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املديرية العامة للرضائب

مصلحة التواصل

زنقة الحاج أحمد الرشقاوي- أكدال- الرباط

www.tax.gov.ma :موقع األنرتنيت

مركز الإلرشادات الهاتفية:  27 37 27 37 05 )212(

يعترب هذا الدليل وثيقة مبسطة وال ميكنه من حيث التطبيق أن يحل محل 

النصوص الترشيعية والتنظيمية وكذا املناشري والدوريات الجاري بها العمل.
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تقوم هذه األخرية يف غضون شهري يوليوز وغشت من كل سنة باستقبالكم :

للرضائب  واإلقليمية  الجهوية  للمديريات  التابعة  االستقبال  مبكاتب   •

واملتواجدة يف جميع أنحاء اململكة ؛

مبقر 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 ؛     •

هذا الدليل الجبايئ الذي يقدم رشوحا مبسطة ألهم االمتيازات الرضيبية    •

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

والتنسيق  االستقبال  ملكاتب  قامئة  عىل  احتوائه  إىل  باإلضافة  الرضيبي 

املتواجدة عىل صعيد املديريات الجهوية واإلقليمية للرضائب مع األرقام 

الهاتفية لالتصال بها، وذلك لتمكينكم من طرح تساؤالتكم وتلقي كافة 

املعلومات التي قد تفيدكم يف هذا الشأن.

يف إطار سياسة التواصل التي تنهجها املديرية العامة للرضائب.
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واجبات التسجيل

حالة السكنى

إذا اشرتيتم محالت مبنية سواء كانت معدة للسكنى أو لغرض تجاري أو 
تطبق  تسجيل  واجبات  العملية  هذه  عن  تؤدوا  فإنكم  إداري،  أو  مهني 

بسعر قدره %4.

املحالت  فوقها  شيدت  التي  األرايض1  كذلك،   %4 سعر  من  وتستفيد 
املذكورة، يف حدود خمسة )5( أضعاف مساحتها املغطاة.

فإنكم  مخفضة  عقارية  قيمة  ذا  مسكنا  أو  اجتامعيا  مسكنا  اشرتيتم  اذا 
تؤدوا عن هذه العملية واجبات تسجيل تطبق بسعر قدره %3. 

ويقصد باملساكن االجتامعية، كل وحدة سكنية ترتاوح مساحتها املغطاة 
ما بني 50 و80 مرت مربع وال يزيد مثن بيعها عىل 250.000 درهم دون 

احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة.

كام يقصد بالسكن ذي القيمة العقارية املخفضة كل وحدة سكنية ترتاوح 
يزيد  وال  مربعا  مرتا   )60( وستني   )50( خمسني  بني  املغطاة  مساحتها 

مجموع قيمتها العقارية عىل 140.000 درهم. 

حالة األرايض

تخضع لسعر 4% كذلك عمليات اقتناء األرايض1 غري املبنية أو املشتملة 
عىل بناءات مقرر هدمها ومخصصة إلنجاز مرشوع للتجزيء أو لبناء أماكن 
معدة إما للسكنى أو ألغراض تجارية أو مهنية أو إدارية يف حدود خمس 
)5( مرات املساحة املغطاة، غري أن هذا املرشوع يجب إنجازه داخل أجل 

ال يتعدى سبع )7( سنوات ابتداء من تاريخ اقتناء األرض.

ملحوظة : لتفادي كل غرامة أو زيادة، يجب أن يتم تسجيل العقود 

ابتداء من تاريخ إنشائها، وذلك لدى  داخل أجل ثالثني )30( يوما 

مفتش الرضائب املكلف بالتسجيل التابع له العقار الذي تم اقتناؤه.

1 السعر العادي لتسجيل األرايض هو %6.
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واجبات التمرب
الذين  أبنائكم  لفائدة  البيومرتي  السفر  الحصول عىل جواز  إذا رغبتم يف 
يقل سنهم عن 18 سنة، فإنكم تستفيدون من اإلعفاء من واجب التمرب 

سواء عند استالمه أو أثناء متديد مدة صالحيته.

الرضيبة عىل القيمة املضافة 
إذا قمتم باقتناء سكـن اجتامعي تتـراوح مساحتـه املغطـاة مابني 50 و80 
مرت مربع وال يزيد مثن بيعها عىل 250.000 درهم دون احتساب الرضيبة 
القيمة  الرضيبة عىل  تطبق  بنيك،  متويل  املضافة عن طريق  القيمة  عىل 
املتعلق  بالبناء  الخاص  والقرض  العقاري  القرض  عمليات  عىل  املضافة 

بالسكن االجتامعي بسعر %10. 

للتضامن  االجتامعية  املساهمة 
املطبقة عىل ما يسلمه الشخص لنفسه 

من مبنى معد للسكن الشخيص
إذا قمتم بوسائلكم الخاصة ببناء وحدة سكنية2 مخصصة للسكن الشخيص 
الرئييس وكان مجموع املساحة املغطاة لهذا املحل اليتعدى 300 مرت مربع 
فإنكم تعفون من املساهمة االجتامعية للتضامن املطبقة عىل ما يسلمه 

الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخيص الرئييس.

للمساهمة  تخضع  مربع  مرت   300 تفوق  مغطاة  مساحة  كل  أن  إال 
االجتامعية للتضامن املرتتبة عىل مايسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد 

للسكن الشخيص بالنسبة ملجموع املساحة املغطاة.

وابتداء من فاتح يناير 2016 تم تحديد مبلغ املساهمة االجتامعية للتضامن 
املرتتبة عىل ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى حسب الجدول التايل:

السعر )بالدرهم(املساحة املغطاة باملرت املربع

معفاةتساوي أو تقل عن 300

60من 301 إىل 400

100من 401 إىل 500

150ما فوق 500

2 يقصد بالوحدة السكنية، السكن غري القابل للقسمة الذي سلمت يف شأنه رخصة البناء.
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التزاماتكم :

بالنسبة للمباين التي تفوق مساحتها املغطاة 300 مرت مربع، يجب أن يدفع 
تلقائيا مبلغ املساهمة االجتامعية للتضامن املرتتبة عىل ما يسلمه الشخص 
لنفسه من مبنى معد للسكن الشخيص، لدى قابض إدارة الرضائب التابع 
له موقع السكنى املبنية مع إيداع إقرار يحرر عىل ووفق مطبوع منوذجي3 
يبني املساحة املغطاة باملرت املربع وكذا مبلغ املساهمة املطابقة، مشفوعا 
برخصة السكن ورخصة البناء. ويجب أن يودع هذا اإلقرار خالل التسعني 
)90( يوما املوالية لتاريخ تسليم رخصة السكن من لدن السلطة املختصة.

املساكن املبنية بصفة عرضية والتي ال تفوق مساحتها املغطاة 300 مرت 

مربع واملخصصة للبيع أو للكراء ال تخضع للمساهمة االجتامعية للتضامن 

املرتتبة عىل ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخيص.

تسليم  تم  التي  املساكن  تطبق عىل  املساهمة  بأن هذه  بالذكر  ويجدر 

رخص السكن الخاصة بها ابتداء من فاتح يناير 2013. 

هام جدا :

رسم السكن
يخضع محل السكنى لهذا الرسم سواء كان سكنا رئيسيا أو ثانويا، ويفرض 
يتم  التي  للمسكن،  السنوية  الكرائية  القيمة  أساس  عىل  السكن  رسم 
تحديدها عن طريق املقارنة من طرف لجنة اإلحصاء وتراجع هذه القيمة 

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

بالخارج، فإن مسكنكم يعد مبثابة  املغاربة املقيمني  هذا وباعتباركم من 
سكن رئييس وتستفيدون بذلك من تخفيض قدره 75% من القيمة الكرائية 
حتى وإن مل يكن املسكن مشغوال من طرفكم بصفة دامئة أو كان مشغوال 

من طرف أبنائكم أو من طرف الوالدين.

الرئيسية  للسكنى  املخصصة  الجديدة  املباين  السكن عىل  وال يطبق رسم 
طيلة مدة خمس)5( سنوات املوالية لسنة انتهاء أشغال بنائها.

3 مطبوع منوذجي رقمADP11OF-13I املوضوع رهن إشارتكم عرب املوقع االلكرتوين للمديرية العامة للرضائب  

www.tax.gov.ma
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جدول أسعار رسم السكن

الكرائية  القيمة  ألجزاء  املطابقة  السكن  رسم  أسعار  يبني  التايل  الجدول 
السنوية :

السعرأجزاء القيمة الكرائية )بالدرهم(

معفى0 إىل 5000

10%5001 إىل  000 20

20%20001 إىل 000 40

30%ما زاد عىل 000 40

إلتزاماتكم :

يف حالة ما إذا أنهيتم أشغال بناء عقاركم أو قمتم بتغيري الغرض املخصص 
له أو تغيري ملكيته، فإنه يتعني عليكم أن تدلوا عن كل عقار وإىل غاية 31 
يناير عىل أبعد تقدير من السنة املوالية لسنة انتهاء أشغال البناء أو لسنة 

التغيري باإلقرارين التاليني :

- اإلقرار بانتهاء أشغال بناء املباين الجديدة أو املباين اإلضافية ؛ 

- اإلقرار بتغيري ملكية العقار أو تغيري الغرض املخصص له.

وإذا كنتم مالكني أو منتفعني بعقار خاضع لرسم السكن وكان هذا العقار 
شاغرا إما بسبب إدخال إصالحات كربى عليه أو بسبب إعداده للبيع أو 
للكراء، فإنه يتعني عليكم أن تدلوا بالنسبة لكل عقار شاغر بإقرار بالشغور 
إىل  فيه  ويشار  الشغور  لسنة  املوالية  السنة  من  يناير  شهر  خالل  يودع 
محتويات األماكن الشاغرة ومدة الشغور وأسبابه مع رضورة إثبات ذلك 
اإلقرار مبثابة طلب اإلعفاء من رسم  اإلثبات. ويعترب هذا  بجميع وسائل 

السكن بسبب الشغور.

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

الجامعية« يطبق عىل املمتلكات كيفام كان تخصيصها.

فإنكم  الرئيسية  الذي متلكونه مخصصا لسكناكم  العقار  كان  إذا  أنه  غري 
تستفيدون من نفس اإلسقاط املطبق يف مجال رسم السكن أال وهو %75 

من القيمة الكرائية السنوية.
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سعر الرسم

يطبق هذا الرسم بالسعرين التاليني :

10.50% من القيمة الكرائية بالنسبة للممتلكات الواقعة داخل دوائر  	•
والشتوية  الصيفية  واملحطات  املحددة  واملراكز  الحرضية  الجامعات 

ومحطات االستشفاء باملياه املعدنية؛

باملناطق  الواقعة  للممتلكات  بالنسبة  الكرائية  القيمة  من   %6.50 	•
املحيطة بالجامعات الحرضية.

يف حالة إنهائكم ألشغال بناء عقاركم أو تغيري الغرض املخصص له أو تغيري 

ملكيته فإنكم تخضعون لنفس الواجبات املقررة يف مجال رسم السكن.

غري أنه الميكنكم بالنسبة لرسم الخدمات الجامعية االستفادة من اإلعفاء 

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

هـــام :

الرضيبة عىل الدخل

1- معاشات التقاعد ذات املصدر األجنبي

مصدر  من  للتقاعد  معاشا  تتقاضون  وكنتم  باملغرب  اإلقامة  اخرتتم  إذا 
أجنبي، فإنكم تستفيدون من تخفيض نسبته 55% أو 40% حسب الحالة4 
من معاشكم وتخفيض قدره 80% من مبلغ الرضيبة املستحقة عىل املعاش 

اإلجاميل املحول إىل املغرب.

تقوموا  أن  التخفيض،  هذا  من  االستفادة  قصد  عليكم،  يتعني  أنه  غري 
بالدرهم غري  باملغرب  نهائية إىل حساب مفتوح  بتحويل معاشكم بصفة 
القابل للتحويل وأن ترفقوا إقراركم السنوي، الذي يتوجب عليكم إيداعه 

4  - 55% من املبلغ اإلجاميل السنوي الذي يساوي أو يقل عن 000 168 درهم؛

   - 40% ملا زاد عن ذلك.
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قبل فاتح مارس من كل سنة، بالوثائق التالية:

شهادة تثبت دفع املعاشات يسلمها لكم املدين باإليراد )املؤسسة التي  	•
تؤدي لكم املعاش( ؛

القابل  غري  بالدرهم  نهائية  بصفة  املعاش  مبلغ  تحويل  تثبت  شهادة  		•
للتحويل أو أية وثيقة أخرى  حسب الحالة :

املقبوض  املبلغ  فيها  يبني  القرض،  أو  البنك  مؤسسة  تسلمها  شهادة   -
بالعملة األجنبية وما يعادل قيمته بالدرهم يف تاريخ التحويل؛

- أصل أكعاب الحواالت، إذا تم تحويل املعاشات بواسطة حواالت بريدية ؛ 
املؤسسة  لكم  تسلمها  بنكية  شهادة  وهي  األداء،  مكتب  من  شهادة   -
بطاقة  بواسطة  املسحوبة  املبالغ  فيها  تبني  بالخارج  املوجودة  البنكية 

االئتامن.

2- األرباح العقارية

يف حالة ما إذا قمتم ببيع مبنى أو قطعة أرضية، فإن الربح الذي تحققونه 
من هذا البيع يخضع للرضيبة عىل الدخل بسعر 20% دون أن يقل مبلغ 

الرضيبة عن حد أدناه 3% من مثن البيع.

قامت املديرية العامة للرضائب بإعداد مرجعية أمثان املعامالت العقارية  
تطبق عىل أمثان املباين واألرايض الخاصة بالسكن يف حالة بيعها.

ومن  العقارية  املعامالت  شفافية  ضامن  من  املرجعية  هذه  وستمكن 
تجنب النزاعات التي قد تنجم عن عمليات التقييم واملراقبة التي تقوم 

بها إدارة الرضائب.

متثل 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 اإلطالع عىل أمثان املعامالت العقارية:

بطريقة	الكرتونية	بواسطة	إسم	الشارع	أو	الحي	أو	من	خالل	املنطقة	 	•
العامة  للمديرية  االنرتنيت  بوابة  عرب  وذلك  العقار  فيها  املتواجد 

للرضائبwww.tax.gov.ma ؛

أو	باالتصال	مبركز	االرشادات	الهاتفية	التابع	للمديرية	العامة	للرضائب	 	•
عرب الرقم 27 37 27 37 05.

هـــام :



10

œ∞O‡‡‡q §∂‡‡‡Uzwœ∞O‡‡‡q §∂‡‡‡Uzw œ∞O‡‡‡q §∂‡‡‡Uzwœ∞O‡‡‡q §∂‡‡‡Uzw

ويساوي الربح الخاضع للرضيبة الفرق املوجود بني :

•		مثن التفويت مطروحة منه عند االقتضاء مصاريف التفويت5، 

املنجزة  االستثامر  ونفقات  التملك  إليه مصاريف  التملك مضافة  ومثن  	•
بعد إثباتها وكذا فوائد القروض املربمة من أجل رشاء املسكن املبيع أو 
مبلغ الربح املعلوم املتفق عليه مسبقا يف إطار عقد املرابحة وكذا مبلغ 

هامش اإليجار املحدد يف إطار عقد إجارة منتهية بالتمليك.

ويتم تقييم مثن ومصاريف االقتناء وكذا نفقات االستثامر وفوائد القروض 
بتطبيق معامالت إعادة التقييم التي تصدر كل سنة بقرار وزاري.

 يف حالة تفويت عقارات وقع متلكها عن طريق اإلرث، ميثل مثن التملك 
الواجب اعتباره :

مثن التملك بعوض من طرف الهالك للعقار الذي ورثه املفوت مضافة 
إليه مصاريف االستثامر مبا فيها املصاريف املتعلقة بالرتميم والتجهيز أو 

مثن تكلفته يف حالة بنائه من طرف املالك؛

أو إذا تعذر ذلك، القيمة التجارية للعقارات يوم نقل ملكيتها إىل الهالك 
مراعاة   مع  املفوت  الوارث  بها  رصح  كام  الهبة  أو  اإلرث  طريق  عن 

األحكام املنصوص عليها يف املدونة العامة للرضائب.

هـــام :

غري أنه ميكنكم االستفادة من اإلعفاء الكيل بالنسبة :

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

مساحته املغطاة؛

للربح املحقق من بيع مسكن اجتامعي ترتاوح مساحته املغطاة ما بني  		•
خمسني )50( ومثانني )80( مرت مربع وال يزيد مثن بيعه عىل 250.000 

درهم دون احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة؛

هذه  بأن  للرضيبة  الخاضع  يثبت  مل  ما  التملك  مثن  من   %15 بنسبة  جزافيا  املصاريف  هذه  تقييم  يتم    5

املصاريف تقدر مببلغ أعىل من ذلك.
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)قانون  االجتامعي  السكن  ملاليك  بالنسبة  العقاري  الرهن  رفع  طلب 
املالية لسنة 2016(

ملدة  الرئيسية  لسكناكم  اجتامعيا خصصتموه  مسكنا  متلكون  كنتم  إذا 
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 املضافة املؤداة من طرف الدولة،

بإمكانكم الحصول عىل رفع الرهن العقاري لدى قابض إدارة الرضائب 
التابع له مقر سكناكم وذلك باإلدالء بالوثائق التالية :

•	طلب	رفع	الرهن	؛

•	نسخة	من	عقد	البيع	؛

السكن	موضوع	 عنوان	 تحمل	 للتعريف	 الوطنية	 البطاقة	 نسخة	من	 	•
الرهن أو شهادة السكنى تشري إىل املدة الفعلية لإلقامة ؛

•	نسخ	من	إيصاالت	األداء	لرسم	الخدمات	الجامعية.

هـــام :

ببيع  املدنية  السنة  خالل  يقوم  شخص  كل  طرف  من  املحقق  للربح  	 	•
ممتلكات ال يتجاوز مجموع قيمتها 140.000 درهم ؛

لعمليات البيع بال مقابل للعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي تتم  	•
بني األصول والفروع )الوالدان واألبناء( وبني األزواج واإلخوة واألخوات.

مبناسبة  املثبتة  أو  عليها  املحصل  الصافية  األرباح  عىل  املطبقة  األسعار 
تفويت عقارات حرضية غري مبنية :

مبناسبة  املثبتة  أو  عليها  املحصل  الصافية  األرباح  يطبق سعر 30% عىل 
الحرضي،  املدار  يف  املدرجة  املبينة  غري  للعقارات  بعوض  األول  التفويت 
ابتداء من فاتح يناير 2013 أو تفويت بعوض للحقوق العينية العقارية 

املتعلقة بالعقارات املذكورة.

وتخضع األرباح الصافية املحصل عليها أو املثبتة مبناسبة تفويت بعوض 
املتعلقة  العقارية  العينية  الحقوق  أو  املبنية  غري  الحرضية  للعقارات 
تاريخ متلك هذه  ما بني  املنرصمة  املدة  الدخل حسب  للرضيبة عىل  بها 

العقارات وتاريخ تفويتها كالتايل:

20% إذا كانت هذه املدة تقل عن أربع سنوات؛  	•

25% إذا كانت هذه املدة تفوق أو تعادل أربع سنوات وتقل عن 6 سنوات؛ 	•
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30% إذا كانت هذه املدة تعادل أو تتجاوز 6 سنوات. 	•

مابني  املنرصمة  املدة  فإن  قضايئ،  نزاع  موضوع  املعني  العقار  كان  وإذا 
تاريخ تقديم الطعن وتاريخ صدور الحكم النهايئ التحتسب يف املدة املشار 

إليها أعاله.

هــــــام :

يف حالة تفويت عقارات مبنية أو فالحية وكذا تفويت أسهم أو حصص 
العقاري،  الطابع  عليها  يغلب  أو  عقاري  غرض  ذات  مشاركة يف رشكات 
فانها تخضع لسعر 20% برسم األرباح املحصل عليها والميكن للمبلغ الذي 

يجب أن تؤدوه أن يكون أقل من 3% من مثن التفويت.

التزاماتكم :

نفس  أعاله يف  املذكورة  باألرباح  املتعلق  اإلقرار  تودعوا  أن  عليكم  يتعني 
املكلف  الرضائب  مفتش  لدى  وذلك  الرضيبة،  فيه  تؤدون  الذي  الوقت 

بالتسجيل داخل الثالثني )30( يوما املوالية لتاريخ البيع.

التي  االستثامر  نفقات  تثبت  التي  بالوثائق  اإلقرار  هذا  يرفق  أن  ويجب 
تحملتموها عند االقتضاء.

وتجدر اإلشارة من جهة أخرى إىل أن اإلعفاء املقرر يف مجال األرباح العقارية ال 
يربئكم من رضورة إيداع اإلقرار املتعلق باألرباح التي حققتموها يف هذا املجال.

3- الدخول العقارية

يف حالة ما إذا قمتم بكراء املسكن الذي بنيتموه أو وضعتموه مجانا تحت 
ترصف أشخاص آخرين غري الوالدين أو األبناء، فإنكم ستخضعون للرضيبة 

عىل الدخل برسم الدخول العقارية.

ويف حالة الكراء، يحتسب الدخل الصايف املفروضة عليه الرضيبة بإسقاط 
نسبة 40%6 من املبلغ اإلجاميل لألكرية املقبوضة.

ال تغفلوا القيام، قبل فاتح مارس من كل سنة، بإيداع اإلقرار املتعلق بالدخول 
العقارية املتأتية من كراء عقاراتكم واملقبوضة خالل السنة املنرصمة.

هــام :

6  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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4 - 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 ؛  -

تحويالتكم املثبتة من حسابات مفتوحة بالعملة األجنبية أو بالدرهم   -
القابل للتحويل باملغرب ؛

تحويالتكم املنجزة بني مؤسسات القرض املعتمدة مصحوبة بشهادة   -
تثبت بأن مصدرها عملة أجنبية ؛

عمليات بيع األوراق البنكية بالعملة األجنبية املنجزة باملغرب لدى مؤسسة   -
املؤسسة،  هذه  تعدها  رصف"  "تفصيلة  بواسطة  واملثبتة  معتمدة  قرض 

وذلك يف أجل أقصاه ثالثون )30( يوما من تاريخ دخولكم إىل املغرب.

وتستفيد من اإلعفاء الرضيبي كذلك، الفوائد املضافة إىل رأس املال التي 
تحصلون عليها من الودائع املشار إليها أعاله.

جدول أسعار الرضيبة عىل الدخل :

السعرأجزاء الدخل )بالدرهم(

معفى0 إىل 30.000 

10%30.001 إىل 50.000 

20%50.001 إىل 60.000 

30%60.001 إىل 80.000 

34%80.001 إىل 180.000 

38%ما زاد عىل 180.000 
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Liste des chefs des bureaux d’accueil قائـمـة باأ�سمـاء روؤو�سـاء مكاتــب اال�ستقـبــال

Directions Régionales
Chef du Bureau 

d’accueil
N° de

Téléphone رقم الهاتف رئي�س مكتب اال�ستقبال مديريات ال�رضائب

Direction inter préfectorale des personnes 
morales Casablanca - Nord

Mustapha ZINEDDINE
(m.zineddine@tax.gov.ma)

05.22.73.04.84 05.22.73.04.84 م�صطفى زين الدين
(m.zineddine@tax.gov.ma)

املديرية الإقليمية للأ�صخا�ص املعنويني ل�سمال الدار البي�ساء

Direction inter préfectorale des personnes 
morales Casablanca - Centre

Driss EL KAICHI
(d.elkaichi@tax.gov.ma)

05.22.26.16.21 05.22.26.16.22 ادري�ص القي�صي
(d.elkaichi@tax.gov.ma)

املديرية الإقليمية للأ�صخا�ص املعنويني للدار البي�ساء املركز

Direction inter préfectorale des personnes morales 
Casablanca - Sud et Direction Préfectorale des 
Personnes physiques d’Ain Chock Hay Hassani

Abdelaziz 
BOHOUJABOUR

(a.bohoujabour@tax.gov.ma)
05.22.89.35.53 05.22.89.35.53 عبد العزيز باهوجابور

(a.bohoujabour@tax.gov.ma)

املديرية الإقليمية للأ�صخا�ص املعنويني جلنوب الدار 

البي�ساء واملديرية الإقليمية للأ�صخا�ص الطبيعيني لعني 

ال�سق احلي احل�سني

Direction préfectorale des personnes physiques 
de Ben Msik Sidi Othmane

Abderrahmane CHKIKAR
(a.chkikar@tax.gov.ma)

05.22.38.91.16 05.22.38.91.16 عبد الرحمان �صكيكر
(a.chkikar@tax.gov.ma)

املديرية الإقليمية للأ�صخا�ص الطبيعيني البن ام�سيك 

�سيدي عثمان

Direction inter préfectorale des personnes 
physiques Al Fida Maârif - Est et de la Direction 
Préfectorale des Personnes Physiques d’Anfa

Khalil SOROURI
(k.sorouri@tax.gov.ma)

05.22.27.83.58 05.22.27.83.58 خليل �رسوري
(k.sorouri@tax.gov.ma)

املديرية الإقليمية للأ�صخا�ص الطبيعيني للفداء و�رضق 

املعاريف واملديرية الإقليمية للأ�صخا�ص الطبيعيني الأنفا

Direction inter préfectorale des personnes 
physiques de Hay Mohammadi Ain Sebaa, 
de Sidi Bernoussi Zenata

Abdelhak AFALLAH
(a.afallah@tax.gov.ma)

05.22.31.18.25 05.22.31.18.25 عبد احلق اأفلح
(a.afallah@tax.gov.ma)

املديرية الإقليمية للأ�صخا�ص الطبيعيني للحي املحمدي 

وعني ال�سبع و�سيدي الربنو�سي زناتة

Direction Provinciale des Impôts d’El Jadida Tachfine ROUHANI
(t.rouhani@tax.gov.ma)

05 23 35 16 76 05 23 35 16 76 تا�صفني الروحاين
(t.rouhani@tax.gov.ma)

املديرية الإقليمية لل�رسائب للجديدة

Direction Provinciale des Impôts de 
Mohammedia

Samir BENJALLOUN
(s.benjelloune@tax.gov.ma)

05.23.32.21.99 05.23.32.21.99 �صمري بنجلون
(s.benjelloune@tax.gov.ma)

املديرية الإقليمية لل�رسائب للمحمدية

Direction Provinciale des Impôts de Settat Chakib KHALLOQ
(c.khalloq@tax.gov.ma)

05.23.40.30.95 05.23.40.35.68 �صكيب خلوق
(c.khalloq@tax.gov.ma)

املديرية الإقليمية لل�رسائب ل�سطات

Direction Régionale des Impôts de Rabat Fouzia LAMNII
(f.lamnii@tax.gov.ma)

05.37.27.70.52 05.37.27.70.54 فوزية ملنيعي
(f.lamnii@tax.gov.ma)

املديرية اجلهوية لل�رسائب للرباط

Direction Préfectorale des Personnes Physiques 
de Salé

Amina EL MOUTAWAKIL
(a.elmoutawakil@tax.gov.ma)

05.37.53.05.27 05.37.53.05.30 اأمينة املتوكل
(a.elmoutawakil@tax.gov.ma)

املديرية الإقليمية للأ�صخا�ص الطبيعيني ل�سال

Direction Préfectorale des Personnes Physiques 
de Skhirat Témara

Samir SANJARI
(s.sanjari@tax.gov.ma)

05.37.61.84.90 05.37.61.84.90 �صمري ال�صنجاري
(s.sanjari@tax.gov.ma)

املديرية الإقليمية للأ�صخا�ص الطبيعيني لل�سخريات متارة

Direction Provinciale des Impôts de Kénitra Amina LAMSAF
(a.lamsaf@tax.gov.ma)

05.37.37.99.10 05.37.37.99.10 اأمينة مل�صاف
(a.lamsaf@tax.gov.ma)

املديرية الإقليمية لل�رسائب للقنيطرة

Direction Régionale des Impôts de Fès Malika HAYANI AMERANI
(m.hayaniamerani@tax.gov.ma)

05.35.62.33.56 05.35.62.61.11 مليكة حياين عمراين
(m.hayaniamerani@tax.gov.ma)

املديرية اجلهوية لل�رسائب لفا�س

Direction Provinciale des Impôts de Meknès Abdelali ZHAR
(ab.zhar@tax.gov.ma)

05.35.52.29.84 05.35.52.29.84 عبد العايل زهر
(ab.zhar@tax.gov.ma)

املديرية الإقليمية لل�رسائب ملكنا�س

Direction Régionale des Impôts de Marrakech Ahmed BAJ
(a.baj@tax.gov.ma)

05.24.29.21.54 05.24.29.21.54 اأحمد باج
(a.baj@tax.gov.ma)

املديرية اجلهوية لل�رسائب ملراك�س

Bureau d’Accueil et de Coordination de Safi Abdessamad BENBARKA
(a.benbarka@tax.gov.ma)

05.24.62.23.40 05.24.62.23.40 عبد ال�صمد بنربكة
(a.benbarka@tax.gov.ma)

مكتب ال�صتقبال والتن�صييق الأ�سفي

Direction Régionale des Impôts d’Agadir Ahmed NAIT TALEB
(a.naittaleb@tax.gov.ma)

05.28.23.31.20 05.28.23.30.50 اأحمد نايت الطالب
(a.naittaleb@tax.gov.ma)

املديرية اجلهوية لل�رسائب الأكادير

Direction Régionale des Impôts de Tanger Bouchra LAZRAK
(b.lazrak@tax.gov.ma)

05.39.94.09.80 05.39.94.09.80 ب�رسى الزرق
(b.lazrak@tax.gov.ma)

املديرية اجلهوية لل�رسائب لطنجة

Direction Provinciale des Impôts de Tétouan Latifa ZERHOUNI
(l.zerhouni@tax.gov.ma)

05.39.96.60.70 05.39.96.60.70 لطيفة الزرهوين
(l.zerhouni@tax.gov.ma)

املديرية الإقليمية لل�رسائب لتطوان

Direction Régionale des Impôts d’Oujda Abdessamad EL SENY
(a.elseny@tax.gov.ma)

05.36.68.41.85 05.36.68.41.85 عبد ال�صمد ال�صني
(a.elseny@tax.gov.ma)

املديرية اجلهوية لل�رسائب لوجدة

Direction Provinciale des Impôts de Nador Hassan BENBOUCHTA
(h.benbouchta@tax.gov.ma)

05.36.33.78.63 05.36.60.61.42 ح�صن بنبو�صتى
(h.benbouchta@tax.gov.ma)

املديرية الإقليمية لل�رسائب للناظور

Direction Régionale des Impôts de Béni Mellal Fatima AZHAR
(f.azhar@tax.gov.ma)

05.23.42.33.12 05.23.48.22.36 فاطمة اأزهر
(f.azhar@tax.gov.ma)

املديرية اجلهوية لل�رسائب لبني مالل


