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  ةاملقدم

بعض الفئات من  من أجل تخفيف العبء الرضيبي عىل  اآلليات التي توظفها الدولة  إحدى    الرضيبية،   تعترب النفقات 

االقتصادية، م يتيح للدولة إمكانية تحقيق أهدافها االسرتاتيجية يف جميع امليادين االقتصادية  امللزم أو األنشطة  

ها عية والثقافية وغ فإن،  واالجت تتأخذ  النفقات الرضيبية    ولإلشارة  معدالت الرضائب   تخفيضب    تنوعأشكاال 

  واإلعفاء التام. 

الدولة، وجب تقييم مدى  تيجة  ون مليزانية  بالنسبة  القرار  حتى يتسنى ا   ناجعتها ملا يرتتب عنها من خصاص  تخاذ 

 الصائب من أجل اإلبقاء عليها أو إلغائها. 

، نظرا   ك يعد تحديد النظام الرضيبي املرجعي  تحكم يف أهمية الفارق  تلكون اختيارات الرضيبة املرجعية  أمرا مه

الناتج عن االستثناء مقارنة بالنظام الذي تم اعتباره كمعيار. لذلك، يعد من الرضوري اعتبار معاي ومبادئ أساسية  

ا فيه الكفاية ل يتم دها كمرجع  واضحة جيدا ومضبوطة    .اعت

عىل هذا األساس، أجريت مراجعة أولية للنظام الرضيبي املرجعي من أجل إعداد التقرير حول النفقات الرضيبية  

   2019.الذي رافق مرشوع قانون املالية لسنة

ي املقرتح  ، تبعا للنظام املرجع 2020إبراز النفقات الرضيبية برسم سنةإىل أن هذا التقرير يهدف إىل  وتجدر اإلشارة

  : , حيث يتضمن أربعة فصول2018يف سنة 

  ؛ والنظام الرضيبي املرجعي املنهجية قدم يالفصل األول 

   يتناول تحليال مفصال للنفقات الرضيبية موزعة وفقا لعدة معاي (حسب قانون املالية، حسب  الفصل الثا

 )؛ واملهمةف نوع الرضيبة، حسب نوع االستثناء، حسب النشاط، حسب الهد

  ؛ ستعرض النفقات الرضيبية التي تم تقييمهايالفصل الثالث 

  يركز عىل النفقات الرضيبية األك أهمية وفقا للنظام الرضيبي املرجعي. الفصل الرابع واألخ  
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املرجعي   والنظام الرضيبي  املنهجيةاألول:  الجزء  

  تعريف االستثناءات الرضيبية  .1

ة   امليزانية يف مهم  نقص من الرضيبية االستثناءات تحدثه ملا بالنظر العامة للدولة، فإن انعكاساتها عىل هذه األخ

  تكون مشابهة لآلثار التي تخلفها النفقات العمومية عىل هذه امليزانية، لذا سميت بالنفقات الجبائية. 

املعمول بها يف التداب الرضيبية التي تخرج عن   الجبائية  نطاق النظام الرضيبي املرجعي الذي وتنحرص النفقات 

  يشمل مختلف األنظمة األساسية للرضائب املعروفة باسم "النظام العام ". 

 املبادئ األساسية للنظام الرضيبي املرجعي  .2

ا تحديد  املرجعييعد  الرضيبي  املرجعية    نظراأمرا مه   لنظام  الرضيبة  اختيارات  الفارق  تلكون  أهمية  تحكم يف 

تثناء مقارنة بالنظام الذي تم اعتباره كمعيار. لذلك، يعد من الرضوري اعتبار معاي ومبادئ أساسية  الناتج عن االس

دها كمرجع ا فيه الكفاية ل يتم اعت   .واضحة جيدا ومضبوطة 

  :املرجعية املتمثلة في ييل املبادئ ويف هذا اإلطار، تم اعتبار  

 املبدأ من أجل التمييز ب أحكام القانون الجبا التي تهم أغلبية  : يتم العمل بهذا  مبدأ الطابع العام للحكم

ة لوحدها كنفقات  منها  امللزم وب تلك التي تستفيد   فئات معينة. وعليه فإنه قد يتم احتساب هذه األخ

 رضيبية؛ 

 التحفيزات الرضيبية كنفقات رضيبية، وذلك ملجرد ارتباطها بقاعدة  مبدأ التوجه الرضيبي : ال تعترب بعض 

 ؛  ليها التوجه الرضيبي 

 :رسة شائعة عىل الصعيد الدويل ينتهي املطاف ببعض اإلجراءات الرضيبية ذات الطابع التحفيزي   مبدأ م

رساتها عىل املستوى الدويل.     باعتبارها معاي عىل غرار تعميم م
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  نظام الرضيبي املرجعي ال .3
  نطاق النفقات الجبائية  . 3.1

رك والرضائب إدارة من كل  مع بتعاون للرضائب العامة  املديرية  طرف من التقرير  هذا  إعداد لقد تم  غ الج

 .املالية ومديرية الخزينة واملالية الخارجية  والتوقعات الدراسات ومديرية  املبارشة

اد  إن تقييم النفقات   رك بتحصيلها ينصب عىل رسوم االست الجبائية املتعلقة بالرضائب والرسوم التي تقوم إدارة الج

اد والرسوم الداخلية عىل االستهالك.   والرضيبة عىل القيمة املضافة ح االست

  املرجعي  النظام محتوى   . 3.2

العام وذلك استنادا إىل املقتضيات القانونية    إن النظام املرجعي املعتمد هو النظام الرضيبي املعمول به يف إطار النظام

رك   ها كل من املديرية العامة للرضائب وإدارة الج الجاري بها العمل يف مجال الرضائب والرسوم التي تقوم بتدب

  والرضائب غ املبارشة. 

كن إبراز النظام املرجعي املحدد بالنسبة لكل نوع من أنواع الرضائب من خالل    املعطيات التالية: و
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 الرضيبة عىل الرشكات . 3.2.1

 جدول حساب الرضيبة عىل الرشكات؛ 

 37%   ن مؤسسات يخص في  ورشكات والتدب اإليداع صندوقو  املغرب وبنك  حكمها يف املعتربة والهيئات االئت
 ؛ التأم  واعادة التأم

 8%  دون احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة بالنسبة للصفقات التي تنجزها الرشكات غ املقيمة    من املبلغ
 الجزافية؛  الرضيبةأو الرتكيب والتي اختارت  ءو البناأ في يخص عقود األشغال 

 10%    لية، املبالغمن  الذاتي األشخاص لدن من املقبوضة  املضافة، القيمة عىل الرضيبة احتساب دون اإلج
 ؛ املقيم غ املعنوي أو

 15%  ؛حكمها يف املعتربة والدخول املشاركة وحصص األسهم عوائدمن مبلغ 

 20% الدخل ذات املالية التوظيفات الحاصالت من مبلغ من املضافة،  القيمة عىل الرضيبة احتساب دون 
 .الصكوك  شهادات عائدات و الثابت

 النسب املرجعية 

  ؛ العجز نقل  

 العادي االهتالك. 
 القاعدة الرضيبية 

  األحكام التي تتفادى ازدواجية الخضوع للرضيبة؛  

  ت خاصة أو رشيحة محددة من  تهمالتي حكام األ تزاول نشاطا له هدف غ ربحي  الرضائب دافعيمنظ
 تنافيس؛ وغ 

  ويل  تهمالتي حكام األ  شاريع ذات النفع العام. املالعمليات التي تهدف إىل إنجاز أو 

 األحكام الخاصة 
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 الرضيبة عىل الدخل  . 3.2.2

  جدول حساب الرضيبة عىل الدخل؛ 

 10%    لية،  املبالغ من  الذاتي األشخاص لدن  من  املقبوضة  املضافة، القيمة  عىل الرضيبة  احتساب دون  اإلج

 ؛ املقيم غ املعنوي أو

 10%  ) يل للدخول العقارية الخاضعة للرضيبة والذي يقل عن مائة وعرشين ألف  )120.000من املبلغ اإلج

 درهم؛

 15%    ألف وعرشين  مائة  يفوق  أو  يساوي  والذي  للرضيبة  الخاضعة  العقارية  للدخول  يل  اإلج املبلغ  من 

 درهم؛  )120.000(

 15%  ؛حكمها يف املعتربة والدخول املشاركة وحصص األسهم عوائدمن مبلغ 

 20%  الثابت  الدخل ذات املالية  التوظيفات الحاصالت من مبلغ من املضافة، القيمة عىل الرضيبة احتساب دون  

  ؛ الصكوك شهادات عائدات و

 20%       ها من سندات رأس     األسهم  الصافية الناتجة عن تفويت  رباحاأل في يخص غ املسعرة بالبورصة وغ

 املال؛ 

  20%  لية األرباح يخص في  ؛ األجنبي املنشأ ذات املنقولة األموال رؤوس  تفويت عن الناتجة اإلج

 20%  ؛ املثبتة  أو عليها املحصل الصافية العقارية األرباح يخص في 

 30%  ةاملبني  غبعوض للعقارات   األول التفويت ناسبة املثبتة أو عليها املحصل الصافية لألرباح بالنسبة 
 ؛ الحرضي املدار يف املدرجة

 30% ملستخدمي ينتمون  ال ألشخاص دفعت  إذا  العرضية غ  أو  العرضية  والتعويضات املكافآت يخص في 
.  املشغل   الدا

 النسب املرجعية 

  ؛درهم 000 30 مبلغه يتعدى أن غ من املهنية  املصاريف برسم إسقاط 

 عىل املعاشات واإليرادات العمرية نسبته جزايف  تطبيق تخفيض :  

 60% يل الذي ال يتجاوز سنويا   ;درهم  168000من املبلغ اإلج

 40% يل الذي يفوق سنويا   ;درهم  168000من املبلغ اإلج

  .إعفاء موظفي السلك الديبلومايس 

 القاعدة الرضيبية 

 ت خاصة أو رشيحة محددة من  أحكام تهم تزاول نشاطا له هدف غ ربحي وغ  دافعي الرضائبمنظ
 تنافيس؛ 

 ويل مشاريع ذات النفع العام؛  أحكام تهم  العمليات التي تهدف إىل إنجاز أو 

  .أحكام لتفادي الخضوع املزدوج للرضيبة 

 األحكام الخاصة 
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 املضافة القيمة عىل الرضيبة . 3.2.3

 0 %النسب املرجعية  20%.و 10% و 

   89يف املادة  إليهماملشار  األشخاصباستثناء  ،ومقدمي الخدماتدرهم املطبق عىل الصناع  000 500 سقف - 
I - ° 12 ؛  من املدونة العامة للرضائب 

  ؛ درهم املطبق عىل التجار 000 000 2سقف 

 القاعدة الرضيبية 

 التسجيل  تواجبا . 3.2.4

  ؛ % 1% و1.5و%  3و% 4و% 5و %6السعر  

  :درهم 200الواجبات الثابتة .  
 النسب املرجعية 

  ت خاصة أو رشيحة محددة من تزاول نشاطا له هدف غ ربحي وغ  دافعي الرضائبأحكام تهم منظ
 تنافيس؛ 

 ويل مشاريع ذات النفع العام أحكام تهم  . العمليات التي تهدف إىل إنجاز أو 

  األحكام املرجعية 

 التأم  عقود  عىل املفروضة الرضيبة . 3.2.5

  14املرجعي: السعر% . 

اد . 3.2.6  الرسم عىل االست

 :2.5 السعر املرجعي .% 

قتىض نصوص  اد تستفيد منها بعض السلع املستوردة   هناك إعفاءات أو قرارات بوقف استيفاء الرسم عىل االست

  خاصة، وذلك اعتبارا لطبيعتها أو مصدرها أو وجهتها أو بناء عىل الصفة التي يكتسبها املستورد. 

  االتفاقيات الدولية للتبادل   املرجعي كذلك، االتفاقيات الرضيبية املطبقة عىل الصعيد العاملي وكذا   ويشمل النظام 

 الحر. 

 الرسوم الداخلية عىل االستهالك . 3.2.7

نح يف هذا   يتكون النظام املرجعي املعتمد يف هذا املجال من مقادير تطبق عىل مختلف أصناف السلع. وكل إعفاء 

ر يعترب    ثابة نفقة جبائية. املض

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

    



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

  مناهج التقييم  .4

  هذا االختيار،   وال يستبعد عمال بالتجارب الدولية، ينصب التقدير عىل الخسائر الحاصلة مبارشة يف املوارد الجبائية،  

  بطبيعة الحال، إمكانية القيام بدراسات خاصة بكل حالة عىل حدة بغية الحصول عىل تقديرات أك دقة ووضوح.

  تحديد "كلفة الفارق مقارنة مع النظام املرجعي"، مع افرتاض  وقد تم تقدير مجمل الخسائر الحاصلة يف املوارد بعد 

.   أن سلوك الفاعل املستفيدين  يتغ

 املسبقة  اإلجراءات  ذات  االستثنائية  التداب  تقييم  طرق . 4.1

  إن تداب اإلعفاء التي يجب القيام يف شأنها بإجراءات معينة تهم بصفة رئيسية الرضيبة عىل القيمة املضافة. وتتم 

  عالجة هذه اإلعفاءات من طرف املصالح التابعة للمديرية العامة للرضائب تبعا إلجراءين: م

 تسليم شهادات اإلعفاء؛  

  .إرجاع الرضيبة عىل القيمة املضافة 

  ويتم تقييم االنعكاس املايل لهذه التداب بعد مركزة مجموع الطلبات املتعلقة باإلعفاء واإلرجاع التي تتم معالجتها 

  صالح اإلدارة الرضيبية.من طرف م

 الرضيبة  أسعار تخفيض شكل  يف  املمنوحة  االستثنائية  التداب  تقييم  طرق . 4.2

امللزم  طرف  من  بها  املرصح  الرضيبة  فرض  أسس  عىل  تطبق  أن  بعد  التداب  لهذه  املايل  االنعكاس  تقييم    يتم 

  للنظام املرجعي. املستفيدين من هذه اإلعفاءات، األسعار العادية للرضائب املكونة 

  وإسقاطات  خصوم شكل  يف  املمنوحة  االستثنائية  التداب  تقييم  طرق . 4.3

اإلقرارات الرضيبية للملزم    يتم تقييم النفقات الجبائية يف شكل خصوم أو إسقاطات من خالل معالجة عينة من

  . وخصوصا القوائم الرضيبية، ويطبق سعر الرضيبة الجاري به العمل عىل األساس املعفى 

 جبائية  غ  معطيات  من  انطالقا املايل  انعكاسها  تقدير  تم  التي  اإلعفاء  تداب  تقييم منهج  . 4.4

، تم استنادا إىل احتساب امللزم إقرارات  املتعلقة بها ضمن  النفقات الجبائية التي ال توجد املعلومات   إن تقييم 

عىل هذا األساس سعر رضيبي متوسط، ويف  ويطبق    جبائية،  األساس املفروضة عليه الرضيبة انطالقا من معطيات غ

  . هذه الحالة يكون التقييم تقريبيا
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  طرق تقييم بعض النفقات الجبائية املرتبطة باإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة دون الحق يف . 4.5

  من املدونة العامة للرضائب) والتي تهم بالخصوص املنتجات والخدمات الواسعة  91الخصم (الفصل  

  االستهالك 

  لتقييم هذا النوع من اإلعفاءات تم االستناد من جهة إىل آخر استقصاء وطني حول استهالك وإنفاق األرس، ومن

  جهة أخرى إىل جدول االستهالك واإلنتاج. 

االعتبار بع  األخذ  مع  املعنية  والخدمات  للمنتجات  يل  اإلج االستهالك  تقدير  تم  لألرس   وقد  الذا  االستهالك 

النفقة الجبائية الناجمة عن اإلعفاءات بتطبيق السعر املخفض   الوسيطة للمقاوالت. وهكذا قدرت  واالستهالكات 

 %. 20والسعر العادي  10%
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  الجبائية  النفقات ترميز .5

  :يتكون الرمز املخصص لكل نفقة جبائية من سبعة أجزاء

  ة الجزءان األول والثا من اليسار يتعلقان بنوع الرضيبة تبعا  ؛ امليزانية"لرقمها ضمن "قا

  وجبه النفقة الجبائية؛  األجزاء الثالثة املوالية تتعلق برقم املادة من املدونة العامة للرضائب املحدثة 

   القانون املحدث املادة من  لرتتيبها ضمن  تبعا  الجبائية  للنفقة  الرقم املخصص  يتضمنان  ان  الجزءان األخ

 .  للتدب

  مثال: 

 :40.091.16ل: " اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة بالنسبة لبيع الزرا التقليدية املحلية " هو  الرمز املخصص  

 ة  حسب املضافة القيمة عىل الرضيبة رقم هو  ؛امليزانية قا

 091:  من املدونة العامة للرضائب؛   91هو مرجع املادة 

 16 املذكورة 91: يش إىل ترتيب التدب ضمن املادة . 

رك و الرضائب غ    وحيث أن هناك تداب جبائية ال تندرج ال ضمن املدونة العامة للرضائب وال ضمن مدونة الج

وجب نصوص خاصة، فقد تم حذف أرقام املواد املشتملة عىل ثالث وضعيات وتعويضها   املبارشة بل هي مقررة 

  )AAA.AAB. AAC( بحروف بارزة
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  بيان تركيبي للنفقات الجبائية :   الجزء الثا 

  توزيع النفقات الجبائية حسب تطور قانون املالية  .1

ارتباطا وطيدا بتطور قانون املالية من سنة اىل أخرى. اذ يعترب من املهم تقييم ودراسة  تقييم النفقات الجبائية    رتبطي

لية. ومن اجل فهم هذا التطور من حيث العدد ومن حيث   التداب االستثنائية التي يتم احداثها وفق كل قانون لل

 ملختلف قوان املالية:   ا وفقً  2020و 2019لسنتي الجبائية  التكلفة، يوضح الجدول أدناه توزيع النفقات 

  وفًقا ملختلف قوان املالية   2020و   2019توزيع النفقات الجبائية لسنتي    : 1جدول  

 الدرهم الي
          2019تقييم      2020تقييم  

  السنة 
  عدد التداب   املبلغ   عدد التداب   املبلغ 

  مجموع النفقات الجبائية  

  2016النفقات الجبائية السابقة لقانون املالية لسنة 

  2016النفقات الجبائية املرتبطة بقانون املالية لسنة 

  2017النفقات الجبائية املرتبطة بقانون املالية لسنة 

  2018النفقات الجبائية املرتبطة بقانون املالية لسنة 

  2019النفقات الجبائية املرتبطة بقانون املالية لسنة 

املعدل   وقانون املالية  2020املرتبطة بقانون املالية لسنة  النفقات الجبائية  
   2020لسنة

 
  النتائج التالية: ب تتانطالقا من الجدول 

   د ثل هذه التداب من حيث التكلفة أك  2016  سنةقبل    التداب االستثنائيةمن    %  87اعت   %  94من. و

 .2020املسجلة يف الجبائية  النفقات  من

   أقل أهمية، سواء من حيث العدد أو    2016  سنةالتي أقرتها قوان املالية بعد  الجبائية  أصبحت النفقات

ا نظرا للتداب  0202سنة    باستثناء التكلفة من حيث  املتعلقة بالنشاطات  االنتقالية التي عرفت ارتفاعا كب

 .العقارية 
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 النفقات الجبائية حسب نوع الرضيبة .2

حسب نوع الرضيبة، سواء من حيث عدد التداب أو من حيث التكلفة امرا مه  الجبائية  فهم توزيع النفقات   يعترب

غالبي تحتكر  التي  الرضيبة  التوزيع فكرة واضحة عن  يعطي هذا  الجبائية. حيث  النفقات  بنية  النفقات    ة لتحليل 

  والتكلفة ووفق نوع الرضيبة  حسب العدد   2020و  2019لعامي  النفقات الجبائية  توزيع  يتمثل تقييم  . والجبائية

  ييل: ك

 توزيع النفقات الجبائية حسب نوع الرضيبة  :2جدول  

 الدرهم الي

نسبة  
التغي  

20 /19  

          2019تقييم        2020تقييم  
  الرضيبة 

  املبلغ   الحصة 
تداب تم  

  تقييمها 
تداب تم  
  إحصاؤها  

  املبلغ   الحصة 
تداب تم  

  تقييمها 
تداب تم  
  إحصاؤها  

  الرضيبة عىل القيمة املضافة 

  الرضيبة عىل الرشكات  

  الرضيبة عىل الدخل  

  واجبات التسجيل والتنرب     

الرضيبة الخصوصية السنوية عىل  
   ركباتامل

  الرسم عىل عقود التأم

  الرسوم الداخلية عىل االستهالك 

  الرسوم الجمركية   
 -  -   املجموع   

التداب التي تم إحصاؤها قد انتقل من   ا سنة    293انطالقا من الجدول يالحظ أن عدد  سنة    302إىل    2019تدب

ا كانت موضوع تقييم    246، منها  2020 يف مجموع   81%وتشكل حصة التداب التي تم تقييمها  2020  ةسنلتدب

 . 2020إحصاؤها سنة التداب التي تم 

النفقات الجبائية المتعلقة  ، ویرجع ذلك أساسا إلی  2020خالل سنة    %  1,7إجمايل النفقات الجبائية بنسبة    رتفع ا  لقد 
مليون درهم   1004سجلت عىل التوايل زيادة قدرها  حيث  التأم    عقود   عىل  الرسوم و    بواجبات التسجيل و التنرب

 مليون درهم.  236 و

الرسوم    و  )مليون درهم  870(عىل القيمة املضافة    الرضيبةبالنفقات الجبائية المتعلقة    تتراجع   باإلضافة إلی ذلك، 

  .)مليون درهم 141( الجمركية



 2120لسنة مرشوع قانون املالية     

 

 النفقات الجبائية حسب نوع التدب  .3

ائة و اثن  ل يتضمن هذا التقرير جردا   ا من التداب االستثنائية  )302(ثال . 2020كنفقات جبائية لسنة   املؤهلة  تدب

إعفاءات كلية أو جزئية أو مؤقتة، وتخفيضات وإسقاطات وخصوم ورضائب جزافية    تتمثل هذه التداب يفحيث  

  :2020و 2019 لسنتي سب نوع اإلعفاء حالتداب ، ويلخص الجدول أدناه عدد وتسهيالت مالية

  توزيع النفقات الجبائية تبعا لنوع التدب  :3جدول  

  الدرهم الي
2020 2019  

  التدب 
  العدد   النسبة   املبلغ   النسبة   العدد   النسبة   املبلغ   النسبة 

  إعفاءات كلية 

  تخفيضات

  إعفاءات جزئية أو مؤقتة 

  إسقاطات 

  تسهيالت مالية 

  خصوم 

  رضائب جزافية

  ملجموع ا 

إلعفاءات  النفقات الجبائية عن رجحان النفقات الجبائية املتعلقة بنوع ا ، يكشف تحليل بنية  2020بالنسبة لسنة  

ثل نسبة  الكلية   لية سنة    %58التي  . يف ح تأ يف املركز الثا النفقات الجبائية املتعلقة  2020من اإلعفاءات اإلج

لية سنة  %28بنسبة بالتخفيضات    .2020من اإلعفاءات اإلج
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  التداب االستثنائية حسب القطاعات توزيع  .4

 ييل: يتمثل تقييم النفقات الجبائية بالنسبة لكل قطاع في 

 توزيع التداب االستثنائية تبعا لقطاعات النشاط  :4جدول  

 الدرهم الي
2020 2019  

  القطاعات 
  املبلغ   الحصة 

تداب تم  
  تقييمها 

تداب تم  
  إحصاؤها  

  املبلغ   الحصة 
تداب تم  

  تقييمها 
تداب تم  
  إحصاؤها  

 القطاع العقاري
عي ااألمن واالحتياط    الجت

  إنتاج و توزيع الكهرباء والغاز 

  الصادرات 
  الفالحة و الصيد البحري 

  القطاع املايل
  الصناعات الغذائية 

  قطاع النقل 
  تداب تستفيد منها كافة القطاعات

عي    الصحة و القطاع  االجت
  قطاعات أخرى

  صناعة السيارات والصناعات الكيميائية
  العمومية املرافق 

  القطاع املنجمي
  السياحة

  طقاملنا
  قطاع الرتبية 

  النرش والطبع 

  الصناعة التقليدية 

 -  -  جموعامل

عي   واالحتياط  قطاع األمن و %)  20(عقاري  قطاع الالب  نالحظ هيمنة النفقات الجبائية املتعلقة   ، يف هذا الصدد   االجت

  .%)13قطاع الطاقة ( و )19%(
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  حسب املستفيد توزيع التداب االستثنائية  .5
ا املستفيد اما من الرشكات  ذعندما نتحدث عن النفقات الجبائية، فتلقائيًا هناك طرف مستفيد.  حيث قد يكون ه

، موزعة من  2020و  2019ي  يوضح الجدول أدناه حصة النفقات الرضيبية لعامرس أو حتى الخدمات العامة. وأو األ 

  حيث العدد واملبلغ، حسب نوع املستفيد. 

  توزيع التداب االستثنائية حسب طبيعة املستفيدين  :5جدول  

  الدرهم الي

2020 2019  

  املستفيدون 
  املبلغ   الحصة 

تداب تم  
  تقييمها 

تداب تم  
  إحصاؤها  

  املبلغ   الحصة 
تداب تم  
  تقييمها 

تداب تم  
  إحصاؤها  

 املقاوالت 

  منها املنعشون العقاريون 

  منها الفالحون 

  منها املصدرون 

  منها الصيادون 

  منها املؤسسات التعليمية 

  األرس 

  منها املأجورون 

  منها الصناع و مقدمي الخدمات 

  منها املؤلفون الفنانون 

  املرافق العمومية 

  منها الدولة 

  منها وكاالت التنمية 

  منها املؤسسات العمومية 

  (*) آخرون 

 -  -   املجموع 

تو  الجمعياتب األساسب تتعلق (*)   الدولية  املنظ

عدل  رشكات  ال   ، استفادت2020يف عام   من    %44  حصةبرس  األ   ثم تليها   ،%49من أكرب حصة من النفقات الجبائية 

  .  %4بنسبة  املرافق العمومية النفقات الجبائية ثم 
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  توزيع التداب االستثنائية حسب األهداف  .6

، من حيث العدد والتكلفة، حسب نوع الهدف املتوخى  2020و  2019لسنتي الجبائية يدرج الجدول أدناه النفقات 

  :تحقيقه

 االستثنائية حسب األهداف املتوخاة منها توزيع التداب   :6جدول  

  الدرهم الي

2020 2019  
  الهدف من التداب 

  املبلغ   الحصة 
تداب تم  

  تقييمها 
تداب تم  
  إحصاؤها  

  املبلغ   الحصة 
تداب تم  

  تقييمها 
تداب تم  
  إحصاؤها  

عي النهوض  باالقتصاد االجت

  تشجيع امتالك السكن 

  تعبئة االدخار الداخيل 

ر    تشجيع االستث

خفض تكلفة الخدمات  

  الصحية 

  تقليص كلفة التمويل 

  تقليص تكلفة عوامل اإلنتاج

  النهوض بالقطاع الفالحي 

  دعم القدرة الرشائية 

  تشجيع التعليم 

  تنمية املناطق املحرومة 

  النهوض بالثقافة 

  تشجيع عمليات التصدير 

  عرصنة النسيج االقتصادي

  جلب االدخار الخارجي

  تنمية القطاع املنجمي

  تشجيع الصناعة التقليدية 

  (*) أهداف أخرى

  املجموع 

  وتشجيع قطاع السيارات واإلنتاج خفض تكاليف املعامالت ب األساسب قتتعل (*) 
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   18بنسبة مليون درهم 5151( الرشائية القدرة  بدعمتعلق أساسا تأن التشجيعات الجبائية  خالل الجدول  منيتب 

درهم (4799 الداخيل  االدخارتعبئة  و )  % السكن  و   ) %17بنسبة  مليون  امتالك    درهم   نمليو   4577  (تشجيع 

    .)%  16بنسبة
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عي أو  توزيع التداب االستثنائية تبعا للتوجه االقتصادي .7  أو الثقايف االجت

عية أو ثقافية. ومن  ياىل ثالثة اقسام. ح   الجبائيةتنقسم الغايات من النفقات   كن ان تكون اقتصادية أو اجت ث 

النفقات الرضيبية، يوضح الجدول أسفله توزيع هذه النفقات حسب الغاية    بأجل معرفة الغاية التي تحتكر اغل 

  .2020و 2019ونوع الرضيبة لسنتي 

عي أو الثقايف  :7جدول    توزيع التداب االستثنائية حسب توجهها االقتصادي أو االجت

  الدرهم الي

2020 2019  
 نوع الرضيبة 

  املجموع 
أهداف  
  ثقافية 

أهداف  
عية    اجت

أهداف  
  اقتصادية 

  املجموع 
أهداف  
  ثقافية 

أهداف  
عية    اجت

أهداف  
  اقتصادية 

  الرضيبة عىل القيمة املضافة 
  الرضيبة عىل الرشكات  

  الرضيبة عىل الدخل 

التسجيل والتنرب والرسم عىل    واجبات 
و  التأم  الخصوصية  عقود  الرضيبة 

  السنوية عىل املركبات  
  االستهالك الرسوم الداخلية عىل 

  الرسوم الجمركية   
  املجموع 

   عام تحظى  2020يف  النفقات    قتصاديةاال األهداف  ،  من  حصة  وتليها  56,4(   الجبائيةبأكرب  األهداف %)، 

عية اال    .%)0,4الثقافية (األهداف %) ويف األخ 43,2( جت
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  كل سنة حسب املحذوفة توزيع النفقات الجبائية  .8

  املحذوفة سنويًا ك ييل: الجبائية تتوزع النفقات 

  النفقات الجبائية املحذوفة حسب كل سنة توزيع   :8جدول  

 الدرهم الي

  السنة   عدد التداب التي تم حذفها     مبلغ التداب التي تم حذفها  

1 313   32    2006  

882   7    2007  

2 744   15    2008  

1 631   10    2009  

1 639   12    2010  

- -  2011  

2 938   5    2012  

622   3    2013  

1 347   15    2014  

4 887   13    2015  

784   1    2016  

508   5    2017  

301   1    2018  

293 9  2019 

14 3 2020  

  المجموع   131   903 19
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  : عرض التداب الجبائية التي تم تقييمها لث الجزء الثا 

األولويات املعلن عنها يف إطار إن اختيار التداب االستثنائية التي تم تقييمها مبني عىل املعلومات املتوفرة وعىل  

 ,2020خالل سنة     بلغ عدد التداب املتعلقة بالنفقات الجبائية التي كانت موضوع تقييمحيث    اإلصالح الرضيبي.
ا موزعة عىل النحو التايل:  246   تدب

  النفقات الجبائية املتعلقة بالرضيبة عىل القيمة املضافة  .1
  تداب استثنائية تم تقييمها برسم الرضيبة عىل القيمة املضافة  :9جدول   

  الدرهم الي

املبلغ سنة  
2020   

املبلغ سنة    
2019    

  الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   املرجع 

2805 4043 
  99املادت 

  121و

البالغ   املخفض  بالسعر  للرضيبة  الخصم  10تخضع  يف  الحق  مع   %
البيع املتعلقة بزيوت النفط أو الصخور سواء أكانت خاما  عمليات  
  .أم مصفاة

  40.099.22  تخفيض

  92املادة  2487 2625

املساكن   تفويت  عمليات  عيةإعفاء  الرئييس    االجت للسكن  املعدة 
وال يتعدى    رت مربعم  80و  50التي ترتاوح مساحتها املغطاة ما ب  

بيعها   دون   000 250 ن  القيمة    احتسابدرهم  عىل  الرضيبة 
  املضافة. 

  40.092.29  إعفاء كيل 

  91املادة  1198 1244
والخاضعة   التأم  رشكات  مختلف  تنجزها  التي  الخدمات  إعفاء 

. للرضيبة عىل    عقود التأم
  40.091.21  إعفاء كيل 

725 731 
  99املادت 

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

  الطاقة الكهربائية. 
  40.099.33  تخفيض

699 713 
  99املادت 

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

. عمليات نقل    املسافرين والبضائع باستثناء عمليات النقل السك
  40.099.32  تخفيض

  121املادة  417 582

ادعند  ةسعر الرضيبيخفض    % من قيمة البضاعة  10إىل   االست
 مصفاة ، النخيل زيت باستثناء الغذائية السائلة الزيوت يخص في 

 النباتية  والزيوت الزيتية والفواكه البذور وكذا مصفاة غ أو  كانت
      املذكورة الغدائية السائلة الزيوت لصنع املستعملة 

  40.121.01  تخفيض

434 271 
املادة  

91;123  
(سكر   الخام  السكر  بيع  لعمليات  اد  االست وح  بالداخل  اإلعفاء 

ثلة).    الشمندر وسكر القصب وأنواع السكر امل
  40.091.08  إعفاء كيل 

  125املادة  341 345
ن رشاء   كن خصم الرضيبة عىل القيمة املضافة غ الظاهرة يف 
غ املحولة ذات املصدر املحيل املوجهة  القطا والفواكه والخرض 

  إىل منتوجات الصناعة الغذائية التي تم بيعها محليا. 
  40.125.01  تخفيض

  91املادة  326 340
واألوراق واملطبوعات املدموغة  إعفاء عمليات بيع الطوابع الجبائية  

  التي تصدرها الدولة. 
  40.091.20  إعفاء كيل 

  92املادة  543 326
كانت   إذا  واملعدات  للمنتجات  اد  االست وح  بالداخل  اإلعفاء 

  .مخصصة ألغراض فالحية ال غ 
  40.092.04  إعفاء كيل 
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املبلغ سنة  
2020   

املبلغ سنة    
2019    

  الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   املرجع 

251 240 
  92املادة 

  123و

اد للسلع التجهيزية واملعدات واألدوات  اإلعفاء بالداخل وح   االست
املهام   إطار  يف  سلطان  بن  زايد  الشيخ  مؤسسة  لدن  من  املشرتاة 

  املخولة لها قانونا. 
  40.092.16  إعفاء كيل 

  92املادة  234 244
األشخاص   طرف  من  اقتناؤها  يتم  التي  الجديدة  العربات  إعفاء 

  كسيارات أجرة (طاكيس). الطبيعي بغرض استغاللها خصيصا 
  40.092.43  إعفاء كيل 

230 224 
  99املادت 

  121و

البالغ   املخفض  بالسعر  للرضيبة  الخصم  10تخضع  يف  الحق  مع   %
املادة إليهم يف  التي ينجزها األشخاص املشار     I-89-°12-العمليات 

 واملوثقون  والرتاجمة    املحامون، يف نطاق مزاولة مهنتهم ()ج(و) أ(
  .)القضاء و البياطرة  وأعوان والعدول

  40.099.27  تخفيض

222 224 
  99املادت 

  121و

البالغ   املخفض  بالسعر  للرضيبة  الخصم  7يخضع  يف  الحق  مع   %
السكر املصفى أو املكتل، ويدخل في ذكر "الفرجواز" والقند وأرشبة  

  املواد املسكرة. السكر الخالص غ املعطرة وغ امللونة، ما عدا باقي  
  40.099.07  تخفيض

اد لألسمدة.  92املادة  161 186   40.092.03  إعفاء كيل   اإلعفاء بالداخل وح االست

  99املادة  192 185
% من غ حق يف الخصم،  14تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  

للعقود   نظرا  أو سمسار،  عون أو وسيط  املؤداة عن كل  الخدمات 
. التي    يقدمها إلحدى مقاوالت التأم

  40.099.34  تخفيض

  91املادة  173 179
الصغرى   السلفات  جمعيات  بها  تقوم  التي  القرض  عمليات  إعفاء 

  لفائدة عمالئها.
  40.091.45  إعفاء كيل 

144 138 
  92املادة 

  123و

اد لعمليات اقتناء السلع والخدمات من   اإلعفاء بالداخل وح االست
وان  لدن   الهيدروكاربورات،  حقول  استغالل  امتياز  عىل  الحاصل 

اقتىض الحال كل واحد من الحاصل عليه إن كان مشرتكا بينهم، وكذا  
  املتعاقدين واملتعاقدين من الباطن معهم. 

  40.092.41  إعفاء كيل 

139 87 
  99املادت 

  121و
البالغ   املخفض  بالسعر  للرضيبة  يف  10تخضع  الحق  مع  الخصم  % 

  .عمليات البيع املتعلقة باألرز املصنع
  40.099.17  تخفيض

134 128 
  99املادت 

  121و

البالغ   املخفض  بالسعر  للرضيبة  الخصم  7تخضع  يف  الحق  مع   %
املنتجات الصيدلية واملواد األولية واملنتجات التي يدخل مجموع أو  

  الصيدلية. بعض عنارصها يف تركيب املنتجات  
  40.099.03  تخفيض

  94املادة  118 123

عىل   بناء  والخدمات،  للمنتجات  املصدرة  للمنشآت  يؤذن  أن  كن 
ل املتعلق بعملية التصدير   طلب منها ويف حدود مجموع رقم األع
املضافة   القيمة  الرضيبة عىل  استيفاء  مع وقف  تتسلم  أن  املنجزة، 

واملواد   البضائع  والخدمات بالداخل،  املرجعة  غ  واللفائف  األولية 
  الالزمة للعمليات املذكورة. 

تسهيالت  
  مالية 

40.094.01  

119 199 
  99املادت 

  121و

البالغ   املخفض  بالسعر  للرضيبة  الخصم  7تخضع  يف  الحق  مع   %
واملواد   املنتجات  وجميع  االقتصادية"  "السيارة  ة  املس السيارة 

  خدمات تركيب السيارة االقتصادية املذكورة. الداخلة يف صنعها، وكذا  
  40.099.11  تخفيض

103 105 
  99املادت 

  121و

البالغ   املخفض  بالسعر  للرضيبة  الخصم  7تخضع  يف  الحق  مع   %
التوزيع   شبكات  به  املزودة  باملاء  املتعلقة  والتسليم  البيع  عمليات 

من طرف   للمشرتك  املقدمة  التطه  وكذا خدمات  الهيئات العام 
 .   املكلفة بالتطه

  40.099.01  تخفيض

102 100 
  92املادة 

  123و

ر التي يجب أن تقيد   اد ألموال االستث اإلعفاء بالداخل وح االست
يف حساب لألصول الثابتة وتخول الحق يف الخصم إذا اشرتتها  

املنشآت الخاضعة للرضيبة عىل القيمة املضافة، خالل مدة ستة  

تسهيالت  
  مالية 

40.092.05  



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

املبلغ سنة  
2020   

املبلغ سنة    
2019    

  الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   املرجع 

 نشاطها، ) شهرا ابتداء من تاريخ الرشوع يف مزاولة36وثالث (
  رات. السيا تأج وكاالت قبل من قتناةامل العربات باستثناء

ر أموال كذلك اإلعفاء هذا يشمل  من املقتناة املذكورة، االستث
 إطار يف املضافة القيمة عىل للرضيبة الخاضعة املنشآت طرف
  ."بحةراامل" عملية

نح أجل إضايف مدته   ,برصف النظر عن جميع األحكام املخالفة
سنة لالستفادة من االعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة بالنسبة  

رية يف إطار اتفاقية   للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استث
شهرا قبل تاريخ إعالن   36مربمة مع الدولة و التي  تستوف أجل 

  . حالة الطوارئ الصحية
  40.091.09  إعفاء كيل   إعفاء عمليات بيع التمور امللففة املنتجة باملغرب.   91املادة  99 102

93 92 
  92املادة 

  123و

للتعليم   املعدة  التجهيزية  للسلع  اد  االست وح  بالداخل  اإلعفاء 
األصول   حساب  يف  تقيد  أن  يجب  التي  املهني  التكوين  أو  الخاص 

من طرف   واملقتناة  التكوين الثابتة  أو  للتعليم  الخاصة  املؤسسات 
عي   الج املدريس  للنقل  املستخدمة  غ  السيارات  باستثناء  املهني 

) شهرا ابتداء  36واملعدة خصيصا لهذا الغرض خالل مدة ستة وثالث (
  .من تاريخ الرشوع يف مزاولة نشاطها

  40.092.07  إعفاء كيل 

92 95 
  99املادت 

  121و

للرضيبة   %تخضع  البالغ  املخفض  الخصم    10بالسعر  يف  الحق  مع 
األغذية املعدة لتغذية البهائم والدواجن وكذا الكسب املستعمل يف  
واللباب   والنفايات  الحبوب  مثل  البسيطة  األغذية  ماعدا  صنعها 

  .وحثالة الشع والت 

  40.099.20  تخفيض

  92املادة  67 77

اد   االست وح  بالداخل  والسلع  اإلعفاء  والشاحنات  للحافالت 
الثابتة   لألصول  حساب  يف  تقييدها  الواجب  بها  املتصلة  التجهيزية 
واملقتناة من لدن منشآت النقل الدويل عرب الطرق، ويطبق اإلعفاء  
مزاولة   يف  الرشوع  تاريخ  من  ابتداء  شهرا  وثالث  ستة  مدة  خالل 

  نشاطها. 

تسهيالت  
  مالية 

40.092.06  

  92املادة  74 76

السلع واملواد املقتناة يف الداخل من طرف األشخاص الطبيعي غ  
رشاء يساو    املقيم عند مغادرتهم الرتاب الوطني وذلك بالنسبة لكل 

ألفي  مبلغه  يفوق  أو  القيمة    ي  عىل  الرضيبة  احتساب  مع  درهم 
  املضافة. 

  40.092.40  إعفاء كيل 

63 84 
املادة  

91;123  

اد الجرائد واملنشورات والكتب أو املوسيقى  إعفاء   عمليات بيع واست
املنشورات   فيها  املستنسخة  املرتاصة  األسطوانات  وكذا  املطبوعة 
الجرائد  طبع  نفايات  بيع  الرضيبة  من  اإلعفاء  ويشمل  والكتب 

  واملنشورات والكتب. 

  40.091.22  إعفاء كيل 

63 62 
  99املادت 

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

  الزبدة باستثناء الزبدة ذات الصنع التقليدي. 
  40.099.31  تخفيض

50  
 يتم  
  تقييمها

املادة  
91;123  

اد  إعفاء   املضخات املائية التي تعمل بالطاقة  يف الداخل و ح االست
 الفالحيجددة املستخدمة يف القطاع تامل وبكل الطاقاتالشمسية 

  
  40.091.18  إعفاء كيل 

  40.092.34  إعفاء كيل   إعفاء عمليات البيع واإلصالح والتحويل املتعلقة باملراكب البحرية.   92املادة  46 48
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املبلغ سنة  
2020   

املبلغ سنة    
2019    

  الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   املرجع 

  123املادة  26 45

السلع   اد  االست ح  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  من  تعفى 
ر   استث مشاريع  إلنجاز  الرضورية  واألدوات  واملعدات  التجهيزية 

) مائة  كلفتها  تفوق  أو  إطار 100تساوي  يف  وذلك  درهم  مليون   (
الخاضعة للرضيبة عىل   إذا اشرتتها املنشآت  الدولة  اتفاقية تربم مع 

) شهرا ابتداء من تاريخ  36ة ستة وثالث (القيمة املضافة، خالل مد 
اد املرتبطة باالتفاقية السارية املفعول، مع إمكانية   أول عملية است

  ) شهرا. 24ديد هذه املدة ألربعة وعرشين ( 
مدته   نح أجل إضايف ,برصف النظر عن جميع األحكام املخالفة

املضافة بالنسبة  سنة لالستفادة من االعفاء من الرضيبة عىل القيمة 
رية يف إطار اتفاقية   للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استث

شهرا قبل تاريخ إعالن   36مربمة مع الدولة و التي  تستوف أجل 
  حالة الطوارئ الصحية 

  

  40.123.22  إعفاء كيل 

  123املادة  قليل األهمية  42
عند   الرضيبة  من  ادتعفى  حمولتها   االست كانت  مه  السفن 
  املستخدمة للصيد البحري. 

  40.123.09  إعفاء كيل 

41 40 
املادة  

91;123  
والنرشات   الجرائد  لطبع  املعد  الورق  اد  واست بيع  عمليات  إعفاء 

  الدورية وكذا للنرش إذا كان موجها إىل مطبعة من املطابع. 
  40.091.24  إعفاء كيل 

35 45 
  99املادت 

  121و
البالغ   املخفض  بالسعر  للرضيبة  الخصم  10تخضع  يف  الحق  مع   %
  .عمليات البيع املتعلقة بالعجائن الغذائية

  40.099.18  تخفيض

35 50 
  99املادت 

  121و

البالغ   املخفض  بالسعر  للرضيبة  الخصم  10تخضع  يف  الحق  مع   %
الصيد  عمليات البيع املتعلقة بأدوات وشباك الصيد املعدة ملحرتيف  

  .حريالب
  40.099.30  تخفيض

  40.091.16  إعفاء كيل   إعفاء الزرا ذات الطابع التقليدي املصنعة محليا.   91املادة  34 35
  40.091.17  إعفاء كيل   إعفاء املعادن املستعملة.   91املادة  32 32

  91املادة  30 30
املؤسسات   أو  املصحات  مستغلو  يقدمها  التي  الخدمات  إعفاء 

  الصحية والعالجية. 
  40.091.41  إعفاء كيل 

20 17  
  99املادت 

  121و

البالغ   املخفض  بالسعر  للرضيبة  الخصم  7تخضع  يف  الحق  مع   %
واملواد  املنتجات  وكذا  الصيدلية  للمنتجات  املرجعة  غ  اللفائف 

  الداخلة يف صنعها. 
  40.099.04  تخفيض

18 19 
  99املادت 

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

  األدوات املدرسية واملنتجات واملواد الداخلة يف تركيبها. 
  40.099.05  تخفيض

16 16 
  99املادت 

  121و
البالغ   املخفض  بالسعر  للرضيبة  الخصم  10تخضع  يف  الحق  مع   %

  .عمليات البيع املتعلقة بالسخانات الشمسية
  40.099.19  تخفيض

  91املادة  11 12
إعفاء البيوع الواقعة عىل املصوغات املصنوعة باملغرب من املعادن  

  النفيسة. 
  40.091.19  إعفاء كيل 

  91املادة  12 12
إعفاء الخدمات املقدمة من طرف مؤسسات التعليم الخاص لفائدة  
التالميذ والطلبة املسجل بها الذين يتابعون بها دراستهم وذلك في  

  .اإلطعام والنقل املدريس والرتفيهيخص 
  40.091.38  إعفاء كيل 

  123املادة   11 11
ادتعفى من الرضيبة عند   املراكب البحرية والسفن واملراكب    االست

أن تكون وسيلة   والبواخر والزوارق التي تستطيع بوسائلها الخاصة 
الحة بحرية بوجه خاص.   للنقل يف البحر وتقوم 

  40.123.10  إعفاء كيل 



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

املبلغ سنة  
2020   

املبلغ سنة    
2019    

  الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   املرجع 

10 11  
املادة  

91;123  

والرباف   الشموع  بيع  لعمليات  اد  االست وح  بالداخل  اإلعفاء 
صنعها باستثناء الشموع املعدة ألغراض الزينة والرباف  الداخلة يف  

  املستعملة يف صنعها. 
  40.091.13  إعفاء كيل 

10 10 
املادة  

91;123  
ل التأليف والطبع والتسليم املرتبطة بها.    40.091.23  إعفاء كيل   إعفاء أع

10 10 
  99املادت 

  121و

البالغ   املخفض  بالسعر  للرضيبة  مع  10تخضع  الخصم  %  يف  الحق 
عمليات البيع املتعلقة بالخشب بقشوره أو املقشور أو املربع فقط  
والفل يف حالته الطبيعية والحطب يف حزم أو الحطب املنشور يف  

ة وفحم الخشب   .شكل قطع صغ

  40.099.29  تخفيض

6 8 
  99املادت 

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

  مصربات الرسدين. 
  40.099.08  تخفيض

  91املادة  4 4
 وعىل إعفاء عمليات بيع األجهزة الخاصة املعدة خصيصا للمعاق

  . األذن بقوقعة املتعلقة زات التجهي
  40.091.43  إعفاء كيل 

4 4  
  92املادة 

  123و

اد للسلع التجهيزية واملعدات   واألدوات  اإلعفاء بالداخل وح االست
التي تستوردها مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد يف إطار املهام املنوطة  

  بها.
  40.092.17  إعفاء كيل 

4 4  
  99املادت 

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

  العمليات املتعلقة بإيجار عدادي املاء والكهرباء.
  40.099.02  تخفيض

4 4  
  99املادت 

  121و
البالغ   املخفض  بالسعر  للرضيبة  الخصم  7يخضع  يف  الحق  مع   %

  مسحوق الحليب. 
  40.099.09  تخفيض

3 3 
  92املادة 

  123و

ك    ها منإعفاء أغذية األس ك    وغ األحياء املائية وأغذية فراخ األس
قات من األحياء املائية األخرى وأغذية صغار الصدفيات   وأغذية ال

  .يا ألغراض تربية األحياء املائيةواملخصصة حرص 
  40.092.51  إعفاء كيل 

  40.091.42  إعفاء كيل   إعفاء الخدمات التي يقدمها مستغلو مختربات التحاليل الطبية.   91املادة  3 3

  92املادة  2 2
ة   إعفاء مجموع األنشطة والعمليات املنجزة من لدن الرشكة املس

  "الوكالة الخاصة طنجة البحر األبيض املتوسط". 
  40.092.38  إعفاء كيل 

  91املادة  2 2
والدالكون   األسنان  وأطباء  األطباء  يقدمها  التي  الخدمات  إعفاء 

ومصححو   البرص  ومقومو  والعشابون  الطبيون  واملمرضون  النطق 
  والقوابل. 

  40.091.40  إعفاء كيل 

1 2  
  99املادت 

  121و

البالغ   املخفض  بالسعر  للرضيبة  الخصم  10تخضع  يف  الحق  مع   %
واملعدات   باملنتجات  املتعلقة  البيع  ألغر املعمليات  ض اخصصة 

  .فالحية
  40.099.28  تخفيض

  123املادة  2 1

عند   الرضيبة  من  ادتعفى  لتموين    االست املعدة  الهيدروكاربورات 
الحة يف أعايل البحار وأجهزة املالحة الجوية التي  السفن التي تقوم 
إذا كانت معفاة من   الحة في وراء الحدود باتجاه الخارج  تقوم 
رك والرضائب   الرسوم الجمركية وفق الرشوط املحددة يف مدونة الج

  غ املبارشة. 

  40.123.08  إعفاء كيل 

1 1 
  92املادة 

  123و

اد للسلع التجهيزية واملعدات واألدوات   اإلعفاء بالداخل وح االست
هذا   ويطبق  املهني.  التكوين  شهادات  حاميل  لدن  من  املشرتات 

من تاريخ الرشوع    ابتداءا) شهرا  36اإلعفاء خالل مدة ستة وثالث (
  يف مزاولة نشاطهم. 

  40.092.08  إعفاء كيل 
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املبلغ سنة  
2020   

املبلغ سنة    
2019    

  الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   املرجع 

  92املادة  1 1
رشكات  مراكب  يف  إلدماجها  املعدة  املنتجات  بيع  عمليات  إعفاء 

  املالحة البحرية والصيادين املحرتف ومجهزي سفن الصيد البحري. 
  40.092.35  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

.   91املادة  قليل األهمية    40.091.15  إعفاء كيل   إعفاء السبيب النبا

قليل  
 األهمية 

  قليل األهمية 
املادة  

91;123  
اد األرشطة الوثائقية أو الرتبوية والتي   اإلعفاء بالداخل وعند االست

ادها بغرض تحقيق الربح.     يتم است
  40.091.25  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

  91املادة   قليل األهمية 
والرشاشات  مات  الح مستغلو  ينجزها  التي  العمليات  إعفاء 

  التقليدية. العمومية واألفرنة 
  40.091.28  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

  91املادة   قليل األهمية 
ن والهيات   إعفاء فوائد القروض املمنوحة من طرف مؤسسات االئت
واملعدة   املهني  والتكوين  الخاص  التعليم  لطلبة  املعتربة يف حكمها 

  لتمويل دراستهم. 
  40.091.37  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

  91املادة   األهمية قليل 
املياه   مستغيل  جمعيات  أهداف  إلنجاز  الرضورية  العمليات  إعفاء 

  الفالحية. 
  40.091.46  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

  91املادة   قليل األهمية 
الوطني   املكتب  ينجزها  التي  والعمليات  األنشطة  مجموع  إعفاء 

عية والثقافية.  ل الجامعية واالجت   لألع
  40.091.47  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

  قليل األهمية 
  92املادة 

  123و
يف   املستعملة  والتجهيزات  للمواد  اد  االست وح  بالداخل  اإلعفاء 

  تنقية الدم. 
  40.092.18  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

  40.092.24  إعفاء كيل   إعفاء العمليات التي ينجزها البنك اإلسالمي للتنمية.   92املادة   قليل األهمية 

قليل  
 األهمية 

  92املادة   قليل األهمية 

إعفاء عمليات بناء األحياء واإلقامات واملبا الجامعية املتكونة عىل  
من   رسيرين    50األقل  غرفة  لكل  اإليوائية  الطاقة  تتجاوز  ال  غرفة 

واملنجزة من لدن املنعش العقاري خالل مدة أقصاها ثالث سنوات  
  من تاريخ رخصة البناء يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة.  ابتداء

  40.092.30  كيل إعفاء 

قليل  
 األهمية 

  92املادة   قليل األهمية 
رشوع " النسيم"   عية املتعلقة  إعفاء عمليات إنجاز املساكن االجت

عية(   .)SONADACمن طرف الرشكة الوطنية للتهيئة الج
  40.092.31  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

  92املادة   قليل األهمية 
من طرف   املنجزة  العمليات  إطار  إعفاء  يف  الجديدة"  سال   " رشكة 

  أنشطتها. 
  40.092.32  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

  92املادة   قليل األهمية 
املنشآت   لدن  من  املكرتاة  أو  املتملكة  والخدمات  السلع  إعفاء 
والتلفزيونية   ئية  والسين البرصية  السمعية  لإلنتاجات  األجنبية 

  ناسبة تصوير أفالم باملغرب. 
  40.092.39  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

  قليل األهمية 
  99املادت 

  121و
البالغ   املخفض  بالسعر  للرضيبة  الخصم  7يخضع  يف  الحق  مع   %

  الصابون املنزيل (يف شكل قطع أو كتل). 
  40.099.10  تخفيض

قليل  
 األهمية 

  123املادة   قليل األهمية 

عند   الرضيبة  من  ادتعفى  األدلة    االست مثل  الدعائية  املنشورات 
واملطويات ولو مصورة، إذا كانت تهدف أساسا إىل حث الجمهور عىل  
زيارة بلد أو جهة أو سوق أو معرض يكتيس طابعا عاما وكانت معدة 

  لتوزيعها باملجان وغ متضمنة ألي إعالن تجاري. 

  40.123.07  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

  123املادة   قليل األهمية 
التجهيزات   اد  االست ح  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  من  تعفى 

ة    .واملعدات املخصصة لتسي جمعيات السلفات الصغ
  40.123.34  إعفاء كيل 
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قليل  
 األهمية 

  123املادة   قليل األهمية 
القطارات   السككيةتعفى  املسافرين    والتجهيزات  لنقل  املوجهة 

  والبضائع. 
  40.123.44  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

  247املادة   قليل األهمية 

واألنشطة   العقود  يخص  في  العقاري  املنعش    والدخول إعفاء 
تكون   الدولة  مع  مربمة  اتفاقية  إطار  يف  برنامج،  بإنجاز  املتعلقة 

  50سكن بالوسط الحرضي أو ( 200مشفوعة بدفرت للتحمالت، لبناء 
سكن) بالوسط القروي، موزع عىل فرتة أقصاها خمس سنوات تبتدئ  
من تاريخ تسليم أول رخصة للبناء. ويهم هذا اإلعفاء املساكن ذات 

خفضة التي ال تتجاوز املساحة املغطاة لكل وحدة  القيمة العقارية امل
عىل   60إىل    50منها   العقارية  قيمتها  مجموع  يزيد  وال  مربع   مرت 

  درهم باحتساب الرضيبة. 000 140

  40.247.01  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

اديعفى من الرضيبة عند    123املادة  31   40.123.17  إعفاء كيل   قضبان.   الذهب الصايف يف سبائك أو  االست

قليل  

 األهمية 
  91املادة  

م اإعفاء  تقوم  أل جموع  التي  العمليات  و  الجانشطة  معات بها 
  وكذا الرشكات الرياضية العامة، املنفعة  الرياضية املعرتف لها بصفة

 40.091.33  إعفاء مؤقت 

قليل  

 األهمية 
  121املادة  

بنسبة   الرضيبة  املخصصة   % 10تطبيق سعر  املحركات  يخص  في 
  الصيد البحري راكب مل

 40.121.05  تخفيض

  123املادة  14 محذوفة 
ك املعدة ملؤسسات  اد اللحوم واألس تعفى من الرضيبة عند االست

  اإلطعام املحددة يف املسمية الجمركية. 
  40.123.40  إعفاء كيل 

  املجموع  471 14 601 13
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  النفقات الجبائية املتعلقة بالرضيبة عىل الرشكات  .2

  تداب استثنائية تم تقييمها برسم الرضيبة عىل الرشكات  :10جدول  

 الدرهم الي
املبلغ سنة  

2020 
املبلغ سنة  

2019  
  الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   املرجع 

1 543 1 849   7و 6املادة  

)  5اإلعفاء من مجموع الرضيبة عىل الرشكات طيلة خمس (
% , يطبق عىل   5،17وفرضها بسعر مخفض سنوات متتالية  

درهم ,    1.000.000الرشيحة التي يفوق فيها مبلغ الربح الصايف 
  في بعد هذه املدة بالنسبة ل: 

املنشآت املصدرة للمنتجات أو الخدمات، باستثناء املنشآت   -1
ل  املصدرة للمعادن املستعملة، التي تحقق يف السنة رقم أع

  ح التصدير. 
اول أنشطة محددة بنص تنظيمي،  املنشآت الصناعية التي تز  -2

لها املحقق من بيع املنتجات املصنعة إىل املنشآت   برسم رقم أع
  املصدرة املشار إليها أعاله التي تقوم بتصديرها. 

مقدمي الخدمات واملنشآت الصناعية التي تزاول أنشطة   -3
لهم املحقق بالعمالت   محددة بنص تنظيمي، برسم رقم أع

مناطق الترسيع ت املقامة بالخارج أو يف  األجنبية مع املنشآ 
نتجات مصدرة من طرف   الصناعي  واملطابق للعمليات املتعلقة 

  منشآت أخرى. 

  13.006.35  إعفاء جز

  6املادة   987 979
) طيلة  كيل  بسعر  5إعفاء  الرضيبة  وفرض  عن  8.75) سنوات   %

) العرشين  تزاول 20السنوات  التي  للمنشآت  بالنسبة  املوالية   (
  . مناطق الترسيع الصناعي نشاطاتها يف 

  13.006.69  إعفاء كيل 

  6املادة  977 956
في   املنقولة،  للقيم  عي  الج بالتوظيف  املكلفة  الهيئات  إعفاء 

 .   يخص األرباح املحققة يف إطار غرضها القانو
  13.006.17  إعفاء كيل 

  247املادة  573 525

إعفاء املنعش العقاري في يخص العقود واألنشطة والدخول  
 500املتعلقة بإنجاز برنامج، يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة، لبناء  

عي موزع عىل فرتة أقصاها خمس ( كن ) سنوات.  5سكن اجت   و
الرشوط   للمنعش بنفس  الدولة  مع  اتفاقية  إبرام  العقاري 

)  100املنصوص عليها أعاله إلنجاز برنامج بناء ما ال يقل عن مائة (
عي بالوسط القروي  سكن   اجت

 إضايف مدته أجل نح  املخالفة، األحكام  جميع عن  النظر  برصف
من   اتفاقيات الدولة مع أبرموا الذين العقاري للمنعش سنة
عية مساكن بناء برامج نجازإ  أجل رخصة   عىل  حصلوا والذين اجت
 بسائر  عنها املعلن الصحية الطوارئ حالة بداية تاريخ قبل  بناء

وس  تفيش  ملواجهة الوطني الرتاب أرجاء  19 - كوفيد" كورونا ف
 رجب من 29 يف الصادر 2.20.293 رقم املرسوم وجب»"

    )2020مارس  24(1441

  13.247.05  إعفاء كيل 

  6املادة  179 186
ل سنوي يقل عن   إعفاء املستغالت الفالحية التي تحقق رقم أع

  ) درهم في يخص دخولها الفالحية. 5 000 000(خمسة مالي 
  13.006.29  إعفاء كيل 

  إمكانية القيام باهتالك تنازيل لسلع التجهيز.   10املادة   145 151
تسهيالت  

  مالية 
13.010.22  
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  6املادة   113 107

املطبق عىل   ،%17,5فرض الرضيبة عىل الرشكات بالسعر املخفض 
الصايف   الربح  مبلغ  فيها  يفوق  التي    درهم،   1.000.000الرشيحة 

بالنسبة للمنشآت املنجمية املصدرة واملنشآت املنجمية التي تبيع  
  منتجاتها إىل منشآت تقوم بتصديرها بعد رفع قيمتها. 

  13.006.65  إعفاء جز

  13.006.12  إعفاء كيل  إعفاء البنك اإلفريقي للتنمية.   6املادة   69 78

  6املادة   69 71

املطبق عىل    ،  %17,5املخفض  فرض الرضيبة عىل الرشكات بالسعر  
الصايف   الربح  مبلغ  فيها  يفوق  التي    درهم،   1.000.000الرشيحة 

السنوات املحاسبية األوىل املتتالية، ابتداء من  5خالل الخمس (  (
الفالحية   للمستغالت  بالنسبة  الرضيبة  لفرض  األوىل  السنة 

ل يقل عن    الالالخاضعة للرضيبة    10.000.000تحقق رقم أع
وذلك  دره يناير    ابتداءا منم،  غاية    2018فاتح  ديسمرب    31إىل 

2019.  

  13.006.79  تخفيض

  6املادة   56 60

عن   الناتج  القيمة  بزائد  يتعلق  في  املقيمة  غ  الرشكات  إعفاء 
تفويت قيم منقولة مسعرة يف بورصة القيم باملغرب، باستثناء زائد 

الرشكات   سندات  تفويت  عن  الناتج  عليها  القيمة  يغلب  التي 
  الطابع العقاري. 

  13.006.10  إعفاء كيل 

58 
قليل  
  األهمية 

  6املادة 
إعفاء مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد بالنسبة ملجموع أنشطتها أو  

  عملياتها أو الدخول املحتملة املرتبطة بها. 
  13.006.28  إعفاء كيل 

  6املادة   44 49

) سنوات  5الرشكات طيلة خمس (اإلعفاء من مجموع الرضيبة عىل  
يطبق عىل الرشيحة التي    ،%17,5متتالية وفرضها بسعر مخفض  
في بعد هذه    درهم،  1.000.000يفوق فيها مبلغ الربح الصايف  

في   الفندقية،  مؤسساتها  الفندقية، عن  للمنشآت  بالنسبة  املدة 
لها  يخص جزء األساس املفروضة عليه الرضيبة املطابق لرقم أع

لذي تم تحقيقه بعمالت أجنبية محولة إىل املغرب بصفة فعلية  ا
  مبارشة أو لحسابها عن طريق وكاالت لألسفار. 

  13.006.37  إعفاء جز

  13.006.25  إعفاء كيل   إعفاء الوكالة الخاصة "طنجة البحر األبيض املتوسط".   6املادة  15 48

  6املادة  15 48

) طيلة  كيل  سنوات  5إعفاء  الرضيبة)  عن  8.75بسعر    وفرض   %
  – ) املوالية بالنسبة للوكالة الخاصة طنجة  20السنوات العرشين (

إنجاز   يف  املتدخلة  الرشكات  وكذا  املتوسط  االبيض  وتهيئة  البحر 
البحر    –املنطقة الخاصة للتنمية طنجة    وصيانة مرشوع  استغالل

  . ناطق الترسيع الصناعي  م  واملقامة يفاألبيض املتوسط 

  13.006.68  إعفاء كيل 

  6املادة   42 44

الربائح   املنبع،  يف  املحجوزة  الرشكات  عىل  الرضيبة  من  تعفى 
ثلة املدفوعة أو املوضوعة رهن   ها من عوائد املساهمة امل وغ
اإلشارة أو املقيدة يف حساب أشخاص غ مقيم من قبل الرشكات  

  مناطق الترسيع الصناعي املقامة يف  

  13.006.49  إعفاء كيل 

  13.006.16  إعفاء كيل   وكالة املساكن والتجهيزات العسكرية. إعفاء   6املادة  7 39

  19املادة    36

املخفض   بالسعر  الرشكات  عىل  الرضيبة  بالنسبة  10فرض   %
للمقرات الجهوية أو الدولية املكتسبة لصفة "القطب املايل للدار  
املقيمة املكتسبة   غ  التمثيلية للرشكات  املكاتب  " وكذا  البيضاء 
لهذه الصفة وذلك ابتداءا من السنة املحاسبية األوىل التي تم فيها 

  ذكورة. الحصول عىل الصفة امل

  13.019.02  تخفيض

  13.006.05  إعفاء كيل   إعفاء مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان.   6املادة   25 26
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  6املادة  15 16

الفوائد  املنبع،  يف  املحجوزة  الرشكات  عىل  الرضيبة  من  تعفى 
املقبوضة من لدن الرشكات غ املقيمة برسم القروض املمنوحة 

ر يف إطار مشاريع  بعمالت أجنبية من لدن البنك   األور لالستث
  مصادق عليها من قبل الحكومة. 

  13.006.63  إعفاء كيل 

  6املادة   53 16

) سنوات  5اإلعفاء من مجموع الرضيبة عىل الرشكات طيلة خمس (
% في بعد هذه املدة بالنسبة  8.75متتالية وفرضها بسعر مخفض  

املايل للدار البيضاء "  لرشكات الخدمات املكتسبة لصفة "القطب  
ذو   الصايف  القيمة  وزائد  التصدير  ح  لها  أع رقم  يخص  في 
سنة   خالل  واملحقق  املنقولة  بالقيم  املتعلق  األجنبي  املصدر 

  .محاسبية معينة 

  13.006.39  إعفاء جز

  6املادة   19 11

%, املطبق عىل  17,5فرض الرضيبة عىل الرشكات بالسعر املخفض 
درهم ,     1.000.000الرشيحة التي يفوق فيها مبلغ الربح الصايف  

) سنوات، بالنسبة للمؤسسات الخاصة للتعليم أو  5طيلة خمس (
  التكوين املهني. 

  13.006.74  تخفيض

  6املادة   9

 لربائحا املنبع يف املحجوزة الرشكات عىل الرضيبة من تعفى
ها ثلة  املساهمة عوائد من وغ  رهن املوضوعة  أو املدفوعة امل
 لصفة املكتسبة  الرشكات قبل من  الحساب يف املقيدة  أو اإلشارة

  ."البيضاء للدار املايل القطب"

  13.006.50  إعفاء كيل 

  6املادة   75 8

  : الرشكاتتخفيض من الرضيبة عىل 
% بالنسبة للرشكات التي تدخل سنداتها إىل البورصة بفتح  25 - 

  موجودة؛  رأس مالها ملشاركة العموم وذلك عن طريق بيع أسهم 
% بالنسبة للرشكات التي تدخل سنداتها إىل البورصة بزيادة 50  -

% يف رأس املال مع التخيل عن حق االكتتاب  20نسبة ال تقل عن 
التفضييل. ويتم عرض هذه الزيادة عىل العموم يف نفس الوقت  

  الذي تدخل فيه الرشكات املذكورة إىل البورصة. 

  13.006.80  تخفيض

  6املادة   4 5
الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع، حقوق اإليجار تعفى من  

الطائرات  وصيانة  وإيجار  باستئجار  املرتبطة  ثلة  امل واملكافآت 
  املخصصة للنقل الدويل. 

  13.006.64  إعفاء كيل 

  6املادة   4 5
) عرش  طيلة  الرشكات  عىل  الرضيبة  من  كيل  سنوات  10إعفاء   (

  الستغالل حقول الهيدروكاربورات. بالنسبة للحاصل عىل امتياز 
  13.006.70  إعفاء جز

  13.006.11  إعفاء كيل   إعفاء البنك اإلسالمي للتنمية.   6املادة   2 2

  6املادة   2 2
األرباح   يخص  في  للتسنيد،  عي  الج التوظيف  صناديق  إعفاء 

 .   املحققة يف إطار غرضها القانو
  13.006.18  إعفاء كيل 

  6املادة   1 1

) سنوات  5اإلعفاء من مجموع الرضيبة عىل الرشكات طيلة خمس (
% , يطبق عىل الرشيحة التي  17,5متتالية وفرضها بسعر مخفض  
درهم ,في بعد هذه     1.000.000يفوق فيها مبلغ الربح الصايف  

املدة بالنسبة لرشكات تدب اإلقامات العقارية لإلنعاش السياحي  
املفرو  األساس  جزء  يخص  لرقم  في  املطابق  الرضيبة  عليه  ضة 

لها الذي تم تحقيقه بعمالت أجنبية محولة إىل املغرب بصفة   أع
  فعلية مبارشة أو لحسابها عن طريق وكاالت األسفار. 

  13.006.38  إعفاء جز

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  13.006.14  إعفاء كيل   إعفاء الرشكة املالية الدولية.   6املادة 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  13.006.15  إعفاء كيل   إعفاء وكالة بيت مال القدس الرشيف.   6املادة 
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املبلغ سنة  
2020 

املبلغ سنة  
2019  

  الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   املرجع 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  6املادة 
األرباح   يخص  في  باملجازفة  املال  رأس  توظيف  هيئات  إعفاء 

 .   املحققة يف إطار غرضها القانو
  13.006.19  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

عية   6املادة    13.006.20  إعفاء كيل   SONADAC.إعفاء الرشكة الوطنية للتهيئة الج

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  13.006.21  إعفاء كيل   إعفاء رشكة " سال الجديدة".   6املادة 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  6املادة 
أنشطتها أو عملياتها  إعفاء جامعة األخوين بإفران بالنسبة ملجموع  

  وكذا الدخول املحتملة املرتبطة بها. 
  13.006.26  إعفاء كيل 

قليل  
  األهمية 

قليل  
  األهمية 

  6املادة 
األرباح  يخص  في  العقاري  عي  الج التوظيف  هيئات  إعفاء 
املطابقة للعائدات املتأتية من كراء العقارات املبنية املعدة ألغراض  

  مهنية. 
  13.006.31  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  6املادة 
األرباح   املنبع  يف  املحجوزة  الرشكات  عىل  الرضيبة  من  تعفى 
والربائح املوزعة من طرف املنشآت الحاصلة عىل امتياز الستغالل  

  حقول الهيدروكاربورات. 
  13.006.51  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  6املادة 
) سنوات بالنسبة  4الرضيبة عىل الرشكات طيلة أربع (إعفاء من  

  للرشكات التي تستغل مراكز تدب املحاسبة املعتمدة. 
  13.006.71  إعفاء جز

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  6املادة 

املطبق عىل    ،  %17,5فرض الرضيبة عىل الرشكات بالسعر املخفض  
الصايف   الربح  فيها مبلغ  التي يفوق  درهم     1.000.000الرشيحة 

) سنوات، بالنسبة للمنشآت الحرفية التي يكون  5,طيلة خمس (
  إنتاجها أساسا حصيلة عمل يدوي. 

  13.006.73  تخفيض

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  7و 6املادة 
تتمتع املنشآت الخاضعة للرضيبة عىل الرشكات من تخفيض من  

ل رأسالرضيبة يساوي مبلغ الرضيبة املطابق ملبلغ مساهمتها يف  
  املقاوالت حديثة النشأة املبتكرة يف مجال التكنولوجيات الحديثة 

  13.006.81  تخفيض

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  10املادة 
العينية املمنوحة لفائدة جامعة األخوين خصم الهبات النقدية أو 

  بإفران.
  13.010.05  خصم

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  10املادة 
خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة مؤسسة الشيخ  

  زايد بن سلطان. 
  13.010.08  خصم

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  10املادة 
العينية املمنوحة لفائدة الوكالة الخاصة خصم الهبات النقدية أو  

  البحر األبيض املتوسط. -طنجة 
  13.010.16  خصم

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  10املادة 
جمعيات   لفائدة  املمنوحة  العينية  أو  النقدية  الهبات  خصم 

  السلفات الصغرى. 
  13.010.20  خصم

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  247املادة 

إعفاء املنعش العقاري في يخص العقود واألنشطة والدخول  
برنامج   بإنجاز  تكون  . املتعلقة  الدولة  مع  مربمة  اتفاقية  إطار  يف 

  50سكن بالوسط الحرضي أو    200مشفوعة بدفرت للتحمالت لبناء  
) سنوات  5سكن بالوسط القروي، موزع عىل فرتة أقصاها خمس (

رخ أول  تسليم  تاريخ  من  اإلعفاء  تبتدئ  هذا  ويهم  للبناء.  صة 
املساحة   تتجاوز  ال  التي  املخفضة  العقارية  القيمة  املساكن ذات 

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

  القيمة املضافة. 

  13.247.02  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  247املادة 
الرشكات  عىل  الرضيبة  من  األك  عىل  سنوات  ان  ملدة  اإلعفاء 
برسم الدخول املهنية املرتبطة بالكراء أو برسم زائد القيمة املحقق 

  13.247.07  إعفاء جز
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) الث  مدة  انقضاء  بعد  املساكن  تفويت  حالة  سنوات  8يف   (
بالنسبة للمؤجرين الذين يربمون اتفاقية مع الدولة يكون الغرض  

عيا عىل األقل قصد  25نها اقتناء خمسة وعرشون (م ) سكنا اجت
ا سنوات ( لها  8تخصيصها للكراء ملدة  ) عىل األقل ألجل استع

  للسكن الرئييس. 
قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  247املادة 
% برسم صايف زائد القيمة  50تخفيض للرضيبة عىل الرشكات نسبته  

عي العقاري.    املحقق عىل إثر املساهمة يف هيئات التوظيف الج
  13.247.09  تخفيض

قليل  
 األهمية 

  6املادة   

 عىل الرضيبة مجموع من اإلعفاء من الرياضية الرشكات تستفيد
 متتالية محاسبية سنوات (5)        خمس مدة طوال الرشكات

 الرضيبة  فرض ومن  لالستغالل  األوىل املحاسبية السنة من  تبتدئ
 أدناه  "ألف"- I - 19 املادة يف عليه  املنصوص بالسعرين

  .املدة هذه بعد  في 

13.006.40  إعفاء جز

 محذوفة 
قليل  
 األهمية 

 6املادة 
املطبق عىل    % ،17,5فرض الرضيبة عىل الرشكات بالسعر املخفض  

الصايف   الربح  مبلغ  فيها  يفوق  التي  درهم،    1.000.000الرشيحة 
 ) سنوات، بالنسبة للرشكات الرياضية.5طيلة خمس (

 13.006.75 تخفيض

  املجموع  990  4 076 5

 

 



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

  النفقات الجبائية املتعلقة بالرضيبة عىل الدخل  .3

  استثنائية تم تقييمها برسم الرضيبة عىل الدخل تداب   :11جدول  

  الدرهم الي

املبلغ سنة  
2020 

املبلغ سنة    
2019  

  الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   املرجع 

  47املادة   495 513
ة بالنسبة للخاضع للرضيبة  اإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل بصفة دا

ل سنوي برسم هذه   والذين يحققونبرسم الدخول الفالحية   رقم أع
  . ) درهم5 000 000( خمسة مالي الدخول يقل عن 

  14.047.01  إعفاء كيل 

  60املادة   317 457

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

يل السنوي للمعاشات واإليرادات املفروضة عليه الرضيبة  املبلغ اإلج
  % ملا زاد عن ذلك. 60درهم و000 168عن الذي يساوي أو يقل 

  14.060.01  إسقاط 

  57املادة   431 449
قتىض عقود التأم عىل الحياة أو عقود   إعفاء اإليرادات املمنوحة 

ر عقود أو الرسملة   (8) ان عن مدتها تقل ال التي التكافيل، اإلستث
  . سنوات

  14.057.10  إعفاء كيل 

  45املادة   372 388

املرتتبة عىل الفوائد اإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل املحجوزة يف املنبع  
نح   التي يحصل عليها األشخاص غ املقيم واملتعلقة بالقروض التي 
بالدرهم  أو  أجنبية  بعمالت  الودائع  برسم  الدولة  تضمنها  أو  للدولة 
أو  تعادل  ملدة  أجنبية  بعمالت  املمنوحة  والقروض  للتحويل،  القابل 

  سنوات.  10تفوق 

  14.045.01  إعفاء كيل 

  28املادة   369 371
حدود   يف  الرضيبة 10خصم  عليه  املفروضة  الدخل  مجموع  من   %

ن  االئت مؤسسات  للرضيبة  للخاضع  نحها  التي  القروض  لفوائد 
لك أو بناء مسكن رئييس.    وذلك بغرض 

  14.028.21  خصم

  63املادة   371  335

أدناه  ، يعفى من   II °- 2  -  144دون اإلخالل بتطبيق أحكام املادة  
الرضيبة الربح املحصل عليه من تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله 

) ستة  منذ  رئيسية  سكنى  وجه  تاريخ 6عىل  يف  األقل  عىل  سنوات    (
التفويت املذكور مالكه أو أعضاء الرشكات ذات الغرض العقاري املعتربة 

  .فافةرضيبيا ش 
 عىل مالكه  يشغله  عقار من جزء أو  عقار تفويت عمليات تعفى   ك

 املعتربة العقاري الغرض ذات الرشكات أعضاء أو   رئيسية سكنى  وجه
وفق   سنوات 6 ست أجل امانرص   قبل أعاله، °3 - 3 املادة وفق شفافة
  رشوط

  14.063.03  إعفاء كيل 

  47املادة   242 251
الفالحيون الخاضعون للرضيبة من السعر املخفض يستفيد املستغلون  

) السنوات املحاسبية األوىل املتتالية، ابتداء من 5% خالل الخمس (20
  السنة األوىل لفرض الرضيبة. 

إعفاء  
  مؤقت 

14.047.02  
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  63املادة   232 209

واإلخوة  األزواج  وب  والفروع  األصول  ب  املنجزة  الهبات  إعفاء 
 عىل  بناء إسنادها تم كفالة  إطار يف  واملكفول الكافل  بو   واألخوات

 املعرتف لجمعياتو ب ا  القارصين بشؤون املكلف القايض أصدره أمر 
في يتعلق بالعقارات     ذاتيال شخاصو األ   العامة املنفعة بصفة لها

  والحقوق العينية العقارية. 

  14.063.07  إعفاء كيل 

  247املادة   58 161

والدخول  واألنشطة  العقود  يخص  في  العقاري  املنعش  إعفاء 
سكن   500املتعلقة بإنجاز برنامج يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة لبناء  

عي موزع عىل فرتة أقصاها خمس( كن للمنعش ) سنوات.5اجت  و
العقاري إبرام اتفاقية مع الدولة بنفس الرشوط املنصوص عليها أعاله 

عي بالوسط   ) سكن100إلنجاز برنامج بناء ما ال يقل عن مائة ( اجت
  .القروي
 سنة إضايف مدته  أجل نح املخالفة، األحكام جميع عن  النظر  برصف

 إنجاز أجل من   اتفاقيات الدولة مع أبرموا الذين العقاري للمنعش
عية مساكن بناء برامج  تاريخ قبل رخصة بناء عىل حصلوا والذين  اجت
 بسائر  عنها املعلن  الصحية  الطوارئ حالة بداية
وس  تفيش  ملواجهة الوطني الرتاب أرجاء  19 - كوفيد" كورونا ف

  24(1441 رجب من 29 يف الصادر 2.20.293 رقم املرسوم وجب»"
  )2020مارس 

  

  14.247.03  جزإعفاء 

  63املادة   172 155
إعفاء الربح املحصل عليه من لدن كل شخص يقوم خالل السنة املدنية 

  درهم. 000 140  بتفويت عقارات ال يتجاوز مجموع قيمتها 
  14.063.02  إعفاء كيل 

  76املادة   142 148
املنشأ % من مبلغ الرضيبة املستحقة برسم املعاشات ذات 80تخفيض 

  األجنبي واملطابقة للمبالغ التي تم تحويلها إىل الدرهم بصفة نهائية. 
  14.076.01  تخفيض

  31املادة   116 121

) سنوات 5طيلة خمس (دخل ل اإلعفاء من مجموع الرضيبة عىل ا
  % في بعد هذه املدة بالنسبة ل:   20وفرضها بسعر مخفض متتالية 

للمنتجات أو الخدمات، باستثناء املنشآت  املنشآت املصدرة  -1
ل ح  املصدرة للمعادن املستعملة، التي تحقق يف السنة رقم أع

  التصدير. 
املنشآت الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي، برسم   -2

لها املحقق من بيع املنتجات املصنعة إىل املنشآت املصدرة   رقم أع
  وم بتصديرها.املشار إليها أعاله التي تق

مقدمي الخدمات واملنشآت الصناعية التي تزاول أنشطة محددة   -3
لهم املحقق بالعمالت األجنبية مع   بنص تنظيمي، برسم رقم أع

واملطابق   مناطق الترسيع الصناعي  املنشآت املقامة بالخارج أو يف 
نتجات مصدرة من طرف منشآت أخرى.    للعمليات املتعلقة 

  14.031.03  إعفاء جز

  68املادة   86 89
إعفاء الفوائد املدفوعة لألشخاص الطبيعي أصحاب حسابات االدخار 

  لدى صندوق التوف الوطني. 
  14.068.04  إعفاء كيل 
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  الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   املرجع 

  161املادة   21 62

إعفاء األشخاص الذاتي الذين يزاولون بصورة فردية أو يف رشكة فعلية  
للرضيبة عىل الدخل حسب نظامي  أو عىل الشياع عمال مهنيا خاضعا  

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

  للرضيبة عىل الرشكات يحدثها االشخاص املعنيون. 

  14.161.01  فاء كيل إع

  73املادة   36 37

لية 20تطبيق سعر مخفض   % عىل املرتبات واملكافآت واألجور اإلج
الرشكات  لحساب،  عمل  مناصب  يشغلون  الذين  لألجراء  املدفوعة 

عرش املكتسبة لصفة «القطب املايل للدار البيضاء» وذلك ملدة أقصاها  
  ) سنوات ابتداء من تاريخ توليهم ملهامهم.10(

رضائب 
  جزافية

14.073.18  

  14.057.06  إعفاء كيل   .إعفاء التعويضات اليومية عن املرض واإلصابة والوالدة ومنح الوفاة  57املادة   30 32

  14.057.04  إعفاء كيل   . ولخلفهم املعني لألشخاص املمنوحة العجز  معاشاتإعفاء   57املادة   25 25

  57املادة   9 8
املمنوحة للمصاب بحوادث إعفاء اإليرادات العمرية واإلعانات املؤقتة  

  الشغل. 
  14.057.05  إعفاء كيل 

  63املادة   8 7
إعفاء الربح املحصل عليه من تفويت حقوق مشاعة يف عقارات فالحية 

  واقعة خارج الدوائر الحرضية في ب الرشكاء يف اإلرث. 
  14.063.05  إعفاء كيل 

  57املادة   5 6

يل درهم ملدة أربعة   عرشة آالف الشهري يف حدود  إعفاء األجر اإلج
) من  24وعرشين  واملدفوع   ، األج تشغيل  تاريخ  من  تبتدئ  شهرا   (

يناير  فاتح  من  املمتدة  الفرتة  خالل  إحداثها  يتم  التي  املقاولة  طرف 
  ) أجراء.10( عرشةيف حدود  2022ديسمرب  31إىل  2015

  14.057.20  إعفاء جز

  63املادة   4 4

عي التي ترتاوح  إعفاء الربح  املحصل من تفويت السكن االجت
ن بيعها  ²م   80و 50مساحته املغطاة ما ب   000 250وال يتعدى 

 يشغله  والذيدرهم دون احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة  
يف   األقل عىلسنوات  )4أربع( منذ  رئيسية سكنى وجه عىل  مالكه
  التفويت.  تاريخ

  14.063.06  إعفاء كيل 

  57املادة   2 2

يل الشهري التعويضإعفاء   درهم (6.000) آالف ستة حدود يف  اإلج
 التكوين أو العايل التعليم خريج إىل املتدرب املدفوع التدريب  عن

 منشآت لدن من  املع ،شهادة البكالوريا عىل الحاصل أو املهني
 شهرا.  (24) وعرشين أربعة ملدة وذلك الخاص القطاع

إعفاء  
  مؤقت 

14.057.16  

  68املادة   1 1
ثلة لها املوزعة من لدن  ها من عوائد املساهمة امل إعفاء الربائح وغ

الت مناطق  يف  املقامة  الصناعي  الرشكات  أنشطة رسيع  عن  والناتجة 
 .   مزاولة داخل هذه املناطق إذا كانت مدفوعة ألشخاص غ مقيم

  14.068.03  إعفاء كيل 
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قليل  
 األهمية 

  57املادة   103
العسكرية،  الخدمة  يف  للمجندين  املدفوعة  والتعويضات  األجر  إعفاء 

  طبقا للنصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 
  14.057.23  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  28املادة 
جامعة   لفائدة  املمنوحة  العينية  أو  النقدية  الهبات  األخوين خصم 

  بإفران.
  14.028.04  خصم

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  28املادة 
خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة مؤسسة الشيخ زايد 

  بن سلطان. 
  14.028.07  خصم

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  28املادة 

ملبلغ % من مجموع الدخل املفروضة عليه الرضيبة  10خصم يف حدود  
 الخاضع ب  املرابحة، عقد  إطار يف  مسبقا عليه املتفق  املعلوم الربح

ن  مؤسساتو  للرضيبة  بغرض وذلك  حكمها يف املعتربة الهيآت أو االئت
  . مسكن رئييس بناء أو لك

  14.028.22  خصم

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  28املادة 

% من مجموع الدخل املفروضة عليه الرضيبة ملبلغ 10خصم يف حدود  
"هامش اإليجار" املحدد يف إطار عقد "إجارة منتهية بالتمليك" املؤدى 
ن أو الهيئات املعتربة   من طرف الخاضع للرضيبة إىل مؤسسات االئت

  .رئييس مسكن بناء أو لك بغرض وذلك يف حكمها

  14.028.23  خصم

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  31املادة 

للجزء من أساس الرضيبة املطابق  تستفيد املنشآت الفندقية بالنسبة 
لها واملحقق بعمالت أجنبية، من اإلعفاء الكيل من الرضيبة  لرقم أع

سنوات ابتداء من أول عملية إيواء منجزة بعمالت   5عىل الدخل خالل  
  % في بعد هذه املدة. 20مخفض نسبته أجنبية وبتطبيق سعر 

  14.031.05  إعفاء جز

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  31املادة 
تستفيد املنشآت املنجمية املصدرة من فرض الرضيبة بالسعر املخفض  

  % برسم من الرضيبة عىل الدخل. 20
  14.031.06  إعفاء جز

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  31املادة 
تتوىل تستفيد   منشآت  إىل  منتجاتها  تبيع  التي  املنجمية  املنشآت 

  %. 20تصديرها بعد رفع قيمتها، من فرض الرضيبة بالسعر املخفض 
  14.031.07  تخفيض

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  31املادة 

 مناطق الترسيع الصناعي  تستفيد املنشآت التي تزاول أنشطتها داخل  
اإلعفاء الكيل طوال السنوات الخمس األوىل املتتالية ابتداء من أول   من

 سنة (20) العرشين طوال 80% بنسبة  الرضيبة تخفيض و   عملية تصدير 
   .املوالية

  14.031.09  إعفاء جز

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  31املادة 
املخفض   بالسعر  الرضيبة  فرض  من  الحرفيون  بالنسبة 20يستفيد   %

  للسنوات املحاسبية الخمس األول. 
  14.031.12  إعفاء جز
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قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  31املادة 
فرض  من  املهني  التكوين  أو  للتعليم  الخاصة  املؤسسات  تستفيد 

املخفض   بالسعر  الخمس 20الرضيبة  املحاسبية  للسنوات  بالنسبة   %
  األوىل.

  14.031.13  إعفاء جز

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  31املادة 

%، الدخول الناتجة عن  20تستفيد من فرض الرضيبة بالسعر املخفض  
عمليات اإليجار املحققة من طرف املنعش العقاري الذين ينجزون 

) سنوات 3يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة وخالل أجل أقصاه ثالث (
) 150قل من (برنامجا لبناء أحياء وإقامات ومبان جامعية تتكون عىل األ 

  غرفة. 

  14.031.14  تخفيضات

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  إمكانية القيام باهتالك تنازيل لسلع التجهيز.   35 ةاملاد
تسهيالت  

  مالية 
14.035.01  

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  47املادة 

يستفيد املستغلون الفالحيون الخاضعون للرضيبة من تخفيض يساوي 
مال املقاوالت حديثة   رأسمبلغ الرضيبة املطابق ملبلغ املساهمة يف 

النشأة املبتكرة يف مجال التكنولوجيات الحديثة املنصوص عليها يف  
 مقابل لكها تم التي السندات تقييد  يتم أن رشيطة ، -IV 6املادة 

  .الثابتة األصول حساب يف املذكورة املساهمة

  14.047.03  تخفيض

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  57املادة 
إلعفاء من الرضيبة عىل الدخل بالنسبة للجوائز األدبية والفنية التي ال ا

  .) درهم سنويا000 100يفوق مبلغها مائة ألف (
  14.057.18  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

 57املادة   

إعفاء رصيد الوفاة املدفوع لفائدة ذوي حقوق املوظف املدني  

عات الرتابية واملؤسسات  والعسكري واألعوان التابع للدولة والج

  . وجب القوان والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل

 14.057.22  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  59املادة 

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

اإليجار املؤدى يف إطار عقد   ومبلغ هامشاملرابحة" أو تكلفة الرشاء  
بالتمليك" منتهية  مخصصة   "إجارة  عية  اجت مساكن  اقتناء  أجل  من 

  لرئييس. للسكن ا

  14.059.02  خصوم 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  68املادة 

 واإلخوة األزواج وب والفروع األصول ب  الهبةتعفى من الرضيبة 
 عىل بناء إسنادها تم كفالة إطار يف واملكفول الكافل وب واألخوات

 القانون ألحكام  طبقا القارصين، بشؤون املكلف  القايض أصدره  أمر 
 بالقيم يتعلق  في  ،املهمل األطفال بكفالة املتعلق 15.01 رقم

ها املنقولة  املال  رأس سندات من وغ
  . والدين

  14.068.01  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  68املادة 
إعفاء الربح أو كرس الربح املتعلق بجزء قيمة أو قيم عمليات تفويت 
ها من سندات رأس املال والدين املنجزة خالل سنة  القيم املنقولة وغ

  درهم.000 30حدود مدنية إذا كان ال يتجاوز 
  14.068.02  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  14.068.05  إعفاء كيل   ملالك مخطط االدخار للسكن. إعفاء الفوائد املدفوعة   68املادة 
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املبلغ سنة  
2020 

املبلغ سنة    
2019  

  الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   املرجع 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  14.068.06  إعفاء كيل   إعفاء الفوائد املدفوعة ملالك مخطط االدخار للتعليم.   68املادة 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  68املادة 

املحققة يف  إعفاء الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة 
يل باملبلغ االحتفاظ رشيطة  إطار مخطط االدخار يف األسهم  اإلج

 الذكر  السالف املخطط يف بها املتعلقة املرسملة والعوائد للدفعات
 ال أنو  افتتاحه تاريخ من  ابتداء األقل عىل سنوات (5) خمس ملدة

 إطار يف للرضيبة  الخاضع طرف من املنجزة الدفعات مبلغ يتجاوز
  مليو  املذكور املخطط

  . درهم) 2.000.000  (

  14.068.07  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  68املادة 

إعفاء الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة املحققة يف  
يل باملبلغ االحتفاظ  رشيطة إطار مخطط االدخار يف املقاولة  اإلج

 الذكر  السالف املخطط يف بها املتعلقة املرسملة والعوائد للدفعات
 ال أن و افتتاحه تاريخ من  ابتداء األقل عىل سنوات (5) خمس ملدة

 املذكور املخطط إطار يف املنجزة الدفعات مبلغ يتجاوز
  .درهم) 2.000.000(مليو 

  14.068.08  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  73املادة 
% بالنسبة لألرباح الصافية الناتجة عن تفويت 15تطبيق سعر مخفض  

  األسهم املسعرة بالبورصة. 
رضائب 
  جزافية

14.073.04  

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  73املادة 
% بالنسبة لألرباح الصافية الناتجة عن اسرتداد 15تطبيق سعر مخفض  

املدة أو سحب السندات أو السيولة من مخطط االدخار يف األسهم قبل  
  .املحددة

رضائب 
  جزافية

14.073.06  

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

 161املادة .
  املكررة

ا من  من االعفاء  املحققة  العقارية  األرباح  برسم  الدخل  لرضيبة عىل 
طرف األشخاص الذاتي الذين يقومون بعملية املساهمة بعقار أو حق  

معا يف ملكيتهم ضمن أصل   أو ه  الرشكة غ هيئات عيني عقاري 
عي العقاري، رشيطة اإلدالء باإلقرار املنصوص عليه يف  التوظيف الج

  .املادة

  14.161.02  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  161املادة 

إعفاء املستغل الفالحي األفراد أو املالك الرشكاء يف الشياع الخاضع 
ل   والذين يحققون للرضيبة عىل الدخل برسم الدخول الفالحية   رقم أع

درهم، بالنسبة    ول يعادل أو يفوق خمسة ماليسنوي برسم هذه الدخ
ارص إىل صايف زائد القيمة الذي تم تحقيقه عىل إثر املساهمة بجميع عن

عىل   للرضيبة  خاضعة  رشكة  يف  الفالحية  مستغالتهم  وخصوم  أصول 
  .الرشكات

  14.161.03  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  247املادة 

 دخولهم  برسم للرضيبة الخاضع عىل  الدخل عىل الرضيبة تفرض ال
 النتيجة  أو الحقيقية  الصافية  النتيجة نظامي  وفق املحددة املهنية

 الثابتة  بأصولهم مقيدة بعقارات  يساهمون والذين املبسطة الصافية
عي للتوظيف هيئة  يف  الذي  القيمة زائد لصايف بالنسبة ،العقاري الج

 خالل  املساهمة تتم ويجب أن  املذكورة، املساهمة إثر  عىل تم تحقيقه 
  20 20ديسمرب 31 غاية إىل 2018 يناير  فاتح من  املمتدة الفرتة

  14.247.07  كيل إعفاء 

قليل  
 األهمية 

  161املادة   

 بجميع يساهمون الذين الذاتي األشخاص عىل الرضيبة تفرض ال
 رشكة يف  رشكات، عدة أو  رشكة يف لكونها التي املال سأ ر  سندات
 ئداز  صايف  إىل بالنسبة الرشكات، عىل  للرضيبة خاضعة مقيمة  قابضة
  املذكورة املساهمة إثر  عىل تحقيقه تم الذي القيمة

  إعفاء كيل 
14.161.04 

  

  املجموع    3648 3833



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

النفقات الجبائية املتعلقة بواجبات التسجيل والتنرب والرسم عىل عقود التأم  .4

  ركبات والرضيبة الخصوصية السنوية عىل امل 

  التسجيل والتنرب والرسم عىل عقود التأم والرضيبة الخصوصية السنوية عىل املركبات تداب استثنائية تم تقييمها برسم واجبات   :12جدول  

 الدرهم الي

املبلغ سنة  
2020   

املبلغ سنة    
2019    

  الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   املرجع 

908  

  
  
  
  
  
  
  247املادة 

  املكررة

 العقود ، 50 % التسجيل بنسبة  واجبات من تخفيض من تستفيد
 فضاء ألراض بعوض باالقتناء املتعلقة 

 وكذا»للسكنى  مخصصة  مبنية ملحالت أو  مساكن لبناء مخصصة«
ن طرف من املذكورة واملحالت األرايض باقتناء  مؤسسات االئت

 تجارية موضوع عمليات تكون والتي حكمها يف  املعتربة والهيئات
أو        » بالتمليك منتهية إجارة « أو  »مرابحة   «عقد إطار يف مالية  أو
 الكيل  أساسها يتجاوز مبلغ ال أن عىل ،  »متناقصة مشاركة «

ئة مليون للرضيبة الخاضع   .درهم  (2.500.000) ألف  وخمس
نح  الذكر  السالفة االقتناءات لعقود التخفيضات هذه  و

 املعدل املالية قانون  نرش  تاريخ من املمتدة الفرتة خالل املنجزة
    2020 ديسمرب 31 غاية إىل الرسمية بالجريدة

50.247.08  تخفيض

274  

  
  
  
  247املادة 

  املكررة

 ، 100 % بنسبة  التسجيل  واجبات من تخفيض من تستفيد
عية واملساكن للمساكن األول بالبيع املتعلقة العقود  ذات االجت
 املذكورة للمساكن  األول وكذا باالقتناء  املخفضة العقارية القيمة

ن والهيئات مؤسسات طرف  من  والتي حكمها يف املعتربة االئت
 «عقد إطار يف  مالية أو»تجارية  عمليات موضوع تكون

  »متناقصة مشاركة «أو» بالتمليك منتهية إجارة «  أو»مرابحة
نح  الذكر  السالفة االقتناءات لعقود التخفيضات هذه  و

 املعدل املالية قانون  نرش  تاريخ من املمتدة الفرتة خالل املنجزة
  2020 ديسمرب 31 غاية إىل الرسمية بالجريدة

50.247.07  تخفيض

  133املادة   235  198

املنجزة ب األصول  1.5تطبيق السعر املخفض   للهبات  % بالنسبة 
بالعقارات والفروع وب األزواج وب اإلخوة واألخوات   واملتعلقة 

النفع   وباألصل التجاري وحصص املشاركة داخل املجموعات ذات 
  االقتصادي واألسهم والحصص يف الرشكات.

  50.133.07  تخفيض

    247املادة   204 153

والدخول   واألنشطة  العقود  يخص  في  العقاري  املنعش  إعفاء 
 500املتعلقة بإنجاز برنامج يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة لبناء  

عي موزع عىل فرتة أقصاها خمس( كن   ) سنوات.5سكن اجت و 
الرشوط   بنفس  الدولة  مع  اتفاقية  إبرام  العقاري  للمنعش 

)   100از برنامج بناء ما ال يقل عن مائة (املنصوص عليها أعاله إلنج
عي بالوسط القروي   .سكن اجت

نح  " عقد إطار يف يض رااأل  القتناء بالنسبة  أيضا اإلعفاء هذا و
  .2020من فاتح يناير   ابتداء املربم "بحةراامل

  50.247.02  إعفاء كيل 



 2120لسنة مرشوع قانون املالية     

 

املبلغ سنة  
2020   

املبلغ سنة    
2019    

  الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   املرجع 

 إضايف "مدته أجل نح املخالفة، األحكام جميع عن  النظر  برصف
من   اتفاقيات الدولة  مع أبرموا الذين العقاري للمنعش سنة
عية مساكن بناء برامج إنجاز أجل رخصة   عىل حصلوا والذين اجت
 بسائر  عنها املعلن الصحية الطوارئ حالة بداية تاريخ قبل  بناء

وس  تفيش  ملواجهة الوطني الرتاب أرجاء  19 - كوفيد" كورونا ف
 1441 رجب  من 29 يف الصادر 2.20.293 رقم املرسوم وجب"
  ) 2020مارس  24( 

  133املادة   160 71

% بالنسبة للبيع األول للمساكن  3تطبيق سعر مخفض بنسبة 
عية واملساكن ذات القيمة العقارية   االقتناء وكذا ،املخفضة االجت

ن مؤسسات طرف  من املذكورة للمساكن األول  والهيئات االئت
 مالية  أو تجارية عمليات موضوع تكون والتي حكمها يف املعتربة

 «أو           » بالتمليك منتهية إجارة « أو  »مرابحة «عقد إطار يف
  »متناقصة مشاركة

  50.133.11  تخفيض

  133املادة   27 26
املخفض   السعر  ب  1.5تطبيق  امللكية  نقل  لعقود  بالنسبة   %

  املالك عىل الشياع لحقوق مشاعة يف عقارات فالحية. 
  50.133.15  تخفيض

  129املادة   14 14
املثبتة   الخواص ومؤسسات املحررات  ب  املربمة  القرض  لعمليات 

ن والهيئات املعتربة يف حكمها، وكذا عمليات القرض العقاري   االئت
  لتملك أو بناء سكناهم الرئيسية. 

  50.129.60  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  50.129.06  إعفاء كيل   عقود إجارة الخدمة املشهود عليها كتابة.   129املادة 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  50.129.12  إعفاء كيل   العقود املتعلقة بالعمليات التي تنجزها رشكة سال الجديدة.   129املادة 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  129املادة 
عية   الج للتهيئة  الوطنية  التي تنجزها الرشكة  العقود والعمليات 

)SONADAC  عية تخص مشاريع "  ) املتعلقة بإنجاز مساكن اجت
  النسيم". 

  50.129.13  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  50.129.16  إعفاء كيل   العقود املتعلقة بنشاط وعمليات مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان.   129املادة 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  50.129.17  إعفاء كيل   خليفة بن زايد. العقود املتعلقة بنشاط وعمليات مؤسسة الشيخ   129املادة 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  50.129.21  إعفاء كيل   عمليات الجمعيات النقابية ألرباب األمالك الحرضية.   129املادة 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  129املادة 

لقطع   الحكري  اإليجار  طريق  عن  الكراء  أو  للبيع  املثبتة  العقود 
عات  أرضية يف ملك   الج أو من طرف  الدولة، مجهزة من طرفها 

املحلية ومخصصة إلعادة إيواء سكان األحياء غ الصحية أو مدن  
  الصفيح. 

  50.129.22  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  129املادة 
عقود اإليجار والتخيل عن اإليجار والكراء من الباطن، لعقارات أو  

  واملربمة شفاهيا.حقوق عينية عقارية 
  50.129.23  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

ية مكفويل األمة.   129املادة    50.129.24  إعفاء كيل   املحررات املتعلقة التي يكون الغرض منها ح



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

املبلغ سنة  
2020   

املبلغ سنة    
2019    

  الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   املرجع 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  129املادة 

إقامات أو مبان   أو  أراض مخصصة لبناء أحياء  إعفاء عقود اقتناء 
غرفة ال تقل الطاقة اإليوائية لكل    50جامعية مكونة عىل األقل من  

غرفة عن رسيرين وذلك يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة وداخل  
  سنوات.   3أجل أقصاه 

  50.129.29  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  129املادة 
من   إىل كل  بدون عوض  الخاص  الدولة  التابعة مللك  األموال  نقل 

  البحر األبيض املتوسط والرشكات املتدخلة. -الوكالة الخاصة طنجة 
  50.129.32  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  129املادة 

ال بتحمل  املتعلقة  التفويت  للرشكات   خصومواجبات  بالنسبة 
واملجموعات ذات النفع االقتصادي التي تقوم خالل الثالث سنوات 
التالية للتخفيض رأس املال املذكور، بإعادة تكوين رأس املال كليا أو  

  جزئيا.

  50.129.34  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  129املادة 
رشكات   الندماجبالنسبة    خصومواجبات التفويت املتعلقة بتحمل ال 

األسهم أو رشكات ذات املسؤولية املحدودة سواء تم اإلندماج عن  
  طريق الضم أو إحداث رشكة جديدة. 

  50.129.35  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  129املادة 
بالنسبة للزيادة يف رأس   خصوم واجبات التفويت املتعلقة بتحمل ال

  مال الرشكات التي أدرجت أسهمها يف جدول أسعار بورصة القيم. 
  50.129.36  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  129املادة 

والتغي   املال  رأس  عىل  الطارئ  بالتغ  املتعلقة  العقود  إعفاء 
هيئات   تسي  أنظمة  أو  األساسية  األنظمة  عىل  التوظيف  املدخل 

العقاري  عي  الج التوظيف  وهيئات  املنقولة  للقيم  عي  الج
السالفة الذكر وكذلك العقود املتعلقة بالتغ الطارئ عىل رأس املال  
والتغي املدخل عىل األنظمة األساسية أو الضوابط املتعلقة بتسي  
القانون رقم   وجب  هيئات توظيف رأس املال باملجازفة املحدثة 

  لسالف الذكر. ا 41-05

  50.129.37  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  129املادة 

عي للتسنيد   إعفاء العقود املتعلقة بتأسيس صناديق التوظيف الج
وبتملك األصول وإصدار سندات االقرتاض والحصص وتفويتها وتغي  

ها من العقود املتعلقة بس الصناديق   املذكورة  ضوابط التسي وغ
  وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. 

  50.129.41  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  129املادة 
نا   عقود تأسيس الكفالة البنكية أو عقود إنشاء الرهن املقدمة ض

  ألداء واجبات التسجيل. 
  50.129.42  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

ل أو العمليات املتعلقة بجامعة األخوين بإفران.   129املادة    50.129.43  إعفاء كيل   العقود أو األع

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  129املادة 
لصفة   املكتسبة  الرشكات  مال  رأس  يف  والزيادة  التأسيس  عقود 

  ."القطب املايل للدار البيضاء"
  50.129.47  إعفاء كيل 



 2120لسنة مرشوع قانون املالية     

 

املبلغ سنة  
2020   

املبلغ سنة    
2019    

  الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   املرجع 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  133املادة 
املخفض   السعر  مع  1.5تطبيق  املبيعة  املخزنة  للسلع  بالنسبة   %

  األصل التجاري. 
  50.133.16  تخفيض

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  133املادة 
بالنسبة لعمليات التخيل عن سندات  1تطبيق السعر املخفض    %

عات املحلية االقرتاض التي تصدرها الرشكات أو املقاوالت أو   الج
  او املؤسسات العامة. 

  50.133.17  تخفيض

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  133املادة 
% بالنسبة للتمديد غ املرشوط ألجل أداء 1تطبيق السعر املخفض  

  دين.
  50.133.22  تخفيض

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  247املادة 

والدخول   واألنشطة  العقود  يخص  في  العقاري  املنعش  إعفاء 
تكون   الدولة  مع  مربمة  اتفاقية  إطار  يف  برنامج  بإنجاز  املتعلقة 

  50سكن بالوسط الحرضي أو (  200مشفوعة بدفرت للتحمالت، لبناء  
) القروي، موزع عىل فرتة أقصاها خمس  بالوسط  سنوات    5سكن 

رخ  أول  تسليم  تاريخ  من  اإلعفاء تبتدئ  هذا  ويهم  للبناء.  صة 
املساحة   تتجاوز  ال  التي  املخفضة  العقارية  القيمة  ذات  املساكن 

منها   وحدة  لكل  مجموع    60إىل    50املغطاة  يزيد  وال  مربع  مرت 
  درهم باحتساب الرضيبة. 000 140قيمتها العقارية عىل 

  50.247.01  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  247املادة 

التسجيل   واجبات  من  الذين    ربنوالتاإلعفاء  لألشخاص  بالنسبة 
يقتنون مساكن مبنية من طرف املنعش العقاري الذين يربمون  

سكنا ك    150اتفاقية مع الدولة لبناء ما ال يقل عن مائة وخمس  
سنوات بحيث ال   5هو معرف بعده، موزع عىل فرتة أقصاها خمس  

ن بيع امل درهم    000 6رت املربع املغطى ستة آالف  يجب أنا يتعدى 
باحتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة؛ ويجب أن ترتاوح املساحة  

ان    مرتا مربعا.  150ومائة وخمس  80املغطاة ما ب 

  50.247.05  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
 األهمية 

   129املادة 

العقود املتعلقة بالعمليات التي ينجزها البنك األورو إلعادة 

ر والتنمية وكذا االقتناءات املنجزة لفائدته ح يتحمل   اإلع

  الرضيبة. البنك املذكور وحده وبصفة نهائية عبء 

  50.129.61  إعفاء كيل 

قليل  
  األهمية 

قليل  
 األهمية 

 129املادة 

مقاوالت التأم واعادة التأم أو  عقود التأم املربمة من لدن 

  لفائدتها الخاضعة للرسم عىل عقود التأم 

  

  50.129.27  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

  129املادة   
 بجزء الرياضية الجمعيات وجبها تساهم التي راتواملحر  العقود

 50.129.55  إعفاء كيل   الرياضية الرشكات يف  وخصومها أصولها بكل  أو

قليل  
 األهمية 

  247املادة   

 الرضورية السياسية زاب األح طرف  منارات العق اقتناء عقود
رسة  .نشاطها مل

  2020 يناير  فاتح من  ابتداء سنت ملدة املذكور اإلعفاء ويطبق
50.247.06    مؤقتإعفاء 

    املجموع  640 644 1
  الرضيبة الخصوصية السنوية املفروضة عىل السيارات 

املبلغ سنة    
2020    

املبلغ    
    2019سنة  

  التداب االستثنائية   املرجع 
طبيعة  
  التدب 

  الرمز 



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

املبلغ سنة  
2020   

املبلغ سنة    
2019    

  الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   املرجع 

98 102  
  260املادة 
°)1 (  

التي   العمومي لألشخاص  للنقل  العربات املعدة  من الرضيبة  تعفى 
يقل أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد األقىص لوزنها مع  

  .كيلوغرام  000 3الحمولة املجرورة 
  70.260.01  إعفاء كيل 

32 54  
  260املادة 
°)3 (  

  70.260.03  إعفاء كيل   إعفاء سيارات األجرة أو الطاكسيات املرخص لها قانونا. 

16 17  
  260املادة 

°)16 (  

تعفى من الرضيبة العربات املستعملة يف النقل املزدوج املرخص لها 
بوجه قانو التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد  

  كيلوغرام  3000املجرورة األقىص لوزنها مع الحمولة 
 70.260.18 إعفاء كيل 

12 13  
  260املادة 

°)14 (  

وتدريب   تكوين  يف  تستعمل  التي  الشاحنات  الرضيبة  من  تعفى 
يفوق   والتي  السياقة  رخصة  عىل  الحصول  يف  الراغب  األشخاص 
الحمولة   مع  لوزنها  األقىص  الحد  أو  الحمولة  مع  وزنها  مجموع 

  .كيلوغرام 000 3املجرورة 

 إعفاء كيل 
70.260.16 

  262املادة   8  8
البنزين   تعريفة  ذات  تطبيق  "بيكوب"  النفعية  للعربات  بالنسبة 

 .   محرك كزوال واململوكة ألشخاص طبيعي
  70.262.01  تخفيض

5 5  
  260املادة 

°)12 (  
 70.260.13 إعفاء كيل   إعفاء العربات يف عداد التحف. 

قليل  
 األهمية 

قليل  
  األهمية 

  260املادة 
°)15 (  

أو   كهربا  محرك  ذات  العربات  الرضيبة  من  ذات تعفى  العربات 
  .محرك مزدوج (كهربا وحراري)

  70.260.17  إعفاء كيل 

  املجموع   177 171
  الرسم عىل عقود التأم 

املبلغ سنة    
2020  

املبلغ سنة    
2019  

  الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   املرجع 

1460 1360 
   282ادة امل

)5 (°  
   57.282.05  إعفاء كيل   اللتزامات تتوقف عىل حياة اإلنسان.إعفاء عمليات التأم املتضمنة  

797 742  
   282ادة امل

)8 (°  
طلب   مؤسسات  بها  تقوم  التي  العمليات  عىل  التام  عقود  إعفاء 

  االدخار إذا كان الغرض منها تكوين رؤوس أموال.
   57.282.08  إعفاء كيل 

588 548 
   282ادة امل

)10 (°  

 بواسطة املقاوالتإعفاء عقود التام عىل العمليات التي تقوم بها  
 رسملتها قصد  لهم  املؤمن يؤديها مبالغ جمع بهدف االدخار طلب

 اآلنفة  املؤسسات تتوىل أخرى رشكات أرباح يفرشاكهم إ  مع املشرتكة
 الذكر 

ها   . مبارشة غ أو  مبارشة بصورة إدارتها أو تدب

   57.282.10  إعفاء كيل 

366 341 
   282ادة امل

)1 (° 
واألمراض الشغل  حوادث  ضد  التام  عقود  التام  عقود   إعفاء 

  املهنية. 
   57.282.01  إعفاء كيل 

80 75 
   284ادة امل

)1 (° 
قدار   املخفض  السعر  عوض  7تطبيق  لعمليات  %14  بالنسبة   %

  التأم البحري والنقل البحري. 
  تخفيضات

57.284.01 
  

72 67 
   282ادة امل

)2 (° 
للتأم   الفالحية  الصناديق  أو  الرشكات  تربمها  التي  العقود  إعفاء 

 .   املتبادل مع األعضاء املنخرط
  إعفاء كيل 

57.282.02 
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املبلغ سنة  
2020   

املبلغ سنة    
2019    

  الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   املرجع 

27  21  
  املادة 

284)2 (° 
% عمليات التأم املؤقت يف  14% عوض 10تخضع للرسم بنسبة 

  املقرضةحالة الوفاة املكتتبة لفائدة املؤسسات 
 57.284.02 تخفيض

قليل  
 األهمية 

قليل  
 األهمية 

   282ادة امل

)7 (° 
إعفاء عقود التام عىل العمليات التي يكون محلها أداء رأس مال يف  

  حالة زواج أو والدة طفل. 
   57.282.07  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
 األهمية 

   282ادة امل

)9 (° 
العمليات التي يكون محلها اقتناء عقارات  إعفاء عقود التام عىل 

  . عمريةإيرادات  تكوين بواسطة
   57.282.09  إعفاء كيل 

قليل  
 األهمية 

قليل  
 األهمية 

   282ادة  امل

)11 (°       
   57.282.11  إعفاء كيل   إعفاء عقود التام عىل العمليات االرتقابية. 

قليل  
 األهمية 

قليل  
 األهمية 

   282ادة  امل

)3  (°        
   57.282.03  إعفاء كيل   إعفاء عقود التأم التي تضمن أخطار الحرب.

  املجموع   3154 3390

 

 



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

  النفقات الجبائية املرتبطة بالرسوم الداخلية عىل االستهالك .5

  الداخلية عىل االستهالك تداب استثنائية تم تقييمها بالنسبة للرسوم   :13جدول  

 الدرهم الي
املبلغ سنة  

2020 
املبلغ سنة    

2019  
  التداب االستثنائية   املرجع 

طبيعة  
  التدب 

  الرمز 

267 293 
من قانون   5املادة 

  املالية

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

  10واملخصصة لصناعة الطاقة الكهربائية ذات قوة تفوق  
  ميغاواط. 

  ABJ.06.07  إعفاء كيل 

36  13  D:2-58-890  
املحروقات والزيوت امللينة املستهلكة  إعفاء مواد الوقود و 

الصيد   سفن  طرف  من  البحرية  املالحة  عمليات  خالل 
 .   الحاملة للعلم املغر

  ABE.01.07  إعفاء كيل 

          

1 1 D:2-58-890  
املحروقات والزيوت امللينة املستهلكة  إعفاء مواد الوقود و 

خالل عمليات املالحة البحرية من طرف وحدات الحراسة 
  التابعة للبحرية امللكية. 

  ABF.02.07  إعفاء كيل 

  D:2-58-890 قليل األهمية  قليل األهمية 
امللينة املستهلكة    واملحروقات والزيوتإعفاء مواد الوقود  

خدمة   سفن  طرف  من  البحرية  املالحة  عمليات  خالل 
  املوانئ.

  ABG.03.07  إعفاء كيل 

 قليل األهمية  قليل األهمية 
من قانون   7املادة 

  املالية

امللينة املستهلكة    واملحروقات والزيوتإعفاء مواد الوقود  
لكها  من طرف زوارق إنقاذ األرواح البرشية بالبحر التي 

  الوزارة املكلفة بالصيد البحري. 
  ABH.04.07  إعفاء كيل 

 قليل األهمية  قليل األهمية 
من قانون   7املادة 

  املالية

امللينة املستهلكة    واملحروقات والزيوتإعفاء مواد الوقود  
الصيد   مفوضية  بها لدى  الشحن املرصح  من طرف سفن 

  البحرية.  والتقاط الطحالبالبحري واملستخدمة لجمع  
  ABI.05.07  إعفاء كيل 

    163 املادة  قليل األهمية  قليل األهمية 
امللينة املستهلكة    واملحروقات والزيوتإعفاء مواد الوقود  

  يف عمليات املالحة البحرية نحو الخارج. 
  70.163.00  إعفاء كيل 

  املجموع  307 304
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اد  .6   النفقات الجبائية املرتبطة برسوم االست
اد  :14ل  جدو    تداب استثنائية تم تقييمها بالنسبة لرسوم االست

 الدرهم الي

املبلغ سنة  
2020 

املبلغ سنة    
2019  

  الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   املرجع 

666 676 
من  7املادة 

  قانون املالية

اد سلع التجهيز     واملعدات واآلالت املقتناة تعفى من رسوم االست
ري  استث مرشوع  بإنجاز  تتعهد  التي  املنشآت  بعض  طرف  من 

  مليون درهم أو يزيد عىل ذلك.  100بلغ يساوي 
  ABK.01.11  إعفاء كيل 

222  348  
من  8املادة 

  قانون املالية

اد جميع املنتجات واملواد الداخلة يف صنع   تعفى من رسوم االست
االقتصادية"   "السيارة  ة  املس لنقلالسيارة  البضائع    والسيارة 

ة " السيارة النفعية الخفيفة االقتصادية   ."املس
  ABL.02.11  إعفاء كيل 

  164املادة  12 7
ية  الخ إىل املشاريع  املوجهة  البعائث  اد  االست تعفى من رسوم 

ت غ الحكومية املعرتف لها بصفة املنفعة العامة   وكذا  واملنظ
  .املعدة لتسليمها عىل سبيل الهبات البضائع

  11.162.00  إعفاء كيل 

  املجموع  1036 895
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  الجبائية   الرتكيز عىل أهم النفقات :  الرابع الجزء  

  أهم النفقات الجبائية املتعلقة بالرضيبة عىل القيمة املضافة  .1

 عمليات البيع املتعلقة بزيوت النفط أو الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاة  :15جدول  

النفط أو  % مع الحق يف الخصم عمليات البيع املتعلقة بزيوت  10تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  
 الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاة 

  التدب االستثنا 

  نوع الرضيبة   الرضيبة عىل القيمة املضافة 

  طبيعة التدب   تخفيض

  املرجع   121و 99املادت 

  حالة التدب   متجدد 

  القطاع   قطاع الطاقة 

  الهدف من التدب   دعم القدرة الرشائية 

  التدب املستفيدون من    األرس 

عي   الغرض من التدب   اجت

دة  وجب األحكام الرضيبية لل   سنة إنشاء أو تعديل التدب   القيمة املضافة عىل رضيبة البشأن  85-30من القانون رقم  15أنشئ 

  حدود مبلغ التدب   غ محدد 

  بالرضيبة عىل القيمة املضافة   الترصيح املتعلقتحديد دافعي الرضائب قيد الدراسة بالرتكيز عىل  

   ة من العام السابق والربع األول من تحدد فرتة التقييم يف الفرتة املمتدة خالل األرباع الثالثة األخ
ن رضيبة القيمة املضافة من الترصيح  بالربع األول من   تعلق األخ املالعام الحايل. يتم أخذ ائت

  العام الحايل

 ع املعدل   ،%10دل مخفض بنسبة تطبق عىل القواعد الرضيبية لدافعي الرضائب الذين يتمتعون 
  وفق النظام املرجعي   %20الطبيعي للرضيبة 

 ) 10يتم تقدير أثر امليزانية من خالل خصم قيمة رضيبة القيمة املضافة اإلضافية القابلة لالقتطاع%  
من قيمة املبيعات   %10من قيمة املشرتيات) من قيمة رضيبة القيمة املضافة املستحقة اإلضافية (

الخاضعة للرضيبة)، ثم خصم رسوم رضيبة القيمة املضافة املدفوعة سابقا عىل أساس كل حالة عىل  
  حدة لكل خاضع لهذا التدب 

  ل التي تم الحصول عليها اىل تكلفة  الرضيبة عىل القيمة املضافة بالداخ تضاف تكلفةيف األخ
رك والرضائب غ املبارشة  اد املقدرة من قبل إدارة الج   الرضيبة عىل القيمة املضافة عند االست

  طريقة التقييم 

لك تكلفة  ذ استغالل ترصيح دافعي الرضائب عن طريق نظام معلومات املديرية العامة للرضائب وك
رك والرضائب غ املبارشة الرضيبة عىل القيمة  اد املقدرة من قبل إدارة الج   املضافة عند االست

  مصدر املعلومات 

  2020تكلفة التدب يف    مليون درهم  2805  
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عية عمليات البيع تفويت املساكن   :16جدول    املعدة للسكن الرئييس   االجت

عية إعفاء عمليات تفويت املساكن   املعدة للسكن الرئييس التي ترتاوح مساحتها املغطاة ما ب    االجت
ن    2م    80و   50  الرضيبة عىل القيمة املضافة.   احتساب درهم دون    000 250بيعها  وال يتعدى 

  التدب االستثنا 

  نوع الرضيبة   الرضيبة عىل القيمة املضافة 

  طبيعة التدب   إعفاء كيل 

  املرجع   92املادة 

  حالة التدب   متجدد 

  القطاع   القطاع العقاري

  الهدف من التدب   تشجيع امتالك السكن 

  املستفيدون من التدب   املقاوالت

عي   الغرض من التدب   اجت

له بقانون املالية لسنة    سنة إنشاء أو تعديل التدب   2013تم تعديله واستك

  حدود مبلغ التدب   محدد غ 

 ب املتعلقة  الرضيبية  النفقات  يل  إج تحديد  يف  التقييم  طريقة  املضافة  عىل  رضيبة  التتمثل  القيمة 
عيةاملتعلقة باملساكن    والتي تدفعها املديرية العامة للرضائب إىل املوثق االجت

  من سعر التحويل  %20سكنية يساوي مبلغ اإلنفاق الرضيبي لكل وحدة  

   يل مبلغ النفقات املبلغ املرتاكم للحقوق التي تدفعها املديرية العامة للرضائب إىل    الجبائية هوإج
  .31/03/2020إىل  01/04/2019املوثق عىل مدار الفرتة املمتدة من 

  طريقة التقييم 

  مصدر املعلومات   دافعي الرضائب عن طريق نظام معلومات املديرية العامة للرضائب استغالل ترصيح 

  2020تكلفة التدب يف    مليون درهم   2625  

  

  



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

  أهم النفقات الجبائية املتعلقة بالرضيبة عىل الرشكات  .2
  الرشكات املصدرة  :17جدول  

وفرضها بسعر مخفض  نوات متتالية  ) س 5الرشكات طيلة خمس ( اإلعفاء من مجموع الرضيبة عىل  
في بعد هذه    درهم،   1.000.000يطبق عىل الرشيحة التي يفوق فيها مبلغ الربح الصايف    ،   *%   17،5

  :  ل املدة بالنسبة  
التي    املنشآت - 1 املستعملة،  للمعادن  املصدرة  املنشآت  باستثناء  الخدمات،  أو  للمنتجات  املصدرة 

التصدير.  ح  ل  أع رقم  السنة  يف    تحقق 
لها املحقق من بيع    املنشآت - 2 الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي، برسم رقم أع

  التي تقوم بتصديرها.   املنتجات املصنعة إىل املنشآت املصدرة املشار إليها أعاله 
لهم    مقدمي - 3 الخدمات واملنشآت الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي، برسم رقم أع

الترسيع الصناعي  املحقق بالعمالت األجنبية مع املنشآت املقامة بالخارج أو يف   واملطابق    مناطق 
نتجات مصدرة من طرف منشآت أخرى.   للعمليات املتعلقة 

  التدب االستثنا 

  نوع الرضيبة   كات الرضيبة عىل الرش 

  طبيعة التدب   إعفاء جز

  املرجع   7و 6املادة 

  حالة التدب   متجدد 

  القطاع   قطاع التصدير 

  الهدف من التدب   تشجيع عمليات التصدير 

  املستفيدون من التدب   املصدرون

  الغرض من التدب   اقتصادي

وجب املادة  له    سنة إنشاء أو تعديل التدب   2009لسنة  08-40املالية عدد من قانون  7تم تعديله واستك

  حدود مبلغ التدب   غ محدد 

تتمثل طريقة التقييم يف البداية يف تحديد دافعي الرضائب املستفيدين من هذا التدب التحفيزي.  
املرجعي عىل  ويتم تقدير مبلغ النفقات الرضيبية من خالل تطبيق الرضيبة وفق جدول الرضيبة 

ا فيه الربح املتعلق بنسبة  %) مع خصم مبلغ الرضيبة التي تم دفعها  17.5مجموع الربح الصايف (
  من قبل هده الرشكات

  طريقة التقييم 

  مصدر املعلومات   استغالل ترصيح دافعي الرضائب عن طريق نظام معلومات املديرية العامة للرضائب 

  2020التدب يف  تكلفة    درهم  مليون 1543 

نظرا ألن االقرارات التي   %17.5  قطاع التصدير بسعر للتدب املتعلق ب  يحتسب االنعكاس املايل  ,يف الطبعة الحالية للتقرير حول النفقات الرضيبية*

  . 2021لن تودع إال خالل سنة  %20تتضمن السعر الجديد 
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  مناطق الترسيع الصناعي  املنشآت التي تزاول نشاطاتها يف   :18جدول  

) املوالية  20% عن السنوات العرشين ( 8.75) سنوات وفرض الرضيبة بسعر  5إعفاء كيل طيلة ( 
 مناطق الترسيع الصناعي  بالنسبة للمنشآت التي تزاول نشاطاتها يف  

  التدب االستثنا 

  نوع الرضيبة   الرضيبة عىل الرشكات 

  طبيعة التدب   إعفاء جز

  املرجع   6املادة 

  حالة التدب   متجدد 

  القطاع   قطاع التصدير 

  الهدف من التدب   تشجيع عمليات التصدير 

  املستفيدون من التدب   املصدرون

  الغرض من التدب   اقتصادي

له باملادة    سنة إنشاء أو تعديل التدب   2012لسنة  12-22قانون املالية رقم من   7تم تعديله واستك

  حدود مبلغ التدب   غ محدد 

تتمثل طريقة التقييم يف البداية يف تحديد دافعي الرضائب املستفيدين من هذا التدب التحفيزي.  
الرضيبة املرجعي عىل  ويتم تقدير مبلغ النفقات الرضيبية من خالل تطبيق الرضيبة وفق جدول 

ا فيه الربح املتعلق بنسبة  %) مع خصم مبلغ الرضيبة التي تم دفعها  8.75مجموع الربح الصايف (
  ه الرشكاتذمن قبل ه

  طريقة التقييم 

  مصدر املعلومات   استغالل ترصيح دافعي الرضائب عن طريق نظام معلومات املديرية العامة للرضائب 

  2020تكلفة التدب يف    مليون درهم  979 

  



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

  والتنرب أهم النفقات الجبائية املتعلقة بواجبات التسجيل  .3

  للسكنى  مخصصة  مبنية  ملحالت  أو  مساكن  لبناء  مخصصة «فضاء   ألراض  بعوض  قتناء ا  :19جدول  

 المتعلقة العقود  ، 50 % التسجيل بنسبة واجبات  من تخفيض  من تستفيد 
 لمحالت  أو مساكن لبناء مخصصة« فضاء ألراض  بعوض  باالقتناء

 المذكورة والمحالت  األراضي باقتناء وكذا»للسكنى  مخصصة مبنية
 تكون والتي حكمها في المعتبرة والهيئات  مؤسسات االئتمان  طرف من

 إجارة « أو »مرابحة  «عقد  إطار في مالية أو تجارية موضوع عمليات 
 يتجاوز مبلغ ال  أن على ، »متناقصة مشاركة «أو  » بالتمليك منتهية
  ألف وخمسمائة مليونين للضريبة الخاضع الكلي أساسها

  .درهم  (2.500.000)
 خالل المنجزة الذكر السالفة االقتناءات  لعقود  التخفيضات  هذه وتمنح
 إلى الرسمية بالجريدة المعدل المالية قانون نشر  تاريخ من الممتدة الفترة
   2020 ديسمبر 31 غاية

  التدب االستثنا 

  نوع الرضيبة     والتنرب واجبات التسجيل  

  طبيعة التدب   تخفيض

  املرجع   املكررة  247املادة 

  حالة التدب   جديدة

  القطاع   نشاطات عقارية 

  الهدف من التدب   تخفيض كلفة املعامالت

  املستفيدون من التدب   األرس 

  الغرض من التدب   اقتصادي

  سنة إنشاء أو تعديل التدب     2020للسنة املالية  35.20املعدل رقم  من قانون املالية 247املادة قتىض إحداثه تم 

  حدود مبلغ التدب   غ محدد 

التدب   تتمثل طريقة التقييم يف البداية يف تحديد دافعي الرضائب املستفيدين من هذا 
  .الرضيبي

  الحقوق التي تم إصدارها بالفعل. عىل  %50يتم تقدير مبلغ النفقات الرضيبية بتطبيق  
  طريقة التقييم 

  مصدر املعلومات   استغالل ترصيح دافعي الرضائب عن طريق نظام معلومات املديرية العامة للرضائب 

  2020تكلفة التدب يف    مليون درهم  908 
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عية واملساكن ذات القيمة العقارية املخفضة  :20جدول     البيع األول للمساكن االجت

 األول بالبيع  املتعلقة  العقود ، 100 % بنسبة  التسجيل  واجبات من تخفيض من تستفيد
عية واملساكن للمساكن  األول وكذا باالقتناء  املخفضة العقارية القيمة ذات االجت
ن والهيئات مؤسسات طرف من املذكورة للمساكن  تكون والتي حكمها يف املعتربة االئت
 بالتمليك منتهية إجارة «  أو»مرابحة «عقد إطار يف مالية أو»تجارية  عمليات موضوع

  »متناقصة مشاركة «أو»
نح  من  املمتدة الفرتة خالل املنجزة الذكر  السالفة االقتناءات لعقود التخفيضات هذه  و
 2020 ديسمرب 31 غاية إىل الرسمية بالجريدة املعدل املالية قانون نرش  تاريخ

  التدب االستثنا 

  نوع الرضيبة   التنرب  واجبات التسجيل و  

  طبيعة التدب   تخفيض

  املرجع   املكررة  247املادة 

  حالة التدب   جديدة

  القطاع   نشاطات عقارية 

  الهدف من التدب   املعامالتتخفيض كلفة 

  املستفيدون من التدب   األرس 

  الغرض من التدب   اقتصادي

  سنة إنشاء أو تعديل التدب     2020للسنة املالية  35.20املعدل رقم من قانون املالية  247املادة قتىض إحداثه تم 

  حدود مبلغ التدب   غ محدد 

التدب  تتمثل طريقة التقييم يف   البداية يف تحديد دافعي الرضائب املستفيدين من هذا 
  .الرضيبي

  االقتناء. ةعىل سعر عملي %4يتم تقدير مبلغ النفقات الرضيبية بتطبيق 
  طريقة التقييم 

  مصدر املعلومات   استغالل ترصيح دافعي الرضائب عن طريق نظام معلومات املديرية العامة للرضائب 

  2020تكلفة التدب يف    مليون درهم  274 

 

  

    



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ملحق 
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  الجديد   املرجعي   النظام   حسب   جبائية   كنفقات   اعتبارها   تم   التي   االستثنائية   التداب امللحق:  
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الي    2020املبلغ سنة   )
 الدرهم) 

  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  قطاع الطاقة   األرس  2805
دعم القدرة  

  الرشائية

% مع الحق يف الخصم  10تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  
أكانت   سواء  الصخور  أو  النفط  بزيوت  املتعلقة  البيع  عمليات 

  خاما أم مصفاة
  40.099.22  تخفيض

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  املقاوالت 2625
نشاطات  

  عقارية
تشجيع امتالك  

  السكن 

املساكن   تفويت  عمليات  عيةإعفاء  للسكن    االجت املعدة 
  رت مربع م  80و  50الرئييس التي ترتاوح مساحتها املغطاة ما ب  

ن بيعها الرضيبة عىل    احتسابدرهم دون   000 250 وال يتعدى 
  القيمة املضافة. 

  40.092.29  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

  قطاع التصدير   املصدرون 543 1
تشجيع عمليات 

  التصدير 

)  5اإلعفاء من مجموع الرضيبة عىل الرشكات طيلة خمس (
% , يطبق عىل   17،5وفرضها بسعر مخفض سنوات متتالية  

درهم    1.000.000الرشيحة التي يفوق فيها مبلغ الربح الصايف 
  , في بعد هذه املدة بالنسبة ل: 

للمنتجات أو الخدمات، باستثناء املنشآت  املنشآت املصدرة  -1
ل  املصدرة للمعادن املستعملة، التي تحقق يف السنة رقم أع

  ح التصدير. 
املنشآت الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي،   -2

لها املحقق من بيع املنتجات املصنعة إىل   برسم رقم أع
  وم بتصديرها. املنشآت املصدرة املشار إليها أعاله التي تق

مقدمي الخدمات واملنشآت الصناعية التي تزاول أنشطة   -3
لهم املحقق بالعمالت   محددة بنص تنظيمي، برسم رقم أع

مناطق الترسيع األجنبية مع املنشآت املقامة بالخارج أو يف  
نتجات مصدرة من   الصناعي  واملطابق للعمليات املتعلقة 

  طرف منشآت أخرى. 

  13.006.35  إعفاء جز
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  املأجورون 1460
السالمة  

واالحتياط 
عي   االجت

تعبئة االدخار  
  الداخيل

حياة   عىل  تتوقف  اللتزامات  املتضمنة  التأم  عمليات  إعفاء 
  اإلنسان. 

  إعفاء كيل 
57.282.05 

  
الرسم عىل عقود  

 التأم 

  املقاوالت 1244
السالمة  

واالحتياط 
عي   االجت

  أخرىأهداف 
إعفاء الخدمات التي تنجزها مختلف رشكات التأم والخاضعة  

 .   للرضيبة عىل عقود التأم
  40.091.21  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة
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الي    2020املبلغ سنة   )

 الدرهم) 
  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  قطاع التصدير   املصدرون  979
تشجيع عمليات 

  التصدير 

% عن  8.75) سنوات وفرض الرضيبة بسعر  5إعفاء كيل طيلة (
) العرشين  تزاول 20السنوات  التي  للمنشآت  بالنسبة  املوالية   (

  . مناطق الترسيع الصناعي نشاطاتها يف 
  13.006.69  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل   
 الرشكات 

  وساطة مالية   املقاوالت  956
تعبئة االدخار  

  الداخيل
عي للقيم املنقولة، في   بالتوظيف الج إعفاء الهيئات املكلفة 

 .   يخص األرباح املحققة يف إطار غرضها القانو
  13.006.17  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل   
 الرشكات 

  األرس  908
نشاطات  

  عقارية
تخفيض كلفة  

  املعامالت

 ، 50 % التسجيل بنسبة  واجبات من تخفيض من تستفيد
 فضاء  ألراض بعوض باالقتناء املتعلقة العقود

للسكنى   مخصصة  مبنية ملحالت أو  مساكن لبناء مخصصة«
مؤسسات  طرف من  املذكورة واملحالت األرايض  باقتناء وكذا»

ن موضوع   تكون والتي حكمها يف املعتربة والهيئات االئت
 إجارة « أو  »مرابحة  «عقد إطار يف مالية أو تجارية عمليات
يتجاوز   ال أن عىل ،  »متناقصة مشاركة «أو  » بالتمليك منتهية

ئة مليون  للرضيبة الخاضع الكيل أساسها مبلغ   ألف  وخمس
  .درهم  (2.500.000)

نح   الذكر  السالفة االقتناءات لعقود التخفيضات هذه  و
 املالية قانون  نرش  تاريخ من املمتدة الفرتة خالل املنجزة
  2020 ديسمرب 31 غاية إىل الرسمية بالجريدة املعدل

  

 50.247.08  تخفيض
واجبات التسجيل  

 والتنرب 

  املأجورون  797
السالمة  

واالحتياط 
عي   االجت

تعبئة االدخار  
  الداخيل

إعفاء عقود التام عىل العمليات التي تقوم بها مؤسسات طلب  
  االدخار إذا كان الغرض منها تكوين رؤوس أموال.

  إعفاء كيل 
57.282.08 

  
الرسم عىل عقود  

 التأم 

  الطاقة قطاع   األرس   725
دعم القدرة  

  الرشائية
% مع الحق يف الخصم  14تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  

  الطاقة الكهربائية. 
  40.099.33  تخفيض

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  قطاع النقل   املقاوالت  699
تخفيض كلفة  
  عوامل اإلنتاج 

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

 .   السك
  40.099.32  تخفيض

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة
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الي    2020املبلغ سنة   )
 الدرهم) 

  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  املقاوالت  666
جميع 

  القطاعات
ر    تشجيع االستث

اد سلع التجهيز    واملعدات واآلالت املقتناة تعفى من رسوم االست
ري  استث بإنجاز مرشوع  التي تتعهد  من طرف بعض املنشآت 

  مليون درهم أو يزيد عىل ذلك.  200بلغ يساوي 
 الرسوم الجمركية     ABK.01.11  إعفاء كيل 

  املأجورون  588
السالمة  

واالحتياط 
عي   االجت

تعبئة االدخار  
  الداخيل

بها   تقوم  التي  العمليات  عىل  التام  عقود   املقاوالتإعفاء 
 لهم  املؤمن  يؤديها مبالغ جمع بهدف االدخار طلب  بواسطة 

 تتوىل أخرى رشكات أرباح يفرشاكهم  إ مع املشرتكة رسملتها قصد
ها الذكر  اآلنفة املؤسسات  غ أو مبارشة بصورة إدارتها أو تدب

  . مبارشة 

  إعفاء كيل 
57.282.10 

  
الرسم عىل عقود  

 التأم 

  صناعات غذائية   األرس   582
دعم القدرة  

  الرشائية

ادعند  ةسعر الرضيبيخفض    % من قيمة البضاعة  10إىل   االست
 ، النخيل زيت باستثناء الغذائية السائلة الزيوت يخص في 

 الزيتية  والفواكه البذور وكذا مصفاة غ  أو كانت  مصفاة
  الغدائية السائلة الزيوت لصنع املستعملة النباتية والزيوت
   املذكورة

  

  40.121.01  تخفيض
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

525  
املنعشون  
  العقاريون 

نشاطات  
  عقارية

تشجيع امتالك  
  السكن 

إعفاء املنعش العقاري في يخص العقود واألنشطة والدخول 
املتعلقة بإنجاز برنامج، يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة، لبناء  

عي موزع عىل فرتة أقصاها خمس (  500 ) سنوات.  5سكن اجت
للمنعش كن  بنفس    و الدولة  مع  اتفاقية  إبرام  العقاري 

نجاز برنامج بناء ما ال يقل عن  الرشوط املنصوص عليها أعاله إل 
عي بالوسط القروي ) سكن100مائة (   .اجت
إضايف   أجل نح املخالفة، األحكام جميع عن  النظر  برصف
 الدولة مع أبرموا الذين العقاري للمنعش سنة مدته

عية مساكن بناء  برامج إنجاز من أجل اتفاقيات  والذين اجت
 الصحية الطوارئ حالة بداية تاريخ  قبل رخصة بناء عىل حصلوا
 بسائر  عنها املعلن
وس  تفيش  ملواجهة الوطني الرتاب أرجاء  - كوفيد" كورونا ف
 رجب من  29 يف الصادر  2.20.293 رقم املرسوم وجب»" 19
 ) 2020مارس  24(1441

  13.247.05  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل   

 الرشكات 



 2021لسنة مرشوع قانون املالية     

 
الي    2020املبلغ سنة   )

 الدرهم) 
  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  

  الفالحون   513
الفالحة، الصيد  
البحري، تربية  
  األحياء املائية

تنمية القطاع 
  الفالحي 

ة بالنسبة للخاضع   اإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل بصفة دا
الفالحية   الدخول  برسم  يحققونللرضيبة  ل    والذين  أع رقم 

)  5  000  000(  خمسة مالي سنوي برسم هذه الدخول يقل عن  
  درهم

 الرضيبة عىل الدخل    14.047.01  إعفاء كيل 

  األرس   457
السالمة  

واالحتياط 
عي   االجت

تعبئة االدخار  
  الداخيل

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

واإليرادات 40نسبته   للمعاشات  السنوي  يل  اإلج املبلغ  من   %
درهم    000 168املفروضة عليه الرضيبة الذي يساوي أو يقل عن  

  % ملا زاد عن ذلك.60و

 الرضيبة عىل الدخل    14.060.01  إسقاط 

  األرس   449
السالمة  

واالحتياط 
عي   االجت

تعبئة االدخار  
  الداخيل

أو   الحياة  التأم عىل  قتىض عقود  املمنوحة  اإليرادات  إعفاء 
ر عقود  أوعقود الرسملة    مدتها تقل ال التي التكافيل، اإلستث

  . سنوات (8) ان عن
 الرضيبة عىل الدخل    14.057.10  إعفاء كيل 

  صناعات غذائية   املقاوالت  434
دعم القدرة  

  الرشائية
اد لعمليات بيع السكر الخام (سكر   اإلعفاء بالداخل وح االست

ثلة).    الشمندر وسكر القصب وأنواع السكر امل
  40.091.08  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  القطاع املايل  الدولة  388
تحمالت  تقليص 

  الدولة

اإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل املحجوزة يف املنبع املرتتبة عىل  
واملتعلقة   املقيم  غ  األشخاص  عليها  يحصل  التي  الفوائد 
الودائع   برسم  الدولة  تضمنها  أو  للدولة  نح  التي  بالقروض 
بعمالت أجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، والقروض املمنوحة  

  سنوات.  10أجنبية ملدة تعادل أو تفوق بعمالت 

 الرضيبة عىل الدخل    14.045.01  إعفاء كيل 

  األرس   371
نشاطات  

  عقارية
تشجيع امتالك  

  السكن 

% من مجموع الدخل املفروضة عليه الرضيبة  10خصم يف حدود  
مؤسسات  للرضيبة  للخاضع  نحها  التي  القروض  لفوائد 

لك أو   ن وذلك بغرض    بناء مسكن رئييس. االئت
 الرضيبة عىل الدخل    14.028.21  خصم

  املأجورون  366
السالمة  

واالحتياط 
عي   االجت

تخفيض كلفة  
  عوامل اإلنتاج 

إعفاء عقود التام عقود التام ضد حوادث الشغل واألمراض  
  املهنية. 

  إعفاء كيل 
57.282.01 

  
الرسم عىل عقود  

 التأم 



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

الي    2020املبلغ سنة   )
 الدرهم) 

  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  فالحية نشاطات   الفالحون   345
تنمية القطاع 

  الفالحي 

ن رشاء   كن خصم الرضيبة عىل القيمة املضافة غ الظاهرة يف 
املحيل  املصدر  ذات  املحولة  غ  والخرض  والفواكه  القطا 

  املوجهة إىل منتوجات الصناعة الغذائية التي تم بيعها محليا. 
  40.125.01  تخفيض

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  الدولة  340
اإلدارة 
  العمومية 

تقليص تحمالت  
  الدولة

واملطبوعات  واألوراق  الجبائية  الطوابع  بيع  عمليات  إعفاء 
  املدموغة التي تصدرها الدولة. 

  40.091.20  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

  األرس   335
نشاطات  

  عقارية
تشجيع امتالك  

  السكن 

أدناه  ، يعفى   II °- 2  -  144دون اإلخالل بتطبيق أحكام املادة  
املحصل عليه من تفويت عقار أو جزء من   الربح  من الرضيبة 

) سنوات  عىل  6عقار يشغله عىل وجه سكنى رئيسية منذ ستة (
األقل يف تاريخ التفويت املذكور مالكه أو أعضاء الرشكات ذات 

  . فافةالغرض العقاري املعتربة رضيبيا ش
 مالكه يشغله عقار من جزء أو  عقار تفويت عمليات تعفى  ك

 العقاري الغرض ذات الرشكات أعضاء أو  رئيسية  سكنى  وجه  عىل
 ست أجل  امانرص   قبل أعاله،  °3 - 3 املادة وفق  شفافة املعتربة

  . وفق رشوط  سنوات 6

 الرضيبة عىل الدخل    14.063.03  إعفاء كيل 

  فالحية نشاطات   الفالحون   326
تنمية القطاع 

  الفالحي 
كانت   إذا  واملعدات  للمنتجات  اد  االست بالداخل وح  اإلعفاء 

  مخصصة ألغراض فالحية ال غ 
  40.092.04  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  األرس  274
نشاطات  

  عقارية
تخفيض كلفة  

  املعامالت

 ، 100 % بنسبة  التسجيل  واجبات من تخفيض من تستفيد
عية واملساكن للمساكن األول بالبيع املتعلقة العقود  االجت

 للمساكن األول وكذا باالقتناء   املخفضة العقارية القيمة ذات
ن والهيئات مؤسسات طرف  من املذكورة  يف املعتربة االئت
 إطار يف مالية  أو»تجارية  عمليات موضوع تكون والتي حكمها

 مشاركة  «أو» بالتمليك منتهية إجارة « أو»مرابحة «عقد
  »متناقصة

نح  الذكر  السالفة االقتناءات لعقود التخفيضات هذه  و
 املالية قانون  نرش  تاريخ من املمتدة الفرتة خالل املنجزة
  2020 ديسمرب 31 غاية إىل الرسمية بالجريدة املعدل

تخفيض 50.247.07
واجبات التسجيل  

  والتنرب 

  الطاقة قطاع   الدولة  267
تخفيض كلفة  
  عوامل اإلنتاج 

الحجري  الفحم  الثقيلة،  وال  الفيول  التالية:  املحروقات  إعفاء 
والفحم الحجري من البرتول املستعملة من طرف املكتب الوطني  

  ABJ.06.07  إعفاء كيل 
الرسوم الداخلية عىل  

 االستهالك 



 2021لسنة مرشوع قانون املالية     

 
الي    2020املبلغ سنة   )

 الدرهم) 
  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

الطاقة   لصناعة  واملخصصة  االمتياز  ذات  الرشكات  أو  للكهرباء 
  ميغاواط.  10الكهربائية ذات قوة تفوق 

  الفالحون   251
الفالحة، الصيد  
البحري، تربية  
  األحياء املائية

تنمية القطاع 
  الفالحي 

السعر   من  للرضيبة  الخاضعون  الفالحيون  املستغلون  يستفيد 
(20املخفض   الخمس  خالل  األوىل  %5  املحاسبية  السنوات   (

  املتتالية، ابتداء من السنة األوىل لفرض الرضيبة. 
 الرضيبة عىل الدخل    14.047.02  إعفاء مؤقت 

251  
الجمعيات 
  واملؤسسات

الصحة والعمل  
عي   االجت

النهوض بقطاع  
  الصحة

واملعدات   التجهيزية  للسلع  اد  االست وح  بالداخل  اإلعفاء 
يف   سلطان  بن  زايد  الشيخ  لدن مؤسسة  من  املشرتاة  واألدوات 

  إطار املهام املخولة لها قانونا. 
  40.092.16  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

244  
الصناع ومقدمي  

  الخدمات
  قطاع النقل 

الحث عىل تجديد  
ة السيارات    حظ

التي يتم اقتناؤها من طرف األشخاص   الجديدة  العربات  إعفاء 
  الطبيعي بغرض استغاللها خصيصا كسيارات أجرة (طاكيس). 

  40.092.43  إعفاء كيل 
القيمة  الرضيبة عىل 
 املضافة

230  
مزاويل املهن 

  الحرة
  املهن الحرة

خفض تكلفة  
  الخدمات

% مع الحق يف الخصم  10تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  
إليهم يف املادة التي ينجزها األشخاص املشار  -I-°12-العمليات 

()ج(و ) أ(   89 مهنتهم   والرتاجمة    املحامون، يف نطاق مزاولة 
  .) القضاء و البياطرة وأعوان والعدول واملوثقون

  40.099.27  تخفيض
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

  صناعات غذائية   األرس   222
دعم القدرة  

  الرشائية

% مع الحق يف الخصم  7يخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  
والقند   "الفرجواز"  في ذكر  ويدخل  املكتل،  املصفى أو  السكر 

باقي  وأرشبة   عدا  ما  امللونة،  وغ  العطرة  غ  الخالص  السكر 
  املواد املسكرة.

  40.099.07  تخفيض
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

  قطاع النقل   األرس   222
تشجيع قطاع  

  صناعة السيارات

اد جميع املنتجات واملواد الداخلة يف صنع   تعفى من رسوم االست
االقتصادية"   "السيارة  ة  املس لنقل السيارة  البضائع   والسيارة 

ة " السيارة النفعية الخفيفة االقتصادية   "املس
 الرسوم الجمركية     ABL.02.11  إعفاء كيل 

  األرس   209
نشاطات  

  عقارية
النهوض بالقطاع  

عي   االجت

إعفاء الهبات املنجزة ب األصول والفروع وب األزواج واإلخوة  
  بناء إسنادها تم كفالة إطار يف واملكفول الكافل بو  واألخوات

و ب   القارصين بشؤون املكلف القايض أصدره  أمر  عىل
 شخاصو األ  العامة املنفعة بصفة لها املعرتف لجمعياتا
  يتعلق بالعقارات والحقوق العينية العقارية.  في   ذاتيال

 الرضيبة عىل الدخل    14.063.07  إعفاء كيل 



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

الي    2020املبلغ سنة   )
 الدرهم) 

  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  األرس   198
الصحة، العمل  

عي  االجت
  والثقايف 

تخفيض كلفة  
  املعامالت

% بالنسبة للهبات املنجزة ب األصول 1.5تطبيق السعر املخفض  
واملتعلقة بالعقارات  والفروع وب األزواج وب اإلخوة واألخوات  

وباألصل التجاري وحصص املشاركة داخل املجموعات ذات النفع 
  االقتصادي واألسهم والحصص يف الرشكات.

  50.133.07  تخفيض
واجبات التسجيل   

    والتنرب 

  الفالحون   186
الفالحة، الصيد  
البحري، تربية  
  األحياء املائية

تنمية القطاع 
  الفالحي 

ل سنوي يقل عن   إعفاء املستغالت الفالحية التي تحقق رقم أع
  ) درهم في يخص دخولها الفالحية. 5 000 000(خمسة مالي 

  13.006.29  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  نشاطات فالحية   الفالحون   186
تنمية القطاع 

  الفالحي 
اد لألسمدة.   40.092.03  إعفاء كيل   اإلعفاء بالداخل وح االست

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  أهداف أخرى  القطاع املايل  املقاوالت  185
البالغ   املخفض  بالسعر  للرضيبة  يف  14تخضع  حق  غ  من   %

الخصم، الخدمات املؤداة عن كل عون أو وسيط أو سمسار، نظرا  
 .   للعقود التي يقدمها إلحدى مقاوالت التأم

  40.099.34  تخفيض
القيمة  الرضيبة عىل 
 املضافة

  القطاع املايل  األرس   179
تخفيض كلفة  

  التمويل
إعفاء عمليات القرض التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغرى  

  لفائدة عمالئها.
  40.091.45  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

161  
املنعشون  
  العقاريون 

نشاطات  
  عقارية

تشجيع امتالك  
  السكن 

إعفاء املنعش العقاري في يخص العقود واألنشطة والدخول 
  500املتعلقة بإنجاز برنامج يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة لبناء  

عي موزع عىل فرتة أقصاها خمس( كن   ) سنوات.5سكن اجت و
الرشوط    للمنعش بنفس  الدولة  مع  اتفاقية  إبرام  العقاري 

)  100املنصوص عليها أعاله إلنجاز برنامج بناء ما ال يقل عن مائة (
عي بالوسط القروي   . سكن اجت

 إضايف مدته أجل نح املخالفة، األحكام جميع عن النظر  برصف
من   اتفاقيات الدولة مع أبرموا الذين العقاري للمنعش سنة
عية مساكن بناء  برامج  إنجاز أجل  عىل  حصلوا والذين اجت

 عنها املعلن  الصحية  الطوارئ حالة بداية  تاريخ قبل  رخصة بناء
وس تفيش ملواجهة  الوطني الرتاب أرجاء  بسائر   كوفيد" كورونا ف

 رجب  من 29 يف الصادر 2.20.293 رقم املرسوم وجب»" 19 -

  . )2020مارس  24(1441

 الرضيبة عىل الدخل    14.247.03  جزإعفاء 



 2021لسنة مرشوع قانون املالية     

 
الي    2020املبلغ سنة   )

 الدرهم) 
  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  األرس   155
نشاطات  

  عقارية
تشجيع امتالك  

  السكن 

إعفاء الربح املحصل عليه من لدن كل شخص يقوم خالل السنة  
قيمتها   مجموع  يتجاوز  ال  عقارات  بتفويت   000 140املدنية 

  درهم.
 الرضيبة عىل الدخل    14.063.02  إعفاء كيل 

153  
املنعشون  
  العقاريون 

نشاطات  
  عقارية

تشجيع امتالك  
  السكن 

إعفاء املنعش العقاري في يخص العقود واألنشطة والدخول 
  500املتعلقة بإنجاز برنامج يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة لبناء  

خمس( أقصاها  فرتة  عىل  موزع  عي  اجت سنوات.5سكن  و   ) 
كن للمنعش العقاري إبرام اتفاقية مع الدولة بنفس الرشوط  

)  100از برنامج بناء ما ال يقل عن مائة (املنصوص عليها أعاله إلنج
عي بالوسط القروي   .سكن اجت

نح  " عقد إطار يف يضرااأل  القتناء بالنسبة أيضا اإلعفاء هذا و
  .2020من فاتح يناير   ابتداء املربم "بحةراامل

إضايف   أجل نح املخالفة، األحكام جميع عن  النظر  برصف
 الدولة مع أبرموا الذين العقاري للمنعش سنة "مدته

عية مساكن بناء  برامج إنجاز من أجل اتفاقيات  والذين اجت
 الصحية الطوارئ حالة بداية تاريخ  قبل رخصة بناء عىل حصلوا
وس  تفيش ملواجهة الوطني الرتاب أرجاء بسائر  عنها املعلن  ف
 يف الصادر 2.20.293 رقم املرسوم وجب" 19 - كوفيد" كورونا

 1441 رجب  من 29
  ) 2020مارس  24( 

  50.247.02  إعفاء كيل 
واجبات التسجيل   

    والتنرب 

  املقاوالت  151
جميع 

  القطاعات
ر    13.010.22  تسهيالت مالية   إمكانية القيام باهتالك تنازيل لسلع التجهيز.   تشجيع االستث

الرضيبة عىل   
 الرشكات 

  السياحةقطاع   األرس   148
جلب االدخار 

  الخارجي 

% من مبلغ الرضيبة املستحقة برسم املعاشات ذات 80تخفيض  
الدرهم   إىل  تحويلها  تم  التي  للمبالغ  واملطابقة  األجنبي  املنشأ 

  بصفة نهائية. 
 الرضيبة عىل الدخل    14.076.01  تخفيض

  القطاع املنجمي  املقاوالت األجنبية   144
تنمية القطاع 

  املنجمي
اد لعمليات اقتناء السلع والخدمات   اإلعفاء بالداخل وح االست
من لدن الحاصل عىل امتياز استغالل حقول الهيدروكاربورات،  

  40.092.41  إعفاء كيل 
القيمة  الرضيبة عىل 
 املضافة
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الي    2020املبلغ سنة   )
 الدرهم) 

  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

الحاصل عليه إن كان مشرتكا  وان اقتىض الحال كل واحد من 
  بينهم، وكذا املتعاقدين واملتعاقدين من الباطن معهم. 

  صناعات غذائية   األرس   139
دعم القدرة  

  الرشائية
% مع الحق يف الخصم  10تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  

  .عمليات البيع املتعلقة باألرز املصنع
  40.099.17  تخفيض

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  األرس   134
الصحة، العمل  

عي  االجت
  والثقايف 

النهوض بقطاع  
  الصحة

% مع الحق يف الخصم  7تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  
املنتجات الصيدلية واملواد األولية واملنتجات التي يدخل مجموع 

  أو بعض عنارصها يف تركيب املنتجات الصيدلية. 
  40.099.03  تخفيض

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  تشجيع التصدير   قطاع التصدير   املصدرون  123

يؤذن للمنشآت املصدرة للمنتجات والخدمات، بناء عىل  كن أن  
بعملية   املتعلق  ل  األع رقم  مجموع  حدود  ويف  منها  طلب 
عىل   الرضيبة  استيفاء  وقف  مع  تتسلم  أن  املنجزة،  التصدير 
غ   واللفائف  األولية  واملواد  البضائع  بالداخل،  املضافة  القيمة 

  .املرجعة والخدمات الالزمة للعمليات املذكورة

  40.094.01  تسهيالت مالية 
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

  قطاع التصدير   املصدرون  121
تشجيع عمليات 

  التصدير 

) سنوات 5طيلة خمس (دخل  ل اإلعفاء من مجموع الرضيبة عىل ا
% في بعد هذه املدة بالنسبة    20وفرضها بسعر مخفض  متتالية  

  ل:
الخدمات، باستثناء املنشآت  املنشآت املصدرة للمنتجات أو    -1

ل  أع رقم  السنة  التي تحقق يف  املستعملة،  للمعادن  املصدرة 
التصدير.    ح 

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

أنشطة    -3 تزاول  التي  الصناعية  واملنشآت  الخدمات  مقدمي 
بالعمالت   املحقق  لهم  أع رقم  برسم  تنظيمي،  بنص  محددة 

يف   أو  بالخارج  املقامة  املنشآت  مع  الترسيع  األجنبية  مناطق 
نتجات مصدرة من طرف    الصناعي   واملطابق للعمليات املتعلقة 

  منشآت أخرى. 

 بة عىل الدخل الرضي   14.031.03  إعفاء جز
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الي    2020املبلغ سنة   )

 الدرهم) 
  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  األرس   119
الصناعات 
الكيميائية  
  والسيارات

الحث عىل تجديد  
ة السيارات    حظ

% مع الحق يف الخصم  7تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  
واملواد  املنتجات  وجميع  االقتصادية"  "السيارة  ة  املس السيارة 

السيارة   تركيب  خدمات  وكذا  صنعها،  يف  االقتصادية  الداخلة 
  املذكورة.

  40.099.11  تخفيض
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

  املقاوالت  107
استخراج 

وة   واستغالل ال
  املعدنية 

تنمية القطاع 
  املنجمي

%, املطبق عىل  17,5فرض الرضيبة عىل الرشكات بالسعر املخفض  
درهم    1.000.000الرشيحة التي يفوق فيها مبلغ الربح الصايف  

التي   املنجمية  واملنشآت  املصدرة  املنجمية  للمنشآت  بالنسبة   ,
  تبيع منتجاتها إىل منشآت تقوم بتصديرها بعد رفع قيمتها. 

  13.006.65  إعفاء جز
ىل  الرضيبة ع 

 الرشكات 

  قطاعات أخرى  األرس   103
دعم القدرة  

  الرشائية

% مع الحق يف الخصم  7تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  
عمليات البيع والتسليم املتعلقة باملاء املزودة به شبكات التوزيع  
العام وكذا خدمات التطه املقدمة للمشرتك من طرف الهيئات 

 .   املكلفة بالتطه

  40.099.01  تخفيض
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

  املقاوالت  102
جميع 

  القطاعات
ر    تشجيع االستث

ر التي يجب أن   اد ألموال االستث اإلعفاء بالداخل وح االست
تقيد يف حساب لألصول الثابتة وتخول الحق يف الخصم إذا  

املضافة، خالل  اشرتتها املنشآت الخاضعة للرضيبة عىل القيمة 
 ) شهرا ابتداء من تاريخ الرشوع يف مزاولة36مدة ستة وثالث (

 تأج وكاالت قبل من املقتناة العربات باستثناء نشاطها،
  رات. السيا

ر أموال كذلك اإلعفاء هذا يشمل  من املقتناة املذكورة، االستث
 إطار يف املضافة القيمة عىل للرضيبة الخاضعة املنشآت طرف
  ."بحةراامل" عملية

نح أجل إضايف مدته   ,برصف النظر عن جميع األحكام املخالفة
سنة لالستفادة من االعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة  

رية يف إطار   بالنسبة للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استث
شهرا قبل    36اتفاقية مربمة مع الدولة و التي  تستوف أجل 

  حالة الطوارئ الصحية تاريخ إعالن 

  

  40.092.05  تسهيالت مالية 
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

الي    2020املبلغ سنة   )
 الدرهم) 

  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  

  نشاطات فالحية   األرس   102
تنمية القطاع 

  الفالحي 
  40.091.09  إعفاء كيل   إعفاء عمليات بيع التمور امللففة املنتجة باملغرب. 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  قطاع النقل   املقاوالت  98
تخفيض كلفة  
  عوامل اإلنتاج 

لألشخاص   العمومي  للنقل  املعدة  العربات  الرضيبة  من  تعفى 
التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد األقىص  

  .كيلوغرام 000 3لوزنها مع الحمولة املجرورة 
  70.260.01  إعفاء كيل 

الرضيبة الخصوصية  
 السنوية عىل املركبات  

  التعليم تشجيع   الرتبية   مؤسسات التعليم   93

اد للسلع التجهيزية املعدة للتعليم   اإلعفاء بالداخل وح االست
الخاص أو التكوين املهني التي يجب أن تقيد يف حساب األصول 
الثابتة واملقتناة من طرف املؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين  
عي   املهني باستثناء السيارات غ املستخدمة للنقل املدريس الج

) شهرا 36واملعدة خصيصا لهذا الغرض خالل مدة ستة وثالث (
  .ابتداء من تاريخ الرشوع يف مزاولة نشاطها

  40.092.07  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

92  
مر األحياء  

  املائية

الفالحة، الصيد  
البحري، تربية  
  األحياء املائية

تنمية القطاع 
  الفالحي 

مع الحق يف الخصم    10بالسعر املخفض البالغ %تخضع للرضيبة  
األغذية املعدة لتغذية البهائم والدواجن وكذا الكسب املستعمل  
يف صنعها ماعدا األغذية البسيطة مثل الحبوب والنفايات واللباب  

  .وحثالة الشع والت 

  40.099.20  تخفيض
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

  القطاع املايل  األرس   89
تعبئة االدخار  

  الداخيل
حسابات  أصحاب  الطبيعي  لألشخاص  املدفوعة  الفوائد  إعفاء 

  االدخار لدى صندوق التوف الوطني.
 الرضيبة عىل الدخل    14.068.04  إعفاء كيل 

  قطاع النقل   املقاوالت  80
تخفيض كلفة  
  عوامل اإلنتاج 

قدار   لعمليات  % بالنسبة  14% عوض  7تطبيق السعر املخفض 
  التأم البحري والنقل البحري. 

  تخفيضات
57.284.01 

  
الرسم عىل عقود  

 التأم 

ت الدولية   78   التعاون الدويل   املنظ
تخفيض كلفة  

  التمويل
  13.006.12  إعفاء كيل   إعفاء البنك اإلفريقي للتنمية. 

الرضيبة عىل   
 الرشكات 

  قطاع النقل   املقاوالت  77
تخفيض كلفة  

  اإلنتاج عوامل 

والسلع   والشاحنات  للحافالت  اد  االست وح  بالداخل  اإلعفاء 
التجهيزية املتصلة بها الواجب تقييدها يف حساب لألصول الثابتة  
ويطبق   الطرق،  عرب  الدويل  النقل  منشآت  لدن  من  واملقتناة 
اإلعفاء خالل مدة ستة وثالث شهرا ابتداء من تاريخ الرشوع يف  

  نشاطها. مزاولة 

  40.092.06  تسهيالت مالية 
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة
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 الدرهم) 
  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  قطاع التصدير   املصدرون 76
تشجيع عمليات 

  التصدير 

السلع واملواد املقتناة يف الداخل من طرف األشخاص الطبيعي  
لكل   بالنسبة  الوطني وذلك  الرتاب  املقيم عند مغادرتهم  غ 

) درهم مع احتساب 000 2رشاء يساو ي أو يفوق مبلغه ألفي (
  الرضيبة عىل القيمة املضافة. 

  40.092.40  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

  الفالحون   72
الفالحة، الصيد  
البحري، تربية  
  األحياء املائية

النهوض بالقطاع  
عي   االجت

إعفاء العقود التي تربمها الرشكات أو الصناديق الفالحية للتأم  
. املتبادل مع    األعضاء املنخرط

  إعفاء كيل 
57.282.02 

  
الرسم عىل عقود  

 التأم 

  األرس   71
نشاطات  

  عقارية
تخفيض كلفة  

  املعامالت

بنسبة   للمساكن  3تطبيق سعر مخفض  األول  للبيع  بالنسبة   %
العقارية   القيمة  ذات  واملساكن  عية   وكذا ،املخفضة االجت

ن مؤسسات طرف  من املذكورة للمساكن  األول االقتناء  االئت
 عمليات  موضوع تكون والتي حكمها يف  املعتربة والهيئات

 منتهية إجارة" أو "مرابحة     عقد إطار يف مالية أو تجارية
  ."متناقصة مشاركة" أو  "بالتمليك

  50.133.11  تخفيض
واجبات التسجيل   

    والتنرب 

  الفالحون   71
الفالحة، الصيد  
البحري، تربية  
  األحياء املائية

تنمية القطاع 
  الفالحي 

% طيلة خمس  17.5فرض الرضيبة عىل الرشكات بالسعر املخفض  
للمستغالت  5( بالنسبة  سنوات  للرضيبة،  )  الخاضعة  الفالحية 

  وذلك ابتداء من السنة األوىل لفرض الرضيبة. 
  13.006.79  تخفيض

الرضيبة عىل   
 الرشكات 

  نشاطات فالحية   األرس   63
دعم القدرة  

  الرشائية
% مع الحق يف الخصم  14تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  

  الزبدة باستثناء الزبدة ذات الصنع التقليدي. 
  40.099.31  تخفيض

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

63  
املؤلفون  
  والفنانون 

  قطاع النرش 
النهوض بالثقافة  
واستغالل أوقات  

  الفراغ

أو   والكتب  واملنشورات  الجرائد  اد  واست بيع  عمليات  إعفاء 
فيها   املستنسخة  املرتاصة  األسطوانات  وكذا  املطبوعة  املوسيقى 

اإلعفاء من الرضيبة بيع نفايات طبع  املنشورات والكتب ويشمل  
  الجرائد واملنشورات والكتب. 

  40.091.22  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

  املقاوالت  62
جميع 

  القطاعات
ر    تشجيع االستث

إعفاء األشخاص الذاتي الذين يزاولون بصورة فردية أو يف رشكة  
الدخل  للرضيبة عىل  مهنيا خاضعا  عمال  الشياع  أو عىل  فعلية 
الصافية   النتيجة  أو  الحقيقية  الصافية  النتيجة  نظامي  حسب 
املبسطة، ال تفرض عليهم الرضيبة بالنسبة إىل صايف زائد القيمة  

اهمة بجميع عنارص أصول وخصوم  الذي تم تحقيقه عىل إثر املس

 الرضيبة عىل الدخل    14.161.01  إعفاء كيل 
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يحدثها   الرشكات  عىل  للرضيبة  خاضعة  رشكة  يف  منشآتهم 
  االشخاص املعنيون. 

  وساطة مالية   املقاوالت األجنبية   60
جلب االدخار 

  الخارجي 

إعفاء الرشكات غ املقيمة في يتعلق بزائد القيمة الناتج عن  
باستثناء   باملغرب،  القيم  بورصة  قيم منقولة مسعرة يف  تفويت 
زائد القيمة الناتج عن تفويت سندات الرشكات التي يغلب عليها 

  الطابع العقاري. 

  13.006.10  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

58  
الجمعيات 
  واملؤسسات

الصحة، العمل  
عي  االجت

  والثقايف 

النهوض بقطاع  
  الصحة

مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد بالنسبة ملجموع أنشطتها  إعفاء  
  أو عملياتها أو الدخول املحتملة املرتبطة بها. 

  13.006.28  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  نشاطات فالحية  الفالحون   50
القطاع   تنمية 

  الفالحي 

اد  إعفاء   االست ح  و  الداخل  تعمل  يف  التي  املائية  املضخات 
جددة املستخدمة يف القطاع  تامل  وبكل الطاقاتبالطاقة الشمسية  

 الفالحي 
  

  40.091.18  إعفاء كيل 
القيمة   عىل  الرضيبة 

 املضافة

  قطاع السياحة  املقاوالت  49
النهوض بالقطاع  

  السياحي

) خمس  طيلة  الرشكات  عىل  الرضيبة  مجموع  من  )  5اإلعفاء 
مخفض  سنوات   بسعر  وفرضها  عىل    ،  %17,5متتالية  يطبق 

درهم    1.000.000الرشيحة التي يفوق فيها مبلغ الربح الصايف  
, في بعد هذه املدة بالنسبة للمنشآت الفندقية، عن مؤسساتها 
الرضيبة   عليه  املفروضة  األساس  جزء  يخص  في  الفندقية، 
لها الذي تم تحقيقه بعمالت أجنبية محولة إىل   املطابق لرقم أع

فعلية   بصفة  وكاالت  املغرب  طريق  عن  لحسابها  أو  مبارشة 
  لألسفار. 

  13.006.37  إعفاء جز
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  وكاالت التنمية   48
املناطق 
  الجغرافية 

تنمية املناطق  
  املحرومة

  13.006.25  إعفاء كيل   إعفاء الوكالة الخاصة "طنجة البحر األبيض املتوسط". 
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  وكاالت التنمية   48
املناطق 
  الجغرافية 

تنمية املناطق  
  املحرومة

% عن  8.75بسعر    وفرض الرضيبة) سنوات  5إعفاء كيل طيلة (
) املوالية بالنسبة للوكالة الخاصة طنجة  20السنوات العرشين (

وتهيئة البحر االبيض املتوسط وكذا الرشكات املتدخلة يف إنجاز    –
البحر   – املنطقة الخاصة للتنمية طنجة  وصيانة مرشوع   استغالل

  . مناطق الترسيع الصناعي    واملقامة يفاألبيض املتوسط 

  13.006.68  إعفاء كيل 
يبة عىل  الرض  

 الرشكات 



 2021لسنة مرشوع قانون املالية     

 
الي    2020املبلغ سنة   )

 الدرهم) 
  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  قطاع النقل   املقاوالت  48
تخفيض كلفة  
  عوامل اإلنتاج 

باملراكب   املتعلقة  والتحويل  واإلصالح  البيع  عمليات  إعفاء 
  البحرية.

  40.092.34  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

  املقاوالت  45
جميع 

  القطاعات
ر    تشجيع االستث

السلع   اد  االست ح  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  من  تعفى 
ر   التجهيزية واملعدات واألدوات الرضورية إلنجاز مشاريع استث

) مليون درهم وذلك يف إطار  100تساوي أو تفوق كلفتها مائة (
للرضيبة   الخاضعة  املنشآت  اشرتتها  إذا  الدولة  مع  تربم  اتفاقية 

) شهرا ابتداء من  36ة ستة وثالث (عىل القيمة املضافة، خالل مد
اد املرتبطة باالتفاقية السارية املفعول، مع   تاريخ أول عملية است

ديد هذه املدة ألربعة وعرشين (   ) شهرا. 24إمكانية 
نح أجل إضايف مدته   ,برصف النظر عن جميع األحكام املخالفة

فة  سنة لالستفادة من االعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضا
رية يف إطار   بالنسبة للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استث

شهرا قبل    36اتفاقية مربمة مع الدولة و التي  تستوف أجل 
  .تاريخ إعالن حالة الطوارئ الصحية

  

  40.123.22  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

  املقاوالت األجنبية   44
املناطق 
  الجغرافية 

عمليات تشجيع 
  التصدير 

الربائح   املنبع،  يف  املحجوزة  الرشكات  عىل  الرضيبة  من  تعفى 
ثلة املدفوعة أو املوضوعة رهن   ها من عوائد املساهمة امل وغ
قبل   من  مقيم  غ  أشخاص  حساب  يف  املقيدة  أو  اإلشارة 

  . مناطق الترسيع الصناعي الرشكات املقامة يف  

  13.006.49  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  نشاطات فالحية   الصيادون  42
تنمية القطاع 

  الفالحي 
عند   الرضيبة  من  ادتعفى  حمولتها   االست كانت  مه  السفن 

  املستخدمة للصيد البحري. 
  40.123.09  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  قطاع النرش   املقاوالت  41
النهوض بالثقافة  
واستغالل أوقات  

  الفراغ

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

  40.091.24  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

39  
املؤسسات  
  العمومية 

نشاطات  
  عقارية

تشجيع امتالك  
  السكن 

  13.006.16  إعفاء كيل   إعفاء وكالة املساكن والتجهيزات العسكرية. 
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  املقاوالت  37
جميع 

  القطاعات
ر    تشجيع االستث

مخفض   سعر  واألجور 20تطبيق  واملكافآت  املرتبات  عىل   %
عمل   مناصب  يشغلون  الذين  لألجراء  املدفوعة  لية  اإلج

  الدخل الرضيبة عىل   14.073.18  رضائب جزافية



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

الي    2020املبلغ سنة   )
 الدرهم) 

  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

لحساب، الرشكات املكتسبة لصفة «القطب املايل للدار البيضاء»  
) سنوات ابتداء من تاريخ توليهم  10(عرش  وذلك ملدة أقصاها  

  ملهامهم.

  قطاع النقل   الصيادون  36
تخفيض كلفة  
  عوامل اإلنتاج 

امللينة املستهلكة خالل    واملحروقات والزيوتإعفاء مواد الوقود  
للعلم   الحاملة  الصيد  البحرية من طرف سفن  املالحة  عمليات 

 .   املغر
  ABE.01.07  إعفاء كيل 

الرسوم الداخلية عىل  
 االستهالك 

ر   وساطة مالية   املقاوالت  36   تشجيع االستث

املخفض   بالسعر  الرشكات  عىل  الرضيبة  بالنسبة  10فرض   %
للمقرات الجهوية أو الدولية املكتسبة لصفة "القطب املايل للدار  

املكتسبة  البيضاء " وكذا املكاتب التمثيلية للرشكات غ املقيمة  
من السنة املحاسبية األوىل التي تم فيها    لهذه الصفة وذلك ابتداء
  كورة. الحصول عىل الصفة املذ 

  13.019.02  تخفيض
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  صناعات غذائية   األرس   35
دعم القدرة  

  الرشائية
% مع الحق يف الخصم  10تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  

  عمليات البيع املتعلقة بالعجائن الغذائية 
  40.099.18  تخفيض

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

35  
الصناع ومقدمي  

  الخدمات
قطاع الصناعة  

  التقليدية 
تشجيع الصناعة  

  التقليدية 
  40.091.16  إعفاء كيل   إعفاء الزرا ذات الطابع التقليدي املصنعة محليا. 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  نشاطات فالحية   الصيادون  35
تطوير قطاع 
  الصيد البحري

الخصم  % مع الحق يف  10تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  
الص وشباك  بأدوات  املتعلقة  البيع  ملحرتيف  عمليات  املعدة  يد 

  .الصيد البحري
  40.099.30  تخفيض

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  قطاع الطاقة   املقاوالت  32
تنمية القطاع 

  املنجمي
  40.091.17  إعفاء كيل   إعفاء املعادن املستعملة. 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  قطاع النقل   املقاوالت  32
تخفيض كلفة  
  عوامل اإلنتاج 

  70.260.03  إعفاء كيل   ا. يإعفاء سيارات األجرة أو الطاكسيات املرخص لها قانون
الرضيبة الخصوصية  

 السنوية عىل املركبات  

  األرس   32
الصحة، العمل  

عي  االجت
  والثقايف 

النهوض بالقطاع  
عي   االجت

عن   اليومية  التعويضات  ومنح  إعفاء  والوالدة  واإلصابة  املرض 
  .الوفاة

 الرضيبة عىل الدخل    14.057.06  إعفاء كيل 

  املقاوالت  30
الصحة والعمل  

عي   االجت
  أهداف أخرى

املؤسسات  أو  املصحات  مستغلو  يقدمها  التي  الخدمات  إعفاء 
  الصحية والعالجية. 

  40.091.41  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة



 2021لسنة مرشوع قانون املالية     

 
الي    2020املبلغ سنة   )

 الدرهم) 
  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

 املقاوالت  27

السالمة  

واالحتياط 

عي   االجت

تخفيض كلفة  

  الخدمات

% عمليات التأم املؤقت   14عوض %  10تخضع للرسم بنسبة 
 57.284.02 تخفيض يف حالة الوفاة املكتتبة لفائدة املؤسسات املقرضة 

عقود   عىل  الرسم 
 التأم 

 

  الفالحون   26
الفالحة، الصيد  
البحري، تربية  

  املائيةاألحياء 

تخفيض كلفة  
  املعامالت

املخفض   السعر  ب  1.5تطبيق  امللكية  نقل  لعقود  بالنسبة   %
  املالك عىل الشياع لحقوق مشاعة يف عقارات فالحية. 

  50.133.15  تخفيض
واجبات التسجيل   

    والتنرب 

26  
الجمعيات 
  واملؤسسات

الصحة، العمل  
عي  االجت

  والثقايف 

النهوض بقطاع  
  الصحة

  13.006.05  إعفاء كيل   إعفاء مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان. 
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  األرس   25
الصحة، العمل  

عي  االجت
  والثقايف 

النهوض بالقطاع  
عي   االجت

 الرضيبة عىل الدخل    14.057.04  إعفاء كيل   . ولخلفهم املعني لألشخاص املمنوحة العجز  معاشاتإعفاء 

  األرس   20
الصحة، العمل  

عي  االجت
  والثقايف 

النهوض بقطاع  
  الصحة

% مع الحق يف الخصم  7تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  
اللفائف غ املرجعة للمنتجات الصيدلية وكذا املنتجات واملواد 

  الداخلة يف صنعها. 
  40.099.04  تخفيض

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  الرتبية   األرس   18
القدرة  دعم 

  الرشائية
% مع الحق يف الخصم  7تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  

  األدوات املدرسية واملنتجات واملواد الداخلة يف تركيبها. 
  40.099.05  تخفيض

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

ر   وساطة مالية   املقاوالت  16   تشجيع االستث

) خمس  طيلة  الرشكات  عىل  الرضيبة  مجموع  من  )  5اإلعفاء 
مخفض   بسعر  وفرضها  متتالية  هذه  8.75سنوات  بعد  في   %

املايل   الخدمات املكتسبة لصفة "القطب  املدة بالنسبة لرشكات 
لها ح التصدير وزائد القيمة   للدار البيضاء " في يخص رقم أع

يم املنقولة واملحقق خالل  الصايف ذو املصدر األجنبي املتعلق بالق
  .سنة محاسبية معينة 

  13.006.39  إعفاء جز
الرضيبة عىل   

 الرشكات 



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

الي    2020املبلغ سنة   )
 الدرهم) 

  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  قطاع النقل   املقاوالت  16
تخفيض كلفة  
  عوامل اإلنتاج 

تعفى من الرضيبة العربات املستعملة يف النقل املزدوج املرخص  

لها بوجه قانو التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة  

 كيلوغرام  3000املجرورة أو الحد األقىص لوزنها مع الحمولة  
  70.260.18 إعفاء كيل 

الخصوصية   الرضيبة 
  السنوية عىل املركبات 

  املقاوالت  16
جميع 

  القطاعات
تخفيض كلفة  

  التمويل

الفوائد   املنبع،  يف  املحجوزة  الرشكات  عىل  الرضيبة  من  تعفى 
املقبوضة من لدن الرشكات غ املقيمة برسم القروض املمنوحة  
ر يف إطار مشاريع   بعمالت أجنبية من لدن البنك األور لالستث

  مصادق عليها من قبل الحكومة. 

  13.006.63  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  املقاوالت  16
تطوير قطاع 

  الطاقة املتجددة 
  الطاقة املتجددة 

% مع الحق يف الخصم  10تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  
  .عمليات البيع املتعلقة بالسخانات الشمسية

  40.099.19  تخفيض
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

  املايلالقطاع   املقاوالت  14
تخفيض كلفة  

  التمويل

املحررات املثبتة لعمليات القرض املربمة ب الخواص ومؤسسات  
القرض   عمليات  وكذا  حكمها،  يف  املعتربة  والهيئات  ن  االئت

  العقاري لتملك أو بناء سكناهم الرئيسية. 
  50.129.60  إعفاء كيل 

واجبات التسجيل   
    والتنرب 

12  
الصناع ومقدمي  

  الخدمات
قطاع الصناعة  

  التقليدية 
تنمية القطاع 

  املنجمي
من   باملغرب  املصنوعة  املصوغات  عىل  الواقعة  البيوع  إعفاء 

  املعادن النفيسة. 
  40.091.19  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

ر   قطاع النقل   املقاوالت  12   تشجيع االستث

تعفى من الرضيبة الشاحنات التي تستعمل يف تكوين وتدريب  
األشخاص الراغب يف الحصول عىل رخصة السياقة والتي يفوق  
الحمولة   لوزنها مع  األقىص  الحد  الحمولة أو  مجموع وزنها مع 

  .كيلوغرام 000 3املجرورة 

  70.260.16  إعفاء كيل 
الرضيبة الخصوصية  

 السنوية عىل املركبات  

  أهداف أخرى  الرتبية   مؤسسات التعليم   12
الخاص  التعليم  مؤسسات  طرف  من  املقدمة  الخدمات  إعفاء 
لفائدة التالميذ والطلبة املسجل بها الذين يتابعون بها دراستهم  

  .وذلك في يخص اإلطعام والنقل املدريس والرتفيه 
  40.091.38  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  قطاع النقل   املقاوالت  11
تخفيض كلفة  
  عوامل اإلنتاج 

والسفن   البحرية  املراكب  اد  اإلست عند  الرضيبة  من  تعفى 
التي تستطيع بوسائلها الخاصة أن   واملراكب والبواخر والزوارق 

الحة بحرية بوجه خاص.   تكون وسيلة للنقل يف البحر وتقوم 
  40.123.10  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

11  
الصناع ومقدمي  

  الخدمات
  تشجيع التعليم   الرتبية 

%, املطبق عىل  17,5فرض الرضيبة عىل الرشكات بالسعر املخفض  
درهم    1.000.000الرشيحة التي يفوق فيها مبلغ الربح الصايف  

  13.006.74  تخفيض
الرضيبة عىل   

 الرشكات 



 2021لسنة مرشوع قانون املالية     

 
الي    2020املبلغ سنة   )

 الدرهم) 
  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

) سنوات، بالنسبة للمؤسسات الخاصة للتعليم  5, طيلة خمس (
  أو التكوين املهني. 

  مديري الغابات   10
قطاع الغابات  

  والخشب 
تطوير قطاع 

  الغابات والخشب 

% مع الحق يف الخصم  10تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  
املربع   املقشور أو  أو  بقشوره  بالخشب  املتعلقة  البيع  عمليات 

أو   حزم  يف  والحطب  الطبيعية  حالته  يف  والفل  الحطب  فقط 
ة وفحم الخشب    .املنشور يف شكل قطع صغ

  40.099.29  تخفيض
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

10  
املؤلفون  
  والفنانون 

  قطاع النرش 
النهوض بالثقافة  
واستغالل أوقات  

  الفراغ
ل التأليف والطبع والتسليم املرتبطة بها.    40.091.23  إعفاء كيل   إعفاء أع

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  األرس   10
الصناعات 
الكيميائية  
  والسيارات

دعم القدرة  
  الرشائية

اد لعمليات بيع الشموع والرباف   اإلعفاء بالداخل وح االست
الزينة   ألغراض  املعدة  الشموع  باستثناء  صنعها  يف  الداخلة 

  والرباف املستعملة يف صنعها. 
  40.091.13  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

ر   الوساطة املالية  املقاوالت 9   تشجيع االستث

 لربائحا املنبع يف املحجوزة الرشكات عىل الرضيبة من تعفى
ها ثلة  املساهمة عوائد من وغ  املوضوعة  أو املدفوعة امل

 املكتسبة  الرشكات قبل من الحساب يف املقيدة أو اإلشارة رهن
  ."البيضاء للدار املايل القطب" لصفة

 الرضيبة عىل الرشكات  13.006.50  إعفاء كيل 

  املأجورون  8
الصحة، العمل  

عي  االجت
  والثقايف 

النهوض بالقطاع  
عي   االجت

للمصاب  املمنوحة  املؤقتة  واإلعانات  العمرية  اإليرادات  إعفاء 
  بحوادث الشغل. 

 الرضيبة عىل الدخل    14.057.05  إعفاء كيل 

ر   مالية وساطة   املقاوالت  8   تشجيع االستث

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

  موجودة؛ رأس مالها ملشاركة العموم وذلك عن طريق بيع أسهم 
بالنسبة للرشكات التي تدخل سنداتها إىل البورصة بزيادة   50%  - 

% يف رأس املال مع التخيل عن حق االكتتاب  20نسبة ال تقل عن  
دة عىل العموم يف نفس الوقت  التفضييل. ويتم عرض هذه الزيا

  الذي تدخل فيه الرشكات املذكورة إىل البورصة. 

  13.006.80  تخفيض
الرضيبة عىل   

 الرشكات 



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

الي    2020املبلغ سنة   )
 الدرهم) 

  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  الفالحون   8
الفالحة، الصيد  
البحري، تربية  
  األحياء املائية

تنمية القطاع 
  الفالحي 

تطبيق تعريفة البنزين بالنسبة للعربات النفعية "بيكوب" ذات 
. محرك     كزوال واململوكة ألشخاص طبيعي

  70.262.01  تخفيض
الرضيبة الخصوصية  

 السنوية عىل املركبات  

  الفالحون   7
الفالحة، الصيد  
البحري، تربية  
  األحياء املائية

تنمية القطاع 
  الفالحي 

إعفاء الربح املحصل عليه من تفويت حقوق مشاعة يف عقارات 
  الحرضية في ب الرشكاء يف اإلرث. فالحية واقعة خارج الدوائر 

 الرضيبة عىل الدخل    14.063.05  إعفاء كيل 

7  
الجمعيات 
  واملؤسسات

الصحة، العمل  
عي  االجت

  والثقايف 

النهوض باالقتصاد  
عي   االجت

ية   اد البعائث املوجهة إىل املشاريع الخ تعفى من رسوم االست
ت غ الحكومية املعرتف لها بصفة املنفعة العامة   وكذا  واملنظ

  .املعدة لتسليمها عىل سبيل الهبات البضائع
 الرسوم الجمركية     11.162.00  إعفاء كيل 

  املقاوالت  6
جميع 

  القطاعات
تخفيض كلفة  

  اإلنتاج عوامل 

يل الشهري يف حدود عرشة آالفإعفاء األجر اإلج درهم ملدة     
) وعرشين  ،  24أربعة  األج تشغيل  تاريخ  من  تبتدئ  شهرا   (

واملدفوع من طرف املقاولة التي يتم إحداثها خالل الفرتة املمتدة  
)  10(  عرشةيف حدود    2022ديسمرب    31إىل    2015من فاتح يناير  

  أجراء.

 الرضيبة عىل الدخل    14.057.20  إعفاء جز

  صناعات غذائية   األرس   6
دعم القدرة  

  الرشائية
% مع الحق يف الخصم  7تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  

  مصربات الرسدين. 
  40.099.08  تخفيض

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  قطاع النقل   األرس   5
النهوض بالثقافة  
واستغالل أوقات  

  الفراغ
  70.260.13  إعفاء كيل   إعفاء العربات يف عداد التحف. 

الرضيبة الخصوصية  
 السنوية عىل املركبات  

  قطاع النقل   املقاوالت  5
تخفيض كلفة  

  التمويل

حقوق   املنبع،  يف  املحجوزة  الرشكات  عىل  الرضيبة  من  تعفى 
وصيانة   وإيجار  باستئجار  املرتبطة  ثلة  امل واملكافآت  اإليجار 

  الطائرات املخصصة للنقل الدويل. 
  13.006.64  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل   
 الرشكات 

  املقاوالت  5
استخراج 

وة   واستغالل ال
  املعدنية 

تنمية القطاع 
  املنجمي

) ) سنوات 10إعفاء كيل من الرضيبة عىل الرشكات طيلة عرش 
  . اتالهيدروكربور بالنسبة للحاصل عىل امتياز الستغالل حقول 

  13.006.70  إعفاء جز
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  قطاع الطاقة   األرس   4
دعم القدرة  

  الرشائية
% مع الحق يف الخصم  7تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  

  العمليات املتعلقة بإيجار عدادي املاء والكهرباء.
  40.099.02  تخفيض

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة



 2021لسنة مرشوع قانون املالية     

 
الي    2020املبلغ سنة   )

 الدرهم) 
  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  األرس   4
الصحة والعمل  

عي   االجت
النهوض بقطاع  

  الصحة
للمعاق  خصيصا  املعدة  الخاصة  األجهزة  بيع  عمليات    إعفاء 

  . األذن بقوقعة املتعلقةزات التجهي وعىل
  40.091.43  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

4  
الجمعيات 
  واملؤسسات

الصحة والعمل  
عي   االجت

النهوض بقطاع  
  الصحة

واملعدات   التجهيزية  للسلع  اد  االست وح  بالداخل  اإلعفاء 
واألدوات التي تستوردها مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد يف إطار  

  املهام املنوطة بها. 
  40.092.17  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  صناعات غذائية   األرس   4
دعم القدرة  

  الرشائية
% مع الحق يف الخصم  7يخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  

  مسحوق الحليب. 
  40.099.09  تخفيض

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  األرس   4
نشاطات  

  عقارية
تشجيع امتالك  

  السكن 

عي التي ترتاوح  إعفاء الربح   املحصل من تفويت السكن االجت
ن بيعها    ²م    80و  50مساحته املغطاة ما ب    250وال يتعدى 

القيمة املضافة    000  والذيدرهم دون احتساب الرضيبة عىل 
 عىلسنوات    )4أربع( منذ  رئيسية سكنى وجه  عىل  مالكه  يشغله

  التفويت.  يف تاريخ األقل

 الرضيبة عىل الدخل    14.063.06  إعفاء كيل 

  املقاوالت  3
الصحة والعمل  

عي   االجت
  40.091.42  إعفاء كيل   إعفاء الخدمات التي يقدمها مستغلو مختربات التحاليل الطبية.   أهداف أخرى

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

3  
مر األحياء  

  املائية
قطاع تربية  
  األحياء املائية

تشجيع تربية  
  األحياء املائية 

ك    األس أغذية  من إعفاء  ها  فراخ    وغ وأغذية  املائية  األحياء 
قات من األحياء املائية األخرى وأغذية صغار   ك وأغذية ال األس

    .الصدفيات واملخصصة حرصيا ألغراض تربية األحياء املائية
  40.092.51  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

2  
الصناع ومقدمي  

  الخدمات
الصحة والعمل  

عي   االجت
  أهداف أخرى

والدالكون   األسنان  وأطباء  األطباء  يقدمها  التي  الخدمات  إعفاء 
الطبيون ومقومو البرص ومصححو النطق واملمرضون والعشابون  

  والقوابل. 
  40.091.40  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

ت الدولية   2   التعاون الدويل   املنظ
تخفيض كلفة  

  التمويل
  13.006.11  إعفاء كيل   للتنمية. إعفاء البنك اإلسالمي  

الرضيبة عىل   
 الرشكات 

  األرس   2
جميع 

  القطاعات
تخفيض كلفة  
  عوامل اإلنتاج 

يل الشهري  التعويضإعفاء    (6.000) آالف ستة حدود يف اإلج
 أو العايل التعليم خريج إىل املتدرب املدفوع التدريب عن درهم

 من  املع ،البكالورياشهادة   عىل الحاصل أو  املهني التكوين
 (24) وعرشين أربعة ملدة وذلك الخاص القطاع منشآت لدن

  شهرا.

 الرضيبة عىل الدخل    14.057.16  إعفاء مؤقت 



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

الي    2020املبلغ سنة   )
 الدرهم) 

  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  وكاالت التنمية   2
املناطق 
  الجغرافية 

تنمية املناطق  
  املحرومة

الرشكة   لدن  من  املنجزة  والعمليات  األنشطة  مجموع  إعفاء 
ة "الوكالة    الخاصة طنجة البحر األبيض املتوسط". املس

  40.092.38  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

  وساطة مالية   املقاوالت  2
تعبئة االدخار  

  الداخيل
للتسنيد، في يخص األرباح   عي  التوظيف الج إعفاء صناديق 

 .   املحققة يف إطار غرضها القانو
  13.006.18  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل   
 الرشكات 

  الفالحون   1
الفالحة، الصيد  
البحري، تربية  
  األحياء املائية

تنمية القطاع 
  الفالحي 

مع الحق يف الخصم    10تخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ %
ألغرا ض فالحية   املنتجات واملعدات التالية إذا كانت مخصصة  

  .ال غ
  40.099.28  تخفيض

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  قطاع النقل   املقاوالت  1
تخفيض كلفة  
  عوامل اإلنتاج 

ادتعفى من الرضيبة عند   الهيدروكاربورات املعدة لتموين   االست
الحة يف أعايل البحار وأجهزة املالحة الجوية  السفن التي تقوم 
كانت   إذا  الخارج  باتجاه  الحدود  وراء  في  الحة  تقوم  التي 
مدونة   يف  املحددة  الرشوط  وفق  الجمركية  الرسوم  من  معفاة 

رك والرضائب غ املبارشة.    الج

  40.123.08  إعفاء كيل 
يبة عىل القيمة  الرض 

 املضافة

  قطاع السياحة  املقاوالت  1
النهوض بالقطاع  

  السياحي

) خمس  طيلة  الرشكات  عىل  الرضيبة  مجموع  من  )  5اإلعفاء 
مخفض   بسعر  وفرضها  متتالية  عىل    ،  %17,5سنوات  يطبق 

درهم،    1.000.000الرشيحة التي يفوق فيها مبلغ الربح الصايف  
العقارية    في  اإلقامات  تدب  لرشكات  بالنسبة  املدة  بعد هذه 

عليه   املفروضة  األساس  جزء  يخص  في  السياحي  لإلنعاش 
لها الذي تم تحقيقه بعمالت أجنبية   الرضيبة املطابق لرقم أع

ف بصفة  املغرب  إىل  لحسابها عن طريق  محولة  أو  مبارشة  علية 
  وكاالت األسفار. 

  13.006.38  إعفاء جز
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  املقاوالت األجنبية   1
املناطق 
  الجغرافية 

ر    تشجيع االستث

ثلة لها املوزعة من   ها من عوائد املساهمة امل إعفاء الربائح وغ
والناتجة عن رسيع الصناعي  لدن الرشكات املقامة يف مناطق الت 

أنشطة مزاولة داخل هذه املناطق إذا كانت مدفوعة ألشخاص 
 .   غ مقيم

 الرضيبة عىل الدخل    14.068.03  إعفاء كيل 

ر   الرتبية   املقاوالت  1   تشجيع االستث

واملعدات   التجهيزية  للسلع  اد  االست وح  بالداخل  اإلعفاء 
لدن   من  املشرتات  املهني. واألدوات  التكوين  شهادات  حاميل 

من    ءابتداشهر  )  36خالل مدة ستة وثالث (  ويطبق هذا اإلعفاء
  تاريخ الرشوع يف مزاولة نشاطهم. 

  40.092.08  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة



 2021لسنة مرشوع قانون املالية     

 
الي    2020املبلغ سنة   )

 الدرهم) 
  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  نشاطات فالحية   الصيادون  1
تنمية القطاع 

  الفالحي 

إلدماجها يف مراكب رشكات إعفاء عمليات بيع املنتجات املعدة  
الصيد   سفن  ومجهزي  املحرتف  والصيادين  البحرية  املالحة 

  البحري. 
  40.092.35  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  قطاع النقل   الدولة  1
تخفيض كلفة  
  عوامل اإلنتاج 

امللينة املستهلكة خالل    واملحروقات والزيوتإعفاء مواد الوقود  
التابعة   الحراسة  وحدات  طرف  من  البحرية  املالحة  عمليات 

  للبحرية امللكية. 
  ABF.02.07  إعفاء كيل 

الرسوم الداخلية عىل  
 االستهالك 

  مؤسسات التعليم   قليل األهمية 
النشاطات  

  الثقافية 

النهوض بالثقافة  
واستغالل أوقات  

  الفراغ

وعند   بالداخل  الرتبوية  اإلعفاء  أو  الوثائقية  األرشطة  اد  االست
ادها بغرض تحقيق الربح.    والتي  يتم است

  40.091.25  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

  قليل األهمية 
الصناع ومقدمي  

  الخدمات
  قطاعات أخرى

دعم القدرة  
  الرشائية

مات   الح مستغلو  ينجزها  التي  العمليات  والرشاشات  إعفاء 
  العمومية واألفرنة التقليدية. 

  40.091.28  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

  الرتبية   مؤسسات التعليم   قليل األهمية 
تخفيض كلفة  

  التمويل

ن   االئت مؤسسات  طرف  من  املمنوحة  القروض  فوائد  إعفاء 
املهني  والهيات املعتربة يف حكمها لطلبة التعليم الخاص والتكوين  

  واملعدة لتمويل دراستهم. 
  40.091.37  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  نشاطات فالحية   الفالحون   قليل األهمية 
تنمية القطاع 

  الفالحي 
إعفاء العمليات الرضورية إلنجاز أهداف جمعيات مستغيل املياه  

  الفالحية. 
  40.091.46  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  الرتبية   مؤسسات التعليم   قليل األهمية 
النهوض بالثقافة  
واستغالل أوقات  

  الفراغ

إعفاء مجموع األنشطة والعمليات التي ينجزها املكتب الوطني  
عية والثقافية.  ل الجامعية واالجت   لألع

  40.091.47  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

  نشاطات فالحية   الفالحون   قليل األهمية 
تنمية القطاع 

  الفالحي 
 .   40.091.15  إعفاء كيل   إعفاء السبيب النبا

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  األرس   قليل األهمية 
الصحة والعمل  

عي   االجت
النهوض بقطاع  

  الصحة
اد للمواد والتجهيزات املستعملة يف   اإلعفاء بالداخل وح االست

  تنقية الدم. 
  40.092.18  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  القطاع املايل  املقاوالت األجنبية   قليل األهمية 
تخفيض كلفة  

  التمويل
  40.092.24  إعفاء كيل   إعفاء العمليات التي ينجزها البنك اإلسالمي للتنمية. 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  قليل األهمية 
املنعشون  
  العقاريون 

نشاطات  
  عقارية

  تشجيع التعليم 
إعفاء عمليات بناء األحياء واإلقامات واملبا الجامعية املتكونة  

من   األقل  غرفة    50عىل  لكل  اإليوائية  الطاقة  تتجاوز  ال  غرفة 
  40.092.30  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

الي    2020املبلغ سنة   )
 الدرهم) 

  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

ل مدة أقصاها  رسيرين واملنجزة من لدن املنعش العقاري خال
من تاريخ رخصة البناء يف إطار اتفاقية مربمة    ثالث سنوات إبتداء

  مع الدولة. 

  األرس   قليل األهمية 
نشاطات  

  عقارية
تشجيع امتالك  

  السكن 

  " رشوع  املتعلقة  عية  االجت املساكن  إنجاز  عمليات  إعفاء 
للتهيئة   الوطنية  الرشكة  طرف  من  النسيم" 

عية(   .)SONADACالج
  40.092.31  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  األرس   قليل األهمية 
نشاطات  

  عقارية
تشجيع امتالك  

  السكن 
الجديدة" يف إطار  إعفاء العمليات املنجزة من طرف رشكة " سال 

  أنشطتها. 
  40.092.32  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  املقاوالت األجنبية   قليل األهمية 
النشاطات  

  الثقافية 
تشجيع عمليات 

  التصدير 

املنشآت   لدن  من  املكرتاة  أو  املتملكة  والخدمات  السلع  إعفاء 
البرصية   السمعية  لإلنتاجات  والتلفزيونية  األجنبية  ئية  والسين

  ناسبة تصوير أفالم باملغرب. 
  40.092.39  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  األرس   قليل األهمية 
الصناعات 
الكيميائية  
  والسيارات

دعم القدرة  
  الرشائية

% مع الحق يف الخصم  7يخضع للرضيبة بالسعر املخفض البالغ  
  أو كتل). الصابون املنزيل (يف شكل قطع 

  40.099.10  تخفيض
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

  قطاع النرش   املقاوالت  قليل األهمية 
النهوض بالقطاع  

  السياحي

ادتعفى من الرضيبة عند   املنشورات الدعائية مثل األدلة    االست
واملطويات ولو مصورة، إذا كانت تهدف أساسا إىل حث الجمهور  
عاما   طابعا  يكتيس  أو معرض  سوق  أو  أو جهة  بلد  زيارة  عىل 
  وكانت معدة لتوزيعها باملجان وغ متضمنة ألي إعالن تجاري. 

  40.123.07  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

  قطاعات أخرى  املقاوالت  األهمية قليل 
تخفيض كلفة  

املواد الداخلة يف 
  الصنع 

عند   الرضيبة  من  اديعفى  أو   االست سبائك  الصايف يف    الذهب 
  قضبان. 

  40.123.17  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

  القطاع املايل  األرس   قليل األهمية 
تخفيض كلفة  

  التمويل
اد التجهيزات تعفى من الرضيبة عىل   القيمة املضافة ح االست

ة    .واملعدات املخصصة لتسي جمعيات السلفات الصغ
  40.123.34  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

ر   قطاع النقل   املقاوالت  قليل األهمية    تشجيع االستث
املوجهة لنقل املسافرين    والتجهيزات السككيةتعفى القطارات  

  والبضائع. 
  40.123.44  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

  قليل األهمية 
املنعشون  
  العقاريون 

نشاطات  
  عقارية

تشجيع امتالك  
  السكن 

 والدخولإعفاء املنعش العقاري في يخص العقود واألنشطة 
املتعلقة بإنجاز برنامج، يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة تكون  

  40.247.01  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة



 2021لسنة مرشوع قانون املالية     

 
الي    2020املبلغ سنة   )

 الدرهم) 
  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

سكن بالوسط الحرضي أو    200مشفوعة بدفرت للتحمالت، لبناء  
خمس   50( أقصاها  فرتة  عىل  موزع  القروي،  بالوسط  سكن) 

هذا   ويهم  للبناء.  رخصة  أول  تسليم  تاريخ  من  تبتدئ  سنوات 
العقارية امل القيمة  خفضة التي ال تتجاوز  اإلعفاء املساكن ذات 

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

  الرضيبة. 

 قليل األهمية 
  املقاوالت

النشاطات  
الثقافية  
  والرياضية

بالثقافة  النهوض 
واستغالل أوقات  

  الفراغ

م اإعفاء  تقوم  أل جموع  التي  العمليات  و  الجانشطة  معات بها 
بصفة لها  املعرتف  الرشكات   العامة،املنفعة   الرياضية  وكذا 

  الرياضية
 40.091.33  إعفاء مؤقت 

الرضيبة عىل القيمة  
 املضافة

 الصيادون قليل األهمية 
الفالحة و  

  الصيد البحري
قطاع  تشجيع  
  الصيد البحري

في يخص املحركات املخصصة   %10تطبيق سعر الرضيبة بنسبة  
  الصيد البحري راكب مل

 40.121.05  تخفيض
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

ر   قطاع النقل   املقاوالت  قليل األهمية    تشجيع االستث
تعفى من الرضيبة العربات ذات محرك كهربا أو العربات ذات 

  .مزدوج (كهربا وحراري)محرك  
  70.260.17  إعفاء كيل 

الرضيبة الخصوصية  
 السنوية عىل املركبات  

  قليل األهمية 
املؤسسات  
  العمومية  

  تشجيع التعليم   الرتبية 
أو   أنشطتها  ملجموع  بالنسبة  بإفران  األخوين  جامعة  إعفاء 

  عملياتها وكذا الدخول املحتملة املرتبطة بها. 
  13.006.26  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل   
 الرشكات 

  قليل األهمية 
املنعشون  
  العقاريون 

نشاطات  
  عقارية

ر    تشجيع االستث
األرباح   يخص  في  العقاري  عي  الج التوظيف  هيئات  إعفاء 
املعدة   املبنية  العقارات  كراء  من  املتأتية  للعائدات  املطابقة 

  ألغراض مهنية. 
  13.006.31  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل   
 الرشكات 

  املقاوالت األجنبية   قليل األهمية 
استخراج 

وة   واستغالل ال
  املعدنية 

تنمية القطاع 
  املنجمي

األرباح   املنبع  يف  املحجوزة  الرشكات  عىل  الرضيبة  من  تعفى 
والربائح املوزعة من طرف املنشآت الحاصلة عىل امتياز الستغالل  

  الهيدروكاربورات. حقول 
  13.006.51  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل   
 الرشكات 

  املقاوالت  قليل األهمية 
الخدمات 
املقدمة  
  للمقاوالت

تحديث النسيج  
  االقتصادي

) سنوات بالنسبة  4إعفاء من الرضيبة عىل الرشكات طيلة أربع (
  للرشكات التي تستغل مراكز تدب املحاسبة املعتمدة. 

  13.006.71  إعفاء جز
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  قليل األهمية 
الصناع ومقدمي  

  الخدمات
قطاع الصناعة  

  التقليدية 
تشجيع الصناعة  

  التقليدية 
املخفض   بالسعر  ,17,5فرض الرضيبة عىل الرشكات  املطبق   % 

الصايف   الربح  مبلغ  فيها  يفوق  التي  الرشيحة     1.000.000عىل 
  13.006.73  تخفيض

الرضيبة عىل   
 الرشكات 
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الي    2020املبلغ سنة   )
 الدرهم) 

  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

) سنوات، بالنسبة للمنشآت الحرفية التي  5درهم ,طيلة خمس (
  يكون إنتاجها أساسا حصيلة عمل يدوي.

  املقاوالت  قليل األهمية 

صناعة  
السيارات 

والصناعات  
وية   الكي

ر    تشجيع االستث

تتمتع املنشآت الخاضعة للرضيبة عىل الرشكات من تخفيض من  
يف   مساهمتها  ملبلغ  املطابق  الرضيبة  مبلغ  يساوي  الرضيبة 

ل املقاوالت حديثة النشأة املبتكرة يف مجال التكنولوجيات رأس
  .الحديثة

  13.006.81  تخفيض
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  تشجيع التعليم   الرتبية   مؤسسات التعليم   قليل األهمية 
خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة جامعة األخوين  

  بإفران.
  13.010.05  خصم

الرضيبة عىل   
 الرشكات 

  قليل األهمية 
الجمعيات 
  واملؤسسات

الصحة، العمل  
عي  االجت

  والثقايف 

بقطاع  النهوض 
  الصحة

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

  13.010.08  خصم
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  وكاالت التنمية   قليل األهمية 
املناطق 
  الجغرافية 

تنمية املناطق  
  املحرومة

الخاصة  خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة الوكالة  
  البحر األبيض املتوسط. -طنجة 

  13.010.16  خصم
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  قليل األهمية 
الجمعيات 
  واملؤسسات

الصحة، العمل  
عي  االجت

  والثقايف 

النهوض باالقتصاد  
عي   االجت

جمعيات   لفائدة  املمنوحة  العينية  أو  النقدية  الهبات  خصم 
  السلفات الصغرى. 

  13.010.20  خصم
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  قليل األهمية 
املنعشون  
  العقاريون 

نشاطات  
  عقارية

تشجيع امتالك  
  السكن 

إعفاء املنعش العقاري في يخص العقود واألنشطة والدخول 
إطار اتفاقية مربمة مع الدولة تكون    برنامج، يفاملتعلقة بإنجاز  
سكن بالوسط الحرضي أو    200لبناء    للتحمالت،مشفوعة بدفرت  

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

مرت مربع وال يزيد    60إىل    50احة املغطاة لكل وحدة منها  املس
درهم باحتساب الرضيبة   000 140مجموع قيمتها العقارية عىل  

  عىل القيمة املضافة. 

  13.247.02  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  قليل األهمية 
املنعشون  
  العقاريون 

نشاطات  
  عقارية

تشجيع امتالك  
  السكن 

ان سنوات عىل األك من الرضيبة عىل الرشكات  اإلعفاء ملدة 
القيمة   زائد  برسم  أو  بالكراء  املرتبطة  املهنية  الدخول  برسم 

  13.247.07  إعفاء جز
الرضيبة عىل   

 الرشكات 



 2021لسنة مرشوع قانون املالية     

 
الي    2020املبلغ سنة   )

 الدرهم) 
  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

) الث  مدة  انقضاء  بعد  املساكن  تفويت  )  8املحقق يف حالة 
سنوات بالنسبة للمؤجرين الذين يربمون اتفاقية مع الدولة يكون  

وعرش  خمسة  اقتناء  منها  (الغرض  عىل  25ون  عيا  اجت سكنا   (
) سنوات  ا  ملدة  للكراء  تخصيصها  قصد  األقل  8األقل  عىل   (

لها للسكن الرئييس.    ألجل استع

  املقاوالت  قليل األهمية 
نشاطات  

  عقارية
ر    تشجيع االستث

نسبته   الرشكات  عىل  للرضيبة  برسم  50تخفيض  زائد  %  صايف 
عي   القيمة املحقق عىل إثر املساهمة يف هيئات التوظيف الج

  العقاري. 
  13.247.09  تخفيض

الرضيبة عىل   
 الرشكات 

ت الدولية   قليل األهمية    التعاون الدويل   املنظ
تخفيض كلفة  

  التمويل
  13.006.14  إعفاء كيل   إعفاء الرشكة املالية الدولية. 

الرضيبة عىل   
 الرشكات 

ت الدولية   قليل األهمية    التعاون الدويل   املنظ
تقوية التعاون  

  الدويل
  13.006.15  إعفاء كيل   إعفاء وكالة بيت مال القدس الرشيف. 

الرضيبة عىل   
 الرشكات 

  وساطة مالية   املقاوالت  قليل األهمية 
تخفيض كلفة  

  التمويل
املال   رأس  توظيف  هيئات  األرباح  إعفاء  يخص  في  باملجازفة 

 .   املحققة يف إطار غرضها القانو
  13.006.19  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل   
 الرشكات 

  قليل األهمية 
املؤسسات  
  العمومية  

نشاطات  
  عقارية

تشجيع امتالك  
  السكن 

عية    13.006.20  إعفاء كيل   SONADAC. إعفاء الرشكة الوطنية للتهيئة الج
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  قليل األهمية 
املؤسسات  
  العمومية  

نشاطات  
  عقارية

تشجيع امتالك  
  السكن 

  13.006.21  إعفاء كيل   إعفاء رشكة " سال الجديدة". 
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  املقاوالت قليل األهمية 
النشاطات  
الثقافية  
  والرياضية

النهوض بالثقافة  
واستغالل أوقات  

  الفراغ

 عىل الرضيبة مجموع من اإلعفاء من  الرياضية الرشكات تستفيد
 متتالية محاسبية سنوات (5)        خمس مدة طوال الرشكات

 الرضيبة فرض ومن  لالستغالل األوىل املحاسبية السنة من  تبتدئ
 أدناه  "ألف"- I - 19 املادة يف عليه  املنصوص بالسعرين

  .املدة هذه بعد  في 

13.006.40  إعفاء جز   الرضيبة عىل الرشكات

  الفالحون   قليل األهمية 
الفالحة، الصيد  
البحري، تربية  
  األحياء املائية

ر    تشجيع االستث

الشياع   يف  الرشكاء  املالك  أو  األفراد  الفالحي  املستغل  إعفاء 
الفالحية   الدخول  برسم  الدخل  والذين  الخاضع للرضيبة عىل 

ل سنوي برسم هذه الدخ  يحققون ول يعادل أو يفوق  رقم أع
مالي تم    خمسة  الذي  القيمة  زائد  صايف  إىل  بالنسبة  درهم، 

 الرضيبة عىل الدخل    14.161.03  إعفاء كيل 



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

الي    2020املبلغ سنة   )
 الدرهم) 

  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

عن بجميع  املساهمة  إثر  عىل  وخصوم  تحقيقه  أصول  ارص 
  .مستغالتهم الفالحية يف رشكة خاضعة للرضيبة عىل الرشكات

  قليل األهمية 
املنعشون  
  العقاريون 

نشاطات  
  عقارية

ر    تشجيع االستث

 برسم للرضيبة الخاضع عىل الدخل عىل الرضيبة تفرض ال
 الحقيقية  الصافية  النتيجة نظامي وفق املحددة املهنية دخولهم

 مقيدة بعقارات  يساهمون والذين  املبسطة الصافية النتيجة أو
عي للتوظيف  هيئة يف  الثابتة بأصولهم  بالنسبة ، العقاري الج

 املذكورة، املساهمة إثر  عىل تم تحقيقه  الذي القيمة  زائد  لصايف
أن  يناير  فاتح  من املمتدة الفرتة خالل املساهمة تتم  ويجب 

  20 20ديسمرب 31 غاية إىل 2018

 الرضيبة عىل الدخل    14.247.07  إعفاء كيل 

  املقاوالت  قليل األهمية 
جميع 

  القطاعات
ر   الرضيبة عىل الدخل    14.035.01  تسهيالت مالية   إمكانية القيام باهتالك تنازيل لسلع التجهيز.   تشجيع االستث

  تشجيع التعليم   الرتبية   مؤسسات التعليم   قليل األهمية 
خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة جامعة األخوين  

  بإفران.
 الرضيبة عىل الدخل    14.028.04  خصم

  الجمعيات  قليل األهمية 
الصحة، العمل  

عي  االجت
  والثقايف 

النهوض بقطاع  
  الصحة

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

 الرضيبة عىل الدخل    14.028.07  خصم

  قطاع السياحة  املقاوالت  قليل األهمية 
النهوض بالقطاع  

  السياحي

الرضيبة   أساس  من  للجزء  بالنسبة  الفندقية  املنشآت  تستفيد 
لها واملحقق بعمالت أجنبية، من اإلعفاء الكيل   املطابق لرقم أع

سنوات ابتداء من أول عملية    5خالل  من الرضيبة عىل الدخل  
%  20إيواء منجزة بعمالت أجنبية وبتطبيق سعر مخفض نسبته 

  في بعد هذه املدة. 

 الرضيبة عىل الدخل    14.031.05  إعفاء جز

  املقاوالت  قليل األهمية 
استخراج 

وة   واستغالل ال
  املعدنية 

تنمية القطاع 
  املنجمي

املنجمية   املنشآت  بالسعر  تستفيد  الرضيبة  فرض  من  املصدرة 
  % برسم من الرضيبة عىل الدخل. 20املخفض 

 الرضيبة عىل الدخل    14.031.06  إعفاء جز



 2021لسنة مرشوع قانون املالية     

 
الي    2020املبلغ سنة   )

 الدرهم) 
  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  املقاوالت  قليل األهمية 
استخراج 

وة   واستغالل ال
  املعدنية 

تنمية القطاع 
  املنجمي

تستفيد املنشآت املنجمية التي تبيع منتجاتها إىل منشآت تتوىل 
املخفض   بالسعر  الرضيبة  فرض  قيمتها، من  بعد رفع  تصديرها 

20% .  
 الرضيبة عىل الدخل    14.031.07  تخفيض

  قليل األهمية 
ومقدمي  الصناع  

  الخدمات
قطاع الصناعة  

  التقليدية 
تشجيع الصناعة  

  التقليدية 
املخفض   بالسعر  الرضيبة  فرض  من  الحرفيون  %  20يستفيد 

  املحاسبية الخمس األول.بالنسبة للسنوات 
 الرضيبة عىل الدخل    14.031.12  إعفاء جز

  املصدرون  قليل األهمية 
املناطق 
  الجغرافية 

تشجيع عمليات 
  التصدير 

داخل   أنشطتها  تزاول  التي  املنشآت  الترسيع  تستفيد  مناطق 
األوىل    من  الصناعي   الخمس  السنوات  طوال  الكيل  اإلعفاء 

 بنسبة الرضيبة تخفيضو   املتتالية ابتداء من أول عملية تصدير 
  . املوالية سنة  (20) العرشين طوال %80

 الرضيبة عىل الدخل    14.031.09  إعفاء جز

  قليل األهمية 
املنعشون  
  العقاريون 

نشاطات  
  عقارية

  تشجيع التعليم 

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

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

 الرضيبة عىل الدخل    14.031.14  تخفيضات

  تشجيع التعليم   الرتبية   مؤسسات التعليم   قليل األهمية 
تستفيد املؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين املهني من فرض  

املخفض   بالسعر  املحاسبية  20الرضيبة  للسنوات  بالنسبة   %
  الخمس األوىل. 

 الرضيبة عىل الدخل    14.031.13  إعفاء جز

  الفالحون   قليل األهمية 
الفالحة، الصيد  
البحري، تربية  
  األحياء املائية

تنمية القطاع 
  الفالحي 

الفالحيون الخاضعون للرضيبة من تخفيض   يستفيد املستغلون 
يف   املساهمة  ملبلغ  املطابق  الرضيبة  مبلغ  مال    رأسيساوي 

املقاوالت حديثة النشأة املبتكرة يف مجال التكنولوجيات الحديثة  
 السندات تقييد  يتم أن  رشيطة،  -IV 6املنصوص عليها يف املادة 

 األصول حساب يف املذكورة املساهمة مقابل لكها تم التي
  .الثابتة

 الرضيبة عىل الدخل    14.047.03  تخفيض

  األرس   قليل األهمية 
نشاطات  

  عقارية
تشجيع امتالك  

  السكن 
% من مجموع الدخل املفروضة عليه الرضيبة  10خصم يف حدود  

 ب املرابحة، عقد إطار يف مسبقا عليه املتفق املعلوم الربحملبلغ  
 الرضيبة عىل الدخل    14.028.22  خصم



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

الي    2020املبلغ سنة   )
 الدرهم) 

  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

نمؤسساتو  للرضيبة الخاضع  يف املعتربة  الهيآت  أو االئت
  . مسكن رئييس  بناء أو  لك بغرض وذلك حكمها

  األرس   قليل األهمية 
نشاطات  

  عقارية
تشجيع امتالك  

  السكن 

% من مجموع الدخل املفروضة عليه الرضيبة  10خصم يف حدود  
"هامش   منتهية  ملبلغ  "إجارة  عقد  إطار  يف  املحدد  اإليجار" 

مؤسسات   إىل  للرضيبة  الخاضع  طرف  من  املؤدى  بالتمليك" 
ن أو الهيئات املعتربة يف حكمها  بناء أو لك بغرض وذلك  االئت

  .رئييس مسكن 

 الرضيبة عىل الدخل    14.028.23  األرس 

  قليل األهمية 
املؤلفون  
  والفنانون 

النشاطات  
  الثقافية 

النهوض بالثقافة  
واستغالل أوقات  

  الفراغ

إلعفاء من الرضيبة عىل الدخل بالنسبة للجوائز األدبية والفنية  ا
  .) درهم سنويا000 100التي ال يفوق مبلغها مائة ألف (

 الرضيبة عىل الدخل    14.057.18  إعفاء كيل 

 األرس   قليل األهمية 

الصحة، العمل  

عي  االجت

  والثقايف 

النهوض بالقطاع  

عي   االجت

إعفاء رصيد الوفاة املدفوع لفائدة ذوي حقوق املوظف املدني  
الرتابية   عات  والج للدولة  التابع  واألعوان  والعسكري 
بها  الجاري  التنظيمية  والنصوص  القوان  وجب  واملؤسسات 

 العمل 

 الرضيبة عىل الدخل   14.057.22  إعفاء كيل 

 األرس  قليل األهمية 

الصحة، العمل  

عي  االجت

  والثقايف 

النهوض بالقطاع  

عي   االجت

إعفاء األجر والتعويضات املدفوعة للمجندين يف الخدمة  
العسكرية، طبقا للنصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها 

 العمل. 
  الرضيبة عىل الدخل  14.057.23 إعفاء كيل 

  األرس   األهمية قليل 
نشاطات  

  عقارية
تشجيع امتالك  

  السكن 

املحصل   القروض  وفوائد  أصل  لتسديد  املدفوعة  املبالغ  خصم 
عليها أو تكلفة الرشاء ومبلغ الربح املعلوم املتفق عليه مسبقا يف  

الرشاء   تكلفة  أو  املرابحة"  عقد"  هامشإطار  اإليجار   ومبلغ 
بالتمليك" منتهية  "إجارة  عقد  إطار  يف  اقتناء    املؤدى  أجل  من 

عية مخصصة للسكن ا   لرئييس. مساكن اجت

 الرضيبة عىل الدخل    14.059.02  خصوم 

  القطاع املايل  األرس   قليل األهمية 
دعم القدرة  

  الرشائية

أو قيم عمليات   املتعلق بجزء قيمة  الربح أو كرس الربح  إعفاء 
والدين  املال  رأس  سندات  من  ها  وغ املنقولة  القيم  تفويت 

  درهم.   000 30املنجزة خالل سنة مدنية إذا كان ال يتجاوز حدود  
 الرضيبة عىل الدخل    14.068.02  إعفاء كيل 



 2021لسنة مرشوع قانون املالية     

 
الي    2020املبلغ سنة   )

 الدرهم) 
  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  القطاع املايل  األرس   قليل األهمية 
االدخار  تعبئة 

  الداخيل
 الرضيبة عىل الدخل    14.068.05  إعفاء كيل   إعفاء الفوائد املدفوعة ملالك مخطط االدخار للسكن. 

  القطاع املايل  األرس   قليل األهمية 
تعبئة االدخار  

  الداخيل
 الرضيبة عىل الدخل    14.068.06  إعفاء كيل   إعفاء الفوائد املدفوعة ملالك مخطط االدخار للتعليم. 

  القطاع املايل  األرس   قليل األهمية 
تعبئة االدخار  

  الداخيل

إعفاء الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة  
 االحتفاظ رشيطة  املحققة يف إطار مخطط االدخار يف األسهم

يل باملبلغ  يف بها املتعلقة املرسملة والعوائد للدفعات اإلج
 األقل عىل سنوات (5) خمس ملدة  الذكر  السالف املخطط

 املنجزة الدفعات مبلغ يتجاوز ال و أن افتتاحه تاريخ من  ابتداء
  (  مليو املذكور املخطط إطار يف للرضيبة  الخاضع طرف  من

  . درهم) 2.000.000

 الرضيبة عىل الدخل    14.068.07  إعفاء كيل 

  القطاع املايل  األرس   قليل األهمية 
تعبئة االدخار  

  الداخيل

املنقولة   األموال  رؤوس  عن  الناشئة  واألرباح  الدخول  إعفاء 
 االحتفاظ  رشيطة  املحققة يف إطار مخطط االدخار يف املقاولة

يل باملبلغ  يف بها املتعلقة املرسملة والعوائد للدفعات اإلج
 ابتداء األقل عىل سنوات (5) خمس ملدة الذكر   السالف املخطط

 إطار يف املنجزة الدفعات مبلغ يتجاوز ال أن و  افتتاحه تاريخ من
  .درهم) 2.000.000(مليو املذكور املخطط

 الرضيبة عىل الدخل    14.068.08  إعفاء كيل 

  القطاع املايل  األرس   قليل األهمية 
تعبئة االدخار  

  الداخيل
% بالنسبة لألرباح الصافية الناتجة عن  15تطبيق سعر مخفض  

  األسهم املسعرة بالبورصة. تفويت 
 الرضيبة عىل الدخل    14.073.04  رضائب جزافية

  القطاع املايل  األرس   قليل األهمية 
تعبئة االدخار  

  الداخيل

% بالنسبة لألرباح الصافية الناتجة عن  15تطبيق سعر مخفض  
االدخار يف   السيولة من مخطط  أو  السندات  اسرتداد أو سحب 

  .املحددةاألسهم قبل املدة 
 الرضيبة عىل الدخل    14.073.06  رضائب جزافية

  القطاع املايل  األرس   قليل األهمية 
النهوض بالقطاع  

عي   االجت

الرضيبة   من   األزواج وب  والفروع األصول ب  الهبة تعفى 
 تم  كفالة إطار يف واملكفول الكافل وب واألخوات واإلخوة
 القارصين، بشؤون  املكلف القايض أصدره أمر  عىل بناء إسنادها

 األطفال بكفالة املتعلق  15.01 رقم القانون  ألحكام  طبقا
ها املنقولة بالقيم يتعلق في  ،املهمل  رأس  سندات من وغ
  .والدين املال

 الرضيبة عىل الدخل    14.068.01  إعفاء كيل 



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

الي    2020املبلغ سنة   )
 الدرهم) 

  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  األرس   قليل األهمية 
جميع 

  القطاعات
ر    تشجيع االستث

لرضيبة عىل الدخل برسم األرباح العقارية املحققة  االعفاء من ا
املساهمة   بعملية  يقومون  الذين  الذاتي  األشخاص  طرف  من 
بعقار أو حق عيني عقاري أو ه معا يف ملكيتهم ضمن أصل  
العقاري، رشيطة اإلدالء  عي  الج التوظيف  الرشكة غ هيئات 

  .باإلقرار املنصوص عليه يف املادة

 الرضيبة عىل الدخل    14.161.02  فاء كيل إع

  املقاوالت قليل األهمية 
جميع 

  القطاعات
ر    تشجيع االستث

 يساهمون الذين الذاتي األشخاص عىل الرضيبة تفرض ال
 عدة أو رشكة يف لكونها التي املال س أ ر  سندات بجميع
 الرشكات، عىل للرضيبة خاضعة مقيمة قابضة رشكة يف رشكات،
 إثر  عىل تحقيقه تم الذي القيمة ئداز  صايف إىل بالنسبة

  املذكورة املساهمة

  إعفاء كيل 
14.161.04 

  
 الرضيبة عىل الدخل  

  املقاوالت  قليل األهمية 
جميع 

  القطاعات
تخفيض كلفة  

  املعامالت
  50.129.06  إعفاء كيل   عقود إجارة الخدمة املشهود عليها كتابة. 

واجبات التسجيل   
    والتنرب 

  وكاالت التنمية   قليل األهمية 
نشاطات  

  عقارية
تشجيع امتالك  

  السكن 
  50.129.12  إعفاء كيل   العقود املتعلقة بالعمليات التي تنجزها رشكة سال الجديدة. 

واجبات التسجيل   
    والتنرب 

  الدولة  قليل األهمية 
نشاطات  

  عقارية
تشجيع امتالك  

  السكن 

عية   العقود والعمليات التي تنجزها الرشكة الوطنية للتهيئة الج
)SONADAC  تخص عية  اجت مساكن  بإنجاز  املتعلقة   (

  مشاريع " النسيم". 
  50.129.13  إعفاء كيل 

واجبات التسجيل   
    والتنرب 

  الجمعيات  قليل األهمية 
الصحة، العمل  

عي  االجت
  والثقايف 

النهوض بقطاع  
  الصحة

بن   زايد  الشيخ  مؤسسة  وعمليات  بنشاط  املتعلقة  العقود 
  سلطان. 

  50.129.16  إعفاء كيل 
واجبات التسجيل   

    والتنرب 

  الجمعيات  قليل األهمية 
الصحة، العمل  

عي  االجت
  والثقايف 

النهوض بقطاع  
  الصحة

  50.129.17  إعفاء كيل   العقود املتعلقة بنشاط وعمليات مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد. 
واجبات التسجيل   

    والتنرب 

  الجمعيات  قليل األهمية 
الصحة، العمل  

عي  االجت
  والثقايف 

تشجيع امتالك  
  السكن 

  50.129.21  إعفاء كيل   عمليات الجمعيات النقابية ألرباب األمالك الحرضية. 
واجبات التسجيل   

    والتنرب 



 2021لسنة مرشوع قانون املالية     

 
الي    2020املبلغ سنة   )

 الدرهم) 
  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  األرس   قليل األهمية 
نشاطات  

  عقارية
امتالك  تشجيع 

  السكن 

العقود املثبتة للبيع أو الكراء عن طريق اإليجار الحكري لقطع  
عات  أرضية يف ملك الدولة، مجهزة من طرفها أو من طرف الج
املحلية ومخصصة إلعادة إيواء سكان األحياء غ الصحية أو مدن  

  الصفيح. 

  50.129.22  إعفاء كيل 
واجبات التسجيل   

    والتنرب 

  األرس   األهمية قليل 
نشاطات  

  عقارية
تشجيع امتالك  

  السكن 
عقود اإليجار والتخيل عن اإليجار والكراء من الباطن، لعقارات 

  أو حقوق عينية عقارية واملربمة شفاهيا.
  50.129.23  إعفاء كيل 

واجبات التسجيل   
    والتنرب 

  الرتبية   الجمعيات  قليل األهمية 
النهوض بالقطاع  

عي   االجت
ية مكفويل األمة.    50.129.24  إعفاء كيل   املحررات املتعلقة التي يكون الغرض منها ح

واجبات التسجيل   
    والتنرب 

 املقاوالت  قليل األهمية 

السالمة  

واالحتياط 

عي   االجت

تعبئة االدخار  

  الداخيل

عقود التأم املربمة من لدن مقاوالت التأم واعادة التأم أو  
  لفائدتها الخاضعة للرسم عىل عقود التأم 

  50.129.27  إعفاء كيل 
واجبات التسجيل   

    والتنرب 

  قليل األهمية 
املنعشون  
  العقاريون 

نشاطات  
  عقارية

تشجيع امتالك  
  السكن 

إعفاء عقود اقتناء أراض مخصصة لبناء أحياء أو إقامات أو مبان  
الطاقة اإليوائية غرفة ال تقل    50جامعية مكونة عىل األقل من  

لكل غرفة عن رسيرين وذلك يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة  
  سنوات.   3وداخل أجل أقصاه 

  50.129.29  إعفاء كيل 
واجبات التسجيل   

    والتنرب 

  وكاالت التنمية   قليل األهمية 
املناطق 
  الجغرافية 

ر    تشجيع االستث
عوض إىل كل من  نقل األموال التابعة مللك الدولة الخاص بدون  

  البحر األبيض املتوسط والرشكات املتدخلة. -الوكالة الخاصة طنجة
  50.129.32  إعفاء كيل 

واجبات التسجيل   
    والتنرب 

  املقاوالت  قليل األهمية 
جميع 

  القطاعات
تحديث النسيج  

  االقتصادي

ال بتحمل  املتعلقة  التفويت  للرشكات    خصوم واجبات  بالنسبة 
الثالث   خالل  تقوم  التي  االقتصادي  النفع  ذات  واملجموعات 
سنوات التالية للتخفيض رأس املال املذكور، بإعادة تكوين رأس  

  املال كليا أو جزئيا. 

  50.129.34  إعفاء كيل 
واجبات التسجيل   

    والتنرب 

  املقاوالت  قليل األهمية 
جميع 

  القطاعات
تحديث النسيج  

  االقتصادي

ال بتحمل  املتعلقة  التفويت  إلندماج    خصومواجبات  بالنسبة 
تم  سواء  املحدودة  املسؤولية  ذات  رشكات  أو  األسهم  رشكات 

  اإلندماج عن طريق الضم أو إحداث رشكة جديدة. 
  50.129.35  إعفاء كيل 

واجبات التسجيل   
    والتنرب 



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

الي    2020املبلغ سنة   )
 الدرهم) 

  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  القطاع املايل  املقاوالت  قليل األهمية 
االدخار  تعبئة 

  الداخيل

ال بتحمل  املتعلقة  التفويت  يف   خصومواجبات  للزيادة  بالنسبة 
رأس مال الرشكات التي أدرجت أسهمها يف جدول أسعار بورصة  

  القيم. 
  50.129.36  إعفاء كيل 

واجبات التسجيل   
    والتنرب 

  القطاع املايل  املقاوالت  قليل األهمية 
تعبئة االدخار  

  الداخيل

والتغي  إعفاء   املال  رأس  عىل  الطارئ  بالتغ  املتعلقة  العقود 
املدخل عىل األنظمة األساسية أو أنظمة تسي هيئات التوظيف  
العقاري   عي  الج التوظيف  وهيئات  املنقولة  للقيم  عي  الج
السالفة الذكر وكذلك العقود املتعلقة بالتغ الطارئ عىل رأس  

ة األساسية أو الضوابط املتعلقة  املال والتغي املدخل عىل األنظم
وجب  املحدثة  باملجازفة  املال  رأس  توظيف  هيئات  بتسي 

  السالف الذكر.  05-41القانون رقم 

  50.129.37  إعفاء كيل 
واجبات التسجيل   

    والتنرب 

  القطاع املايل  املقاوالت  قليل األهمية 
تعبئة االدخار  

  الداخيل

املتعلقة   العقود  عي  إعفاء  الج التوظيف  صناديق  بتأسيس 
والحصص   االقرتاض  سندات  وإصدار  األصول  وبتملك  للتسنيد 
ها من العقود املتعلقة بس   وتفويتها وتغي ضوابط التسي وغ

  الصناديق املذكورة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. 

  50.129.41  إعفاء كيل 
واجبات التسجيل   

    والتنرب 

  األهمية قليل 
املنعشون  
  العقاريون 

نشاطات  
  عقارية

ر    تشجيع االستث
املقدمة   الرهن  إنشاء  عقود  أو  البنكية  الكفالة  تأسيس  عقود 

نا ألداء واجبات التسجيل.    ض
  50.129.42  إعفاء كيل 

واجبات التسجيل   
    والتنرب 

ل أو العمليات املتعلقة بجامعة األخوين بإفران. العقود أو    تشجيع التعليم   الرتبية   مؤسسات التعليم   قليل األهمية    50.129.43  إعفاء كيل   األع
واجبات التسجيل   

    والتنرب 

ر   القطاع املايل  املقاوالت  قليل األهمية    تشجيع االستث
لصفة   املكتسبة  الرشكات  والزيادة يف رأس مال  التأسيس  عقود 

  ."القطب املايل للدار البيضاء"
  50.129.47  إعفاء كيل 

واجبات التسجيل   
    والتنرب 

  املقاوالت  قليل األهمية 
النشاطات  
الثقافية  
  والرياضية

النهوض بالثقافة  
واستغالل أوقات  

  الفراغ

 الرياضية الجمعيات وجبها تساهم التي راتواملحر  العقود
  الرياضية الرشكات يف  وخصومها أصولها بكل  أو بجزء

50.129.55  إعفاء كيل 
واجبات التسجيل  

  والتنرب 

ت الدولية   قليل األهمية    وساطة مالية  املنظ
تخفيض كلفة  

  التمويل

إلعادة   األورو  البنك  ينجزها  التي  بالعمليات  املتعلقة  العقود 
يتحمل   ح  لفائدته  املنجزة  االقتناءات  وكذا  والتنمية  ر  اإلع

 البنك املذكور وحده وبصفة نهائية عبء الرضيبة . 
  50.129.61  إعفاء كيل 

واجبات التسجيل  
     والتنرب 



 2021لسنة مرشوع قانون املالية     

 
الي    2020املبلغ سنة   )

 الدرهم) 
  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  املقاوالت  قليل األهمية 
جميع 

  القطاعات
تخفيض كلفة  

  املعامالت
% بالنسبة للسلع املخزنة املبيعة مع  1.5تطبيق السعر املخفض  

  األصل التجاري. 
  50.133.16  تخفيض

واجبات التسجيل   
    والتنرب 

  القطاع املايل  املقاوالت  قليل األهمية 
تخفيض كلفة  

  التمويل

% بالنسبة لعمليات التخيل عن سندات  1تطبيق السعر املخفض  
عات  الج أو  املقاوالت  أو  الرشكات  تصدرها  التي  االقرتاض 

  املحلية او املؤسسات العامة. 
  50.133.17  تخفيض

واجبات التسجيل   
    والتنرب 

  القطاع املايل  املقاوالت  قليل األهمية 
تخفيض كلفة  

  املعامالت
% بالنسبة للتمديد غ املرشوط ألجل  1تطبيق السعر املخفض  

  أداء دين.
  50.133.22  تخفيض

واجبات التسجيل   
    والتنرب 

  قليل األهمية 
املنعشون  
  العقاريون 

نشاطات  
  عقارية

تشجيع امتالك  
  السكن 

إعفاء املنعش العقاري في يخص العقود واألنشطة والدخول 
الدولة تكون   برنامج يف إطار اتفاقية مربمة مع  املتعلقة بإنجاز 

سكن بالوسط الحرضي أو    200للتحمالت، لبناء  مشفوعة بدفرت  
50  ) أقصاها خمس  فرتة  القروي، موزع عىل  بالوسط    )5سكن 

هذا    سنوات ويهم  للبناء.  رخصة  أول  تسليم  تاريخ  من  تبتدئ 
العقارية املخفضة التي ال تتجاوز   القيمة  اإلعفاء املساكن ذات 

مرت مربع وال يزيد    60إىل    50املساحة املغطاة لكل وحدة منها  
  درهم باحتساب الرضيبة.   000 140مجموع قيمتها العقارية عىل  

  50.247.01  إعفاء كيل 
  واجبات التسجيل 

    والتنرب 

  قليل األهمية 
املنعشون  
  العقاريون 

نشاطات  
  عقارية

تشجيع امتالك  
  السكن 

التسجيل   واجبات  من  الذين  والتنرب  اإلعفاء  لألشخاص  بالنسبة 
يقتنون مساكن مبنية من طرف املنعش العقاري الذين يربمون  

سكنا   150اتفاقية مع الدولة لبناء ما ال يقل عن مائة وخمس  
سنوات    5ك هو معرف بعده، موزع عىل فرتة أقصاها خمس  

ن بيع املرت املربع املغطى ستة آالف  بحيث ال يجب أنا يتعدى 
هم باحتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة؛ ويجب أن  در   000 6

ان   مرتا    150ومائة وخمس    80ترتاوح املساحة املغطاة ما ب 
  مربعا. 

  50.247.05  إعفاء كيل 
واجبات التسجيل   

    والتنرب 

  االحزاب السياسية  قليل األهمية 
نشاطات  
  سياسية 

تشجيع االحزاب  

  السياسية 

 الرضورية السياسية زاب األح طرف  منارات العق اقتناء عقود
رسة  .نشاطها مل

  2020 يناير  فاتح من  ابتداء سنت ملدة املذكور اإلعفاء ويطبق
50.247.06    مؤقتإعفاء 

واجبات التسجيل   
    والتنرب 



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

الي    2020املبلغ سنة   )
 الدرهم) 

  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  املأجورون  قليل األهمية 
السالمة  

واالحتياط 
عي   االجت

تعبئة االدخار  
  الداخيل

التام عىل العمليات التي يكون محلها أداء رأس  إعفاء عقود  
  مال يف حالة زواج أو والدة طفل. 

   57.282.07  إعفاء كيل 
الرسم عىل عقود  

 التأم 

  املأجورون  قليل األهمية 
السالمة  

واالحتياط 
عي   االجت

تشجيع امتالك  
  السكن 

اقتناء  محلها  يكون  التي  العمليات  عىل  التام  عقود  إعفاء 
  .عمريةإيرادات   تكوين بواسطةعقارات 

   57.282.09  إعفاء كيل 
الرسم عىل عقود  

 التأم 

  املأجورون  قليل األهمية 
السالمة  

واالحتياط 
عي   االجت

تعبئة االدخار  
  الداخيل

   57.282.11  إعفاء كيل   االرتقابية. إعفاء عقود التام عىل العمليات 
الرسم عىل عقود  

 التأم 

  املأجورون  قليل األهمية 
السالمة  

واالحتياط 
عي   االجت

تعبئة االدخار  
  الداخيل

   57.282.03  إعفاء كيل   إعفاء عقود التأم التي تضمن أخطار الحرب.
الرسم عىل عقود  

 التأم 

  قطاع النقل   املقاوالت  قليل األهمية 
تخفيض كلفة  
  عوامل اإلنتاج 

امللينة املستهلكة خالل    واملحروقات والزيوتإعفاء مواد الوقود  
  عمليات املالحة البحرية من طرف سفن خدمة املوانئ. 

  ABG.03.07  إعفاء كيل 
الرسوم الداخلية عىل  

 االستهالك 

  قطاع النقل   الصيادون  قليل األهمية 
تخفيض كلفة  
  عوامل اإلنتاج 

الوقود   مواد  والزيوتإعفاء  من    واملحروقات  املستهلكة  امللينة 
الوزارة   لكها  التي  بالبحر  البرشية  األرواح  إنقاذ  زوارق  طرف 

  املكلفة بالصيد البحري. 
  ABH.04.07  إعفاء كيل 

الرسوم الداخلية عىل  
 االستهالك 

  قطاع النقل   الصيادون  قليل األهمية 
تخفيض كلفة  
  عوامل اإلنتاج 

الوقود   مواد  والزيوتإعفاء  من    واملحروقات  املستهلكة  امللينة 
البحري   الصيد  مفوضية  لدى  بها  املرصح  الشحن  سفن  طرف 

  البحرية.  والتقاط الطحالبواملستخدمة لجمع 
  ABI.05.07  إعفاء كيل 

الرسوم الداخلية عىل  
 االستهالك 

  قطاع النقل   املقاوالت    قليل األهمية  
تخفيض كلفة  

  اإلنتاج عوامل 
الوقود   مواد  والزيوتإعفاء  يف    واملحروقات  املستهلكة  امللينة 

  عمليات املالحة البحرية نحو الخارج.
  70.163.00  إعفاء كيل 

الرسوم الداخلية عىل  
 االستهالك 

  التعاونيات   يتم تقييمها 
قطاع الصناعة  

  التقليدية 
تشجيع الصناعة  

  التقليدية 

املؤسسة   واتحاداتها  التعاونيات  تنجزها  التي  العمليات  إعفاء 
بشكل قانو عندما تنحرص أنشطتها يف جمع املواد األولية من  
لها السنوي عن   عند املنخرط وتسويقها أو عندما يقل رقم أع
عرشة مالي درهم، دون احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة،  

  40.091.32  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة



 2021لسنة مرشوع قانون املالية     

 
الي    2020املبلغ سنة   )

 الدرهم) 
  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

ارس نشاطا يتعلق   بتحويل مواد أولية تم جمعها من إذا كانت 
  عند منخرطيها. 

   يتم تقييمها 
الصناع ومقدمي  

  الخدمات
  أهداف أخرى  قطاعات أخرى

تدب   ملراكز  ة  املس الرشكات  تقدمها  التي  الخدمات  إعفاء 
  املحاسبة املعتمدة. 

  40.091.48  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل القيمة  

 املضافة

  التعاونيات   يتم تقييمها 
قطاع الصناعة  

  التقليدية 
تشجيع الصناعة  

  التقليدية 

جمع  يف  أنشطتها  تنحرص  عندما  واتحاداتها  التعاونيات  إعفاء 
املواد األولية لدى املنخرط بها وتسويقها، أو عندما يقل رقم  

لها السنوي عن عرشة مالي درهم،   إذا كانت تزاول نشاطا  أع
يتعلق بتحويل املواد األولية بواسطة تجهيزات ومعدات ووسائل  
الخاضعة   الصناعية  املنشآت  تستعمله  ملا  ثلة  م أخرى  إنتاج 

  للرضيبة عىل الرشكات وتسويقها. 

  13.006.09  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

ت الدولية    يتم تقييمها    الدويل التعاون   املنظ
تخفيض كلفة  

  التمويل
  13.006.13  إعفاء كيل   . 50إعفاء صندوق إفريقيا 

الرضيبة عىل   
 الرشكات 

  قطاع التصدير   املصدرون   يتم تقييمها 
تشجيع عمليات 

  التصدير 

) خمس  طيلة  الرشكات  عىل  الرضيبة  مجموع  من  )  5اإلعفاء 
مخفض   بسعر  وفرضها  متتالية  ,17,5سنوات  عىل    %  يطبق 

درهم    1.000.000الرشيحة التي يفوق فيها مبلغ الربح الصايف  
ل املنشآت املحقق برسم   ,في بعد هذه املدة بالنسبة لرقم أع

داخل   املقامة  املنشآت  لفائدة  منتجاتها  من  مناطق  املبيعات 
  . الترسيع الصناعي 

  13.006.36  إعفاء جز
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

ت الدولية   تقييمها  يتم    التعاون الدويل   املنظ
تخفيض كلفة  

  التمويل
عوائد   املنبع،  يف  املحجوزة  الرشكات  عىل  الرضيبة  من  تعفى 

ر.   األسهم اململوكة للبنك األور لالستث
  13.006.52  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل   
 الرشكات 

  الدولة   يتم تقييمها 
اإلدارة 
  العمومية 

تقليص تحمالت  
  الدولة

الفوائد   املنبع،  يف  املحجوزة  الرشكات  عىل  الرضيبة  من  تعفى 
التي   القروض  برسم  املقيمة  غ  الرشكات  لدن  من  املقبوضة 
أو   أجنبية  بعمالت  الودائع  تضمنها؛  أو  الدولة  عليها  تحصل 
أجنبية   بعمالت  املمنوحة  القروض  للتحويل؛  القابلة  بالدراهم 

  سنوات.) عرش 10ملدة تساوي أو تفوق (

  13.006.62  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل   

 الرشكات 
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الي    2020املبلغ سنة   )
 الدرهم) 

  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  قطاع التصدير   املصدرون   يتم تقييمها 
تشجيع عمليات 

  التصدير 

تتمتع املنشآت املقامة يف نفس املنطقة الحرة للتصدير باإلعفاء  
) سنوات املحاسبية األوىل  5من مجموع الرضيبة طوال الخمس (

املتتالية تبتدئ من تاريخ الرشوع يف استغاللها؛ وبفرض الرضيبة  
يف   عليه  املنصوص  بالسعر  "  8.75"  املادةعليها   %II -19   عن

  .نة املحاسبية املتتالية املوالية) س20العرشين (

  13.006.66  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  قطاع التصدير   املصدرون   يتم تقييمها 
تشجيع عمليات 

  التصدير 

% عن  8.75) سنوات وفرض الرضيبة بسعر  5إعفاء كيل طيلة (
ل املنشآت املقامة  20السنوات العرشين ( ) املوالية عىل رقم أع

الصناعي  داخل   الترسيع  من    مناطق  املبيعات  برسم  املحقق 
  منتجاتها لفائدة املنشآت املقامة خارج املناطق املذكورة.

  13.006.67  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  املقاوالت   يتم تقييمها 
جميع 

  القطاعات
ر    تشجيع االستث

) خمس  طيلة  الرشكات  عىل  الرضيبة  من  سنوات  5إعفاء   (
التي تزاول أنشطة   املحاسبية األوىل بالنسبة للرشكات الصناعية 
يف   الرشوع  تاريخ  من  ابتداءا  وذلك  تنظيمي،  بنص  محددة 

  استغاللها. 

  13.006.72  إعفاء كيل 
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

   يتم تقييمها 
املنعشون  
  العقاريون 

نشاطات  
  عقارية

  تشجيع التعليم 

املخفض   بالسعر  املطبق   ،  %17,5فرض الرضيبة عىل الرشكات 
الصايف   الربح  مبلغ  فيها  يفوق  التي  الرشيحة    1.000.000عىل 

) سنوات بالنسبة لدخول اإليجار املحصل  5,طيلة خمس (  درهم
الذين    ، معنوي أشخاص   ، العقاري املنعش  لدن  من  عليها 

سنوات يف إطار اتفاقية مربمة مع    3ينجزون خالل مدة أقصاها  
الدولة، عمليات بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية مكونة عىل  

من   اإليوائ  50األقل  الطاقة  تزيد  ال  عن  غرفة  غرفة  لكل  ية 
  رسيرين.

  13.006.76  تخفيض
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

   يتم تقييمها 
الجمعيات 
  واملؤسسات

األنشطة  
  الجمعوية

النهوض باالقتصاد  
عي   االجت

املشاريع  لفائدة  املمنوحة  العينية  أو  النقدية  الهبات  خصم 
واملشاريع   الخاصة  أو  العمومية  للمقاوالت  التابعة  عية  االجت
عية التابعة للمؤسسات املأذون لها بتسلم هبات، وذلك   االجت

ل الواهب2يف حدود نسبة اثن يف األلف(   .‰) من رقم أع

  13.010.21  خصم
الرضيبة عىل   

 الرشكات 

  املقاوالت   يتم تقييمها 
نشاطات  

  عقارية
تشجيع امتالك  

  السكن 
إعفاء املؤجرون الذين يربمون اتفاقية مع الدولة يكون الغرض  

) سكنا ذي القيمة العقارية املخفضة عىل  20منها اقتناء عرشين (
  13.247.03  إعفاء كيل 

الرضيبة عىل   
 الرشكات 
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 الدرهم) 
  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

) سنوات  ان  ملدة  للكراء  تخصيصها  قصد  األقل  8األقل  عىل   (
األك   عىل  سنوات  ان  ملدة  الرئييس،  للسكن  لها  استع ألجل 

لإليجار من الرضيبة عىل الرشكات  ابتداء من سنة إبرام أول عقد  
برسم دخولهم املهنية املرتبطة بالكراء وبرسم زائد القيمة املحقق 
يف حالة تفويت املساكن السالفة الذكر بعد انقضاء مدة الث  

  ) سنوات. 8(

   يتم تقييمها 
املنعشون  
  العقاريون 

نشاطات  
  عقارية

تشجيع امتالك  
  السكن 

) ان  ملدة  عىل  8اإلعفاء  الرضيبة  من  األك  عىل  سنوات   (
زائد   برسم  أو  بالكراء  املرتبطة  املهنية  الدخول  برسم  الرشكات 
القيمة املحقق يف حالة تفويت املساكن بعد انقضاء مدة الث  

الذين يربمون اتفاقية مع الدولة    للمؤجرين) سنوات بالنسبة  8(
عيا  25وعرشون (  يكون الغرض منها اقتناء خمسة ) سكنا اجت

ا سنوات ( ) عىل األقل  8عىل األقل قصد تخصيصها للكراء ملدة 
) ان  ملدة  اإلعفاء  من  الرئييس،  للسكن  لها  استع )  8ألجل 

  .سنوات عىل األك ابتداء من سنة إبرام أول عقد لإليجار

 الرضيبة عىل الدخل    14.247.05  إعفاء جز

  تقييمها  يتم 
املنعشون  
  العقاريون 

نشاطات  
  عقارية

تشجيع امتالك  
  السكن 

إعفاء املنعش العقاري في يخص العقود واألنشطة والدخول 
املتعلقة بإنجاز برنامج، يف إطار اتفاقية مربمة مع الدولة تكون  

سكن بالوسط الحرضي أو    200مشفوعة بدفرت للتحمالت، لبناء  
50  ) أقصاها خمس  فرتة  القروي، موزع عىل  بالوسط  )  5سكن 

ر  أول  تسليم  تاريخ  من  تبتدئ  هذا  سنوات  ويهم  للبناء.  خصة 
العقارية املخفضة التي ال تتجاوز   القيمة  اإلعفاء املساكن ذات 

مرت مربع وال يزيد    60إىل    50املساحة املغطاة لكل وحدة منها  
رهم باحتساب الرضيبة د000 140 عىل  مجموع قيمتها العقارية  

  عىل القيمة املضافة. 

 الرضيبة عىل الدخل    14.247.01  إعفاء كيل 

  املقاوالت   يتم تقييمها 
نشاطات  

  عقارية
تشجيع امتالك  

  السكن 

إعفاء املؤجرون الذين يربمون اتفاقية مع الدولة يكون الغرض  
) سكنا ذي القيمة العقارية املخفضة عىل  20منها اقتناء عرشين (

) سنوات  ان  ملدة  للكراء  تخصيصها  قصد  األقل  8األقل  عىل   (
ان ( لها للسكن الرئييس، وذلك ملدة  ) سنوات عىل  8ألجل استع

إبرام  سنة  ابتداء من  الرضيبة عىل    األك  من  لإليجار  عقد  أول 

 الرضيبة عىل الدخل    14.247.02  إعفاء كيل 
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الي    2020املبلغ سنة   )
 الدرهم) 

  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

الدخل برسم دخولهم املهنية املرتبطة بالكراء وبرسم زائد القيمة  
املحقق يف حالة تفويت املساكن السالفة الذكر بعد انقضاء مدة  

  ) سنوات. 8الث (

  وكاالت التنمية    يتم تقييمها 
املناطق 
  الجغرافية 

تنمية املناطق  
  املحرومة

خصم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لفائدة الوكالة الخاصة  
  طنجة البحر األبيض املتوسط. 

 الرضيبة عىل الدخل    14.028.15  خصم

  الجمعيات   يتم تقييمها 
األنشطة  
  الجمعوية

النهوض بالقطاع  
عي   االجت

أو   النقدية  الهبات  جمعيات  خصم  لفائدة  املمنوحة  العينية 
  السلفات الصغرى. 

 الرضيبة عىل الدخل    14.028.19  خصم

  الجمعيات   يتم تقييمها 
األنشطة  
  الجمعوية

النهوض بالقطاع  
عي   االجت

املشاريع  لفائدة  املمنوحة  العينية  أو  النقدية  الهبات  خصم 
واملشاريع   الخاصة  أو  العمومية  للمقاوالت  التابعة  عية  االجت
عية التابعة للمؤسسات املأذون لها بتسلم هبات، وذل يف   االجت

ل الواهب. 2حدود نسبة اثن يف األلف(   ‰) من رقم أع

 الرضيبة عىل الدخل    14.028.20  خصم

  وساطة مالية   األرس    يتم تقييمها 
تعبئة االدخار  

  الداخيل

% من مجموع الدخل املفروضة عليه  10خصم يف حدود 
الرضيبة املذكورة األقساط أو االشرتاكات املتعلقة بعقود تأم  

عية التي تساوي مدتها ما ال يقل عن   التقاعد (الفردية أو الج
أبرمت مع رشكات تأم مستقرة  سنوات والتي سبق أن   8ا (

باملغرب تدفع إعاناتها إىل املستحق ابتداء من بلوغهم خمس  
 يتقاىض ال للرضيبة الخاضع كان إذا .سنة كاملة من العمر 

 املطابقة  األقساط  مبلغ  خصم  له  كن أجور،ال دخول سوى
 صايف من 50% حدود يف  إال تقاعده تأم  عقود أو لعقد
 خالل منتظم بشكل عليها املحصل للرضيبة الخاضعة أجرته

  . نشاطه زاولة م

 الرضيبة عىل الدخل    14.028.24  خصم
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 الدرهم) 
  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  املقاوالت   يتم تقييمها 
جميع 

  القطاعات
ر    تشجيع االستث

حسب   املهنية  دخولهم  املحددة  للرضيبة  الخاضعون  يستفيد 
نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة  
يف  املساهمة  ملبلغ  املطابق  الرضيبة  مبلغ  يساوي  تخفيض  من 
ل املقاوالت حديثة النشأة املبتكرة يف مجال التكنولوجيات  رأس

املا يتم تقييد  IV  8دة  الحديثة املنصوص عليها يف  أن  ، رشيطة 
يف حساب   املذكورة  املساهمة  مقابل  لكها  تم  التي  السندات 

الثابتة.   التخفيض األصول  مبلغ    ويطبق  عىل  الذكر  السالف 
املعنية   املحاسبية  السنة  برسم  املستحقة  الدخل  عىل  الرضيبة 

  . XII 1باملساهمة وفق الرشوط املنصوص عليها يف املادة 

 الرضيبة عىل الدخل    14.031.15  تخفيض

  قطاع التصدير   املصدرون   يتم تقييمها 
تشجيع عمليات 

  التصدير 

داخل   أنشطتها  تزاول  التي  املنشآت  الترسيع  تستفيد  مناطق 
  من:    الصناعي  

الكيل طوال السنوات الخمس األوىل املتتالية ابتداء من    اإلعفاء-
  استغاللها؛ تاريخ الرشوع يف 

بنسبة    -  الرضيبة  (80تخفيض  العرشين  طوال  سنة  %20   (
  املوالية.

العمليات   عىل  الذكر  السالفي  والتخفيض  اإلعفاء  كذلك  يطبق 
  املنجزة: 

  منطقة الترسيع الصناعي ب املنشآت املقامة يف نفس  -
  مختلفة.  ترسيع صناعي وب املنشآت املقامة يف مناطق   - 

 الرضيبة عىل الدخل    14.031.10  إعفاء كيل 

  املأجورون   يتم تقييمها 
السالمة  

واالحتياط 
عي   االجت

النهوض بالقطاع  
عي   االجت

املغادرة  والتعويض عن  العمل  عن  الفصل  عن  التعويض  إعفاء 
التي تحكم بها الطوعية للعمل وجميع   التعويضات عن الرضر 

  املحاكم يف حالة الفصل عن العمل. 
 الرضيبة عىل الدخل    14.057.07  إعفاء كيل 

  املأجورون   يتم تقييمها 
الصحة، العمل  

عي  االجت
  والثقايف 

النهوض بالقطاع  
عي   االجت

 الرضيبة عىل الدخل    14.057.08  إعفاء كيل   إعفاء النفقة. 

  املأجورون   يتم تقييمها 
جميع 

  القطاعات
تعبئة االدخار  

  الداخيل
إطار  يف  املشغلة  الرشكة  تتحملها  التي  التكميلية  الدفعة  إعفاء 
االختيارات املتعلقة باالكتتاب يف أسهم الرشكة أو رشائها لفائدة  

 لدخل الرضيبة عىل ا   14.057.14  إعفاء كيل 
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 الدرهم) 

  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

ودلك يف حدود   االستثنا  العام  الجمع  لقرار  تطبيقا  ماجوريها 
  من قيمة السهم يف تاريخ تخصيص االختيار.  10%

  التعاون الدويل   املأجورون   يتم تقييمها 
تخفيض كلفة  
  عوامل اإلنتاج 

لفائدة   للتنمية  اإلسالمي  البنك  يدفعها  التي  األجور  إعفاء 
  مستخدميه. 

 الرضيبة عىل الدخل    14.057.15  إعفاء كيل 

  وساطة مالية   املأجورون   يتم تقييمها 
تعبئة االدخار  

  الداخيل

الرضيبة عىل الدخل بالنسبة للدفعة التكميلية التي  اإلعفاء من  
يف   االدخار  إطار مخطط  يف  األج  إىل  املشغلة  املقاولة  تدفعها 

حدود   يف  الخاضع 10املقاولة،  لألجر  السنوي  املبلغ  من   %
  .للرضيبة

 الرضيبة عىل الدخل    14.057.19  إعفاء كيل 

  التعليم تشجيع   الرتبية   مؤسسات التعليم    يتم تقييمها 

العرضية   وغ  العرضية  لية  اإلج والتعويضات  املكافآت  إعفاء 
املدفوعة للطلبة املسجل يف سلك الدكتوراه من طرف املنشآت  

) درهم شهريا وذلك ملدة 6000والتي ال يفوق مبلغها ستة آالف (
  ) شهرا تبتدئ من تاريخ إبرام عقد إنجاز بحوث. 36ستة وثالث (

 الرضيبة عىل الدخل    14.057.21  إعفاء كيل 

  أهداف أخرى  قطاع النقل   املأجورون   يتم تقييمها 
%  40إسقاط املصاريف املرتبطة بالوظيفة أو العمل مقدرة ب  

  بالنسبة ملالحي املالحة التجارية والصيد البحري. 
 الرضيبة عىل الدخل    14.059.01  إسقاط 

   يتم تقييمها 
املؤلفون  
  والفنانون  

النشاطات  
  الثقافية 

النهوض بالثقافة  
واستغالل أوقات  

  الفراغ

العامل بصورة فردية   للفنان  يل لألجور املمنوحة  املبلغ اإلج
أو ضمن فرق يخضع للحجز يف املنبع بعد تطبيق إسقاط جزايف 

  %. 40 هنسبت
 الرضيبة عىل الدخل    14.060.02  إسقاط 

  تقييمها  يتم 
املؤلفون  
  والفنانون 

  قطاعات أخرى
النهوض بالثقافة  
واستغالل أوقات  

  الفراغ

يخصم من أجل تحديد صايف الدخل املفروضة عليه الرضيبة عىل  
خصم   ، املحرتف للرياضي  املدفوعة  لألجور  بالنسبة  الدخل 

يل لهذه األجور50جزايف نسبته    .% من املبلغ اإلج
 الرضيبة عىل الدخل    14.060.03  إسقاط 

  القطاع املايل  األرس    يتم تقييمها 
تعبئة االدخار  

  الداخيل

% بالنسبة لألرباح الصافية الناتجة عن  15تطبيق سعر مخفض  
عي   الج بالتوظيف  املكلفة  الهيئات  وحصص  أسهم  تفويت 
للقيم املنقولة التي تستثمر أصولها باستمرار يف حدود ال يقل عن 

  يف األسهم.  60%

 الرضيبة عىل الدخل    14.073.05  رضائب جزافية

  القطاع املايل  األرس    يتم تقييمها 
تعبئة االدخار  

  الداخيل
لية الناتجة عن 15تطبيق سعر مخفض   % بالنسبة الدخول اإلج

  .رؤوس األموال املنقولة ذات املنشأ األجنبي
 الرضيبة عىل الدخل    14.073.08  رضائب جزافية



 2021لسنة مرشوع قانون املالية     

 
الي    2020املبلغ سنة   )

 الدرهم) 
  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  تشجيع التعليم   الرتبية   مؤسسات التعليم    يتم تقييمها 

مخفض   سعر  مربئ  17تطبيق  والتعويضات %  املكافآت  عىل 
العرضية أو غ العرضية إذا دفعتها مؤسسات التعليم أو التكوين  
إىل   ينتمون  ال  مدرس  لفائدة  الخاصة  أو  العامة  املهني 

 .   مستخدميها الدا

 الرضيبة عىل الدخل    14.073.09  رضائب جزافية

  املقاوالت   يتم تقييمها 
جميع 

  القطاعات
تحديث النسيج  

  االقتصادي

ل املحصل عليه والذي  0,5تطبيق سعر  % من مجموع رقم األع
يتجاوز   الذين    500.000ال  الذاتيون  لألشخاص  بالنسبة  درهم 

يزاولون نشاطهم بصورة فردية يف إطار املقاول الذا وذلك في 
  .يتعلق باألنشطة التجارية والصناعية واألنشطة الحرفية 

 الرضيبة عىل الدخل    14.073.20  رضائب جزافية

  املقاوالت   يتم تقييمها 
جميع 

  القطاعات
تحديث النسيج  

  االقتصادي

ل املحصل عليه والذي  1طبيق سعر  ت % من مجموع رقم األع
يتجاوز   الذين    200.000ال  الذاتيون  لألشخاص  بالنسبة  درهم 

يزاولون نشاطهم بصورة فردية يف إطار املقاول الذا وذلك في 
قدمي الخدمات.    يتعلق 

 الرضيبة عىل الدخل    14.073.21  رضائب جزافية

  املقاوالت   يتم تقييمها 
جميع 

  القطاعات
تحديث النسيج  

  االقتصادي

 يساهمون الذين الذاتي األشخاص عىل الرضيبة تفرض ال
 عدة أو رشكة يف لكونها التي املال س أ ر  سندات بجميع

 الرشكات، عىل  للرضيبة خاضعة مقيمة قابضة رشكة رشكات،يف
 إثر  عىل تحقيقه تم الذي القيمة ئداز  صايف إىل بالنسبة

  .املذكورة املساهمة

 الرضيبة عىل الدخل    14.247.06  إعفاء كيل 

  الفالحون    يتم تقييمها 
نشاطات  

  عقارية
تخفيض كلفة  

  املعامالت
وكذا   عقارية  لعمليات  املثبتة  املحررات  اإليجار إعفاء  عمليات 

  والتخيل عن حقوق املاء. 
  50.129.01  إعفاء كيل 

واجبات التسجيل   
    والتنرب 

  األرس    يتم تقييمها 
نشاطات  

  عقارية
تشجيع امتالك  

  السكن 

 إعادة من املستفيدين طرف من رات العقا اقتناء عقودإعفاء  
 اآليلة  املبا  أو صفيح  بدون مدن  برنامج إطار يف اإليواء

  .للسقوط 
  50.129.28  إعفاء كيل 

واجبات التسجيل  
  والتنرب 

  قطاع السياحة  املقاوالت   يتم تقييمها 
النهوض بالقطاع  

  السياحي

 أو فضاء راضأ اقتناء عقودتعفى من واجبات التسجيل  
 بناء  إلنجاز ومرصدة هدمها مقرر بناءات عىل مشتملة

الرشوط املنصوص عليها يف املادة مراعاة مع    فندقية، مؤسسات
130  .VII  

  50.129.50  كيل إعفاء 
واجبات التسجيل   

    والتنرب 



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

الي    2020املبلغ سنة   )
 الدرهم) 

  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

إضايف   أجل نح املخالفة، األحكام جميع عن  النظر  برصف
 يخص في  فندقية مؤسسات بناء عمليات سنة إلنجاز مدته
 الطوارئ حالة إعالن تاريخ قبل الغرض لهذا يض املقتناة األرا

    IV-129-°24املادة  يف إليها الصحية واملشار

ت الدولية    يتم تقييمها    القطاع املايل  املنظ
تخفيض كلفة  

  التمويل
اإلفريقي   البنك  طرف  من  املنجزة  بالعمليات  املتعلقة  العقود 

  للتنمية. 
  50.129.56  إعفاء كيل 

واجبات التسجيل   
    والتنرب 

ت    يتم تقييمها    القطاع املايل  الدولية املنظ
تخفيض كلفة  

  التمويل
  50.129.57  إعفاء كيل   . 50العقود املتعلقة بالعمليات املنجزة من طرف صندوق افريقيا  

واجبات التسجيل   
    والتنرب 

ت الدولية    يتم تقييمها    القطاع املايل  املنظ
تخفيض كلفة  

  التمويل
بالعمليات املنجزة من طرف البنك  املحررات والوثائق املتعلقة  

  اإلسالمي للتنمية وفروعه. 
  50.129.58  إعفاء كيل 

واجبات التسجيل   
    والتنرب 

  املقاوالت   يتم تقييمها 
جميع 

  القطاعات
ر    تشجيع االستث

ألفتط يف  املحدد  الثابت  الواجب  عمليات   بيق  عىل  درهم 
  .املكررة 161التحويل واملساهمة املشار إليها يف املادة 

  50.135.02  تخفيض
واجبات التسجيل   

    والتنرب 

  املقاوالت   يتم تقييمها 
جميع 

  القطاعات
ر    تشجيع االستث

يخضع العقد املحرر يف شأن املساهمة بأصول وخصوم منشآت  
رشكة   أو يف  فردية  بصورة  يزاولون  الذين  الطبيعيون  األشخاص 

مهني خاضعا   عمال  الشياع  أو عىل  الدخل  فعلية  للرضيبة عىل 
الصافية   النتيجة  أو  الحقيقية  الصافية  النتيجة  نظامي  حسب 

لرشكات يحدثونها لهذا  طة، يف رشكة خاضعة للرضيبة عىل ااملبس
  .درهم غرض، لواجب تسجيل ثابت مبلغه ألف ال

  50.135.03  تخفيض
واجبات التسجيل   

    والتنرب 

  املقاوالت   يتم تقييمها 
جميع 

  القطاعات
ر    تشجيع االستث

عىل عمليات حصة    ألف درهمتطبيق الواجب الثابت املحدد يف  
  .املشاركة يف حالة اندماج وانقسام الرشكات

  50.162.01  تخفيض
واجبات التسجيل   

    والتنرب 

  املأجورون   يتم تقييمها 
السالمة  

واالحتياط 
عي   االجت

تعبئة االدخار  
  الداخيل

. إعفاء    57.282.04  إعفاء كيل   املبالغ املؤداة لدى الصندوق املغر للتقاعد والتأم
الرسم عىل عقود  

 التأم 

  املقاوالت   يتم تقييمها 
قطاع األشغال 

  العمومية 
ر    تشجيع االستث

تعفى من الرضيبة اآلالت الخاصة باألشغال العمومية التي يقل  
الحد األقىص لوزنها مع  أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو  

املجرورة  الحمولة 
  كيلوغرام.  000 3 

  70.260.05  إعفاء كيل 
الرضيبة الخصوصية  

 السنوية عىل املركبات  



 2021لسنة مرشوع قانون املالية     

 
الي    2020املبلغ سنة   )

 الدرهم) 
  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

  املقاوالت   يتم تقييمها 
قطاع األشغال 

  العمومية 
ر    تشجيع االستث

تعفى من الرضيبة اآلالت الخاصة باألشغال العمومية التي  
الحمولة أو الحد األقىص لوزنها مع  يفوق مجموع وزنها مع 

تها بنص   واملحددةكيلوغرام،  000 3   املجرورة      الحمولة قا
  .تنظيمي

  70.260.06  إعفاء كيل 
الرضيبة الخصوصية  

 السنوية عىل املركبات  

   يتم تقييمها 
املؤلفون  
  والفنانون  

النشاطات  
  الثقافية 

النهوض بالثقافة  
واستغالل أوقات  

  الفراغ

في يخص   املقيمون  األشخاص  الدخل  الرضيبة عىل  من  يعفى 
ل  ل أو منح حق استع العوائد املدفوعة إليهم يف مقابل استع

  . مصنفات أدبية أو فنية أو علميةحقوق مؤلف يف
 الرضيبة عىل الدخل    14.024.02  إعفاء كيل 

  القطاع املايل  الدولة   يتم تقييمها 
تقليص تحمالت  

  الدولة

ها من التوظيفات ذات  إعفاء الفوائد املستحقة عىل القروض وغ
أو   الطبيعي  األشخاص  طرف  من  املقبوضة  الثابت  الدخل 
املعنوي غ الخاضع للرضيبة عىل الرشكات الذين ليس لهم  
موطن رضيبي أو مقر مؤسسة رئيسية باملغرب واملتعلقة بفوائد  

  .بالعمالت األجنبية أو بالد ا رهم القابلة للتحويلاملبالغ املودعة  

 الرضيبة عىل الدخل    14.045.02  إعفاء كيل 

  القطاع املايل  الدولة   يتم تقييمها 
تقليص تحمالت  

  الدولة

ها من التوظيفات  إعفاء الفوائد املستحقة عىل القروض وغ
الطبيعي أو  ذات الدخل الثابت املقبوضة من طرف األشخاص 

املعنوي غ الخاضع للرضيبة عىل الرشكات الذين ليس لهم  
موطن رضيبي أو مقر مؤسسة رئيسية باملغرب واملتعلقة   

  بفوائد املبالغ املودعة بالدرهم واملتأتية من: 
عمليات تحويل العملة األجنبية مبارشة من الخارج نحو  -

  املغرب؛
حسابات مفتوحة يف املغرب  عمليات تحويل مثبتة قانونا من   -

  بالعمالت األجنبية أو بالدراهم القابلة للتحويل؛ 
عمليات تحويل ب مؤسسات القرض املعتمدة، واملثبتة   -

بواسطة شهادة تب مصدرها بالعمالت األجنبية مسلمة من  
  طرف املؤسسة التي قامت بالتحويل املذكور؛ 

ت أجنبية لدى  عمليات تفويت أوراق بنكية يف الداخل بعمال  -
ن املعتمدة إذا كانت مربرة ببيانات للرصف   .مؤسسات االئت

 الرضيبة عىل الدخل    14.045.03  إعفاء كيل 

  القطاع املايل  الدولة   يتم تقييمها 
تقليص تحمالت  

  الدولة
ها من التوظيفات ذات  إعفاء الفوائد املستحقة عىل القروض وغ
أو   الطبيعي  األشخاص  طرف  من  املقبوضة  الثابت  الدخل 

 الرضيبة عىل الدخل    14.045.04  إعفاء كيل 



 تقريـر حـول النفقـات الجبائيـة

  

 

الي    2020املبلغ سنة   )
 الدرهم) 

  الرضيبة   الرمز   طبيعة التدب   التداب االستثنائية   الهدف من التدب   القطاعات   املستفيدون 

املعنوي غ الخاضع للرضيبة عىل الرشكات الذين ليس لهم  
موطن رضيبي أو مقر مؤسسة رئيسية باملغرب واملتعلقة بفوائد  

ملدة   أجنبية  بعمالت  املمنوحة  عرش  القروض  تفوق  أو  تساوي 
  ) سنوات.  10(

  القطاع املايل األرس    يتم تقييمها 
تعبئة االدخار  

  الداخيل

% بالنسبة لألرباح الصافية الناتجة عن  15تطبيق سعر مخفض 
اسرتداد أو سحب السندات أو السيولة من مخطط االدخار يف  

 املدة املحددة املقاولة قبل 
 الرضيبة عىل الدخل    14.073.07  رضائب جزافية

 املقاوالت   يتم تقييمها 
جميع 

  القطاعات
ر    تشجيع االستث

 الخاضعة الصافية الدخول يخص في  %  10تطبيق سعر 
 املادة يف عليها املنصوص املنشآت  طرف من املنجزة للرضيبة

31 ( I – "و "جيم" و "باء II - " املستغل طرف ومن  )"باء 
من املدونة العامة   II- 47 املادة يف  إليهم املشار الفالحي

  للرضائب. 

 الرضيبة عىل الدخل    14.073.16  رضائب جزافية

  األجراء    يتم تقييمها 

الصحة و  

القطاع   

عي   االجت

النهوض باالقتصاد  

عي   االجت

املمنوحة للمستخدم عىل شكل   اعفاء االمتيازات و العالوات
 الرضيبة عىل الدخل   14.057.24  إعفاء كيل   شيكات سياحية. 
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