
دليــل جبــائي
الـمـغــاربـــة الـمقيمـيـــن
بـالخـــارج

من أجل حسن استقبالكم 

وتأمني أجود الخدمات لكم
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محل  يحل  أن  التطبيق  حيث  من  يمكنه  وال  مبسطة  وثيقة  الدليل  هذا  يعتبر 
النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا المناشير والدوريات الجاري بها العمل.

المديرية العامة للضرائب

مصلحة التواصل
زنقة الحاج أحمد الشرقاوي- أكدال- الرباط

 www.tax.gov.ma:موقع األنترنيت
مركز اإلرشادات الهاتفية : 27 37 27 37 05 212 
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ومبسطة،  مالمئة  خدمة  وتوفري  املواطنني  من  اإلدارة  تقريب  أجل   من 

سنة  كل  من  يوليوز وغشت  للرضائب خالل شهري  العامة  املديرية  تقوم 

باستقبالكم بــ :

• للرضائب 	 واإلقليمية  الجهوية  للمديريات  التابعة  االستقبال  مكاتب 

واملتواجدة يف جميع أنحاء اململكة؛

• مقر مؤسسة الحسن الثاين للمغاربة املقيمني بالخارج.	

كام تضع املديرية العامة للرضائب رهن إشارتكم:

• مركز اإلرشادات الهاتفية التابع لها عرب الرقم  27 37 27 37 05؛	

• الدليل الجبايئ الذي يقدم رشوحا مبسطة ألهم االمتيازات الرضيبية التي 	

املجال  يف  بها  القيام  يجب  التي  الواجبات  وكذا  منها،  االستفادة  ميكن 

والتنسيق  االستقبال  ملكاتب  قامئة  عىل  احتوائه  إىل  باإلضافة  الرضيبي، 

املتواجدة عىل صعيد املديريات الجهوية واإلقليمية للرضائب مع األرقام 

الهاتفية للتواصل معها، وذلك لتمكينكم من طرح تساؤالتكم وتلقي كافة 

املعلومات التي قد تفيدكم يف هذا الشأن.



4

واجبات التسجيل
  بالنسبة للعقارات املبنية

إذا اشرتيتم عقارات مبنية سواء كانت معدة للسكنى أو لغرض تجاري أو 

مهني أو إداري، فإنها تخضع لواجبات تسجيل بسعر قدره %4.

وتستفيد كذلك من سعر 4%، األرايض التي شيدت فوقها املحالت املذكورة 

يف حدود خمسة)5( أضعاف من املساحة اإلجاملية املغطاة.

يف حني يخضع لواجبات التسجيل بسعر 3% البيع األول للمساكن االجتامعية 

أو املساكن ذات القيمة العقارية املخفضة. 

املغطاة  مساحتها  ترتاوح  سكنية  وحدة  كل  االجتامعية  باملساكن  ويقصد 

دون  درهم   250.000 عن  بيعها  مثن  يزيد  وال  مربع،  مرت  و80   50 بني  ما 

احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة.

كام يقصد باملساكن ذات القيمة العقارية املخفضة كل وحدة سكنية ترتاوح 

يزيد مثن  املغطاة بني خمسني )50( وستني )60( مرتا مربعا وال  مساحتها 

بيعها عن 140.000 درهم. 

بالنسبة لألرايض
أو بغري عوض ألرايض غري  اقتناء بعوض  تخضع لسعر 5% كذلك عمليات 

او  محفظة  غري  او  محفظة  هدمها  مقرر  بناءات  عىل  مشتملة  أو  مبنية 

لحقوق عينية واقعة عىل هذه األرايض.

ملحوظة :

لتفادي كل غرامة أو زيادة، يجب أن يتم تسجيل العقود لدى مفتش 

اقتناؤه  تم  الذي  العقار  موقع  له  التابع  بالتسجيل  املكلف  الرضائب 

وذلك داخل أجل ثالثني )30( يوما ابتداءا من تاريخ إبرامها.

النسبي املخفض واملقدر يف 1.5% عىل عقود عمليات  الواجب  كام يطبق 

به  يديل  التي  الترصيح  وكذا  املمتلكات،  عن  عوض)مجانا(  بغري  التخيل 

املوهوب له أو من ينوب عنه إذا كان مربما بني األصول والفروع وبني األزواج 

وبني اإلخوة واألخوات و بني الكفيل واملكفول يف إطار كفالة تم إسنادها من 

طرف قايض شؤون القارصين.
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واجبات التمبر 

تستفيدون  مدة صالحيته،  متديد  أو  البيومرتي  السفر  جواز  للحصول عىل 

من اإلعفاء من واجب التمرب لفائدة أبنائكم الذين يقل سنهم عن 18 سنة. 

الضريبة على القيمة المضافة 
إذا قمتم باقتناء سكن اجتامعي ترتاوح مساحته املغطاة مابني 50 و80 مرت 

مربع، وال يزيد مثن بيعه عن 250.000 درهم دون احتساب الرضيبة عىل 

القيمة املضافة عن طريق متويل بنيك، تطبق الرضيبة عىل القيمة املضافة 

بالسكن  املتعلق  بالبناء  الخاص  والقرض  العقاري  القرض  عمليات  عىل 

االجتامعي بسعر %10 .

السكن  ملاليك  بالنسبة  العقاري  الرهن  رفع  طلب  هام: 

االجتامعي )قانون املالية لسنة 2016(.

إذا متلكتم مسكنا اجتامعيا خصصتموه للسكن الرئييس ملدة ال تقل عن 

أربع سنوات، وعند اقتنائه قمتم بتقييد رهن رسمي لفائدة الدولة من 

الرتبة األوىل أو من الرتبة الثانية ضامنا ألداء مبلغ الرضيبة عىل القيمة 

رفع  عىل  الحصول  بإمكانكم  أصبح  الدولة،  طرف  من  املؤداة  املضافة 

الرهن العقاري لدى قابض إدارة الرضائب التابع له مقر سكناكم وذلك 

باإلدالء بالوثائق التالية :

• طلب رفع الرهن؛	

• نسخة من عقد البيع؛	

• موضوع 	 السكن  عنوان  تحمل  الوطنية  التعريف  بطاقة  من  نسخة 

الرهن أو شهادة السكنى تشري إىل املدة الفعلية لإلقامة؛

• نسخ من إيصاالت األداء لرسم الخدمات الجامعية.	
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المساهمة االجتماعية للتضامن
المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه 

من مبنى معد للسكن الرئيسي 

مجموع  وكان  الرئييس  للسكن  مخصصة  سكنية1  وحدة  ببناء  قمتم  إذا 

املساحة املغطاة لهذا السكن اليتعدى 300 مرت مربع، فإنكم تستفيدون من 

اإلعفاء من املساهمة االجتامعية للتضامن املطبقة عىل ما يسلمه الشخص 

لنفسه من مبنى معد للسكن الرئييس.

إال أن كل مساحة مغطاة تفوق 300 مرت مربع تخضع للمساهمة االجتامعية 

للسكن  معد  مبنى  من  لنفسه  الشخص  مايسلمه  عىل  املرتتبة  للتضامن 

االرئييس بالنسبة ملجموع املساحة املغطاة.

وابتداءا من فاتح يناير 2016 تم تحديد مبلغ املساهمة االجتامعية للتضامن 

املرتتبة عىل ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى حسب الجدول التايل:

التزاماتكم :
بالنسبة للمباين التي تفوق مساحتها املغطاة 300 مرت مربع، يجب أن يدفع 

تلقائيا مبلغ املساهمة االجتامعية للتضامن املرتتبة عىل ما يسلمه الشخص 

التابع  لنفسه من مبنى معد للسكن الشخيص، لدى قابض إدارة الرضائب 

له موقع السكنى املبنية مع إيداع إقرار يحرر عىل أو وفق مطبوع منوذجي 

املساهمة  مبلغ  وكذا  املربع،  باملرت  املغطاة  املساحة  يبني  االدارة2  تعده 

املطابقة مشفوعا برخصة السكن ورخصة البناء. 

1 يقصد بالوحدة السكنية، السكن غري القابل للقسمة الذي سلمت يف شأنه رخصة البناء.

2   مطبوع منوذجي رقم ADP11OF-13I  املوضوع رهن إشارتكم عرب املوقع االلكرتوين للمديرية العامة 

 www.tax.gov.ma  للرضائب

السعر )بالدرهم( لكل متر مربع المساحة المغطاة بالمتر المربع
معفاة    تساوي أو تقل عن 300

60 من 301 إلى 400

100 من 401 إلى 500

150 ما فوق 500
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ويجب أن يودع هذا اإلقرار خالل التسعني )90( يوما املوالية لتاريخ تسليم 

رخصة السكن من لدن السلطة املختصة.

هام جدا :

 بالنسبة للمساكن املبنية بصفة عرضية والتي ال تفوق مساحتها املغطاة 
للمساهمة  تخضع  ال  فإنها  للكراء  أو  للبيع  واملخصصة  مربع  مرت   300

االجتامعية للتضامن املرتتبة عىل ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد 

للسكن الرئييس

والجدير بالذكر أن هذه املساهمة تطبق عىل املساكن التي تم تسليم رخص 

السكن الخاصة بها ابتداءا من فاتح يناير 2013. 

ــكــــن رســــم الســــ
يخضع كل عقار لهذا الرسم سواء كان سكنا رئيسيا أو ثانويا،

 ويفرض رسم السكن عىل أساس القيمة الكرائية السنوية للعقار، التي يتم 

تحديدها عن طريق مراكز املقارنة من طرف لجنة اإلحصاء، وتراجع هذه 

القيمة الكرائية كل خمس )5( سنوات بزيادة قدرها 2% من مبلغها.

الرئيسية  للسكنى  املخصصة  الجديدة  املباين  عىل  السكن  رسم  يطبق  وال 

طيلة مدة خمس)5( سنوات املوالية لسنة الحصول عىل رخصة السكن من 

لدن السلطة املختصة.

وهكذا، وباعتباركم مغاربة وتقيمون  بالخارج، فإن السكن الذي تتوفرون 

عليه باملغرب يعترب سكنا رئيسيا، و بذلك تستفيدون من إسقاط قدره %75 

الكرائية حتى وإن مل يكن املسكن مشغوال من طرفكم بصفة  القيمة  من 

دامئة أو كان مشغوال من طرف أبنائكم أو آبائكم.

جدول أسعار رسم السكن
الكرائية  القيمة  ألجزاء  املطابقة  السكن  رسم  أسعار  يبني  التايل  الجدول 

السنوية :
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إلتزاماتكم :
اإلقرار بانتهاء أشغال بناء املباين الجديدة أو املباين اإلضافية

يجب  إيداع اإلقرار إىل غاية 31 يناير من السنة املوالية النتهاء األشغال سواء 

تعلق األمر ببناء عقار جديد أو إضافات.

 اإلقرار بتغيري ملكية العقار او تغيري الغرض املخصص له
يجب  إيداع اإلقرار إىل غاية 31 يناير عىل أبعد تقدير من السنة املوالية 

للتغيري، سواء  تعلق األمر مبلكية العقار أو الغرض املخصص له.

االقرار بالشغور
وإذا كنتم مالكني أو منتفعني بعقار خاضع لرسم السكن، وكان هذا العقار 

أو  للبيع  إعداده  أو بسبب  عليه  إدخال إصالحات كربى  إما بسبب  شاغرا 

للكراء، فإنه يتعني عليكم أن تدلوا بالنسبة لكل عقار شاغر بإقرار بالشغور 

إىل  فيه  ويشار  الشغور،  لسنة  املوالية  السنة  من  يناير  شهر  خالل  يودع 

إثبات ذلك  الشغور وأسبابه، مع رضورة  الشاغرة ومدة  األماكن  محتويات 

رسم  من  اإلعفاء  طلب  مبثابة  اإلقرار  هذا  ويعترب  اإلثبات.  وسائل  بجميع 

السكن بسبب الشغور.

رسم الخدمات الجماعية 
باإلضافة إىل رسم السكن، يتعني عليكم أداء رسم يدعى » رسم الخدمات 

الجامعية« ويطبق عىل املمتلكات كيفام كان تخصيصها.

فإنكم  الرئييس  للسكن  مخصصا  متلكونه  الذي  العقار  كان  إذا  أنه  غري 

تستفيدون من نفس اإلسقاط املطبق يف مجال رسم السكن أال وهو %75 

من القيمة الكرائية السنوية.

السعر أجزاء القيمة الكرائية )بالدرهم(
معفاة 0 إلى 5000

%10 5001 إلى 20000

%20 20001 إلى 40000

%30 ما زاد على 40001
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سعر رسم الخدمات الجامعية
يطبق هذا الرسم بالسعرين التاليني :

• %10.50 من القيمة الكرائية بالنسبة للعقارات الواقعة  داخل دوائر 	

والشتوية  الصيفية  واملحطات  املحددة  واملراكز  الحرضية  الجامعات 

ومحطات االستشفاء باملياه املعدنية؛

• باملناطق 	 الواقعة  للعقارات  بالنسبة  الكرائية  القيمة  من   6.50%

املحيطة بالجامعات الحرضية.

هام :

بإيداع  كذلك  ملزمون  الجامعية  الخدمات  لرسم  الخاضعون  يبقى   

اإلضافية،  املباين  أو  الجديدة  املباين  بناء  أشغال  انتهاء  إقرارات  نفس 

أو تغيري ملكية العقار أو الغرض املخصص له كام هو الشأن بالنسبة 

لرسم السكن.

من  االستفادة  الجامعية  الخدمات  لرسم  بالنسبة  الميكنكم  أنه  غري 

اإلعفاء ملدة خمس )5( سنوات املطبق يف مجال رسم السكن.

الضريبة على الدخل
أ-معاشات التقاعد ذات املصدر األجنبي 

إذا اخرتتم اإلقامة باملغرب وكنتم تتقاضون معاشا للتقاعد من مصدر أجنبي، 

فإنكم تستفيدون من:

• إسقاط نسبته 55% أو 40% حسب دخل معاشكم؛	

• تخفيض قدره 80% من مبلغ الرضيبة املستحقة عىل املعاش اإلجاميل 	

املحول إىل املغرب.

غري أنه لالستفادة من هذا التخفيض يتعني عليكم القيام بتحويل معاشكم 
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بصفة نهائية بالدرهم غري القابل للتحويل إىل حساب مفتوح باملغرب.

السنوي مبجموع دخولكم  إقراركم  إيداع  الصدد  كام يجب عليكم يف هذا 

واملقبوضة خالل السنة املنرصمة وأداء الرضيبة املستحقة قبل فاتح مارس 

من كل سنة بالطريقة اإللكرتونية املفصلة أدناه. 

ب - الدخول العقارية
أو  بكرائه  وقمتم  عقارات  عدة  أو  واحد  عقار  عىل  تتوفرون  كنتم  اذا 

وضعتموه مجانا تحت ترصف أشخاص آخرين غري الوالدين أو األبناء ، فإنكم 

ستخضعون للرضيبة عىل الدخل برسم الدخول العقارية.

ويف هذه الحالة ، يصبح الدخل الصايف املفروضة عليه الرضيبة بإسقاط نسبة 

الدخل  عىل  للرضيبة  خاضعا  املقبوضة  لألكرية  اإلجاميل  املبلغ  من   340%

برسم الدخول العقارية.

  

3   منح قانون املالية لسنة 2016 االستفادة من هذا اإلسقاط املطبق عىل الدخول الناشئة عن إيجار 

العقارات املبنية والغري املبنية عىل الدخول الناشئة عن إيجار العقارات الزراعية. 
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يجب عليكم الترصيح واألداء بطريقة إلكرتونية قبل فاتح مارس من كل 

سنة مبجموع دخولكم العقارية املتأتية من كراء عقاراتكم واملقبوضة 

بطريقة  إما  عليها،  املفروضة  الرضائب  وأداء  املنرصمة  السنة  خالل 

إلكرتونية عرب بوابة املديرية العامة للرضائب، أو نقدا لدى األبناك أو 

بواسطة البطاقة البنكية. ويتم األداء من اآلن فصاعدا بطريقة الكرتونية 

موازاة مع الترصيح اإللكرتوين دون انتظار الجدول الرضيبي.

ويتعلق األمر باألشخاص الذاتيني الذين يحصلون عىل:

•  الدخول العقارية؛	

•  أجر مع دخول عقارية؛	

• عليها من 	 املحصل  التقاعد  معاشات  أو عدد من  األجور   عدد من 

طرف أرباب العمل واملدينني باإليرادات؛          

• واحد أو عدد من الدخول ذات املنبع االجنبي ) معاشات التقاعد ، 	

أجور الخ(.
إشارتكم خدماتها  العامة للرضائب رهن  املديرية  الغرض وضعت  ولهذا 
اإللكرتونية من خالل بوابة األنرتنيت www.tax.gov.ma والتى ستمكنكم 

من القيام بواجباتكم الرضيبية حسب املسطرة التالية:

بعد تقديم رقم تعريفكم الرضيبي،  ميكنكم الحصول عىل رمز الدخول . 1
للرضائب  الجهوية  باملديرية  الخاص  االستقبال  مكتب  طريق  عن 

التابعني لها، أو مركز املعلومات الهاتفي للمديرية العامة للرضائب؛ 
األنرتنيت . 2 موقع  عىل  اإللكرتونية«  »الخدمات  خانة  اىل  االتجاه 

للمديرية العامة للرضائب؛
الولوج إىل فضاء األشخاص الذاتيني؛. 3
لألشخاص . 4 اإللكرتونية  الخدمات  يف  االنخراط   « خانة  عل  النقر 

الذاتيني«؛
النقر بعد ذلك عىل خانة »االنخراط«؛. 5
العنوان . 6 عرب  الرس  وكلمة  الدخول  برمز  التوصل  يتم  مبارشة  بعدها 

اإللكرتوين للمعني باألمر الذى ميكنه من الدخول اىل فضاء املنخرط 
الخاص به؛

االنتقال اىل فضاء »الترصيح بالدخل اإلجاميل«؛. 7

القيام باألداء التلقايئ للرضيبة عىل الدخل. 8

عىل  للرضيبة  بالنسبة  إلكرتونية  بطريقة  واألداء  الترصيح   

الدخول العقارية
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ج - األرباح العقارية
اإلعفاء  التي تخول  املدة  انقضاء  قبل  ببيع عقار مبني  إذا قمتم  ما  يف حالة 
واملتمثلة يف استغالل العقار كسكن رئييس ملدة أربع )4( سنوات بالنسبة للسكن 
اإلجتامعي، و ست )6( سنوات بالنسبة للمساكن األخرى،  فإن الربح املحقق من 
عملية البيع هذه يخضع للرضيبة عىل الدخل برسم األرباح العقارية بسعر 20%. 

دون أن يقل مبلغ الرضيبة عن حد أدناه %3 من مثن البيع.

يف جميع الحاالت، يجب عىل الخاضعني للرضيبة عىل الدخل برسم االرباح 

العقارية أن يؤدوا مبلغ كحد أدىن للرضيبة الميكن أن يقل عن 3% من مثن 

التفويت ولو يف غياب الربح.

ويساوي صايف الربح الخاضع للرضيبة الفرق بني :

• مثن التفويت مطروحة منه عند االقتضاء مصاريف التفويت4؛	

• ومثن التملك مضافة إليه مصاريف التملك ونفقات االستثامر املنجزة 	

بعد إثباتها وكذا فوائد القروض املربمة من أجل رشاء املسكن املبيع، أو 

مبلغ الربح املعلوم املتفق عليه مسبقا يف إطار عقد املرابحة أو مبلغ 

هامش اإليجار املحدد يف إطار عقد »إجارة منتهية بالتمليك«.

ويتم تقييم مثن ومصاريف االقتناء وكذا نفقات االستثامر وفوائد القروض 

بتطبيق املعامل املطابق لسنة الرشاء الذي يصدر كل سنة بقرار وزاري.

4   يتم تقييم هذه املصاريف جزافيا بنسبة %15 من مثن التملك ما مل يثبت الخاضع للرضيبة بأن هذه 

املصاريف تقدر مببلغ أعىل من ذلك. 

هام :

 تفاديا للنزاعات التي تنجم أحيانا إثر عمليات التقييم واملراقبة التي تقوم 
املعامالت  أمثان  بإعداد مرجعية  الرضائب قامت هذه األخرية   إدارة  بها 
وذلك  بالسكن  الخاصة  التفويتات  أمثان  مجموع  عىل  تطبق  العقارية  

لضامن شفافية املعامالت العقارية.

ومتثل األمثان املضمنة يف هذه املرجعية متوسط األمثان املالحظة داخل كل 
منطقة بالنسبة لنفس النوع من العقار، ويتعلق األمر باألمثان املعتمدة من 

طرف اإلدارة من أجل تصفية الرضيبة عىل األرباح العقارية.

وميكنكم معرفة مثن عقاركم الذي قمتم ببيعه: 

• للرضائب 	 العامة  للمديرية  االنرتنيت  بوابة  عرب  الكرتونية  بطريقة 

خالل  من  أو  الحي  أو  الشارع   إسم  بحسب   www.tax.gov.ma

املنطقة املتواجد فيها العقار؛ 

• أو باالتصال مبركز االرشادات الهاتفية عىل الرقم  27 37 27 37 05	
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• يف حالة تفويت عقارات وقع متلكها عن طريق اإلرث، يعترب مثن التملك 	
الواجب اعتامده إما: 

القيمة التجارية للعقارات، يوم وفاة الهالك، املقيدة يف الجرد الذي  ✓
أنجزه الورثة؛

او إذا تعذر ذلك، القيمة التجارية للعقا را ت يوم وفاة الهالك كام  ✓
رصح بها الخاضع للرضيبة. 

• التملك 	 أو  التفويت  مثن  ميثل  )مجانا(،  عوض  بغري  التفويت  حالة  يف 
الواجب اعتباره القيمة املرصح بها يف العقد.

• الرضيبة 	 املعفاة من  الهبة  تفويت عقار وقع متلكه عن طريق  يف حالة 
اإلخوة  األزواج وبني  واألبناء( وبني  )اآلباء  والفروع  األصول  بني  املنجزة  
واألخوات وكذلك بني الكافل واملكفول يف إطار كفالة تم إسنادها بناءا 
التملك  مثن  ميثل  القارصين  بشؤون  املكلف  القايض  اصدره  أمر  عىل 

الواجب اعتامده :

إما مثن التملك املتعلق بآخر تفويت بعوض، مضافة إليه مصاريف  ✓
بالرتميم  املتعلقة  املصاريف  فيها  مبا  أعاله  إليها  املشار  االستثامر 

والتجهيز؛ 
وإما قيمة العقار التجارية عند آخر نقل للملكية عن طريق اإلرث  ✓

إذا وقع بعد آخر تفويت؛
واما مثن تكلفة العقار إذا سلم الشخص العقار لنفسه . ✓

لدن  من  بهام  املعرتف  أو  املرصح  الثمنان  والتفويت  التملك  بثمني  يراد 
الطرفني أو أحدهام.

غري أنه ميكنكم االستفادة من اإلعفاء الكيل بالنسبة:
• للربح املحقق من طرف كل شخص يقوم خالل السنة املدنية ببيع عقارات 	

ال يتجاوز مجموع قيمتها 140.000 درهم؛

• للربح املحقق من بيع مسكن مشغول كسكنى رئيسية طيلة مدة التقل عن 	
ستة )6( سنوات يف تاريخ البيع، ومينح هذا اإلعفاء كذلك بالنسبة لألرايض 
التي شيد فوقها املبنى وذلك يف حدود خمسة )5( أضعاف مساحته املغطاة؛

• مالكه 	 شغله  اجتامعي  ملسكن  األوىل  البيع  عملية  من  املحقق  للربح 
بني  ما  املغطاة  مساحته  وترتاوح  سنوات،  اربع)4(  ملدة  رئييس  كسكن 
خمسني )50( و مثانني )80( مرت مربع وال يزيد مثن بيعه عىل 250.000 

درهم دون احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة؛

• لعمليات البيع بدون عوض)مجانا( للعقارات أو الحقوق العينية العقارية 	
التي تتم بني األصول والفروع )اآلباء واألبناء( وبني األزواج وبني اإلخوة 
واألخوات وكذلك بني الكافل واملكفول يف إطار كفالة تم إسنادها بناءا 

عىل أمر أصدره القايض املكلف بشؤون القارصين.
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التزاماتكم :
تبعا إللزامية الترصيح وأداء الرضيبة عىل الدخل برسم األرباح العقارية 

بطريقة إلكرتونية  يجب عليكم:

• العقارية 	 األرباح  برسم  الدخل  عىل  بالرضيبة  املتعلق  الترصيح  إنجاز 

بطريقة إلكرتونية؛

• عند االقتضاء،أداء الرضيبة عىل الدخل موضوع الترصيح تلقائيا.	

إلكرتونية  استامرة  للرضائب  العامة  املديرية  طورت  الغرض  ولهذا 

وضعتها رهن إشارة املعنيني عىل مستوى منصة الخدمات اإللكرتونية 

عىل  املديرية  بهذه  الخاصة  األنرتنيت  بوابة  خالل  من   ،SIMPL

www.tax.gov.ma العنوان اإللكرتوين

لذا يتعني عىل املنخرطني يف خدمات SIMPL الترصيح واألداء مبارشة 

بطريقة إلكرتونية، أما الغري املنخرطني فيجب عليهم االنخراط أوال يف 

الخدمات اإللكرتونية SIMPL، ثم بعد ذلك إنجاز التصاريح واألداءات 

بالطريقة املشار إليها سابقا.

كيف يتم االنخراط؟
يتم االنخراط يف الخدمات اإللكرتونية SIMPL عىل مرحلتني:

1- لدى مكتب االستقبال الخاص باملديرية الجهوية للرضائب:

 يجب عليكم  التوجه إىل مكتب االستقبال الخاص باملديرية الجهوية 

املفوت،  العقار  موقع  لها  التابع  أو  باألمر،  املعني  لها  التابع  للرضائب 

اإللكرتونية  للخدمات  الدخول  الرضيبي ورمز  التعريف  رقم  ثم طلب 

رقم  عىل  سابقا  تتوفرون  كنتم  إذا  فقط  الدخول  رمز  أو   SIMPL

التعريف الرضيبي.

:SIMPL 2- من خالل منصة الخدمات اإللكرتونية

الولوج اىل موقع املديرية العامة للرضائب عىل العنوان اإللكرتوين 	•

www.tax.gov.ma؛

فضاء 	• إىل  ثم   ،SIMPL اإللكرتونية«  »الخدمات  خانة  إىل  التوجه 

إىل  الولوج   « خانة  عىل  النقر  يتم  دلك  بعد  الذاتيني،  األشخاص 

بعد  النقر  الذاتيني«،  لألشخاص  اإللكرتونية  الخدمات  االنخراط يف 

ذلك عىل »االنخراط« عىل ميني الصفحة.
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عنوانكم 	• عرب  الرس  وكلمة  الدخول  برمز  تتوصلون  مبارشة  بعدها 

اإللكرتوين واللذين  تستطيعون بواسطتهام الولوج إىل فضاء املنخرط 

الخاص بكم، ومن خالله ميكنكم القيام بواجباتكم الرضيبية.

 كيف يتم الترصيح واألداء اإللكرتونيني؟
مصحوبا برمز الدخول والرقم الرسي، يستطيع املنخرط تتبع املراحل التالية 

للترصيح بالرضيبة عىل الدخل برسم األرباح العقارية، وعند االقتضاء، أداء 

الرضيبة املستحقة:

الولوج إىل موقع املديرية العامة للرضائب عىل العنوان اإللكرتوين . 1

www.tax.gov.ma؛

التوجه إىل خانة »الخدمات اإللكرتونية« SIMPL ؛. 2

الولوج إىل فضاء األشخاص الذاتيني؛. 3

الدخل . 4 عىل  للرضيبة  اإللكرتونية  الخدمات   « خانة  عىل  النقر 

لألشخاص الذاتيني«؛

لألشخاص . 5 اإللكرتونية  الخدمات  إىل  الولوج   « خانة  عىل  النقر 

الذاتيني« عىل ميني الصفحة؛

الولوج بواسطة رمز الدخول وكلمة الرس؛. 6

األرباح . 7 برسم  الدخل  عىل  بالرضيبة  »الترصيح   فضاء  اىل  االنتقال 

العقارية«؛

القيام باألداء التلقايئ » بالرضيبة عىل الدخل برسم األرباح العقارية«.. 8

ويجب التذكري إىل أن أداء الرضيبة يتم تلقائيا بطريقة إلكرتونية عرب 

الدفع  أن  كام  للرضائب،  العامة  باملديرية  الخاصة  األنرتنيت  بوابة 

بطاقة  بواسطة  أو  البنيك  االقتطاع  يتم كذلك عن طريق  أن  ميكن 

االئتامن أو نقدا لدى الوكاالت البنكية أومقدمي خدمات األداء.

األرباح  املقرر يف مجال  اإلعفاء  أن  وتجدر اإلشارة من جهة أخرى إىل 

التي  باألرباح  املتعلق  اإلقرار  إيداع  رضورة  من  يربئكم  ال  العقارية 

حققتموها يف هذا املجال.
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د - الفوائد املتأتية من الودائع
تم  ما  إذا  الدخل  عىل  الرضيبة  من  ودائعكم  من  املتأتية  الفوائد  تعفى 

تحويلها:

 بعمالت أجنبية؛ ✓

بالدرهم القابل للتحويل؛ ✓

بالدرهم العادي املتأىت من: ✓

تحويالتكم بالعملة األجنبية املنجزة مبارشة من الخارج نحو املغرب؛. 1

أو . 2 األجنبية  بالعملة  مفتوحة  حسابات  من  املثبتة  تحويالتكم 

بالدرهم القابل للتحويل باملغرب؛

تحويالتكم املنجزة بني مؤسسات القرض املعتمدة مصحوبة بشهادة . 3

تثبت بأن مصدرها عملة أجنبية؛

عمليات بيع األوراق البنكية بالعملة األجنبية املنجزة باملغرب لدى . 4

مؤسسة قرض معتمدة واملثبتة بواسطة » تفصيلة رصف « تعدها 

تاريخ  يوما من   )30( ثالثون  أقصاه  أجل  املؤسسة، وذلك يف  هذه 

دخولكم إىل املغرب.

التي  املال  رأس  إىل  املضافة  الفوائد  كذلك،  الرضيبي  اإلعفاء  من  وتستفيد 

تحصلون عليها من الودائع املشار إليها أعاله.

 
جدول حساب الضريبة على الدخل 

السعر أجزاء الدخل )بالدرهم(
معفاة 0 إلى 000 30

%10 001 30 إلى 000 50

%20 001 50 إلى 000 60

%30 001 60 إلى 000 80

%34 001 80 إلى 000 180

%38 ما زاد على 000 180
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إرجاع الضريبة على القيمة المضافة 
إلى األشخاص الذاتيين غير المقيمين

 بالنسبة للسلع والمواد المقتناة 
) Détaxe( في الداخل

املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  اسرتداد  بالخارج  املقيمني  املغاربة  يستطيع 

الوطني  الرتاب  مغادرتهم  عند  الداخل  يف  املقتناة  واملواد  للسلع  بالنسبة 

مع  درهم   2.000 ألفي   مبلغ  يفوق  أو  يساوي  لكل رشاء  بالنسبة  وذلك 

احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة. 

املعبأ  والتبغ  والسائلة(  )الصلبة  الغذائية  املواد  اإلعفاء  هذا  من  ويستثنى 

ذات  النقل  ووسائل  واألسلحة  املصفقة  غري  النفيسة  واألحجار  واألدوية 

ذات  القطع  وجميع  ومتوينها،  تجهيزها  معدات  وكذا  الخاص،  االستعامل 

القيمة الثقافية.

لالستفادة من هذا اإلعفاء  يجب توفر الرشوط واإلجراءات التالية:

بالنسبة للسلع:  يجب أن يكون البيع بالتقسيط وليس له صبغة تجارية، 

منجز يف نفس اليوم وعند نفس البائع وأن يساوي أو يفوق مقابل قيمته 

ألفني )2.000( درهم مع احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة.

ويجب ان تحمل السلع املقتناة ضمن امتعة املشرتي داخل اجل ال يتعدى 

ثالثة)3( اشهر من تاريخ عملية الرشاء.

بالنسبة للبائع: يجب أن يكون البائع خاضعا للرضيبة عىل القيمة املضافة 

القابلة إلرجاع الرضيبة  باملبيعات  املتعلقة  القيام باإلجراءات  وموافقا عىل 

بيع  يتوجب عليه ملء اسثامرة »إقرار  الغرض  املضافة، ولهذا  القيمة  عىل 

للتصدير« يف أربع نسخ تسلم للمشرتي النسخة األصلية ونسختان و فاتورة 

لعنوان  حامل  التمرب،  خالص  بظرف  مصحوبة  للمشرتيات  مفصلة  الرشاء 

إدارة الرضائب ويحتفظ البائع بنسخة واحدة.

املعلومات الواجب إدراجها: يجب أن يرفق اإلقرار املذكور املحرر يف أو وفق 

مطبوع معد من طرف إدارة الرضائب، بفاتورات مفصلة للمشرتيات املنجزة 

مختومة من طرف البائع. ويجب أن يتضمن هذا اإلقرار البيانات التالية :

• رقم 	 وكذا  وعنوانه  للبائع  التجاري  اإلسم  أو  والعائيل  الشخيص  اإلسم 

تعريفه الرضيبي وتاريخ البيع،

• وكذا 	 الكامل،  وعنوانه  وجنسيته  للمشرتي  والعائيل  الشخيص  اإلسم 

رقم جواز السفر؛
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• رقم الحساب البنيك املعتمد بالنسبة للمشرتي باملغرب أو بالخارج وكذا 	

اسم البنك وعنوانها؛ 

• طبيعة وكمية املواد املبيعة مع تبيان مثن الوحدة؛	

• مبلغ املبيعات باعتبار الرضيبة عىل القيمة املضافة مع بيان السعر املطابق؛ 	

• مبلغ الرضيبة عىل القيمة املضافة القابلة لإلرجاع؛	

• رقم الفواتري و توقيعات البائع واملشرتي وكذا ختم البائع.	

إرجاع  من  االستفادة  يريد  الذي  املشرتي  عىل  يجب  للمشرتي:  بالنسبة 

الرضيبة عىل القيمة املضافة املرتتبة عىل اقتناء املواد و السلع بالداخل:

• أن يكون شخصا طبيعيا غري مقيم وتكون مدة إقامته وجيزة باملغرب؛	

• مغادرة 	 عند  الجامرك  ملصلحة  شخصيا  يتقدم  أن  املشرتي  عىل  يجب 

الرتاب الوطني للقيام بإجراءات إرجاع الرضيبة عىل القيمة املضافة قبل 

عملية تسجيل األمتعة، مصحوبا بجواز سفره و السلع والفاتورات مع 

اإلقرار األصيل ونسختان منه، ودلك قبل انتهاء الشهر الثالث بعد تاريخ 

عملية الرشاء،
• يجب عىل املشرتي إرسال النسخة األصلية إىل إدارة الرضائب واالحتفاظ 	

بنسخة واحدة خالل أجل ثالثني )30( يوما ابتداءا من تاريخ مغادرته 
للرتاب الوطني.

بالنسبة إلجراءات الجامرك: يقوم مكتب إدارة الجامرك بوضع تأشريته عىل 
بيانات  مالءمة  من  التأكد  بعد  الذكر  السالفتي  والنسختان  األصيل  اإلقرار 
ويحتفظ  املشرتي،  أمتعة  ضمن  نقلها  املراد  السلع  مع  بها  املدىل  الوثائق 

بنسخة واحدة.

عند استكامل جميع اإلجراءات، تقوم إدارة الرضائب بإرجاع مبلغ الرضيبة 

عىل القيمة املضافة تبعا للبيانات البنكية املرصح بها يف اإلقرار بعد خصم 

مصاريف التحويل

املراجع القانونية الرجاع الرضيبة عىل القيمة املضافة إىل األشخاص 

الذاتيني غري املقيمني

غري  الذاتيني  األشخاص  إىل  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  إرجاع 

عليها  منصوص  الداخل،  يف  املقتناة  واملواد  للسلع  بالنسبة  املقيمني 

من   26 املادة  و  للرضائب  العامة  املدونة  من   92-I -39° املادة  يف 

املرسوم رقم 2.06.574 الصادر يف 10 ذي الحجة 1427 )31 دجنرب 

.)2006
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 الفهرس

- واجبات التسجيل 

- واجبات التمبر

- الضريبة على القيمة المضافة

على  المطبقة  للتضامن  االجتماعية  المساهمة   -

للسكن  معد  مبنى  من  لنفسه  الشخص  يسلمه  ما 

الرئيسي

- رسم السكن

- رسم الخدمات الجماعية

- الضريبة على الدخل

إلى  المضافة  القيمة  على  الضريبة  إرجاع   -

للسلع  بالنسبة  المقيمين  غير  الذاتيين  األشخاص 

)Détaxe(  والمواد المقتناة في الداخل

4

5

5

6

7

8

9

17
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رئيس مكتب االستقبال رقم الهاتف المديريات الجهوية

05.22.73.04.84 يوسف أبو شريف  المديرية اإلقليمية لألشخاص
المعنويين شمال الدار البيضاء

05.22.26.16.21
05.22.26.16.22 إدريس الكايشي  المديرية اإلقليمية لألشخاص

المعنويين الدار البيضاء المركز

05.22.89.35.53 عبد العزيز بحوجبور

 المديرية اإلقليمية لألشخاص
 المعنويين جنوب الدار البيضاء

 المديرية اإلقليمية لألشخاص
 الطبيعيين لعين الشق الحي الحسني

وإقليم النواصر

05.22.38.91.16 عبد الرحمان اشكيكار
 المديرية اإلقليمية لألشخاص

الطبيعيين ابن مسيك سيدي عثمان
 

05.22.27.83.58 خالد السروري

 المديرية اإلقليمية لألشخاص
الطبيعيين الفداء شرق المعاريف

 المديرية اإلقليمية لألشخاص
الطبيعيين أنفا

05.22.31.18.25 عبد الحق افالح
 المديرية اإلقليمية لألشخاص

  الطبيعيين عين السبع الحي المحمدي
 سيدي البرنوصي زناتة

05 23 35 16 76 تاشفين روحاني المديرية الجهوية الجديدة

05.23.32.21.99 سمير بنجلون المديرية الجهوية المحمدية

05.23. 72 .06 .85
/86/87 شكيب خلوق المديرية الجهوية سطات

05.37.27.70.54 فوزية لمنيعي المديرية الجهوية الرباط

05.37.53.05.33 أمينة المتوكل  المديرية اإلقليمية لألشخاص
الطبيعيين سال

05.37.61.84.90 سمير السنجاري  المديرية اإلقليمية لألشخاص
الطبيعيين الصخيرات تمارة

05.37.37.99.10 أمينة لمساف المديرية الجهوية القنيطرة

05.35.62.33.56 فوزية ابو كنانة المديرية الجهوية فاس

05.35.52.29.84 عبد العالي الزهر المديرية الجهوية مكناس

05.24.29.21.54 أحمد باج المديرية الجهوية مراكش

05.24.62.23.40 عبد الصمد بنبركة مكتب االستقبال والتنسيق آسفي

05.28.23.31.20
05.28.23.30.50 أحمد نايت طالب المديرية الجهوية أكادير

05.39.94.09.80 مصطفى لعزيز المديرية الجهوية طنجة

05.39.96.60.70 زرهوني لطيفة المديرية الجهوية تطوان

05.23.40.35.68 أحمد ابجيج المديرية الجهوية وجدة

05.36.33.78.63
05.36.60.61.42 حسن بنبوشتة المديرية الجهوية الناظور

05.23.42.33.12
05.23.48.22.36 فاطمة ازهار المديرية الجهوية بني مالل

للضرائب الجهوية  بـــالـــمـــديــريــات  االســتــقـــبــال  مــكــاتــب  الئــــحـــة 


