




رغــم الظرفيــة الخاصــة لســنة 2020، والتــي تميــزت بتفشــي 
فيــروس كوفيــد 19، تمكنــت املديريــة العامــة للضرائــب مــن 
مواصلــة مهامهــا بمســؤولية وتقديــم خدمــات ذات جــودة 
ــت  ــة فاق ــدات جبائي ــة عائ ــى تعبئ ــة إل ــن باإلضاف للملزمي

توقعــات قانــون املاليــة املعــدل.

يعــود الفضــل يف هــذا اإلنجــاز إلــى اســتثمار املديريــة 
العامــة للضرائــب ملكتســباتها يف مجــال الرقمنة واســتغالل 
ــة  ــة واالجتماعي ــات االقتصادي مرونتهــا لالســتجابة للمتطلب
وتفعيــل التدابير التــي أملتها الهيئــات التشــريعية والرقابية 

للتخفيــف مــن آثــار األزمــة ىلع األســر واملقــاوالت.

وقــد شــملت التدابيــر االســتثنائية املتخذة برســم ســنة 2020، 
والتــي تطلبــت معالجــة فوريــة من طــرف النظــام املعلوماتي 

للمديريــة، تأجيــل مواعيد إيــداع اإلقــرارات الجبائيــة واألداءات.

عــالوة ىلع ذلــك، وأخــذا بعين االعتبــار األزمــة املالية الظرفية 
التــي تعانــي منهــا املقــاوالت، تــم إعطــاء األولويــة للتحصيــل 
الرضائــي للمســتحقات الضريبيــة كمــا واصلــت املديريــة 

ديناميتهــا يف تصفيــة مخــزون االرجاعــات واالســتردادات.

ــة  ــز الثقــة بيــن املديري ومــن ناحيــة أخــرى، يف إطــار تعزي
وامللزميــن، تــم تشــجيع التســوية التلقائيــة للوضعيــة 
الجبائيــة للخاضعيــن للضريبــة. وذلــك بتمكينهــم  مــن إيــداع 
إقــرارات  تصحيحيــة إمــا بشــكل عفــوي بنــاء ىلع املخالفات 
املرصــودة مــن طــرف املديريــة، وإمــا يف إطــار اإلتفاقيــات 

املبرمــة بيــن املديريــة واملنظمــات املهنيــة املعنيــة.

وأخيــرا بغيــة دعــم قطــاع الســكن، تــم تمديــد آجــال 
االتفاقيــات املتعلقــة ببرامــج بنــاء الســكن االجتماعــي. 
ــف التســجيل يف  ــى إعفــاء  أو تخفيــض مصاري ــة إل باإلضاف

إطــار اقتنــاء عقــارات مخصصــة للســكن الرئيســي.

وىلع املســتوى العملــي، تمكنــت املديرية العامــة للضرائب 
مــن تجــاوز عتبــة إضافيــة يف اســتعمال التكنولوجيــات 
الجديــدة تحســينا لخدماتهــا وتقويــة لولــوج خدماتهــا عــن 

بعــد.

ويف هــذا الصــدد واصلــت املديريــة رقمنــة خدماتهــا عبــر 
إغنــاء واجهــات املنصــات االلكترونيــة وتفعيــل خدمــات 

ــوات األداء. ــع قن ــى تنوي ــة إل ــدة باإلضاف ــف جدي ووظائ

وقــد بلــغ عــدد العمليــات املنجــزة بطريقــة الماديــة 
ــة، أي  ــون عملي ــز 14,25 ملي ــا يناه ــنة 2020 م ــالل س خ
مــا يفــوق 5,3 أضعــاف مــا ســجل خــالل ســنة 2016. ومــن 
جهــة أخــرى، ســجلت ســنة 2020 مــا مجموعــه 207.989 
انخراطــا جديــدا يف الخدمــات االلكترونيــة للمديريــة. 
وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن %93 مــن العائــدات اإلجماليــة 
ــا  ــم أداؤه ــد ت ــة ق ــرف املديري ــن ط ــة م ــام املحصل الخ

عــن بعــد.

كل هــذه املجهــودات املبذولــة حققــت مبتغاهــا بالنظــر 
ــة املــوارد  ــق بتعبئ ــا يتعل ــز املســجل فيم ــأداء املتمي ل
ــم  ــة برس ــة الصافي ــدات اإلجمالي ــت العائ ــة. إذ بلغ املالي
2020 مــا يناهــز 144,8 مليــار درهــم، وهــو مــا يوافــق 
تحقيــق نســبة %106,5 مــن توقعــات قانــون املاليــة 

ــدل. املع

تعــزى هــذه اإلنجــازات إلــى املواطنــة املســؤولة للملزميــن 
واالنخــراط التــام لرجــال ونســاء املديريــة العامــة للضرائــب. 
ــي يف  ــة وتفان ــن عزيم ــة ع ــو املديري ــان موظف ــد اب لق
مزاولــة مهامهــم رغــم الظــروف الصعبــة. وكانــت هــذه 
الخصــال وراء اســتمرار تقديــم الخدمــات وتأميــن العائــدات 

ــة. الجبائي

افتتاحية
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بلــغ صــايف العائــدات اإلجماليــة خــالل ســنة 2020  مــا 
يناهــز 144,8 مالييــر درهــم. هــذا اإلنجــاز يضاهــي نســبة 
تحصيــل تقــدر ب %106,5 مقارنــة بالنســبة للهــدف املســطر 

ــن. ــة املحي ــون املالي لقان

األداء االلكترونيرقمنة الخدماتالمديرية العامة للضرائب باألرقام
)الضريبة على الشركات، الضريبة على 
الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، 

واجبات التسجيل والتمبر(

األداء االلكتروني
الضريبة الخصوصية السنوية على 

المركبات

نسبة العائدات المؤداة عن بعد مقارنة 93%
بالعائدات اإلجمالية الخام المحصلة من 

طرف المديرية 

2 034 133

527 354

798 980

782 661

عدد اإلقرارات االلكترونية
 خالل سنة 2020

3,3
 مليار درهم

135
 مليار درهم

التحصيل الجبري

1,96
مليار درهم

تصفية المخزون للمنازعات الضريبية 
لسنة 2020  

من الملفات قد 
تمت تصفيتها 70%

منها ما تمت معالجتها
 في أقل من شهر

نسبة النجاعة 
االجمالية

64 مشروع

حصة عائدات التحصيل الجبري 
%72من مجموع العائدات اإلضافية

التدبير

297
طلبات اتخاد المواقف

33
تنوير األسئلة البرلمانية

االستشارة والتوضيح

 استراتيجية املديرية
العامة للضرائب 2017-2021

مجموع الملزمين 
حديثي التعريف

384 372
األشخاص النشيطون

)الذين أدلوا بإقرار واحد على األقل
 في السنوات األربع الماضية(

1 574 287
امللزمون النشيطونتوسيع الوعاء الضريبي

األشخاص الطبيعيون )الضريبة 
على الدخل(

1 037 929
األشخاص المعنويون

)الضريبة على الشركات(

536 358
الخاضعون للضريبة

 على القيمة المضافة

764 439

 
العائدات

العائدات اإلجمالية الخام

155 996
 مليون درهم

العائدات الطوعية

148 815
 مليون درهم

العائدات نتيجة اإلجراءات التي 
اتخذتها اإلدارة

7 181
 مليون درهم

 تحقيق توقعات قانون 
المالية المعدل 

العائدات اإلجمالية الصافية

106,5%

144 815
 مليون درهم

النفقات

النفقات اإلجمالية

11 181
 مليون درهم

الضريبة على القيمة المضافة

10 411
 مليون درهم

123
 مليون درهم

الزيادات وضرائب أخرىالضريبة على الدخل

546
 مليون درهم

الضريبة على الشركات

100
 مليون درهم

رأي بخصوص34
 النصوص التشريعية

92%

27%

الضريبة على
 القيمة

المضافة

الضريبة على 
الشركات

الضريبة على 
الدخل

 رسوم
  التسجيل 

والتمبر
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تعبئة العائدات 
الضريبية

تــم اتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات ىلع املســتوى الجبائــي 
ــة  ــة العام ــة واملديري ــة االقتصادي ــة اليقظ ــرف لجن ــن ط م
للضرائــب ملواجهــة آثــار األزمــة الصحيــة ىلع املقــاوالت 

ــرائية. ــدرة الش ــر وىلع الق واألس

ــة العامــة للضرائــب ىلع  يف هــذا الســياق، حرصــت املديري
ــازات  ــل اإلنج ــة بفض ــع الظرفي ــم م ــا للتأقل ــتغالل مرونته اس
ــي  ــر الضريب ــادي للتدبي ــع امل ــة الطاب ــال إزال ــة يف مج الهام
ورقمنــة الخدمــات ممــا مكــن مــن تأميــن العائــدات الضريبيــة.  

تحصيل العائدات

بلــغ إجمالــي العائــدات الضريبيــة الصافيــة 144.815 مليــون درهــم 
ســنة 2020 مقابــل مبلــغ 153.144 مليــون درهــم خــالل ســنة 2019، أي 

ــدره 5,4%. ــع ق بتراج

العائدات الصافية )ماليين الدراهم(

ــة  ــة اإلجمالي ــدات الضريبي ــت العائ ــة، بلغ ــة الصحي ــة األزم ــم ظرفي رغ
155.996 مليــون درهــم ســنة 2020. وقــد ســجلت تراجعــا قــدره 4,7% 

ــع ســنة 2019. ــة م مقارن

العائدات الخام )ماليين الدراهم(

163 665

155 996-4,7%

2019

2020

153 144

144 815-5,4%

2019

2020

ــص  ــا يخ ــدل يف م ــة املع ــون املالي ــداف قان ــق أه ــبة تحقي ــت نس بلغ
العائــدات اإلجماليــة الخــام والصافيــة ىلع التوالــي نســبتي 107,9% 

و106,5%.
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إجمالي العائدات الصافية حسب نوعية الضريبة )ماليين الدراهم( إجمالي العائدات الخام حسب نوعية الضريبة )ماليين الدراهم(

بلغــت نســبة تحقيــق توقعــات قانــون 
ــدات  ــص عائ ــا يخ ــدل يف م ــة املع املالي
الضريبــة ىلع الشــركات مــا يناهــز 113,4%.

بلغت نسبة تحقيق توقعات قانون املالية 
املعدل يف شقها املتعلق بعائدات 

الضريبة ىلع الدخل ما يقارب 99,9%.

يف حين ناهزت نسبة تحقيق توقعات 
 قانون املالية املعدل لواجبات التسجيل 

والتمبر 99%.

وناهزت نسبة تحقيق توقعات قانون 
املالية املعدل املتعلقة بعائدات الضريبة 

ىلع القيمة املضافة ما مقداره 114,1%.

51 584
الضريبة ىلع الشركات

31 112
الضريبة ىلع القيمة املضافة

 42 262
الضريبة ىلع الدخل

15 378
واجبات التسجيل والتمبر

والتمبــر التســجيل  واجبــات  عائــدات  إجمالــي   وبلــغ 
ــبة  ــادل  %99 كنس ــا يع ــنة 2020 أي م ــم س ــون دره  15.378 ملي

ــدل. ــة املع ــون املالي ــات قان ــق توقع تحقي

بلــغ إجمالــي عائــدات الضريبــة ىلع الدخــل 42.385 
مليــون درهــم برســم 2020 محققــة بذلــك نســبة 100% 

ــدل. ــة املع ــون املالي ــات قان ــن توقع م

بلــغ إجمالــي العائــدات الخــام للضريبــة ىلع 
ــم ســنة  ــون دره ــة 41.523 ملي ــة املضاف القيم
2020 مســجلة نســبة %117,9 مــن توقعــات قانــون 

ــدل. ــة املع املالي

بلــغ إجمالــي عائــدات الضريبــة ىلع الشــركات 52.130 مليــون درهم 
ســنة 2020 لتحقــق بذلــك نســبة %113,5 مــن توقعــات قانــون املاليــة 
املعــدل. ومــن  جهتهــا ســجلت املســاهمة االجتماعيــة للتضامــن ىلع 
ــغ  ــة املعــدل بمبل ــون املالي ــن توقعــات قان ــاح نســبة %102,3 م األرب

يقــدر ب 2.207 مليــون درهم. 
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 بلغت العائدات الطوعية برسم سنة 2020 ما يناهز
148.815 مليون درهم  )ما يمثل %95 من العائدات اإلجمالية(. 

%93 من العائدات اإلجمالية الخام املحصلة من طرف املديرية 
العامة للضرائب تم أداؤها عن بعد، أي ما يناهز 134.968 مليون 

درهم )7.293.581 عملية أداء(.

48,9
51,4

29,2
39,941,1

13,815,3
2,22,20,61,00,4

135
144,7

1,3

32,3

الرضيبة عىل

الرشكات

الرضيبة عىل

الدخل

الرضيبة عىل

القيمة املضافة

واجبات التسجيل

والتمرب

املساهمة االجت�عية

للتضامن عىل األرباح

املجموعزياداتمساه�ت أخرى

العائدات اإلجمالیة الخام العائدات املؤداة عن بعد

حصة العائدات الضريبية

 املؤداة عن بعد من مجموع العائدات الخام )بماليير الدراهم(

ــة  ــة الخصوصي ــن الضريب ــة ع ــدات الناتج ــي العائ ــغ إجمال بل
الســنوية ىلع املركبــات مــا يناهــز 3.468 مليــون درهــم، أي 

ــع ســنة 2019. ــة م ــادة قدرهــا %2 باملقارن بزي

ــركاء  ــبكة الش ــر ش ــدات عب ــذه العائ ــن ه ــل %95 م ــم تحصي ت
ــنة 2019. ــل  %93,4 س مقاب

وبالتالــي فقــد تــم تحصيــل %5 مــن العائــدات اإلجماليــة 
لهاتــه الضريبــة يف قباضــات املديريــة مقابــل %6 خــالل 

ســنة 2019.

تحسين نظام تدبير الضريبة
الخصوصية السنوية ىلع املركبات

الضريبة الخصوصية السنوية
 ىلع املركبات

العائدات الطوعية

3 402

3 468

2019

2020

تطور العائدات الطوعية

األداء عن بعد

201820192020

0,4

148,2
148,8

141,2

5

التحصيل عبر قباضات 
املديرية العامة للضرائب 

2019خالل سنة 2020 مقابل5%   6%

خالل سنة

تبسيط تسليم شهادات اإلعفاء

ــات  ــة الســنوية ىلع املركب ــة الخصوصي ــر الضريب ــح دراســة بهــدف تحســين تدبيب ــم فت ت
ــذي ينظمــه. ــي ال ــب املتعلقــة باإلطــار القانون ــح بعــض الجوان وتوضي

لهــذا الغــرض، تــم اتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات بهــدف ترشــيد وتنســيق وضبــط املخاطر 
املرتبطــة بتدبيــر اإلعفــاء مــن الضريبــة الخصوصيــة الســنوية ىلع املركبــات املنصــوص 

عليــه يف املــادة 260 و260 مكــررة مــن املدونــة العامــة للضرائــب. 

 

تطور عائدات الضريبة الخصوصية السنوية 
ىلع املركبات )بماليين الدراهم(
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ــم  ــم  برس ــون دره ــة 7.181 ملي ــدات اإلضافي ــت العائ بلغ
ســنة 2020 وتمثــل 5% مــن العائــدات الضريبيــة اإلجماليــة.

العائــدات اإلضافيــة  التــي أســفرت عــن تحصيــل رضائــي أو 
جبــري، ناتجــة باألســاس عــن مراقبــة املخالفــات  املتعلقــة 
ــق  ــق الوثائ ــالل تدقي ــن خ ــة م ــرارات أو املراقب ــداع اإلق بإي
واملراقبــة بعيــن املــكان لإلقــرارات باإلضافــة إلــى الوثائــق 

الخاضعــة لواجبــات التســجيل والتمبــر.

ــن  ــدد م ــاذ ع ــم اتخ ــد ت ــة، ق ــة الصحي ــة األزم ويف ظرفي
اإلجــراءات الجبائيــة مــن طــرف لجنــة اليقظــة االقتصاديــة، 
منهــا ىلع ســبيل املثــال االرجــاع االختيــاري إليــداع اإلقرارات 
الضريبيــة وتعليــق املراقبــات الضريبيــة واإلشــعارات للغيــر 

الحائــز.

 العائدات اإلضافية

ــة للضريبــة ىلع الشــركات  ــدات اإلضافي تمثــل العائ
وللضريبــة ىلع الدخــل مــا يناهــز %64 مــن مجمــوع 

العائــدات اإلضافيــة.

تطور العائدات اإلضافية

الضريبة ىلع الشركات

36%

الضريبة ىلع الدخل

28%

العائدات الطوعية
95%

الضريبة ىلع 
القيمة املضافة

18%

  واجبات التسجيل
والتمبر
4%

زيادات وضرائب أخرى

13%
املساهمة االجتماعية

1%

العائدات اإلضافية
5%

معالجة الشكايات املتعلقة بالضريبة 
الخصوصية السنوية ىلع املركبات

حرصــا منهــا ىلع التفاعــل مــع شــكايات امللزمين، 
الشــكايات  بمعالجــة مجمــوع  قامــت املديريــة 
ــة  ــة الخصوصي ــة بالضريب ــا، املتعلق ــل به املتوص
الســنوية ىلع املركبــات، والتــي بلــغ عددهــا 
ــي  ــع قانون ــئلة ذات  طاب ــم أس ــكاية ته 2.887 ش

ــي.  أو تقن

ــذه  ــع ه ــه توزي ــي جانب ــم التخطيط ــح الرس ويوض
ــل.  ــاة التوصي ــب قن ــكايات حس الش

تحسين نظام تدبير الضريبة
الخصوصية السنوية ىلع املركبات

763

2 887

@

851

671

602

شكاية عرب الربيد

استقبال �قرات
املديرية

شكاية
عرب الهاتف شكايــة

شكاية الكرتونية

توزيع العائدات اإلضافية اإلجمالية

حسب نوعية الضريبة
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املبالغ املحصلة 
إن الحقــوق املحصلــة يف إطــار املراقبــة بعيــن املــكان برســم ســنة 
2020 هــي ناتجــة باألســاس عــن االتفاقــات املبرمــة مــع امللزميــن 
ــوارئ  ــة الط ــالن حال ــخ إع ــل تاري ــزة قب ــات املنج ــوص املراقب بخص

الصحيــة.

مقــداره مبلــغ  تحصيــل  تــم  فقــد  اإلطــار،  هــذا   ويف 
2.175 مليون درهم. 

تعتبــر املراقبــة إحــدى املهــام األساســية للمديريــة العامــة للضرائــب والتــي نذكــر مــن 
بيــن أهدافهــا تحفيــز امللزميــن ىلع االمتثــال الضريبــي التلقائــي، تحقيــق العدالــة 

الجبائيــة وضمــان املنافســة النزيهــة بيــن الفاعليــن االقتصادييــن.

عدد امللفات موضوع املراقبة
ــات الشــاملة  ــل التحقيق ــا. تمث ــا يناهــز 1.683 ملف ــة م ــات املراقب لقــد شــملت عملي
ــن  ــون %96 م ــخاص املعنوي ــل األش ــا يمث ــات بينم ــذه املراقب ــوع ه ــن مجم %25 م

ــة. ــوع املراقب ــن موض ــي امللزمي إجمال

املراقبة بعين املكان

%84 مــن اإلقــرارات التصحيحيــة املودعــة، أي مــا يعــادل 
17.147 إقــرارا، تمــت يف إطــار االتفاقيــات املوقعــة بيــن 
ــة العامــة للضرائــب واملنظمــات املهنيــة بينمــا  املديري
تــم إيــداع %16 مــن هــذه اإلقــرارات، البالــغ عددهــا 3.342، 
بشــكل تلقائــي ىلع أســاس االختــالالت املســتنتجة مــن 

طــرف املديريــة.

بيــن  الثقــة  ىلع  القائمــة  العالقــة  تحســين  إطــار  يف 
ــراءات  ــاء إج ــم إرس ــن، ت ــب وامللزمي ــة للضرائ ــة العام املديري
اســتثنائية، يف إطــار قانــون املاليــة 2020، تتعلــق مثــال 
بالتســوية التلقائيــة للوضعيــة الجبائيــة للملزميــن الذيــن 
يودعــون إقــرارا تصحيحيــا ســواء بشــكل تلقائــي إثــر التوصــل 
ــار  ــة أو يف إط ــرف املديري ــن ط ــتنتجة م ــالالت املس باالخت
اتفاقيــة موقعــة بيــن املديريــة العامــة للضرائــب واملنظمــة 

ــزم. ــل املل ــي تمث ــة الت املهني

يف هــذا الصــدد، تــم إيــداع 20.489 إقــرارا تصحيحيــا نتجــت 
عنهــا عائــدات تقــدر ب 3.143 مليــون درهــم.

عدد امللفات موضوع املراقبة حسب طبيعة 
امللزمين

عدد امللفات موضوع املراقبة حسب طبيعة 
املراقبة

419

1 264

1 683

25%

75%

التحقیقات
الشاملة

التحقیقات
الخاصة

عدد امللفات
موضوع املراقبة

1 621

62

1 683

96%

4%

األشخاص
املعنویون

األشخاص
الطبیعیون

عدد امللفات
موضوع املراقبة

تطور عائدات املراقبة بعين املكان 
)بماليير الدراهم(

20192020

2,17

7,9

58%

42%

13%

87%

األشخاص الذاتيوناألشخاص املعنويون

8 142

9 005 497

2 845

إجراءات خاصة باملراقبة
 برسم سنة 2020

الواجبات املؤداةاإلقرارات املودعة

يف إطار اتفاقيةخارج إطار اتفاقية

األشخاص الذاتيوناألشخاص املعنويون

توزيع عدد اإلقرارات التصحيحية املودعة حسب 
طبيعة امللزمين واإلطار الذي أودعت فيه
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ــق يف  ــق الوثائ ــالل تدقي ــن خ ــة م ــة املراقب ــاهم عملي تس
وذلــك عبــر  الضريبــي،  النظــام  نجاعــة وعدالــة  تحســين 
قدرتهــا ىلع ضمــان تغطيــة أكبــر للنســيج الضريبــي ودورهــا 

يف تعزيــز االمتثــال الضريبــي.

بلغــت العائــدات الناتجة عــن مراقبة الضريبــة ىلع الدخــل/ أرباح 
عقاريــة برســم ســنة 2020 مــا يناهــز 1.16٥ مليــون درهم.

ــق  ــقها املتعل ــة، يف ش ــذه املراقب ــدات ه ــت عائ ــا بلغ بينم
بواجبــات التســجيل والتمبــر، مــا مجموعــه 395 مليــون درهم

خــالل ســنة 2020، تمــت برمجــة 30.888 ملفــا للتحقيــق مــا 
أســفر عــن تســويات ناهــزت قيمتهــا 3.444 مليــون درهــم.

املراقبة من خالل تدقيق الوثائق
الضريبة ىلع الدخل / أرباح عقارية

وواجبات التسجيل والتمبر

األشخاص الذاتيون املهنيون
19%

 األشخاص املعنويون
 االخرون
26%

الشركات الكبرى
55%

مــن   81% الذاتيــون  واألشــخاص  الكبــرى  الشــركات  تركــز 
ــق  ــالل تدقي ــن خ ــة م ــار املراقب ــة يف إط ــدات املحصل العائ

الوثائــق.

متوسط املردود حسب فئة امللزم

توزيع العائدات حسب طبيعة امللزمين

العائدات برسم سنة 2020

)بماليين الدراهم(

الشركات 
الكبرى

األشخاص 
املعنويون 

اآلخرون 
75 044

األشخاص
183 55الذاتيون املهنيون

1 222 265 

395

1 165

1 560

العائدات02

01 30 888

3 444

درهم

درهم

درهم

ملفا مبرمجا

مليون درهم

واجبات التسجيل
والتمبر

الضريبة ىلع 
الدخل/ أرباح عقارية

املجموع
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بلغــت عائــدات التحصيــل الجبــري خــالل ســنة 2020 
ــذار  ــالل إن ــن خ ــك م ــم، وذل ــون دره ــغ 1.965 ملي مبل

التحفظيــة. امللزميــن ومباشــرة اإلجــراءات 

ــدات  ــن العائ ــارب %27 م ــا يق ــدات م ــذه العائ ــل ه وتمث
ــة. اإلضافي

عائــدات  مــن   67% تتمركــز  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
ــن 2019  ــدة بي ــدار ممت ــرة إص ــري يف فت ــل الجب  التحصي

و2020.

1965

602

712

449

136

66

2020

2019

2018 - 2015

2011 - 2014

2010 قبل

املجموع

عائدات التحصيل

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 
واملسح العقاري والخرائطية

الشراكة مع املفوضين القضائيين

الشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب الغير 
مباشرة

ــة الوطنيــة للمحافظــة  مكنــت االتفاقيــة املبرمــة مــع الوكال
العقاريــة واملســح العقــاري والخرائطيــة برســم 2020 مــن 
ــق  ــم تحقي ــك، ت ــب ذل ــا. عق ــما عقاري ــع 29.675 رس تجمي
عائــدات بلغــت 293 مليــون درهــم نتيجــة مباشــرة اإلجــراءات 

القضائيــون  املفوضــون  كلــف  التــي  الديــون  عــدد  بلــغ 
بتصفيتهــا مــا يناهــز 222.981 دينــا وذلــك منــذ تاريــخ توقيــع 
االتفاقيــة املبرمــة بيــن املديريــة العامــة للضرائــب والهيئــة 

ــن. ــن القضائيي ــة للمفوضي الوطني

ــة  ــائل إخباري ــال رس ــة وإرس ــالك العقاري ــة ىلع األم التحفظي
ــم. ــوية وضعيته ــى تس ــن إل ــن املعنيي ــو امللزمي تدع

ركــز التعــاون مــع مصالــح إدارة الجمــارك والضرائــب الغيــر 
ــن  ــه امللزمي ــاس ىلع تنبي ــنة 2020 باألس ــالل س ــرة خ مباش
املدينيــن بديونهــم وضــرورة التواصــل مــع املديريــة العامــة 

ــم. ــوية وضعيته ــرض تس ــب بغ للضرائ

ــع  ــن م ــن املتعاوني ــن القضائيي ــدد املفوضي ــغ ع ــا، يبل حالي
قبــاض املديريــة العامــة للضرائــب مــا مجموعــه 347 مفوضــا 

ــا. قضائي

ضبط التحصيل

مكــن تقاطــع املعلومــات املتعلقــة بعمليــات االســتيراد، عبــر 
منصــة تبــادل املعلومــات مــع إدارة الجمــارك والضرائــب الغيــر 
مباشــرة، مــن تقويــة اســتراتيجية املديريــة العامــة للضرائــب 
الجبائيــة املســتحقة ذات  الديــون  فيمــا يخــص تصفيــة 

الرهــان الهــام.

02

01

 2020 ســنة  خــالل  للضرائــب  العامــة  املديريــة  واصلــت 
جهودهــا الهادفــة إلــى ضبــط الديــون الجبائيــة املســتحقة 

ــر: عب

ــراءات  ــرة اإلج ــر مباش ــة عب ــة الدول ــتحقات خزين ــن مس تأمي
التحفظيــة، وال ســيما  تســجيل الرهــن والتعــرض ىلع نقــل 

ــات. ــة املركب ملكي

إنــذار امللزميــن وإرســال اإلشــعارات مــن أجــل تأميــن الديــون 
الجبائيــة )مباشــرة أزيــد مــن 320.000 آخــر إشــعار بــدون 

ــذار(. ــر وإن صائ

تصفية الديون الجبائية الغير مستخلصة

الشراكات

العائدات املحصلة خالل 2020 حسب تصنيف األقدمية 
)ماليين الدراهم(
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ضبط التدبير 
ــجلت الضريبي ــة، س ــة الصحي ــات األزم ــم تداعي رغ

يف  زيــادة  للضرائــب  العامــة  املديريــة 
عــدد امللزميــن الجــدد. 

فقــد شــهد عــام 2020 تحديــد هويــة 
384.372 ملــزم جديــد مقابــل 371.192 
.4% 2019، أي بزيــادة نســبتها  يف عــام 

ويشــكل األشــخاص املعنويون واألشــخاص 
الذاتيــون املهنيــون %64 مــن هــذا العــدد.

384 372

190 257

137 216

56 899

األشخاص الذاتیون املهنیون

األشخاص الذاتیون الخواص

األشخاص املعنویین

املجموع

ــس  ــف متجان ــة أداة لتعري ــف املوحــد للمقاول ــم التعري يعــد رق
ونظامــي ووســيلة لتبســيط االجــراءات اإلداريــة. وقــد بلــغ، يف 
هــذا الصــدد، عــدد امللزميــن الذيــن اســترجعوا رقــم تعريفهــم 

املوحــد خــالل ســنة 2020 مــا يناهــز 316.195.

توسيع الوعاء الضريبي

امللزمون الجدد

)ICE( التعريف املوحد للمقاولة

20192020

105 373

205 549

86 214

110 646

28

95

ــها  ــل أوراش ــب تنزي ــة للضرائ ــة العام ــت املديري واصل
االمتثــال  وتقويــة  املســاطر  بتبســيط  املتعلقــة 
إدارة  قواعــد  تقويــة  ىلع  منهــا  عزمــا  الضريبــي 

ومســتنيرة. مرنــة  متيقظــة،  جبائيــة 

األشخاص املعنويوناألشخاص الذاتيون

التقرير السنوي لسنة 2020 
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لقــد اســتمرت، خــالل ســنة 2020، عمليــات اإلشــعار املمنهــج 
واملنتظــم للملزميــن املخالفيــن حيــث بلغــت نســبة معــدل 
االمتثــال الضريبــي عقــب إشــعار %36 برســم 2020 والتــي 

تمثلــت يف إيــداع مــا يناهــز 470.272 إقــرارا وتحصيــل مبلــغ 
ــون درهم. 42.1 ملي

نتــج عــن إشــعار املخالفيــن معــدل امتثــال متوســط 
يقــدر ب36%.

شــهدت ســنة 2020 حصــول 158.207 شــخصا ىلع صفــة 
ــي. ــاول الذات املق

االنخــراط املتزايــد يف هــذا النظــام يعــود إلــى املســاطر 
املبســطة يف مــا يخــص  التأســيس أو التشــطيب، باإلضافــة 

إلــى نظــام جبائــي محفــز وإمكانيــة ممارســة النشــاط مــن مقر 
الســكن.

لــذا فقــد تضاعــف عــدد املقاوليــن الذاتييــن بثــالث مــرات  مــا 
بيــن 2018 و2020، حيــث ارتفــع مــن 86.169 الــى 287.464.

االمتثال الضريبي عقب اإلشعار

معدل االمتثال الضريبي عقب إشعار

201820192020

86 169

52%

119%

131 110

287 464

157 568

35 472

24 597

46 031

113 578

38 782

21 990

19 718

12 536

470 272

13,1

2,0

1,4

8,6

8,0

2,4

5,0

0,8

0,8

42,1

الدار البیضاء

فاس

وجدة

طنجة

الرباط

مراکش

أکادیر

بني مالل

الراشدیة

املجموع

عدد اإلقرارات املودعة عقب اإلشعاراملبلغ املحصل )بماليين الدراهم(

ترتكز بالدار البيضاء والرباط نحو %58 من عدد هاته اإلقرارات و%50 من املبلغ املحصل.

27% 
طنجة

29% 
وجدة

29% 
فاس

34% 
الدار البيضاء

30% 
الراشيدية

44% 
الرباط

31% 
مراكش

36% 
أكادير

31% 
بني مالل

املعدل إلجمالي 
36%

دعم املقاولين الذاتيين

تعزيز االمتثال الضريبي الطوعي 

معدل االمتثال عقب اإلشعار
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تــم إيــداع 463.738 إقــرارا مــن طــرف املقاوليــن الذاتييــن 
ــع برســم ســنة 2020. ــالءم م ــي يت ــرض تنافس ــاء ع ــى إرس ــة ال ــدت الحكوم عم

حاجيــات املقــاوالت العاملــة يف مجــال ترحيــل الخدمــات 
واملحترمــة ملعاييــر التأهيــل الســيما فيمــا يتعلــق بالضريبــة 

ىلع الشــركات والضريبــة ىلع الدخــل. 

ففــي هــذا الســياق، تســاهم املديريــة العامــة للضرائــب 
الخدمــات  لترحيــل  التقنيــة  اللجنــة  بصفتهــا عضــوا يف 
ــة املســؤولة عــن الصناعــة،  ــة الحكومي ــل الهيئ برئاســة ممث

يف اشــغال تلــك اللجنــة عبــر:

 البت يف طلبات التأهيل املودعة من طرف الشركات؛

 النظــر يف الطلبات املتعلقة بامتيازات الضريبة ىلع الدخل   
   والضريبة ىلع الشركات؛

اتخــاذ قــرار باإلجمــاع، بشــأن أي معاملــة اســتثنائية أو   
 تقييد     يتعلق بمعايير التأهيل التي ســيتم منحها للطلبات    
    املقدمــة مــن طــرف الشــركات لالســتفادة مــن التدابيــر 
التحفيزيــة املتعلقــة بالتكويــن واالمتيــازات املرتبطــة      

   بالضريبة ىلع الدخل والضريبة ىلع الشركات. 

اإلقرارات املودعة من طرف املقاولين الذاتيين

ــطة  ــرة واملتوس ــر والصغي ــة الصغ ــات متناهي ــم املؤسس دع
»Small Business Act« باملشــاركة يف مشــروع

املشاركة يف اللجنة التقنية لترحيل 
"Offshoring" الخدمات

463 738

84 389

119 010123 302
137 037

الــذي   »Small Business Act« أطلقــت وزارة االقتصــاد واملاليــة وإصــالح اإلدارة مشــروع
ــر الشــركات الصغيــرة واملتوســطة بشــكل  يهــدف إلــى إنشــاء إطــار عمــل اســتراتيجي لتطوي
عــام وإنشــاء رؤيــة متكاملــة للتغلــب ىلع القيــود التــي تواجههــا الشــركات املتناهيــة الصغــر. 

ففــي هــذا الســياق، تســاهم املديريــة العامــة للضرائــب بصفتهــا عضــوا يف أشــغال اللجنــة 
 ."www.almoukawala.gov.ma" ــي ــم املقاوالت ــة للدع ــة الوطني ــة بالبواب ــة املكلف التقني
وتحــرص املديريــة يف إطــار هــذه األشــغال ىلع إغنــاء وتحديــث البوابــة  عبــر تقديــم وتحيين 
العــرض الجبائــي املوجــه للمقــاوالت املتناهيــة الصغــر والصغيــرة واملتوســطة باإلضافــة إلــى 
عــرض املنشــورات واملســتجدات وجميــع الوثائــق واملعلومــات التــي تهــم هــذه الفئــة مــن 

املقــاوالت.

 اإليداع الدوري لإلقرارات من طرف املقاولين الذاتيين
برسم 2020

43

20

14

4

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

مجموع 
اإلقرارات

الضريبة ىلع الشركاتالضريبة ىلع الدخل

امللفات املصادق عليهاالطلبات املودعة
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نظام استرجاع الضرائب

اســتمرت ديناميــة تســوية ملفــات اســترجاع واســترداد الضرائــب 
ســنة 2020 حيــث ســجلت قيمتهــا زيــادة قدرهــا %7 إذ ارتفعــت 
مــن 10.357 مليــون درهــم ســنة 2019 إلــى 11.181 مليــون درهــم. 

ــدل  ــة املع ــون املالي ــات قان ــق توقع ــبة تحقي ــت نس ــد بلغ وق
ــز 130%. ــا يناه ــق م ــذا الش 2020 يف ه

توزيع النفقات حسب نوع الضريبة

11 181130%

546123

10 411

100

11 181

 لقــد بلغــت نســبة تحقيــق توقعــات قانــون املاليــة املعــدل 
ــة  ــة ىلع القيم ــات الضريب ــق بنفق ــقها املتعل 2020، يف ش
املضافــة، نســبة %131، لتســجل بذلــك زيــادة قدرهــا 6% 
ــادة  ــى الزي ــا إل ــك أساًس ــع ذل ــنة 2019، ويرج ــع س ــة م مقارن
بالســكن  املتعلقــة  واإلعانــات  االســترجاعات  قيمــة  يف 

االجتماعــي. 

الشــركات  ىلع  بالضريبــة  الخاصــة  النفقــات  حجــم   بلــغ 
546 مليــون درهــم، مســجاًل بذلــك نســبة تحقيــق لتوقعــات 
ــبة  ــادة بنس ــزت %116 وزي ــدل 2020 ناه ــة املع ــون املالي قان

%31 مقارنــة مــع ســنة 2019.

بلغــت نســبة تحقيــق قانــون املاليــة املعــدل 2020، يف مــا 
ــز 137%.  ــا يناه ــل، م ــة ىلع الدخ ــتردادات الضريب ــص اس يخ
مكنــت بذلــك تســجيل زيــادة قدرهــا %23 باملقارنــة مــع 2019. 

تطور النفقات املتعلقة بالضريبة ىلع القيمة املضافة

تطور النفقات املتعلقة بالضريبة ىلع الشركات

تطور النفقات املتعلقة بالضريبة ىلع الدخل

 استرجاع الضريبة ىلع القيمة
املضافة بماليين الدراهم

9 840

10 411

2019

 استردادات الضريبة ىلع الشركات
بماليين الدراهم

 استردادات الضريبة ىلع الدخل
بماليين الدراهم

417

546

20192020

100

123

20192020

2020

نسبة تحقيق توقعات 
قانون املالية املعدل 

مليون درهم

الضريبة ىلع 
الشركات

الضريبة ىلع 
الدخل

الضريبة ىلع 
القيمة املضافة

ضرائب 
أخرى

املجموع
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تدبير املنازعات اإلدارية
47%

28%

20%

13%

5%2%4%3%

49%

19%

4% 6%

الضریبة یلع القیمة الضریبة یلع الشرکاتالضریبة یلع الدخلالضرائب املحلیة
املضافة 

واجبات التسجیل
 والتنبر

ضرائب أخرى

2019                 

70%

72%

معالجة الشكايات
استمرت دينامية تسوية املنازعات اإلدارية والوقاية منها خالل سنة 2020، وال سيما عبر تطوير وتحسين النظام 

املعلوماتي.

3

2

الشکایات الوافدة
تقلیص عدد الشکایات الوافدة بنسبة 30%، 

اذ انخفضت من 87.438 شکایة سنة 2019 إلی 
60.935 سنة 2020 ؛ 

النظام املعلوماتي
ارتفاع عدد الشکایات الواردة عبر النظام 
املعلوماتي للضرائب من خالل األنترنیت

SIMPL-Réclamation بنسبة %32  حیث انتقلت من 
2.491 شکایة سنة 2019 إلی 3.284 خالل 2020.

امللفات املسجلة

معالجـة
الشکــایات

تسریع وثیرة معالجة امللفات املسجلة خالل 
سنة 2020 لتبلغ معدل %70 مقابل 64% 

سنة 2019 ؛ 

1

4
نسبة التصفیة

تحقیق معدل تصفیة للشکایات يف اجل یقل 
عن 30 یوما یناهز 72%. 

تعجيل تسوية المنازعات

توزيع الشكايات حسب نوعية الضريبة

2020

 حصة امللفات املعالجة خالل
أجل يقل عن 30 يوم

 املعدل العام لتسوية
امللفات
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تدبير املنازعات القضائية

الطعون املرفوعة أمام املحاكم االبتدائية
ــة  ــة االبتدائي ــم اإلداري ــام املحاك ــن أم ــم 1.186 طع ــم تقدي ت
خــالل ســنة 2020 مقابــل 2.531 ســنة 2019، أي بتراجــع قــدره 
%53. ويقــدر املبلــغ املتنــازع عنــه ب 1.702 مليــون درهــم.

01

الطعون املرفوعة أمام محاكم االستئناف
ــم  ــم برس ــدى املحاك ــتئناف ل ــن باالس ــجيل 776 طع ــم تس ت
ســنة 2020 مقابــل 1.113 ســنة 2019، أي بتراجــع نســبته %30.  
ويبلــغ املبلــغ اإلجمالــي املتنازع حولــه 636,2 مليــون درهم.

02
الطعون املرفوعة أمام محكمة النقض

ــة 380  ــض بقيم ــة النق ــدى محكم ــا ل ــجيل 208 طعن ــم تس ت
ــا ســنة  ــل 330 طعن ــم خــالل ســنة 2020 مقاب ــون دره ملي

ــدره 37%. ــع ق 2019، أي بتراج 03
ضبط املنازعات اإلدارية

استمرت نجاعة أداء املديرية يف مجال تدبير املنازعات االدارية خالل سنة 2020 عبر تحسين وإثراء 
)SIT-Contentieux( الوحدة الخاصة باملنازعات يف النظام املعلوماتي

األحكام الصادرة لصالح اإلدارة

معالجة اإلسقاطات التلقائية للضريبة دون طلب مسبق
سيرا ىلع نهج اإلصالح و التطوير، تمكنت املديرية من معالجة 1.214 ملف اسقاط الضريبة تلقائيا  

دون طلب مسبق بقيمة تجاوزت 37 مليون درهم. 

٥٠١٠٠١٥٠٢٠٠٢٥٠٣٠٠٣٥٠٤٠٠

383

273

201

82

68

63

55

52

37

الدار البیضاء

مراکش

الرباط

فاس

بني مالل

وجدة

أکادیر

الراشدیة

طنجة

املرحلة االبتدائية
731 مليون درهم من أصل 1.060 مليون 

درهم متنازع عليها

مرحلة النقض
513 مليون درهم من أصل 971 

مليون درهم متنازع عليها

69%53%

مرحلة االستئناف

232 مليون درهم من أصل 372 
مليون درهم متنازع عليها. 

62%

 توزيع ملفات اسقاط الضريبة تلقائيا دون طلب مسبق
حسب الجهات
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نحو إدارة رقمية بالكامل

ــزة  ــة املنج ــات الالمادي ــدد العملي ــغ ع بل
خــالل ســنة 2020 مــا يناهــز 14,25 مليــون 
عمليــة، أي مــا يفــوق 5,3 أضعــاف العــدد 

املســجل خــالل ســنة 2016.

14,7114,25

9,98

6,88

2,65

20162017201820192020

x5,3

51%

0,03%
1%

5%

14%

5%

24%

األداء االلکتروني

اإلقرارات االلکترونیة

شراء التنبر

شهادات

وثائق

تراخیص قانون املالیة

شکایات إلکترونیة

تركــز عمليــات التصريــح واألداء االلكترونيين 
مــا يقــارب %75 مــن مجمــوع العمليــات 
ــنة  ــالل س ــة خ ــة ال مادي ــزة بطريق املنج

 .2020

مواصلة التحول الرقمي

واصلــت املديريــة العامــة للضرائــب ســنة 2020 
تنفيــذ اســتراتيجيتها املتعلقــة برقمنــة خدماتهــا 
ــة  ــة باق ــدف تقوي ــودات به ــة املجه ــع مضاعف م
الخدمــات الرقميــة املخصصــة للمرتفقين والشــركاء.

ومكنــت هــذه املجهــودات مــن اســتمرارية الخدمات 
املقدمــة خــالل ظرفيــة حالــة الطــوارئ الصحية.

التحول الرقمي

عدد العمليات الالمادية )باملاليين(
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اإلقرارات االلكترونية 

ارتفع عدد الخدمات املتعلقة باإلقرارات االلكترونية بنسبة %139 خالل الفترة 2020-2017.

2017201820192020

44
7478

94

x2

تطور عدد اإلقرارات الالمادية املتوفرة

عدد اإلقرارات االلكترونية 
)باآلالف(

بلــغ عــدد اإلقــرارات االلكترونيــة برســم 
2020 واملتعلقــة بالضريبة ىلع الشــركات  
والضريبــة ىلع  الدخــل  والضريبــة ىلع 
القيمــة املضافــة، مــا يناهــز 3,36 مليــون 
ــة  ــا %21 باملقارن ــادة قدره ــرارا. أي بزي إق

ــنة 2017. ــع س م

3 360
3 421

3 185
2 770

2017201820192020

+21%

3,94

5,69

7,79

7,29

169,5

2,4716,85 2016

2017

2018

2019

2020

644,8

1 300

1 929

21

31

33

63

5

173 2016

2017

2018

2019

2020

32

34

43

شــهدت ســنة 2020 مــا يقــارب 7,29 مليــون عمليــة 
أداء عــن بعــد مقابــل 2,47 مليــون عمليــة ســنة 

2016، أي بزيــادة نســبتها  195%.

ــة  ــة الكتروني ــهادة بطريق ــون ش ــليم 1,93 ملي ــم تس ت
ــل 16.850 شــهادة ســنة 2016.  خــالل ســنة 2020 مقاب
ــا ســجل برســم 2016  ــل هــذا اإلنجــاز 114 أضعــاف م  يمث

وبزيادة قدرها %48 مقارنة مع 2019. 

اعتماد الشواهد االلكترونيةاألداء عن بعد

x114

عمليات األداء عن بعد )باملاليين(

عدد الخدمات املتعلقة بعمليات األداء 
عن بعد املتوفرة 

الشهادات املسلمة )باآلالف(

عدد نماذج الشواهد عبر االنترنت

ســجل عــدد الخدمــات املتعلقــة بعمليــات األداء عــن 
بعــد تزايــدا بنســبة %270 خــالل الفتــرة املمتــدة مــا 

ــن 2016 و2020. بي

تضاعــف عــدد نمــاذج الشــواهد املتوفــرة عبــر االنترنت 
ب 14 مــرة بين ســنتي 2016 و2020. 
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خدمات الضرائب عبر االنترنت 
)SIMPL(

مســتجدات خدمــات الضرائــب عبر 
  )SIMPL( االنترنت 

SIMPL-IR
تفعيل اقرارات جديدة ىلع غرار اإلقرار بالدخل العقاري   

ــة  ــاح العقاري ــرار باألرب ــور واإلق ــب واألج ــرار بالروات ــرار اإلق ــدة ىلع غ ــرارات املتواج ــاء اإلق إغن  
واإلقــرار الســنوي بمجمــوع الدخــل.

إدماج طلبات االختيار )نظام النتيجة الصافية املبسطة، املساهمة املهنية املوحدة(  
إدمــاج مقتضيــات قانــون املاليــة 2020 وقانــون املاليــة املعــدل )ااإلقــرار الســنوي بمجمــوع   

ــاري ...( ــل العق ــرار بالدخ ــل، اإلق الدخ

SIMPL-TVA
تحديــث اســتمارة ســنة 2020 مراعــاة ملقتضيــات املــادة 247 )قانــون املاليــة   

)2020 املعــدل لســنة 
إدماج اإلقرار بتفويت املنشآت وانتهاء عملها  

إدماج قائمة الزبناء املدينين  

SIMPL-Enregistrement et Timbre
إدماج اإلعفاءات والواجبات الجديدة التي تم إقرارها يف قانون املالية لسنة 2020  

إضافة رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية  
إدماج مقتضيات قانون املالية املعدل لسنة 2020   

إدماج اقرارات بائعي املركبات  
واجب تفويت العربات  

واجب رفع الرهن  
واجب نظائر البطاقات الرمادية  

واجبات تسجيل املركبات املقتناة من الخارج  

SIMPL-Fiscalité locale
: ) Espace professionnels ( فضاء املهنيين

إقرار التسجيل يف الرسم املهني  
إقرار بالعناصر الخاضعة للرسم املهني  

إقرار عطالة املؤسسة  
إقرار بالشغور  

: ) Espace particuliers ( فضاء الخواص
إقرار بالشغور  

ــر ملكيــة  ــد أو بإضافــات، أو بتغيي ــاء عقــار جدي إقــرار بانتهــاء أشــغال بن  
ــه ــص ل ــرض املخص ــار  أو الغ العق

SIMPL-adhésion
الخدمــة  لهــذه  جديــد  تصميــم   
والفرنســية العربيــة  باللغتيــن 

SIMPL-Remboursement
ــد  ــر املع ــداع التقري ــة إي ــة بإمكاني ــذه الخدم ــاء ه إغن  
مــن طــرف مدقــق الحســابات ىلع مســتوى املســطرة 

ــطة املبس

SIMPL-homologation
اســتيالم الخطــاب ىلع الوضعيــة التحليليــة للبيانــات الجبائيــة   

املرافقــة لإلقــرار الســنوي بمجمــوع الدخــل 

SIMPL-Recherche entreprise
ــة  ــن )العربي ــق باللغتي ــد للتطبي ــي جدي ــم جرافيك تصمي  

والفرنســية(
تدبير الئحة املوردين الغير مزاولين لنشاط فعلي  

SIMPL-IS
إدماج مقتضيات قانون املالية لسنة 2020 وقانون املالية املعدل    

إدماج اإلقرار التصحيحي واألداء االلكتروني الخاص به  
 CFC »إدماج طلب االختيار للشركات املكتسبة لصفة "  القطب  املالي للدار البيضاء  

توســيع نطــاق تطبيــق النظــام الجبائــي التحفيــزي املتعلــق بتحويــل املســتعقرات املجســدة   
بتحويــل  املتعلقــة  العمليــات  ليشــمل  الشــركات  مجموعــات  أعضــاء  بيــن  فيمــا  املنجــزة 

املســتعقرات غيــر املجســدة واملاليــة
تدبير عملية األداءات التلقائية للواجبات الخاصة بالضريبة ىلع الشركات  

SIMPL-IS إعادة تصميم    

SIMPL-Compte fiscal
توسيع األداء اإللكتروني ليشمل أوامر وسندات التحصيل  

تغيير تصميم التطبيق  

SIMPL-Réclamation
تصميم جديد للتطبيق  

SIMPL-Attestation
ــة  ــة ىلع القيمــة املضاف ــن الضريب ــاة م ــات األشــرية املعف ــة طلب إضاف  

ــة. ــاء جامعي ــكنية أو أحي ــات س ــاء أو إقام ــاء أحي ــة ببن املتعلق
االتفاقيــات  إطــار  التصحيحيــة يف  االقــرارات  إيــداع  إضافــة طلبــات   
ــة. ــة املعني ــات املهني ــب والهيئ ــة للضرائ ــة العام ــن املديري ــة بي املبرم

مراقبة الولوج بالنسبة للمندوبين  
تدبير الئحة املوردين الغيرمزاولين لنشاط فعلي  

ــات  ــنوية ىلع املركب ــة الس ــة الخصوصي ــهادة أداء الضريب ــتمارات ش اس  
بالعربيــة والفرنســية

إمكانيــة االطــالع ىلع أداء الضريبــة الخصوصيــة الســنوية ىلع املركبات    
بالنســبة للســنوات الســابقة

تحيين طلب بيان اإلخالالت املرصودة من طرف إدارة الضرائب  
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)SIT( النظام املندمج للتضريب

املنازعات اإلدارية  

- إعادة تصميم اجراء إيداع ومعالجة الشكايات املتعلقة بالضرائب املؤداة تلقائيا ؛ 
- وضع اللمسات األخيرة فيما يخص وظيفة معالجة الشكايات املتعلقة بالضريبة ىلع عقود 

التأمين والضريبة الخصوصية السنوية ىلع املركبات وسندات إصدار األداءات بناءا ىلع 
قوائم ؛

- تفعيل إمكانية االطالع ىلع الشكايات ىلع مستوى الحساب الضريبي.
املنازعات القضائية  

- تحسين والتدبير األمثل للملفات القضائية ؛
- تحسين وظيفة االطالع ىلع املنازعات ؛

- تحسين تدبير اآلجال القانونية.

التحصيل
إدماج مقتضيات قانون املالية 2020 ؛  

تحويل التحمالت وأوامر التحصيل )لتحويل بالجملة للتحمالت وأوامر األداء( من القباضة املركزية إلدارة الضرائب    
إلى قباضات إدارة الضرائب الجهوية ؛

بدء انتاج إصدار وتحصيل أوامر التحصيل للضريبة الخصوصية السنوية ىلع املركبات ؛  
الدفع بطريقة إلكترونية ملجموع العمليات املتعلقة بواجبات التمبر الخاصة باملركبات ؛   

تفعيل خدمة إلكترونية يف الفضاء الخاص بمنخرطي خدمات SIMPL تمكن من االطالع ىلع الحساب الضريبي   
للملزم وىلع وضعيته فيما يخص الباقي استخالصه ؛ 

اختبار موثوقية بيانات الحسابات اإلدارية ؛  
ازالة مراجع التحويل ؛  

التبادل اإللكتروني لطلبات املعلومات مع األبناك ؛  
األداء اإللكتروني ألوامر وسندات التحصيل.  
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الشؤون القانونية

تفعيل 18 وظيفة جديدة متعلقة بالحجز التحفظي والتنفيذي ؛  

التدبير اآللي إلجراءات التحصيل الجبري )آخر اشعار دون صائر واإلنذار(.  

التحصيل الجبري

تطوير 7 شهادات جديدة )شهادة الوضعية الجبائية القانونية،   
شهادة عدم خصم اشتراكات تأمين التقاعد، شهادة الخضوع لرسم 

السكن - رسم الخدمات الجماعية، إلى غير ذلك( ؛
إدخال تحسينات ىلع بعض الشهادات املوجودة سابقا.  

الشهادات

تحميل احتساب 5 أصناف من عمليات التحصيل ؛  
دخول املخطط املحاسباتي الجديد للدولة حيز التنفيذ ؛  

التبادل اإللكتروني للمعطيات مع املجلس األىلع للحسابات.  

املحاسبة

الجبايات املحلية
إدماج مقتضيات القانون رقم 07-20 املتعلق بإصالح ضرائب الجماعات املحلية ؛  
إضافة تنبيهات إلبالغ املكلفين بتسيير امللفات الضريبية  للملزمين باإليداعات ؛  

طباعة نوعية اإلصدارات ىلع اإلشعارات الضريبية باللغة العربية والفرنسية ؛  
إنشاء الضرائب املفروضة ىلع السكن بالجملة ؛  

إدماج وظائف لتدبير الضرائب املؤداة مقدما ؛  
وظيفة تدبير بطاقة “CS" التي تمكن من إنشاء وتعديل معلومات القطاعات الجغرافية.  

التبادل مع الشركاء
مالءمة الخدمة  اإللكترونية املوضوعة رهن إشارة مكتب الصرف ىلع إثر رفع   

سقف  االعتماد املخصص  للسياحة ؛
إدماج عدد من الخدمات اإللكترونية معالجة امللفات الضريبية يف إطار مشروع   

“Direct entreprise“ مع املكتب املغربي للملكية التجارية والصناعية ؛
تشغيل مسطرة التحميل اآللي إلقرارات املقاولين الذاتيين لدى بريد املغرب.  

املراقبة
تحميل وتصدير ملفات املراقبة خالل كل مرحلة من مراحل فحص امللف ؛  

مراجعة إقرار الضريبة ىلع الدخل بالنسبة لأرباح العقارية ؛  
محاكاة آلية لحساب الواجبات خالل أي مرحلة من مراحل املراقبة ؛  

تدبير فحص مجموع الوضعية الجبائية باإلضافة إلى تدبيرها ىلع مستوى االتفاقات ؛  
إدماج شفرات الخطوط  العمودية ىلع مستوى إشعار املراقبة الضريبية ؛  

إدماج املراسالت باللغة العربية والفرنسية ؛  
تحسين استمارة الخضوع للضريبة.  

إدماج مقتضيات قانون املالية لسنة 2020 وقانون املالية املعدل ؛  

التدبيــر األتوماتيكــي لرســائل اإلشــعار الثانيــة فيمــا يخــص الضريبــة ىلع الدخــل والضريبــة ىلع الشــركات والضريبة   
ىلع القيمــة املضافــة ؛ 

إعــداد نمــوذج جديــد لشــهادة ديــن الضريبــة ىلع الشــركات بخصــوص شــراء الديــون املتعلقــة بالضريبــة ىلع   
ــركات ؛ الش

ــذا  ــلفات وك ــة بالس ــل املتعلق ــة ىلع الدخ ــترداد الضريب ــار اس ــة يف إط ــق الثبوتي ــاق الوثائ ــة إرف ــاج إمكاني إدم  
ــاء ؛  ــض أو اإللغ ــة الرف ــترداد يف حال ــب االس ــادة طل ــة إع إمكاني

منح عالمة التصنيف، التعطيل أو إعادة التفعيل املعلوماتي للملزمين ؛  

املراقبــة. بمكتــب  للمكلــف  العقاريــة  لأربــاح  بالنســبة  الدخــل  ىلع  الضريبــة  إلقــرار  التلقائــي  اإلســناد   
)أو للمكلف بمكتب املراقبة( ؛

إدماج وظائف جديدة يف الوحدة املخصصة السترجاع الضريبة ىلع القيمة املضافة ؛  

تحسين تدبير ملفات السكن االجتماعي.  

الوعــاء

التسجيل
فتح الخدمة اإللكترونية  SIMPL للموثقين بالنسبة للعقود   

التي ال يمكن معالجتها عبر خدمة “TAWTIK" ؛
التسوية الفردية للضريبة الخصوصية السنوية ىلع املركبات   

توافقا مع معلومات اإلطار املرجعي للمركبات.
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النظام املعلوماتي املساعد ىلع اتخاذ القرار
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إعادة تصميم النظام املعلوماتي 
املساعد ىلع اتخاذ القرار 

تحميل النظام باملعلومات املتعلقة 
بالتصريحات الجديدة، إلى جانب 

البيانات والطلبات املتكفل بها يف 
النظام املوحد لفرض الضرائب

إعداد إجراءات تحميل معلومات 
الشركاء

تطوير تقارير تحليلية جديدة وإغناء 
التقارير التحليلية املتواجدة

تدريب املكونين ىلع النسخة 
الجديدة للنظام 

تغيير وتحسين تدفق تحميل 
املعلومات
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الرأسمال  تقوية 
المعلوماتي

استخدام وتنمية جودة البيانات
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من أجل جودة أفضل 
للخدمات 

ــها  ــنة 2020، ورش ــب، س ــة للضرائ ــة العام ــت املديري واصل
االســتراتيجي املتعلــق بتحســين جــودة الخدمــات، خاصــة  

ــن. ــاعدة املرتفقي ــتقبال ومس ــتوى اس ىلع مس

تحسين جودة الخدمات  

املساعد االفتراضي
بعــد إطــالق طلــب عــروض لتطويــر وتفعيــل 
ــاء  ــع الزبن ــة م ــر العالق ــي لتدبي ــق معلومات تطبي
شــرعت   ،ChatBot افتراضــي  مســاعد  عبــر 
املديريــة العامــة للضرائــب خــالل ســنة 2020 يف 

تصميــم وتطويــر واختبــار التطبيــق.

التطبيق املحمول "ضريبتي"
تم تفعيل وظائف جديدة برسم سنة 2020:

 النسخة العربية لتطبيق ضريبتي

 تتبع الشكايات

 شهادات جديدة:

شهادة رقم املعامالت ؛  

شهادة الوضعية الجبائية القانونية ؛  

شهادة الدخل ؛  

شهادة التشطيب من الرسم املهني ؛  

منصة حجز املواعيد عبر اإلنترنت
يف إطــار تحســين جــودة اســتقبال املرتفقيــن، وضعــت 
املديريــة العامــة للضرائــب رهــن إشــارة املرتفقيــن 
عبــر  املواعيــد  لحجــز  وعمليــة   مبســطة  منصــة 
االنترنــت والتــي تمكنهــم مــن التدبيــر األمثــل لوقتهــم 
مــع  ملوعدهــم  إلمكانياتهــم،  وفًقــا  والتخطيــط، 

املوظــف املكلــف بملفهــم الضريبــي.

انطلقــت، يف مرحلــة أولــى، تجربــة رائــدة ىلع مســتوى 
املصالــح التابعــة للمديريــة الجهويــة للربــاط، قبــل 

ــة. ــات الجهوي ــع املديري ــة ىلع جمي ــم الخدم تعمي

عبــر  املواعيــد  حجــز  خدمــة  الــى  الولــوج  ويمكــن 
عبــر: اإلنترنــت 

ــب:  ــة للضرائ ــة العام ــة باملديري ــت الخاص ــة اإلنترن بواب
tax.gov.ma

التطبيــق املحمــول "ضريبتــي"   القابــل للتحميــل عبــر 
.)App Store) )IOS(و )Play Store) )Android( منصــات
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المرافقة واالستشارة الضريبية

املشورة القانونية

ــاريع  ــوص مش ــا بخص ــة 34 رأي ــنة 2020 بصياغ ــالل س ــب خ ــة للضرائ ــة العام ــت املديري قام
النصــوص التشــريعية والتنظيميــة املقدمــة مــن طــرف الوحــدة املركزيــة للشــؤون القانونية.

اإلجابة ىلع تساؤالت السادة النواب 
واملستشارين

عالجــت املديريــة، يف إطــار املهــام املنوطــة بها، 33 تســاؤال للســادة النــواب واملستشــارين، 
والتــي تناولــت جوانــب مختلفــة للنظــام الجبائي. 

الطلبات

عالجــت املديريــة 163 شــكاية صــادرة عــن 43 فاعليــن اقتصادييــن واجتماعييــن وذلــك يف 
إطــار إعــداد قانــون املاليــة التعديلــي 2020. 

واصلــت املديريــة العامــة للضرائــب خــالل 
ــن. ســنة 2020 مرافقــة ومســاعدة امللزمي

ــا  ــار 297 طلب ــذا اإلط ــت يف ه ــد عالج وق
يشــمل تســاؤالت جبائيــة واتخــاذ املواقف. 

استشارات
عدد اإلستشارات نوعية الضريبة

79 الضريبة ىلع الشركات
55 الضريبة ىلع الدخل

64 الضريبة ىلع القيمة 
املضافة

39 واجبات التسجيل والتمبر
60 مشترك

297 املجموع

نظام التصنيف
إلــى  اســتنادا  للضرائــب،  العامــة  املديريــة  قامــت 
املمارســات الدوليــة الجيــدة والتجــارب الناجحــة يف 
االمتثــال  لتحفيــز  نظــام  بوضــع  الــدول،  مــن  عــدد 
الضريبــي التلقائــي، يهــدف إلــى تحســين منــاخ األعمــال 
وتبســيط املســاطر وتوطيــد عالقــة الثقــة والشــفافية 

ــن. ــع امللزمي م

ــة،  ــة فردي ــم ىلع مقارب ــف، القائ ــام التصني ــح نظ يمن
عقــب  األهليــة  شــروط  تســتويف  التــي  املقــاوالت 
مســطرة االعتمــاد، صفــة " الخاضــع للضريبــة املصنــف". 

ــدة  ــدادا متزاي ــنويا، أع ــف، س ــج التصني ــتقطب برنام يس
مــن املقــاوالت التــي تســعى للحصــول ىلع هاتــه 

ــة. الصف

للمقــاوالت  اإلجمالــي  العــدد  بلــغ   ،2020 متــم  يف 
املصنفــة مــا يناهــز 225 مقاولــة )منهــا 38  تصنيفــا 
مشــتركا مــع إدارة الجمــارك والضرائــب الغيــر املباشــرة(.

عدد الشركات املصنفة سنويا
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التواصل على مدار 360 درجة

5

أجوبة ىلع أسئلة مستعملي  249 8
شبكات التواصل االجتماعي

 كبسوالت متحركة 7
وربورتاجات فيديو ذات طابع 

مؤسساتي وجبائي

مشاركة ىلع مواقع 67
التواصل االجتماعي

مشترك يف صفحات 303 134
املديرية بشبكات 

التواصل االجتماعي

منشورات وتحيينات336

 ىلع االنترنت

وسائل بيداغوجية

منشور للدالئل الضريبية1

فيديو- كبسوالت 4
وربورتاجات

بالغات صحفية22

 ىلع االنترنت

مقاالت بمجلة "املالية"3 

 عددان من مجلة 2
» DGI News « 

مركز التواصل الهاتفي

عالــج مركــز التواصــل الهاتفــي التابــع للمديريــة العامــة للضرائــب خــالل 
ســنة 2020 مــا يناهــز 154.096 طلبــا للمرافقــة.

التواصــل  الشــبكات  خليــة  قامــت 
االجتماعــي باإلجابــة ىلع 8.249 ســؤاال 
ســنة  خــالل  االنترنــت  ملســتخدمي 

.2020

59 465
 مساعدة عبر

البريد االلكتروني

94 631
مساعدة عبر

 الهاتف

التفاعل املباشر مع املرتفقين

ــة  ــات املناظــرة الوطني ــاًء ىلع توصي بن
شــقها  يف  الجبايــات  حــول  الثالثــة 
الضريبــي،  االمتثــال  بتعزيــز  املتعلــق 
للضرائــب  العامــة  املديريــة  نظمــت 
مؤسســات   )3( ثــالث  إلــى  زيــارات 

عموميــة. تعليميــة 
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زيارة الوفود األجنبية

التعاون الدولي

اســتفادت املديريــة العامــة للضرائــب مــن عــروض التكويــن يف 
إطــار التعــاون الدولــي التــي قدمتهــا منظمــة التعــاون االقتصــادي 

والتنميــة يف مجــال الضرائــب.

ــف  ــون مختل ــن يمثل ــر، الذي ــن األط ــد م ــتفاد العدي ــي، اس وبالتال
مهــن املديريــة العامــة للضرائــب، مــن دورات تدريبيــة افتراضيــة. 

ــدورات بشــكل أساســي ىلع: ركــزت هــذه ال

 املراقبة الجبائية ؛

 أسعار التحويل ؛

 االتفاقيات الجبائية الدولية ؛

 تبادل املعلومات ىلع الصعيد الدولي ؛

 الضريبة ىلع القيمة املضافة ؛

 مشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل األرباح ؛

 جبايات االقتصاد الرقمي، إلخ.

 

قــام وفــد مــن املديريــة العامــة للضرائــب واألمــالك يف الســنغال 
ــالع ىلع  ــب لالط ــة للضرائ ــة العام ــى املديري ــية إل ــارة دراس بزي
ــراض  ــات ألغ ــر البيان ــع وتدبي ــال جم ــة يف مج ــة املغربي التجرب

ــة. ــة الجبائي توســيع الوعــاء الضريبــي وبرمجــة املراقب

ــج  ــذ برنام ــل تنفي ــم تأجي ــة ت ــر االحترازي ــق التدابي ــة وتطبي ــي الجائح ــبب تفش بس
زيــارات الوفــود األجنبيــة للمغــرب. وبالتالــي اقتصــرت حصيلــة 2020 يف مجــال 

ــدة: ــارة واح ــدة ىلع زي ــات الجي ــادل املمارس ــي وتب ــاون الدول التع

االنفتاح على العالم

قامــت املديريــة ببــذل جهــود كبيــرة خــالل ســنة 
2020 تجســيدا لعــزم اململكــة وتمســكها العميــق 
بمبــادئ الحكامــة الجبائيــة الرشــيدة ووفــاء  بااللتزامــات 
ــز صــورة املغــرب ىلع  ــة وتعزي مــع املنظمــات الدولي

ــة. ــاحة الدولي الس



5253 التقرير السنوي لسنة 2020  االنفتاح ىلع العالم

تعزيز التعاون جنوب جنوب

يف إطــار تعزيــز التعــاون جنــوب- جنــوب وتفعيــل خارطــة 
ــؤون  ــع وزارة الش ــاون م ــورة بتع ــا« املبل ــق »افريقي الطري
املقيميــن  واملغاربــة  اإلفريقــي  والتعــاون  الخارجيــة 
ــة مــع  جــزر  ــم التفــاوض حــول مشــروع اتفاقي بالخــارج، ت

القمــر بهــدف تفــادي االزدواج الضريبــي والوقايــة مــن 
ــل. ــة ىلع الدخ ــص الضريب ــا يخ ــي فيم ــرب الضريب الته

a

محاربة تآكل الوعاء الضريبي 
 وتحويل األرباح

عمل املغرب جاهدا ىلع تفعيل   معايير الحد األدنى املنصوص عليها يف مشروع منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية )OCDE( املتعلق بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل األرباح. ويف هذا الصدد، وىلع غرار الدول األعضاء يف 
اإلطار الشامل، قام النظراء بتقييم اململكة فيما يخص مقتضيات الفقرات 6 و14 من مشروع تآكل الوعاء الضريبي 

وتحويل األرباح، املتعلقة ىلع التوالي بمكافحة إساءة استعمال االتفاقيات الضريبية الدولية وتحسين آلية تسوية 
املنازعات.

إساءة استعمال االتفاقيات الضريبية الدولية )الفقرة 6 من مشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل األرباح 
.)BEPS(

تم تقييم املغرب يف ما يخص تفعيل معايير الحد األدنى من املعايير املتعلقة باساءة استخدام االتفاقيات 
الضريبية الدولية. وبالتالي، واستنادا إلى املعلومات املقدمة، أعدت أمانة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي مشروع تقرير عن االمتثال للمعيار األدنى لالتفاقيات املبرمة من طرف اململكة. تمت املصادقة ىلع 
هذا املشروع خالل اجتماع أمانة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مع أعضاء اإلطار الشامل الذي 

ُعقد أيام 29 و30 يناير 2020.

.)BEPS( آلية تسوية املنازعات )الفقرة 14 من مشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل األرباح

قام النظراء بتقييم املمارسة املغربية يف مجال تسوية املنازعات الضريبية خالل اجتماع منتدى إدارات الضرائب 
حول املساطر الودية )FAF-PA(  الذي انعقد بمقر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بباريس يف 

الفترة املمتدة من 2 إلى 4 مارس 2020. خالل هذه املرحلة األولية من املراجعة بموجب اإلجراء 14، تمت دعوة 
املغرب للتعليق ىلع نتائج تقييمه من جهة، بما فيها التوصيات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي، والرد ىلع املالحظات واألسئلة الواردة من األعضاء اآلخرين يف املنتدى من جهة أخرى. اعتمد 
التقرير خالل الجلسة نفسها من قبل أعضاء اإلطار الشامل.

مكافحة املمارسات الضريبية الضارة: إطار الشفافية )اإلجراء 5(

تمت مراجعة اإلجراء 5 من مشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل األرباح من طرف أعضاء منتدى منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصاد حول املمارسات الضريبية الضارة. وقد ركزت املراجعة، فيما يتعلق باملغرب، ىلع 

 )CFC( . األنظمة الثالثة التالية: الشركات املصدرة، مناطق التسريع الصناعي والقطب املالي للدار البيضاء

19 فبراير  
التوقيع باألحرف األولى ىلع اتفاقية 
تفادي االزدواج الضريبي يف موروني
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مقتضيات قانون المالية 2020

اســتند قانــون املاليــة 2020 يف شــقه الجبائــي ىلع توصيــات املناظــرة الثالثــة حــول 
الجبايــات املنظمــة يف مــاي 2019.

ســلطت هــذه املناظــرة الضــوء ىلع وجــوب تنزيــل إصالحــات قــادرة ىلع خلــق الظــروف 
املواتيــة ل :

 تحفيز االستثمار ؛

 تعزيز العدالة الجبائية ؛

 تقوية الحكامة ؛

 تكريس عالقة الثقة بين اإلدارة وامللزم.

الضريبة ىلع الشركات 

منظومة جبائية 
مالئمة لظرفية 

األزمة الصحية
ــداد  ــب يف إع ــة للضرائ ــة العام ــاهمت املديري س
قانــون املاليــة التعديلــي 2020 بهــدف التصــدي 
للتداعيــات الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة 

ــد 19. الناجمــة عــن جائحــة كوفي

تطلبــت هــذه التداعيــات، التــي انعكســت آثارهــا 
الشــرائية، رد  ىلع املقــاوالت واألســر والقــدرة 
فعــل طــارئ فيمــا يخــص اإلجــراءات الجبائيــة 
قصــد التخفيــف مــن عواقــب األزمــة ومواكبــة 

التدريجــي لالقتصــاد. التعــايف 

 مراجعــة  النظــام الجبائــي التفضيلــي 
املطبــق ىلع الشــركات املكتســبة لصفــة 

ــاء  ؛ ــدار البيض ــي لل ــب  املال "  القط

ــن ــن الســعر األوســط املحــدد م ــع م  الرف
%17,50 إلى %20 ؛

 تحســين النظــام الجبائــي املطبــق ىلع 
الشــركات الرياضيــة ؛

الخــاص  الجبائــي  النظــام  مراجعــة   
ــل  ــطة ترحي ــارس أنش ــي تم ــركات الت بالش

املنصــات  خــارج   أو  داخــل  الخدمــات 
الصناعيــة   املندمجــة املخصصــة لهــذه 

؛ األنشــطة 

 توســيع نطــاق تطبيــق النظــام الجبائــي 
التحفيــزي املتعلــق بتحويــل املســتعقرات 
أعضــاء  بيــن  فيمــا  املنجــزة  املجســدة 
العمليــات  ليشــمل  الشــركات  مجموعــات 
غيــر  املســتعقرات  بتحويــل  املتعلقــة 

واملاليــة. املجســدة 
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واجبات التسجيلالضريبة ىلع القيمة املضافة 

الضريبة ىلع الدخل

 تطبيــق تخفيــض نســبته %25 مــن األســاس املفروضــة 
عليــه الضريبــة املطابــق لرقــم املعامــالت الــذي تــم 
تحقيقــه عبــر األداء بواســطة الهاتــف النقــال، لفائــدة 
ــن للضريبــة ىلع الدخــل حســب نظــام النتيجــة  الخاضعي

ــزايف ؛ ــح الج ــام الرب ــطة أو نظ ــة املبس الصافي

ــن  ــق م ــنوي املحق ــال الس ــم األعم ــدود رق ــة ح  مراجع
املحــددة  الدخــل  ىلع  للضريبــة  الخاضعيــن  طــرف 

؛ الجــزايف  الربــح  نظــام  املهنيــة حســب  لدخولهــم 

 اســتثناء امللزميــن الخاضعيــن للضريبــة ىلع الدخــل 
وفــق نظــام الربــح الجــزايف أو نظــام املقــاول الذاتــي مــن 
نطــاق تطبيــق مقتضيــات املــادة 145 مــن املدونــة العامــة 

للضرائــب املتعلقــة بااللتزامــات املحاســبية ؛

الخصــم املحــددة يف 50%  لنســبة   تطبيــق موحــد 
بالنســبة لأقســاط أو االشــتراكات املتعلقــة بعقــود تأميــن 

ــر 2015 ؛ ــح يناي ــد فات ــل وبع ــة قب ــد املبرم التقاع

 إعفــاء معاشــات العجــز املمنوحــة لجميــع األشــخاص 
املعنييــن ولخلفهــم ؛

 تطبيــق اإلعفــاء املتعلــق بالتعويــض الشــهري عــن 
طــرف  مــن  املدفوعــة  التعويضــات  ليشــمل  التدريــب، 

ىلع  الحاصليــن  للمتدربيــن  الخــاص  القطــاع  منشــآت 
؛ البكالوريــا  شــهادة 

ــي  ــغ اإلجمال  رفــع الخصــم الجــزايف املطبــق ىلع املبل
تتجــاوز  ال  التــي  للمتقاعديــن  ملعاشــات   الســنوي 

168.000 درهم ؛ 

 تغييــر الواقعــة املنشــئة للضريبــة بخصــوص املداخيــل 
العقاريــة ؛

الربــح   إعفــاء الخاضــع للضريبــة ىلع الدخــل برســم 
ــت مســكن يشــغله ىلع وجــه  ــج عــن تفوي العقــاري النات

ــنوات ؛ ــتة س ــل س ــرام أج ــل انص ــية قب ــكناه الرئيس س

 الرفــع مــن املبلــغ املســتثمر يف إطــار مخطــط االدخــار 
ــة ؛ يف األســهم ومخطــط االدخــار يف املقاول

 التنصيــص ىلع الحيــاد الضريبــي املؤقــت فيمــا يتعلــق 
بالضريبــة ىلع الدخــل برســم األربــاح الناشــئة ؛

 التنصيــص ىلع الحيــاد الضريبــي املؤقــت فيمــا يتعلــق 
بالضريبــة ىلع الدخــل برســم األربــاح الناشــئة عــن رؤوس 
املســاهمة  بعمليــات  واملتعلقــة  املنقولــة  األمــوال 

ــة. ــركة قابض ــال يف ش ــندات رأس امل بس

 توضيــح مفهــوم الخدمــات املعنيــة بســقف اإلعفــاء مــن 
الضريبــة ىلع القيمــة املضافــة املحــدد يف 500.000 

درهــم ؛

 إعفاء الشركات الرياضية املدة 5 سنوات ؛

املتعلقــة  التجهيــزات  ىلع  الواقعــة  البيــوع  إعفــاء   
؛ القيمــة املضافــة  الضريبــة ىلع  مــن  األذن  بقوقعــة 

ــة  ــة املضاف ــة ىلع القيم ــن الضريب ــاء م ــح اإلعف  توضي
ملعــدات الســقي الصغيــر بالقطــرات ومعــدات الســقي 

ــرش ؛ ــطة ال بواس

ــة التشــاركية   ــي ملنتجــات املالي  مالئمــة النظــام الجبائ
ــة ؛ ــة التقليدي مــع مــا يطبــق ىلع منتجــات املالي

 تطبيــق الضريبــة ىلع القيمــة املضافــة عنــد االســتيراد 
ــد  ــب الصي ــة ملراك ــركات املخصص ــعر %01 ىلع املح بس

البحــري ؛

إلغــاء اإلعفــاء مــن الضريبــة ىلع القيمــة املضافــة   
بالنســبة الســتيراد اللحــوم واألســماك املعــدة للمطاعــم ؛

 إعفــاء املضخــات املائيــة التــي تعمل بالطاقة الشمســية 
األخــرى واملســتخدم يف  الطاقــات املتجــددة  بــكل  أو 
القطــاع الفالحــي مــن الضريبــة ىلع القيمــة املضافــة 

ــتيراد. ــن االس حي

 إعفــاء األدويــة املخصصــة ملعالجــة الخصوبــة وملعالجــة 
مــرض التصلــب اللويحــي ؛

ىلع   10% يف  املحــدد  املخفــض  الســعر  تطبيــق   
ــينما  ــات الس ــف وقاع ــوج للمتاح ــر الول ــع تذاك ــات بي عملي

واملســرح ؛

 توضيــح ســعر الضريبــة ىلع القيمــة املضافــة املطبــق 
ىلع زيــت النخيــل ؛

 إلغاء األسعار الخاصة للضريبة ىلع القيمة املضافة ؛

التســنيد  املترتبــة ىلع عمليــات  العائــدات  إخضــاع   
ــة ؛ ــد العام ــق القواع ــة وف ــة املضاف ــة ىلع القيم للضريب

ــدن املســتفيدين  ــن ل ــارات م ــاء العق ــاء عقــود اقتن  إعف
مــن إعــادة اإليــواء يف إطــار برامــج مــدن بــدون صفيــح أو 

ــة للســقوط ؛ املبانــي اآليل

 توســيع نطــاق تطبيــق اإلعفــاء مــن واجبــات التســجيل 
بالنســبة للعقــود املتعلقــة باقتنــاء أراض مشــتملة ىلع 
بنــاءات مقــرر هدمهــا ومرصــدة إلنجــاز بنــاء مؤسســات 

ــة ؛ فندقي

 اإلعفــاء مــن واجبــات التســجيل بالنســبة للعقــود التــي 
ــزء أو كل  ــة لج ــات الرياضي ــذه الجمعي ــا ه ــل بموجبه تنق

ــة ؛ ــركات الرياضي ــى الش ــا إل ــا أو خصومه أصوله

 إعفــاء عقــود اقتنــاء األراضــي املخصصــة لبنــاء املســاكن 
االجتماعيــة التــي تتــم يف إطــار عقــود »املرابحــة« ؛

 إعفــاء عقــود اقتنــاء العقــارات مــن طــرف األحــزاب 
؛ السياســية 

اإلدالء  أو  اإلدالء  عــدم  حالــة  يف  العقوبــات  توضيــح   
املتأخــر بالعقــود واالتفاقيــات املعفــاة والخاضعــة وجوبــا 

ــجيل. ــراء التس إلج
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 مراجعــة نطــاق تطبيــق واجــب التمبــر النســبي املحــدد 
يف %0.25 ؛

 تخفيــض واجــب التمبــر الثابــت املتعلــق بالبطاقــة 
الوطنيــة للتعريــف اإللكترونيــة مــن 75 درهــم إلــى 50 
درهــم عنــد تســليمها أو تجديدهــا أو منــح نظيــر لهــا 

ــنة ؛ ــن 12 س ــم ع ــل أعماره ــن تق ــال الذي ــدة األطف لفائ

 مراجعة النظام الجبائي للتصدير

 مراجعــة النظــام الجبائــي املطبــق ىلع املناطــق الحــرة 
للتصديــر ؛

 مراجعة أسعار الحد األدنى للضريبة ؛

 مراجعــة أســعار الضريبــة ىلع الشــركات والضريبــة ىلع 
الدخــل املطبقــة ىلع املســتغالت الفالحيــة ؛

رأســمال املقــاوالت   مراجعــة ســقف املســاهمة يف 
التكنولوجيــات  مجــال  يف  املبتكــرة  النشــأة  حديثــة 
الحديثــة التــي تخــول الحــق يف التخفيــض مــن الضريبــة ؛

منتوجــات  ىلع  املطبــق  الجبائــي  النظــام  مالءمــة   
التأميــن التكافلــي الجديــدة مــع النظــام املطبــق ىلع 

؛ الكالســيكية  التأميــن  منتوجــات 

ــع  ــق بالتوزي ــد املتعل  التنصيــص ىلع اإلقــرار عــن كل بل
العاملــي ألربــاح مجموعــات الشــركات متعــددة الجنســيات ؛

ــادل املعلومــات   مالءمــة اإلطــار التشــريعي املنظــم لتب
ألغــراض جبائيــة مــع املعاييــر الدوليــة.

تدابير مشتركةواجبات التمبر

تدابير استثنائية متعلقة بالتسوية التلقائية للوضعية الجبائية للملزمين

تدابير متعلقة باملساطر الجبائية

 إحــداث إطــار قانونــي ينظــم مســطرة شــفوية تواجهيــة 
بيــن اإلدارة وامللــزم الخاضــع ملســطرة فحــص املحاســبة ؛

 تأطيــر مســطرة فحــص مجمــوع الوضعيــة الضريبيــة 
؛ للضريبــة  للخاضعيــن 

 توســيع نطــاق تطبيــق طلبــات االستشــارة الضريبيــة 
املســبقة ؛

 تحديــث األحــكام املتعلقــة بتعييــن القضــاة أعضــاء 
اللجنــة الوطنيــة للنظــر يف الطعــون املتعلقــة بالضريبــة. 

تدابير قانون المالية المعدل 2020

ــع  ــاره ىلع الوض ــم آث ــد 19 وتفاق ــن كوفي ــة ع ــة الناجم ــة الصحي ــتمرار األزم ــم باس ــي املتس ــع الوطن ــياق الوض يف س
ــي  ــة تعديل ــون مالي ــاد قان ــر اعتم ــنة 2020 عب ــة لس ــون املالي ــات قان ــة أولوي ــب مراجع ــي، وج ــادي واالجتماع االقتص

ــة : ــية التالي ــداف الرئيس ــق األه ــى تحقي ــدف إل يه

 مرافقة التعايف التدريجي لالقتصاد  ؛

 الحفاظ ىلع مناصب الشغل  ؛

 تسريع تفعيل إصالحات اإلدارة.

أو  املدفوعــة يف شــكل مســاهمات  املبالــغ   خصــم 
ــركات  ــة ىلع الش ــة( الضريب ــدة الدول ــا لفائ ــات أو وصاي هب

والضريبــة ىلع الدخــل( ؛

ــة  ــة للوضعي ــوية الطوعي ــق التس ــال تطبي ــيع مج  توس
الجبائيــة للخاضــع للضريبــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 

ــب ؛ ــة للضرائ ــة العام ــن املدون XXVIII 247 م

 تمديــد اآلجــال املتعلقــة بالتســوية الطوعيــة للوضعيــة 
الجبائيــة للخاضــع للضريبــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 

XXVIII 247 مــن املدونــة العامــة للضرائــب ؛

 اإلعفــاء عــن أداء الدعائــر عقــب تأجيــل بعــض اإلقــرارات 
واألداءات )الضريبــة ىلع الشــركات، الضريبــة ىلع الدخــل( ؛ 

 تمديــد آجــال تطبيــق االتفاقيــات الخاصــة ببرامــج بنــاء 
الســكن االجتماعــي ؛

ــة ىلع  ــال )الضريب ــف النق ــطة الهات ــجيع األداء بواس  تش
ــة(. ــة ىلع القيمــة املضاف الدخــل والضريب

ــه ســنة لالســتفادة مــن اإلعفــاء   منــح أجــل إضــايف مدت
ــة  ــتثمار املوقع ــات االس ــبة التفاقي ــهرا بالنس ــدة 36 ش مل

ــة. مــع الدول

ــتخدمين  ــة للمس ــالوات املمنوح ــازات والع ــاء االمتي  إعف
ــياحية ؛ ــيكات س ــكل ش ىلع ش

الوضعيــة  بتســوية  املتعلــق  التدبيــر  آجــال  تمديــد   
ــنوي  ــم الس ــوا إقراره ــم يودع ــن ل ــن الذي ــة للملزمي الجبائي
ــم  ــة برس ــل العقاري ــة باملداخي ــل املتعلق ــوع الدخ بمجم

الســنوات الغيــر املتقادمــة قبــل 2019 ؛

 تمديــد آجــال التدبيــر املتعلــق بالتســوية الطوعيــة 
للوضعيــة الجبائيــة للملزميــن.

 تشــجيع عمليــات اقتنــاء ممتلــكات عقاريــة بهــدف 
التســجيل  واجبــات  مــن   100% تخفيــض  عبــر  الســكن 
القيمــة  ذات  واملســاكن  االجتماعــي  للســكن  بالنســبة 
لباقــي  بالنســبة   50% املخفضة وتخفيــض  العقاريــة 
اقتنائهــا مبلــغ  مبلــغ  يتجــاوز  ال  أن  ىلع   العقــارات، 

2,5 مليون درهم ؛

ــاء  ــات بن ــاز عملي ــنة إلنج ــه س ــايف مدت ــل إض ــح أج  من
مؤسســات فندقيــة.

تدابير موحدة

تدابير خاصة بالضريبة ىلع القيمة املضافة

تدابير خاصة بواجبات التسجيل

 إحــداث إمكانيــة التســوية التلقائيــة للوضعيــة الجبائيــة 
تصحيحــي  بإقــرار  بــاإلدالء  يقومــون  الذيــن  للملزميــن 

تلقائــي ؛

للخاضعيــن  الجبائيــة  للوضعيــة  التلقائيــة  التســوية   
للضريبــة الذيــن لــم يقومــوا بــاإلدالء باإلقــرار الســنوي 

؛ العقاريــة  بالدخــول  املتعلــق  الدخــل  بمجمــوع 

 التســوية التلقائيــة للوضعيــة الجبائية للملــزم واملتعلقة 
بممتلــكات منقولــة أو غيــر منقولــة الغيــر املخصصــة لغرض 
مهنــي أو التســبيقات يف الحســابات الجارية للشــركاء أو يف 

حســاب املســتغل والقروض املمنوحــة للغير ؛

للخاضعيــن  الجبائيــة  للوضعيــة  التلقائيــة  التســوية   
النقديــة. باملمتلــكات  املتعلقــة  للضريبــة 

تدابير خاصة بالضريبة ىلع الدخل
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ــات  ــه التحدي ــب أن تواج ــة للضرائ ــة العام ــا كان للمديري م
اإلضافيــة الناجمــة عــن األزمــة الصحيــة وتحقــق األهــداف 

ــا. ــة موظفيه ــف لكاف ــراط املكث ــددة دون االنخ املح

فالرأســمال البشــري يتمركــز يف قلــب اســتراتيجية راســخة 
تهــدف إلــى تثميــن املهــارات وتنميــة املعــارف واالرتقــاء 

بهــا، وكذلــك حمايــة األفــراد وضمــان ســالمتهم.

تنمية الرأسمال 
البشري
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ــة  ــغ عــدد موظفــي املديري ــم 2020، بل يف مت
العامــة للضرائــب مــا يناهــز 4.848 موظفــا حيــث 

تمثــل النســاء %48 مــن هــذا العــدد. 

العامــة  املديريــة  موظفــي  عــدد  تقلــص 
.6,6% بنســبة   2017 منــذ  للضرائــب 

تطور عدد املوظفين

للضرائــب  العامــة  املديريــة  موظفــو  يتميــز 
املهنيــة. مســاراتهم  بتنــوع 

ــز 79%  ــا يناه ــون م ــون والتقني ــل املتصرف يمث
ــن. ــي للموظفي ــن العــدد اإلجمال م

السلك اإلداري

املستوى التعليمي

خريطة الموارد البشرية

48%

52%
4 848

57% 

11%

32%

دون بکالوریا

بکالوریا +٤

بکالوریا +٤ وما فوق

ــة  ــح املركزي ــن املصال ــع بي التوزي
والخارجيــة

%89 مــن موظفــي املديريــة العامة 
ــتوى  ــزون ىلع مس ــب متمرك للضرائ

املصالــح الخارجيــة.

يتمركــز %70 مــن املوظفيــن ىلع 
)الــدار  جهــات  خمــس  مســتوى 
طنجــة،  فــاس،  الربــاط،  البيضــاء، 

ومراكــش(. 

توزيع املوظفين

التوزيع حسب الجهات

89%

11%

45,4%

33,7%

10,2%

9,4%

0,70%

0,5%

0,04%

متصرفون

تقنیون

مهندسون

مساعدون تقنیون

مساعدون إداریون

محررون

مفتشو املالیة

76% مــن موظفــي املديريــة يزاولــون مهامــا مرتبطــة بنشــاطات مهنيــة )التدبيــر الجبائــي، 
التحصيــل واملراقبــة(.

٠

39,5%

14,2%

12,5%

9,5%

7,4%

4,1%

3,4%

2,4%

2,1%

1,7%

0,9%

0,9%

0,6%

0,3%

0,3%

0,3%

التدبیر الجبائي

التحصیل

املراقبة

التسجیل ومراقبة التصریحات التقدیریة

 الدعم

القیادة و التدبیر

نظام املعلومیات

تدبیر املوارد البشریة

املنزاعات

املیزانیة و التجهیز

البرمجة و االتصال

التدقیق و التفتیش

التبسیط و الشراکة

الدراسات و التوقعات الجبائیة

 التعاون الدولي

الدراسات التشریعیة والقانونیة

التوزيع حسب املهنة %57   مــــن املوظفيــــن حاصلــــون ىلع دبلــــوم 
ــوق. ــا ف ــا 4+ فم بكالوريــ

11%

24%

17%

11%

9%

9%

8%

6%

3%

1%

املصالح املرکزیة

املدیریة الجهویة بالدار البیضاء

املدیریة الجهویة بالرباط

املدیریة الجهویة بفاس

املدیریة الجهویة بطنجة

املدیریة الجهویة بمراکش

املدیریة الجهویة بأکادیر

املدیریة الجهویة بوجدة

املدیریة الجهویة ببني مالل

املدیریة الجهویة بالراشدیة

املصالح الخارجية
اإلدارة املركزية
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التكوين

تكوين من طرف خبراء

التوزيع حسب الجهات

هرم األعمار

ــن ــا بي ــة م ــة العمري ــون الفئ ــار ىلع ك ــرم األعم ــدل ه  ي
 24% بنســبة  تمثيــال  األكثــر  هــي  ســنة   34–30 

)1173 موظفا( من مجموع عدد املوظفين.

ســيتم تســجيل 431 إحالــة ىلع التقاعــد خــالل الفتــرة 
2021 و2025. بيــن  املمتــدة 

2,0%

12,3%

15,4%

12,5%

10,8%

12,3%

23,7%

10,6%

0,3%

٦٠

٥٥-٥٩ سنة

٥٠-٥٤ سنة

٤٥-٤٩ سنة

٤٠-٤٤ سنة

٣٥-٣٩ سنة

٣٠-٣٤ سنة

٢٥-٢٩ سنة

٢٠-٢٤ سنة

 سنة وما فوق

2025 2024 2023 2022 2021 2020

44
70

67

120 121

53

39اإلحاالت ىلع التقاعد
19

17
21

31
16

13
13

19
25

15

تدبیر املشاریع

مراقبة التجارة اإللکترونیة

تدبیر محفظة املشاریع

نقل الکفاءات

تسییر املشاریع

تحلیل البیانات وتصورها

إدارة املخاطر التنظیمیة

التدقیق واملراقبة الداخلیة

تسییر مخاطر االمتثال لإلدارات الضریبیة

بیئة البیانات الکبیرة وإدارة البیانات

تکویین املدربین

عدد املشاركين حسب وحدات التكوين

ــة  ــة العام ــا املديري ــي نهجته ــن الت ــة التكوي ــد سياس تع
للضرائــب، خــالل ســنة 2020، جزًءا مــن الرؤية االســتراتيجية 
ــم  ــن، ودع ــارات املوظفي ــين مه ــى تحس ــدف إل ــي ته الت
كفاءتهــم وقدرتهــم ىلع التأقلــم مــع التغيــرات الســريعة. 

 يف ســياق األزمــة الصحيــة، تــم االعتمــاد بالخصــوص ىلع 
التكويــن عــن بعــد.

ــة مــارس  ــى غاي ــر إل ــذ برنامــج تدريبــي مــن يناي ــم تنفي ت
إلدارة  األمريكــي  املركــز  مــع  الشــراكة  إطــار  2020، يف 
ــان  ــي وإتق ــول الرقم ــم التح ــدف دع ــب )CIAT(، به الضرائ

ــب. ــة للضرائ ــة العام ــدة للمديري ــف الجدي الوظائ

 شــمل هــذا البرنامــج 11 وحــدة تدريبيــة مــن طــرف خبــراء 
مغاربــة وأجانــب لصالــح 228 إطــار ومســؤول.  
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تدابير لمكافحة انتشار وباء كوفيد- 19

كان رد املديرية العامة للضرائب يف مواجهتها لجائحة كوفيد 1٩ أن عبأت نفسها بسرعة لضمان استمرارية 
نشاطها مع الحرص ىلع احترام التدابير الصحية.

يف هذا الصدد، قامت املديرية بتأسيس :

 لجنة اليقظة والتتبع ىلع املستوى املركزي

 لجان تتبع الجائحة ىلع املستوى الجهوي

وضعت املديرية نظاما للتتبع يقوم ىلع 4 محاور :

إخبار وتوعية املوظفين عبر مختلف وسائل االتصال ىلع مستوى جميع مصالح املديرية ؛  .1

تفعيــل التدابيــر االحترازيــة والحمائيــة عبــر مراقبــة درجــة حــرارة املوظفيــن والــزوار عنــد مداخــل البنايــات،   .2
توفيــر أقنعــة واقيــة ومــواد التنظيــف، صيانــة وتعقيــم منتظــم ملقــرات العمــل، تنظيــم حركــة املــرور داخــل 

املبانــي وتقليــص مبــررات التجمــع ؛

اســتمرارية وتنظيــم العمــل مــن أجــل ضمــان أداء طبيعــي واســتمرار الخدمــات املقدمــة مــن طــرف املديريــة.   .3
وتحقيقــا لهــذه الغايــة، منحــت األولويــة ألســاليب العمــل عــن بعــد وتنــاوب املوظفيــن بهــدف التقليــص مــا 
أمكــن مــن عــدد املوظفيــن بمقــرات العمــل. كمــا تــم وضــع ميثــاق للعمــل عــن بعــد باإلضافــة إلــى تطويــر 

منصــات آمنــة تمكــن الولــوج عــن بعــد إلــى مختلــف األنظمــة املعلوماتيــة للمديريــة ؛

اليقظــة يف مواجهــة الحــاالت املشــتبه فيهــا أو املعرضــة للمخاطــر : تــم العمل بســجالت الزوار ىلع مســتوى   .4
جميــع وحــدات ومكاتــب االســتقبال. كمــا حرصــت املديريــة ىلع التشــخيص والعــزل بمقــرات ســكنهم كل 

الحــاالت التــي كانــت ىلع اتصــال باملرضــى أو راجعــة مــن املناطــق املعرضــة للمخاطــر.
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تمركــزت الــدورات التدريبيــة التــي ُنظمــت ســنة 2020 
حــول 13 محــورا لتعزيــز الكفــاءات التقنيــة واإلداريــة لفائــدة 
ــغ  ــث بل ــب. حي ــة للضرائ ــة العام ــؤولي املديري ــر ومس أط
عــدد املســتفيدين 4.381 مســتفيدا أي بزيــادة قدرهــا 13% 

ــنة 2019. ــة بس مقارن

ــز  ــار تعزي ــاركات يف إط ــن املش ــجيل %55 م ــم تس ــا ت كم
الكفــاءات املهنيــة )املراقبــة، التحصيــل، تدبيــر الضرائــب، 

ــبة(. املحاس

عدد املستفيدين من التدريبات حسب املحاور
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اإلحصائيات
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عائدات الضرائب

التطورتوقعات قانون املالية 2020اإلنجازات

 النسبةالقيمةنسبة اإلنجاز التوقعات2020(1) 2019
املئوية

%4,7-670 7-%632107,9 996144 665155 163املوارد الخام 

%0,7-390-%949113,5 13045 52052 52الضريبة ىلع الشركات

املساهمة االجتماعية للتضامن ىلع 
األرباح 

 2 0822 2072 157102,3%126 6,0%

%5,0-225 2-%381100,0 38542 61042 44الضريبة ىلع الدخل

%0,2-101-%207117,9 52335 62441 41الضريبة ىلع القيمة املضافة

%17,6-278 3-%53799,0 37815 65615 18واجبات التسجيل والتمبر

%44,8-478 1-%83864,2 8232 3011 3زيادات وضرائب أخرى 

مساهمات أخرى مدبرة من طرف 
املديرية

87354956497,5%-324-37,1%

اإلرجاعات، الخصومات واإلستردادات 
الجبائية

10 52211 1818 606129,9%6596,2%

%12931,0%417546470116,3الضريبة ىلع الشركات

%2323,0%10012390136,9الضريبة ىلع الدخل

%5715,8%946131,0 4117 84010 9الضريبة ىلع القيمة املضافة

-0%00100,0واجبات التسجيل والتمبر

%39,0-64-%16410090111,2زيادات وضرائب أخرى

%5,4-329 8-%026106,5 815136 144144 153املوارد الصافية

%1,0-519-%479113,4 58445 10351 52الضريبة ىلع الشركات

 املساهمة االجتماعية للتضامن
ىلع األرباح 

2 0822 2072 157102,3%1266,0%

%5,1-248 2-%29199,9 26242 51042 44الضريبة ىلع الدخل

%2,1-672-%261114,1 11227 78431 31الضريبة ىلع القيمة املضافة

%17,5-278 3-%52799,0 37815 65615 18واجبات التسجيل والتمبر

%45,0-414 1-%74862,7 7232 1371 3زيادات وضرائب أخرى

مساهمات أخرى مدبرة من طرف 
املديرية

87354956497,5%-324-37,1%

الضريبة الخصوصية
 السنوية ىلع املركبات

النوع
معدل التقدم20192020

النوعالنوعالنوعالنوعالنوعالنوع

الخصوصية السنوية 
ىلع السيارات  

)التسمية السابقة(

2 820 0702 800 631 3452 840 5592 817 566 2341%1%

الضريبة ىلع املحور 
)التسمية السابقة( 

324 922601 685 896348 970650 427 0507%8%

%2%2841,4 993 467 5293 189 2413 317 402 9923 144 3املجموع

توزيع عدد وقيمة عائدات الضريبة الخصوصية السنوية
 ىلع املركبات حسب مكان األداء

مكان األداء

20192020

 الحصة يفالقيمةالعدد
القيمةالعددالقيمة

 الحصة
 يف

القيمة

%25495 971 295 5743 047 3%25593,7 971 187 7713 966 2الشركاء 

قباضات املديرية 
العامة للضرائب

178 221214 345 9866,3%141 955172 022 0305%

%284100 993 467 5293 189 3%241100 317 402 9923 144 3املجموع

تطور عدد املقاولين الذاتيين النشيطين

التطورالعددالسنة

201632 440

201759 060+82%

201886 169+46%

2019131 110+52%

2020287 464+119%

بماليين الدراهم
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تطور العائدات
املؤداة عن بعد بالعدد

نسبة التطور20192020طبيعة العملية

%12-098 555 6431 774 1عائدات األوامر باالقتطاع

%10-984 243 5542 494 2عائدات متعددة القنوات

عائدات الضريبة 
الخصوصية السنوية ىلع 

املركبات  
2 966 7713 189 5298%

%3-611 988 9686 235 7املجموع

األداء عن بعد

حصة العائدات الضريبية املؤداة عن بعد من مجموع العائدات الضريبية الخام

20192020

العائدات 
اإلجمالية )أ(

العائدات 
العائدات ) أ/ ب(=اإللكترونية )ب(

اإلجمالية )أ(
العائدات 

) أ/ ب(=اإللكترونية )ب(

%869,095,1 394,048 51%009,990,0 218,647 52الضريبة ىلع الشركات

املساهمة االجتماعية 
للتضامن ىلع األرباح

2 062,81 987,696,3%2 196,72 152,198,0%

%213,090,3 336,629 32%624,684,3 127,129 35الضريبة ىلع الدخل

الضريبة ىلع القيمة 
املضافة

41 221,738 675,393,8%41 137,839 918,197,0%

واجبات التسجيل 
والتمبر، الضريبة 

الخصوصية السنوية 
ىلع املركبات، ....

18 205,214 768,081,1%15 342,613 825,790,1%

مساهمات أخرى مدبرة 
من طرف املديرية

919,92,10,2%986,4604,161,2%

%322,0386,529,2 1%515,5318,312,6 2زيادات وضرائب أخرى 

%968,593 716,1134 144%385,886,9 270,8132 152املجموع

بماليين الدراهم

بماليين الدراهم

عدد امللفات موضوع املراقبة

201520162017201820192020طبيعة العملية
 نسبة التطور

2020/2015

ملفات موضوع 
املراقبة

2 1673 2583 9777 6227 4811 681-22%

201520162017201820192020طبيعة العملية
 نسبة التطور

2020/2015

%70-634413 1784 9364 4111 3931 1ملفات التحقيقات الشاملة

%26864 8471 4442 0413 8472 7741ملفات التحقيقات الخاصة

%22-681 4811 6227 9777 2583 1673 2ملفات املراجعة

201520162017201820192020طبيعة العملية
 نسبة التطور

2020/2015

%0,1-619 3711 2006 4084 8053 6212 1األشخاص املعنويين

%89-11062 4221 5464535693األشخاص الذاتيين

%22-681 4811 6227 9777 2583 1673 2ملفات موضوع املراقبة

201520162017201820192020طبيعة العملية
 نسبة التطور

2020/2015

الحقوق 
املحصلة

4 382,76 209,86 749,48 647,47 969,72 175-50%

عدد امللفات موضوع املراقبة
حسب طبيعة املراقبة 

توزيع عدد امللفات موضوع املراقبة
حسب طبيعة امللزمين 

الحقوق املحصلة

المراقبة في عين المكان
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عدد امللفات املنظور فيها من طرف اللجان املحلية لتقدير للضرائب

السنوات

طبيعة التحقيقات

املجموع  مراقبة الحسابات : الضريبة ىلع
 الشركات - الضريبة ىلع الدخل

املهنية والضريبة ىلع القيمة املضافة

 مراقبة الضريبة ىلع الدخل/األرباح
العقارية وواجبات التسجيل

20169991 7552 754

20177172 2282 945

20184591 9322 391

20193731 1931 566

2020239646885

%43-%46-%36-املجموع

الواجبات الصادرة

 201520162017201820192020
 نسبة التطور

2020/2015

الوجبات 
الصادرة

5 736,97 771,77 488,110 671,59 935,65 656,8-1,4%

توزيع الواجبات الصادرة حسب اختتام املسطرة

 الحقوق الصادرةالتطور
 الحقوق الصادرةالنسبة املئويةبرسم 2019

النسبة املئويةبرسم 2020
 نسبة التطور

2020/2019

%67-%436,443,1 2%321,073,7 7التسويات الودية

الفرض التلقائي 
للضريبة 

649,26,5%2 344,341,4%261%

%55-%876,115,5%965,419,8 1قرارات اللجان

%43-%656,8100 5%9935,6100املجموع

توزيع الطعون املحالة ىلع اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة
بالضريبة حسب طبيعة التحقيق

السنوات

طبيعة التحقيق

املجموع  مراقبة الحسابات: الضريبة ىلع
 الشركات - الضريبة ىلع الدخول

املهنية والضريبة ىلع القيمة املضافة

 مراقبة الضريبة ىلع الدخل/ األرباح
العقارية وواجبات التسجيل

2017817129946

2018756206962

2019753215968

202053752589

%39-%76-%29-تطور 2020/2019

السنوات

طبيعة التحقيق

املجموع
 مراقبة الحسابات: الضريبة ىلع
 الشركات - الضريبة ىلع الدخول
 املهنية والضريبة ىلع القيمة

املضافة

 مراقبة الضريبة ىلع الدخل/ األرباح
العقارية وواجبات التسجيل

2017506313819

20189472661 213

2019611219830

2020412135547

%34-%38-%33-تطور 2020/2019

2017201820192020التطور
 نسبة التطور

 2020/2019

التطور

2020/2017 

عدد امللفات قيد 
النظر لدى اللجنة 

الوطنية للنظر يف 
الطعون املتعلقة 

بالضريبة

7785276657076%-9%

توزيع القرارات املتخذة من طرف اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون
املتعلقة بالضريبة حسب طبيعة التحقيق

 ملفات قيد النظر لدى اللجنة الوطنية للنظر
يف الطعون املتعلقة بالضريبة
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المراقبة الجبائية من خالل تدقيق الوثائق

عدد امللفات موضوع املراقبة

20192020التطور
 نسبة التطور

 2020/2019

عدد امللفات موضوع 
املراقبة

45 13630 888-31%

2017201820192020التطور
 نسبة التطور

 2020/2019

الواجبات 
املحصلة

1 050,13 444,74 1013 444-16%

توزيع حصة العائدات
حسب صنف امللزمين

الواجبات املحصلة )بماليين الدراهم(

 األشخاص
   املعنويون اآلخرون

26%

الشركات الكبرى
 55%

 األشخاص الذاتيون
19%  

بماليين الدراهم

المنازعات اإلدارية

وضعية امللفات املفتوحة برسم سنة 2020

النسبةعدد امللفات املشكلةنوعية الضريبة

%91417 15رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية

%22711 10الرسم املهني

%7609 8الضريبة ىلع الدخل

الضريبة ىلع الدخل/ األرباح 
العقارية

3 1553%

%4455 4الضريبة ىلع الشركات

%3673 2الضريبة ىلع القيمة املضافة

%72449 45الطعون اإلدارية

%5453 2واجبات التسجيل

-43رسم الترخيص واألداء بناء ىلع قوائم

%180100 93املجموع

مخزون املنازعات اإلدارية

النسبةاملخزون إلى غاية 31 دجنبر 2020نوعية الضريبة

%49426 9رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية

%56818 6الرسم املهني

%29612 4الضريبة ىلع الدخل

الضريبة ىلع الدخل/ األرباح 
العقارية

1 4544%

%8398 2الضريبة ىلع الشركات

%0873 1الضريبة ىلع القيمة املضافة

%79226 9الطعون اإلدارية

%1023 1واجبات التسجيل

-28رسم الترخيص واألداء بناء ىلع قوائم

%660100 36املجموع



7879 التقرير السنوي لسنة 2020  اإلحصائيات

المنازعات القضائية

20192020

2 5311 186

الطعون املقدمة إلى محكمة النقض

20192020

330208

20192020

1 113776

عدد امللفات موضوع املراقبة

النسبةعدد امللفات املسواةنوعية الضريبة

%29116 15رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية

%90411 9الرسم املهني

%1669 8الضريبة ىلع الدخل

الضريبة ىلع الدخل/ األرباح 
العقارية

3 3964%

%5705 4الضريبة ىلع الشركات

%3383 2الضريبة ىلع القيمة املضافة

%2582 2واجبات التسجيل

%10651 47أخرى

%029100 93املجموع 

الطعون املقدمة إلى محاكم االستئناف

الطعون املقدمة إلى املحاكم االبتدائية

المساعدة، التبسيط وتقديم المعلومات

طلبات مساعدة امللزمين برسم سنة 2020

تصنيف املقاوالت

النسبةالطلبات املعالجة

%46539 59الرسائل االلكترونية

%63161 94املكاملات الهاتفية

%096100 154املجموع

225
204

156

103

2017201820192020

عدد املشاركين حسب وحدات التكوين



8081 التقرير السنوي لسنة 2020  اإلحصائيات

الرأسمال البشري

التكوين ملواكبة املهام االستراتيجيةتوزيع املوظفين

عدد املوظفيناملديرية

541املصالح املركزية

162 1املديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء

841املديرية الجهوية للضرائب بالرباط

278املديرية الجهوية للضرائب بوجدة

552املديرية الجهوية للضرائب بفاس

438املديرية الجهوية للضرائب بطنجة

425املديرية الجهوية للضرائب بمراكش

388املديرية الجهوية للضرائب بأكادير

152املديرية الجهوية للضرائب ببني مالل

71املديرية الجهوية للضرائب بالراشيدية

848 4املجموع

عدد املستفيدينمحور التكوين

291املوارد البشرية وتنمية الكفاءات

195أمن األنظمة املعلوماتية

SID147

236التطبيقات الجبائية

239تحليل املعطيات

99تدبير املواعيد ىلع االنترنيت

264املقتضيات الجبائية لقانون املالية

44قانون األعمال

25تدبير املمتلكات واللوجستيك

73التدقيق ومراقبة التسيير

301املحاسبة

500التحصيل

268 1املراقبة الجبائية

336التدبير الجبائي

309التحرير اإلداري

31الحكامة الجيدة يف القطاع العام

23اإلنجليزية املهنية 

4381مجموع املستفيدين



اإلحصائيات82

التكوين : عدد املستفيدين حسب املقر

التكوين: تعزيز الكفاءات املهنية

عدد املستفيديناملقر

648معهد تكوين املالية

647املديرية العامة للضرائب – اإلدارة املركزية 

689مركز التكوين للمديرية الجهوية للضرائب بالرباط

189مركز التكوين للمديرية الجهوية للضرائب بأكادير

299 1مركز التكوين للمديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء

243مركز التكوين للمديرية الجهوية للضرائب بفاس

223مركز التكوين للمديرية الجهوية للضرائب بمراكش

168مركز التكوين للمديرية الجهوية للضرائب بوجدة

241مركز التكوين للمديرية الجهوية للضرائب بطنجة

4347املجموع

عدد املستفيدينالكفاءات املهنية

268 1املراقبة

 500التحصيل

 336التدبير الضريبي 

 301املحاسبة 

4347املجموع
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