  إلعلادة  علروض  طللب   2018
الضريبلي  )الحسلاب  المحموللة  تطبيقاتهلا 
والدليل المرجعي ألسعار المعامات العقارية(.

المديرية العامة للضرائب في العصر الرقمي

ميزات جديدة 
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100%

99,6%92,7%

99,5%

تعزيز الرأسمال 
المعلوماتي

إن التحللول الرقمللي الللذي تعرفلله المديريللة العامللة للضرائب 
عمليللة  صلللب  فللي  الذكللي  واسللتغالها  البيانللات  يضللع 

تحسللين مردوديتهللا وجللودة تدخاتهللا.

تحسين جودة البيانات

عللززت المديريللة العامللة للضرائللب عاقتهللا بشللركائها إلغنللاء 
تدخاتهللا.  فعاليللة  وتعزيللز  بهللا  الخاصللة  البيانللات  قاعللدة 

النهللج النظللري الللذي اعتمللد مبنللي علللى:
الوثائللق 	  وأنللواع  النشللاط   / المعلومللات  مقدمللي  تحديللد 

الصللادرة؛
تعريللف البيانللات الضروريللة والمفيللدة للمديريللة العامللة 	 

للضرائللب وتحديللد  الشللريك الللذي لديلله أكثللر المعلومللات 
مصداقيللة؛

المندمللج 	  المعلوماتللي  المعلومللات ضمللن نظامهللا  إدخللال 
)SIT( لضبللط وعللاء الضريبللة  بشللكل أفضللل.

للبيانلات  مختبلر  إنشلاء  بصلدد  للضرائلب  العاملة  المديريلة 
أدائهلا. وتجويلد  المهلن  مختللف  كفلاءة  لتحسلين  وذللك 

التخصصلات  متعلددة  خليلة  هلذا  البيانلات  مختبلر  ويعتبلر 
الكبيلرة.  البيانلات  مشلاريع  حكاملة  إلدارة 

وتتجللى المهمة الرئيسلية لهذه الخليلة في تثمين البيانات من 
خلال تصميلم حللول استكشلاف البيانلات وتحليلهلا لمعالجلة 
مختللف المشلاكل : تتبلع مؤشلرات إدارة الجبايلات، والتوقعلات، 
والكشلف علن التهلرب الضريبلي وتحليلل المخاطلر واسلتباقها.

إنشاء مختبر البياناتإغناء البيانات

قاعدة بيانات متطورة

شللرعت المديريللة العامللة للضرائللب فللي التثبللت مللن  دقللة 
بياناتهللا عللن طريللق:

تطهيللر البيانللات الضريبيللة لللل 000 10 أكبللر مسللاهم مللن 	 
األشللخاص المعنوييللن ؛

تعميم المقاربة على األشخاص المعنويين اآلخرين ؛	 
الموحللد 	  التعريللف  رقللم  منللح  لتعميللم  بحملللة  القيللام 

)ICE(؛ للمقاولللة 
والحجللب 	  اإلنللذار  تنفيللذ نظللام  وتتبللع  تحديللد واختبللار 

المعلومللات. نظللام  مسللتوى  علللى 

معدل مصداقية المعلومات
) 000 10 أكبر مساهم (

03. معلومات الملزمين01. المهنة الرئيسية

04. ممثلي الملزمين02. الضريبة
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تحسين جودة 
الخدمات

يكتسللي تحسللين جللودة الخدمللات التللي تقدمهللا المديريللة 
عملهللا  خطللة  فللي  مركزيللة  مكانللة  للضرائللب  العامللة 

االسللتراتيجية.
إذ عرفللت سللنة  2018 تقدمًللا كبيللرًا مللن حيللث تسللهيل 
اإلجللراءات الضريبيللة واإلداريللة، ال سلليما مللن خال توسلليع  
االلتزامللات التصريحيللة واألداء عبللر اإلنترنللت لتشللمل فئللة 
الخللواص، وكللذا مللن خللال اعتمللاد التسللجيل اإللكترونللي 

وتوفيللر منصللات إلكترونيللة لشللراء التمبللر.

تسهيل اإلجراءات على المرتفقين

وضع دليل إلكتروني للمساطر
وضع دليل تفاعل على البوابة اإللكترونية؛	 
إدراج مساعد على مستوى الواجهات؛	 
وضع كتيبات ارشادية وفيديوهات.	 

التحليل الوظيفي لمركز االتصال
إعادة هيكلة مركز االتصال؛	 
تعزيز المساعدة الهاتفية واإللكترونية؛	 
وضع نظام إدارة المواعيد عبر اإلنترنت؛	 
اعتماد "Chatbot" )قيد اإلنجاز(.	 

تدبير المنازعات إلكترونيا
الشللكايات 	  لمعالجللة  إلكترونللي  تطبيللق  وضللع 

اإللكترونيللة.

تحسين نظام تسليم الشهادات
الملزميللن 	  المطلوبللة مللن قبللل  الشللهادات  تسللليم 

اإلنترنللت. عبللر 

إغناء نظام المساطر عن بعد
إنشللاء كبسللوالت ومقاطللع فيديللو توضيحيللة علللى 	 

مسللتوى شللبكات التواصللل االجتماعللي الرئيسللية.
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للضرائللب  العامللة  المديريللة  تابعللت   ,2018 سللنة   خللال 
طريللق:  عللن  اإللكترونيللة  المسللاطر  اعتمللاد  ديناميكيللة 

توسلليع إجباريللة  التصريللح واألداء  اإللكترونييللن ليشللمل 	 
فئللة الخللواص ؛

العللدول 	  العمللل بالتسللجيل اإللكترونللي للعقللود لفائللدة 
المعتمديللن؛ والمحاسللبين  المحاسللبين  والخبللراء 

إثراء خدمات أرضية "توثيق" لفائدة الموثقين؛	 
المشللاركة فللي تصميللم تطبيللق تأسلليس الشللركات عبللر 	 

)CREOL(؛ اإلنترنللت 
جللواز 	  )تمبللر  اإللكترونللي  التمبللر  لشللراء  أرضيللات  إنشللاء 

السللفر ورخصللة القيللادة الدوليللة ورخصللة الصيللد  ورخصة 
حمللل السللاح(.

رقمنة المساطر

التسجيل اإللكتروني لفائدة العدول والخبراء المحاسبين 
والمحاسبين المعتمدين

تسللجيل العقللود المنجللزة مللن طللرف العللدول والعقللود 	 
التللي تشللمل عللدة  العقللود  العرفيللة مللع إمكانيللة قبللول 

عقللارات؛ وعللدة  عمليللات 
البحث عن العقود؛	 
إصدار أوامر اإلستخاص مع مراجع األداء؛	 
ترجمة محتوى الشاشات إلى اللغة العربية.	 

 تمبر رخصة القيادة الدولية
تللم عقللد اجتماعللات مللع مختلللف مانحي رخللص القيللادة الدولية 
قاعللدة  علللى  هويتهللم  تثبيللت  علللى  االتفللاق  وتللم  بالمغللرب، 
الخدمللات اإللكترونيللة )SIMPL( مللن أجللل الحصللول علللى إذن 

الولللوج إلللى قاعللدة  شللراء تمبللر رخصللة القيللادة الدوليللة.

تمبر جواز السفر و رسوم السفارة
وزارة  مللع  بشللراكة  للضرائللب،  العامللة  المديريللة  أنشللأت 
الخللاص بجللواز  التمبللر اإللكترونللي  لبيللع  الداخليللة، قاعللدة 

السللفر.
يتللم طلللب التمبللر اإللكترونلليً عللن طريللق بوابللة المديريللة 

العامللة للضرائللب علللى العنللوان اإللكترونللي التالللي:
www.tax.gov.ma

تمبر رخصة الصيد و رخصة حمل السالح
علللى غللرار تمبللر جللواز السللفر، تللم اعتمللاد التمبللر اإللكترونللي  

بالنسللبة لرخصللة الصيللد ورخصللة حمللل السللاح.

تسهيل اإلجراءات 

للضرائلب  العاملة  المديريلة  بيلن  الناجحلة  إطارالشلراكة  فلي 
وبنك CIH تم تعزيز عمليات االسلترجاع اإللكتروني للضريبة 

عللى الدخلل برسلم الفوائلد عللى القلروض ، علن طريلق:
إنشاء خلية تتبع دائمة؛ 	 
علللى 	  الضريبللة  »اسللترجاع  يهللم  إلكترونللي  بريللد  إنشللاء 

ومعالجتهللا؛ الشللكايات  لتتبللع  الدخللل’’ 
تدوين أسباب الرفض لجعل العملية أكثر مصداقية؛	 
عقللد اجتماعللات دوريللة مللع الشللريك لتحديللد المشللاكل 	 

وإيجللاد الحلللول المناسللبة.

شراكة المديرية العامة للضرائب مع البنك 
العقاري والسياحي CIH: استرجاع الضريبة 

على الدخل

156
مقاولة مصنفة

نسبة الطلبات المعالجة من قبل 
البنك العقاري والسياحي

نسبة الطلبات المعالجة دون رفض

التصنيف

يهلدف برناملج التصنيلف إللى مواكبلة  الشلركات وتشلجيعها 
عللى االمتثلال الضريبلي. وهكلذا فقلد تلم تصنيلف 53 مقاوللة 

جديلدة برسلم سلنة 2018.
وملع متلم 2018 بللغ إجماللي علدد المقلاوالت المصنفلة إللى 

مقاوللة.  156
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تحسين اإلطار المرجعي ألسعار 
المعامالت العقارية

يهدف تدبير اإلطار المرجعي ألسعار المعامات العقارية إلى:
تخفيض المنازعات الضريبية المتعلقة بتقييم القيمة التجارية؛	 
تأمين العائدات الضريبية  الخاصة بالضريبة على الدخل / األرباح العقارية؛ 	 
اعتمللاد مقاربللة ديناميكيللة واسللتباقية لإلطللار المرجعللي ألسللعار المعامللات 	 

العقاريللة إزاء تطللور سللوق العقللارات واألراضللي؛
ترسيخ العدالة الضريبية، السيما من خال إدخال مبدأ ترجيح القيمة التجارية.	 

وشملت اإلجراءات المتخذة سنة  2018 :
تغطيللة وتحديللث اإلطللار المرجعللي ألسللعار المعامللات العقاريللة على المسللتوى 	 

الوطنللي: تمللت تغطيللة 54 مدينللة وتحييللن  16 أخللرى؛
تحسين طريقة تحديد قيم اإلطار المرجعي ألسعار المعامات العقارية؛	 
العقاريللة 	  للمحافظللة  الوطنيللة  الوكالللة  مللع  مشللترك  مرجعللي  إطللار  اعتمللاد 

والمسللح العقللاري والخرائطيللة، والشللركاء اآلخريللن بمللا فللي ذلللك بنللك المغللرب؛
وضللع تطبيللق خللاص باإلطللار المرجعللي ألسللعار المعامللات العقاريللة ضمللن 	 

المحمللول.  الهاتللف 

طنجة تطوان الناظور

وجدة
القنيطرةفاس

مكناس

سا

الرباط

مراكش

الدار البيضاء

54
مدينة تمت تغطيتها

16
مدينة تم تحيين إطارها 

المرجعي

خنيفرة

أكادير

العيون

الداخلة

تحسين جودة الخدمات40
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التواصل والتبسيط 
اإلعالمي

تعملل المديريلة العاملة للضرائلب عللى تنويلع وسلائل اإلعلام 
التقليديلة  الوسلائل  إللى  فباإلضافلة  بهلا.  الخاصلة  والتواصلل 

المديريلة  اختلارت   ،)... اإلنترنلت  بوابلة   ، اإلعلام  )وسلائل 
التركيلز عللى التوعيلة ملن خلال شلبكات التواصلل االجتماعي.

رسائل على الراديو9

مشاركات في المعارض  2
والمنتديات

فيديوهات على الشبكات  7
االجتماعية

منشورات تهم الدالئل 4
الضريبية

منشور وتحيين 500 1
على االنترنت

16
7 766

5

نشرة إخبارية

مشترك

مقاالت بمجلة المالية

منشور على الشبكات  178
االجتماعية

24 

1
باغا صحفيا

 لقاء صحفي

التفاعل المباشر مع المرتفقين

مركز التواصل الهاتفي
للضرائلب   العاملة  للمديريلة  التابلع  الهاتفلي  التواصلل  مركلز  يسلهر 
عللى خدملة المرتفقيلن بإخبارهلم ومسلاعدتهم فلي جميلع اإلجلراءات 

بهلم. الخاصلة  الضريبيلة 
في عام 2018، عالج  مركز التوجيه الهاتفي 870 190 طلبًا للمساعدة.

73 351108 623
مساعدة تهم الخدمات 

اإللكترونية
مساعدة عامة

8 896117 519
رسالة إلكترونية  مساعدة تهم التعريف 

الموحد للمقاولة

860 11 ردا على أسـئلة المسـتعملين على 
الشبكات االجتماعية

قدملت خلية الشلبكات االجتماعيلة 860 11 
اإلنترنلت  مسلتخدمي  أسلئلة  عللى  إجابلة 
العاملة  المديريلة  وصفحلة  ‘’ضريبتنلا’’  عللى 
عللى  وكلذا  بلوك  الفيلس  عللى  للضرائلب 

ويوتيلوب. وتويتلر  االنسلتغرام 

التواصل 360 درجة
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االنفتاح على العالم
تمللت   ، الجنللوب  بلللدان  بيللن  التعللاون  تعزيللز  إطللار  فللي 
الللدول  بعللض  مللع  اتفاقيللات  مشللاريع  إبللرام  و  مناقشللة 
الشللريكة  مللن أجللل تجنللب االزدواج الضريبللي ومنللع التهللرب 

الدخللل. علللى  الضريبللة  يخللص  فيمللا  الضريبللي 
باإلضافللة إلللى ذلللك، شللاركت المديريللة العامللة للضرائللب 
نظمتهللا  التللي  التظاهللرات  مختلللف  فللي  فعللال  بشللكل 
المنظمللات الدوليللة، السلليما اتحللاد سلللطات الضرائللب فللي 
االقتصللادي  التعللاون  منظمللة  و   ،ATAIC اإلسللامية  الللدول 
الضرائللب  إلدارات  األمريكللي  والمركللز   ،OECD والتنميللة 
إدارات  مديللري  بيللن  والتبللادل  التفكيللر  ودائللرة   ،CIAT
الضرائللب CREDAF، والمنتللدى اإلفريقللي إلدارات الضرائللب 

.ATAF

من 19 إلى 23 فبراير
قلام وفلد ملن جمهوريلة غينيلا بزيلارة دراسلية إللى المديريلة 
العاملة للضرائلب ملن أجلل االسلتفادة ملن التجربلة المغربيلة 
تنظيلم  وتلم  الحديثلة.  الضرائلب  إدارة  بتسليير  يتعللق  فيملا 
هلذه الزيلارة في إطار برنامج المسلاعدة اللذي يقدمه صندوق 

.)AFRITAC( الدوللي  النقلد 

6 مارس
الضرائلب  بلإدارة  وإطلارا  مسلؤوال   25 ملن  يتكلون  وفلد  قلام 
الماليزيلة بزيارة دراسلية إللى المديرية العاملة للضرائب بغية 

المؤسسلتين. بيلن  الثنائلي  التعلاون  تعزيلز 

17 غشت
اسلتقبلت المديريلة العاملة للضرائلب وفلداً ملن ماللي مكونلا 
ملن عشلرة أطلر ملن إدارة الضرائب  لتبلادل التجربلة المغربية 

فلي إدارة النظلام المعلوماتلي الخلاص بهلا.

زيارة الوفود األجنبية
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8 مارس
جمهورية الرأس األخضر:

تم التوقيع  على االتفاقية بالرباط.

10 و 11 مارس
جمهورية ليبيريا:

المرحلة األولى من المفاوضات 
بمدينة مونروفيا.

من 19 إلى 23 فبراير
جمهورية البنين:

المرحلة األولى من المفاوضات.

4 أكتوبر
جمهورية أنغوال:

تم التوقيع على االتفاقية  
بالرباط.

28 سبتمبر
جمهورية ماوي:

تم التوقيع على االتفاقية 
بمدينة ليلونغوي

فللي إطللار تعزيللز التعللاون بيللن بلللدان الجنللوب، وكللذا تفعيللل 
مللع  بالتعللاون  وضعهللا  تللم  التللي  إفريقيللا  طريللق  خارطللة 
 وزارة الشللؤون الخارجيللة والتعللاون الدولللي، تمللت مناقشللة 

و إبللرام مشللاريع اتفاقيللات مللع بعللض الللدول الشللريكة  مللن 
الضريبللي  التهللرب  ومنللع  الضريبللي  االزدواج  تجنللب  أجللل 

فيمللا يخللص الضريبللة علللى الدخللل.

تعزيز التعاون جنوب - جنوب
شللاركت المديريللة العامللة للضرائللب بشللكل فعللال فللي مختلللف  
اتحللاد  السلليما  الدوليللة،  المنظمللات  نظمتهللا  التللي  التظاهللرات 
السلللطات الضرائبيللة للبللاد اإلسللامية )ATAIC(، و منظمللة التعللاون 
االقتصللادي والتنميللة )OCDE(، والمركللز األمريكللي إلدارات الضرائللب 
الضرائللب  إدارات  بيللن مديللري  والتبللادل  التفكيللر  )CIAT(، ودائللرة 

.)ATAF( الضرائللب  إلدارات  اإلفريقللي  والمنتللدى   ،)CREDAF(

تعزيز التعاون متعدد األطراف

فللي إطللار الشللراكة مللع المنظمللات الدوليللة، حصلللت المديريللة 
التعللاون  منظمللة  برنامللج  تمديللد  علللى  للضرائللب  العامللة 
األوسللط  الشللرق  بمنطقللة  الخللاص  والتنميللة  االقتصللادي 
وشللمال إفريقيللا المسللمى "الربللط الضريبللي، النظللام الضريبللي 
وتحسللين الشللفافية فللي المغللرب" إلللى غايللة غشللت 2019 .

اإلفريقلي  بالمنتلدى  فعلال  كعضلو  دوره  المغلرب  واسلتأنف 
بتنظيلم  العلودة  هلذه  وتميلزت   .)ATAF( الضرائلب  إلدارة 
اللدورة الرابعلة لمؤتملر الشلبكة األفريقيلة للبحلث فلي المجلال 
التابلع للمنتلدى اإلفريقلي إلدارة الضرائلب،   )ATRN( الضريبلي 
بمدينلة إفلران ملن 9 إللى 13 شلتنبر 2018 حلول موضلوع دور 
البيئلة االجتماعيلة والسياسلية فلي تعزيلز النظلم الضريبيلة فلي 

الضرائلب. لتحصيلل  حللول  أفريقيلا: 
وقد تم انتخاب المغرب لعضوية مجلس إدارة المنتدى اإلفريقي 
هاملش  عللى  أجريلت  التلي  االنتخابلات  عقلب  الضرائلب،  إلدارة 
الضرائلب  إلدارة  اإلفريقلي  للمنتلدى  الخامسلة  العاملة  الجمعيلة 

التلي انعقلدت ملن 22 إللى 26 أكتوبلر 2018 فلي بوتسلوانا.
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عدد اإلستشارات الضريبة

90 الضريبة على الشركات
54 الضريبة على الدخل
69 الضريبة على القيمة المضافة
46 واجبات التسجيل و التمبر
51 المشتركة

310 المجموع

الخبرة و المشورة 
القانونية

األجهللزة  لللدى  بالخبللرة  اإلدالء  مهمللة  إلللى  باإلضافللة 
الحكوميللة، تقللدم المديريللة العامللة للضرائللب المسللاعدة 
المسللتثمرين. مواكبللة  علللى  وتعمللل  للملزميللن  القانونيللة 

الخبرة و المشورة القانونية

القانونيللة  للمسللاعدة  كبللرى  أهميللة   للضرائللب  العامللة  المديريللة  تولللي 
المسللتثمرين. لمواكبللة  خاصللا  اهتمامللا  وكللذا  للملزميللن 

تعتبللر آليللة طلللب االستشللارة الضريبيللة القبليللة  إحللدى التدابيللر الرئيسللية 
للمسللتثمرين  يسللمح  حيللث   ،2018 لسللنة  الماليللة  قانللون  يضمنهللا  التللي 
باالطللاع مسللبقا علللى  المعاملللة  الضريبيللة التللي سلليتم تخصيصهللا لقراراتهللم 
االسللتثمارية، وبالتالللي فهللذه اآلليللة تضمللن لهللم األمللن القانونللي لمشللروعاتهم 

اإلسللتثمارية.
خللال هللذه السللنة، تلقللت المديريللة العامللة للضرائللب 8 طلبللات لاستشللارة 

الضريبيللة القبليللة.

المشورة القانونية

نصللوص  بمشللاريع  الللرأي  إبللداء  للضرائللب  العامللة  المديريللة  مللن  يُطلللب 
تشللريعية وتنظيميللة مختلفللة وأبللدات علللى إثرهللا 33 ماحظللة سللنة 2018.

الخبرة القانونية

السللادة  تسللاؤالت  علللى  اإلجابللة  للضرائللب  العامللة  المديريللة  مهللام  تضللم 
النللواب والمستشللارين فيمللا يخللص الجانللب القانونللي للضرائللب وقللد تمللت 

اإلجابللة علللى 50 سللؤال سللنة 2018.

اإلجابة على تساؤالت السادة النواب والمستشارين

بتطويللر  للضرائللب  العامللة  المديريللة  قامللت 
وتقديللم  المسللتثمرين  لمرافقللة  خدماتهللا 
المسللاعدة القانونيللة للملزميللن إذ قامللت سللنة 

قانونيللة. استشللارة   310 بللل   2018

استشارات
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الماليللة  قانللون  فللي  المدرجللة  الضريبيللة  التدابيللر  تهللم 
األعمللال  منللاخ  تحسللين  تخللص  تدابيللر   2018 لسللنة 

وكللذا  التشللغيل  بقطللاع  والنهللوض  االسللتثمار  وتطويللر 
المسللاطر.  تبسلليط 

المقتضيات الجبائية لقانون المالية لسنة 2018

الضريبة على القيمة المضافةالضريبة على الشركات

إحللداث جللدول تصاعللدي لألسللعار فللي مجللال الضريبللة 	 
علللى الشللركات؛

التوظيللف 	  لهيئللات  الجبائيللة  الشللفافية  نظللام  تحسللين 
العقللاري؛ الجماعللي 

تحسللين طللرق تسللوية زائللد القيمللة المحصللل عليهللا علللى 	 
إثللر عمليللات االندمللاج أو االنقسللام؛

إمكانيللة ترحيللل العجللز الضريبللي المتراكللم لللدى الشللركات 	 
الدامجللة فللي إطللار عمليللات االندمللاج أو االنقسللام؛

لهللا 	  المعتللرف  الرياضيللة  الجمعيللات  و  الجامعللات  إعفللاء 
العامللة. المنفعللة  بصفللة 

القيملة 	  عللى  للضريبلة  اختيارالخضلوع  إمكانيلة  منلح 
المتعلقلة بتأجيلر المحلات  المضافلة بالنسلبة للعمليلات 

مهنيلة؛ ألغلراض  المخصصلة 
االسلتفادة ملن إمكانيلة إرجلاع ديلن الضريبلة عللى القيملة 	 

المضافلة لفائلدة المنشلآت المكلفلة بتحليلة ميلاه البحلر، 
 7٪ الباللغ  المخفلض  السلعر  بيلن  الفلرق  علن  والناتلج 
المطبلق عللى عمليلة بيلع الملاء الصاللح للشلرب واألسلعار 
األخلرى المطبقلة عللى الملواد الداخللة فلي عمليلة التحليلة؛

فلي 	  المضافلة  القيملة  عللى  الضريبلة  ملن  اإلعفلاء  منلح 
األساسلية  الملواد  لبعلض  االسلتيراد  عنلد  و  الداخلل 

المائيلة؛ األحيلاء  تربيلة  فلي  حصريلا  المسلتعملة 
الجملارك 	  مدونلة  فلي  جلاءت  كملا  اإلعفلاءات   ماءملة 

العاملة  المدونلة  فلي   عليهلا  المنصلوص  اإلعفلاءات  ملع 
ئلب؛ للضرا

تخويلل الحلق فلي اسلترداد الضريبلة على القيملة المضافة 	 
غيلر  الحليلب  مشلتريات  عللى  المفروضلة  الظاهلرة  غيلر 
إنتلاج  فلي  المسلتخدم  المحللي  المصلدر  ذو  المحلول 
عللى  وذللك  محليلا،  بيعهلا  يتلم  التلي  الحليلب  مشلتقات 
غلرار ملا هلو مطبلق عللى القطانلي والفواكله والخضلر غيلر 
منتوجلات  إللى  الموجهلة  المحللي  المصلدر  ذات  المحوللة 

محليلا؛ بيعهلا  يتلم  التلي  الغذائيلة  الصناعلة 
إعفلاء مؤسسلة محملد الخاملس للتضاملن ومعهلد البحلث 	 

فلي داء السلرطان؛
التهلاب 	  لملرض  المضلادة  األدويلة  االسلتيراد  عنلد  اإلعفلاء 

السلحايا؛
بهلا 	  تقلوم  التلي  والعمليلات  األنشلطة  مجملوع  إعفلاء 

العاملة. المنفعلة  بصفلة  لهلا  المعتلرف  الرياضيلة  الجامعلات 

الضريبة على الدخل

توضيللح النظللام الضريبللي المطبللق علللى عمليللات تحويللل 	 
عقللود المعللاش التكميلللي مللن مقاولللة تأميللن إلللى أخللرى؛ 

عللن 	  الفصللل  حالللة  فللي  الضللرر  عللن  التعويضللات  إعفللاء 
العمللل المحصللل عليهللا عنللد اللجللوء إلللى مسللطرة الصلللح 

لتحكيمللي؛ ا ا
تحسللين جاذبيللة نظللام "تحفيللز" مللن خللال تبسلليط شللروط 	 

بالتشللغيل  المرتبطللة  الدخللل  علللى  الضريبللة  مللن  اإلعفللاء 
األول للشللباب؛

إعفللاء الشللخص الكافللل مللن الضريبللة علللى الدخللل برسللم 	 
الربللح الناتللج عللن الهبللة فللي إطللار كفالللة؛

تحديللد ثمللن التملللك الواجللب اعتبللاره فللي حالللة تفويللت 	 
عقللارات وقللع تملكهللا عللن طريللق اإلرث؛

 	 5 عللوض  سللنوات   10 خللال   20٪ سللعر  تطبيللق  تمديللد 
سللنوات بالنسللبة لألجللراء العامليللن بالشللركات المكتسللبة 

البيضللاء؛ للللدار  المالللي"  "القطللب  لصفللة 
تعديللل األسللعار الضريبيللة المطبقللة علللى األربللاح الناتجللة 	 

عللن تفويللت العقللارات الحضريللة غيللر المبنيللة؛
عمليللات 	  علللى  الضريبللي  الحيللاد  تطبيللق  نطللاق  توسلليع 

للخاضعيللن  الخاصللة  الملكيللة  مللن  بالعقللارات  المسللاهمة 
شللركة؛ مخللزون  إلللى  للضريبللة 

تعميللم إيللداع اإلقللرار واألداء بطريقللة إلكترونيللة بالنسللبة 	 
لبعللض الدخللول واالربللاح الخاضعللة  للضريبللة علللى الدخللل؛

للضريبلة 	  الخاضعلة  واألربلاح  الدخلول  بعلض  تحصيلل 
الضريبلة  وتحصيلل  التلقائلي  األداء  بواسلطة  الدخلل  عللى 
المسلتحقة برسلم هلذه الدخلول للدى قابلض إدارة الضرائلب.
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المقتضيات الجبائية لقانون المالية لسنة 2018

واجبات التسجيل

الشلركات 	  رأسلمال  فلي  والزيلادة  التأسليس  عقلود  اعفلاء 
أوالمجموعلات ذات النفلع االقتصلادي، ويهلدف هلذا التدبيلر 
الملوارد  وتوجيله  المقلاوالت  وخللق  االسلتثمار  تشلجيع  إللى 

المنتجلة؛ التوظيفلات  نحلو  الماليلة 
منشلآت 	  إلنجلاز  مرصلدة  فضلاء  أراضلي  اقتنلاء  عقلود  إعفلاء 

الرهلن،  افتلكاك  وعقلود  الرهلن  عقلود  وإعفلاء  فندقيلة، 
عللى  الضريبلي  العلبء  تخفيلف  إللى  التدبيلر  هلذا  ويهلدف 

السلياحية؛ البنيلات  ودعلم  وتشلجيع  المسلتثمرين 
فلي 	  المشلاركة  حصلص  أو  األسلهم  تفويتلات  عقلود  إعفلاء 

االقتصلادي؛ النفلع  ذات  والمجموعلات  الشلركات 
بهلدف مواكبة إحداث الوكالة المغربية لتنمية االسلتثمارات 	 

والصلادرات، تلم إعفلاء عقلود عمليلات التفويلت بلدون عوض 
لتنميلة  المغربيلة  الوكاللة  لفائلدة  والمنقلوالت  للعقلارات 
المغربيلة  الوكاللة  اندملاج  إثلر  والصلادرات  االسلتثمارات 
لاسلتثمارات والمركلز المغربي للصلادرات ومكتب المعارض 

البيضلاء؛ باللدار 
التفويلت 	  عقلود  عللى  المخفضلة  التسلجيل  نسلبة  اعتملاد 

والمكفلول؛ الكافلل  بيلن  المنجلزة  علوض  بغيلر 
يتعللق 	  فيملا  النسلبي  الواجلب  علوض  الثابلت  الواجلب  اعتملاد 

بالعمليلات المنجلزة فلي إطلار قانلون بيلع العقلار فلي طلور اإلنجلاز؛
المحاسلبين 	  والخبلراء  والعلدول  الموثقيلن  عللى  يجلب  كملا 

والمحاسلبين المعتمديلن القيام بإجراء التسلجيل بالطريقة 
اإللكترونيلة؛

واجبات التمبر

تحسين التدبير الجبائي؛	 
تحسللين التدبيللر الجبائللى المتعلللق باإلعانللات اإلشللهارية 	 

علللى الشاشللة ومواكبللة النللص الضريبللي للتقنيللات الحديثللة 
فللي مجللال اإلعانللات اإلشللهارية؛

مراجعة المقتضيات المتعلقة بتحصيل واجبات التمبر؛	 
إعفللاء العربللات غيللر الملوثللة  ذات محرك كهربائللي أو محرك 	 

مللزدوج )كهربائللي وحللراري( مللن واجللب التمبللر النسللبي عنللد 
التسللجيل األول؛

العربللات 	  علللى  المطبقللة  الجبائيللة  المقتضيللات  توضيللح 
الخاضعللة سللابقا للرسللم علللى محللور المحللرك وذلللك بحصللر 

نطللاق تطبيللق واجللب التمبللر النسللبي.

 الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات

التنصيللص علللى أن العربللات الرباعيللة الدفللع )4x4( تبقللى 	 
سللابقا(  )الفنييللت  السلليارات  ضريبللة  لتعرفللة  خاضعللة 

كيفمللا كان وزن هللدا الصنللف مللن العربللات؛ 
إعفللاء العربللات المملوكللة لبنللك المغللرب و المعللدة لنقللل 	 

األمللوال والقيللم مللن الضريبللة الخصوصيللة السللنوية علللى 
المركبللات.

 المقتضيات المشتركة

التخفيلض ملن الضريبلة بالنسلبة للمقلاوالت التلي تسلاهم 	 
فلي رأسلمال المقلاوالت حديثلة النشلأة المبتكلرة فلي مجال 

التكنولوجيلات الحديثلة؛
نفللس 	  بمنحلله  السللياحي  التنشلليط  قطللاع  تشللجيع 

الفندقللي؛ للقطللاع  المخولللة  الجبائيللة  االمتيللازات 
خصم الرسوم شبه الضريبية؛	 
إحللداث إلزاميللة تقديللم بيللان سللنوي للمبيعللات حسللب 	 

كل زبللون مهنللي؛
توضيللح النظللام الجبائللي المطبللق علللى عائللدات شللهادات 	 

الصكللوك؛
إصلاح النظلام الجبائلي المطبق على التعاونيلات والجمعيات 	 

السكنية؛
تفعيللل عمليللة الحيللاد الجبائللي والمواكبللة، عمللد قانللون 	 

المنظللم   الحالللي  التدبيللر  تتميللم  علللى  الجديللد  الماليللة 
التشللاركية؛ للمنتوجللات 

التنصيللص علللى إعفللاء مؤسسللة محمللد السللادس لحمايللة 	 
البيئللة والعصبللة المغربيللة لحمايللة الطفولللة؛

إحللداث إطللار جبائللي ينظللم التوقللف المؤقللت عللن مزاولللة 	 
نشللاط المنشللآت؛

إحداث إلزامية التبليغ اإللكتروني في المجال الجبائي؛	 
تبسلليط مسللطرة تحويللل المقللر االجتماعللي أو الموطللن 	 

الضريبللي؛
تدابير تتعلق باإلشارة إلى التعريف الموحد؛	 
بعللض 	  يخللص  فيمللا  اإللكترونيللة  الوسللائل  اسللتعمال 

الضريبيللة؛ اإلدارة  لللدن  مللن  المقدمللة  الخدمللات 

تحديلد حلد أدنلى إلصلدار ضرائلب الدوللة التلي يتكللف بهلا 	 
قبلاض إدارة الضرائلب؛

السلريعة 	  المسلطرة  بتنفيلذ  المتعلقلة  األحلكام  توضيلح 
الضرائلب؛ لتصحيلح 

اللذي 	  الثاللث  الشلهر  انقضلاء  حيلن  إللى  التقلادم  وقلف 
يللي تبليلغ الحكلم أو القلرار القضائلي الحائلز لقلوة الشليء 

بله؛ المقضلي 
إحداث طلب استشارة ضريبية مسبقة؛	 
إحداث إلزامية استعمال برامج معلوماتية للفوترة؛	 
ملللف 	  مللن  بتسللليم نسللخة  للضريبللة  الخاضعيللن  إلللزام 

إلكترونللي؛ شللكل  علللى  المحاسللبية  التقييللدات 
بالوثائللق 	  االحتفللاظ  عللدم  حالللة  فللي  غرامللة  تطبيللق 

معلوماتللي؛ حامللل  علللى  المحاسللبية 
ملللف 	  مللن  بتسللليم نسللخة  للضريبللة  الخاضعيللن  إلللزام 

إلكترونللي؛ شللكل  علللى  المحاسللبية  التقييللدات 
تمديللد األجللل المخللول للخاضللع للضريبللة مللن أجللل إخبللار 	 

اإلدارة بضيللاع الوثائق المحاسللبية؛
توضيح تاريخ بداية عملية الفحص الضريبي؛	 
توضيلح مفهلوم  اإلخلاالت الجسليمة التلي ملن شلأنها أن 	 

تشلكك فلي قيملة اإلثبلات التلي تكتسليها المحاسلبة؛
توضيلح و ماءملة األحلكام المتعلقة بالتحصيلل المنصوص 	 

عليهلا فلي المدونة العاملة للضرائب؛
إحلداث تدبيلر لتفعيلل االلتزاملات المترتبلة علن االتفاقيلات 	 

الجبائيلة الدوليلة .

53الخبرة والمشورة القانونية التقرير السنوي حول أنشطة المديرية العامة للضرائب لسنة 2018 
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تنمية الرأسمال البشري
العامللة للضرائللب فللي ديناميللة تثميللن وتعزيللز  المديريللة  انخرطللت 

البشللري. رأسللمالها  قللدرات 
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690 668
615 624 597 571 589

2012201320142015201620172018

2016

2017

2018

628 324304
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المفتشين المكلفين 
المحققين الجبائيينبالمراقبة من خالل الوثائق

+51%

تعزيز صفوف الموظفين

الموظفون المكلفون بالمراقبة

فللي إطللار الجهللود المبذولللة لتعزيللز مصالللح المراقبللة فقللد تم 
تعزيللز عللدد الموظفيللن المخصصيللن لهللذه المهللام  وذلللك 
بزيللادة بنسللبة ٪51 فللي الفتللرة بيللن 2016 و 2018 وذلللك 

بفضللل إعللادة توزيللع الموظفيللن.

الموظفون المكلفون بمهام التحصيل

فللي إطللار الجهللود المبذولللة لتعزيللز مصالللح التحصيللل فقللد تللم 
رفللع عللدد موظفللي التحصيللل إلللى 690 )باسللتثناء الموظفيللن 

الجماعييللن( أي بزيللادة قدرهللا ٪3 مقارنللة بعللام 2017.
باإلضافة إلى ذلك قامت المديرية بتعيين:

14 رئيس خلية تحصيل، ليصل عددهم إلى 60 موظفًا؛	 
10 مفوضي  سلطة ليصل عددهم إلى 71؛	 
مللا 	  عددهللم  ليبلللغ  بالخزينللة،  والتنفيللذ  للتبليللغ  عونللا   22

.147 مجموعلله 

تطور عدد المكلفين بالمراقبة الجبائية

تطور عدد المكلفين بالتحصيل
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43

166

7693

4498

التكوين

مواكبة اإلجراءات االستراتيجية

التوجهللات  تنفيللذ   2018 لعللام  التكوينللي  البرنامللج  كللرس 
تطويللر  السلليما  للضرائللب،  العامللة  للمديريللة  االسللتراتيجية 
الكفللاءات ومواكبللة عمليللات إعادة االنتشللار  وتغييللر التخصص. 
حيللث ركللز هللذا البرنامللج بشللكل أساسللي علللى تنظيللم دورات 

تكوينيللة مللن أجللل:

تعزيز الكفاءات فيما يتعلق بالتحصيل الجبري؛	 
تطوير المهارات المتعلقة بالمراقبة من خال الوثائق؛	 
التكوين النظري والعملي للمراقبين الجدد؛	 
تخصص المراقبين في مجال القطاع البنكي.	 

الشكايات اإللكترونية

التكوين في النظام 
المعلوماتي المساعد 

 SID على إتخاد القرار

التحسيس في األمن 
المعلوماتي

التكوين في تحليل 
المعلومات

إزالة الطابع المادي 
على إجراءات التسجيل

SIMPL/DE

النظام المعلوماتي 	 
المندمج

SIT Contrôle

520

47

1041180

4829

التكوين فيما يتعلق 
بالتحصيل الجبري

تكوين المراقبين

التكوين النظري لفائدة 
المراقبين  الجدد

التكوين في المراقبة 
بالوثائق

التكوين في اإلستقبال 
وجودة الخدمة

تخصص المراقبين في 
مراقبة القطاع البنكي

تعزيز اإلدارة الرقمية

نظمللت المديريللة عللدة تكوينللات خللال عللام 2018 مللن أجللل 
تعزيللز اإلدارة الرقميللة. وقللد ركللزت هللذه التكوينللات علللى:

تحليل البيانات؛	 
نظام المعلومات المساعد على إتخاد القرار؛	 

الشلكايات 	   ،SIT Contrôle المندملج  المعلوماتلي  النظلام 
اإللكترونلي؛ التسلجيل  واعتملاد  اإللكترونيلة، 

التحسيس بشأن أمن نظم المعلومات.	 

تنمية الرأسمال البشري

عدد المشاركين في دورات التكوين ذات الطابع اإلستراتيجي عدد المشاركين في دورات التكوين في إطار اإلدارة الرقمية
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إحصـــــــائيـــــــات
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تطور عدد المقاولين الذاتيين المنخرطين

إحصلللللللائيلللللللات

عائدات الضرائب

توقعات اإلنجازات
قانون المالية

نسبة 
اإلنجاز

التطور
2018/2017

نهاية دجنبر   
2017 )1(

نهاية دجنبر 
النسبة القيمة201820182018

المائوية
      %5   543 7 %24099,8 851159 308158 151الموارد الخام )2(

 %0352 1  %101,4 829 58752 53 552 52االضريبة على الشركات

 %2778 3 %100,4 959 43 152 44 875 40الضريبة على الدخل

 %8945,1 1 %98,9 565 39 134 39 240 37الضريبة على القيمة المضافة

%2,8 483 %98,9 152 18 952 17 469 17واجبات التسجيل والتمبر

%26,6 855 %85 736 4  027 1734 3زيادات وضرائب أخرى )3(

%98812,3%72993 0529 0639 8اإلرجاعات واسقاط واإلستردادات

%75,1 472 %211,4  101521 1 629االضريبة على الشركات

%108,1 132 %244,6 104 254 122الضريبة على الدخل

%2,1 154 %81,9 971 8 343 7 189 7الضريبة على القيمة المضافة

%0 0 %0 10 0 0واجبات التسجيل و التمبر

%186,5 230 %289,4 122  123353زيادات وضرائب أخرى )3(

%5554,6 6%511100,2 799149 245149 143الموارد الصافية 

%5621,1 %100,3 308 52 485 52 923 51االضريبة على الشركات

%7,7 145 3 %100,1 855 43 897 43 752 40الضريبة على الدخل

%5,8 740 1 %103,9 593 30 791 31 051 30الضريبة على القيمة المضافة

%2,8 483 %99 142 18 952 17 469 17واجبات التسجيل والتمبر

 %62520,5  %61479,6 4  674 0493 3زيادات وضرائب أخرى )3(

)1( بيانات محينة.

)2( تغطي العائدات اإلجمالية الخام  مجموع العائدات بما في ذلك حصة الحسابات الخاصة للخزينة.

)3( عنوان "زيادات وضرائب أخرى" يتكون أساًسا من الضريبة المهنية و ضريبة السكن وضريبة الرخصة المفروضة على المشروبات الكحولية.

النوع
معدل التقدم20172018

القيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعدد
الضريبة االخصوصية السنوية 

%10%46611 368 601 6842 608 2142 450 367 6852 345 2على السيارات )التسمية السابقة(

 --883 721 814566 228 - -الضريبة على المحور )التسمية السابقة(

%34 349 090 168 4983 837 2142 450 367 6852 345 2المجموع

الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات

مكان األداء 
20172018

القيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعدد
%83692 664 926 2   703 635 2%72191 650 150 2   791 132 2الشركاء

قباضات المديرية 
%5138 425 241   799 201%4939 799 216   894 212العامة للضرائب

%349100 090 168 3   502 837 2%214100 450 367 2   685 345 2المجموع

توزيع الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات حسب مكان األداء 

المبالغ المؤدات عدد المقاولين الذاتيين عدد التصريحاتالفترة
314 117 9671 12314 15الربع األول 2018

813 200 3782 53213 13الربع الثاني 2018

526 815 3161 38811 11الربع الثالث 2018

851 501 8061 8506 6الربع الرابع 2018

201846 89346 4676 635 505

دفوعات المقاول الذاتي

2015

2 614

2017

59 060

2016

32 440 1141%

46%

82%

2018

86 169

مايين الدرهم
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األداء عن بعد

20172018

العائدات اإلجمالية
) أ ( 

العائدات اإللكترونية
) ب (

) أ / 
ب (

العائدات اإلجمالية
) أ ( 

العائدات اإللكترونية
) ب (

) أ / 
ب (

الضريبة على 
%49395 032 969 33036 717 086 39%23793 355 163 40835 805 673 37القيمة المضافة

الضريبة على 
%27989 313 565 59247 630 562 53%99690 810 206 60348 072 505 53الشركات

الضريبة على 
%47779 401 700 99226 575 876 33%97776 567 467 37123 924 980 30الدخل

واجبات السجيل 
%27950 672 974 0558 170 952 17%2301 819 998147 550 715 17والتنبر

%52883 419 209 969120 093 478 144%44076 553 985 380106 353 875 139المجموع

حصة العائدات  الضريبية اإللكترونية من مجموع العائدات الضريبية

2015201620172018
نسبة التطور
2018/2017

نسبة التطور
2018/2017

%252%62292 9777 2583 1673 2عدد الملفات المراجعة

عدد الملفات موضوع المراقبة

2015201620172018
نسبة التطور
2018/2017

نسبة التطور
2018/2017

عدد ملفات التحقيقات 
%200%178116 9364 4111 3931 1الشاملة

عدد ملفات التحقيقات 
%345%44469 0413 8472 7741الخاصة

%252%62292 9777 2583 1673 2عدد الملفات المراجعة

عدد الملفات موضوع المراقبة حسب طبيعة المراقبة

2015201620172018
نسبة التطور
2018/2017

نسبة التطور
2018/2017

%159%20023 4084 8053 6212 1األشخاص المعنويين

%527%5464535693422501األشخاص الذاتيين

%252%62292 9777 2583 1673 2عدد الملفات المراجعة

عدد الملفات موضوع المراقبة حسب طبيعة الملزمين

2015201620172018
نسبة التطور
2018/2017

نسبة التطور
2018/2017

%97%42728 647 4608 749 8616 209 7006 382 4الحقوق المحصلة

الحقوق المحصلة

نسبة التطور20172018طبيعة العملية
%11621 882 4221 554 1عائدات/األمر باإلقتطاع

%065271 692911 245عائدات متعددة القنوات

 181 793 1142 800 1المجموع

تطور عدد األداءات اإللكترونية

نسبة التطور20172018طبيعة العملية
%9045 485 270 409111 057 855 105عائدات/األمر باإلقتطاع

%624691 933 938 0318 496 130 1عائدات متعددة القنوات

 528 419 209 440120 553 985 106المجموع

تطور العائدات اإللكترونية

المراقبة الضريبية في عين المكان

إحصلللللللائيلللللللات

آالف الدراهم
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الحقوق المحصلة 
الحقوق المحصلة النسبةبرسم 2017

الحقوق المحصلة النسبةبرسم 2018
برسم 2018/2017

%29%28299,84 633 8%36599,24 698 6التسويات الودية

%90-%5610,02 1%0850,24 16فرض الضريبة تلقائيا

%64-%5850,15 12%0100,52 35قرارات اللجان

%28%427100 647 8%460100 749 6المجموع

توزيع الواجبات المحصلة حسب المسطرة

2015201620172018
نسبة التطور
2018/2017

عدد الملفات قيد النظر لدى اللجنة الوطنية 
%32-380652778527للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة 

ملفات قيد النظر لدى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة 

2015201620172018
نسبة التطور
2018/2017

نسبة التطور
2018/2017

%86%55143 671 19610 488 7487 771 9857 736 5الوجبات الصادرة

الواجبات الصادرة

الحقوق المحصلة 
الحقوق المحصلة النسبةبرسم 2017

الحقوق المحصلة النسبةبرسم 2018
برسم 2018/2017

%31%50083,36 895 8%31990,48 775 6الموافقات

%168%1719,43 006 1%6325,02 375فرض الضريبة تلقائيا

%128%8807,21 769%2454,50 337قرارات اللجان

%43%551100 671 10%196100 488 7المجموع

توزيع الواجبات الصادرة حسب المسطرة

السنوات

طبيعة  التحقيق

المجموع مراقبة الحسابات:
الضريبة على الشركات - الضريبة على الدخول 

المهنية والضريبة على القيمة المضافة

مراقبة الضريبة على الدخل/
األرباح العقارية و واجبات التسجيل

20154971 6132 110

20169991 7552 754

20177172 2282 945

20184591 9322 391

%19-%13-%36-تطور 2018-2017

عدد الملفات المنظور فيها من طرف اللجنة المحلية لتقدير للضرائب

السنوات

طبيعة  التحقيق

المجموع
مراقبة الحسابات:

الضريبة على الشركات - الضريبة على 
الدخول المهنية والضريبة على القيمة 

المضافة

مراقبة الضريبة على الدخل/
األرباح العقارية و واجبات التسجيل

2015221274495

2016325393718

2017817129946

2018756206962

%2%60%7-تطور 2018-2017

توزيع الطعون المحالة على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة 
بالضريبة حسب طبيعة التحقيق

السنوات

طبيعة  التحقيق

المجموع
مراقبة الحسابات:

الضريبة على الشركات - الضريبة على 
الدخول المهنية والضريبة على القيمة 

المضافة

مراقبة الضريبة على الدخل/
األرباح العقارية و واجبات التسجيل

2015230250480

2016187259446

2017506313819

20189472661 213

%48%15-%87تطور 2018-2017

توزيع المقررات المتخدة من طرف اللجنة الوطنية للنظر في الطعون 
المتعلقة بالضريبة حسب طبيعة التحقيق

إحصلللللللائيلللللللات

آالف الدراهم

آالف الدراهم

آالف الدراهم
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14%

19%

67%

المراقبة الضريبية من خالل الوثائق

20172018
نسبة التطور
2018/2017

%484138 87623 9عدد الملفات المراجعة

عدد الملفات المراجعة

201620172018
نسبة التطور
2018/2017

نسبة التطور
2018/2016

%577%710,66228 768 444 7243 103 050 2961 777 508الواجبات المحصلة

الواجبات المحصلة

توزيع  حصة العاءدات حسب صنف الملزمين

المنازعات اإلدارية

النسبة   عدد الملفات المشكلةنوعية الضريبة
%87126.86 28رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية

%55812.61 13الضريبة المهنية

%87212.91 13الضريبة على الدخل

%12816.87 18الضريبة على الدخل/ األرباح العقارية

%1055.68 6الضريبة على الشركات

%4514.14 4الضريبة على القيمة المضافة

%4630.43أخرى

%42014.35 15اإلبراء أو التخفيف

%6136.15 6التسجيل

%481100 107المجموع

حالة الملفات المعالجة برسم سنة 2018

نوعية الضريبة
مخزون إلى 
2018/12/31

النسبة

%18431.68 3رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية

%91119.01 1الضريبة المهنية

%76117.52 1الضريبة على الدخل

%7717.67الضريبة على الدخل/ األرباح العقارية

%133913.32الضريبة على الشركات

%4484.46الضريبة على القيمة المضافة

%720.72أخرى

%2432.42اإلبراء أو التخفيف

%3233.21التسجيل

%052100 10المجموع

مخزون المنازعات اإلدارية

إحصلللللللائيلللللللات

األشخاص الذاتيين اآلخرين

األشخاص المعنويين

المقاوالت الكبرى
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المنازعات القضائية

المساعدة والتبسيط اإلعالمي
النسبة   عدد الملفات المشكلةنوعية الضريبة

%25626.34 27رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية

%76912.34 12الضريبة المهنية

%39812.95 13الضريبة على الدخل

%88017.28 17الضريبة على الدخل/ األرباح العقارية

%5135.33 5الضريبة على الشركات

%4314.28 4الضريبة على القيمة المضافة

%4390.42أخرى

%38614.87 15اإلبراء أو التخفيف

%3926.18 6التسجيل

%464100 103المجموع

حالة الملفات المصفاة برسم سنة 2018

النسبة  الطلبات المعالجة
simpl@tax.gov.ma108 62392%

ice@tax.gov.ma7 6837%

anomalieice@tax.gov.ma1 2131%

%35138 73الهاتف

%870100 190المجموع

طلبات مساعدة الملزمين برسم سنة 2018

20172018

2 5202447 

20172018

319 271

الطعون المقدمة إلى محكمة النقضالطعون المقدمة إلى المحاكم اإلبتدائية

20172018

12151195  

20172018

184213

وضع تنفيذ األحكامالطعون المقدمة إلى محاكم اإلستناف

إحصلللللللائيلللللللات
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تعزيز عدد الموظفين

التطور20172018
%72595031عدد المراقبين

التطور20172018
%51167431,9عدد موظفي التحصيل الجبري

التطور20172018
%82,4-13616عدد موظفي التحصيل الطوعي

توزيع الموظفين

عدد الموظفينالمديرية
553المصالح المركزية

1257المديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء

870المديرية الجهوية للضرائب بالرباط

295المديرية الجهوية للضرائب بوجدة

559المديرية الجهوية للضرائب بفاس

447المديرية الجهوية للضرائب بطنجة

433المديرية الجهوية للضرائب بمراكش

385المديرية الجهوية للضرائب بأكادير

175المديرية الجهوية للضرائب ببني مال

80المديرية الجهوية للضرائب بالراشيدية

31اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة 

5085المجموع

التكوين من أجل دعم اإلجراءات االستراتيجية

عدد المشاركينالتكوين
520التكوين فيما يتعلق بالتحصيل الجبري

1041التكوين في المراقبة من خال الوثائق

180التكوين النظري والتطبيقي لفائدة المراقبين الجدد

29تخصص المراقبين في مجال القطاع البنكي

48التكوين في اإلستقبال وتحسين جودة الخدمة

47تكوين المدققين

التكوين من أجل دعم اإلدارة الرقمية

عدد المشاركينالتكوين
76التكوين في مايتعلق بتحليل المعطيات

166التكوين في مايتعلق بالنظام المساعد على اتخاد القرار

)SIT/Contrôle( 98 النظام المعلوماتي الضريبي المندج

)Simpl/DE( 44إزالة الطابع المادي على المساطر

93التحسيس في مجال األمن المعلوماتي

43الشكايات اإللكترونية

التكوين من أجل دعم مهارات العمل

عدد المشاركينالتكوين
1316المراقبة

1083التسيير الضريبي

303الشؤون القانونية

1170المحاسبة

الرأسمال البشري

إحصلللللللائيلللللللات
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