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 المقدمــة
يعتبر العقار من الثروات الرئيسية التي شكلت وعاء للجبايات منذ القدم, كما يعد من 

. فالعقار التنمية االقتصادية واالجتماعية ستثمار بحيث يشكل لبنة أساسية فيأهم مقومات اال
مجال الحتضان وممارسة مختلف األنشطة اإلنسانية سواء بشكل رئيسي أو ثانوي األمر 

 .1ه للتضريب منذ العصور القديمةيبرر خضوعالذي 

لة انتاج وتداول والنظام الجباتي العقاري هو مجموعة من القواعد التي تطبق خالل مرح
 العقـار .

فهذا النظام  ،وكذلك البيوعات التي تدخل في إطار االقتناء من اجل البيع واالستعمال
أصبح يشكل فرعا خاصا في إطار الجبائية العامة خصوصا بعدما أصبح العقار يشكـل أداة 

ة في الدول للمضاربة وبعد تطور الكتل العمرانية وازدياد عدد السكان. فالجبايات العقاري
. فإنها وسيلة في يد الدولة لتطبق إلى اعتبارها مصدرا مهما للتمويلالحديثة باإلضافة 

لتنمية سياستهـا االقتصادية واالجتماعية. فهي تتطلع بدور تدخلي توجيهي بهدف تشيع ا
ه خاصة أن جل دول العالم تلهث نحو اللحاق بركب التنافس وتحفيز االستثمار وتوجيه

خاصة في الدول النامية ومنها المغرب الذي  تر من االستثماراجذب كم كبي ىلالرامي غا
 .الميل الحدي لالدخار واالستثمار يعاني من انخفاض

صوص على اغلبها في المدونة ويخضع العقار في المغرب لجبايات عامة أو وطنية من
باإلضافة الى  وغير المباشرةة للضرائب وفي جميع أنواع الضرائب المباشرة منها العام

ولقد تضمنت  ،ات المحليةه لجبايات محلية تجد سندها  في مدونة جبايات الجماعخضوع
، السعر الضريبي وص عدة تدابير تحفيزية تتعلق أما باإلعفاءات الضريبية أو ببينةهذه النص

, وتنافسية المقاوالت ةذلك للحرص من عدم تفاقم الضغط الجبائي ومن اجل تحسين مرد ودي
                                                 

وجوانبه العملية " اطروحة لنيل دكتوراه الدولة في  89.30احمد حضراني "النظام الجبائي المحلي بين مقتضيات قانون  - 1
الصفحة  2000 -1999القانون العام. كلية العلوم القانونية واالقتصادية عين الشق. الدار البيضاء السنة الجامعية 

87. 
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. وفي هذا باء الضريبية حسب قدرات الملزمينمان مزيـد من العدالة في توزيع األعوض
ومتقارب مع  ةاإلطار حاول المغرب ارساء نظام جبائي عقاري يستجيب للمعايير الدولي

بإصدار مدونة  2007األنظمة المعمول بها في بلدان البحر األبيض المتوسط وتميزت سنة
 وهذا باإلضافة إلى إعادة هيكلة المصالح الضريبية .جبايات  الجماعات المحليـة 

تضيات عديدة الجباية العقارية لكن رغم هذه اإلصالحات الجبائية والتي مست في مق
واء على مستوى الضرائب العامة أو الرسوم والجبايات المحلية فان أثرها على تشجيع س

لق منها بالمحيط االستثمار يبقى جد محدود مع غياب عوامل أخرى خاصة ما يتع
االقتصادي العام والمناخ السياسي فالتدابير التحفيزية في الجباية العقارية وحدها غير كافية 

ة يخضع لعدة عوامل منها مدى قدرة البنية التحتية الستعاب ة معينفقرار االستثمار في جه
. حوافز األخرى وى الهياكل اإلدارية والقضائية والع االستثمارية باإلضافة إلى مستالمشاري

وهنا يجب التفكير في النفقات الجبائية التي تستغرقها التدابير التحفيزية في الجباية العقارية 
 .ن األهداف المرسومةومدى تناسبها مع ما يمكن أن يتحقق مـ

والنظام الجبائي العقاري كباقي األنظمة الجبائية األخرى خضع لعـدة تطورات باالرتباط 
بين ية واالقتصادية التي مر منها المغرب ويمكن التميز في هذا اإلطار مع الظروف السياس
: مرحلة ما قبل حصول المغرب على االستقالل ومرحلة ما بعده .فقبل مرحلتين اساسيتين

حصول المغرب على االستقالل يمكن التميز فيها بين حقبتين ما قبل فرض الجبايـة على 
ة هي دة الخاضعة للضريبى. كانت العقارات الوحيالمغرب وبعد فرضها ففي الحقبة األول

العقارات الفالحية باعتبارها تشكل أهم الثروات التي يفرض على ما لكيها دفع الزكاة 
راج وهي ضريبة كالخباعتبارها احد أركان اإلسالم الخمسة، هذا باإلضافة إلى ضرائب أخرى 

 .1ن بضريبة النابيةكانت في عهد عبد المومن الموحدي وعوضت في عهد السعديي

                                                 
"الجباية العقارية وباقي تدخالت الدولة في الميدان العقاري "رسالة دبلوم الدراسات العليا في القانون العام شكيري محمد  -1

 كلية العلوم القانونية  –جامعة محمد الخامس –
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إما بعد دخول الحماية إلى المغرب سارعت السلطات الفرنسية إلى إحداث بنية 
اقتصادية مالئمة لنظامها الرأسمالي الذي يتجلى في نهب خيرات المغرب الطبيعية والبشرية 

سواء الفالحية وهذه العوامل شكلت ظرفية اقتصادية كانت السبب في ارتفاع قيمة العقارات 
لهذا ابدأ التفكير في استرجاع جزء من القيمة العقارية عبر إحداث ضريبة  ،الحضرية أو

كما أحدثت خالل هذه الفترة الضريبة على األراضي الحضرية  1على فوائد القيمة العقارية
 .19272ورسم السكن بمقتضى ظهير  نوفمبر 

رب على االستقالل ونظرا إما بالنسبة للمرحلة الثانية والتي تهم فترة ما بعد حصول المغ
ة كبيرة للقيام بالمهام والتي تطلبت موارد مالي ،االقتصادية واالجتماعية بلوضعية المغر 

رساء قواعد التنمية، ة بممارسة السيادة الداخليةالمرتبط وهمت اإلجراءات األولى  والخارجية وا 
ضرائب التي سبق أن المتخذة في هذه الفترة إحداث ضرائب جديدة أو الزيادة في أسعار ال

ترة الممتدة ما مس الجباية العقاريـة كان في الفأهم إصالح جبائي و  أحدثت خالل فترة الحماية
العقارات والدخول  . فخالل هذه الفترة تم تطبيق األسعار التصاعدية على1980-1978بين 

إال انه  ،ةوالرفع من الوعاء الضريبي واألشخاص المفروضة عليهم الضريبـ ،المتأتية منها
 ،سـرعان ما تراجعت هذه اإلصالحات بالزيادة في مدة اإلعفاء بالنسبة لبعض الضرائب

. عات نتيجة لضغوطات كبار المالكينوتخفيف أسعار الضرائب العقارية، وكانت هذه التراج
ومن أجل توجيه رؤوس األموال الوطنية واألجنبية إلنعاش القطاع العقاري تم اتخاذ عدة 

حيث صدر القانون  1995غاية  ىغال 1981قوانين بداية من سنة  ةوصدور عدإجراءات 
اإلطار بمثابة ميثاق االستثمار والذي يتضمن عدة تدابير تحفيزية ضريبية خاصة منها التي 
تهم المنعشين العقاريين لدورهم المحوري في عملية النهوض بالقطاع العقاري والتخفيف من 

 أزمة السكن.

                                                 
وطبقت  1951مارس  11الذي لم يطبق وحل محله نص جديد وهو ظهير  1941يوليو  15أحدثت بمقتضى ظهير  - 1

 . 1920يوليو  5كمرحلة تجريبية الى ان صدر النص النهائي وهو ظهير  1920ضريبة إلى غاية على إثره هذه ال
 64محمد شكيري , مرجع أساسي . الصفحة  - 2
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ذا فان البحث في موضـوع النظام الجبائي العقاري يدعونا الى دراسـة وانطالقا من ه
. ذا األخير والرهانات الممنوحة لهالعالقة بين الجباية واالستثمار نظرا للمكانة التي يحتلها ه

فمن خالل هذا يتبين لنا أهمية الموضوع سواء على المستوى االقتصادي واالجتماعي أو 
 على المستوى القانوني.

فعلى المستوى االقتصادي واالجتماعي نظرا للتوسع الحضري وأزمة السكن   
المصاحبة له أصبحت سياسة اإلسكان والعقار هدفا آو اضحا و أولوية من أولويات العمل 

ي تستغرقها هذه التدابير جد . وتعد النفقات الجبائية التلتخفيف من هذه األزمةالحكومي ل
ية تروم تشجع االستثمار وتوجيهه ية في مجال الجباية العقار . كما أن التحفيزات الضريبمهمة
و القطاعات التي يجب تأهيلها وجهات محددة تهدف الدولة إلى تنميتها .إما على نح

المستوى القانوني. فاألهمية االقتصادية واالجتماعية التي يحتلها النظام الجبائـي العقاري 
تؤسس لتدخلها في المجال  . آذ بدأت الدولةةلى مستوى النصوص القانونيواكبتها أهمية ع

ما للحفاظ على توازن السوق ارد الكافية لتمويل خزينة الدولةآما لتحصيل المو  ،العقاري  . وا 
ة، لتشجيع ر اإلدارة الجبائي. ومن شأن التدخل عبقارية ومحاوبة المضاربة العقاريةالع

 .تنميةاالستثمار وتحقيق ال

ار إشكالية بائي العقاري في عالقته باالستثمراسة النظام الجهكذا يتبين لنا من خالل د
 الموضوع التي تتمظهر من خالل طرح مجموعة من التساؤالت منها: 

 مدى نجاعة النظام الجبائي العقاري في تشجيع وجلب و توجيه االستثمار؟ -

األهداف هل نجحت فعال التدابير التحفيزية في النظـام الجبائـي العقـاري في تحقيـق -
 المرسومة؟ أم أن األمر يحتاج إلى تضافر عوامل أخرى؟

ومن خالل هذه التساؤالت سنحاول في بحثنا دراسة النظام الجبائي العقاري في عالقتـه 
باالستثمار وفق منهجية مرتكزة على المقتضيات القانونية للنظام الجبائي العقاري ثم مدى 

 .وجلبه رقدرة هذه المقتضيات في تحفيز االستثما
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. بالجدوى النظرية والعلمية للبحث للموضوع قناعتنا وبالتالي فانه من دواعي اختيارنا
فمن جهة إن البحث في ميدان النظام الجبائي العقاري يتطلب تنقيبا مكثفا في النصوص 

لواقع . ومن جهة أخرى يتطلب دراسة ثاقبة لائيـة وباقي النصوص المرتبطة بهاالجب
البحث في الموضوع خاصة وان . فرغم الخصاص المرجعي ارتأينا جتماعياالقتصادي واال

من خالل تحديد إطارها  ة النظام الجبائي العقاري هو بحث في المنظومة الجبائية ككلدراس
 .ومطلقاتها

عتماد على المنهج يتضح من خالل تحديدنا للموضوع إن مقاربته ستتم باألساس با
ذه ا القانوني. أال أن الفهم العميق لهلجباية العقارية في إطارهوني الذي يسمح لنا بوضع االقان

النصوص ودالالتها وغاياتها وتطورها يستوجب علينا االستعانة بمناهج اهرى كالمنهـج 
ل الموضوع من وعليه فإننا سنناو صائي دون إغفال للمنهج التاريخي. المقارن والمنهج اإلح
 :خالل فصلين رئيسيين

 ضمون النظام الجبائي العقاري بالمغربالفصل األول:  م

 الفصل الثاني: تشجيع االستثمار في النظام الجبائي العقاري 
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 الفصل األول:

 النظام الجبائي العقاري بالمغرب مضمون

 

يخضع العقار بالمغرب لجبايات وطنية، ويتعلق األمر أساسا بمقتضيات مدونة 
، باإلضافة إلى رسوم محلية منصوص 1العقاريةالضرائب والمرسوم المتعلق برسوم المحافظة 

عليها في مدونة جبايات الجماعات المحلية، وانطالقا من هذا فإننا في هذا الفصل سنقوم 
ببسط مضمون النظام الجبائي العقاري على مستوى الجبايات الوطنية من حيث الضرائب 

راسة الجباية العقارية في المباشرة، والضرائب غير المباشرة )المبحث األول( ثم سنقوم بد
 مدونة جبايات الجماعات المحلية )المبحث الثاني(.

 

 

                                                 
( بتحديد تعريفة رسوم المحافظة على 1997يونيو  30) 1418صفر  24صادر بتاريخ  2.97.358مرسوم رقم  - 1

 .  1997يونيو  30بتاريخ  4495 األمالك العقارية. الجريدة الرسمية. عدد
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ب والرسوم ـ: الضرائ   المبحث األول

 ة:ـالوطني

، يبقى الوطنيةالنظام الجبائي العقاري المغربي على مستوى الضرائب والرسوم  إن
ذلك الترابط بين  أن يجدلم يستطع بعد  إذنظاما متواضعا رغم االهتمام الذي حظي به، 

ضبط  إلىاالقتصادي المليء بالتحديات وفلسفة المنظومة الجبائية، ولم يصل بعد الواقع 
خاصة ما يتعلق منها بالسياسة  اإلطارالسوق العقارية وتحقيق أهداف الدولة في هذا 

 السكنية.

ل والضريبة على فالعقار بالمغرب يخضع لضرائب مباشرة كالضريبة على الدخ
الضرائب غير المباشرة خاصة الضريبة على  إلى باإلضافةألول( هذا )المطلب ا الشركات

 القيمة المضافة وحقوق التسجيل ورسوم المحافظة العقارية. )المطلب الثاني(.

 المطلب األول: الضرائب المباشرة:

يقصد بالضرائب المباشرة تلك التي يتحملها من تفرض عليه بطريق مباشر، والجبائية 
رة في نظر الخبراء االقتصاديين الضامن األساسي للمردودية لما توفره من استقرار، المباش

، والدخول 1الضريبية على المعطيات الخاصة بحالة وضعية الملزمين اإلدارةبحيث تتوفر 
العقارية كباقي الدخول تخضع للضرائب المباشرة سواء على مستوى الضريبة على الدخل 

 مستوى الضريبة على الشركات )الفقرة الثانية(. )الفقرة األولى(، أو على

 الفقرة األولى: الضريبة على الدخل:

 ور ـة، ومدى مساهمتها في تطـام الذي حظيت به هذه الضريبـبالرغم من االهتم

إعطاء دفع قوي لالقتصاد المغربي، إال أنها ال تساهم إال  يالمنظومة الجبائية وبالتال
اخلي الخـام، ولقد تضمنت مقتضيات هذه الضريبة عدة أحكام بنسبة ضعيفة في الناتج الد

                                                 
محمد مياد "النظام الجبائي العقاري بعد اإلصالح" أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق. جامعة محمد األول. كلية العلوم  - 1

 .36.الصفحة 2001-2000القانونية واالقتصادية واالجتماعية. وجدة. السنة الجامعية 
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الجباية العقارية خاصة ما يتعلق منها بالدخول المهنية التي لها طابع عقاري )أوال( تمس 
 والدخول واألرباح العقارية )ثانيا(. 

 اري:ـطابع عق ة التي لهاـأوال: الدخول المهني

تحديد حقل تطبيق الضريبة  1987ة كان من نتائج خلق الضريبة على الشركات سن
على األرباح المهنية بالنسبة لدخول األشخاص الطبيعية، وكذا الشركات والجمعيات التي ال 

 .1الضريبة الجديدة إطارتخضع للفرض الضريبي في 

تي يحصل عليها وتعد من الدخول المهنية الخاضعة للضريبة على الدخل، األرباح ال
زئ األراضي أو ة المنعشين العقارين، أو مهنة تجار مجاولة مهنمن مز األشخاص الطبيعيون 
ديد الوعاء الجبائي لهذه الدخول مبدئيا حسب نظام الربح . ويتم تح2مهنة تجار األمالك

وفق نظام  إما، رباالختياالنتيجة الجبائية تحدد  توفر شروط معينة،ب في الحقيقي، لكنالصا
تصفية هذه الضريبة رق لالتطائية المبسطة، لكن قبل الربح الجزافي أو نظام النتيجة الجب

 وتحصيلها. سنتطرق أوال لمجال فرض الضريبة.

 مجال فرض الضريبة: -1

يهم مجال فرض الضريبة المادة الضريبية والملزم الخاضع للضريبة، فبالنسبة للمادة 
ليها يحصل عالضريبية تفرض هذه الضريبة كما يفهم ذلك من عنوانها على الدخول التي 

 تاجر  أومجزئ األراضي  أوألشخاص الطبيعيون بمناسبة مزاولة مهنية منعش عقاري، ا

األمالك، وكذلك الدخول المتأتية من إيجار األحياء واالقامات والمباني الجامعية 
المنجزة من طرف المنعشين العقاريين أشخاص معنويين، والذين أنجزوا هذه األحياء 

                                                 
ب" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام. جامعة محمد األول. كلية محمد مياد "الضغط الجبائي بالمغر  - 1

 .79. الصفحة 1999-1998العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية. وجدة. السنة الجامعية 
 من المدونة العامة للضرائب كـل من: 30عرفت المادة  - 2

 اء أو أبنية لبيعها كال أو بعضا.: الشخص الذي يصمم ويشيد بنالمنعش العقاري -
: الشخص الذي يقوم بتجهيز األرض للبناء من أجل بيعها جملة واحدة أو جزءا جزءا مهما كانت طريقة تملكه المجزئ -

 لألرض.
 : الشخص الذي يبيع عقارات مبنية أو غير مبنية تملكها بعوض أو على وجه الهبة.تاجر األمالك-
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 IIمن المدونة العمة للضرائب ) 6وص عليه في المادة وفق لما هو منصواالقامات 
 .1(2جيم

 أما فيما يتعلق بالملزم الضريبي الخاضع لهذه الضريبة فيضم أساسا ثالث فئات:

 وتضم مجموعة من الحرفيين وشركات البناء التي  ة المنعشون العقاريون:ـفئ
الفئة على  ذهية، وهتساهم في تهيئة المجال من أجل خلق برامج سكنية وتجارية وسياح

نجاز مشاريعها. والمنعش العقاري إل ةالالزماتصال مباشر بالسوق العقارية للتزود باألراضي 
من المدونة العامة للضرائب هو الشخص الذي يصمم ويشيد بناء أو  30كما عرفته المادة 

 ،الدولة أبنية لبيعها كال أو بعضا، فهم يمولون جزء من االحتياجات السكنية تحت مراقبة
 .2وتلزمهم بالخضوع للحدود المرسومة في القوانين المؤطرة للسياسة العقارية

 الشخص الذي يقوم بتجهيز األراضي للبناء من أجل بيعها جملة واحدة  :زئ ـالمج
، وتعتبر تجزئة عقارية تقسيم عقار من لألرضمهما كانت طريقة تملكهم  جزءا أو جزءا

بقعتين أو أكثر لتشييد مباني للسكنى أو  إلىأو القسمة  يجاراإلالعقارات عن طريق البيع أو 
 هاساحة البقع التي يتكون منملغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي مهما كانت 

والمجموعات  جزئات العقاريةالمتعلق بالت 25-90نون ، ولقد حدد القا3العقار المراد تجزئته
 .بالتجزئة اإلذنالحصول على السكنية شروط ومقتضيات 

 تتكون هذه الفئـة أساسا من األشخـاص الذين يعتمـدون على  :تجـار األمـالك
إمكانيتهم الفردية إليجاد األرض المناسبة لمشاريعهم، وينحصر نشاطهم في بيع عقارات 

                                                 
اص معنويون الذين ينجزون خالل مدة أقصاها ثالث سنوات ابتداء من تاريخ الرخصة المنعشون العقاريون أشخ - 1

 غرفة ال تتجاوز 150عمليات بناء أحياء، مبان واقامات جامعية تتكون على األقل من 
 الطاقة اإليوائية لكل غرفة سريرين وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر التحمالت.

-" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام1995-1985يظ تعمرتي "السياسة السكنية بالمغرب عبد الحف - 2
  1997-1996كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية.أكدال. السنة الجامعية  -جامعة محمد الخامس

 وعة السكنية وتقييم العقارات.المتعلق بالتجزئات العقارية والمجم 90-25من القانون  1المادة  -3
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مبنية أو غير مبنية، كيفما كانت طريقة تملكهم لهذه العقارات، سواء كان ذلك بعوض أو 
 بغير عوض.

 الضريبة وتحصيلها:تصفية   -2

يتم تحديد الدخل المهني مبدئيا وفق نظام الربح الصافي الحقيقي، لكن عند توفر 
شروط معينة فان النتيجة الجبائية تحدد باالختيار إما وفق نظام الربح الجزافي أو وفق نظام 

 النتيجة الصافية المبسطة.  

 نظام النتيجة الحقيقية الصافية: -أ

زاد من الحاصالت على  ة باعتبار مايالحقيقية لكل سنة محاسب تحدد النتيجة الصافية
ة التي تحملها صاحب الدخل، وذلك بنفس مقتضيات تحديد وعاء يتكاليف السنة المحاسب
 الضريبة على الشركات.

ويراد بالحاصالت المفروضة عليها الضريبة العوائد وزائد القيمة واألرباح، وكذلك زائد 
قطاع من مزاولة النشاط على اثر وفاة مشغل المؤسسة، وعدم مواصلة القيمة الناتج عن االن
من ( °2) 30في المادة  إليهامبلغ الدخول المشار  إلى باإلضافةالورثة لنشاط المالك 
 .1المدونة العامة للضرائب

التعرف بشكل دقيق على األرباح الحقيقية انطالقا من تصريح  إلىويهدف هذا النظام 
المشكل الجوهري بالنسبة للدخول المهنية ذات الطابع العقاري، يبقى هو أن  إالالمكلف، 

 نظام الربح الحقيقي.

نا طريقة تحديد النتيجة الخاضعة للضريبة والصرامة التي تمت بها قواعد هيهم  وما
 .2بالنسبة لألعباء واإلسقاطاتتقدير الموارد 

                                                 
 من المدونة العامة للضرائب. 34-30-9-8المواد  - 1
 .82محمد مياد "الضغط الجبائي بالمغرب". مرجع سابق. الصفحة  - 2
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 ة:ـة المبسطـة الصافيـام النتيجـنظ -ب

فية المبسطة لكل سنة محاسبية بعد تصحيحها في البيان المعتمد تحدد النتيجة الصا
الت النتيجة الصافية الجبائية، باعتبار ما زاد من الحاص إلىللمرور من النتيجة المحاسبية 

تكاليف السنة المحاسبية التي وقع االلتزام بها، أو تحملها لما يتطلبه النشاط المفروضة على 
 .1معمول بها في الميدان المحاسبييات التشريعية والتنظيمية العليه الضريبة مراعاة للمقتض

وكان الهدف ما وراء هذا النظام مساعدة الخاضعين للضريبة التكيف مع المحاسبة 
بشكل تدريجي، وترشيد مناهج وطرق تسييرهم، إذ من خصوصيات نظام النتيجة الصافية 

لمخصصات أو االحتياطات، كما م اإمكانية الخاضعين لهذا النظام خص المبسطة هو عدم
أن العجز المسجل على مستوى النتيجة الجبائية لسنة محاسبية ال يمكن ترحيله إلى السنة أو 
 السنوات الموالية، باإلضافة إلى أن الملزم الضريبي في هذا النظام ال يخضع لإلكراهات

لجبائية بصورة المحاسبية، بحيث يسمح له بمسك محاسبة مبسطة، وتقديم حساب النتيجة ا
موجزة، كما يعفى من التقيد بكل الدفاتر المحاسبية، فهذا النظام يصلح للمقاوالت الصغرى 

 . 2أثناء السنوات األولى لنشاطها

 ي:ـام الربح الجزافـنظ -ج

معامل يخصص لكل مهنة،  في يحدد الربح الجزافي بضرب رقم أعمال كل سنة مدنية
اإلعانات  إلى باإلضافة ، 3اتقيمة وبعض التعويضزائد ال إن اقتضى الحال إضافةويمكن 

 المالية والهبات الملقاة من الدولة والجماعات المحلية أو الغير.

                                                 
 من المدونة العامة للضرائب. 38المادة  -1
أعمال جامعية. منشورات المجلة " سلسلة مؤلفات و -دراسة تحليلية ونقدية–محمد شكيري " القانون الضريبي المغربي  -2

 .240. الصفحة 2003. الطبعة األولى 49المغربية لإلدارة المحلية والتنمية. العدد 
 من المدونة العامة للضرائب زائد القيمة في: 40حددت المادة  -3
 غاللها من األموال مجموع صافي زائد القيمة المحقق بمناسبة التخلي للغير أثناء استغالل المؤسسة أو حين انتهاء است

 المادية أو المعنوية المخصصة لمزاولة المهنة باستثناء المباني واألراضي.
  مجموع صافي زائد القيمة الذي تقدره اإلدارة إذ لم تبقى األموال المادية والمعنوية غير األراضي والمباني مخصصة

 الستغالل المؤسسة.
في التعويضات المقبوضة في مقابل االنقطاع عن مزاولة المهنة أو  وحددت نفس المادة التعويضات التي يمكن إضافتها

 نقل الزبناء.
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محدد ة أن الربح الجزافي الخاضع للضريب النظام، ذلك ولقد وجهت عدة انتقادات لهذا
ى أساس أرباح مبدئيا بتطبيق معامل سنويا على رقم األعمال، وبالتالي يتم تقدير األرباح عل

جزافية ال تتناسب مطلقا مع الواقع مما يجعل الملزم خاضع للضريبة على أساس أرباح ال 
العدالة الجبائية باالعتماد على يتم تحقيقها، فمن المفيد اعتماد أنظمة قريبة من الواقع لتحقيق 

 مؤشرات موضوعية.

فقا الختيار الملزم بتوفر ويطبق نظام النتيجة الصافية المبسطة ونظام الربح الجزافي و 
 الشروط التالية:

  مفتش  إلىيجب أن يعبر الملزم عن اختياره كتابة برسالة مضمونة أو يسلم
الرئيسية أو موطنه الضريبي مقابل  إقامته أو مؤسستهالضرائب التابع له محل 

 .إيصال

 ية لسنة أن يتم هذا االختيار في حالة بداية النشاط قبل فاتح مارس من السنة الموال
الربح الجزافي وفاتح أبريل من السنة الموالية لسنة بداية  بالنسبة لنظامبداية النشاط 

أثناء  االختيارالنتيجة الصافية المبسطة، وفي حالة ممارسة  النشاط بالنسبة لنظام
ع الدخل بمجمو  السنوي  اإلقرار إيداع آجالمزاولة النشاط يجب تقديم الطلب خالل 

 .1السابقةالمتعلق بالسنة 

  أن يكون الملزم الضريبي في نظام الربح الجزافي يمارس مهنة أو نشاط محدد
بنص تنظيمي وال يجوز للخاضعين للضريبة المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة 

ظل رقم أعمالهم طوال  إذا إالالصافية المبسطة أن يختاروا نظام الربح الجزافي، 
 ر لمهنتهم.ثالث سنوات متتالية دون الحد المقر 

  نظام النتيجة الصافية يجب أن ال يتجاوز رقم األعمال المحقق طوال سنتين في
تم  إذا 1.000.0،00درهم وفي نظام الربح الجزافي  2.000.000،00المبسطة: 

                                                 
 من المدونة العامة للضرائب. 44المادة  - 1



 13 

ة الصافية المبسطة ـتجاوز الحد األخير في نظام الربح الجزافي يطبق نظام النتيج
اء من فاتح يناير من السنة التالية للسنتين اللتين الدخول المهنية المحققة ابتد على

 وقع خاللهما

في اختيار نظام النتيجة  تجاوز الحدود األنف ذكرها، إال إذا عبر الملزم الضريبي
 من المدونة العامة للضرائب. 44و  43المبسطة وفقا لمقتضيات المادتين  الصافية

 ة:ـاح العقاريـول واألربـثانيا: الدخ 

 1987الجبائي لسنة  اإلصالحضريبة من األرباح والدخول العقارية بمقتضى أحدثت ال
للتدخل من أجل الحد من مشاكل تجميد األراضي الحضرية، والمساهمة في مراقبة السوق 

 61واألرباح العقارية المحددة بمقتضى المادة العقارية، وتفرض هذه الضريبة على الدخول 
سنتطرق أوال لتحديد الدخول واألرباح  العقارية  فإننالتالي من المدونة العامة للضرائب، وبا

م سنتناول بعد ذلك تحصيل هذه الضريبة من حيث الضريبة على الدخل ث المفروضة عليها
 .1لمفروضة والتزامات الخاضع لهااألساس ا

 ة:ـالضريب ااح المفروضة عليهـربتحديد الدخول واأل  -1

اضعة للضريبة على الدخل أوال ثم بعد ذلك سنحاول سنقوم بتحديد الدخول العقارية الخ
 تحديد األرباح العقارية المفروضة عليه نفس الضريبة.

 ة:ــول العقاريـالدخ -أ

لم تكن مندرجة في صنف الدخول المهنية،  تسري الضريبة على الدخول العقارية ما
 وتعتبر دخوال عقارية الدخول المتأتية من:

 ير المبنية والبناءات مهما كان تخصيصها )أغراض كراء العقارات المبنية وغ
 سكنية، تجارية، مهنية، زراعية(.

                                                 
 من المدونة العامة للضرائب. 41المادة  - 1
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 صرف الغير مجانا القيمة الكرائية للعقارات والمباني التي يضعها المالك تحت ت
ذه العقارات مخصصة ه كانت إذاعه و ه تحت تصرف أصوله وفر باستثناء ما يضع

والمؤسسات الخيرية والجمعيات  الدولة والجماعات المحلية تصرف للسكن وكذا
  المنفعة العامة. ذات

  التعويضات عن اإلفراغ المدفوعة من طرف مالكي العقارات إلى األشخاص الذين
 يشغلونها.

 اءاتإيجار المباني الجديدة أو البن كما استثنى المشرع مؤقتا الدخول الناشئة عن
 .1تهى فيها البناءطوال السنوات الثالث التالية للسنة التي ان اإلضافية

تدخل في مجال  اإليجارفالعقارات التي ال يسكنها مالكوها ويستثمرونها عن طريق 
ذا، اإليجازيةالضريبة على الدخل، وتفرض هذه الضريبة على أساس القيمة  للمالك أمكن  وا 

 أمكنه الحصول على تخفيض في الضريبة بالنسبة للمبالغ اإليجارعدم استيفائه لمبالغ  إثبات
 كليا. إعفاؤهغير المستوفاة أو 

هذه الضريبة أدخلت عدة متغيرات على الضريبة الحضرية التي كانت سابقا قبل و 
كراء العقارات الفالحية لم يكن خاضعا للضريبة الحضرية ، ف1978الجبائي لسنة  اإلصالح

مباني التي والتي كانت تشكل ثغرة في النظام السابق، وكذلك القيمة االيجارية للعقارات وال
يالحظ استمرارية االمتيازات التي يحضى ا مالكوها مجانا رهن تصرف الغي. إال أنه يضعه

المباني  إيجارالدخول الناشئة من  إعفاءأقرت  إذبها القطاع في المدونة العامة للضرائب، 
 .2ؤهاالتي تم فيها انتهاء بنا لمدة ثالث سنوات التالية للسنة اإلضافيةالجديدة أو المباني 

 األربـاح العقاريــة: -ب

                                                 
 من المدونة العامة للضرائب. 63المادة  - 1
كلية  -سالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العامأديب عبد السالم " اإلصالح الجبائي والتنمية في المغرب" ر  - 2

 .317الصفحة  1994جامعة محمد الخامس. الرباط. السنة الجامعية  -العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
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 األرباح العقارية الخاضعة للضريبة على الدخل هي المتأتية من:

  المساهمة في الشركات بعقارات أو حقوق عينية عقارية، وكذلك عمليات التفويت
بعوض ألسهم أو تقديم حصص مشاركة اسمية صادرة عن الشركات العقارية 

 ا الطابع العقاري.الشفافة أو الشركات التي يغلب عليه

 مرتبطة بها. 1يع العقارات أو تفويت حقوق عينيةب 

 .نزع الملكية من أجل المنفعة العامة 

  المتعلقة بالعقارات أو الحقوق العينية العقارية أو أسهم أو المعتبرة بيعا و المعاوضة
التي يغلب عليها  في الشركات العقارية الشفافة أو الشركات حصص المشاركة

 لعقاري.الطابع ا

  على الربح  إالقسمة العقارات المشاعة بمدرك وفي هذه الحالة ال تفرض ضريبة
 المحصل عليه من التفويت الجزئي الناتج عن المدرك المذكور.

  التفويتات بغير عوض الواقعة على العقارات والحقوق العينية العقارية واألسهم أو
لشركات التي يغلب عليها حصص المشاركة في الشركات العقارية الشفافة أو ا

 الطابع العقاري.
                                                 

ما المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة والحقوق العينية في  1912يونيو  12من ظهير  8حدد الفصل  - 1
 يلي:

 ملكية العقارات -1
 االنتفاع بهذه العقارات-2
 األحباس-3
 حق االستعمال والسكن -4
 الكراء الطويل األمد-5
 حق السطحية-6
 الرهن الحيازي -7
 االرتفاق والتكاليف العقارية-8
 االمتيازات و الرهون الرسمية-9

 ء.الحقوق اإلسالمية كالجزاء واالستئجار والجلسة والزينة والهوا-10
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المعايير التي تمكننا من التمييز  اإلطار هذا الذي يمكن أن يطرح في اإلشكالأن  إال
األرباح العقارية التي لها طابع مهني، وتخضع للضريبة المهنية واألرباح العقارية التي بين 

 ليس لها هذا الطابع.  

  تحصـيل الضريبـة: -2

المفروضة ة من حيث األساس اح والدخول العقارية على األربحصيل الضريبت سنتناول
 عليه والتزامات الخاضع لها.

 األساس المفروضة عليه الضريبة: -أ

على األرباح والدخول  في الضريبة يجب التمييز في األساس المفروضة عليه الضريبة
 الدخل العقاري والربح العقاري. إجماليالعقارية بين 

 الدخل العقاري المفروضة عليه الضريبة:الي إجم -1

الدخل العقاري الناشئ عن العقارات المؤجرة مع مراعاة األحكام المحددة  إجمالييتكون 
إلى المصاريف  باإلضافةمن المدونة العامة للضرائب، هذا  65للربح العقاري في المادة 
المالك أو صاحب حق  هالجرين، وكان من المفروض أن يتحمستأالتي توضع على كاهل الم

 . 1االنتفاع

العقارات المبنية وغير  :ويحدد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة فيما يخص
والمباني التي يضعها المالك مجانا تحت وعها، المبنية والبناءات والبناءات مهما كان ن

الدخل  إجماليمن مبلغ  %40بتخفيض نسبة  اإلفراغتصرف الغير، والتعويضات عن 
 العقاري كما هو محدد أعاله.

                                                 
المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة على أن حق  1915يونيو  12من ظهير  36و  35ينص الفصل  - 1

االنتفاع حق عيني في التمتع بعقار على ملك الغير ينقضي لزوما بموت المنتفع، وأن حق االنتفاع يقرره القانون أو 
 و شرط.إرادة اإلنسان ويمكن أن يكون هذا الحق مقيدا بأصل أ
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من  إماأما بالنسبة للعقارات الزراعية يحدد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة 
ما المبلغ المحصل عليه بضرب  خالل مبلغ الكراء أو اإليجار المبين في عقد الكراء، وا 
 متوسط سعر الزراعة الممارسة في الكميات المنصوص عليها في العقد، إذا كان يتعلق
األمر بأكرية تدفع مبالغها عينيا، أما إذا كان مبلغ الكراء يدفع بقسـط من الثمار يحدد 

  .1الصافي المفروضة عليه الضريبة من خالل الدخل الفالحي الجزافي

 :الربح العقاري المفروضة عليه الضريبة -2

منه  الربح العقاري المفروضة عليه الضريبة يساوي الفرق بين ثمن التفويت مطروحة
، ويضاف 2مصاريف التملك إلى باإلضافةاقتضى الحال مصاريف التفويت وثمن التملك  إن
 داها المفوتثمن التملك مصاريف التملك ونفقات االستثمار المنجزة، وكذا الفوائد التي أ إلى

المعتمدة للقيام بعمليات التملك  االئتمانمن طرف هيئات  ة لهمقابل قروض ممنوح
 .3واالستثمار

بضرب هذا الثمن في المعامل المطابق لسنة  إليهعاد تقسيم ثمن التملك المضاف ي
 إعادةالرقم االستداللي لتكلفة المعيشة، وتشمل  إلى ااستناد اإلدارةالتملك محسوبا من لدن 

التقييم كذلك قيمة االكتتاب أو التملك من لدن الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري 
 سهم أو حصص الفوائد أو حصص المشاركة.  فيما يتعلق باأل

                                                 
من المدونة العامة للضرائب يتكون الربح الجزافي السنوي لكل مستغلة من الربح الناتج  عن  48من خالل المادة  - 1

 األراضي المزروعة واألغراس المنتظمة ومن الربح الحاصل من األشجار المثمرة والغابوية غير المنتظمة.
من المدونة العامة للضرائب  224بها أو في القيمة المحددة وفقا للمادة ثمن التفويت يقصد به القيمة التقريرية المصرح  - 2

والمتعلقة بمسطرة التصحيح فيما يتعلق باألرباح العقارية إذا كانت القيمة المصرح بها غير مطابقة للقيمة الحقيقية للملك 
 في تاريخ البيع.

 سمسرة ومصاريف العقد الملقاة عادة على كاهل ويقصد بمصاريف التفويت مصاريف اإلعالنات االشهارية ومصاريف ال
 المفوت، وكذا التعويضات عن اإلفراغ المثبتة بصفة قانونية. 

مصاريف التملك هي مصاريف تكاليف العقد الصحيحة من رسوم التسجيل ورسوم التحفيظ، ومصاريف السمسرة وتقيم  -3
 إثبات تلك المصاريف. من ثمن التملك ماعدا إذا تم %15هذه المصاريف جزافيا بنسبة 

 يراد بنفقات االستثمار نفقات تجهيز األرض والبناء والتوسع والتجديد المثبتة بصفة قانونية.
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ذا الضريبية بتحديدها وفقا  ملك أو نفقات االستثمار تقوم اإلدارةثمن الت إثباتتعذر  وا 
األساس من المدونة العامة للضرائب، وذلك بتبليغ الخاضع للضريبة  224لمقتضيات المادة 

المزمع القيام  لتصحيحاتاالجديد المفروضة عليه الضريبة المصحح، وكذا أسباب ومبلغ 
بها، فتضمين أسباب التصحيح والمبلغ المزمع فرضه ملزم لإلدارة الجبائية، وعدم تعليل 

 .1التصحيح الضريبي يعتبر خطأ جوهري وخرقا سافرا للمقتضيات القانونية

، يكون ثمن التملك الواجب اإلرث إلىالذي يرجع أساس تملكه  وفي حالة تفويت العقار
للقيمة التجارية للعقارات المقيدة في الجرد المنجز من طرف الورثة خالل اثنى  ماإاعتباره، 

ذاعشر شهرا التالية لواقعة الوفاة،  لك يتم اعتماد القيمة التجارية لتلك العقارات يوم ذ تعذر وا 
 أعاله. إليهامن المدونة العامة للضرائب المشار  224الوفاة مع مراعاة أحكام المادة 

فيتم  ،ملكه عن طريق الهبةتالذي يتم اعتماده في العقار الذي تم  لألساسوبالنسبة 
نقل للملكية  آخرالقيمة التجارية عند  أو ،تفويت بعوض بآخراعتبار ثمن التملك المتعلق 

، 2سلمه الشخص لنفسه إذاتفويت أو قيمة تكلفة العقار  أخروقع بعد  إذا اإلرثعن طريق 
 يجب اعتبار ثمن التفويت أو التملك المصرح به في العقد.وفي حالة التفويت بغير عوض 

الضريبي يساوي ثمن التفويت  فاألساسأما في حالة الفرض التلقائي للضريبة، 
والحد األدنى للضريبة على األرباح العقارية يجب أن ال يقل عن  %10مطروحة منه نسبة 

 ولو في غياب ربح.من ثمن البيع  3%

 ضريبة:التزامات الخاضع لل -3

تدفع الضريبة المستحقة على البائع والمتعلقة باألرباح المحققة بمناسبة تفويت ممتلكات 
يوما الموالية لتاريخ التفويت بموقع العقار  30عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها داخل أجل 

                                                 
الصفحة  2002الضريبي" دار القلم. الرباط. الطبعة األولى ماي  سسفيان ادريوش، رشيدة الصابري "تصحيح األسا - 1

95. 
 ن المصرح بهما أو المعترف بهما من الطرفين أو أحدهما.يراد بثمن التملك وثمن التفويت الثمنا - 2
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إقرارا مقابل  موضوع التفويت، ويجب على المالك أو أصحاب حقوق االنتفاع أن يسلموا
في نفس الوقت إن اقتضى الحال. أما إذا تعلق األمر بنزع الملكية من أجل المنفعة وصل 

 العامة فيجب اإلدالء باإلقرار خالل ثالثين يوما التالية لقبض التعويض.

جميع بيحدد اإلقرار وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة الضريبية ويجب أن يكون مرفوقا 
مقابل وصل في نفس الوقت إن قرارا . إ1قات االستثمارالوثائق المثبتة لمصاريف التملك ونف

 اقتضى الحال.

 اإلقرار إلى اإلضافةوبالنسبة للشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري يجب 
ا أو حصص المشاركة عند افتتاح هلجميع مالك أسهم بالحصيلة الضريبية القائمة االسمية

ويتضمن اسم  الضرائب، إدارةده وذجي تعنم السنة المحاسبية، وتحرر القائمة وفق مطبوع
عنوانه الشخصي أو عنوان  إلى باإلضافةعنوانه التجاري مالك السندات أو قسمته أو 
 اقتضى الحال، وعدد السندات المملوكة وقيمتها االسمية. إنمؤسسته أو الموطن المختار 

ي رسالة فيجب على الخاضع للضريبة أن يوجه ف ،بمجموع الدخل لإلقراروبالنسبة 
ه موطنه أن يسلم مقابل وصل لمفتش الضرائب التابع لصل، أو اإلشعار بالتو مضمونة مع 

بمجموع الدخل من السنة السابقة محرر وفق مطبوع  إقرارة، يالرئيس الضريبي أو مؤسسته
ملحق نموذجي كذلك يتضمن المعلومات  إلى باإلضافةالضريبية،  اإلدارةنموذجي تحرره 

 التالية:

  إنكل عقار مؤجر ومحتواه ورقم قيده في سجل رسم الخدمات الجماعية موقع 
 اقتضى الحال.

  كان شركة. إناالسم العائلي والشخصي لكل مستأجر أو عنوانه التجاري 

  اإليجارمجموع مبالغ. 

                                                 
 من المدونة العامة للضرائب. 173و 83المواد  - 1
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  شغله بالمجان.هوية شاغل العقار مجانا والمستندات التي تبرر 

 له. ةصصالتي يشغلها المالك والغرض المخ األماكن 

 .محتوى األماكن الشاغرة ومبلغ اإليجار المكتتب فيما بين فاتح يناير وتاريخ الشعور 

ذا طرأ تغييـر على الغرض المخصص له العقار الخاضع لرسم السكن من فاتح       وا 

 ملحق زيادة بعد ذلك:يجب أن يتضمن  اإلقرارمن السنة المتعلق بها يناير 

 .رقم القيد في سجل رسم السكن 

 1يثبت بصورة قانونية أنرئ الذي يجب اتاريخ التغيير الط. 

أمر بتحصيلها عندما يكون  إصداروتفرض الضريبة في هذه الحالة عن طريق 
سنوي بمجموع الدخل، أو عند األداء التلقائي عند  إقرار داعبإيالخاضع للضريبة ملزم 

ة أو الموطن الضريبي القابض التابع له الموطن الضريبي، أو المقر الرئيسي للمؤسس
 المختار.

باالستخالص فيما  اآلمرفتفرض بواسطة ضريبة برسم األرباح العقارية وبالنسبة لل
يكون المشتري مسؤول على وجه ة األساس المفروضة عليه الضريبة و يتعلق في حالة مراجع

عليها في والغرامات المترتبة  والذغيرةها، الضرائب المتملص من التضامن مع البائع عن دفع
 .2حالة االخفاءات التي يعترف بها األطراف في العقد في ميدان األرباح العقارية

رباح والدخول المطروح والمهيمن على المنازعات التي تعرفها الضريبة على األ اإلشكال
في تقرير القيمة االيجارية الحالية، ففي حالة وجود عقود كراء تعبر عن  العقارية، يتجلى

من المحتمل ها تتضمن قيمة كرائية هزيلة، والتي صورة قانونية، ولكنفين محررة بالطر  إرادة
الضريبة ال تعتد بتلك القيمة االيجارية المضمنة في العقد  اإلدارةن أن تخفي صفقة سرية، فا

                                                 
 من المدونة العامة للضرائب. 82المادة  - 1
الصفحة  2009الطبعة األولى  -الرباط -عبد الفتاح بلخال "الضرائب في المغرب" دار أبي رقراق للطباعة والنشر - 2

191. 
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بقيمة كرائية يح الية والعادية، وحتى في حالة التصر تقدير القيمة الكرائية الح بإعدادوتقوم 
تقييمها بعد  إعادةالضريبية ال تعتمد عليها بصورة دائمة بل تقوم على  اإلدارةان معقولة، ف

ي في مجال تحديد كانت القاعدة العامة التي ينبني عليها القانون الضريب فإذامدة معينة، 
والملزم بمعنى، وضع التصريح اإلدارة قتضي اعتماد مسطرة تواجهية بين الوعاء الضريبي ي
في وضعية غير نظامية  -أي الملزم–خضوعـه لفحص ضريبي، فانه من طرف الملزم و 

 ودفاعية ضعيفة ويتعرض لمسطرة التضريب التلقائي حالة اإلخالل بهذا االلتزام.

بالضريبة والذي يترتب الخاص  ييتجلى اإلشكال في حالة عدم إيداع التصريح النموذج
وعدم استجابة عد إنذار الملزم برسالتين،د التلقائي لوعاء الضريبة بصورة انفرادية بعنه التحدي

جدول الضريبة بناء على ربح  بإصدارالرسالة الثانية، تقوم المصالح الضريبية  إلنذارالملزم 
في  ملزمافية كتكاليف، والبصورة جز  %10سنوي يساوي ثمن بيع العقار مخصوما منه نسبة 

صله بجدول الضريبة أمام مصالح بعد تو  إالينازع في هذا األساس  أن هذه الحالة ال يمكنه
مسطرة الإلى القضاء بعد استيفاء  اللجوءالضريبية دون حرمانه من  لإلدارةالمنازعات التابعة 

وطريقته والمعايير ، وفي هذه الحالة الملزم الضريبي ال يتم تبليغه بتفاصيل اإلدارية الشكلية
الضريبي زيادة على الغرامة المعتمدة لتحديد الوعاء الضريبي بل يتوصل فقط بالجدول 

تلعب دورا محوريا في التحديد التلقائي للوعاء  اإلدارةالمقررة في هذه الحاالت، وبالتالي فان 
 .1الضريبي

 الفقرة الثانية: الضريبة على الشركات:

لقد تضمنت مقتضيات الضريبة على الشركات عدة أحكام تهم الجباية العقارية، لذا 
هذه الفقرة إلى مجال الجباية العقارية في الضريبة على الشركات على  فإننا سنتطرق أوال في

 أن نتناول في العنصر الثاني تحصيل الجباية العقارية في إطار نفس الضريبة.

 أوال:  مجال الجباية العقارية في الضريبة على الشركات:
                                                 

 .369الصفحة د شكيري، مرجع سابق، محم - 1
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ساس يهم مجال الجباية العقارية في الضريبة على الشركات الوعاء الضريبي واأل
 الضريبي.

 من حيث الوعاء الضريبي: -1

من المدونة العامة للضرائب الخاضعين للضريبة على الشركات  2حددت المادة 
وميزت بين الخاضعين لها وجوبا والخاضعين لها بشكل اختياري، فبالنسبة للحالة األولى نجد 

يرها من الشركات مهما كان شكلها وغرضها باإلضافة إلى المؤسسات العمومية وغ
 التابعة لشركة غير مقيمة، 1لى الربح، وكذا مراكز التنسيقاألشخاص المعنوية الهادفة إ

والصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية وغير متمتعة بالشخصية المعنوية ويعود 
 العام أو القانون الخاص. للقانون هيئات خاضعة  إلىتسييرها 

ة باألشخاص الخاضعة اختياريا للضريبة على أما بالنسبة للحالة الثانية المتعلق
الشركات، فيتعلق األمر بكل من شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة 

طبيعية وكذا شركات المحاصة، ولقد استثنت المدونة  ابالمغرب التي ال تضم سوى أشخاص
فافة من تطبيق أحكام الشركات الفعلية والشركات العقارية الش 3العامة للضرائب في المادة 

 الضريبة على الشركات.

ن كل الشركات والمؤسسات العمومية والجمعيات من خالل المقتضيات أعاله فا
تبقى خاضعة للضريبة على  غل في الميدان العقاري توالهيئات المعتبرة في حكمها التي تش

أن الرغبة  إالمن المدونة العامة للضرائب،  3و 2مع مراعاة مقتضيات المادتين الشركات 
جملة من  إقرار إلىالقطاع العقاري وتمكين المواطن من سكناه أدى بالمشرع  إنعاشفي 

بشكل دائم أو شكل  إمابعض األشخاص المعنوية من هذه الضريبة  إعفاءالمقتضيات بهدف 
 مؤقت.

                                                 
مراكز التنسيق هي كل فرع أو مؤسسة شركة أو مجموعة دولية يوجد مقرها بالخارج، وتزاول لفائدة الشركة أو  - 1

 المجموعة المذكورة وحدها مهام اإلدارة أو التسيير أو التنسيق أو المراقبة.
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 م:ـالدائ اإلعفــاء -أ

تي يكون مجال على الشركات مجموعة من الهيئات ال تعفى بشكل دائم من الضريبة
اشتغالها القطاع العقاري، أو أن يكون لها ذلك الغرض بشكل عرضي، فبالنسبة للصنف 

، الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية فيما 1الة المساكن والتجهيزات العسكريةوكاألول نجد 
نجاز مساكن اجتماعية فيما يخص مشاريع والعمليات واألرباح  الناتجة عن ايتعلق باألنشطة 

القاطنين  إسكان إعادة إلىمنها الهادفة  ةعزة" وليساسفو النسيم" الواقعة بجماعتي "دار ب"
بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، شركة سال الجديدة بالنسبة لمجموع أنشطتها وعملياتها وكذا 

 والجمعيات المعتبرةالتعاونيات السكنية،  إلى باإلضافةالدخول المحتملة المرتبطة بها، هذا 
 في حكمها والتي ال تهدف إلى تحقيق الربح.

أما بالنسبة للصنف الثاني نجد مؤسسة محمد الخامس للتضامن لمجموع أنشطتها أو 
عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها، مؤسسة محمد الخامس للنهوض باألعمال 

االجتماعية والثقافية، ة معياالجتماعية للتربية والتكوين، وكذلك المكتب الوطني لألعمال الجا
 إطارأنه في  إالفبالنسبة لهذه الهيئات ال يكون غرضها محددا أساسا في القطاع العقاري، 

 يمكن أن تقوم بمثل هذه األنشطة. المنخرطيهاالهتمام بالجانب االجتماعي 

 

 ت:ـالمؤق اءــاإلعف -ب

يما يخص جزء من الفندقية في مؤسساتها الفندقية ف المنشآت اإلعفاءتتمتع بهذا 
األساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعمالت أجنبية 

المغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكاالت األسفار، فهذه  إلىمحولة 
المنشآت تتمتع باإلعفاء لمدة خمس سنوات تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت خاللها 

                                                 
 .1994مبر سبت 23المؤرخ في  498.94.2أحدثت بمرسوم القانون  - 1
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مع مراعاة  %17.5، وفيما بعد هذه المدة يتم فرض الضريبة بسعر اإليواء األولى عمليات
 بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة. باإلقرارالمقتضيات المتعلقة 

غير المؤسسات القارة للشركات غير المتوفرة  المنشآتكما تستفيد من السعر أعاله 
ون العقاريون والذين يزاولون أنشطتهم على مقر بالمغرب منها الوكاالت العقارية والمنعش

بإحدى العماالت واألقاليم التي تحدد بمرسوم، وذلك مع مراعاة مستوى النمو االقتصادي 
أو العمالة،  اإلقليمواالستثمارات في الجهة أو  واالجتماعي، القدرة االستيعابية لرؤوس األموال
ل المنجزة حصريا بالعماالت واألقاليم واألشغا وتستفيد من السعر أعاله فيما يتعلق العمليات

 .المعنية

 %17.5كما يستفيد المنعشون العقاريون من فرض الضريبة على الشركات بسعر 
المتأتية من إيجار طوال مدة خمس سنوات من الحصول على رخصة السكن على الدخول 

 3اها المباني خالل مدة أقص هانجاز هذجامعية بشرط أن يكون  أحياء واقامات ومبان
غرفة ال  150تكون على األقل من تسنوات ابتداء من تاريخ الحصول على الرخصة وأن 

اتفاقية مبرمة مع الدولة  إطارسريرين لكل غرفة، وأن يكون ذلك في  اإليوائيةتتجاوز طاقتها 
 مشفوعة بدفتر التحمالت.

 من حيث األساس الضريبي: -2

تحديد الحصيلة الخاضعة للضريبة لكل يتم تحديد األساس المفروضة عليه الضريبة ب
باعتبار مازاد من العائدات على التكاليف في السنة المحاسبية سنة محاسبية بعد تغييرها، 

، من خالل 1النشاط المفروضة عليه الضريبةالتي وقع  فيها االلتزام أو تحملها لما يتطلبه 
القول أن تحديد الحصيلة  يمكن للضرائبمن المدونة العامة  8استقراء مقتضيات المادة 

أو ناتج االستغالل على  اإلجماليالخاضعة للضريبة يتشكل عموما من فائض الربح 
 المنصوص عليها. فوالمصاريالتكاليف 

                                                 
 من المدونة العامة للضرائب. 8المادة  - 1
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 العائدات المفروضة عليها الضريبة: -أ

 الل:عائدات االستغ 

رقم من المدونة العامة للضرائب تتكون عائدات االستغالل من:  9بالرجوع إلى المادة 
األعمال المشتمل على المداخيل والدائنيات المكتسبة المتعلقة بالمنتجات المسلمة أو 

إلى مستعقرات منتجة من طرف  ةالخدمات المقدمة واألشغال العقارية المنجزة باإلضاف
المنشأة لنفسها، تغيير مخزونات المنتجات، إعانات االستغالل، استردادات االستغالل 

 وتنقيالت التكاليف.

 ة:المالية والفرعي داتالعائ 

باإلضافة إلى رقم األعمال يمكن للشركات أن تحقق إيرادات مالية متعددة بحيث أن 
تعدادها لن يكون إال على سبيل المثال ال الحصر وهي كافة اإليرادات التي تحصل عليها 

مثال  الشركة بمناسبة قيامها ببعض العمليات التي ال ترتبط بالنشاط الرئيسي للشركة،
ية، فليس اإليجارات العقارية، فان كان يندرج في إطار رقم األعمال بالنسبة للشركات العقار 

   .1كذلك لباقي الشركات

 

  :العائدات المالية 

يرادات 2المساهمة إيراداتعديدة ومتنوعة غير أنه تدرج ضمن نوعين رئيسيين:    وا 
 .3القيم المنقولة

                                                 
طاهر عبد اإلله "األسس التشريعية واالستثمارية للنظام الجبائي ألرباح الشركات" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في  -1

 -الدار البيضاء -جتماعيةكلية العلوم القانونية واالقتصادية واال -العلوم السياسية )المالية العامة(. جامعة الحسن الثاني
 . 64الصفحة  1994السنة الجامعية 

إيرادات المساهمة: تتشكل من جميع الحقوق المملوكة للشركة في رأسمال شركة أو شركات أخرى وتتمثل هذه الحقوق  -2
 عادة في السندات التي تدر على الشركة المساهمة إيرادات كالفوائد وحصص األرباح. 

 القيم المنقولة جميع السندات القابلة للتداول والمتضمنة لحقوق وديون على جهات عمومية أو خاصة.يقصد بإيرادات  -3
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 :العائدات غير الجارية 

والهبات  اإلعانات إلى باإلضافةهذا  .أساسا من عائدات تفويت المستعقرات المتكونة 
 المتسلمة من الدولة أو الجماعات المحلية أو الغير، وكذلك عمليات االستحفاظ.

 التكاليف القابلة للخصم: -ب

تسري الضريبة على الشركات على الربح الصافي أو النتيجة الجبائية، أي بعد الخصم 
ح اإلجمالي األعباء والتكاليف، والمشرع لم يضع مقاييس حاسمة بل تم من هذا الرب

االقتصار على تكرار قواعد عامة وعموما يمكن تصنيف التكاليف القابلة للخصم إلى 
صنفين: تكاليف االستغالل باعتبارها ترتبط ارتباطا وثيقا باستغالل الشركة، التكاليف المالية 

 والتكاليف غير الجارية.

الشركة هي التكاليف الناتجة عن االستغالل العادي واالستثنائي  فة لتكاليبالنسب
للشركة، وما يهمنا بالنسبة للجبايات العقارية، فان المصاريف المخصصة إليجار األماكن 

 المعدة لمزاولة المهنة وسكن المستخدمين تعتبر من التكاليف القابلة للخصم.

لتكاليف غير الجارية، تتشكل من التكاليف على أما فيما يتعلق بالتكاليف المالية وا
الفوائد وخسائر الصرف وغيرها من التكاليف المالية، باإلضافة إلى القيم الصافية الهتالك 
المستعقرات ومخصصات االهتالكات التنازلية، ذلك أنه يجوز للشركة بناء على اختيار ال 

لكها ماعدا العقارات كيفما كان نوعها رجعة فيه أن تقوم باهتالك السلع التجهيزية التي تمت
 باإلضافة إلى عربات النقل.

قواعد  إنماأداء الضريبة،  أوالمهم بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة ليس هو السعر 
الضريبي لم يعد  التهرب تحديد النتيجة الجبائية، بمعنى األساس الخاضع للضريبة ألن

 فإذامهما ألنه ينصب على استغالل الثغرات،  الغش الضريبي هو الذي أصبح إنمامشكال، 
 ،كانت مصاريف العمال واألعباء االجتماعية تخصم من العائدات المفروضة عليها الضريبة

ألي شروط خاصة، إذ يتحول بعض أرباب الشركات إلى مأجورين فان ذلك يتم دون تحديد 
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احتساب يالت فخمة، ويتم في شركاتهم ويضعوا ألنفسهم أجورا خيالية باإلضافة إلى كراء ف
هذه المصاريف ضمن تكاليف الشركة التي يجب خصمها من العائدات المفروضة عليها 

على مستوى التكاليف القابلة  ، فقواعد الضريبة على الشركات على الخصوص1الضريبة
تخفيض العبء  واسعا للتهرب الجبائي، ويتم للخصم تبين أن هناك تساهال صارخا ومجاال

على الشركات الكبرى على حساب الشركات الصغرى والمتوسطة وخاصة المشتغلة  الضريبي
ز الشركات الكبرى واحتكار ف الجبائي وتمركالمجال العقاري، هذا ما يكرس الحيفي 

 .2السوق 

 العقارية في الضريبة على الشركاتثانيا: تحصيل الجباية 

كات بقواعد خاصة بل قواعد ال يتميز تحصيل الجباية العقارية في الضريبة على الشر 
تحصيل هذه الضريبة يخضع لنفس القواعد والمقتضيات، لذا فإننا سنتطرق أوال التزامات 

 الخاضع للضريبة ثم سنتناول بعد ذلك ألداء الضريبة.

 

 التزامات الخاضع للضريبة: -1

يجب على جميع الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات أن توجه داخل الثالثة 
السنة المحاسبية إلى إدارة الضرائب التابع لها مقرها االجتماعي إقرارا  مالتالية الختتا أشهر

 . 3ع نموذجي معد من طرف اإلدارةبنتيجتها الجبائية وفقا لمطبو 

هذا أوجب المشرع على الشركات الخاضعة للضريبة تقديم مجموعة من  إلى باإلضافة
 :اإلقرارات

 بالمغرب.بالتأسيس واالستقرار  اإلقرار 
                                                 

 .125محمد مياد "الضغط الجبائي بالمغرب" مرجع سابق. الصفحة  - 1
 .265حة . الصف1998عبد السالم أديب "السياسة الضريبية واستراتيجيه التنمية" مطبعة إفريقيا الشرق. الطبعة األولى  - 2
 .134المغربي" مرجع سابق. الصفحة  يمحمد شكيري "القانون الضريب - 3
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 انقسامها أو تحول  أواندماجها  أوبتوقف الشركة عن ممارسة نشاطها  اإلقرار
 شكلها.

 المرصودة للغير. بالمكافآتالمتعلق  اإلقرار 

 المؤداة للشركات األجنبية. بمبلغ المكافآت اإلقرار 

وباإلضافة إلى هذه االلتزامات اإلدارية، تقع على كاهل الشركات الخاضعة للضريبة 
ة دقيقة ي، فهذا االلتزام يقتضي من الشركات إمساك محاسبزامات أخرى لها طابع محاسبالت

، والمقتضيات 1المدونة العامة للضرائب يومنتظمة وفق للمقتضيات المنصوص عليها ف
، وفي نفس السياق يجب على الشركات الخاضعة 2المنصوص عليها في مدونة التجارة

مجمل العمليات التي قامت بها وبالنسبة للشركات التي  اتإثبللضريبة حيازة كل ما من شأنه 
بالنتيجة  إقرارها في هذه الخانة وألزمها المشرع بإرفاقيغلب عليها الطابع العقاري تندرج 

الجبائية بقائمة متضمنة ألسماء حائزي أسهمها أو حصصها، والهدف من ذلك أن الشركات 
لتخلي عنها كليا أو جزئيا ببيع أسهمها تخضع العقارية أو ذات الطابع العقاري في حالة ا

، وبالتالي نالطبيعييللضريبة على الدخل كباقي البيوعات العقارية التي تتم بين األشخاص 
 إلىفقد كانت تتم هذه البيوعات على مستوى الشركات العقارية بحيث تباع أسهم شركة ما 

صريحاتها بنفس االسم دون تويحتفظ  باسم الشركة التي تستمر في وضع  آخرينأشخاص 
بأسماء المساهمين أو الشركاء الجدد ونتيجة لذلك يتم نقل ملكية العقار المملوك  اإلدالء

حة أسماء حائزي بالتصريح بالئ اإللزامالضريبية، لذلك جاء هذا  اإلدارةللشركة دون علم 
ات العقارية أو حاالت وقوع التغيير على مستوى ملكية أسهم الشرك األسهم ليتبين لإلدارة
 .3ذات الطابع العقاري 

 أداء الضريبة على الشركات: -2
                                                 

 من المدونة العامة للضرائب. 145المادة  - 1
 من مدونة التجارة. 26إلى  18المواد من  - 2
 .136محمد شكيري "القانون الضريبي المغربي" مرجع سابق. الصفحة  - 3
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 اإلدارة بإصدارلقائية وعفوية تامة دون أدنى ارتباط الضريبة على الشركات يتم بتأداء 
الضريبية بجداولها الضريبية التي لم تعد أساسا القاعدة العامة المعمول بها، لكن هذا ال 

ألي نوع من أنواع لضريبة على الشركات وعدم خضوعها تحصيل ا إجراءاتيعني تحرير 
 .1محددة ولشكليات معينة بآجالالشكليات، بل أحاط المشرع أداء هذه الضريبة 

 آجـال أداء الضريبـة: -أ

السنة  من المدونة العامة للضرائب تؤدى الضريبة على الشركات عن 170وفقا للمادة 
من  %25على الحساب تساوي كل واحدة منها  المحاسبية الجارية في أربع دفعات مقدمة

، ةمبلغ الضريبة المستحقة في آخر سنة مختتمة وتسمى هذه السنة فيما يلي: السنة المرجعي
وتقوم الشركات تلقائيا بأداء الدفعات المقدمة على الحساب إلى قابض إدارة الضرائب التابع 

قضاء الشهر الثالث والسادس والتاسع لها مقرها أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب، وذلك قبل ان
كل دفعة بإعالم مطابق  والثاني عشر من تاريخ افتتاح السنة المحاسبية الجارية وتشفع

لنموذج معد من طرف اإلدارة الضريبية يؤرخه ويوقعه الطرف الدافع، غير أنه يجب أداء 
للضرائب في دفعة  من المدونة العامة 144الحد األدنى للضريبة المنصوص عليه في المادة 

 واحدة قبل انصرام الشهر الثالث من تاريخ افتتاح السنة المحاسبية.

فيما يتعلق بالشركات المعفاة مؤقتا من أداء الحد األدنى والشركات المعفاة من مجموع  
الضريبة تكون السنة المرجعية هي آخر سنة محاسبية طبقت برسمها اإلعفاءات المذكورة، 

ذا اعتبرت الشر  كة أن مجموع الدفعات يساوي، أو يفوق الضريبة التي ستكون مستحقة وا 
 يجوز لها أن تكف عن أداء تلك الدفعات.

في  بتصفية الضريبة المستحقة وتراعي تقوم الشركة لإلقرارالمحدد  األجلوقبل انصرام 
ذاذلك الدفعات على الحساب المؤداة عن تلك السنة،  لت أن الشركة مازانتج عن التصفية  وا 

                                                 
1-Saadia boutablil BEKKALI « le taux d’imposition marginal effectif au Maroc » collection- 

manuels et travaux universitaires- publication de la revue marocaine d’administration locale et 

de développement  N°35 1ere édition  P 96. 
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، وفي حالة العكس تقوم الشركة باإلقرار لإلدالءخالل األجل المحدد  مدينة وجب األداء
 حتياطية األولى وان اقتضى باقي الدفعات.االباستنزال زائد الضريبة الذي دفعته عن الدفعة 

ذا لم تقم الشركة الخاضعة للضريبة بالدفع التلقائي للضريبة المستحقة عليها، تفرض  وا 
 عن طريق الجدول، ونفس الشيء يطبق في حالة تصحيح مبلغ الضرائبالضريبة 

 وفقا لمقتضيات المدونة العامة للضرائب.

 ة:ـالضريب أداءات ـشكلي -ب

بعدما أن أصبحت الضريبة على الشركات تحصل عفويا في أغلب األحوال ودون 
حساب الضريبة األمر تحميل الشركات مسؤولية  اإلدارة الضريبية مما أفضى في آخرتدخل 

وال شك قد يكرس وعي الشركات بمسؤوليتها  إجراءالمستحقة عليها في كل مرحلة، وهو 
ما سيتخلل هذا بالتأكيد من محاوالت البعض استغالل  إلى اإلشارةالجبائية من جهة دون 

 هذه األوضاع سواء من أجل تأخير السداد أو التهرب الضريبي.

لمغرب خلقت توجهين: الشركات الكبرى األكثر وعموما الضريبة على الشركات في ا
والمتوسطة  دينامية لها مواقف جد ايجابية من الضريبة على الشركات، والشركات الصغرى 

وهذا الواقع هو الذي يحدد طبيعة الضرائب بالمغرب، وبالتالي التي تعتمد أطر ضعيفة، 
والواقع أن ، 1دبير أو التسييرأو الت  العام للشركة سواء على المستوى التنافسي اإلطاريضع 

الضريبة على الشركات جاءت فقط لتميز األشخاص المعنوية عن األشخاص الذاتية، وأن 
التي ترجع إلى  مقتضياتها ال تتماشى والواقع الغربي بل تطبعها بعض االختالالت

 ، فاإلعفاءات التي2أو الجزئية لصالح بعض الشركات اإلعفاءات الكلية

                                                 
 .134محمد مياد "الضغط الجبائي بالمغرب" مرجع سابق. الصفحة  - 1

2- Amrani Alaoui Abdellaoui « cuide pratique de la fiscalité marocaine 1996.P 10 
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ركات التي تشتغل في المجال العقاري، خاصة التي تنتج السكن تتمتع بها الش
، فرغم الحوافز الجبائية التي تتلقاها الزالت دون تحقيق المنخفضةاالقتصادي أو ذوي التكلفة 

 النتائج المطلوبة لتداخل عدة عوامل. 

 لب الثاني: الضرائب غير المباشرةالمط

تي يقع عبؤها على أصحاب الدخول يقصد بالضرائب غير المباشرة تلك الضرائب ال
ائعة وتسمى في بعض الدول بالضرائب على مات شالصغيرة ألنها تنصب على سلع وخد

 األسدصة هذه الضرائب إلى فئات متنوعة، وتشكل هذا النوع من الضرائب ح النفقات وتنقسم
نطاقها  حصيلتها واتساع عم فالضرائب غير المباشرة تتميز بارتفافي المغرب، وعلى العمو 

إال انه يؤخذ  ا،تشمل اإلنتاج واالستهالك والتداول وبإسهام كافة المواطنين في أدائه فهي
في الجباية لكثرة ما تستدعيه من  يتها بحيث ال تحقق مبدأ االقتصادعليها ارتفاع تكاليف جبا
 إجراءات التقرير والمراقبة.

ة حصيلتها وسرعة تحصيلها، لكن رغم هذه العيوب فان جميع التشريعات تأخذ بها لوفر 
بالجباية العقارية، فماهي حدود  ةوما يهمنا في هذا المطلب الضرائب غير المباشرة المرتبط

تضريب العقار في إطار هذا النوع من الضرائب؟ هذا ما سنحاول التطرق إليه من خالل 
ومجالها في  صنفين من الضرائب غير المباشرة، األول يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة

الجباية العقارية )الفقرة األولى( واألول يتعلق بحقوق التسجيل ورسوم المحافظة العقارية 
 )الفقرة الثانية(. 

 لمضافةالفقرة األولى: الضريبة على القيمة ا

تعتبر الضريبة على القيمة المضافة، ضريبة تجمع الضريبة على المنتجات وتلك 
لضريبة تساوي ثمن البيع بدون ضريبة مطروح منه ثمن المفروضة على الخدمات، وهذه ا

 ة وان كانتـتفرض على القيمة المضافالشراء بدون ضريبة، وكما يفهم من تسميتها 
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 االنتقال من النظام المختلط إلى ، وتهدف1رض حتى على الخدماتحقيقة األمر تففي 
والخاضعين للقرض ة ديلمساواة بين القطاعات االقتصاق انظام منسجم حتى تتمكن من تحقي

 .2توسيع مجال تطبيقها يالضريبي، وبالتال

 ة في الضريبة على القيمة المضافةأوال: مجال الجباية العقاري

يهم مجال الجباية العقارية في الضريبة على القيمة المضافة، العمليات المرتبطة 
 بالميدان العقاري الخاضعة لها، واألساس الضريبي المفروضة عليه.

 :العمليات العقارية الخاضعة للضريبة -1

من المدونة العامة للضرائب، العمليات العقارية الخاضعة للضريبة  89حددت المادة 
، وما يسلمه 3مليات التجزئة واإلنعاش العقاري على القيمة المضافة في األعمال العقارية وع

لى األماكن المؤثثة أو الشخص لنفسه من هذه العمليات، باإلضافة إلى اإليجارات الواقعة ع
 المفروشة.

ومن جانب آخر أقرت المدونة العامة للضرائب جملة من اإلعفاءات تمس القطاع 
 العقاري، وتم تحديد هذه اإلعفاءات تحديدا حصريا ودقيقا، وهو ما يقتضيه التحديـد العام

لخصم، لعمليات نطاق تطبيق الضريبة، ونميز في هذه اإلعفاءات بين اإلعفاء دون حق ا
 واإلعفاء مع الحق في الخصم.

 م:اإلعفاء دون الحق في الخص -أ

                                                 
" سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية. منشورات )الضريبة على القيمة المضافة(سفيان ادريوش "جبائية رقم أعمال الشركة  - 1

 13. الصفحة 2001. الطبعة األولى 23المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية. العدد 
2-Hassan ASSAKTI « opération de construction d’un immeuble à usage d’habitation 

principale entre l’imposition et le hors champ d’application de T.V.A Revue ALMILAF N° 

16 Article 2010. 
حد أو أكثر من العقارات المعدة للبيع أو اإليجار من المنعش العقاري هو الشخص الذي يشيد أو يعمل على تشييد وا - 3

 غير أن يكون لهم صفة مقاولين في األشغال العقارية.
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  ب، تشمل هذه اإلعفاءات ما يقوم بهمن المدونة العامـة للضرائ 91دة وفقا للما

متر مربع بشرط أن  300لشخص من تسليمه لنفسه من مبنى ال تزيد مساحته المغطاة عن ا
مسلمة بشأنها رخصة بناء وأن يكون المبنى يتعلق المبنى بوحدة سكنية غير قابلة للقسمة 

السكن،  معد لسكن المعني باألمر طوال أربع سنوات بداية من تاريخ الحصول على رخصة
أو  نوما يقوم به األشخاص الطبيعيي ،1يةونفس الشيء يطبق بالنسبة للشركات المدينة العقار 

وكذلك التعاونيات السكنية  المعنويين من بناء مساكن لمستخدميهم في إطار برنامج معتمد،
المؤسسة والمزاولة لنشاطها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل لفائدة كل منخرط 

 من منخرطيها.

كما يستفيد من اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عمليات القرض العقاري 
معدة للسكن الرئيسي والقرض الخاص بالبناء المتعلق بعمليات تفويت المساكن االجتماعية ال

متر مربع وال يتعدى ثمن بيعها  100و 50والتي تتراوح مساحتها المغطاة ما بين 
 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. 250.00.00

                                                 
 الشركات المدينة العقارية التي يؤسسها أفراد أسرة واحدة من أجل بناء وحدة سكنية معدة لسكناهم الشخصية الرئيسية. - 1
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 م:اإلعفاء مع الحق في الخص -ب

من المدونة العامة للضرائب، وتعفى من الضريبة  92حددت هذه اإلعفاءات المادة 
 يمة المضافة مع االستفادة من الحق في الخصم:على الق

  عمليات انجاز المساكن االجتماعية المتعلقة بمشروع النسيم المتواجد بجماعتي دار
 بوعزة لسفاسفة المنجزة من طرف الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية.

 زةترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات األساسية ذات المنفعة العامة المنج  

 .من  طرف األشخاص الذاتية أو المعنوية 

  غرفة ال  250بناء األحياء واالقامات والمباني الجامعية المتكونة على األقل من
 .1تتعدى الطاقة اإليوائية لكل غرفة  سريرين

ويعفى المنعشون  .2ية المعدة للسكن الرئيسي للملزمعمليات تفويت المساكن االجتماع
ظام النتيجة الصافية الحقيقية من الضريبة على القيمة المضافة العقاريون الخاضعون لن

مية أساسا إلى محاربة السكن ، والرا3از مساكن ذات قيمة عقارية محفظةالذين يقومون بانج
الئق، ويستفيد من هذا اإلعفاء المنعشون العقاريون الذين يتعهدون في إطار اتفاقية غير ال

                                                 
قاريين داخل مدة أقصاها ثالث سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على يجب انجاز هذه المباني من طرف المنعشين الع - 1

 الرخصة وفي إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر التحمالت.
متر مربع وال يتعدى ثمن بيعها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة  100و 50هي تتراوح مساحتها مابين  - 2

 :يمن المدونة العامة للضرائب شروط إقرار اإلعفاء المذكور ف 93مادة درهم، ولقد حددت ال 250.000.00
 أن يتم اقتناء السكن المذكور من طرف المنعشين العقاريين الذين أبرموا اتفاقية مع الدولة في هذا اإلطار. -1
 انجاز الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي من طرف موثق. -2
ى ثمن البيع ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة، والتزام من الطرف المقتني أن يشتمل العقد النهائي لزوما عل -3

 سنوات. 4بتخصيص السكن االجتماعي لسكناه الرئيسية لمدة 
 يوما من تاريخ تحويل المبلغ وتقديمه ألجراء التسجيل. 30على الموثق انجاز العقد النهائي داخل أجل أقصاه  -4

متر مربع وال تزيد قيمتها  60و 50حفظة كل وحدة سكنية تتراوح مساحتها المغطاة مابين يقصد بالسكن ذي القيمة الم - 3
درهم باعتبار الضريبة على القيمة المضافة وتشمل مجموع القيمة العقارية ثمن األرض  140.000.00العقارية عن 

 رباء والماء والتطهير. وتكلفة البناء الرئيسي والملحقات وكذا مصاريف الربط بالماء الصالح للشرب والكه
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سكن بالوسط  500بانجاز برنامج مندمج يتكون من  مع الدولة مشفوعة بدفتر التحمالت
الحضري أو مائة سكن بالوسط القروي، ويجب تخصيص هذه المساكن للذين ال يتعدى 

يكونوا مالكين لمسكن  من الحد األدنى لألجور أو ما يعادله شريطة أن ال 1.5دخلهم 
حالة عدم انجاز  ، وفي2012دجنبر  31بالجماعة المعنية، يطبق هذا اإلعفاء إلى غاية 

كل البرنامج أو جزء منه يصدر األمر بتحصيل الضريبة دون االلتجاء إلى مسطرة تصحيح 
 والذعائر المتعلقة بها. أساس فرضها ودون اإلخالل بتطبيق الغرامـات والزيادات

 :األساس الضريبي المفروضة عليه الضريبة -2

لحدث أو التصرف القانوني المتجلى الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة هو ا
 في قبض جميع أو بعض ثمن البضائع واألعمال أو الخدمات، وبما أن الضريبـة

على القيمة المضافة تفرض على رقم األعمال الذي يشمل أثمان البضائع واألعمال أو 
عدا  الخدمات التبعية المرتبطة بها وكذا المصاريف والرسوم والضرائب المترتبة على ذلك ما

 الضريبة على القيمة المضافة.

وبالنسبة لألساس الضريبي المرتبط بالعمليات التي لها عالقة بالميدان العقاري يتكون 
رقم األعمال من ثمن المبنى مطروحا منه ثمن األرض الذي يحدده وفقا لمقتضيات المادة 

ري، أما إذا تعلق إذا تعلق أمر بعمليات اإلنعاش العقا 1العامة للضرائب من المدونة 65
األمر بعقار معد لغرض غير البيع فان األساس الضريبي الذي تفرض عليه الضريبة على 

 القيمة المضافة يكون هو ثمن تكلفة البناء.

وفي حالة اإلخالل بالشرط المتعلق بعدم التفويت داخل أجل األربع سنوات التالية 
الضريبة يكون باعتبار ثمن  للحصول على رخصة السكن فان األساس المفروضة عليه

التفويت األولى، ويجب أن ال يقل األساس الجديد عن األساس األولى، ويتم اللجوء إلى 
حدد األساس رة الضريبية تقييم تكلفة البناء يمسطرة تصحيح األساس الضريبي إذا ارتأت اإلدا

                                                 
 لقد سبق التطرق إلى هذه المقتضيات في الفقرة المخصصة للضريبة على الدخل. - 1
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تداللي لتكلفة مختلف الضريبي في هذه الحالة بالرجوع إلى جدول يتم االعتبار فيه الرقم االس
 العناصر الداخلة في عملية البناء. 

، والتي تدخل فة أعمال التهيئة والتجهيزوفيما يتعلق بعمليات التجزئ يتم اعتبار تكل
ضمنها أعمال التزفيت وا عداد الطرقات وتجهيز التجزئة بالماء الصالح للشرب والكهرباء 

 ائل.والهاتف باإلضافة إلى ربطها بقنوات تطهير الس

اإلجمالي  ويكون رقم األعمال المفروضة عليه الضريبة على القيمة المضافة من المبلغ
لإليجار فيما يخص العمليات التي ينجزها األشخاص الذين يؤجرون أماكن مفروشة أو مؤقتة 
أو مؤسسات صناعية أو تجارية، وتدخل ضمن هذا المبلغ القيمة االيجارية لألماكن غير 

  فة إلى التكاليف التي يجعلها المؤجر على حساب المستأجر.المجهزة باإلضا

فإذا كانت الضريبة على القيمة المضافة أهم ضريبة غير مباشرة عرفها اإلصالح 
الجبائي بالمغرب ولكونها تتسم بميزة التجميع والتحديث والتبسيط وتجاوز التراكم الجبائي 

تتماشى واألوضاع االقتصادية واالجتماعية ومالئمة شبكة التسويق، مع ذلك فإنها الزالت ال 
للمغرب، وربما هذا ما حذا بالمشرع إلى إقرار جملة من اإلعفاءات التي تهم الميدان العقاري 
وخصوصا ما يتعلق منها بتشجيع المنعشين العقاريين للتخفيف من حدة األزمة االقتصادية 

 واالجتماعية والمرتبطة أساسا بامتالك السكن.

 حتساب الضريبة ثانيا: ا

أهم ميزة تميز الضريبة على القيمة المضافة هي التعدد النسبي لألسعار، ذلك أن 
اعتبارات العدالة واإلنصاف تقتضي ذلك، لكن هذا قد يشكل منبع التعقيدات وبالتالي قد يؤثر 

 .1على مبدأ الحياد

واألسعار وتتحدد األسعار في الضريبة على القيمة المضافة في األسعار العادية 
 %10و  %07واألسعار االستثنائية تتحدد في  %20االستثنائية والسعر العادي هو 

                                                 
 .147محمد مياد "الضغط الجبائي بالمغرب" مرجع سابق. الصفحة  - 1
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من خالل هذه األسعار توخي العدالة الضريبية وما يهم بالنسبة للمجال  والمشرع %14و
الذي تستفيد منه عمليات إيجار العقارات المعدة الستعمالها فنادق أو  %10العقاري، سعر 
الصطياف أو المجموعات العقارية المعدة ألغراض سياحية المجهزة كال أو فيالت أو قرى ل

بعضا ويدخل في ذلك المطعم و الحانة والمرقص والمسبح إذا كانت جزءا ال يتجزأ من 
 المجموعة السياحية.

االقتصادية ة محايدة اتجاه المسالك لى القيمة المضافة مبـدئيا ضريبة عوعموما الضريب
د أساسا نظام الخصم، والذي يهم الجباية العقارية في جانب مهم منها، وهذا ويجسد هذا الحيا

 . 1يتطلب أنظمة خاصة لإلقرار

 نظــام الخصـم: -1

من مظاهر تحفيز الضريبة على القيمة المضافة لالستثمار حيادها إزاء القنوات 
نزال الضريبة االقتصادية عن طريق نظام الخصم وآليات األداء المجزء، ويقصد بالخصم است

على القيمة المضافة التي تحملتها عناصر تكلفة العملية الخاضعة للضريبة من الضريبة 
على القيمة المضافة على هذه العملية ويشترط لممارسة حق الخصم شرطين: األول يتمثل 

 في أداء الضريبة، والثاني في انصرام شهر عن هذا األداء.

ذات القيمة العقارية المحفظة، يجب أن يكون  بالنسبة للسكن االجتماعي واألماكن
الطلب المتعلق باإلرجاع محرر في مطبوع نموذجي تعده إدارة الضرائب ويودع لدى مصلحة 
الضرائب التابع لها المستفيد داخل أجل ستة أشهر من الحصول على رخصة السكن مشفوعا 

وأصل عقد  شهادة السكنىوبالوثائق اآلتية: نسخة مطابقة لألصل من رخصة البناء وكذلك 
 .2البيع

                                                 
أطروحة لنيل  محمد قزبير "موقع االستثمار داخل السياسة الجبائية بالمغرب من خالل مكونات اإلصالح الجبائي العام" - 1

 -عين الشق -دكتوراه الدولة في العلوم السياسية. كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية. جامعة الحسن الثاني
 .148. الصفحة 1998.1999الدار البيضاء. الموسم الدراسي 

 المضافة. بشأن تطبيق الضريبة على القيمة 2006دجنبر  31من المرسوم المؤرخ في  10المادة  - 2
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أما بالنسبة للمنعشين العقاريين الذين يقومون ببناء أحياء ومبان واقامات جامعية، 
من المدونة العامة للضرائب، فيجب  92فلالستفادة من اإلعفاء المنصوص عليه في المادة 

وذجي، أن يوجهوا إلى مصلحة الضرائب التابعين لها طلب إعفاء محرر وفق مطبوع نم
مرفقات: نسخة طبق األصل من رخصة البناء، التصميم، نسخة من االتفاقية المبرمة مع 
وزارة التعليم العالي باإلضافة إلى نسخة من صفقة األشغال مبين فيها المبلغ اإلجمالي ومبلغ 

طرف  الضريبة على القيمة المضافة المطلوب اإلعفاء منها، وبعد االطالع على الطلب من
نسختين   اري شهادة فيحة الضرائب في اسم المستثمر العقة تحرر مصلالضريبي اإلدارة

من  103لإلعفاء من عملية التسليم وتخول له االسترجاع المنصوص عليه في المادة 
 المدونة العامة للضرائب. 

ويقبل الخصم أو اإلرجاع في حدود مبلغ الضريبة المبين في فاتورات الشراء أو 
 ية، والمبالـغ الواجب اعتمـادها لحساب المعامل تشمل ليس فقط الضريبةالبيانات الحساب

ولكنها تشمل كذلك الضريبة على القيمة المضافة غير المستحق أداؤها فيما  ،المستحقة
 يتعلق بالعمليات المنجزة لالستفادة من اإلعفاء أو الوقف المقررين.

 تحصيل الضريبـة  -2

على القيمة المضافة، سنتطرق أوال للواجبات  قبل التطرق لطرق تحصيل الضريبة
 الملقاة على عاتق الملزمين بها.

 الواجبـات الملقاة على الخاضعيـن للضريبـة: -أ

تتعدد الواجبات الملقاة على عاتق الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة إلى 
 الواجبات المتعلقة باإلقرار وتلك التي لها طابع محاسبتي.

 تعلقة باإلقرار:الواجبـات الم  -1

ضريبة من المدونة العامة للضرائب يجب على كل شخص خاضع لل 110وفقا للمادة 
بل العشرين من كل شهر لدى إدارة الضرائب إقرارا برقم األعمال على القيمة المضافة إيداع ق
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المحقق خالل الشهر السابق ودفع مبلغ الضريبة المطابق له، أما بالنسبة للمفروض عليهم 
من الشهر األول عن  20اإلقرار الربع السنوي عليهم إيداع اإلقرار برقم األعمال قبل  نظام

 كل ربع سنة، وكذلك دفع مبلغ الضريبة المطابق لذلك الرقم.

وفيما يخص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يقومون في آن واحد 
معفاة منها أن يودعوا قبل فاتح بعمليات خاضعة لها وعمليات خارجة عن نطاق تطبيقها أو 

 .1قرارا بالمعامل أو نسبة الخصمأبريل بمصلحة الضرائب التابعين لها إ

 الواجبـات المحاسبيـة: -2

يجب على الخاضع للضريبة على القيمة المضافة إمساك محاسبة منتظمة تمكن من 
الذي يخصمه أو  تحديد رقم األعمال المفروضة عليه الضريبة، وكذلك تقدير مبلغ الضريبة

 يطالب باسترجاعه.

كما يجب عليهم تحرير فاتورات إلى المتعاملين معهم محررة تبين هوية البائع أو مقدم 
الخدمة، رقم التعريف الضريبي، تاريخ العملية، األسماء الشخصية والعائلية للمتعاملين معهم، 

القيمة المضافة المطالب األشغال المنجزة باإلضافة إلى مبلغ الضريبة على  يةالثمن وكم
، وكل 2ن الضريبة على القيمة المضافةبها، وفي حالة اإلعفاء يعوض بيان اإلعفاء عن بيا

شخص يشير إلى الضريبة في الفاتورة التي تحررها يعتبر ملزما شخصي بمجرد إدراجها في 
 الفاتورة.

 

 :الضريبـة أداء -ب

التلقائي لها من طرف الخاضعين  يتم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة باألداء
لها المفروض عليهم نظام اإلقرار سواء تعلق األمر بنظام اإلقرار الشهري، أو نظام اإلقرار 

                                                 
 من المدونة العامة للضرائب. 113 المادة - 1
 من المدونة العامة للضرائب.  119المادة  - 2
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الربع سنوي وفق ماهو ما مبين أعاله، أو يتم التحصيل وفق قائمة اإليرادات بالنسبة 
لنسبة للخاضعين الذين تم للخاضعين الذين لم يتقيدوا بشروط اإلقرار واألداء التلقائي، أو با

 .1امة للضرائبتصحيح اإلقرارات المدلى بها وفقا لما هو منصوص عليه في المدونة الع

لكن أهم إجراء يستحق المناقشة ضمن مسطرة التصحيح والفحص الذي تقوم به إدارة 
الضرائب التصريحات المتعلقة بالبناءات حالة تسليم الشخص لنفسه مواد بناء والخدمات 

ويستثنى من التضريب  %14مرتبطة بها، حيث تعتبر هذه العملية خاضعة للضريبة بسعر ال
التعاونيات  طرف وكذا البناءات التي تشيد من متر مربع 300البناءات التي ال تتجاوز 

السكنية لفائدة منخرطيها، فيما يتعلق بثمن التكلفة والذي يشكل مصدر أغلب المنازعات التي 
طبيق الضريبة على القيمة المضافة، وذلك أن اإلدارة غالبا ما تعتمد تثور على مستوى ت

أثمنه تكلفة لبناء المتر المربع مرتفعة بالنظر إلى أسعار مواد البناء والخدمات، ربما حيث ما 
  إلى اعتماد ثمن تكلفة موحدة يتم 2001دفع وزارة المالية لسنة 

 .2تحديده طرف وزير المالية

ءات الفحص المتعلقة بهذه العمليات يجري بالمصالح الضريبية وهي وبالتالي فان إجرا
ذات طبيعة خاصة باعتبارها تتعلق بعمليات موسمية بعيدة من االحتراف والتكرار، وأن أغلب 

ء إلى مسطرة الملزمون ال يعرفون أنهم خاضعون لهذه الضريبة، مما ينتج عن هذا اللجو 
 .3التضريب التلقائي

 القيمة المضافة ماهي إال نتاج لضغوطات الفئات المستفيدةعلى يمكن أن الضريبة 
ذا كانت نظريا جد متطورة فانه عمليا  من الوضعية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب، وا 

ي مساهمتها المالية في ميزانية الدولة، تصادي المغربي، مع أن هذا ال ينفمعرقلة للتقدم االق

                                                 
 من المدونة العامة للضرائب. 177المادة  - 1
يميز القرار بين أربع مستويات: المتوسط، العادي، الرفيع ويميز بين منطقتين: منطقة الرباط، البيضاء وباقي المدن،  -2

 كحد أقصى. 3500.00درهم للمتر المربع و  1300د األدنى في وحدد الح
 .478محمد شكيري "القانون الضريبي" مرجع سابق. الصفحة  -3
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ة االقتصادية واالجتماعية مما يجعلها دائما محط تعديالت كما أن تدابيرها تنقلب مع الظرفي
 قانون مالي.  كل اثر

 الفقرة الثانية: حقوق التسجيل ورسوم المحافظة العقارية

تعديالت في اتجاه التخفيض، خاصة ما  1978عرفت حقوق التسجيل ابتداء من سنة 
ن خاصة المنخرطين في يتعلق منها بالميدان العقاري بهدف تشجيع المستثمرين العقاريي

لى جانب حقوق و تحت وصاية الدولة،  قبرامج سكنية تهدف إلى الحد من السكن غير الالئ ا 
 حدد تعريفة رسوم المحافظة على األمالك 1997يونيو  30التسجيل، نجد أن مرسوم 

لقطاع التعمير ة، ونظرا لما لهذه الرسـوم من أهمية، خصوصا وأن القوانين المنظمة العقاري
وأساسا فيما يتعلق بالتجزئات والمجموعات العقارية اشترط أساسا في العقارات التي تكون 
موضوعا لهذه المشاريع أن تكون محفظة، فما هو النظام القانوني الذي يحكم حقوق 
التسجيل؟ )أوال( وماهي رسوم التحفيظ العقاري؟ سواء تعلق األمر بالرسوم النسبية أو الرسوم 

 (. الثابتة )ثانيا

 أوال: حقـوق التسجيـل: 

يعرف رسم التسجيل بأنه إجراء قانوني يتم بموجبه قيد العقود والتفويتات والنسخ الحرفي 
نة ألهم بنودها بسجل عمومي يمسكه قابض التسجيل يترتب عنه تحصيل ضريبة لفائدة خزي

 . 1الدولة تسمى واجب التسجيل

عرفها النظام الضريبي المغربي، إذ تعود وتعتبر رسوم التسجيل من أقدم الواجبات التي 
المقتبس من قانون  1915مارس  11جذورها إلى عهد الحماية حيث أدخلت بمقتضى قانون 

 لباإلضافة إلى وظيفتها التوثيقية تساهم في تحقيق مدا خيو ، 1798"فريمير" بفرنسا لسنة 
                                                 

إبراهيم أحطاب "جبائية العقود بين مقتضيات قانون التسجيل وأحكام القانون الخاص" مقال وارد بكتاب "األنظمة  - 1
جامعة  -التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق  العقارية في المغرب" أعمال الندوة الوطنية

. منشورات مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية 2006أبريل  06و  05مراكش يومي  -القاضي عياض
 .171. الصفحة 2003الطبعة األولى  -مراكش -الحقوق  بمراكش. المطبعة الوطنية



 42 

عنها، سنتطرق أوال إلى  لخزينة الدولة، ولإللمام بهذه الواجبات وتحديد اآلثار المترتبة
وكيفية   ومم بعد ذلك سنتناول وعاء هذه الرساألحكام العامة التي تنظم هذه الحقوق ث

 احتسابها.

 ل:ام العامة لحقوق التسجياألحك -1

 126يتحدد وعاء رسوم التسجيل بمناسبة القيام بتصرف قانوني معين، وطبقا للمادة 
لعقود والتفويتات تخضع لرسوم التسجيل إال ما من المدونة العامة للضرائب فاألصل جميع ا

استثنى بنص، فهذه الرسوم ال تستحق إال في حالة حدوث الواقعة المنشئة للتسجيل، وتتعدد 
 هذه الوقائع بتعدد التصرفات القانونية واختالفها وتنوعها.

 الوقائع المنشئة لحقوق التسجيل: -أ

تصرف أو حدوث العملية القانونية المبررة يراد بالواقعة المنشئة لحقوق التسجيل القيام ب
لفرضها وبالتالي فهي تنحصر في تحرير العقود وحدوث التفويتات المنصوص عليها في 

 المدونة العامة للضرائب التي تخضع للتسجيل اإلجباري ولقد تم النص عليها في

إليها في  من المدونة العامة للضرائب، وغير هذه العقود والمحررات المشار 127المادة 
 هذه المادة فالتسجيل بشأنها اختياري إذا رغب أطراف العقد في ذلك أو أحدهم.

وبالنسبة للمحررات الخاضعة وجوبا للتسجيل والتي تهم العقار ويمكن إجمالها فيما 
 يلي:

جميع االتفاقات المكتوبة والشفوية وكيفما كان المحرر المثبت لها عرفيا أو رسميا  -
 يلي:والمتعلقة بما 

  ( فيما عوض )البيع أو الهبة أو المعاوضةالتفويتات بين األحياء بعوض أو بغير
يخص العقارات المحفظة أو غير المحفظة أو الحقوق العينية الواقعة عليها، وكذا 
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تفويت أسهم وحصص المشاركة في الشركات العقارية أو الشركات التي يغلب 
 .1الطابع العقاري  عليها

 اإليجـــار 

   أو  اإليراد الدائم لألموال العقارية واإليجار الحكري وكذا اإليجار لمدى الحياةذي
  لمدة غير محددة

  ،التخلي عن الحق في اإليجار أو االستفادة من وعد من اإليجار واقع على عقار
 أو جزء منه سواء وصف بتخل عن العتبة أو بتعويض عن اإلفراغ أو غير ذلك.

  ات وللحقوق العقارية واألصول التجارية.اإليجار من الباطن للعقار 

 جميع المحررات العرفية أو الرسمية المتعلقة بما يلي: -

 إنشاء رهن رسمي. 

 فظين على األمالك العقود المبرمة في بلد أجنبي إذا تم استعمالها من طرف المحا
 .العقارية

 .قسمة األموال العقارية 

                                                 
: هي التي ينقسم رأسمالها إلى حصص مشاركة أو أسهم اسمية، وتكون أصولها متآلفة ات ذات الغرض العقاري الشرك - 1

ما في  أرض معدة لهذا الغرض ويكون  إما من وحدة سكنية يشغل جميعها أو جلها أعضاء الشركة أو بعضهم، وا 
ات عقارية وينص نظامها األساسي على غرضها ينحصر في القيام باسمها بتملك أو بناء عقارات جماعية أو مجموع

تمكين كل عضو من أعضائها المعنيين بأسمائهم من حرية التصرف في جزء من العقار أو المجموعة العقارية المطابق 
لحقوقهم في الشركة ويتكون كل جزء من وحدة أو وحدات معدة الستعمال مهني أو للسكنى يمكن استخدامها لذلك على 

 المدونة العامة للضرائب(.من  3حدة )المادة 
على األقل من قيمتها  %75هي التي يتكون إجمالي أصولها الثابتة سن  الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري: 

المحددة عند افتتاح السنة المحاسبية التي تم خاللها التفويت المفروضة عليه الضريبة بعقارات أو سندات مشاركة 
طابع العقاري، وال تعتبر في ذلك العقارات المخصصة من لدن الشركة الستغاللها الصناعي صادرة عن الشركات ذات ال

 أو التجاري أو الحرفي أو الفالحي أو لمزاولة مهنة حرة أو إلسكان مستخدميها المأجورين.

 



 44 

 رية أو التخلي عنها.الرهن العقاري الحيازي أو رهن األموال العقا 

العبريون والمتعلقة بصكوك إثبات  المحررات التي ينجزها العدول والموثقون 
 نيا، رفع اليدة حق الشفعة، االسترجاع في بيع الثالملكية،إعفاء الشركة، التنازل عن ممارس

 عن التعويض فيما يخص العقارات والمخالصات في شراء العقارات.

 لى حقوق التسجيل:االستثناءات الواردة ع -ب

من المدونة العامة للضرائب حددت على سبيل الحصر  127و 126إذا كانت المادة 
من نفس المدونة  129العقود والتفويتات والمحررات الخاضعة لرسوم التسجيل، فان المادة 

أقرب مجموعة من االستثناءات وذلك بإعفاء مجموعة العقود نظرا لطبيعتها الخاصة، والتي 
وضوعها تنظيم وتسيير مصالح وحاجيات ذات نفع عام أو تنجز في إطار المساطر يكون م

لى اإلدارية المختلفة، أو لكون هذه العقود والتصرفات أبرمت ألجل منفعة عامة أو تهدف إ
 . 1غايات اقتصادية واجتماعية

 ويمكن إجمال هذه االستثناءات في المحررات التي تهدف المنفعة العامة أو تتعلق
، والمحررات التي لها غايات اجتماعية 2م بها الدولة والجماعات المحليةلتصرفات التي تقو با

 واقتصادية، كالمحررات التي تقوم بها بعض الهيئات والجمعيات التي يغلب على

أنشطتها الطابع االجتماعي واإلنساني، أو المحررات التي تروم تشجيع االستثمار 
 وتحقيق اإلقالع االقتصادي. 

 عارها:ل وأسوعاء رسوم التسجي -2

                                                 
  .182إبراهيم أحطاب. مرجع سابق. الصفحة  - 1
دولة وكذا المحررات التي لها عالقة بنزع الملكية من أجل المنفعة مثال االقتناءات والمعاوضات المنجزة من طرف ال - 2

 العامة واالحتالل المؤقت.
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تطبيق رسوم التسجيل على العقود والمحررات الخاضعة إجباريا للتسجيل حسب 
االتفاقات وااللتزامات المترتبة عنها، كما تخضع لنفس األحكام والعقود العرفية المقدمة إراديا 

 الستيفاء رسوم التسجيل. وتحدد أساسا الضريبة في:

  لكية المنجزة بعوض:ات ونقل المـالبيوع -أ

به رسوم التسجيل هو الثمن المعبر عنه، ويمكن إضافة إلى  األساس الذي تحسب
طرف مؤسسات االئتمان والتحمالت  من القيمة الخاضعة للضريبة ثمن اقتناء هذه األمالك

في البيع بالمزايدة، وثمن السمعة التجارية والحق في اإليجار بالنسبة للتخلي بعوض في 
 التجارية. األصول

 يكون األساس الضريبي قيمة الشيء المعاوض به األكثر قيمة. :اوضـاتالمع -ب

يكون األساس هو المبلغ  :قيمة األموال العقارية بين الشركاء أو الورثة -ج
 الصافي لألصول المراد قسمتها.

األساس الذي تحسب به رسوم التسجيل يكون في  نقل الملكية بغير عوض: -ت
مصرح به من قبل األطراف لقيمة األموال الموهوبة دون إسقاط التقرير ال
 التحمالت.

يكون األساس هو قيمة العقارات المتعلقة بهذه الصكوك  رسوم إثبات الملكية: -ح
ين بكل دقة حدود ويجب أن تقرر على حدة قيمة كل عقار أو جزء منه ويجب تعي

 قيمتها وطبيعتها وحدودها.تلك العقارات و 

لثمن والمبالغ التي أبرمت يكون األساس في ا الحيازية العقارية: الرهون  -د
 لضمانها.

ئم للعقارات واإليجارات الحكرية في اإليجار ذات اإليراد الدا ود اإليجـار:ـعق ه(
( مرة اإليراد أو الثمن السنوي مع  20حسب األساس  في رأسمال يعادل عشرون )ي
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يجار لمدى الحياة فيكون األساس الرأسمال إضافة التحمالت أو فيما يتعلق بعقود اإل
 يعادل عشر مرات الثمن.

يوما تبدأ من تاريخ إنشائها  30وحددت المدونة العامة للضرائب أجل التسجيل في 
أو داخل أجل ثالثة أشهر  127في المادة المنصوص عليها  بالنسبة للمحررات واالتفاقات

تبرعات المعلقة على حدوث الوفاة، وبالنسبة لألوامر ابتداء من تاريخ الوفاة إذا تعلق األمر بال
 واألحكام الصادرة بمختلف المحاكم فلها نفس أجل التبرعات يبدأ من تاريخ صدورها.

، وفيما ة والرسوم الثابتةيالنسبسجيل، فيمكن التمييز بين الرسوم وبالنسبة لمبلغ رسوم الت
والتي تهم  %06أربع نسب: نسبة  حددت المدونة العامة للضرائبيتعلق بالصنف األول 

 أساسا جميع البيوعات ورسوم إثبات الملكية باإلضافة إلى التخلي بعوض أو بغير عوض
أسهم المشاركة في الشركات ذات الغرض العقاري، أو التي يغلب عليها الطابع العقاري  عن

 وكذا عقود اإليجار والتخلي عن الحق في اإليجار.

م شراء األماكن المبنية سواء كانت معدة للسكنى أو لغرض التي ته %3أما بالنسبة 
ملة على بناء مقرر هدمه العارية أو مشت تجاري أو مهني أو إداري، وكذا شراء األرض

 بهدف انجاز عملية التجزئ أو بناء أماكن معدة للسكن أو لغرض تجاري أو مهني.

لعقارية، وكذلك المساحة تهم الرهون الحيازية للعقارات ورهن األموال ا %1.5ونسبة 
العقارية سواء تعلق األمر بالقسمة بين الشركاء أو الورثة بشرط أن ال تكون القسمة مشتملة 
على مدرك أو زائد القيمة، هذا باإلضافة إلى عقود نقل الملكية بين مالكين على الشياع 

 لحقوق مشاعة في عقارات فالحية تقع خارج المدار الحضري.

طبق على المحررات العدلية التي تتضمن نقل ملكية بين األحياء فت %1أما نسبة 
للعقارات والحقوق العينية العقاريـة، وتعفـى هذه المحررات من واجب نقـل الملكية في حدود 

 مبلغ الواجبات التي سبق استخالصها.
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درهم  100حد أدنى ال يجب أن يقل عن  هذه المحررات والعقود يستوفى عليها وجميع
العقود  تدرهم وحدد 200،00لرسم الثابت فقد حددته المدونة العامة للضرائب في أما ا

 من المدونة العامة       135والمحررات التي يطبق عليها على سبيل الحصر في المادة 

 .1للضرائب

إذا كان األصل أن قيمة العقد تحدد كباقي بنود العقد بالتراضي بين الطرفين فانه يجب 
مطابقة للواقع فإلدارة التسجيل مراجعة هذه القيمة إذا رأت أنها ال تطابق  أن تكون حقيقية

الواقع وأنه تم إخفاء جزء من هذه القيمة، لكن ال يحق لها ذلك إال بعد سلوك مسطرة قانونية 
تشكل ضمانة بالنسبة للملزم وتمكنه من إبداء وجهة نظره في األساس الجديد المقترح، وفي 

الملزم بالضريبة  لمحكمة اإلدارية بالدار البيضاء بأن عدم توصلهذا اإلطار قررت ا
باألساس الجديد المعتمد من طرف اإلدارة الضريبية ليس من شأنه قطع التقادم مما يسقط 

 .2فرض رسوم تكميلية على الملزمحق اإلدارة في 

بر خالصة فان رسوم التسجيل ترتبط أساسا في موضوعها على تداول األموال التي تعت
مؤشرا على تطور المعامالت االقتصادية في مجال الملكية العقارية، فهي ترتكز في جوانب 
عدة على أحكام القانون الخاص الذي يعتبر قانونا مكمال لألحكام المضمنة في المدونة 

 العامة للضرائب.

                                                 
 من المدونة العامة للضرائب. 128المادة  - 1
. 1996دجنبر  22منشور بمجلة المعيار عدد   159/94في الملف عدد  11/10/1995بتاريخ  184قرار عدد  - 2

 .333الصفحة 
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 ثانيا: رسوم المحافظة العقارية:

بإيجاد  ادي واالجتماعي،طور االقتصظ العقاري إلى اإلسهام في التـيؤدي نظام التحفي
الرصيد العقاري الصالح لالستثمار في مجاالت اإلنتاج واإلسكان لمواكبة التطورات 
االقتصادية إال أن هذا النظام لم يؤدي إلى األهداف المرجوة منه لبطء مساطره أو كثرة 

ذا باإلضافة التعرضات وطول مسطرة التقاضي مما نتج عنه تفويت فرص استثمار عديدة، ه
إلى أن الرسوم المرتبطة بنظام التحفيظ العقاري ال تتناسب والقدرة الشرائية خاصة إذا ما 
أضيفت إلى مصاريف التسجيل والرسوم الملحقة بها، وبالتالي فيمكن أن تكون هذه الرسوم 
عائقا أمام تطور نظام التحفيظ العقاري وتحقيق األهداف المرجوة منه خاصة المرتبطة 

يونيو  30ي  الصادر 2-97-385حقيق االستثمار والتنمية، ولقد حدد المرسوم رقم بت
تعريفة رسوم المحافظة على األمالك العقارية، وتتعدد هذه الرسوم إلى رسوم نسبية  19971

تقدر على أساس قيمة العقار أو المساحة، ورسوم ثابتة وبالتالي فإننا أوال سنتطرق إلى 
 د ذلك سنتناول الرسوم الثابتة.الرسوم النسبية ثم بع

 الرسـوم النسبيـة:  -1

ما بحسب مساحته. وتتحسب الرسوم  النسبية إما بحسب  لص هذه ستخقيمة العقار وا 
 اتتقييدات هذا باإلضافة إلى العمليلب التحفيظ أو إيداع الالرسوم بمناسبة تسجيل مط

 الطبوغرافية.

 التحفيظ:رسوم المحافظة العقارية بمناسبة إيداع مطالب  -أ

يتعين على طالب التحفيظ بمناسبة تقديمه لمطلب التحفيظ أداء الرسوم المقرر 
. وهذه الرسوم النسبية تحسب بناء على قيمة 1997يونيو  30بمقتضى المرسوم المؤرخ في 

ذا تبين للمحافظ على األمالك العقارية بأن القيمة المصرح بها  العقار أو بحسب مساحته، وا 

                                                 
 1768.1763( ص 1997يونيو  30) 1418صفر  24بتاريخ  4495عدد الجريدة الرسمية  - 1
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الحقيقية للعقار يمكنه داخل أجل سنتين مطالبة المعني باألمر بأداء الفارق  تقل عن القيمة
 الناتج عن إعادة التقييم مع إمكانية تطبيق الغرامات المقررة عند االقتضاء.

فبالنسبة لرسوم التحفيظ العقاري التي تؤدى بحسب قيمة العقار فيمكن التمييز بين 
 ثالث حاالت:

 وحالة التحفيظ اإلجباري وحالة مطلب التحفيظ التكميلي.  حالة التحفيظ االختياري، 

  إذا كانت قيمة العقار موضوع مطلب التحفيظ ال تتعدى  :1حالة التحفيظ االختياري
من قيمة العقار، أما إذا تجاوزت قيمته هذا  %1.5درهم فالرسم الذي يستوفى هو  50.000

حالة الحاالت أدنى ما يستوفى من مجموع القيمة في جميع  %2اء ـالمبلغ فيتم استيف
هو مبلغ  ي وحالة مطلب التحفيظ التكميلي.التحفيظ االختياري، وحالة التحفيظ اإلجبار 

 درهم. 750.00

 :1913غشت  12يكون التحفيظ إجباري وفقا لظهير  حالة التحفيظ اإلجباري 
وضات عقارية المتعلق بالتحفيظ العقاري في حالة تفويت أمالك الدولة أو معاوضتها أو معا

مة أثناء إجراءات الحجز محبسة تحبيسا عموما، وكذلك حالة ما إذا أمرت به المحك
 .2العقاري 

من قيمة العقار إذا كانت هذه األخيرة ال تتجاوز  %0.75ويستوفى رسم مبلغه 
ار هذا المبلغ، وأدنى ما ذا تجاوزت قيمة العقإ %1درهم ورسم مبلغه  50.000
 درهم. 475.00يستوفى

 يهدف مطلب التحفيظ التكميلي إلى تغيير أو  الة مطلب التحفيظ التكميلي:ح
تصحيح مطلب التحفيظ األصلي، فإذا كان المطلب يتعلق بتصرف قابل للتقييم، كالبيع 

                                                 
غشت المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تعديله بأن التحفيظ أمر اختياري غير أنه إذا  12من ظهير  6ينص الفصل  - 1

 أقدم مطلب التحفيظ فانه ال يمكن مطلقا سحبه.
 يظ العقاري.المتعلق بالتحف 1913غشت  12من ظهير  8و  7المادة  - 2
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ما عدا إذا تعلق األمر بالقسمة واإلرث  %1والمقايضة والهبة...الخ، فيستوفى رسم مبلغه 
للوفاة، أما بعد هذه المدة فيستوفى كذلك رسم   نلتاليتيفيستوفى رسم ثابت خالل السنتين ا

عن كل صك عقاري  %2من قيمة العقار، وكذلك رسم بحسب القيمة مبلغه  %1مبلغه 
 يوضع في حالة نقل الملكية.

أما فيما يتعلق برسوم التحفيظ النسبية التي تؤدى بحسب مساحة العقار موضوع مطلب 
االختياري ومطلب التحفيظ اإلجباري يتم التمييز بين  التحفيظ، ففي حالة مطلب التحفيظ

األولى يتم  العقارات التي توجد بالمدار الحضري وتلك التي توجد بالمدار القروي، ففي الحالة
درهم عن كل آر، ونفس المبلغ في المدار القروي عن كل هكتار، أما في   45استفاء مبلغ 

م عن كل آر إذا تعلق األمر بعقار يوجد بالمدار دره 23الحالة الثانية فيتم استيفاء مبلغ 
ذا كان العقار يوجد بالمدار القروي، وفي حالة مطلب التحفيظ  الحضري وعن كل هكتار وا 

للهكتار إذا كانت  درهما   25الذي يستند فيه إلى رسم ملكية خاصة، فيتم استخالص مبلغ 
ويتم استخالص  ارات،  المساحة موضوع مطلب التحفيـظ تساوي أو تقل عن خمس هكت

 درهم إذا كانت المساحة أكثر من هذا العدد. 50.00مبلغ 

 رسوم التحفيظ بمناسبة إيداع التقييدات: -ب

العقار الذي يؤسس بشأنه رسم عقاري يصبح خاضعا إلجراءات التقييد، بحيث تصبح 
جودا وثابتا، جميع التصرفات المتعلقة به واجبة اإلشهار، فالحق الذي يتم تسجيله يصبح مو 

 . 1واالنعدام إلى أن يتم تسجيله والحق الذي لم يسجل يبقى مؤرجحا بين الوجود

 ظ النسبية التي تستوفي في هذه المرحلة فإذا تعلق األمروفيما يتعلق برسوم التحفي
باالتفاقات والتصرفات القابلة للتقييم كالبيع والهبة واالعتراف بحقوق عينية واإليجار فيتم 

 إذا كان األمر يتعلق بحقوق عينية. %1ء رسم بحسب قيمة العقار محدد في استيفا
                                                 

 -الرباط -محمد خيري " قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي " دار نشر المعرفة. مطبعة المعارف الجديدة - 1
 .339الصفحة  2009الطبعة الخامسة 
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أما إذا كان األمر يخص عقود اإليجار فيتم استيفاء رسم بحسب القيمة على أساس 
مجموع مبالغ اإليجار المتعلقة بجميع السنوات التي تستغرقها مدة العقد على أن ال تتجاوز 

 سنة. 20المدة المستحق عنها الرسم 

من  %1 وفي قسمة التركة بعد سنتين على واقعة الوفاة يتم استخالص رسم بحسب
 قيمة العقار.

وبالنسبة للرهون سواء كان رهن رسمي عادي أو رهن حيازي فتؤدى ثالث نسب  
 بحسب القيمة كما يلي:

  0.50...................... 50.000.00رسم بحسب القيمة إلى غاية       % 

  0.75.درهم.................. 150.000.00م إلى دره 50.001من  % 

  1.......................... 5000.000.00درهم إلى  150.001من% 

  0.75.....................100.000.000درهم إلى  5.000.001من% 

 .................0.50................................ما زاد على ذلك% 

 بمناسبة العمليات الطبوغرافية:الرسوم النسبية  -ج

تتعلق العمليات الطبوغرافية بعمليات التقسيم والتجزئة بعضها في بعض وتؤدي في 
 هذه المرحلة رسوم نسبية بحسب قيمة العقار وبحسب مساحته.

إذا تعلق األمر بالتقسيم فيجب التمييز بين رسوم المؤذاة بحسب قيمة العقار، فبالنسبة لل
تقسيم الذي يتطلب انجاز عملية بعين المكان وتتولى اإلدارة إعداد تصميمه، حالتين: حالة ال

وحالة التقسيم الذي ال يتطلب هذا ويقوم مهندس معتمد بإعداد تصميمه، ففي الحالة األولى 
عن وضع الصك العقاري الجديد  %2عن رسم نقل الملكية، ورسم  %1يؤدى رسم مبلغه 
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دماج العقار في عقار آخر محفظ في  %1، أما بالنسبة للحالة الثانية فيستوفى رسم نسبي وا 
 كلتا العمليتين.

عن نقل الملكية  %1أما إذا تعلق األمر بحق عيني أو ملكية فيستوفى رسم مبلغه 
وعن وضع الصك العقاري، ويستوفى كذلك رسم بحسب قيمة المباني والزيادات مبلغه 

0.50% . 

البيانات الواردة في الصك العقاري وحالة األماكن  إذا تعلق األمر بعملية التوفيق بين 
باإلضافة إلى هذه الرسوم تؤدى رسوم نسبية أخرى تحسب بحسب المساحة، فإذا كان األمر 

إذا كان العقار يوجد بالمدار  درهم عن كل آر 45.00يم يؤدى مبلغ يخص عملية التقس
المدار القروي، أما إذا كان الحضري، ونفس المبلغ عن كل هكتار إذا كان العقار يوجد ب

درهم عن كل قطعة أرضية إذا كانت اإلدارة هي التي  80.00األمر يهم التجزئة فيؤدى مبلغ 
 40.00أعدت التصميم، أما إذا تم إعداد التصميم من طرف مهندس معتمد فيؤدى مبلغ 

 درهم عن كل قطعة.   

 ة:الرسوم الثابت -2

رسوم أخرى ثابتة سواء بمناسبة تقديم مطلب باإلضافة إلى الرسوم النسبية تؤدى 
 التحفيظ، أو بمناسبة إيداع التقيدات أو بمناسبة العمليات الطبوغرافية المختلفة.

 بمناسبة إيـداع مطلب التحفيـظ: -أ

 :تؤدى الرسوم الثابتة اآلنية: حالـة التحفيـظ االختياري 

 ............درهم 450.00............................رسم اإلشهار 

 ..درهم 75.00...........رسم على تسليم نسخة من الصك العقاري 

 ..............درهم75.00......................... رسم ثابت آخر 
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أما إذا كان مطلب التحفيظ يستند إلى رسم ملكية خاصة يؤدى رسم ثابت واحد وهو 
 درهم. 200.00رسم اإلشهار 

 :ؤدى الرسوم الثابتة اآلتية:ت حالـة التحفيـظ اإلجبـاري 

 .......درهم 252.00................................رسم اإلشهار 

 .................درهم 75.00...........................رسم ثابت 

 درهم 75.00....الصك العقاري......... رسم على تسليم نسخة من 

 :بل للتقييم قييم أو غير قاسواء كان التصرف قابل للت حالة المطلب التكميلي
 75.00درهم، والثاني رسم ثابت مبلغه  225.00رسمين األول رسم اإلشهار ومبلغه فيؤدى 
 ركات.نفس الرسمين يستخلصان بالنسبة التدرهم، و 

أما إذا تعلق األمر بعملية القسمة، فإذا كان ذلك خالل السنتين المواليتين لواقعة الوفاة 
 300.00درهم ورسم آخر ثابت مبلغه  225.00اإلشهار مبلغه فيؤدى رسمين كذلك، رسم 

 درهم.

أما إذا كان ذلك بعد مرور السنتين فباإلضافة إلى رسم اإلشهار يؤدى رسم ثابت آخر 
 درهم لكل عقار. 75مبلغه 

 بالنسبة لعمليات التحديد: -

حديده يقع إذا كان العقار المطلوب ت 300رسم ثابت قدره  يؤدى عنه االنتقال التكميلي
في منطقة إقامة المهندس، أما إذا كان يقع في منطقة غير منطقة إقامة المهندس يؤدى 

ذا تم االنتقال لمرة ثانية ففي الحالة األولى يؤدى رسم مبلغه  450رسم  درهم  450درهم، وا 
درهم هذا باإلضافة إلى رسم اإلشعار عن إعالن جديد  600وفي الحالة الثانية يؤدى رسم 

 درهم. 225.00هاء عمليات التحديد مبلغه بانت
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 وتؤول هذه الرسوم إلى الخزينة مهما كان مآل مطلب التحفيظ.

 بالنسبـة إليـداع التقييـدات: -ب

 بالنسبة للتقييدات تؤدى الرسوم اآلتية: -

 ..................................درهم. 75.00الحقوق العينية وغيرها 

 درهم. 75.00................................ركات................الت 

 ركة خالل السنتين المواليتينقسمة الت 

  ...........................................درهم. 300.00لواقعة الوفاة 

 قسمة الشركة بعد السنتين المواليتين 

  درهم عن كل عقار. 75...............................الوفاة...... لواقعة 

 درهم. 150.00...يم....................ابلة للتقيبالنسبة للوقائع غير الق 

 درهم. 150.00.................................القيد في عدة محافظات 

 ..................درهم. 75.00الرهن الرسمي العادي والرهن الحيازي 

 .......ل عقار.درهم لك 150.00افتكاك الرهن الرسمي والرهن الحيازي 

 بالنسبة للعمليات الطبوغرافية ومختلف العمليات: -ح

 :درهم عن  75.00يؤدي رسم في وضع نسخة للصك العقاري مبلغه  عملية التقييم
كل نسخة ورسم ثابت آخر بنفس المبلغ، ونفس الشيء بالنسبة لوضع صك خاص لحق 

ؤدى رسم مبلغه عيني أو ملكية قائمة، وبالنسبة إلدماج العقارات بعضها في بعض ي
درهم، ونفس الرسم يؤدى  75.00درهم عن كل عقار يراد إدماجه إضافة إلى رسم  150.0

 حالة التوفيق بين البيانات الواردة في الصك وحالة األماكن.
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 :درهم سواء  75.00يؤدى رسم ثابت مبلغه  عملية التجزئة والتحقق من التجزئة
 ف مهندس معتمد.أعدت اإلدارة التصميم أو تم إعداده من طر 

 :إذا كان العقار المراد تحديده يقع بمحل إقامة القائم  استئناف عمليات التحديد
للمرة الثانية أما إذا كان  450درهم للمرة األولى و  300.00بالعملية يؤدى رسم ثابت مبلغه 

ة درهم للمر  450.00العقار يقع خارج منطقة القائم بعملية التحديد فيتم استخالصها مبلغ 
 درهم بالنسبة للمرة الثانية. 600.00األولى و 

 :300.00درهم أو  150.00يؤدى رسم ثابت قدره  إعادة وضع عالمات الحدود 
 درهم بحسب موقع العقار، ما إذا كان يقع بمنطقة القائم بالعملية أم خارجها.

 باإلضافة إلى الرسوم على العمليات الطبوغرافية تؤدى رسوم أخرى على العمليات
اآلتية في حالة وضع نسخة جديدة من الصك العقاري في حالة ضياع أو سرقة النسخة 

 السابقة أو في حالة تالشيها، ففي هذه الحالة تؤدى الرسوم اآلتية:

 ..................................درهم 225.00رسم اإلشهار 

 ...........................درهم .45.00رسم عن كل صفحة 

 درهم 75.00......................................رسم ثابت 

 .................................درهم 60.00إخراج التصميم 

 :أما في الحالة الثانية فتؤدى الرسوم اآلتية 

 ......................درهم 45.00.......رسم عن كل صفحة 

 ...........درهم 75.00.............................رسم ثابت 

 ......درهم 60.00.............................إخراج التصميم 

 .درهم 300.00درهم وفي الحالة الثانية  500.00وأدنى ما يستوي في الحالة األولى 
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إلى رسم ثابت  ةدرهم باإلضاف 225.00وفي حالة الضياع يؤدى رسم اإلشهار مبلغه 
 75.00م العقار فيؤدى رسم ثابت مقداره درهم، أما فيما يتعلق بتغيير اس 75.00مبلغه 
 درهم. 
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الضرائب والرسوم :    المبحث الثاني

 المحلية

ي كان يتمتع عرفت جبايات الجماعات المحلية عدة إصالحات، فرغم االيجابيات الت
، الذي كان بمثابة القانون اإلطار لجبايات الجماعات المحلية، فان 30.891بها القانون 

كان يعرف بعض الصعوبات واالختالالت في منظومة الجبايات المحلية إما ذات  تطبيقه
في قانون جديد، وبالفعل صدرت المدونة  2نوعي، هذا ما أدى إلى التفكير طابع عددي أو

لتجاوز االختالالت المالية التي تعاني منها الجماعات  3ديدة لجبايات الجماعات المحليةالج
دة مقتضيات جديدة تهم الجباية العقارية، فماهي هذه المقتضيات المحلية، والتي تضمنت ع

التي تنظم الجباية العقارية في مدونة جبايات الجماعات المحلية؟ وما هي حدود الجماعات 
 المحلية في تأسيس الضريبة؟ وأهمية مواردها في تغطية احتياجات الجماعة؟

ا من خالل مطلبين األول هذه مجموعة من اإلشكاالت التي سنحاول التطرق إليه
والمطلب الثاني سنركز فيه  47.06سنخصص لبسط مقتضيات الجباية العقارية في القانون 

محدودية دور الجماعات المحلية في الجباية العقارية سواء على مستوى التأسيس، أو من 
 حيث مواردها.

 مجال الجباية العق ارية في الضرائب والرسوم المحلية المطلب األول:

يحتل التعمير أهمية قصوى في الحياة المعاصرة وأداة لتدخل الدولة والجماعات المحلية 
قصد ضبط المجال الحضري وا عداد التراب الوطني، ويعد من القطاعات المتداخلة العناصر 

                                                 
المتعلق بجبايات الجماعات  1.83.38بتنفيذ القانون  1984أبريل  23الصادر بتاريخ  1.83.38ظهير شريف رقم  -1

 لية.المح
نادية البلغتي"اإلصالح الجبائي المحلي ورهان التنمية" رسالة لنيل شهادة الماستر. كلية العلوم القانونية واالقتصادية  -2

 .9. الصفحة 2010-2009واالجتماعية. جامعة المولى إسماعيل. مكناس. السنة الجامعية 
المتعلق  47.06( بتنفيذ القانون 2007نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19الصادر بتاريخ  07.195ظهير رقم  -3

 .2007دجنبر  3بتاريخ  5583بجبايات الجماعات المحلية. الجريدة الرسمية. عدد 
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يلتقي فيها المعطى العقاري مع التقني إلى الجانب المالي والبشري والسياسي، ولقد خص 
بمجموعة من التشريعات توضح كيفية تنظيم المجال سواء على مستوى  المشرع هذا القطاع

إعداد ودراسة وثائق التعمير أو على مستوى تنفيذ الضوابط التي تنظم كيفية البناء، باإلضافة 
إلى دراسة طلبات ومشاريع الحصول على رخص التعمير، لكن لن يتأتى الحصول على هذه 

 ت المقررة لذلك.الرخص ما لم تؤدى الرسوم والجبايا

باإلضافة إلى هذا نجد أن مدونة جبايات الجماعات المحلية أقرت مجموعة من 
المقتضيات التي تهم مجموعة من الرسوم التي تفرض على العقارات في المجال الحضري 
سواء المبنية أو غير المبنية )الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية( لذا فإننا في هذا 

طرق إلى الجبايات المرتبطة أساسا بعمليات التعمير على أن نتطرق في الفقرة المطلب سنت
 الثانية للجبايات المرتبطة بالعقارات الحضرية.

 الفقرة األولى: الجبايات والرسوم المرتبطة بعمليات التعمير:

الرسوم المحلية المرتبطة بعمليات التعمير تتعلق أساسا بالرسوم على عمليات البناء 
يات تجزئة األراضي، لذا فإننا في هذه الفقرة سنتطرق أوال لمجال فرض هذه الرسوم، ثم وعمل

 سنتناول بعد ذلك أساس فرضها وتحصيلها.

 أوال: مجال فرض الرسوم على عمليات التعمير:

عمليات التعمير، الرسم على عمليات تجزئة األراضي  على يهم مجال فرض الرسوم
 والرسم على عمليات البناء.

 1الرسوم على عمليات التجزئة -1

                                                 
"تعتبر تجزئة عقارية تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو اإليجار أو القسمة إلى بقعتين أو أكثر لتشييد مبان  - 1

أو تجاري أو حرفي مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد  للسكن أو لغرض صناعي أو سياحي
 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية. 25.90تجزئته" المادة األولى من القانون 
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تسري الضريبة على عمليات تجزئة األراضي على كل المستفيدين من رخصة التجزئة 
داخل المدار الحضري أو المراكز المحددة والمناطق المحيطة بالجماعات الحضرية وكذلك 

 .1االستشفاء المحددة بنص تنظيميبالمحطات الصيفية والشتوية.ومحطات 

من هذا الرسم كل  يعفى من مدونة جبايات الجماعات المحلية 59المادة  ولقد استثنت
 من:

 .وكالة اإلسكان والتجهيز العسكري 

  الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية بالنسبة للعمليات المتعلقة ببناء مساكن اجتماعية
لبرنامج "النسيم" المتواجد بجماعات دار بوعزة ولسفاسفة الخاص بإعادة إيواء 

 المدينة القديمة بالدار البيضاء. سكان

 .شركة سال الجديدة 

  وأقاليم شمال المملكة،  لعماالتوكاالت اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية
 ولألقاليم الجنوبية وأقاليم الشرق.

 .وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق 

موعات المتعلق بالتجزئات السكنية والمج 25.90من القانون  33وبمقتضى المادة 
العقارية، فعمليات التفويت تكون ممنوعة قبل الحصول على شهادة التسليم المؤقت باستثناء 
حالة االنجاز الجزئي لإلشغال وفي حدود جد ضيقة شريطة أن يكون مرخصا بذلك مسبقا. 
فمن خالل هذه التدابير يهدف المشرع ضمان حقوق الجماعة واستقرار المعامالت، وعلى أي 

 ات التجزئة هو تضريب للرأسمال أو الثروة العقاريةتضريب عملي

                                                 
 من مدونة جبايات الجماعات المحلية. 2المادة  - 1
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في حد ذاتها وهذا أمر محمود رغم الثغرات المسجلة بسبب عدم تشخيص الملزم 
الضريبي، إذ سوى المشرع بين الملزم كشخص طبيعي والملزم كشخص معنوي وكذلك ضيق 

 . 1لنطاق الجغرافي لتطبيق الرسما

 الرسوم على عمليات البناء: -2

الضريبة على عمليات البناء وا عادة البناء وتوسيع المباني كيفما كان نوعها  تفرض
وكذا عمليات الترميم التي تستوجب الحصول على الرخصة، وبهذا يكون المشرع المغربي 
سلك مسلك نظيره الفرنسي الذي يخضع عملية البناء وتوسيعه لرسم التجهيز المحلي الذي 

المعدل، وكذلك نفس الشيء  1967دجنبر  30اري بتاريخ أسس بموجب قانون التوجيه العق
 بالنسبة للمشرع التونسي.

من مدونة جبايات الجماعات  50وعمليات البناء المذكورة أعاله وردت في المادة 
المحلية على سبيل الحصر ال على سبيل المثال بدليل أن الفقرة الثانية من نفس المادة جاء 

أي في –الواردة في هذا الباب كل العمليات المشار إليها أعاله فيها بأنه يقصد بكلمة بناء 
 .-50الفقرة األولى من المادة 

ون من رسوم عمليات وأعفى المشرع من هذا الرسم باإلضافة إلى األشخاص الذين يعف
 :التجزئة كل من

  من المدونة العامة للضرائب. 28المساكن االجتماعية المشار إليها في المادة 

 من الفئة القروية المتواجدة بالجماعات القروية. المساكن 

 .العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين 

 .مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان 

                                                 
وجوانبه العملية" أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في  30.89نون أحمد حضراني "النظام الجبائي المحلي بين مقتضيات قا - 1

القانون العام. كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية. جامعة الحسن الثاني. الدار البيضاء. السنة الجامعية 
 117الصفحة  199-2000



 61 

 .مؤسسة محمد الخامس للتضامن 

 .مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان 

 .مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين 

 الوطني لألعمال الجامعية والثقافية. المكتب 

 .جامعة األخوين بايفران 

 .بنك المغرب بالنسبة للبنايات المخصصة لسك األوراق النقدية والقطع النقدية 

 .البنك اإلسالمي للتنمية 

 .البنك اإلفريقي للتنمية 

 .الشركة المالية الدولية 

 .وكالة بيت مال القدس الشريف 

 طقة الحرة لميناء طنجة بالنسبة للعمليات التي يتم انجازها المقاوالت المتواجدة بالمن
 داخل هذه المنطقة.

وربط المشرع الرسوم على عمليات البناء بالحصول على الترخيص، وأن موضوع طلب 
قاصر على مجاالت جغرافية دون أخرى، فوجوب  12-90الترخيص بالرجوع إلى القانون 

ضرية والمراكز المحددة، وكذا المناطق الحصول على رخصة يكون في الجماعات الح
المحيطة بها والمجموعات العمرانية وفي جميع أو بعض أراضي جماعة قروية، أو في 
الجماعات القروية التي تكتسي صبغة سياحية أو صناعية أو منجميه باإلضافة إلى 

 .1لجماعات الخاضعة لتصميم النموا

                                                 
 .12-90من القانون  1و المادة  40المادة  - 1
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ة لفرض الضريبة على عمليات البناء وأن عدم الربط الكلي بين المجاالت الجغرافي
والحصول على الرخص اإلدارية من شأنه أن يحرم الجماعات القروية من موارد مالية هامة 
يمكن االستعانة بها لتحقيق التنمية المحلية، وعليه يجب جعل الرسوم المتعلقة بالبناء بالعقـار 

 يـات البناء في وليس بالمجال الجغرافـي. وفي فرنسا يفـرض الرسم على عمل

سكان نسمة إذ تم ربط الرسم بعدد  10.000الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 
 .1الجماعة

ويالحظ في هذا اإلطار كذلك، أن مدونة جبايات الجماعات المحلية سوت بين 
المستفيد العادي من رخصة البناء والمستثمر والمقاول في هذا المجال، كما أن التعاونيات 

ان كانت معفية من مجموع الرسوم المقررة في المدونة العامة للضرائب، فإنها لم السكنية و 
 تعفى من الضريبة على عمليات البناء، الشيء الذي ينافي مبدأ العدالة الضريبية.

 ثانيا: األساس المفروضة عليه الضريبة وتحصيلها:

عنه في يختلف األساس الضريبي المفروضة عليه الضريبة في عمليات التجزئة 
 عمليات البناء وكذا في تحصيلها.

 في الرسم على عمليات التجزئة: -1

قبل التطرق لتحصيل الرسوم على عمليات تجزئ األراضي سنتناول أوال الوعاء 
 الضريبي في هاته الرسوم.

 : الوعـاء الضريبي -أ

ات من مدونة تحصيل الديون العمومية يحتسب الرسم على عملي 60انطالقا من المادة 
التجزئ على أساس مجموع تكلفة األشغال التي يتطلبها تجهيز التجزئة سواء من حيث 
الطرقات أو ربطها بالماء الصالح للشرب والكهرباء وقنوات التطهير، هذا دون احتساب 

                                                 
 .136ق. الصفحة أحمد حضراني. مرجع ساب - 1
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األساس المعتمد  لفرض الرسم التجهيزات األساسية أو  ان الضريبة على القيمة المضافة. إذ
 تجزئات.البنية التحتية لل

المتعلق بالتجزئات والمجموعات العقارية، نجده في  25-90لكن بالرجوع إلى القانون 
المادة التاسعة منه عددت أشغال التجهيز في الطرق وأماكن السيارات وشبكة توزيع الماء 

 الصالح للشرب والكهرباء وتهيئة المساحات غير المبنية كالمالعب هذا باإلضافة إلى

بشبكة االتصاالت. وهذا ما يمكن اعتباره ثغرة يمكن أن تشكل منفذا ربط التجزئات 
للتهرب الضريبي، فغالبا ما يتم اعتماد تكلفة التجهيز المشكلة من الطرقات وشبكة الماء 

، وكان 1ة بالهاتف وشبكة تطهير السائلالصالح للشرب والكهرباء باإلضافة إلى ربط التجزئ
تم اعتماد القيمة التجارية لألرض والتي يمكن احتسابها من من األولى في هذه الحالة التي ي

 تاريخ طلب الرخصة إلى تاريخ منحها.

 سعر الرسم وتحصيله: -ب

حددت مدونة جبايات الجماعات المحلية سعر الرسم المفروض على التجزئات مابين 
 من التكلفة اإلجمالية التي يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة. %5و  3%

من نفس القانون، يتم تحديد السعر بكل دقة من طرف رئيس  168جوع إلى المادة وبالر 
ن ذلك، ومن شأن هذا ع متناعهالجماعة بعد مداولة المجلس الجماعي في ذلك، وفي حالة ا

تناع اإلضرار بالمنفعة العامة للجماعة يجوز لوزير الداخلية أو الشخص المفوض له ماال
 الجهات والعماالت.بالنسبة للجماعات الحضرية و 

أما إذا تعلق األمر بالجماعات القروية فيتم تحديد السعر في هذه الحالة العامل أو 
الشخص الذي فوض له ذلك، يتم التحديد بشكل تلقائي بعد إعالم رئيس الجماعة بصفته 

 اآلمر بالصرف.

                                                 
 .118أحمد حضراني. مرجع سابق الصفحة  - 1
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قصى وهذا على خالف ما كان مقررا في القانون السابق حيث أنه تم تحديد الحد األ
 .1لهذا الرسم دون تحديد حده األدنى

اإلقرار الخاص بطلب الحصول على رخصة  بانشطاروبالنسبة ألداء الرسم فيتميز 
من المبلغ  %75ددة في حاإلذن بإحداث التجزئة بحيث تؤدى دفعة تحت الحساب م

، المستحق أثناء الحصول على الرخصة، في حين يستوفي الباقي بعد تسلم شهادة المطابقة
 ، وتعني شهادة المطابقة مطابقـة 2قية ألشغال التجهيزويتم اعتبار مجموع التكلفة الحقي

 األشغال المنجزة للتصاميم والدراسات التي أعدت من أجل الحصول على الترخيص.

أما بالنسبة للجهة المشرفة على عملية االستخالص فيتمثل في محاسب الجماعة، وله 
رات الملزم، لكن هذا ليس باألمر اليسير بالنسبة له، ومع ذلك صالحية تحديد ومراجعة إقرا

يظل مجال تضريب عمليات التجزئ قاصرا في غياب رسم إضافي يفرض على مجموع القيم 
 الزائدة التي ينتفع منها المستفيد من اإلذن بالتجزئة بعد انجازها وعرضها على البيع.

 في الرسم على عمليات البناء: -2

سم على عمليات التجزئة، يتكون األساس الضريبي المفروضة عليه على خالف الر 
الضريبة في عمليات البناء من عدد األمتار المربعة المغطاة، وبالنسبة للمباني التي لها 
بروزات إلى األمالك الجماعية العامة فان مساحة هذه البروزات تضاعف عند احتساب 

 بناء.الرسم، وتؤدى مرة واحدة عند تسليم رخصة ال

 من مدونة جبايات الجماعات المحلية هذه الرسوم فيما يلي: 54ولقد حددت المادة 

  عمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية والعقارات المعدة لغرض صناعي
 درهم للمتر المربع المغطى. 20إلى  10ا تجاري أو مهني أو إداري من 

                                                 
 الذي كان يهم جبايات الجماعات المحلية. 30.89من القانون  170المادة  - 1
 من مدونة جبايات الجماعات المحلية. 63و  62المادتين  - 2
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  ع المغطى.للمتر المرب 30إلى  20المساكن الفردية من 

  درهم إلى خمسمائة درهم. 100الترميمات تؤدى عنها مبلغ من 

 وتؤدى هذه الرسوم تلقائيا لدى وكيل مداخيل الجماعات عند تسليم رخصة البناء.

وعلى خالف ما كان معمول به سابقا نجد أن المشرع حدد أسعارا قصوى للرسم كما 
ال البناء وأغراضه، والمعمول به في قام بتحديد الحد األدنى لألسعار، وذلك تبعا إلشك
من قيمة مجموع العقار ويمكن أن  %1القانون الفرنسي أنه حدد الرسم المحلي للتجهيز في 

، ونجد هنا انه بدل اعتماد األمتار المربع اعتمد قيمة العقار كأساس لفرض %5يصل إلى 
ي جل التشريعات به فالرسم، وبالنسبة ربط التحصيل بالحصول على الرخصة يتم العمل 

 . 1المقارنة

إذا كانت وكالة المداخيل الجماعية تعتبر طرفا فاعال في عملية منح الرخص ولها 
امتياز هذا المنح ولو جزئيا باعتبارها المكلفة باستيفاء الرسم الذي ال يقبل التقسيط كما هو 

القانونية  الشأن في عمليات التجزئ، فإلى أي حد تلتزم هذه الجهة بتطبيق المقتضيات
المرتبطة بالحصول حالة اإلخالل بها فتسليم رخصة البناء يعني احترام الوثائق المقدمة 
للحصول عليها لقواعد وقانون التعمير، لكن بعد تسليم رخصة البناء يجب أن تكون األشغال 
مطابقة للتصميم والدراسات المعدة من قبل، والمصلحة المكلفة باستخالص رسم عمليات 

ء سابقا أي قبل منح الترخيص أو بعد هذه المرحلة فتتدخل مصلحة التعمير بالجماعة البنا
لمراقبة األشغال التي تم القيام بها، خاصة وأن األمر يتطلب شهادة المطابقة وصالحية 

 السكن. 

 باقي الجبايات العقارية المحليةالفقرة الثانية: 

عات المحلية عدة رسوم مرتبطة بمثابة مدونة جبايات الجما 47.06يتضمن القانون 
بالعقار سواء المبني أو غير المبني وتختلف هذه الرسوم من حيث تحصيلها، فباستثناء 

                                                 
 .1967من القانون العقاري الفرنسي  62الفصل  - 1
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الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية التي يعود أمر تحصيلها إلى المصالح الجبائية 
ات الجماعية( للجماعة، فان باقي الرسوم العقارية )الرسم المهني، رسم السكن ورسم الخدم

 يعود أمر تحصيلها إلى المصالح الجبائية التابعة للمديرية العامة للضرائب.

انطالقا من هذه فإننا في هذه الفقرة سنتطرق أوال إلى الرسوم المرتبطة بالعقار المبني  
 ثم بعد ذلك سنتناول الرسوم المرتبطة بالعقار غير المبني.

 نيالرسوم المرتبطة بالعقار المبأوال: 

يمكن حصر الرسوم العقارية المحلية، إذا تم إنشاء الرسم المهني المفروضة على 
 العقار المبني في رسمين: رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية. 

 رسم السكـن: -1

رسم السكن رسم سنوي يفرض على العقارات المبنية والمباني على اختالف أنواعها 
ها سكنا رئيسيا لهم أو يتم وضعها مجانا تحت تصرف والتي يتخذها مالكوها جميعها أو بعض

األزواج أو األصول أو الفروع التخاذها سكنا لهم، ويدخل فيها حتى األراضي المتعلقة 
 بالمباني المفروضة عليه الضريبة.

 1918وكان الرسم يعرف فيما قبل باسم الضريبة الحضرية، ويرجع تاريخه إلى سنة 
المتعلق بمدونة جبايات الجماعات  97.06آخرها القانون أعيد تنظيمه مرات عدة كان 

 المحلية، فما هو مجال فرض الرسم؟ وعاؤه وتحصيله؟

 مجـال فرض الرسم: -أ

 يهم مجال فرض ارسم األشخاص الخاضعون للرسم، والمجال الترابي لفرضه.
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 الطبيعية صففيما يتعلق بالملزم الضريبي في رسم السكن يجب التمييز بين األشخا
واألشخاص المعنوية، بالنسبة للحالة األولى يفرض الرسم باسم المالك أو من له حق االنتفاع 

 .1لم يعرف صاحب حق االنتفاع منهواضع اليد عليه إذا  وأو باسم حائز العقار أ

ويفرض الرسم في حالة الشياع باسم جميع المالك إال في الحالة التي يطلبون فيها من 
 م ملزما في حدود الوحدة السكنية التي تشكل سكنا مستقال.اإلدارة بجعل كل منه

وفي الحالة الثانية يفرض الرسم باسم الشركة إذا تعلق األمر بشركة عقارية مالكة 
، أما إذا تعلق األمر بشركة 2و جلها أعضاء الشركة أو بعضهملوحدة سكنية، يشغل جميعها أ

بناء عقارات جماعية، مجموعات عقارية  عقارية ينحصر غرضها في القيام باسمها بتملك أو
وينص نظامها األساسي على تمكين كل عضو من أعضائها المعينين بأسمائهم من حرية 

 التصرف في جزء من العقار أو المجموعة العقاريـة المطابق لحقوقه 

في الشركة، فيوفى الرسم باسم كل واحد من الشركاء هذا مع مراعاة االستثناءات 
 المقررة.

ا فيما يتعلق بالمجال الترابي لفرض الرسم على السكن، فان فرضه يكون داخل أم
الجماعات الحضرية والمناطق المحيطة بهذه الجماعات والمراكز المحددة المعينة بنص 

التي المعدنية تنظيمي باإلضافة إلى المحطات الصيفية والشتوية ومحطات االستشفاء بالمياه 
 رض فيها بنص تنظيمي.يتم تحديد الدوائر التي تف

 وعاء الرسم وتحصيله:  -ب

تعد القيمة االيجارية أساس حساب رسم السكن، أما إذا كان المستغل للعقار هو مالكه 
 30من ظهير  32فيتم التقدير عن طريق لجنة اإلحصاء المنصوص عليها في المادة 

                                                 
 لجماعات المحلية.من مدونة جبايات ا 20المادة  - 1
 من المدونة العامة للضرائب. 3المادة  - 2
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يوجد به العقار في ، ويؤخذ بالقيمة الكرائية المتوسطة في نفس الحي الذي 2007نوفمبر 
 .%2حالة تباين أثمان الكراء وتتم مراجعة أثمان الكراء خمس سنوات بزيادة نسبتها 

حسب  %30و  %10ويتراوح سعر رسم السكن المطبق على القيمة االيجارية ما بين 
 الجدول اآلتي:

 سعر الرسم القيمة االيجارية
 معفى 5000أقل من 

 %10 درهم 20000إلى  5001من 
 %20 درهم 40.000إلى  20.001 من

 %30 فما فوق  40.001

 ويؤدى الرسم عن طريق إصدار الجداول السنوية عن المصالح الضريبية.   

إال أنه ما يمكن مالحظته في هذا اإلطار أن المشرع لم يميز في فرض الرسم بين 
الضريبية، األشخاص الطبيعية و األشخاص المعنوية، وهذا يمكن أن يمس بمبدأ العدالة 

يرها التي تملك فالمالك لعقار واحد وهو مصدر دخله يختلف على الشركات العقارية وغ
 . 1عقارات عديدة

 رسم الخدمات الجماعية:   -2

رسم الخدمات الجماعية رسم سنوي كذلك يفرض بموقع العقارات الخاضعة للرسم باسم 
اضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه المالك أو من له حق االنتفاع أو باسم حائز العقار أو و 

أو صاحب حق االنتفاع منه، يفرض الرسم بالنسبة للعقارات على اختالف أنواعها باإلضافة 
 إلى المعدات ووسائل اإلنتاج الخاضعة للرسم المهني.

                                                 
سعيد جفري، هشام مليح، عبد اإلله "جبايات الجماعات المحلية بالمغرب" مطبعة طوب بريس.    الرباط. الطبعة  - 1

 .80. الصفحة 2008األولى نوفمبر 
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وبالنسبة لمجاله الترابي فانه يخضع لنفس مقتضيات رسم السكن، هذا مع مراعاة 
لمقررة من مدونة جبايات الجماعات المحلية، وا 34يها في المادة االستثناءات المنصوص عل

 .1لمجموعة من اإلعفاءات

ويعتمد في تحديد أساس فرض الرسم القيمة االيجارية فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة 
لرسم السكن والرسم المهني وتحسب القيمة االيجارية بنفس طريقة احتسابها في الرسمين، أما 

مر بعقارات غير خاضعة لرسم السكن فيحسب الرسم إما على أساس مبلغ إذا تعلق األ
اإليجار اإلجمالي لتلك العقارات إذا كانت مؤجرة أو قيمتها االيجارية عندما تكون موضوعة 

 رهن إشارة الغير بدون مقابل.

 %10.50من مدونة جبايات الجماعات المحلية سعر الرسم في  36وحددت المادة 
يجارية بالنسبة للعقارات الواقعة في المدار الحضري والمراكز المحددة من القيمة اال

والمحطات الصيفية والشتوية ومحطات االستشفاء بالمياه المعدنية، أما إذا تعلق األمر 
 من القيمة االيجارية. %6.50بالمناطق المحيطة بالجماعات المحلية فيتم تطبيق سعر 

 نيةغير المبثانيا: الرسم على األراضي الحضرية 

الضريبة على األراضي الحضرية غير المبنية من حيث التسمية فقط تذكر بالضريبة 
واستهدفت التخفيف من ظاهرة تجميد األراضي  1978السنوية والتي جاء بها قانون مالية 

أما  1983والحد من المضاربة العقارية، إال أنه تم إلغاؤها بمقتضى قانون المالية لسنة 
منصوص عليها في مدونة جبايات الجماعات المحلية جاءت لتحل محل رسم الضريبة ال

ظل العمل به إلى حدود سنة الصيانة المفروض على األراضي الحضرية غير المبنية الذي 
 فماهي المقتضيات القانونية التي تنظم الرسم؟ 19912

 

                                                 
 انظر الفصل المبحث األول من الفصل الثاني. - 1
 .91سابق. الصفحة  أحمد جفري. مرجع - 2
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 مجـال فرض الرسم وتصفيته: -1

عمليات التصفية األساس المفروضة  يهم مجال فرض الرسم نطاق سريانه، وتشمل
 عليه الرسم وسعره.

 نطاق سريان الرسم: -أ

الضريبة على األراضي الحضرية غير المبنية تهم األراضي الحضرية غير المبنية 
الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة الخاضعة على األقل لوثيقة 

نية المخصصة لالستغالل الفالحي أو المهني كيفما التعمير مع استثناء األراضي غير المب
 كان نوعه في حدود خمس مرات مساحة األراضي المستغلة.

وتخضع لها كذلك األراضي التابعة لبنايات غير مهيأة أو مهنية بشكل بسيط والتي 
تفوق مساحتها خمس مرات المساحة المغطاة، وتفرض الضريبة على المالك أو الحائز إن لم 

ا األخير معروفا، وفي حالة الملكية المشاعة تفرض على كل مالك على حدى تبعا يكن هذ
لحجم حصته الشائعة، ويلزم في هذه الحالة المالك على وجه التضامن بمبلغ الضريبة 

من مدونة جبايات  41كامال، هذا طبعا مع مراعاة اإلعفاءات المنصوص عليها في المادة 
 الجماعات المحلية.

هنا عدم تمييز المشرع في الضريبـة الحضرية على األراضي غير  وكذلك يالحظ
المبنية بين الملزم الضريبي شخص طبيعي والملزم الضريبي شخص معنوي مما قد يمس 
مبدأ العدالة الجبائية، مع أن البعض يرى بأن الرسم مرتبط بقيمة العقار وليس بوضعية 

 . 1الملزم الضريبي

                                                 
عبد الرحيم بضران "الجبايات المحلية العقارية. دراسة نموذجية للجماعات الحضرية والقروية بوالية مراكش" رسالة لنيل  - 1

 .199. الصفحة 1997دبلوم الدراسات العليا في القانون العام. كلية الحقوق. الدار البيضاء. السنة الجامعية 
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 :أساس فرض الضريبة وسعره -ب

المتر المربع يفرض الرسم على أساس مساحة األرض بالمتر المربع ويعد كل جزء من 
كان على المشرع في هذا اإلطار اعتماد القيمة التجارية لألرض موضوع  ،1مترا مربعا كامال

فرض الرسم بدل االستناد على المتر المربع كما هو الشأن في التشريع المصري الذي حدد 
التجارية للضريبة على األراضي الفضاء، ونفس الشيء بالنسبة للتشريع  من القيمة %2نسبة 

 من القيمة التجارية على معلوم األراضي غير المبنية. %0.3التونسي الذي اعتمد نسبة 

حددت مدونة جبايات الجماعات المحلية سعر رسم الضريبة على األراضي غير 
درهم  12إلى  2منطقة العمارات من للمتر المربع فيما يتعلق ب 20إلى  4المبنية في 

بخصوص منطقة الفيالت والسكن الفردي والمناطق األخرى، وال يجب أن يقل الرسم عن 
ذا لم يتم األمر بالصرف تحديد السعر الواجب أداؤه بعد مداولة المجلس  100 درهم، وا 

الداخلية أو الجماعي أو امتنع عن ذلك ونتج عن هذا ضرر بالمنفعة العامة يجوز إما لوزير 
الشخص المعنوي له تحديد الرسم بالنسبة للجهات والعماالت واألقاليم والجماعات الحضرية 

ما للعامل أو من يفوض له بالنسبة للجماعات القروية.  وا 

ويالحظ بان مدونة جبايات الجماعات المحلية حاولت تجاوز تصور القانون السابق 
تحديد سعرها األدنى مما يؤدي بالمجالس الذي كان يحدد فقط األسعار القصوى دون 

الجماعية إلى اتخاذ أسعار أدنى وبكثير قصد تلميع الصورة االنتخابية ولتحقيق أغراض 
 خاصة، إال أنه ما يؤخذ على هذا القانون أنه لم يميز في السعر المفروض بين العقـارات 

 من حيث موقعه، فمركز المدينة ليس هي ضاحيتها.

                                                 
 جبايات الجماعات المحلية.من مدونة  44المادة  - 1
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 م:  تحصيل الرس -2

من مدونة جبايات الجماعات المحلية يتعين على مالكي األراضي  47وفقا للمادة 
الحضرية غير المبنية أو حائزها الخاضعة للرسم أو المعفاة منها أن يودعوا لدى مصلحة 
الوعاء الجماعي قبل فاتح مارس من كل سنة إقرار بهذه األراضي يتضمن جميع بيانات 

 هذا اإلقرار وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة. تصفية الرسم، ويتم إعداد

فهذا الرسم يعتمد على مبدأ السنوية بمعنى الضريبة تظل سارية المفعول، ومستحقة 
األداء رغم التغييرات التي تطرأ على األراضي خالل السنة المعنية بالجباية وال يعتد بتلك 

لك أو تخصيص األرض أو تفويتها يقوم التغييرات إال في السنة الموالية، ففي حالة تغيير الما
يوما الموالية  45الملزم بوضع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة وذلك داخل أجل 

 .1لتاريخ وقوع التغيير

ويتم استخالص الضريبة على أساس أوامر المداخيل الصادرة عن اآلمر بالصرف، 
ريبي بالمقر الذي توجد فيه األرض غير ويوجه هذا األخير األوامر المذكورة إلى الملزم الض

المبنية، ويتم إعداد هذه األوامر من طرف المصلحة الجبائية بالجماعة التي عليها القيام 
 بعمليات اإلحصاء على وجه الدقة.

ولقد عرف تطبيق الرسم صعوبة بسبب أقدميه بعض التصاميم المعمارية، خصوصا 
 . 2مناطقها الحضرية بالنسبة للبلديات الحديثة التي لم تحدد

ولقد استبعدنا الضريبة المهنية من هذه الفقرة على أساس أنها تفرض على الشخص 
بمناسبة مزاولة نشاط مهني، مع أن هذا الرسم يمس في جوانب عدة منه الجباية العقارية لذا 

عقاري تعرضنا للرسم بمناسبة الفصل الثاني المتعلق بتشجيع االستثمار في النظام الجبائي ال
 في المبحث المخصص للتحفيزات الضريبية. 

                                                 
 من القانون أعاله. 48المادة  - 1
 .99أحمد حضراني. مرجع سابق. الصفحة  - 2
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 ة:عات المحلية في الجباية العق اريالمطلب الثاني: محدودية دور الجما

تشكل المالية المحلية أداة تمويلية أساسية لنفقات الجماعات المحلية، كما تعتبر 
عتمد عليها في الجبايات المحلية موردا ماليا أساسيا لها، فهذه األخيرة من اآلليات التي ي

مقابل  2009من الناتج الداخلي الخام سنة  %3.7تطوير استغاللها المالي، إذ بلغت نفقاتها 
 2004-2002، كما أظهر تحليل مالية الجماعات المحلية خالل الفترة 2002سنة  1.5%

 ، لكن1ونفقات االستثمار ركانت كافية إلى حد بعيد لتغطية نفقات التسيي رأن موارد التسيي
 أي دور للجماعات المحلية في عملية الفرض الضريبي عموما والجباية العقارية خصوصا؟

انطالقا من هذا اإلشكال سنتطرق أوال لدور الجماعات المحلية في تأسيس الضريبة  
العقارية )الفقرة األولى(، ثم سنتناول بعد ذلك لمحدودية موارد الجماعات المحلية في الجباية 

 رة الثانية(.العقارية )الفق

 على مستوى تأسيس الضريبةالفقرة األولى: 

بالرجوع إلى النصوص المؤطرة للتنظيم المحلي، يتضح غياب أية سلطة جبائية 
تأسيسية مباشرة للجماعات المحلية، حيث أنه هناك استبعاد تام ألي إمكانية لقيام الجماعات 

، 2صوص تشريعية أو تنظيميةالمحلية بفرض ضريبي أحادي الجانب دون أن تكون هناك ن
بل حتى أن الرسوم المنصوص عليها في مدونة جبايات الجماعات المحلية ال تملك سلطة 
تحديد أسعارها بل تنحصر صالحية المجالس الجماعية بتحديد السعر مع مراعاة الحد 

 األدنى والحد األقصى.

                                                 
 .170" الصفحة 2011وزارة المالية "عرض لمشروع قانون المالية لسنة  - 1
. 88-87. عدد مزدوج محمد قزبير "حدود الدور الجبائي للجماعات المحلية" المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية - 2

 .113. الصفحة 2009يوليوز، اكتوبر
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 من حيث فرض الضريبةأوال: 

لس الجماعية في فرض الضرائب، اتجاه هناك اتجاهات بخصوص صالحيات المجا
يرفض منح أي صالحيات للجماعات المحلية في هذا اإلطار، ويجب حصر هذا الدور 
للمشرع وهذا االتجاه الغالب في جل التشريعات والتجارب ويستند هذا االتجاه إلى مبررات 

 فلسفية وسياسية ومبررات ذات طابع عملي.

تم تبرير حصر فرض الضرائب للجهاز التشريعي فعلى المستوى الفلسفي والسياسي ي
بمبدأ وحدة الدولة ووحدة سيادتها بمعنى أن هناك مصدر واحد للسيادة يمارس على مجموع 
التراب الوطني، فاالختصاص الجبائي للمشرع ال يمكن تفويضه للجماعات المحلية ألن هذا 

 ولة.فيه مساس بسلطة وضع القواعد وبالتالي الطبيعة الموحدة للد

مقابل هذا االتجاه هناك رأي آخر يستبعد كل أثر سلبي عن إقرار سلطات جبائية 
للجماعات المحلية وذلك نتيجة خضوع الجماعات المحلية لمراقبة الدولة، إضافة إلى أن 

 .1منتخبي الجماعات المحلية أقرب إلى الناخبين الملزمين وأدرى بحاجاتهم ومقدرتهم

ارن، فالنظام الفيدرالي األلماني له سلطة التشريع الضريبي، وعلى مستوى القانون المق
من الدستور تتيح لالتحاد فقط صالحية التشريع في ميادين الجمارك  105فحسب المادة 

والشؤون المالية، بينما الضرائب االستهالكية المحلية تم التشريع بها على المستوى المحلي، 
لمهام على تحاد والواليات بشكل يتناسب وتصنيف اففي ألمانيا يتم توزيع الضرائب بين اال

 .2المستويات المختلفة

                                                 
 .114محمد قزبير "حدود الدور الجبائي للجماعات المحلية" مرجع سابق. الصفحة  - 1
عبد اإلله منظم "تجربة الجهوية الموسعة بألمانيا الفيدرالية" موضوع وارد بكتاب "الجهوية الموسعة بالمغرب" جمع  - 2

 .144. الصفحة 2010كريم لحرش. مطبعة طوب بريس. الرباط. الطبعة األولى وتنسيق: سعيد جفري. 
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( للمجموعات المستقلة 159-157وفي اسبانيا منح الدستور االسباني )الفصول 
استقالال كبيرا وحدد مواردها الضريبية، وميز بين ثالث أصناف من الضرائب: الضرائب 

 ة وصالحيات المجموعات المستقلة تنحصرالذاتية، الضرائب اإلضافية، الضرائب المحمول

في التشريع في الضرائب الذاتية، شريطة أن يكون منصوص عليها في النظام 
األساسي للمجموعة المستقلة واحترام المبادئ العامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 

بخلق ، بحيث يجب أن ال يكون لها تأثير على حرية التنقل أو تشكل مصدرا 1980سنة 
 .1التزامات للمجموعات المستقلة األخرى ومنها الرسم المفروض على الملك العمومي

وفي المغرب نجد أن الدستور الذي تمت مراجعته نجد بأن الجهاز التشريعي وحده 
المؤهل بخلق أي فرض ضريبي جديد، ونفس الشيء بالنسبة للميثاق الجماعي حيث نجد أن 

ومختلف الحقوق  لجباياتحلية تحديد سعر الرسوم وتعرفة امن بين صالحيات الجماعات الم
التي تقبض للجماعة، لكن قيد هذه الصالحية يجعلها في نطاق القوانين واألنظمة المعمول 

 .2بها

بل إن وضعية الجماعات المحلية في مجال تأسيس الضرائب ال يقتصر على 
االستشارية للجماعات  االختصاصات التقريرية فحسب، بل يهم أيضا حتى االختصاصات
لجماعية حول الجبايات المحلية، إذ ال تدرج ضمن هذه االختصاصات استشارة المجالس ا

 .3المحلية

واألكثر من هذا فان المجالس الجماعية ال تملك حتى صالحية تحديد أسعار الرسوم 
بين الحد  التي أقرها المشرع في مدونة جبايات الجماعات المحلية، بل تبقى دائما مقيدة ما

 األدنى و الحد األقصى. هذا ما سنتطرق إليه في العنصر الموالي.
                                                 

 موضوع وارد بكتاب "الجهوية الموسعة بالمغرب"، مرجع سابق،المصطفى بلقزبور "تجربة الجهوية الموسعة باسبانيا"  - 1
 .99الصفحة 

 من الميثاق الجماعي. 37المادة  - 2
 من القانون أعاله. 44المادة  - 3
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 من حيث تحديد السعر الضريبيثانيا: 

من بين العيوب التي حاول المشرع تجاوزها في مدونة جبايات الجماعات المحلية 
 تحديد وتعديل نسب و أسعار بعض الرسوم خاصة ما يتعلق بالجباية العقاريـة، حيث أنه  

في القانون السابق كان يتم تحديد الحد األقصى دون تحديد الحد األدنى، وكان هامش 
الحرية بالنسبة للجماعات المحلية أكثر إذ تم تطبيقه بمقتضيات مدونة جبايات الجماعات 

 المحلية.

 :األتيوعلى العموم تم تحديد سعر الجبايات العقارية كما هو مبين في الجدول 

 السعر الضريبي يبياألساس الضر  الرسم
 السعر األقصى السعر األدنى

الرسم على األراضي 
 غير المبنية يةالحضر 

 درهم للمتر المربع 20 دراهم للمتر المربع 4 منطقة العمارات
منطقة الفيالت والسكن الفردي والمناطق 

 درهم للمتر المربع12 دراهم للمتر المربع 2 األخرى 

 عمليات البناء

ن الجماعي والمجموعات عمارات السك
السكنية العقارية والعقارات المعدة لغرض 

 صناعي أو إداري 
 درهم للمتر المربع 20 درهم للمتر المربع 10

 درهم للمتر المربع30 درهم للمتر المربع 20 المساكن الفردية
 درهم للمتر المربع500.00 درهم 100 عمليات الترميم

التكلفة اإلجمالية من  % 3 التجزئ  عمليات التجزئة
 التي يتطلبها التجهيز

من التكلفة اإلجمالية التي % 5
 يتطلبها التجهيز

فصالحية المجالس الجماعية بخصوص هذه الجبايات مقيدة بالحدين األقصى واألدنى 
من مدونة جبايات الجماعات المحلية غير أنه إذا لم تنص  168بل أنه بالرجوع إلى المادة 

يفات ثابتة يتم تحديد هذه األسعار من طرف اآلمر بالصرف للجماعة بعد على أسعار أو تعر 
مداولة مجلس الجماعة المحلية، وفي حالة االمتناع أو عدم صدور القرار الذي يحدد أسعار 
أو تعريفات الرسوم فينتج عن هذا االمتناع أو عدم اإلصدار تملص من أحكام المدونة أو 

جوز لوزير الداخلية أو الشخص المفوض له لهذا الغرض ضرر بالمنفعة العامة للجماعة ي
بالنسبة للجهات و األقاليم والعماالت والجماعات الحضرية أو العامل أو الشخص المفوض 
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من لدنه لهذا الغرض بالنسبة للجماعات القروية تحديد أسعار أو تعريفات هذه الرسوم بشكل 
 تلقائي بعد إعالم اآلمر بالصرف.

إن الجباية العقارية على المستوى المحلي إما أن يتم تحديد سعرها وخالصة القول 
ما أن تقتصر هذه المدونة فقط تحديد  بشكل ثابت في مدونة جبايات الجماعات المحلية، وا 
الحد األدنى والحد األقصى، وفي هذه الحالة تتدخل الجماعات المحلية لتحديد السعر ملتزمة 

 بهذين الحدين.

حديد السعر في الجباية العقارية على مستوى الجماعة المحلية هكذا يبقى هامش ت
نسبي، وأن من شأن هذا عدم تمكين الجماعات المحلية من مطابقة مستوى مواردها مع 
حاجيات التنمية المحلية، خاصة أن القانون الجديد عمد إلى تقليص عدد الرسوم المحلية من 

 رسم فقط. 17رسم تم اإلبقاء على  42أصل 

خالل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة جبايات الجماعات  فمن
المحلية يبرز لتا محدودية دور هذه األخيرة في تأسيس الجباية المحلية سواء تعلق األمر 

هذه الجبايات  ةبفرضها، أو بتحديد سعرها الضريبي، هذا ما يمكن أن يؤثر على مرد ودي
 لموالية.هذا ما سنتطرق إليه في الفقرة ا

 على مستوى موارد الضريبةالفقرة الثانية: 

تتسم مالية الجماعات المحلية بنقص في استعمال الموارد المالية، وتتميز هذه الموارد 
بالزيادة المتواصلة في الموارد المحولة من قبل الدولة، ولقد ساهمت الميزانية الرئيسية سنة 

ومساهمات الحسابات الخصوصية في تشكيل هذه الموارد  %88.1في حدود  2009
  %0.6في حين كانت مساهمة الميزانيات الملحقة هزيلة إذ بلغت  11.3%

 (%جدول تطور نسبة موارد التسيير للميزانية الرئيسية )
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 الموارد المحمولة 

 52.2 50.0 48.5 45.8 49.4 53.3الحصة من عائدات الضريبة على 
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 القيمة المضافة
حصة الجهات من الضريبة على 

 3.1 3.2 2.9 3.8 2.3 2.3 الشركات والضريبة على الدخل

 1.6 1.0 1.6 1.9 1.2 0.3 صناديق اإلعانات

فالمالحظ من خالل النسب أعاله أن موارد الجماعات المحلية الزالت تعتمد في جزء 
مة المضافة المحولة إلى مهم على مساهمة الميزانية العامة خاصة حصة عائدات القي

 الجماعات المحلية.

ونستنتج من هذا أن الموارد الذاتية للجماعات المحلية ومن مداخيل  الجباية العقارية 
مليار درهم  9.1مبلغ  2009غير كافية، فالمداخيل الذاتية للجماعات المحلية بلغت سنة 

تتألف هذه المداخيل في و  %6.4أي بمعدل سنوي بلغ  2002مليار درهم سنة  %5.9مقابل 
في حين  %14.3وموارد الخدمات  %55.1أكثر من نصفها من الرسوم المحلية بنسبة 

 .1 %30.6مداخيل السلع تشكل 

وبالنسبة للرسوم العقارية التي تدار من طرف الجماعات المحلية نفسها تتشكل أساسا 
يبة على األراضي من الرسم في عمليات البناء وعمليات التجزئ باإلضافة إلى الضر 

 الحضرية غير المبنية.

 %4.4أما بالنسبة للموارد المسيرة لحساب الجماعات المحلية، فقد بلغت الموارد بشأنه 
،والرسم على الخدمات الجماعية يتصدر الئحة هذه الموارد بأكثر من 2009مليار درهم سنة 

مـوردا ثانويا  شكل سوى ، فيما أن ضريبة السكن ال ت %40متبوعا بالضريبة المهنية  50%
 سنة   %6.7ال يساهم كثيرا في تمويل الجماعات باعتبـارها ال تمثل سوى 

 .%15بعد ما أن كانت في بداية العقد تشكل  2009

                                                 
 .171وزارة المالية. مرجع سابق. الصفحة  - 1
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 %4.7ارتفعت إيرادات الجماعات من هذه الرسوم بنسبة  2009و  2002وبين سنتي 
ى تراجع أساس الضريبة على ويرجع هذا أساسا إل 2009-2005خالل الفترة  %3.1ونسبة 

، وكما تم تسجيل تراجع كبير على %6.7مقابل  %4.6الخدمات الجماعية إلى نسبة 
 3000مستوى الضريبة السكنية بسبب انخفاض المعدالت الضريبية ورفع السقف المعفي من 

 .1يةدرهم في إطار المدونة الجديدة لجبايات الجماعات المحل 5000إلى 

الخاص بالرسوم، ففيما يتعلق بالرسوم المدبرة من طرف المصالح  وبالنسبة للتوزيع
بعدما أن كانت  %10العمومية للدولة تم التخفيض من نسبة الدولة في الرسم المهني لتصل 

وتستفيد الجماعة  %10والحصة المخصصة للغرف المهنية كذلك  %22في القانون السابق 
 من النسبة المتبقية.

السكن والذي كان يعرف سابقا بالضريبة الحضرية فلم يطرأ عليه أما فيما يتعلق برسم 
حصة  %10مقابل  %90أي تغيير على توزيعه حيث احتفظت الجماعات المحلية بنسبة 

الدولة من موارد الرسم، وبالنسبة لرسم الخدمات الجماعية فيتم توزيع عائدات الرسم 
من  %5بتخفيض نسبة من حصيلة و  %10بتخصيص غرف التجارة والصناعة بنسبة 

 .2عائدات الرسم للجهات

أما بخصوص باقي الجبايات العقارية، فالجماعة المحلية تستفيد من مجموع عائداتها 
دون احتسابها مع أي جهة أخرى، يالحظ في عمليات توزيع عائدات الرسم حافظت مدونة 

 في القانون السابق. جبايات الجماعات المحلية تقريبا على نفس البنية التي كانت تسير بها

 06.47فرغم أن موارد الجماعات المحلية خضعت إلصالح مهم في إطار القانون 
 بمثابة مدونة جبايات الجماعات المحلية،أال أنه لم يصل بعد إلى تحقيق بعض األهداف

ريبـة على السكن رغم تخفيض أسعار وخاصة على مستوى الجباية العقاريـة، ففي الض

                                                 
 .172وزارة المالية. مرجع سابق. الصفحة  - 1
 .97سعيد جفري،هشام مليح، عبد اإلله منضم. مرجع سابق. الصفحة  - 2
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الجباية العقارية، ففي الضريبة على السكن رغم تخفيض أسعار  وخاصة على مستوى 
درهم،فان مواردها  5000ورفع سقف اإلعفاء إلى  %3إلى  %6ومعدالت الضريبة من 

سجلت تراجعا مهما ونفس الشيء بالنسبة للضريبة على الخدمات الجماعية والضريبة 
 المهنية.

 (.%حلية )جدول رقم: التوزيع القديم والجديد للجباية الم
 في المدونة الجديدة للجبايات المحلية 30-89في القانون السابق 

الضريبة  ضريبة النظافة
 الحضرية

ضريبة 
 البطائق

ضريبة 
 الخدمات

ضريبة 
 السكن

ضريبة 
 المهنة

 80 90 95 90 90 90 الجماعات
 04 04 0 10 10 10 الميزانية العامة للدولة

 06 06 0 0 0 0 صندوق المقاصة الجماعي
 10 0 0 0 0 0 الغرف المهنية

 0 0 0 0 0 0 الجهات
 100 100 100 100 100 100 المجموع

ويمكن القول بأن الضرائب المحلية وخاصة ما يتعلق منها بالجباية العقارية، يمكن أن 
تزيد في مداخلها إذا كان هناك المزيد من الصرامة فيما يخص تحديد النسبة الضريبية 

ألسس الضريبية وتنظيم أمثل للتحصيل، كما يمكن القول أنه على مستوى والتحكم في ا
نلمس غياب جبائية عقارية تدخلية قصد محاربة المضاربة  أننا النظام الجبائي المحلي

العقارية وتجميد األراضي خصوصا بمراكز المدن التي تتحول فيها هذه األراضي إلى 
 الغابوي والملك البحري. عبء،وفي نفس اآلن نالحظ غياب تضريب الملك

عموما تدخل الجماعات المحلية في الجباية العقارية جد محدود سواء كان ذلك على 
 مستوى تأسيس الضريبة من حيث فرضها وتحديد أسعارها، أو من حيث موارد هذه الجباية.

 الفصل الثاني:

 تثمار في النظام الجبائي العقاريتشجيع االس 
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رية تعتبر من أهم موارد الميزانية العامة للدولة والجماعات إذا كانت الجباية العقا
المحلية، فإنها كذلك أداة فعالة ووسيلة ناجعة لتحقيق أهداف أخرى، خاصة ما يتعلق منها 
باالستثمار، إذا تم النظر إليها من الجانب االقتصادي واالجتماعي، ومجال التدابير 

ما يتعلق منها بالوعاء الضريبي كاإلعفاءات التحفيزية في الجباية العقارية عدة سواء 
والخصوم واإلسقاطات، أو ما تعلق منها ببنية األسعار في هذه الضريبة، ومن األهداف 
المسطرة وراء إقرار هذه التدابير تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية من وراء جلب 

بهدف النهوض ببعض وتشجيع االستثمار الوطني واألجنبي أو توجيه هذا االستثمار 
القطاعات التي تعاني اختالالت في توازنها، أو بهدف تنمية بعض المناطق والجهات إما 
لموقعها الجغرافي واالستراتيجي في النسق االقتصادي الوطني أو لتخلفها عن ركب التنمية 

تبقى جد بالمقارنة مع باقي الجهات، لكن النفقات الجبائية التي تنفقها الدولة في سبيل هذا 
 مهمة، لذا يجب احتساب هذه النفقات بالمقارنة مع ما يتم تحقيقيه من أهداف.

فالمالحظ أن التحفيزات الضريبية في الجباية العقارية إن كان لها دور له أهميته حسب 
الحاالت في تشجيع االستثمار، إال أن هذا الدور يبقى محدود األثر ما لم تتضافر عوامل 

قتصادي العام والمناخ السياسي المالئم، فقرار االستثمار في منطقة أخرى كالمحيط اال
 معينة، أو قطاع معين يخضع لعدة معايير.

انطالقا من هذا، فإننا في هذا الفصل سنقوم أوال ببسط مجال التحفيزات الضريبية في 
لية الجباية العقارية على مستوى المدونة العامة للضرائب ومدونة جبايات الجماعات المح

)المبحث األول( ثم سنتطرق بعد ذلك إلى دراسة محدودية أثر هذه التحفيزات في تشجيع 
 االستثمار سواء على المستوى القطاعي أو على مستوى المناطق والجهات.

 التحفيزات والتشجيعات:    المبحث األول

 الضريبية
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ة السكن وبالنظر بالنظر إلى أهمية المجال العقاري ودوره المهم في التنمية وحل أزم
لما للسياسة الضريبية في دور محوري في العملية التنموية ورفع معدل االستثمار، أولى 
المشرع المغربي أهمية قصوى لهذا القطاع بمنحه عدة إعفاءات جبائية وفي جميع أنواع 

 الضرائب سواء المباشرة منها أو غير المباشرة.

إلى ربط الجبائية العقارية بتنشيط لكن رغم محاوالت المشرع هذه والتي تهدف 
االستثمار فإنها ظلت تفتقد إلى الفعالية، فاإلدارة الجبائية إذا كان لها أن تلعب دورا مهما في 

 التنمية فان توجيهها توجيها غير صحيح يكون من أحد العوامل المعرقلة لها.

اإلعفاءات  وانطالقا من هذا سنحاول في هذا المبحث تسليط الضوء أوال على مجال
الضريبية في الجباية العقارية )المطلب أألول( ثم سنلقي بعد ذلك نظرة تقييمية لمجموع هذه 

 التدابير )المطلب الثاني(.

 ات الضريبية في الجباية العق اريةالمطلب األول: مجال التحفيز 

التي يهم مجال اإلعفاءات الضريبية في الجباية العقارية، مجموع التدابير االستثنائية 
تنهجها الدولة بهدف تشجيع االستثمار في قطاع معين، وتتوزع هذه التدابير بين تلك 
المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وتلك التي تم إقرارها في مدونة جبايات 

 الجماعات المحلية.

 على مستوى المدونة العامة للضرائبالفقرة األولى: 

ة استثناءات في شكل إعفاءات وتخفيضات تتضمن المدونة العامة للضرائب عد
 ضريبية وتهم كل أنواع الضرائب منها المباشرة وغير المباشرة.
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 الضرائب المباشرة فيأوال: 

سنتطرق إلى التدابير االستثنائية على مستوى الضرائب المباشرة، بالتركيز على 
 الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.

 الضريبة على الدخل: -1

التدابير االستثنائية في الجباية العقارية، اإلعفاءات الكلية أو الجزئية، باإلضافة  تهم
إلى اإلسقاطات والمبالغ االحتياطية المعفاة من الضريبة، وتهدف هذه التدابير أساسا إلى 
تشجيع امتالك السكن، النهوض بالقطاع السياحي، تشجيع التعليم، النهوض بالقطاع 

 شجيع االستثمار.االجتماعي وأخيرا ت

 التدابير التي تستهدف تشجيع امتالك السكن: -أ

يمكن حصر هذه التدابير في عشر تدابير، منها التي تهم القروض والعقود التي تهدف 
إلى تملك السكن، منها التي تهدف إلى إعفاء الدخول المتأتية من تفويت السكن االجتماعي، 

ريين، وتتفرع هذه التدابير الى اإلعفاءات الكلية ومنها التي تهدف إلى تشجيع المنعشين العقا
 والجزئية والخصم واإلسقاط، ويمكن إجمال هذه التدابير فيما يلي:

  من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة لفوائد القروض  %10خصم في حدود
غرض تملك أو بناء التي تمنحها للخاضعين للضريبة مؤسسات االئتمان وذلك ب

 . 1مسكن رئيسي

  من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة للربح المعلوم  %10خصم في حدود
المتفق عليه في إطار عقد المرابحة التي تمنحها للخاضعين للضريبة مؤسسات 

 . 2االئتمان بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي

                                                 
 من المدونة العامة للضرائب. 28المادة  -1
 المدونة العامة للضرائب. 29المادة  - 2
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  خصم المبالغ المدفوعة لتسديد أصل وفوائد القروض المحصل عليها أو تكلفة
لغ الربح المعلوم والمتفق عليه في إطار عقد المراجعة من أجل اقتناء ومب الشراء

  .1اجتماعية مخصصة للسكن الرئيسيمساكن 

  إعفاء الدخول المتأتية من إيجار المباني الجديدة أو البناءات اإلضافية طوال
 . 2فيها البناء السنوات التالية للسنة التي انتهى

 ل شخص يقوم خالل السنة المدنية بتفويت إعفاء الربح المحصل عليه من لدن ك
 .3(60.000.00ا ستون ألف درهم )عقارات ال يتجاوز مجموع قيمته

  إعفاء الربح المحصل عليه من تفويت عقار، أو جزء منه يشغله على وجه السكنى
الرئيسية منذ ثماني سنوات على األقل في تاريخ التفويت المذكور مالكه أو أعضاء 

 . 4رض العقاري المعتبرة ضريبيا شفافةالشركات ذات الغ

  إعفاء الربح المحصل عليه من تفويت السكن االجتماعي التي تتراوح مساحته
متر مربع وال يتعدى ثمن بيعه خمسة وعشرون ألف  100و  50المغطاة مابين 

درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة والذي  250.000.0درهم 
 . 5عن أربع سنوات في يوم البيع سي منذ ما ال يقليشغله مالكه كسكن رئي

  من مبلغ إجمالي الدخل العقاري )مبلغ اإليجار( عند احتساب  %40إسقاط نسبة
 . 6لصافي المفروضة عليه الضريبةالدخل ا

                                                 
 رائب.من المدونة العامة للض 59المادة  - 1
 من المدونة العامة للضرائب. 63المادة  - 2
 من المدونة العامة للضرائب. 63المادة  - 3
 المادة أعاله. - 4
 المادة أعاله. - 5
 من المدونة العامة للضرائب. 64المادة  - 6
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  إعفاء المنعشين العقاريين فيما يخص العقود واألنشطة والدخول المتعلقة بانجاز
 500ة مع الدولة مشفوعة بدفتر التحمالت لبناء برنامج في إطار اتفاقية مبرم

قروي موزعة على فترة أقصاها سكن بالوسط الحضري، أو مائة سكـن بالوسط ال
سنوات ابتداء من تسليم أول رخصة على أن ال تتجاوز المساحة المغطاة خمس 

 140.000.00متر مربع وال تزيد قيمتها العقارية على  60إلى  50لكل وحدة من 
 . 1باحتساب الضريبةرهم د

  في  2008يستفيد المنعشون العقاريون من إعفاء جزئي  ابتداء من فاتح يناير
سكن اجتماعي موزع  1500إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة بانجاز برنامج لبناء 

على فترة أقصاها خمس سنوات، ويتجلى هذا اإلعفاء الجزئي في تخفيض بنسبة 
 . 2خلمن الضريبة على الد 50%

 التدابير التي تستهدف باقـي القطاعات: -ب

تهم هذه التدابير بالخصوص النهوض بالقطاع السياحي وتشجيع التعليم واالستثمار، 
 وعموما يمكن إجمال هذه التدابير:

  من الدخول الناتجة عن عمليات  %20فرض الضريبة بسعر مخفض في حدود
ينجزون في إطار اتفاقية  اإليجار المحققة من طرف المنعشين العقاريين الذين

مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر التحمالت وخالل أجل أقصاه ثالث سنوات من 
تتكون على األقل تاريخ الحصول على الرخصة برنامجا لبناء أحياء ومبان جامعية 

 . 3غرفة 150من 

                                                 
 من المدونة العامة للضرائب. 147المادة  - 1
 .2008من قانون المالية لسنة  6المادة  - 2
 من مدونة العامة للضرائب. 31دة الما - 3
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  إعفاء الهبات المنجزة بين األصول والفروع وبين األزواج واإلخوة واألخوات فيما
 . 1أو الحقوق العينية العقارية تعلق بالعقاراتي

  إعفاء الدخول المتأتية من المغارس الغابوية غير المثمرة والتي تغرس ألجل الحفاظ
 .2ف الناتج عن الرياح واألمطارعلى التربة من االنجرا

 بالنسبة للجزء من أساس الضريبة  تستفيد المنشات الفندقية من إعفاء جزئي
بعد خمس سنوات  %20المطابق لرقم أعمالها والمحقق بعمالت أجنبية في حدود 

 . 3من عملية اإليواء األولى، وتستفيد من اإلعفاء الكلي قبل فترة

  خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة المشاريع االجتماعية التابعة
و الخاصة والمشاريع االجتماعية التابعة للمؤسسات المأذون للمقاوالت العمومية أ

 ( من رقم أعمال الواهب.%2) ففي األل 2لها بتسلم الهبات وذلك في حدود نسبة 

 الضريبة على الشركات:-2

إال أنه في حالة األشغال  %30السعر العادي للضريبة على الشركات محدد في 
عمال المحقق، وتهدف جل التدابير االستثنائية في بالنسبة لرقم األ  %8العقارية يطبق رسم 

الجباية العقارية في هذه الضريبة تشجيع امتالك السكن، ويمكن إجمال هذه التدابير فيما 
 يلي:

  إعفاء الجمعيات والهيئات المعتبرة في حكمها غير الهادفة إلى الحصول على ربح
ي نظامها األساسي، فيما يخص العمليات المطابقة فقط للغرض المحدد لها ف

وكذلك بعض المؤسسات التي يمكن أن تكون لها بشكل عرضي أنشطة عقارية، 

                                                 
 من مدونة الضرائب. 63المادة  - 1
 من المدونة العامة للضرائب. 47المادة  - 2
 من المدونة العامة للضرائب. 31المادة  -3
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وذلك بهدف النهوض باالقتصاد االجتماعي، وكذا تنمية بعض القطاعات من 
 .1خالل االهتمام بالجانب االجتماعي

  إعفاء الشركة الوطنية للتنمية الجماعية فيما يخص مشاريع إعادة إيواء سكان
دينة القديمة بالدار البيضاء، وكذلك وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية الم

 . 2باإلضافة إلى شركة سال الجديدة فيما يخص أنشطتها وعملياتها

  17.5اإلعفاء من الضريبة على الشركات وفرضها بالسعر المحفظ في حدود% 
ة بعد خمس بالنسبة للمنشات الفندقية فيما يخص األساس المفروضة عليه الضريب

 . 3سنوات من بداية نشاطها وا عفائها كليا قبل هذه الفترة

  بالنسبة للمنعشين العقاريين الذين يوجد موطن مؤسستهم أو  %17.5تطبيق رسم
مقرها االجتماعي بإقليم طنجة عمال بالمرسوم الخاص بالمناطق، ويهدف هذا 

 . 4إلجراء تنمية المناطق المحرومةا

 عن العشرين سنة الموالية بالنسبة  %8.75وفرضها بسعر  إعفاء كلي من الضريبة
للشركات المتدخلة في انجاز وتهيئة استغالل وصيانة مشروع المنطقة الخاصة 

 .5البحر األبيض المتوسط، والمقامة في المناطق الحرة للتصدير -بالتنمية طنجة

  ية من طيلة الخمس السنوات بالنسبة للدخول المتأت %17.5فرض الضريبة بسعر
اإليجار المحصل عليه من لدن المنعشين العقاريين أشخاص معنويين الذين 

سنوات في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة  3ينجزون خالل مدة أقصاها 
                                                 

مثال مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية )حال التعليم يمكن أن يكون من أنشطتها العمليات المرتبطة  -1
 ء مساكن لفائدة منخرطيها، وكذلك نفس الشيء يطبق بالنسبة للوداديات والتعاونيات السكنية(.ببنا

 من المدونة العامة للضرائب. 6المادة  -2
 من المدونة العامة للضرائب 6المادة  - 3
 من المدونة العامة للضرائب. 247و 6المادتين  - 4
 من المدونة العامة للضرائب. 6المادة  - 5
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 150بدفتر التحمالت عمليات بناء مبان وأحياء جامعية مكونة على األقل من 
 . 1غرفة

 العقود واألنشطة والدخول المتعلقة  إعفاء كلي للمنعشين العقاريين فيما يخص
 500بانجاز برنامج في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر التحمالت 

 5سكن بالوسط القروي موزعة على فترة أقصاها  100سكن بالوسط الحضري أو 
ا متر مربع وال تزيد قيمته 60-50سنوات وال تتجاوز المساحة المغطاة لكل وحدة 

 .2درهم 140.000.00ن العقارية ع

  أقصى  2008يستفيد من إعفـاء جزئي وفي مرحلة انتقاليـة ابتداء من فاتح يناير 

سكن  1500مدتها خمس سنوات، المنعشون العقاريون الذين ينجزون برنامج لبناء 
اجتماعي، ويكمن هذا اإلعفاء الجزئي في تخفيض من الضريبة على الشركات بنسبة 

503%. 

إلى مجموع من التدابير التي تستفيد منها جل الشركات بقصد تشجيع هذا باإلضافة 
 المقاوالت وتنمية االقتصاد ومنها المقاوالت والشركات التي تشتغل في الميدان العقاري.

 الرسوم والضرائب غير المباشرة فيثانيا: 

يبة سنركز في التدابير المتخذة بشأن الرسوم والضرائب غير المباشرة أساسا على الضر 
 على القيمة المضافة باإلضافة في حقوق التسجيل.

 الضريبة على القيمة المضافة: -1

                                                 
 أعاله. 6لمادة ا - 1
 .2008من قانون المالية لسنة  247المادة  - 2
 .2008من قانون المالية لسنة  8المادة   - 3
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كغيرها من أصناف الضرائب األخرى، أغلب التدابير االستثنائية المتخذة بشأنها تروم 
نعاش السكن االقتصادي، ونجمل هذه التدابير فيما يلي:  تشجيع القطاع العقاري وا 

  بالتسليم لنفسه مبنى ال تتجاوز مساحته المغطاة إعفاء كلي ألي شخص  يقوم
متر مربع، وكذلك إعفاء الشركات المدنية العقارية التي يؤسسها أفراد أسرة  300

واحدة من أجل بناء وحدة سكنية معدة لسكناهم الرئيسية على أن ال تزيد المساحة 
قاري متر مربع، كما تعفى كليا عمليات القرض الع 300المغطاة لكل فرد عن 
 . 1اء المتعلق بالسكن االجتماعيوالقرض الخاص بالبن

  تعفى كليا عمليات تفويت المساكن االجتماعية المعدة للسكن الرئيسي التي تتراوح
متر مربع وعلى أن ال يتعدى ثمن بيعها  100و 50مساحتها ما بين 

 . 2درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 250.000.00

 غرفة 150ت بناء األحياء واالقامات الجامعية المتكونة على األقل من إعفاء عمليا 

ال تتجاوز الطاقة االستيعابية لكل غرفة سريرين والمنجزة من لدن المنعشين العقاريين 
في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر التحمالت خالل مدة أقصاها ثالث سنوات 

 . 3من تاريخ الحصول على الرخصة

  إعفاء عمليات انجاز المساكن االجتماعية المتعلقة بمشروع النسيم المنجزة من
طرف الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، وكذا العمليات المنجزة من طرف شركة 

 . 4سال الجديدة

  إعفاء عمليات  ترميم المآثر التاريخية المرتبة والتجهيزات األساسية ذات المنفعة
 . 1شخاص الطبيعيون والمعنويون العامة التي ينجزها األ

                                                 
 من المدونة العامة للضرائب. 91المادة  - 1
 من المدونة العامة للضرائب. 92المادة  - 2
 أعاله. 92المادة  - 3
 أعاله. 92المادة  - 4
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  2بناء المساجد  عمليات %50تعفى بنسبة . 

  إعفاء كلي للمنعشين العقاريين فيما يخص العقود واألنشطة والدخول المتعلقة
بانجاز برنامج في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر التحمالت لبناء 

قروي موزع على فترة سكن بالوسط ال 100سكن بالوسط الحضري أو  500
أقصاها خمس سنوات من تاريخ الترخيص، ويهم هذا اإلعفاء المساكن ذات القيمة 

متر  60-50العقارية المخفضة التي ال تتجاوز المساحة المغطاة لكل وحدة منها 
 درهم دون احتساب الضريبة. 140.000.00مربع، وأن ال تزيد قيمتها العقارية عن 

 ل:يوق التسجحقـ -2

في التدابير االستثنائية بالنسبة لحقوق التسجيل بين اإلعفاء الكلي سنميز 
 والتخفيضات.

 اإلعفـاء الكلــي: -أ

أو  تهدف اإلعفاءات الكلية العمليات الخاضعة لحقوق التسجيل التي تقوم بها الدولة
الجماعات المحلية، ولذا بعض العقود والمحررات التي تهدف إما إلى تشجيع األنشطة 

ما لطبيعة المؤسسات التي تقوم بتلك العمليات ألشتغالها في الميدان االجتماعي الجمعوية  وا 
والخيري، كما تهدف أيضا إلى تشجيع االستثمار خاصة ما يتعلق منه بالنشاط العقاري 

 والفالحي، ويمكن بسط هذه اإلعفاءات كما يلي:

 لي عن حقوق المحررات المثبتة للعمليات العقارية وكذا عمليات اإليجار والتخ
 الماء.

  المحررات المتعلقة بنزع الملكية واالحتالل المؤقت وجميع التصرفات واالقتناءات
 التي تقوم بها الدولة، وكدا االتفاقيات المبرمة بينها وبين األحباس.

                                                                                                                                                         
 أعاله. 92المادة  - 1
 أعاله. 92المادة  - 2
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  االقتناءات والمعاوضات العقارية التي تقوم بها الجماعات المحلية المعدة للتعليم
 جتماعي والمحافظة على الصحة العامة.العمومي واإلسعاف اال

  عقود اقتناء العقارات من طرف الجمعيات المهتمة بشؤون المعاقين والتفويتات التي
تعود بالنفع على مؤسسات التعاون الوطني والجمعيات الخيرية التي تتلقى إعانات 

 من الدولة.

  :المحررات و التفويتات التي تقوم كل من 

 والعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين. يبالهالل األحمر المغر  -

العقود التي تنجزها كل من شركة سال الجديدة والشركة الوطنية للتهيئة  -
 الجماعية.

 مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين. -

 مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان ومؤسسة الشيخ خليفة بن زايد. -

 يات النقابية ألرباب األمالك الحضرية.الجمع -

 العقود والعمليات الخاصة بجامعة األخوين. -

العقود المثبتة للبيع أو الكراء عن طريق اإليجار الحكري لقطع أرضية في ملك  -
الدولة مجهزة من طرفها أو من طرف الجماعات المحلية ومخصصة إلعادة إيواء 

 األحياء غير الالئقة أو مدن الصفيح.

عقود اإليجار والتخلي عن اإليجار والكراء من الباطن لعقارات أو حقوق عينية  -
 عقارية والمبرمة شفاهيا.

المحررات المتعلقة بمنح أرض فالحية أو قابلة للفالحة من الملك الخاص  -
 للدولة.
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غرفة  150عقود اقتناء أرض مخصصة لبناء أحياء ومبان جامعية ال تقل عن  -
 أجل ثالث سنوات من تاريخ الحصول على الترخيص. والمنجزة داخل

عقود اقتناء البنوك والشركات القابضة الحرة للعقارات الالزمة إلحداث مقراتها أو  -
 وكاالتها أو فروعها.

العقود الناقلة بدون عوض وبكامل الملكية إلى وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق  -
عن الملك الغابوي الواقعة داخل ألمالك الدولة الخاصة واألراضي التي تفصل 

منطقة تدخل الوكالة والتي تكون ضرورية النجاز التهيئات العامة أو ذات 
 المنفعة.

المحررات المثبتة لعمليات القرض المبرمة بين الخواص ومؤسسات االئتمان  -
والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا عمليات القرض العقاري لتملك أو بناء 

 ية.سكناهم الرئيس

إعفاء المنعشين العقاريين فيما يتعلق بجميع العقود واألنشطة التي تنجز في  -
إطار اتفاقية انجاز السكن ذي التكلفة المنخفضة الذي ال تتجاوز قيمته 

  .1عليه بالمدونة العامة للضرائبدرهم وفقا ماهو منصوص  140.000.00

 التحفيظــات: -ب

  %1و  %3مختلفة تتراوح ما بين تطبق التحفيظات في حقوق التسجيل بنسب 

                                                 
 من المدونة العامة للضرائب. 147و  129المادة  - 1
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 على مايلي: %3تطبيق للتخفيضات بنسبة  -

  عقود اقتناء محالت مخصصة للسكن أو لغرض تجاري أو مهني أو إداري من
لدن أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في 

 حكمها وبنك المغرب.

 ة للتجزئ أو البناء.عمليات االقتناء بعوض لألراضي المعد 

 على مايلي: %1.5تطبيق التخفيضات بنسبة  -

 .الرهون الحيازية للعقارات ورهون األموال العقارية 

 .الصفقات المتعلقة بالبناء واإلصالح والصيانة 

  الهبات المنجزة بين األصول والفروع وبين األزواج واإلخوة واألخوات المتعلقة
 بالعقارات.

  ية للشركات وكذلك في اإلرث.قسمة األموال العقار 

 .عقود نقل الملكية بين المالكين على الشياع لحقوق مشاعة في أراضي فالحية 

 على مايلي: %1وتطبيق التخفيضات بنسبة  -

 .تسليم الوصايا 

  المحررات العدلية المثبتة لالتفاقات المبرمة في شكل أخر، والتي تتضمن نقل
 العينية العقارية. ملكية بين األحياء للعقارات والحقوق 

 .الصفقات التي تبرمها الدولة والتي تتحمل الخزينة العامة أداء ثمنها 

 1إحصاء التركات. 

                                                 
 من المدونة العامة للضرائب. 133المادة  - 1
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إذا كان هذا يتعلق بمجال اإلعفاءات والحوافز الضريبية المتضمنة بالمدونة العامة 
للضرائب، فماهو مجالها في مدونة جبايات الجماعات المحلية؟ هذا ما سنتطرق إليه في 

 الفقرة الموالية.

 مدونة جبايات الجماعات المحليةعلى مستوى الفقرة الثانية: 

بمثابة مدونة جبايات الجماعات  47-06من بين االيجابيات المحسوبة على القانون 
دماج كافة الرسوم سواء تلك التي  المحلية تجميع اإلعفاءات الواردة في نصوص خاصة، وا 

أو تلك التي تقوم الجماعات المحلية بتدبيرها مباشرة عن طريق  تقوم المديرية العامة لتدبيرها،
مصالحها الجبائية المحلية، ولقد تضمن النص الجديد عدة مقتضيات تهم اإلعفاءات 
الضريبية في مجال الجباية العقارية والتي سنقوم ببسطها من خالل عنصرين: األول يتعلق 

مديرية العامة للضرائب )أوال( والثاني يرتبط بالرسوم المدبرة من طرف المصالح الجبائية لل
 بتلك المدبرة من طرف المصالح الجبائية للجماعات المحلية )ثانيا(.

 جبائية للمديرية العامة للضرائبأوال: الرسوم المدبرة من طرف المصالح ال

بالنسبة للرسوم المدبرة من طرف المصالح الجبائية للمديرية العامة للضرائب، وتعود 
 لتها للجماعات المحلية هي: الرسم المهني، رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.حصي

 ي:الرسـم المهن -1

 نميز في الرسم المهني بين اإلعفاءات الدائمة واإلعفاءات المؤقتة:

 ة:اإلعفاءات الدائم -أ

 يستفيد من اإلعفاءات الدائمة كل من:

 طة المتعلقة بمشاريع "النسيم" الهادفة الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية بالنسبة لألنش
 إلى إعادة إيواء القاطنين بالمدينة القديمة بالدار البيضاء.
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  المنعشون العقاريون بالنسبة لمجموع أنشطتهم المرتبطة بانجاز المساكن
 . 1من المدونة العامة للضرائب 29االجتماعية كما هي محددة في المادة 

 ون ببناء أحياء واقامات جامعية و شركة سال المنعشون العقاريون الذين يقوم
 الجديدة.

 ة:اإلعفاءات المؤقتـ -ب

تستفيد من إعفاء مؤقت طيلة خمس سنوات من تاريخ الشروع في مزاولة النشاط، 
األراضي والمباني كيفما كانت طبيعتها والمباني اإلضافية والمعدات واألدوات الجديدة المقتناة 

اشرة أو عن طريق االئتمان االيجاري، غير أن هذا اإلعفاء ال خالل االستغالل بطريقة مب
يطبق على المؤسسات التي ال يوجد مقرها بالمغرب والوكاالت الحضرية، ومؤسسات 

 . 2االئتمان

 ن:رسـم السكـ -2

بدورها تتميز التدابير االستثنائية المتخذة بمناسبة فرض رسم السكن ما بين اإلعفاءات 
 ا بين اإلعفاءات المؤقتة.والتخفيضات الدائمة وم

بالنسبة لإلعفاءات الدائمة تستفيد منه االقامات الملكية والعقارات التي تملكها الدولة 
والجماعات المحلية باإلضافة إلى المشاريع التي تشرف عليها أو تتعلق بمشاريع اإلحسان 

 واإلسعاف.

 هذا باإلضافة إلى العقارات اآلتية:

 لعائلية.األوقاف ماعدا األوقاف ا 

 .العقارات الموضوعة مجانا رهن تصرف المؤسسات المذكورة أعاله 

                                                 
 سكن اجتماعي موزع على خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على الترخيص. 2500يقصد به برنامج بناء  - 1
 من المدونة العامة للضرائب. 6المادة  - 2
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 العقارات المملوكة للدول األجنبية والمخصصة لسكن السفراء والوزراء المفوضين 
 بشرط أن تعامل الدولة المغربية بالمثل.

  العقارات المستعملة كمحالت للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية التي تمتلكها أو
 يها الدول المعتمدة وفقا التفاقية فينيا المتعلقة بالعالقات الدبلوماسية.تكتر 

 .العقارات التي تملكها هيئات دولية تتمتع بالنظام الدبلوماسي 

 .العقارات التي ال تدر دخال والمخصصة فقط إلقامة الشعائر الدينية 

  قاراتمن مجموع الرسم فتستفيد منه فقط الع %50أما التخفيض الدائم بنسبة 
 .1المتواجدة بإقليم طنجة سابقا

وتستفيد من اإلعفاء المؤقت لمدة خمس سنوات الموالية النتهاء أشغال البناء، المباني 
 الجديدة التي يقوم بها أشخاص بالنسبة للسكن الرئيسي.

 رسم الخدمات الجماعية: -3

خاضعة يعتبر رسم الخدمات الجماعية رسما عقاريا سنويا يفرض بموقع العقارات ال
للرسم وهو مرتبط في التدابير االستثنائية المتخذة بشأنه مع رسم السكن والرسم المهني، ولذا 
ال يخضع لهذا الرسم المستفيدون من اإلعفاء الكلي الدائم من رسم السكن والرسم المهني 

لهيئات باإلضافة إلى األحزاب السياسية والمركزيات النقابية بالنسبة للعقارات المملوكة لهذه ا
 وتتخذها مقرا لها:

 كل من: ءباإلضافة إلى هذا تم استثنا

  األبناك الحرة بالنسبة للعقارات التي تتخذها مقرا لها أو لوكاالتها وكذلك الشركات
 القابضة الحرة.

                                                 
 نة جبايات الجماعات المحلية.من مدو  22المادة  - 1
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  المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة بميناء طنجة بالنسبة لألنشطة المزاولة داخل هذه
 المنطقة.

 لجماعـي للقيم المنقولـة، وهيئات التوظيف الجماعي للتنمية، هيئات التوظيـف ا
 وهيئات توظيف الرأسمال بالمجازفة وبنك المغرب.

  التعاونيات واتحاداتها المحدثة وفقا للقانون والتي يخضع نظامها األساسي وتسييرها
 للقوانين الجاري بها العمل.

 اربورات.األشخاص الحاصلون على امتياز استغالل حقول الهيدروك 

  الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالنسبة للعقارات المخصصة
 . 1لسكن باستثناء السكن الوظيفيل

 من طرف المصالح الجبائية للجماعات المحليةثانيا: الرسوم المدبرة 

تتحدد الرسوم المنجزة من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات المحلية من خالل 
من مدونة جبايات الجماعة المحلية، والجبايات العقارية التي تتدخل في  2ات المادة مقتضي

هذا اإلطار تتحدد في الرسوم المفروضة على عمليات التجزئ والبناء والرسم على األراضي 
 الحضرية غير المبنية.

 الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية:-1

عروفا على حائز العقار، وتعفى من الرسم يفرض الرسم على المالك، وان لم يكن م
األراضي التابعة إما للدولة أو الجماعات المحلية واألحباس العامة باإلضافة إلى أراضي 

 الكيش والجموع.

 كما تعفى من الرسم األراضي التابعة للمؤسسات والهيئات اآلتية:

 .وكالة اإلسكان والتجهيز العسكري 

                                                 
 من مدونة جبايات الجماعات المحلية. 34المادة  - 1
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  القلب والشرايين.العصبة الوطنية لمحاربة أمراض 

 .مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان 

  .مؤسسة محمد الخامس للتضامن 

 .مؤسسة زايد بن سلطان 

 .مؤسسة محمد الخامس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين 

 .المكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية 

 .جامعة األخوين 

 نمية االقتصادية لكل من أقاليم الشمال واألقاليم الجنوبية وكاالت اإلنعاش والت
 وأقاليم الشرق.

 .وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق 

 :وتعفى كذلك من الرسم األراضي التابعة للشركات اآلتية 

 .الشركة المالية الدولة 

 .الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية 

 .شركة سال الجديدة 

 حرة لميناء طنجة بالنسبة لألراضي المتواجدة داخل المقاوالت المتواجدة بالمنطقة ال
 هذه المنطقة.

كما يعفى المنعشون العقاريون الذين يقومون ببناء أحياء ومبان جماعية وفقا التفاقية 
 .1تضيات المدونة العامة للضرائبمبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر التحمالت مع احترام مق

                                                 
 من مدونة جبايات الجماعات المحلية. 41المادة  - 1
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مدونة جبايات الجماعات المحلية إعفاءات كلية  باإلضافة إلى اإلعفاءات الدائمة أقرت
مؤقتة وتعفى األراضي الواقعة في المناطق غير المجهزة وتنعدم فيها إحدى شبكات توزيع 
الماء والكهرباء، واألراضي الواقعة داخل المناطق الممنوع البناء فيها، واألراضي التي تم 

 ألشخاص  ةراضي المملوكـالحصول بشأنها على التجزئـة، هذا باإلضافة إلى األ

 ن أو معنويين والتي تكون موضوع إلعداد رخصة التهيئة.ذاتيي

فبالنسبة لألراضي التي تم الحصول بشأنها على الترخيص تعفى لمدة ثالث سنوات 
ابتداء من فاتح يناير من السنة التي يكون الترخيص أو البناء، أما األراضي التي تكون 

هكتار  30لمدة ثالث سنوات إذا كانت مساحتها ال تتعدى  موضوع رخصة التهيئة تعفى
وخمس سنوات إذا كانت تفوق هذه المساحة وال تتعدى مائة هكتار وسبع سنوات بالنسبة للتي 

 تفوق هذه المساحة.

 الرسوم على عمليات البناء والتجزئة: -2

ة أو اإلذن يعفى من الرسم على عمليات البناء والتجزئة إذا كان المستفيد من الرخص
 بالتجزئة يتعلق ب:

 وكالة اإلسكان والتجهيز العسكري. .1

 الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية. .2

 شركة سال الجديدة. .3

وكاالت اإلنعاش والتنمية االقتصادية لكل من أقاليم شمال المملكة واألقاليم  .4
 الجنوبية وأقاليم الشرق.

 وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق. .5

 عمليات البناء فقط:وتعفى من الرسوم على 

 المساكن االجتماعية. .6
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 المساكن من الفئة القروية المتواجدة بالجماعات القروية. .7

 العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين. .8

 مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان. .9

 مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان. .10

 ية والتكوين.مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للترب .11

 المكتب الوطني لألعمال الجامعية والثقافية. .12

 جامعة األخوين. .13

 بنك المغرب والبنك اإلسالمي للتنمية، والبنك اإلفريقي. .14

 وكالة بيت مال القدس. .15

المقاوالت المتواجدة بالمنطقة الحرة لميناء طنجة بالنسبة للعمليات التي يتم  .16
 انجازها داخل هذه المنطقة.

 : تقييم التدابير االستثنائية في الجباية العق ارية:المطلب الثاني
كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، فالتدابير االستثنائية في الجباية العقارية تهم إما الوعاء 
ما األسعار الضريبية، فبالنسبة للوعاء الضريبي تهم االستثناءات، اإلعفاءات  الجبائي وا 

تياطية المعفاة من الضريبة. أما بالنسبة لبنية الضريبية، الخصوم، اإلسقاطات والمبالغ االح
األسعار الضريبية، فاألسعار التفضيلية التي تستفيد منها بعض النشاطات تعتبر بمثابة 
نفقات جبائية، وبالتالي في هذا المطلب سنقوم بتقييم مجموع التدابير أوال على مستوى الوعاء 

ى تقييم هذه التدابير على مستوى األسعار الجبائي )الفقرة األولى( ثم بعد ذلك سننتقل إل
 الضريبية )الفقرة الثانية(.

 تدابير المرتبطة بالوعاء الضريبيالفقرة األولى: ال

تدبير بلغ  39تعتبر األنشطة العقارية األكثر استفادة من التدابير االستثنائية، وذلك ب 
 2010يون درهم سنة مل 4.438ما تم تقييمه حسب إحصائيات المديرية العامة للضرائب 
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وتمثل هذه األنشطة نسبة  %8.6مسجلة ارتفاعا قدره  2009مليون درهم سنة  4.086مقابل 
، لذا فإننا سنتطرق أوال لتقييم 2010من النفقات الجبائية التي تم تقييمها سنة  14.9%

ذلك  التدابير االستثنائية التي تهم الوعاء الجبائي على مستوى الضرائب المباشرة ثم بعد
 سننتقل إلى تقييمها على مستوى الضرائب والرسوم غير المباشرة.

 وال: على مستوى الضرائب المباشرةأ
كما سبقت اإلشارة إلى ذلك تهم الضرائب المباشرة، الضريبة على الدخل والضريبة 

 على الشركات.

 الضريبة على الدخل: -1

 645يما يتعلق بالقطاع العقاري بلغت النفقات الجبائية التي تهم الضريبة على الدخل ف
مليون درهم، واستهدفت هذه  601التي وصلت فيها  2009مليون درهم مقارنة مع سنة 

التدابير على الخصوص تشجيع امتالك السكن، ويمكن بسط التدابير التي تهم الوعاء 
 الجبائي في الجدول اآلتي:

 التدابير التحفيزي 
يين مبلغ النفقات المتعلقة بالوعاء بمال

 الدرهم
 

2009 % 2010 % 

من مجموع الدخل المفروضة  %10خصم في حدود 
عليه الضريبة لفوائد القروض التي تمنحها للخاضعين للضريبة 

 بغرض تملك وبناء سكن.
207 50.73 222 50.56 

خصم المبالغ المدفوعة لتسديد أصل الدين وفوائد القروض 
ربح المعلوم المتفق المحصل عليها أو تكلفة الشراء ومبلغ ال

المرابحة من أجل اقتناء مساكن اجتماعية  دعليه في إطار عق
 مخصصة للسكن الرئيسي.

46 11.27 50 11.38 

إعفاء الدخول الناشئة عن إيجار المباني الجديدة أو البناءات 
اإلضافية طوال السنوات الثالث التالية للسنة التي انتهى فيها 

 البناء.
124 30.39 134 30.52 

إعفاء الهبات المنجزة بين األصول والفروع وبين األزواج 
 7.51 33 7.5 31 واإلخوة واألخوات فيما يتعلق بالعقارات والحقوق العينية.

  439 - 408 المجمــــوع
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فيما اعتبر إعفاء المنعشين العقاريين فيما يخص العقود واألنشطة المتأتية من انجاز 
رمة مع الدولة لبناء السكن ذي القيمة المنخفضة والذي ال تتجاوز برنامج في إطار اتفاقية مب

 درهم قليل األهمية. 140.000قيمته 

من مجموع الدخل المفروضة  %10ويالحظ من خالل الجدول أن الخصم في حدود 
عليه الضريبة لفوائد القروض التي تمنحها للخاضعين على الضريبة بغرض تملك أو بناء 

ويليه في النسبة النفقات  %50.56مليون درهم بنسبة  222د بمبلغ سكن يشكل حصة األس
الناتجة عن إعفاء الدخول الناشئة من إيجار المباني الجديدة أو البناءات اإلضافية طوال 

 . %30.52السنوات الثالث التي انتهى فيها البناء وذلك بنسبة 

كن أو بنائه بالقروض وهذا فمن خالل النسب أعاله يتبين  تزايد اإلقبال على تمويل الس
ولعل التدابير الجبائية  2010و  2009ما يفسر انتعاش قطاع البناء وتطوره مابين سنة 

 االستثنائية التي تم إقرارها في القطاع هي التي كانت وراء انتعاشه.

 الضريبة على الشركات: -2

ء الجبائي للجباية بالنسبة للضريبة على الشركات التدابير االستثنائية التي تهم الوعا
العقارية يمكن حصره في اجرائين األول يهم وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية والثاني يهم 
إعفاء المنعشين العقاريين فيما يخص األنشطة المتعلقة بانجاز برنامج السكن ذي القيمة 

المتعلقة  المنخفضة سواء بالوسط الحضري أو الوسط القروي، ولقد بلغت النفقات الجبائية
مليون درهم سنة  64بالتدبيرين فيما يتعلق بإعفاء وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية بنسبة 

مليون  30، فيما بلغت قيمة نفقات التدبير الثاني 2009مليون درهم سنة  29مقابل  2010
 درهم، وذلك وفق الجدول اآلتي:
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 التدبيـر التحفيـزي 
 جبائية بمليون درهمالمبالغ اإلجمالي للنفقات ال

 68.08 2010سنة  النسبة 2009سنة 
 68.08 64 %100 29 إعفاء وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية

إعفاء المنعشين العقاريين الذين ينجزون السكن 
ذي القيمة المنخفضة وفق الشروط المنصوص 

 عليها في المدونة العامة للضرائب.
- - 30 31.91 

 %100 94 %100 29 المجمــوع

فيم اعتبر إعفاء الشركة الوطنية للتنمية الجماعية وشركة سال الجديدة قليل األهمية من 
 طرف المديرية العامة للضرائب.

ونالحظ في الجدول أعاله أن االهتمام بالجانب االجتماعي للجيش عرف تطورا مهما 
 29هذه الوكالة على  ، إذ قفز مبلغ النفقات الجبائية التي تهم2010و 2009 ما بين سنة

من مجموع النفقات الجبائية التي تهم  %68.08مليون درهم وبنسبة  30مليون درهم إلى 
 الوعاء الضريبي.

 على مستوى الضرائب غير المباشرة ثانيا:

سيتم تقييم التدابير االستثنائية التي تهم الوعاء الجبائي في الجباية العقارية على 
 رة في الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.مستوى الضرائب غير المباش

 الضريبة على القيمة المضافة: -أ

تتوزع النفقات الجبائية التي تهم األنشطة العقارية بين عدة إعفاءات يمكن بسطها من 
 خالل الجدول اآلتي:
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 التدبيـر التحفيـزي 
 مبلغ النفقات الجبائية بمليون درهم

2009 % 2010 % 
الشركات المدنية العقارية التي يؤسسها أفراد أسرة إعفاء 

واحدة من أجل بناء وحدة سكنية معدة لسكناهم الرئيسية ال تزيد 
 متر مربع. 300مساحتها المغطاة من 

- - 75 5.81 

إعفاء عمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء 
 25.89 334 35.51 385 المتعلق بالسكن االجتماعي.

ليات تفويت المساكن االجتماعية المعدة للسكن إعفاء عم
متر مربع وال  100و  50الرئيسي التي تتراوح مساحتها ما بين 

دون احتساب الضريبة على القيمة  250.000تزيد قيمتها عن 
 المضافة.

699 64.48 800 60.01 

إعفاء المنعشين العقاريين الذين ينجزون السكن ذي التكلفة 
ط المنصوص عليها في المدونة العامة المنخفضة وفق الشرو 

 للضرائب
- - 81 6.27 

 %100 1290 %100 1084 المجمــــوع

كالضريبة على الدخل مجمل التدابير تهدف إلى تشجيع امتالك أو اقتناء السكن 
مجموع النفقات الجبائية  %60.01وتشكل عمليات المساكن االجتماعية حصة األسد بنسبة 

ة وتليها من حيث األهمية النفقات المرتبطة بعمليات القرض المرتبطة به، للتدابير االستثنائي
، لكن هذا ال يوازيه انخفاض في 2009إال أنه يالحظ انخفاض في النسبة مقارنة مع سنة 

مليون درهم في حين كان مبلغ  800مبلغ  2010المبلغ إذ وصل مبلغ النفقات الجبائية سنة 
 مليون درهم. 699هو  2009هذه النفقات سنة 

في حين اعتبرت المديرية العامة للضرائب اإلعفاءات المتعلقة شركة سال الجديدة 
 وشركة التهيئة الجماعية فيما يخص مبلغ النفقات الجبائية بأنها قليلة األهمية.

 حقـوق التسجيـل: -2

يمكن حصر النفقات الجبائية فيما يخص رسوم التسجيل في اجرائين: األول يهم 
ات المثبتة للقرض بخصوص عمليات القرض التي تهم تملك أو بناء السكن الرئيسي المحرر 

والثاني يهم المنعشين العقاريين فيما يخص العقود التي تهم برنامج السكن المنخفض القيمة 
 وذلك وفق الجدول اآلتي:
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 التدبيـر التحفيـزي 
 مبلغ النفقات الجبائية بخصوص بمليون درهم

2009 % 2010 % 
لمحررات المثبتة لعمليات القرض المتعلق بتملك أو بناء ا

 سكن رئيسي
8 100% 9 42.85 

المنعشين العقاريين بخصوص العقود المتعلقة ببرنامج 
 57.14 12 - - السكن ذي التكلفة المنخفضة.

 %100 21 %100 8 المجمــــوع

بالقرض من أجل  وكما هو مالحظ من الجدول أعاله، فان العمليات البنكية المتعلقة
 2010، إذ وصلت سنة 2010و  2009تملك أو بناء سكن رئيسي ارتفعت ما بين سنة 

من  %42.8، وتبلغ نسبتها 2009ملين درهم سنة  9تسعة مليون درهم بعد ما كان مبلغها 
، وفي نفس السنة بلغ مجموع النفقات الجبائية التي تهم 2010مجموع النفقات الجبائية سنة 

العقاريين الذين يقومون في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة النجاز برنامج السكن المنعشين 
 مليون درهم. 12المنخفض التكلفة 

في حين اعتبرت المديرية العامة للضرائب أن النفقات الجبائية األخرى المرتبطة 
د أي رقم بالوعاء الجبائي للجباية العقارية في رسوم وحقوق التسجيل قليلة األهمية ولم تور 

بشأنها ومنها المحررات المتعلقة بمنح أراضي فالحية أو قابلة للفالحة في الملك الخاص 
 للدولة.

إذا كان في هذه الفقرة تطرقنا إلى النفقات  الجبائية المتعلقة بالوعاء الضريبي في 
سبة األسعار الجباية العقارية، فإننا في الفقرة الموالية سنقوم بتقييم هذه النفقات على مستوى ن

 الضريبية.

 المرتبطة ببنية األسعار الضريبيةالفقرة الثانية: التدابير 

سنحاول تقييم نفقات التدابير االستثنائية التي تهم نسبة األسعار الضريبية وفقا 
للمنهجية والطريقة التي تم بها تقييم نفقات التدابير االستثنائية التي تهم الوعاء الجبائي من 
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ات. هكذا فإننا أوال سنقوم بتقييم هذه التدابير على مستوى الضرائب المباشرة ثم حيث اإلعفاء
 بعد ذلك سننتقل إلى تقييمها على مستوى الضرائب والرسوم غير المباشرة.

 على مستوى الضرائب المباشرةأوال: 

 الضريبة على الدخل: -1

في الضريبة على الدخل تبلغ مجموع هذه التدابير االستثنائية التي تهم نسبة األسعار 
ثمانية إجراءات، منها ثالثة اعتبرتها المديرية العامة للضرائب من النفقات الجبائية قليلة 
األهمية وهي التي تهم المنعشين العقاريين فيما يتعلق بفرض الضريبة بالسعر المخفض على 

وط المنصوص عليها الدخول المتأتية من إيجار المباني واألحياء الجامعية المنجزة وفق الشر 
في المدونة العامة للضرائب، أو تلك التي تهم برنامج انجاز السكن ذي التكلفة المنخفضة أو 

إلجراءات نبسطها سكن اجتماعي، أما النفقات الجبائية المتعلقة باقي ا 1500برنامج بناء 
 :في الجدول اآلتي

 

 التدابيـر التحفيـزية
 ون درهممبلغ النفقات الجبائية بشأنها بملي

2009 % 2010 % 

المنشآت الفندقية بالنسبة لألساس المفروضة عليه الضريبة 
بعد الخمس سنوات األولى و التي  %20المستفيدة من سعر 
 تستفيد منها باإلعفاء.

66 14.63 71 15.66 

الملزم الضريبي الذي يكون موطنه الضريبي أو مقر 
قليم بفرض عليه مؤسسته إقليم طنجة ويزاول نشاطها بهذا اإل

 .%20الضريبة بالسعر المخفض 
55 12.19 59 12.19 

الملزم الضريبي الذي يزاول أنشطة داخل المناطق المحددة 
 30.16 146 30.15 136 %20بمرسوم تفرض عليه الضريبة بالسعر المخفض 

من مبلغ إجمالي الدخل العقاري )مبلغ  % 40إسقاط نسبة 
الصافي المفروضة عليه اإليجار( عند احتساب الدخل 

 الضريبة.
194 43.1 208 42.97 

 %100 484 %100 451 المجمــــوع
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من مبلغ إجمالي الدخل العقاري  %40نالحظ من خالل الجدول أعاله أن إسقاط نسبة 
عند احتساب الصافي المفروضة عليه الضريبة يشكل نسبة مهمة من النفقات الجبائية 

ذا كانت هذه %42.97لى الدخل، إذ يقارب النصف بنسبة المفروضة بمناسبة الضريبة ع ، وا 
فهذا ال يعني عدم ارتفاع  %43.01التي كانت تصل إلى  2009النسبة أقل من نسبة سنة 

مليون درهم بلغ سنة  194مبلغ  2009مبلغ النفقات إذ بعدما أن كان هذا المبلغ يصل سنة 
مية النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة مليون درهم، وتليه من ناحية األه 208مبلغ  2010

بالنسبة للملزم الضريبي الذي يزاول أنشطته في بعض المناطق  %20المفروضة بسعر 
المحددة بمرسوم، ونستنتج من هذا أن من شأن األسعار الضريبية تشجيع االستثمار وتوجيهه 

 نحو مناطق معينة بهدف تنميتها. 

 الضريبة على الشركات: -2

النفقات التحفيزية في الضريبة على الشركات المرتبطة بنسبة األسعار سنوضح 
 الضريبة في الجدول اآلتي:

 التدبيـر التحفيـزي 
 مبلغ النفقات الجبائية بشأنه بمليون درهم

2009 % 2010 % 
سنوات مع فرض  5اإلعفاء من مجموع الضريبة لمدة 

دقية فيما بعد هذه المدة على المؤسسات الفن %17.5سعر 
 فيما يخص جزء األساس المفروضة عليه الضريبة.

336 21.36 319 22.32 

المنعشين العقاريين الذين يوجد موطن أو مقر اجتماعي 
 34.42 492 29.17 459 . %17.5بطنجة ويستفيدون من رسم 

المنشآت التي تزاول نشاطها بالمناطق الحرة للتصدير 
 %8.75وتستفيد من رسم 

51 3.24 55 3.84 
الوكاالت العقارية والمنعشون العقاريون المزاولون 
لنشاطهم في المناطق المحددة بمرسوم ويطبق عليهم سعر 

17.5% . 
209 13.28 188 13.15 

المنعشون العقاريون الذين يشتغلون في إطار برنامج بناء 
من  %50سكن اجتماعي ويتقيدون بتخفيض نسبة  1500

 الضريبة على الشركات.
488 31.02 375 26.25 

 %100 1429 %100 1573 المجمــــوع

على مستوى األرقام أعاله نالحظ التقارب حسب النفقات الجبائية التي تهم نسبة 
، وأهم النسب تلك التي تستغرقها النفقات الجبائية 2010و  2009األسعار الضريبية مابين 
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و مقر اجتماعي بإقليم بخصوص فرض الضريبة بالسعر المخفض للمنشآت التي لها موطن أ
وتليه من ناحية  %34.42طنجة إذ بلغت نسبة هذه النفقات برسم الضريبة على الشركات 

بالنسبة للمنعشين  %50األهمية النفقات الجبائية المرتبطة بفرض الضريبة بتخفيض نسبة 
سكن اجتماعي، إال أنه يسجل انخفاض  1500العقاريين الذين انخرطوا في برنامج بناء 

 2009، فبعدما كانت تصل سنة 2010و  2009بير على مستوى هذه النفقات مابين سنة ك
مليون بنسبة  375مبلغ  2010لم تتعدى سنة  %31.02مليون درهم بنسبة  488مبلغ 

، وربما يفسر هذا باتجاه المنعشون العقاريون نحو برنامج بناء السكن ذي القيمة 26.25%
 الجبائية التي تتمتع بها.المنخفضة للحوافز واالمتيازات 

 على مستوى الضرائب غير المباشرة ثانيا:

سنركز في هذا العنصر على النفقات الجبائية المرتبطة بحقوق التسجيل لعدم وجود 
نفقات جبائية تهم نسبة األسعار الضريبية فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، 

، %3ي تطبق من غير السعر العادي: سعر فبالنسبة لحقوق التسجيل األسعار الضريبية الت
 كما مبين في الجدول اآلتي: %1و  1.5%

 التدبيـر التحفيـزي 
 مبلغ النفقات الجبائية المرتبطة ب مليون درهم

2009 % 2010 % 

على عقود اقتناء المحالت المخصصة  %3تطبيق رسم 
 67.77 14.07 67.80 1312 للسكن أو لغرض تجاري أو مهني أو إداري.

على عمليات اقتناء بعوض لألراضي  %3تطبيق رسم 
 26.68 554 26.65 516 المعدة النجاز عمليات التجزئ أو البناء.

تطبيق الرسم المحفظ بالنسبة للهبات المنجزة بين األصول 
والفروع وبين األزواج وبين اإلخوة واألخوات والمتعلقة بالعقارات 

 %1.5ويطبق رسم 
36 1.86 39 1.87 

بالنسبة للمحررات العدلية المثبتة  %1بيق سعر تط
لالتفاقيات المبرمة في شكل آخر وتتضمن نقل الملكية بين 

 األحياء للعقارات والحقوق العينية العقارية.
57 2.94 61 2.93 

 0.72 15 0.72 14 إلحصاء التركات. %1تطبيق الرسم المخفض 

 %100 2076 %100 1935 المجمــــوع
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لنسبة للنفقات الجبائية المرتبطة بنسبة األسعار على مستوى حقوق ما يالحظ با
وتشكل النفقات الجبائية المرتبطة بتطبيق  2010و  2009التسجيل استقرارها مابين سنة 

على عقود اقتناء المحالت المخصصة للسكن أو لغرض تجاري أو مهني حصة  %3نسبة 
من مجموع النفقات  %67.77بنسبة مليون درهم  1407مبلغ  2010األسد إذ بلغت سنة 

 الجبائية على مستوى رسوم التسجيل.

أما فيما يتعلق الرهون الحيازية للعقارات ورهون األموال العقارية اعتبرت المديرية العامة 
للضرائب بخصوصها النفقات الجبائية قليلة األهمية ونفس الشيء بالنسبة لقيمة األموال 

 بين المالكين على الشياع لحقوق مشاعة في عقارات فالحية.العقارية وعقود نقل الملكية 

سنة  %84.3وعموما هناك تحسين في الموارد الجبائية إذ ارتفعت هذه الموارد من 
، ويعزى هذا إلى تطور مداخل الضرائب المباشرة، ومن جهة 2009سنة  87.6إلى  2000

 76ابير االستثنائية بحذف أخرى ومن أجل التقليص من النفقات الجبائية تم تخفيض التد
وقد تم  2010و  2009و  2008و  2007و  2006تدبير بمقتضى قوانين المالية لسنوات 

 مليون درهم. 8.209تقييم أثر هذا على الوعاء الضريبي بمبلغ 

وبالنسبة لفئة المستفيدون من هذه النفقات الجبائية نجد أن المقاوالت تحتل الصدارة ب 
تدبير يهم المنعشون العقاريون وبلغ مبلغ النفقات الجبائية بشأن التدابير  15تدبير منها  169

مليون درهم  15.510في  2009مليون درهم سنة  2439االستثنائية التي تم إقرارها مبلغ 
احتفظ  2010مجموع النفقات الجبائية التي تهم المقاوالت عموما، أما بالنسبة لسنة 

تدابير االستثنائية التي يستفيدون منها إال أن مبلغ النفقات المنعشون العقاريون بنفس عدد ال
من مجموع مبلغ هذه  %8.7مليون درهم بنسبة  2591الجبائية المرتبطة بها ارتفع ليصل 

 ، فالنشاطات العقارية األكثر استفادة من التدابير االستثنائية.النفقات

الدولة والتي تخص اإلعفاء في  أما النفقات الجبائية المرتبطة باالتفاقيات المبرمة مع
مليون درهم منها  1.298جميع الضرائب والرسوم لفائدة برامج السكن المزمع القيام بها بلغت 
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مليون درهم تتعلق بالضريبة  405مليون درهم تهم الضريبة على القيمة المضافة و  881
 الجدول التالي: مليون درهم تتعلق برسوم التسجيل، كما هي مبينة في 12على الشركات و 

مبلغ النفقات الجبائية المرتبطة  نوع الضريبة
 % بها بمليون درهم

 67.87 881 الضريبة على القيمة المضافة
 31.20 405 الضريبة على الشركات
 0.92 12 رسوم التسجيل والتسيير

 %100 1298 المجمـوع

ية التي تم تقييمها سنة من النفقات الجبائ 14.9وعموما استفاد القطاع العقاري بنسبة  
 وذلك وفق الجدول اآلتي: 2009سنة  4086مليون درهم مقابل  4.438وذلك بمبلغ  2010

 مبلغ النفقات الحسابية بمليون درهم

 % 2010سنة  % 2009سنة  نوع الضريبة

 29.06 1290 26.52 1084 الضريبة على القيمة المضافة
 10.56 469 12.62 516 الضريبة على الشركات
 14.53 645 14.70 601 الضريبة على الدخل

 45.83 2034 46.13 1885 واجبات التسجيل والتمبر
 100.00 4438 100.00 4086 المجمـوع

وتليها من  45.83ويالحظ أن النفقات المرتبطة بواجبات التسجيل تحتل الصدارة بنسبة 
 %29.06يمة المضافة بنسبة على الق ةحيث األهمية النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبي

ولقد مكن تقييم النفقات الجبائية حسب القطاعات قياس أهمية نظام التشجيعات لكن بالمقارنة 
مع مختلف القطاعات يتبين حدود هذه التحفيزات في الجباية العقارية في عالقتها بتشجيع 

م؟ أم ال؟ هذا ما االستثمار، وهل بالفعل تحققت األهداف الضريبية المرجوة من هذا النظا
 سنتطرق إليه في المبحث الثاني.

دور التحفيزات الضريبية في المبحث الثاني: 

 الجباية العقارية ومحدوديته
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ال يختلف النظام الجبائي العقاري المغربي كثير، خاصة من حيث األسس والطبيعة 
مظاهر والمشاكل عن األنظمة الضريبية للدول النامية والتي تتميز بمجموعة من ال

والخاصيات التي تميزها عن أنظمة الدول المتقدمة، فإذا كانت األنظمة الضريبية للدول 
النامية تفتقد مثل هذه العناصر إذ تعتد أكثر بالهدف المالي للمادة الجبائية، كما أنها ال 

 .1القتصادية واالجتماعيةتستخدم هذه األداة بشكل جيد كوسيلة للتنمية ا

دول التي اعتمدت بشكل مبكر في سياستها االقتصادية على قوانين والمغرب من بين ال
ميثاق  االستثمارات لتحريك جميع الميادين االقتصادية، ويعد قانون اإلطار بمثابة

تتويجا لها، والذي مس الجباية العقارية في جوانب عدة منها،  19952لالستثمارات لسنة 
 فإلى أي حد تم تحقيق ذلك؟رغبة منه تحقيق التنمية وتشجيع االستثمار، 

هذا ما سنحاول التطرق له في هذا المبحث من خالل مطلبين: األول سنتطرق فيه إلى 
دور الحوافز والتشجيعات الضريبية في جلب االستثمار، بينما الثاني سنتناول فيه دور هذه 

 الحوافز.

 اراالستثم  تشجيعناءات الضريبية في  المطلب األول: دور الحوافز واالستث

صحيح أن الحوافز الضريبية يمكن أن تشجع االستثمار لكن تجب اإلشارة أنه ال تشكل 
وزنا فعاال في إقرار االستثمار، فتنمية االستثمار خاضعة ليس فقط المتياز قانون ما ولكنها 

تطرق سن خاضعة أيضا للمحيط االجتماعـي واالقتصـادي المالئم لذا فإننا في هذا المطلب
العام لالستثمار سواء على المستوى القانوني )الفقرة األولى( ثم بعد ذلك سنتناول  أوال للمحيط

 دور الحوافز الجبائية ومحدوديتها في جلب االستثمارات )الفقرة الثانية(. 

 ي المغربالفقرة األولى: المحيط العام لالستثمار ف

                                                 
 .108. الصفحة 2009سعيد جفري "تدبير المالية العمومية بالمغرب" مطبعة اوماكرف. سطات. الطبعة األولى  - 1
بتنفيذ القانون  1995نوفمبر  8الموافق لتاريخ  1416جمادى األخير  14في صادر  1-95-213ظهير شريف رقم  - 2

 .4335بمثابة قانون لالستثمارات. الجريدة الرسمية عدد  18-95اإلطار رقم 
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القتصادي، إذ أن جلب األنظمة الجبائية العقارية ليست وحدها الكفيلة بتحقيق النماء ا
االستثمار لن يتم فقط عن طريق سن القوانين االستثمارية وا عطاء إعفاءات ضريبية سخية، 
بل لن يتأتى ذلك، إال بضمان استقرار المعامالت واستتاب األمن والطمأنينة في السوق 

عيقات العقارية، وذلك بإعادة النظر في العديد من األنظمة القانونية )أوال( وتجاوز الم
 المتعلقة بالمحيط االقتصادي. )ثانيا(

 أوال: المعوقـات القانونية

من المفروض قبل إقرار التحفيزات والتشجيعات الضريبية في مجال الجباية العقارية 
البد من إصالح بعض القوانين ذات االتصال المباشر بالعقار، خاصة ما يتعلق منها بنظام 

ه في العنصر، باإلضافة إلى إجراءات الترخيص في التحفيظ العقاري والذي سنركز علي
 عمليات البناء والتجزئة.

ومما الشك فيه أن نظام التحفيظ العقاري يلعب دورا اقتصاديا مهما، وكعامل من 
عوامل التنمية في المغرب، وباعتبار أن نظام التحفيظ العقاري يرتكز على معلومات 

يمكن التشطيب عليها أو إبطالها أو تغييرها إال ومعطيات موثوق في قوتها االثباتية، وال 
بتصرف آخر، أو بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، مما يسهل عملية التداول 
 العقاري سواء تعلق األمر بالمؤسسات البنكية الممولة أو تعلق األمر بمستثمرين أو مشترين.

قل للدور االقتصادي للتحفيظ وان وجود عدة أنظمة عقارية يمثل المشكل الحقيقي المعر 
العقاري وتعميمه على جميع التراب الوطني فتنوع األنظمة العقارية يؤثر سلبا على مسطرة 
التحفيظ سواء كانت هذه المسطرة إدارية أو قضائية ويؤدي حتما إلى بطئها مما يصرف 

منها ما  المستثمرين لالستثمار إلى وجهة أخرى، فالمغرب يتوفر على عدة أنظمة عقارية
، ومنها ما يخضع للتشريع اإلسالمي باإلضافة إلى نصوص أخرى 1913يخضع لظهير 

تتعلق باألحباس واألراضي الجماعية وأراضي الكيش مما يجعل المحافظين على األمالك 
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الذي يؤدي إلى كثرة العقارية أمام حقوق عقارية ذات مصادر متداخلة ومتشابكة الشيء 
 . 1التعرضات

م تحيين الرسوم العقارية من المعوقات للدور االقتصادي لنظام التحفيظ كما أن عد
العقاري، إذ أن عدم تحيين الرسوم العقارية يترتب عنه عدم حجية الرسم العقاري نفسه 
فينعكس ذلك على نظام التحفيظ العقاري، ويفقده إحدى مزاياه التي تتمثل في اعتبار الرسم 

ثبوتية لحامله، كما أنه ال يجعله مسايرا لواقع حركة العقار، إذ العقاري سندا ذو قوة نهائية و 
 سيكون قاصرا على تزويد المتعاملين بالمعلومات الحقيقية وقت التعامل.

وكنتيجة لهذا فان الرسم العقاري يفقد قوته كوسيلة لتحريك وتداول العقار في محيطه 
لمعامالت العقارية، وما يترتب االقتصادي وكضمان للحصول على القروض الرهينة وتنمية ا

 عنها من نجاح مشاريع العمران والسياحة واإلنعاش العقاري عموما.

كما أن رسوم التحفيظ في حد ذاتها، تعد معرقال وسببا في عدم اإلقبال على نظام 
التحفيظ العقاري إذ أن هذه الرسوم تعتبر مرتفعة وغير مالئمة للواقع االقتصادي 

على كثير من المالك توفيرها، وامام هذه العراقيل فانه يجب التفكير  واالجتماعي، ويصعب
في تعميم نظام التحفيظ العقاري وجعله إجباريا على جميع أنواع العقارات، ومراجعة 
النصوص القانونية المرتبطة به، وتبسط المساطر سواء تعلق األمر بالمسطرة اإلدارية أو 

مراجعة رسوم التحفيظ العقاري، فرغم أنها تحقق موارد  المسطرة القضائية هذا باإلضافة إلى
مالية مهمة لخزينة الدولة، فان من شأن التخفيض منها أن يأتي بموارد أكثر عبر تشجيع 

 االستثمار الذي يعد نظام التحفيظ العقاري المالي أحد معوقاته.

                                                 
 -لطيفة بحوص "إشكالية االستثمار العقاري بين متطلبات القانون ورهانات التنمية" سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية - 1

 .211الصفحة  2007. الطبعة األولى 72لة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية. العدد منشورات المج
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يـص بشأن  باإلضافة إلى نظام التحفيظ العقـاري يعتبر بطء وتعقد إجراءات الترخ
عمليات التجزئة أحد المعوقات التي تعرقل العملية االستثمارية، فالتدبير البطيء لقانون 
التعمير من أكثر العوامل التي تعرقل التنمية الحضرية أن على مستوى توفير الرصيد 
العقاري الصالح للبناء أو على مستوى عرض السكن،وربما تعقد مساطر التعمير هي التي 

ظهور المنعشون العقاريون السريون، إذ أن السوق العقارية السرية أصبحت تحتل أدت إلى 
فيما يتعلق بالمساحات المنتجة بعد الدولة، والمرتبة  %30.6المرتبة الثانية بعد الدولة بنسبة 

هذا يفوت على الدولة موارد مالية ، 165.77% األولى من حيث عدد القطع المنتجة بنسبة
 مهمة.

سوم المرتبطة بعمليات التعمير تعتبر مرتفعة نسبيا، مما يحتم ضرورة كما أن الر 
مراجعتها سواء من حيث الوعاء الضريبي المفروضة عليه،او من حيث نوعية المستفيدين 

 من الترخيص.

فنجاح العملية االستثمارية ليس رهين بالنصوص القانونية والتنظيمية فقط بل في 
رة اجتماعية من تأطير قانوني، إال أن تعقد الحياة العصر الحالي ال تكاد تخلو ظاه

االجتماعية أدى إلى تعاظم دور الدولة المستجيبة للتطورات المجتمعية هذا ما يؤدي إلى 
تعدد وتنوع فروع القانون، فالتدخالت القانونية التي يتطلبها قرار االستثمار تطلب تأطيرا 

والمدني، وهذا ما يدعو إلى ضرورة التجانس  متنوعا لعدة فروع كالقانون التجاري واإلداري 
 .2ال تعرقل العمليات االستثماريةبين مكونات هذه القوانين كي 

عموما القوانين الجبائية تتميز بالتعقيد، وبالتالي فان خاصية تعقد الجباية في المغرب 
نما تقليد ألنظم ة جبائية، كما تزيد بالنظر إلى كون التقنيات الجبائية لم تكن ابتكار ذاتي وا 

أن الرغبة في احتواء التحوالت المجتمعية يدفع بالمشرع إلى اعتبار الضريبة أداة وظيفية، 
                                                 

الهادي مقداد "السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكن" مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. الطبعة األولى  - 1
 .101. الصفحة 2002

 217محمد قزبير. مرجع سابق. الصفحة  - 2
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وبالتالي فان الدور الوظيفي سيؤدي ال محالة إلى التعديل المستمر للنصوص الجبائية، مع 
 أن مطلب تشجيع االستثمار يتطلب تبسيط القوانين الجبائيـة وضمان نوع من التجانـس

 التجانس واالستقرار لها.

لكن ليست وحدها المعيقات القانونية التي تؤثر في العملية االستثمارية، بل إن المحيط 
االقتصادي العام له دوره الحاسم في الحد من محدودية اإلعفاءات الجبائية في أداء دورها 

يه في   العنصر المتمثل في تشجيع االستثمار وبالتالي تحقيق التنمية، هذا ما سنتطرق إل
 الثاني.

 المعيقـات االقتصاديـةثانيا: 

ليست وحدها المعيقات القانونية التي تحد من االستثمار، بل ال يمكن للعملية 
االستثمارية أن تتحرك في غياب بنية تحتية يتم إعدادها، فمن أجل بلورة سياسة جبائية 

ة. فالتشجيعات الضريبية واقعية من الضروري بحث المضمون السوسيو اقتصادي للضريب
نادرا ما تنفع وغير كافية، ويمكن اعتبار التشجيعات الجبائية إجراء مسطريا يرمي إلى خلق 

 مزايا وايجابيات بفرض ضريبي أقل هادفين التأثير على قرارات الفاعلين االقتصاديين.

محددا فاإلعفاءات الضريبية يجب أن تنطلق من طبيعة النظام االقتصادي الذي يعتبر 
أو مصيريا وهذا رهين بدور الدولة هي التي تحدد التصرفات االقتصادية والحاجيات الحقيقية 
للفاعلين االقتصاديين، وبالتالي يمكن لها أن تضبط بشكل جدي ما هو ضروري وما يقتضي 

 . 1ضع للمسطرة الجبائية العاديةتشجيعا جبائيا وما هو غير ضروري يخ

قات االقتصادية التي لها تأثير واضح في دور الحوافز وعموما يمكن إرجاع المعي
 الضريبية في الجباية العقارية إلى تلك المرتبطة بالبنية المادية والبنية البشرية والمالية. 

فبالنسبة للبنية المادية فترتبط أساسا باألرض الالزمة إلقامة المؤسسات اإلنتاجية سواء 
أو من حيث تجهيزها وهيكلتها الستقبال االستثمـارات  ممن حيث توفير المجال العقاري الالز 
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تحمل تكلفة وق إنعاش االستثمارات يساهم في  أصبح صند 2011لهذا ففي قانون مالية 
ويمكن الجمع بين هذه  %5وتكلفة البنيات في حدود  %20اقتناء األرض في حدود 

 .1والمستثمرينة ويتم هذا في إطار اتفاقيات بين الدول %5االمتيازات في حدود 

فالتحفيزات الضربيبة ليست وحدها كافية لتشجيع االستثمارات وتطوير اإلنتاجية، رغم 
أن الدولة الزالت سجينة هذا التوجه الغير الصحيح، فيتم تقديم مجموعة من التحفيزات لكن 

ون إلى النتائج تكون عكسية، الن المستفيدين من التحفيزات الجبائية في الجباية العقارية يعمد
تجميد أموالهم عوض استثمارها في قطاع أكثر إنتاجية، وبالتالي فان هذه التحفيزات تلحق 

 . 2ني باحتساب النفقات الجبائيةأكبر ضرر باالقتصاد الوط

فالضريبة على األراضي غير المبنية في المدار الحضري إذا كان الهدف منها محاربة 
اري، ومنذ ظهور هذه الضريبة وسعرها يرتفع حسب المضاربات العقارية وتنظيم الرصيد العق

المدة الزمنية التي تبقى فيها هذه األراضي بدون بناء إال أن أصحاب األراضي يحاربونها وتم 
تعطيل العمل بها لمدة، إلى أن أعيد تفعيلها في إطار الجبايات المستحقة للجماعات 

 المحلية.

في جلب االستثمار في إطار عنصر العمل،  بالنسبة للبنية البشرية التي لها دور فعال
يجب أن يكون ذي تكوين فالتكوين أساس التنافسية الدولية المعاصرة، ونجاح الدول 
الصناعية الجديدة بآسيا يعود إلى جزء مهم منه إلى السياسة النشيطة في مجاالت التمدرس 

وهو رقم جد سلبي والبحث العلمي، والمغرب نسبة األمية فيه مهمة جدا باعتراف رسمي 
 بالمقارنة مع دول أخرى، و يالحظ نقص كبير على مستوى التعليم التقني والمهني.

ليست وحدها المعيقات االقتصادية تحد من دور اإلعفاءات والتشجيعات الضريبية في 
 النهوض بعملية االستثمار فالمحيط القضائي واإلداري له دور فعال في التشجيع 

                                                 
 .11الصفحة  2011التقرير المالي لميزانية  - 1
وارد بكتاب المالية العامة بالمغرب حوارات مع موضوع نجيب أقصبي "تعثر المشروع الحكومي والتجربة الحكومية"  - 2

 .2001عدد خاص. المجلة المغربية للتدقيق والتنمية. دجنبر نخبة من المهتمين بالشأن االقتصادي والمالي. 
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ر مناخ اقتصادي مالئم ومحيط إداري وقضائي سليم باإلضافة إلى على االستثمار فتوف
 التحفيزات الجبائية من شأنه أن ينهض بالعملية االستثمارية.

 االستثمارات تشجيعالفقرة الثانية: محدودية الحوافز الجبائية في 

تمتد اإلعفاءات الضريبية في الجباية العقارية على مجمل النشاط االقتصادي، إال أنه 
لم نصل لحد اآلن إلى الهدف المنشود، وال يتناسب حجم كلفة هذه اإلعفاءات مع ما نتطلع 
إليه، فاإلعفاءات المؤقتة خاصة في مجال الشركات والضريبة على الدخل، من بين أدوات 
السياسة الجبائية األكثر استعماال من أجل تشجيع االستثمار الخاص، لكن هذه الوسائل ليس 

على الصعيد االقتصادي العام فكلفتها من حيث المداخيل الجبائية الغير  األكثر فعالية
 المحصلة ثقيلة جدا، بالمقارنة مع األرباح التي يمكن أن تتيحها للمستثمرين.

على أي فإننا في هذه الفقرة سنركز على محدودية الحوافز والتشجيعات الضريبية في 
تعلق األمر باالستثمار الوطني )أوال( أو تعلق الجباية العقارية في جلب االستثمارات سواء 

 األمر باالستثمار األجنبي )ثانيا(.

 االستثمار الوطني تشجيععلى مستوى أوال: 

إذا كانت الدولة راهنت على تحسين مناخ االستثمار، يمنحها إعفاءات ضريبية سخية 
ا لدى المقاوالت الخاصة، فان النظام الجبائي والمزايا المرتبطة به شكلت هاجسا وانشغاال كبير 

فبالرجوع إلى النصوص المقررة لإلغفاءات الضريبية نجد أن هذه االمتيازات ال يتم بصفة 
معايير معينة  طقطعية إذ البد من التحقق من بعض المعطيات التي تسند عليها، واشترا

إلى جهة لالستفادة منها، هذه الشكليات والشروط المعقدة يمكن أن تصد المستثمر ليتحول 
 أخرى.

فلالستفادة من التخفيض من حقوق التسجيل فالمستثمر الراغب من شراء أرض عارية 
أو مشتملة على بنايات ملتزم بهدمها أن يرهن رهنا رسميا لفائدة الدولة من الدرجة األولى 
ال من الدرجة الثانية بعد الرهن المقيد لفائدة مؤسسات االئتمان المقبولة العقار الذي ت م وا 
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شرائه أو عقار آخر ألداء تكملة رسوم التسجيل العادية، وكذلك الغرامات المستحقة في حالة 
 .1ه العقاري داخل أجل سبع سنواتعدم الوفاء بالتزامه بتحقيق مشروع

وفي حالة اقتناء أرض مشتملة على مبان مقرر هدمها، فيجب على المنعش العقاري 
لبناء أو رخصة مطابقة لألصل من رخصة أن يقدم نسخة مطابقة لألصل من رخصة ا

يوما  30الهدم، وتحقيق هذا الشرط األخير ليس باألمر السهل وال يمكن تحقيقه داخل أجل 
 وهو األجل الواجب تسجيل العقد فيه.

فاالستفادة من هذه االمتيازات يتطلب من المستثمر العقاري التنقل بين عدة إدارات، 
ت اإلدارية، الذي من شأنه أن يقلل من أهمية الحوافز ونحن نعلم مسبقا حجم التعقيدا

 الجبائية ويجعل المستثمر ينصرف عنها ألسباب نفسية.

ورغم أن محاوالت المشرع كانت تصب في ربط الجبائية العقارية بتنشيط االستثمار 
بالقطاع العقاري فإنها ظلت تفتقد إلى الفعالية في هذا المجال فلم تستطع الضريبة على 

 راضي غير المبنية بالمناطق الحضرية حث المالكين على بنائها أو تفويتها للغير.األ

ونورد مثال للشركات الوطنية التي تشتغل في الميدان العقاري، والمتمثل في شركة سال 
الجديدة والذي كان الهدف من هذه الشركة تمكين ذوي الدخل الضعيف من الوصول إلى 

اعتمدت آلية جديدة تكمن في البدء في تنفيذ مشروع إسكاني  1995الملكية، فالدولة سنة 
ضخم تم االستعانة بميزانية الدولة، فقد تم التعاقد مابين الحكومة وشركة سال الجديدة مقابل 

 3600االستفادة من مجموعة من االمتيازات الجبائية، وتمكين ذوي الدخل الذي يقل عن 
من طرف القرض العقاري  %6.5سبة الفائدة فيها درهم من االستفادة من قروض ال تتجاوز ن

 والسياحي، ولهذا الغرض تم إعفاء الشركة المذكور من مجموع الضرائب المتعلقة ب:

 .حقوق القيد في السجالت العقارية 

 .الضريبة المهنية 
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 .الضريبة العقارية 

  .الضريبة على الشركات 

 .الضريبة المفروضة على األراضي المبنية 

 ضرية. الضريبة الح 

 .كل جبايات الجماعات المحلية 

لكن نجاح مشروع شركة سال الجديدة كانت بفضل نمط تدخل الدولة في ميدان العقار 
واإلسكان هي التي أوجدت شروط نجاحه، لكن من جهة تنبئ من محدودية التجربة وصعوبة 

 . 1من طرف الدولة تعميمها لما استلزمته من تكاليف باهضة

الجبائية يجب أن تنطلق من طبيعة النظام االقتصادي الذي يعتبر  فسياسة التشجيعات
محددا أو مصيريا وهذا رهين بدور الدولة فهي التي تحدد التصرفات االقتصادية والحاجيات 
الحقيقية للفاعلين االقتصاديين وبالتالي يمكن لها أن تضبط بشكل جلي ما هو ضروري 

يخضع للمسطرة الجبائية العادية، فيمكن  ويقتضي تشجيعا جبائيا وما هو غير ضروري 
اعتبار السياسة الجبائية من زاوية التشجيعات الضريبية إجراء أو مسطرة ترمي إلى خلق 
مزايا وايجابيات. فباستقراء واقع االستثمارات بالمغرب نالحظ أن المستفيدين من الحوافز 

كات المهيمنة ورجال األعمال الجبائية هم ذو المكانة المرموقة في المجتمع، ذلك أن الشر 
ينطلقون من هدف مزدوج، هو اإلنتاج وفرض الهيمنة على السوق الداخلي، وبذلك يعملون 
على االستفادة من كل امتياز جبائي بينما تبقى الفئة المستثمرة الجديدة والتي هي في أمس 

 .2رومةالحاجة إلى مثل هذه التشجيعات مح

لم يتضمن أي امتيازات جبائية بالنسبة   53.003 هذا اإلطار نجد أن القانون وفي 
للمقاوالت الصغرى والمتوسطة بخصوص الجباية العقارية، غير فقط ما هو منصوص عليه 

                                                 
 .123لطيفة بحوص. مرجع سابق. الصفحة  - 1
 .85محمد مياد "النظام الجبائي المغربي بعد اإلصالح" مرجع سابق. الصفحة  - 2
المتعلق  53.00( بتنفيذ القانون رقم 2002يوليو  23) 2314صادر في جمادى األولى  1.02.188ظهير شريف رقم  - 3

 .19/08/2002بتاريخ  5031بميثاق المقاوالت الصغرى والمتوسطة. الجريدة الرسمية عدد 
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في المدونة العامة للضرائب. فالمالحظ في المغرب أن اإلعفاءات الضريبية ال تخضع ألية 
فهي عموما تعتمد على دراسات وتقديرات مسبقة تماشيا مع مصالح االقتصاد الوطني 

 معايير غير سليمة ينقصها التدقيق والحصر.

لكن مقتضيات الجباية العقارية تتضمن في جانب مهم مقتضيات تروم إلى استقطاب 
 وجلب االستثمار األجنبي. هذا ما سنتطرق إليه في العنصر الثاني.

 االستثمار األجنبي تشجيع على مستوى ثانيا: 

 يستهان به في إطار الظرفية والمعطيات المغربية، لذا نجد أن إن االستثمار األجنبي ال
أعفى األبناك الحرة مهما كانت جنسيتها  1المتعلق بالمناطق المالية الحرة 50-90القانون 

من رسوم التسجيل فيما يتعلق بعمليات اقتناء العقارات الالزمة إلقامة مقارها ووكاالتها ومن 
بة الحضرية فيما يخص عقارات مقارها ووكاالتها، ونفس الضريبة المهنية وكذلك الضري

، هذا باإلضافة إلى عدة امتيازات ضريبية منصوص 2بالنسبة للشركات القابضة الحرةالشيء 
 عليها في المدونة العامة للضرائب وتهدف هذه الحوافز جلب االستثمار األجنبي.

استمرار اإلرادة في تشجيع والمالحظ والمتتبع لسياسة االستثمار يلمس ثبوت الهدف و 
االستثمار األجنبي عن طريق سخاء اإلعفاءات وا عطاء الضمانات وتبسيط المساطر، 
وتبرهن اإلحصائيات في هذا المجال االهتمام الذي حضي به القطاع العقاري من طرف 

 المستثمرين األجانب خصوصا من بعض مستثمري دول الخليج كالسعودية والكويت.

منعطفا في هذا السياق حيث تزايد حجم االستثمار العقاري األجنبي  1979وتعتبر سنة 
، ولقد ازدادت وثيرة هذه االستثمارات خاصة مع صدور قوانين االستثمار %28بنسبة 

مليون درهم من  3900ما قدره  1993-1983العقاري حيث بلغت قيمتها في الفترة مابين 

                                                 
المتعلق  58.90( بتنفيذ القانون رقم 1992فبراير  26) 1421شعبان  21صادر في  1.91.131ظهير شريف رقم  - 1

 .18/3/1992بتاريخ  4142جريدة الرسمية. عدد بالمناطق المالية الحرة. ال
يراد بالشركات القابضة الحرة كل شخص معنوي يكون متكونا من أشخاص طبيعيين أو معنويين ذو جنسية أجنبية  - 2

كإدارة محفوظات األوراق المالية وامتالك المساهمات في مختلف المنشآت، ويكون رأسماله بعمالت  اوينحصر غرضه
 (58.90من القانون  27للتحويل، وجميع عملياته تنجز بعمالت أجنبية قابلة للتحويل )المادة  أجنبية قابلة
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 %17مليون درهم أي ما يقارب  22400رها مجموع االستثمارات األجنبية التي بلغت بدو 
 .1من المجموع

رغم أهمية القيمة اإلجمالية لهذه األرقام فان مسارها لم يكن تصاعديا، حيث أن نسبة 
خالل الفترة  %30.5مشاركة الرأسمال األجنبي ارتفعت ضمن مجموع االستثمار المحلي إلى 

لتصل سنة  87-85ة الموالية من الفتر  %29ثم انخفضت هذه النسبة إلى  1981-1985
 .2001سنة  %4لتستقر في نسبة  %14نسبة  1993

من خالل هذه األرقام فان االستثمار العقاري وان مالت مبالغه إلى االرتفاع فان حصة 
االستثمار األجنبي تتجه نحو االنخفاض هذا يعني أن القطاع العقاري ال يجذب اهتمام 

 لقطاعات األخرى.المستثمر األجنبي بالمقارنة مع ا

-1988االستثمارات األجنبية ) نسبة مساهمة االستثمار العقاري األجنبي في مجموع
2001) 

 ةالسن
قيمة االستثمار العقاري 

 درهم األجنبي بمليون 
قيمة مجموع االستثمارات 

 بمليون درهم
 نسبة المساهمة

1981 187.6 611.7 30.6% 
1982 307.9 833.1 36.7% 
1983 154.8 556.1 27.8% 
1984 162.6 655.1 24.7% 

 %30.5 2661.8 812.9 مجموع الفترة
1985 143.4 556.6 25.8% 
1986 273.1 812.0 33.6% 
1987 256.2 933.6 27.4% 

 %29.2 2298.2 672.1 مجموع الفترة
1988 333.9 1055.7 31.6% 
1989 410.5 1464.0 28.0% 
1990 422.5 1872.3 22.5% 
1991 518.4 3268.2 15.8% 
1992 334.0 4297.5 7.77% 
1993 368.7 5488.0 6.71% 
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1994 168.2 5104.8 3.3% 
 %10.7 5104.8 2423.9 مجموع الفترة
 %18.12 22406.7 4061.5 المجموع العام

1995 297.7 4230.8 7% 
1996 399.9 4386.5 9.1% 
1997 320.3 12336.7 2.6% 
1998 533.2 5433.3 9.8% 
1999 487.7 18459.5 2.6% 
2000 655.1 12639.9 5.2% 
2001 817.5 33099.5 2.5% 

 %3.9 90586.2 3511.4 المجموع العام
 %6.7 113137.7 7572.9 المجموع العام

في الحقيقة ال توجد عالقة ايجابية بين اإلعفاءات الضريبية وبين حصة الدولة من 
فز الضريبية تلعب دورا هامشيا في حالة غياب العوامل االستثمارات األجنبية، حيث أن الحوا

األخرى المشجعة على االستثمار، وأفضل مثال على ذلك تجربة كل من الشرق األوسط 
وشرق أوربا حيث استطاعت تلك الدول جذب االستثمار األجنبي المباشر وأصبحت سوقا 

 واعدة  لالستثمارات الدولية.

سنة  25أبوابها لالستثمار األجنبي منذ ما يزيد عن  وفي آسيا توجد الصين التي فتحت
بليون دوالر  500مشروعا أجنبيا باستثمارات إجمالية بلغت  284ويصل دخلها أكثر من 

فهي ثاني أكبر دولة جذبا لالستثمار الخارجي، ومعدل االستثمارات التي تم جذبها إلى 
نوحة لهذه االستثمارات، وتعتمد كليا الصين كان نتيجة لعوامل تبتعد كليا عن اإلعفاءات المم

على عوامل أخرى، تعزى إلى الموقع الجغرافي المميز، استقرار كل من الظروف السياسية 
 واالقتصادية وبساطة ووضوح النظام الضريبي باإلضافة إلى العمل الماهر والرخيص.

بعض فاإلعفاءات الضريبية ليست بالعامل الحاسم في توجيه االستثمار، بل وفي 
 1الدول حجم االستثمارات التي تم اجتذابها اليتناسب واإلعفاءات الضريبية الممنوحة لها

                                                 
الوليد صالح عبد العزيز "دور السياسة الضريبية في تحفيز االستثمارات في ظل التطورات المعاصرة" دار النهضة  - 1

 .172. الصفحة 2002العربية. الطبعة األولى 
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فالقضية ليست قضية إعفاءات بقدر ما هي قضية مناخ اقتصادي، مالي، اجتماعي، 
قليمي خاصة في ظل المتغيرات العالمية المعاصرة التي تتنافس فيها كل الدول  سياسي وا 

 ز االستثمارات.تقريبا على جذب وتحفي

فاإلعفاءات الجبائية جزء من إستراتيجية سياسية شاملة على المستوى الوطني وفي 
 النطاق اإلقليمي وعلى الصعيد العالمي.

 تثمارالمطلب الثاني: محدودية التشجيعات الجبائية في توجيه االس

تثمار سواء غالبا ما يتم إقرار تحفيزات ضريبية في الجباية العقارية من اجل جلب االس
منه الوطني أو األجنبي، وال يكون الهدف فقط منها جلب االستثمار بل توجيهه إما حسب 
ما  القطاعات التي ترى الدولة من شأن االستثمار تنميتها والنهوض بها )الفقرة األولى( وا 
بحسب الجهات، فهناك من الجهات التي ال تستقطب االستثمارات في الظروف العادية لذا 

الدولة إلى إقرار جملة من الحوافز لتوجيه رؤوس األموال نحوها )الفقرة الثانية( لكن إلى تعمد 
 أي حد ما استطاعت هذه التحفيزات الجبائية تحقيق هذا؟
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الفقرة األولى: محدودية التحفيزات الجبائية على توجيه االستثمار بحسب 
 لقطاعاتا

رية بالمغرب أساسا تنمية القطاع استهدفت المقتضيات التحفيزية في الجباية العقا
نعاش السكن، لكنه في نفس الوقت استهدفت ولو بشكل جزئي فقط قطاعات  العقاري، وا 
أخرى مثل قطاع التعليم والسياحة، وبالتالي فإننا في هذه الفقرة سنتناول أوال أثر التحفيزات 

ل إلى أثرها على مستوى الجبائية على مستوى قطاع العقار واإلسكان )أوال( ثم بعد ذلك سننتق
 باقي القطاعات )ثانيا(.

 على مستوى قطاع العقار واإلسكانأوال: 

 60.000وحدة سكنية منها  123.000يشكل الطلب السنوي اإلضافي على السكن 
وحدة اجتماعية، لذا أقرت الدولة مجموعة من التحفيزات الجبائية قصد الحد من األزمة أو 

توى جميع أصناف الضرائب المباشرة منها وغير المباشرة، التخفيف منها، وذلك على مس
هكذا تم إعفاء عقود إنشاء الرهن ضمانا ألداء الضريبة على القيمة المضافة من طرف 

بالنسبة  %3أو  %1.5الدولة في مجال السكن االجتماعي وتطبيق السعر المخفض سواء 
كن أو لممارسة نشاط تجاري أو مهني، للهبات المتعلقة بالعقارات واقتناء المباني المعدة للس

 أو القتناء األراضي بغرض تجزئتها.

وبالنسبة للدخول واألرباح العقارية تم إعفاء الدخول المتأتية من إيجار المباني الجديدة 
والمباني اإلضافية لمدة ثالث سنوات الموالية لبنائها، وكذلك الربح المحصل عليه من بيع 

إلضافة إلى الربح المحصل عليه من بيع العقار أو جزء منه كان المساكن االجتماعية، با
مخصص للسكن الرئيسي وكذا عمليات التفويت بال مقابل لهذه العقارات بين األصول 

 والفروع أو بين األزواج واإلخوة واألخوات.

وتم إعفاء حتى القرض العقاري والقرض من أجل البناء المتعلقة بالمساكن االجتماعية 
 افة إلى التعاونيات السكنية من الضريبة على القيمة المضافة.باإلض
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وحتى على مستوى الجبايات المحلية، تم اإلعفاء من رسم السكن والرسم على الخدمات 
سقاط نسبة  من مبلغ القيمة  %75الجماعية والمباني الجديدة المخصصة للسكن الرئيسي، وا 

 سكن ورسم الخدمات الجماعية.الكرائية من األساس المحتسب في كل من رسم ال

إال أن حصة األسد من هذه االمتيازات ولدورها المحوري في إنعاش القطاع العقاري 
كانت للمنعشون العقاريون سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو أشخاصا معنوية. فبالنسبة للسكن 

سجيل، االجتماعي تم إعفاؤهم من الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، حقوق الت
الرسم المهني، رسم الخدمات الجماعية، الرسم الخاص على االسمنت ورسوم التقيد في 
سجالت المحافظة العقارية، ونفس الشيء بالنسبة للمنعشين العقاريين الذين ينخرطون في 

درهم، وذلك وفقا  140.000.00برنامج السكن ذي القيمة المنخفضة التي ال تتعدى 
نصوص عليها في المدونة العامة للضرائب والتي سبق التطرق للمقتضيات والشروط الم

 إليها.

عرف دينامية حقيقية مكنت من تراجع  2003إذا كان قطاع العقار فعال منذ سنة 
وحدة سكنية، كما مكن برنامج مدن  609000الخصاص في ميدان السكن ليستقر حاليا في 

مدينة معنية بهذا اإلجراء  83ل مدينة من أص 41بدون صفيح من تراجع هذه الظاهرة في 
وحدة سكنية من  129.000نسمة، كما أنه تم إنتاج  830.000الذي ضمن السكن الالئق ل

 .2002وحدة سنة  45.000مقابل  2008صنف السكن االجتماعي سنة 

أثر تراجع وتيرة السكن االجتماعي  2009إال أن هذه الدينامية شهدت فتورا خالل سنة 
، ويعزى هذا إلى 2008مقارنة مع سنة  2009سنة  %30بنسبة إذ عرف انخفاضا 

، ويعزى كذلك إلى انخفاض نسبة %35.9انخفاض االستثمارات األجنبية في القطاع بنسبة 
بعدما كانت  %3.4نمو القيمة المضافة لقطاع البناء واألشغال العمومية إذ لم تتجاوز 

 . 20081سنة  9.4%

                                                 
 .128. الصفحة 2011وزارة المالية تقرير ميزانية  - 1
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عقار واإلسكان خالل الفترة، فان ذلك ال يعزى فقط فرغم التطور الحاصل في قطاع ال
إلى التحفيزات الجبائية بل هناك عوامل أخرى مساعدة، منها انخفاض سعر الفائدة بالنسبة 
للقروض العقارية، والتسهيالت الممنوحة في هذا اإلطار خاصة فيما يعرف ببرنامج "فوركايم" 

تطاع زيادة مالية لمكافئة األبناك التي اجتهدت رغم بعض مساوئه واختالالته، لذا تم اقتراح اق
 .1سديد الديون المترتبة في إطارهفي مسألة التحكم في مخاطر عدم ت

فال يتصور أن تحقق سياسة التحفيزات الجبائية الفعالية المطلوبة منها إن لم تكن 
دية إلى منظومة كاملة من السياسات األخرى الواجب تطبيقها، مثل السياسة المالية والنق

جانب السياسة االقتصادية واالجتماعية، باإلضافة يجب ربط سياسة التحفيزات الضريبية 
 بخطة التنمية والبعد عن التعقيدات اإلدارية.

 وعالوة على ما تقدم يؤدي نظام اإلعفاءات الضريبية إلى تشويه نسق االستثمارات

المعفية أو التي تتمتع  أي حدوث خلل في التوازن القطاعي، بالتوجه نحو القطاعات
 . 2بأسعار تفضيلية على حساب األنشطة األخرى 

هكذا فرغم محاوالت المشرع التي تصب في ربط الجبائية العقارية ينشط االستثمار 
بالقطاع العقاري، فإنها ظلت تفتقد إلى الفعالية، وبالرغم من التحفيزات الجبائية التي يتمتع 

لم يساهم في تخفيض القيمة العقارية مما يتعارض مع بها المنعشون العقاريون، فهذا 
السياسة العقارية التي رسمتها الدولة، بل وحسب بعض التقديرات المنعشون العقاريون 

هكتار مابين  3000قطعة أرضية علة مساحة  25.000إنتاج ما يقارب  االسريون استطاعو 
الثانية بعد الدولة بنسبة ، وأصبحت السوق العقارية السرية تحتل المرتبة 1970-1989

30.6%. 

                                                 
 10المجلس الوطني لإلسكان "ملخص أعمال اللجنة المختصة المنبثقة في الدورة األولى للمجلس الوطني. الرباط  - 1

 .26. الصفحة 2007أكتوبر 
 .180الوليد صالح عبد العزيز. مرجع سابق. الصفحة   - 2
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فيما يتعلق بالمساحات المنتجة والمرتبة في المرتبة األولى من حيث عدد القطع 
ويجد المنعشون العقاريون السريون ضالتهم في المناطق المحاذية  %65.77المنتجة بنسبة 

ات فالنشاط للمدن الكبرى بالمغرب، والتي تعرف مستوى مرتفعا لعدد السكان، وحسب التقدير 
من سكان المدن التي يتعدى سكانها مائة  %30إلى  %10السري وغير القانوني يمس من 

 . 1ألف نسمة

والمالحظ أنه يجب ربط التحفيزات الجبائية العقارية باإلصالحات المالية والنقدية 
باإلضافة إلى نهج سياسة اقتصادية واجتماعية بهدف توجيه االستثمار نحو تنمية حقيقية 
للقطاع العقاري، تعود عليه على األقل بمقدار النفقات الجبائية التي تخسرها الدولة في هذا 

 اإلطار.

 على مستوى باقي القطاعاتثانيا: 

في الجباية العقارية ال تستهدف القطاع العقاري فقط، بل  ةإن التحفيزات الضريبي
 ليم من القطاعات التيتستهدف في حاالت معينة تنمية قطاعات أخرى، ولعل قطـاع التع

حظيت باستثناءات ضريبية في مجال الجباية العقارية،و يعتمد الميثاق الوطني للتربية 
على تعبئة وطنية للنهوض بالمدرسة، وتم اعتبار  2000والتكوين الجاري به العمل منذ سنة 

 . 2عشرية وطنية للتربية والتكوين 2009-2000العشرية 

في الجباية العقارية المتعلقة بقطاع التعليم، إما التعليم في حد وتهم التدابير التحفيزية 
ذاته، أو الجانب االجتماعي للمشتغلين في القطاع. فبالنسبة للجانب األول نجد أن 
المؤسسات الخصوصية للتعليم العام أو التكوين المهني والمخصصة لتدريب التالميذ معفاة 

، ونفس الشيء بالنسبة لجامعة األخوين، كما 3هني ورسم الخدمات الجماعيةمن الرسم الم

                                                 
 .103قداد. مرجع سابق. الصفحة الهادي م - 1
 .6الصفحة  2010وزارة المالية "مذكرة في موضوع اإلصالح الجذري للسلطات العمومية"  - 2
 من مدونة جبايات الجماعات المحلية. 34و المادة  6المادة  - 3
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يستفيد المنعشون العقاريون الذين يقومون وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في المدونة 
غرفة بتطبيق السعر  150العامة للضرائب بتشييد مبان و أحياء جامعية ال تقل عن 

بمناسبة  %20ونسبة  %17.5المخفض في الضريبة على الشركات الذي تبلغ نسبته 
، كما يستفيدون 1الضريبة على الدخل طوال السنوات الخمس األولى الموالية لتاريخ الترخيص

من إعفاء كلي من رسوم التسجيل بالنسبة لعمليات شراء األرض غير المبنية واألراضي 
المشتملة على مبان والمقرر هدمها، هذا باإلضافة إلى اإلعفاء الكلي من الضريبة على 

 لمضافة والرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية.القيمة ا

أما فيما يتعلق بالجانب االجتماعي للمشتغلين بقطاع التعليم، نجد أنه على مستوى 
الجبايات المحلية تم إعفاء كل من مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية 

ة والثقافية من الرسم المهني للتربية والتكوين، والمكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعي
لمجموع أنشطتهما ورسم الخدمات الجماعية والرسم على األراضي الحضرية غير المبنية 
باإلضافة في الرسوم المتعلقة بعمليات البناء، كما أن جل الضرائب المنصوص عليها في 

 المدونة العامة للضرائب أعفت هذه المؤسسات منها.

ية أعاله تهدف الدولة إلى النهوض بقطاع التعليم، سواء فمن خالل التحفيزات الجبائ
تعلق األمر بالعملية التعليمية في حد ذاتها أو تعلق األمر بالجانب االجتماعي للمشتغلين 
بقطاع التعليم، فاإلعفاءات التي تهم مؤسسات التعليم والتكوين المهني، وكذا اإلعفاءات التي 

ون ببناء أحياء جامعية تهدف تشجيع التمدرس، ولن تهم المنعشون العقاريون الذين يقوم
يتأتى هذا إال باالهتمام كذلك بالجانب االجتماعي للمشتغلين بالقطاع، ألنهم جزء ال يتجزأ 
من العملية التعليمية، لكن هل هذه الحوافز كفيلة وحدها للنهوض بقطاع التعليم ما لم 

 تتضافر عوامل أخرى؟

                                                 
 من المدونة العامة للضرائب. 31المادة  - 1
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يد عن تحقيق النتائج المرجوة منه فنسبة التمدرس لم تصل فاألرقام تؤكد أن القطاع بع
وهو رقم غير مشجع بالمقارنة  %87.80نسبة  2006و  2000إذ بلغت ما بين  %90بعد 

مع ما يقدم للقطاع من حوافز، وعليه يجب عل الدولة قبل إقرار الحوافز الجبائية  في 
مل األخرى المؤثرة على القطاع بدل الجباية العقارية بخصوص هذا القطاع التفكير في العوا

 اإلعفاءات التي تكلف الدولة مبالغ مهمة.

وبالنسبة للقطاع السياحي يعتبر كذلك من بين القطاعات التي حظيت بتدابير تحفيزية 
في الجباية العقارية خاصة مع إستراتيجية السياحة أو ما يطلق عليه بالمخطط األزرق، 

فاقية التطبيقية الموقعتين بين الحكومة ومهني القطاع إطارا وتشكل االتفاقية اإلطار واالت
مليون سائح  10مرجعيا لتفعيل السياسة الجديدة في الميدان السياحي والتي تهدف إلى جلب 

 612.000غرفة إضافية وهو ما يمكن إحداث  80.000عبر زيادة  2010في أفق سنة 
 . 1منصب شغل

ات الضريبية في مجال الجباية العقارية، إذ تتمتع ولهذا تم إقرار مجموعة من االستثناء
المنشآت الفندقية  التي تدير االقامات العقارية لإلنعاش السياحي في مؤسساتها الفندقية 
بالنسبة للجزء المطابق لرقم أعمالها في أساس الضريبة والمحقق بعمالت أجنبية وباإلعفاء 

مدة خمس سنوات ابتداء من السنة التي من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ل
أنجزت في أول عملية إيواء بالعمالت األجنبية، كما تستفيد من تطبيق الرسم المخفض 

مع الحـق في الخصم الفنادق وعمليـات إيجـار الفنادق والمجموعـات العقارية المعدة  10%
 ألغراض سياحية.

في ظل  2008ملحوظا منذ سنة لكن رغم هذا فالنشاط السياحي بالمغرب عرف تباطؤا 
 2008خالل سنة  %6ركود االقتصاد العالمي حيث لم يتعد نمو عدد السياح الوافدين بنسبة 

                                                 
 .2ذري للسلطات العمومية. الصفحة وزارة المالية. مذكرة في موضوع اإلصالح الج - 1
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مليون سائح إذ لم يتعد  10بجلب  2010، ولم يتمكن القطاع من تحقيق رؤية 2009و 
 . 1مليون سائح 8عدد  2009مجموع السياح سنة 

العقارية، في غياب شروط أخرى، ال يمكن تحقيق  في الجباية ةفرغم الحوافز التشجيعي
األهداف المرجوة، فالمنافسة الدولية وركود االقتصاد العالمي، والمناخ السياسي العام وا همال 
البعد الجهوي في سياسات إنعاش االستثمارات السياحية بالمغرب كلها عوامل تحد من دور 

اية العقارية، وبالتالي يجب ربط هذه اإلعفاءات الجبائية خصوصا ما يتعلق منها بالجب
 اإلعفاءات بكل هذه العوامل لكي تتحقق األهداف المرسومة.

من عمليات بيع  %3وبالنسبة للقطاعات األخرى نجد انه يتم تطبيق السعر المخفض 
األراضي غير المبنية المخصصة النجاز أشغال التجزئ أو بناء أماكن معدة للسكن أو 

و مهني، وكذلك اإلعفاء الكلي من الرسم المهني ولمدة خمس مرصدة لغرض تجاري أ
سنوات من تاريخ الشروع في مزاولة النشاط،على كل منشأة تزاول نشاطا جديدا تم إحداثه، 
ويطبق هذا اإلعفاء كذلك وخالل نفس المدة على األراضي والمباني كيفما كانت طبيعتها 

ة خالل االستغالل إما مباشرة أو عن طريق والمباني اإلضافية والمعدات واألدوات الجديد
 االئتمان االيجاري.

رغم تطبيق الرسم أعاله بالنسبة المحفضة لم يؤدي إلى القضاء إلى ما يطلق عليه 
بالمنعشون العقاريون السريون، ولم يتم تفادي التجزئات السرية، ولم يؤدي إلى خفض قيمة 

لي وكما سبق التطرق إلى ذلك يجب ربط األراضي والحد من المضاربة العقارية، وبالتا
التحفيزات الضريبية مع كل العوامل المتدخلة في ميدان االستثمار وتؤثر على قراره، بدل 

 إقـرار عدة استثنـاءات تكلف خزينة الدولة مبـالغ مهمة وال يتم تحقيق األهـداف 

                                                 
 .122. الصفحة 2011وزارة المالية. تقرير حول ميزانية  -1
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في توجيه  تظهر لنا محدودية هذه الحوافز يالمرسومة من وراء إقرارها، وبالتال
االستثمار نحو القطاعات المرغوب تنميتها، وهل نفس الشيء يقال بالنسبة لدور هذه الحوافز 

 فيما يخص توجيه االستثمار نحو مناطق معينة؟ هذا ماسنتطرق إليه في الفقرة الموالية.

 لى توجيه االستثمار بحسب المناطقالفقرة الثانية: محدودية التحفيزات الجبائية ع

بعض المناطق والجهات وكذا بعض الهيئات الخاصة بحوافز ضريبية مهمة،  تستفيد
وتهدف الدولة من خالل هذه التدابير، إما تنمية بعض المناطق نظرا ألهمتها في النسيج 
االقتصادي الوطني، أو تنمية بعض الجهات وتأهيلها اقتصاديا واجتماعيا، وتحتل الحوافز 

كانة مهمة في هذا اإلطار، إال أن هذه الحوافز أبانت عن الضريبية في الجباية العقارية م
محدوديتها في جوانب مهمة، لذا فإننا في هذه الفقرة سنتطرق إلى هذه الحوافز ومحدوديتها 

 على المناطق )أوال( ثم على مستوى الجهات )ثانيا(.

 ة بعض المناطق االقتصادية الخاصةأوال: على مستوى تنمي

من الناحية االقتصادية، ارتأت الدولة تمتيعها بمجموعة من لخصوصية بعض المناطق 
التدابير التحفيزية خصوصا ما يتعلق منها باالستثناءات الضريبية، وهذه األخيرة شملت حتى 
مجال الجباية العقارية، وسنقتصر في هذا العنصر على صنفين األول يتعلق بمناطق 

 ية الحرة.التصدير الحرة، والثاني يرتبط بالمناطق المال

 :1ق التصدير الحرةمناط -1

يراد بمناطق التصدير الحرة فضاءات محددة من التراب الجمركي تكون فيها األعمال  
 الصناعية والخدمات المرتبطة بها غير خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيميـة 

                                                 
المتعلق  19-94( بتنفيذ القانون رقم 1995يناير  26) 1415شعبان  24الصادر في  1.95.1الظهير الشريف رقم  - 1

 .28/02/1995بمناطق التصدير الحرة. الجريدة الرسمية. عدد 
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ير ، وتحدث مناطق التصد1اقبة التجارة الخارجية والصرفالجمركية وما يتعلق منه بمر 
الحرة وتعيين حدودها بموجب نص تنظيمي يبين طبيعة أعمال المنشآت التي يمكن أن تقام 

 بمناطق التصدير الحرة.

ولقد تم إعفاء الشركات الواقعة بمناطق التصدير الحرة من حقوق التسجيل فيما يتعلق 
االحتفاظ باالقتناءات المتعلقة باألراضي الضرورية النجاز مشاريعها  االستثمارية شريطة 

ر سنوات ابتداء من تاريخ بتلك األراضي ضمن أصول المقاولة لمدة ال تقل عن عش
سنة األولى لالستغالل من الرسم المهني وفقا لما هو  15، لكن تعفى لمدة 2الترخيص

من مدونة جبايات الجماعات المحلية، أما بالنسبة للمنشآت  6منصوص عليه في المادة 
بية العاملة بمناطق التصدير الحرة في إطار ورشة تتعلق بأشغال سواء كانت وطنية أو أجن

البناء والتركيب فنظامها الجبائي من القواعد العامة المنصوص عليها في التشريعات الجبائية 
 باستثناء الضريبة على القيمة المضافة.

لة ويالحظ أنه تمت معاملة الشركات والمنشآت المتواجدة بمناطق التصدير الحرة معام
خاصة فيما يتعلق بالجباية العقارية، خصوصا ما يتعلق بحقوق التسجيل على اقتناء 
األراضي الالزمة إلقامة الشركات المتواجدة بهذه المناطق لمشاريعها، لكن هل تكفي هذه 
التدابير وحدها الستقطاب االستثمار نحو هذه المناطق؟ أم البد من تضافر عوامل أخرى 

 فز الضريبية؟إلى جانب هذه الحوا

نجد أنه إلى جانب التدابير التحفيزية في الجباية العقارية،  19-94بالرجوع إلى القانون 
تضمن مجموعة من التدابير األخرى، منها ما يتعلق بالبنية التحتية ومنها ما يتعلق بالجانب 

منطقة من  كل 3ارةالجبائي عموما، فبالنسبة للشق األول نجد أن الهيئة التي يعمد إليها بإد
ة وتتولى مهمة المنطقمناطق التصدير الحرة تتولى شراء األراضي الالزمة، والواقعة داخل 

                                                 
 المتعلق بمناطق التصدير الحرة. 19-94ولى من القانون رقم المادة األ - 1
 من المدونة العامة للضرائب. 130و  129المادتين  - 2
 (.19-90من القانون  4تسمى هيئة إعداد و إدارة المنطقة الحرة )المادة  - 3
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للمرتفقين، كما تناط إليها مهمة  يي، وتتولى كذلك إيجار المبانبانتجهيـز كل من الطرق والم
ها الدولة إلى مجموعة من الخدمات اإلدارية والشبه اإلدارية التي تقدم ةالدراسة، هذا باإلضاف

 للمستثمرين.

أما فيما يتعلق بالشق الثاني المرتبط بالنظام الجبائي عموما، نجد أن هذه المناطق 
تتمتع بأنظمة جمركية خاصة تتضمن مجموعة من اإلعفاءات والتسهيالت، باإلضافة إلى 
االمتيازات األخرى برسم باقي الضرائب كالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل 

 ريبة على القيمة المضافة.والض

فبتضافر كل هذه العوامل التحفيزات الجبائية في المجال العقاري إلى جانب باقي 
االمتيازات األخرى يمكن لمناطق التصدير الحرة أن تكون وسيلة فعلية لتحقيق التنمية، أما 

 التدابير االستثنائية في الجباية العقارية وحدها ال تستطيع هذا.

 :1المالية الحرة المناطـق -2

المناطق المالية الحرة هي المناطق التي يسمح فيها للبنوك وشركات إدارة محفظات 
األوراق المالية وامتالك المساهمات في مختلف المنشآت وتحدث وتحدد المناطق المالية 

 . 2الحرة بمقتضى نص تنظيمي

يسمى بالشركات ما  وشركات إدارة محفظات األوراق المالية أو 3وتتمتع البنوك الحرة
بتدابير استثنائية في مجال الجباية العقارية فبالنسبة لواجبات التسجيل تعفى  4القابضة الحرة

هذه المنشآت بمناسبة عمليات اقتنائها لألراضي المعدة إلقامة مقارها أو وكاالتها وفروعها 

                                                 
 58-90لقانون رقم ( بتنفيذ ا1992فبراير  26) 1421من شعبان  21الصادر في  1.91.131ظهير شريف رقم  - 1

 18/03/1992بتاريخ  4142المتعلق بالمناطق المالية الحرة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 
 .58-90المادة األولى من القانون  - 2
البنوك الحرة هو كل شخص معنوي مهما كانت جنسية مسيريه أيا كان مالك رأسماله يوجد بمنطقة مالية حرة ويزاول  - 3

ة ورئيسية مهنة تلقي الودائع بعمالت قابلة للتحويل واستخدامها من أجل القيام لحسابه أو لحساب عمالئه بصورة اعتيادي
 (.58-90من القانون  2البورصة أو الصرف )المادة    بأي عملية من العمليات المالية أو االئتمانية أو عمل من أعمال

اص طبيعية أو معنوية ذو جنسية أجنبية، وينحصر غرضه الشركات القابضة الحرة كل شخص معنوي يتكون من أشخ - 4
في إدارة محفظات األوراق المالية وامتالك المساهمات في مختلف المنشآت ويكون رأسماله بعمالت أجنبية قابلة 

 (.58.90مكن القانون  27للتحويل، وجميع عملياته تنجز بعمالت أجنبية قابلة للتحويل )المادة 
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ن تاريخ سنوات م 10شريطة االحتفاظ بهذه العقارات ضمن أصولها لمدة ال تقل عن 
حصولها على االعتماد، لكن إذا وقع التخلي للغير عن ملكية هذه العقارات قبل انقضاء هذه 
المدة ولم يكن المتخلى له بنكا حرا أو شركة قابضة حرة، فانه يتم تصفية رسوم التسجيل 

 %25بحسب التعريفة الكاملة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب مع زيادة نسبة 
 بلغها وتأدية الرسوم اإلضافية المنصوص عليها.من م

وبالنسبة للجباية العقارية المحلية تعفى البنوك الحرة والشركات القابضة الحرة المتواجدة 
بالمناطق المالية الحرة من الضريبة المهنية ورسم الخدمات الجماعية فيما يخص العقارات 

بين هذه االمتيازات الجبائية وبين المنافع  المقامة فيها مقارها ووكاالتها، وال يجوز الجمع
المقررة بمقتضى أحكام تشريعية أخرى في مجال تشجيع االستثمار، فالي أي حد يمكن لهذه 

 األجنبي؟ رالحوافز استقطاب االستثمار خاصة ما يتعلق منه باالستثما

وحدها المتتبع لهذه الحوافز في مجال الجباية العقارية يستنتج بأنها غير كافية ل
المنظم  58.90الستقطاب الرأس مال األجنبي لالستثمار في هذه المناطق، لذا نجد القانون 

لهذه المناطق أقر مجموعة من التدابير التحفيزية األخرى تتعلق أساسا بنظام الصرف في 
إلى األنظمة الجمركية، فبتضافر هذه العوامل باإلضافة إلى المناخ  ةهذه المناطق باإلضاف

صادي العام والسياسي يمكن لهذه المناطق المحظية بتنظيم خاص أن تكون محط االقت
االستثمار من طرف الرأسمال األجنبي، وغياب هذه الظروف كلها أو بعضا يؤثر على 

 عملية االستثمار واستقطابه.

ذا كان المشرع أقر مقتضيات خاصة بخصوص هذه المناطق التي لها طبيعة  وا 
إلى جانب هذا أقر مجموعة من الحوافز الضريبة فيما يتعلق بتنمية اقتصادية خاصة، فانه 

ما لكون هذه المناطق لها موقع اقتصادي  جهات معينة إما لتخلفها عن التنمية االقتصادية، وا 
 استراتيجي، هذا ما سنتطرق إليه في العنصر الثاني.

 ثانيا: على مستوى تنمية بعض الجهات والمناطق:
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الترابي في بلورة وتوجيه السياسات العمومية عنصرا مفتاحيا في يشكل تنظيم المجال 
تحول دور الدولة وصياغة السياسات المندمجة الراسخة والتشاركية، كما يعد عنصر مفتاحيا 

رس رساء دعائم جهوية متناسقة 1اء ثقافة الديمقراطية المحليةلحكامة التنمية البشرية وا  ، وا 
ائي مجموعة التدابير التحفيزية التي تهم مجال الجباية ومتكاملة ولهذا أقر المشرع الجب

العقارية للنهوض بالجهات األقل تنمية والمتخلفة عن الركب االقتصادي الوطني، في نفس 
اآلن أقر مقتضيات أخرى تهم  تنمية بعض المناطق ألهميتها اإلستراتيجية على مستوى 

 ومنطقة الدار البيضاء. االقتصاد الوطني أو الجهوي والدولي؟، كمنطقة طنجة

 التحفيزات الجبائية على مستوى بعض الجهات: -1

لقد تضمنت المدونة العامة للضرائب وكذا مدونة جبايات الجماعات المحلية عدة 
مقتضيات قانونية تهم تحفيزات جبائية في الجباية العقارية تهدف إلى تشجيع االستثمار في 

االقتصادي الوطني إلى حد ما، وفي هذا اإلطار جهات معينة، تعتبر متخلفة عن الركب 
، 2ية في كل من األقاليم الجنوبيةتقرر إعفاء وكاالت اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماع

، وتضمنت النصوص 4ضافة إلى أقاليم الجهة الشرقيةباإل 3أقاليم وعماالت جهة الشمال
تاحة الجو المحدثة لهذه الوكالة عدة أهداف من بينها تلك المتع لقة بتشجيع االستثمار وا 

 المالئم له ويمكن لها المساهمة في حدود إمكانيتها المالية في تهيئة 

                                                 
إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك" تقرير الذكرى الخمسينية لحصول المغرب على "المغرب الممكن  - 1

 .78الصفحة  2006االستقالل. مطبعة دار النشر المغربية. الدار البيضاء. الطبعة األولى 
 1-03-26 تم إحداث وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية في أقاليم جنوب المملكة بمقتضى ظهير - 2

المتعلق بإحداث  2-02-645( القاضي بالمصادقة على المرسوم رقم 2003مارس  29) 1424محرم  20الصادر في 
 .03/04/2009بتاريخ  5096الوكالة. الجريدة الرسمية عدد 

 06.95( بتنفيذ القانون 1995غشت  16) 1416ربيع األول  18الصادر بتاريخ  1-95-155ظهير شريف رقم  - 3
 06/09/1995علق بإحداث الوكالة. الجريدة الرسمية. عدد المت

 12-05( القاضي بتنفيذ القانون 2006فبراير  14) 1427من مرسوم  15صادر بتاريخ  1.06.53ظهير شريف رقم  - 4
 2006فبراير  23بتاريخ  5398المتعلق بإحداث الوكالة. الجريدة الرسمية رقم 
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وتجهيز المنطقة المعنية سواء لوحدها أو في إطار شراكة، ويمكن لها أن تبحث عن 
عي وسائل التمويل الالزمة لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تهدف اإلنعاش االقتصادي واالجتما

 في المنطقة المعنية.

وتعفى هذه الوكاالت من الضريبة على الشركات بالنسبة لجميع نشاطاتها أو عملياتها 
 وكذا الدخول التي يحتمل أن تكون مرتبطة بها

كما تعفى من واجبات التسجيل بالنسبة لجميع العقود التي تبرمها والتي تنجزها وبالنسبة 
ية أعفيت كذلك من الرسم المهني والرسم المفروض على للجبايات المستحقة للجماعات المحل

 األراضي الحضرية غير المبنية والرسوم المفروضة على عمليات البناء والتجزئ.

فلما يمكن أن يكون لهذه الوكاالت من أثر على عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية 
ريبية في مجال الجباية العقارية، المستهدفة أقر المشرع الجبائي هذه التحفيزات الض قبالمناط

لكن وكما سبق التطرق إلى ذلك، فأثر هذه التحفيزات جد محدود ما لم تتضافر عوامل أخرى 
إلى  ةمتاحة ما يتعلق بالبنية التحتية في المناطق المعنية بأهداف الوكاالت، هذا باإلضاف

، فاستقطاب االستثمار توفير المناخ السليم سواء على المستوى االقتصادي أو االجتماعي
يتحكم فيه المحيط العام للجهة، كما يتحكم فيه قانون السوق العرض والطلب، وأهم ما يركز 

 عليه المستثمرون البنية التحتية من طرقات وموانئ.

كما أن االختصاصات الموكولة لهذه الوكاالت في مجال التنمية وتدخلها في االقتصاد 
لى خالف بعض النماذج التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من واالستثمار جد ضعيفة، وهذا ع

الجهوية وعلى سبيل المثال اسبانيا وألمانيا باإلضافة إلى ايطاليا، حيث أن الجهات في هذه 
الدول لها صالحية تقرير الرسوم وفرض بعض الضرائب، مما تتيح لها نهج سياسة ضريبة 

 . 1لجهويةتأخذ بعين االعتبار المعطيات ا

                                                 
 مرجع سابق،الجهوية بالمغرب" موضوع وارد بكتاب "الجهوية الموسعة بالمغرب" فاطمة المصلوحي "مقارنة لتطور  - 1

 .125الصفحة 
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ان تحفيزات الجباية العقارية في مجال التنمية الجهوية لها دور ضعيف جدا، لذا ف
خاصة مع غياب العوامل األخرى المساعدة، لذا يجب التفكير في مقدار النفقات الجماعية 
التي تكلفها هذه اإلعفاءات وتتحملها خزينة الدولة بالمقارنة مع من يمكن أن تجنيه الدولة 

 .من خالل هذه التحفيزات

 التحفيزات الجبائية على مستوى تنمية بعض المناطق: -2

نظرا لموقع بعض األقاليم والمناطق سواء من الناحية الجغرافية، أو موقعها في النسيج 
االقتصادي الوطني فان الدولة أقرت مجموعة من اإلعفاءات والتحفيزات الجبائية في مجال 

 في هذه المناطق.الجباية العقارية قصد جلب وتشجيع االستثمار 

فالموقع الجغرافي الذي تحتله طنجة وقربها من دول االتحاد األوربي، جعل المشرع 
الجبائي يقرر مجموعة من اإلعفاءات والتحفيزات الجبائية فيما يتعلق بالجباية العقارية، وهذا 

طنجة يجب التمييز بين التحفيزات الضريبية التي تطبق في مجال الضرائب المباشرة بإقليم 
سابقا وتلك المتعلقة بالمنطقة الحرة بميناء طنجة، وبالنسبة للصنفين تستفيد المنشآت التي لها 
موطن أو مقر اجتماعي بإقليم طنجة سابقا من عدة امتيازات ضريبية على مستوى الضريبة 
على الشركات والضريبة على الدخل وكذلك بعض رسوم الجماعات المحلية كرسم السكن 

 .-البحر األبيض المتوسط–الشيء بالنسبة للوكالة الخاصة طنجة  وكذلك نفس

بالفعل عرف إقليم طنجة انتعاشا اقتصاديا مهما في اآلونة األخيرة، لكن ذلك ال يعزى 
إلى التحفيزات الضريبية في مجال الجباية العقارية فقط بل مجموعة من العوامل هي التي 

موقع طنجة الجغرافي، واالهتمام باإلقليم من حيث  ، وربمايأدت إلى هذا االنتعاش االقتصاد
البنية التحتية والمادية باإلضافة إلى توفير المناخ االقتصادي المالئم هو الذي أدى إلى هذه 

، وكذلك يجب احتساب النفقات الجبائية التي تعرف في هذا اإلطار ودراسة ةالقفزة االقتصادي
تاج مدى فعاليتها في إطار التنمية االقتصادية مدى عالقتها بالتنمية االقتصادية الستن

 الشاملة.
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وحظيت مدينة الدار البيضاء مؤخرا كذلك باهتمام المشرع الجبائي، لما تحتله هذه 
المدينة من مكانة في النسيج االقتصادي الوطني بل وحتى اإلفريقي والعربي، لذا تم سن 

ي ضاء ثم تحديد مجالها بنص تنظيمأحدثت مقتضاه منطقة مالية بالدار البي 44-10قانون 
وغير المالية بمزاولة أنشطتها اإلقليمية والدولية، إال أن مجال  1يسمح فيها للمقاوالت المالية

 في مجال الجباية العقارية غير ذي أهمية تذكر. ةالتحفيزات الضريبي

فباإلضافة إلى هذين القطبين: قطب طنجة وقطب الدار البيضاء، هناك بعض 
ت والمنشآت المقامة بالمناطق المحددة بمرسوم، تستفيد كذلك من عدة تحفيزات جبائية الشركا

 لكن مجالها في الجباية العقارية شبه منعدم.

خالصة القول إن التحفيزات الضريبية في الجباية العقارية وحدها ال يمكن لها أن 
معينة أو جهات  تحقق أهداف التنمية واإلقالع االقتصادي سواء تعلق األمر بقطاعات

ومناطق محددة بل البد من تضافر مجموعة من العوامل التي لها تأثير مباشر في قرار 
االستثمار، وفي نفس الوقت تعد مبالغ النفقات الجبائية التي تنفق في هذا اإلطار جد مهمة، 
لذا يجب التفكير في إعادة النظر في هذه التحفيزات، ومدى مساهمتها فعليا في تشجيع 

لعملية االستثمارية، خاصة وأن موارد الجباية العقارية تعتبر من أهم موارد ميزانية الدولة، ا
فمبلغ النفقات الجبائية يجب أن يكون متناسب مع ما يمكن تحقيقه، فبدل اللجوء إلى هذه 
التحفيزات يجب أوال التفكير في المحيط العام سواء تعلق األمر بالمحيط االقتصادي أو تعلق 

فير البنية المادية الستقطاب وتشجيع االستثمار، وكذلك المناخ السياسي المالئم باإلضافة بتو 
 إلى إصالح الهياكل اإلدارية والقضائية.

آنذاك يمكن القول بأن التحفيزات الجبائية في مجال الجباية العقارية لها أثر في جلب 
 وتوجيه االستثمار.

                                                 
يقصد بالمقاوالت المالية مؤسسات الئتمان ومقاوالت التأمين وشركات السمسرة في التأمين والتي تزاول عملها بقطاع   - 1

 المهنية والمقار اإلقليمية والدوليةتدبير األموال، ويراد بالمقاوالت غير المالية التي تقدم الخدمات 
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 اتمــة:ــــــــخ

ص من بسط مضمون النظام الجبائي العقاري الذي ينظم ويؤطر الجباية يستخل
ام اليختلف كثيرا اوالجبايات المحلية. أن هذا النظإن على مستوى الجبايات الوطنية  ،العقارية

. فإذا كانت لكثير من الدول الناميةمن حيث األسس التي ينبني عليها. عن األنظمة الجبائية 
متها الجبائية العقارية ترتكز على عنصر المالئمة بين النظام الجبائي الدول المتطورة في أنظ

ي المغرب مازلنا نفتقد لمثل هذه المالئمة. إذ يتم قع االقتصادي واالجتماعي. فإنه فوالوا
أداة لتحقيق التنمية إذ أن النظام ارية كأكثر باعتبار الجباية العقالتركيز على الجانب المالي 

ل ام من الهياكالمبادرة الفردية على االستثمار الخارجي، فاالنفصفي ر الجبائي يؤث
والت عف االعتماد على اإلدارة الجبائية لتحقيق التحة وضاالقتصادية والهياكل الجبائي

( أدى إلى ة )المالكين الكبارـر لبعض النافذين أو القوى الضاغطاالقتصادية ووجود تأثي
ر مباشرا على مردوديـة هذه الجباية سواء من حيث شيوع مظاهر جبائية سلبية، واثر تأثي

 الموارد المالية أو من حيث تحقيق األهداف المرجوة .

ي  بدل لقضائوبالتالي يجب ربط الجباية العقارية بمحيطها االقتصادي واإلداري وا
ف ميزانية الدولة هذه اإلجراءات إن تكلأن لتدابير التحفيزية فقط. إذ من شالتركيز على ا

 . فها فيما يسمى بالنفقات الجبائيةارد مالية هامة تصر مو 

في مجال الجباية العقارية ي يجب إعادة النظر في نظام التحفيزات الجبائية وبالتال
ا باألهداف المرسومة في ظل تظافر العوامل األخرى المساعدة .كما أن أداء وربطه

ري مرهون بإصالح المنظومة المنظومة الجبائية العقارية لدورها االقتصادي واالستثما
. منها القوانين المرتبطة بالتعمير عالقة مباشرة بالجباية العقارية القانونية ككل خاصة ماله

. خاصة تلك المتعلقة لنصوص التي تهم األنظمة العقاريةوالتأهيل الحضري، كذلك مختلف ا
العقاري بنظرة أحادية بل  بنظام التحفيظ العقاري. وبالتالي ال يجب النظر إلى النظام الجبائي

ة لظروف والعوامل المحيطة  بالجباييجب النظر إليه بنظرة شمولية تأخذ بعين االعتبار كل ا
 .العقارية
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 أوال: المراجع العربية:

 املراجع العامة: (1

 :السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى" مطبعة النجاح  د.الهادي مقداد"
 .2000الطبعة األولى -اءالدار البيض-الجديدة

 القانون -مدخل لدراسة المالية العامة )قانون الميزانية" :. المصطفى معمرد
 .2006مكناس. طبعة -مركز سجلماسة للطبع والنشر والتوزيع-الضريبي("

  دور السياسة الضريبية في تحفيز االستثمارات في  :د. الوليد صالح عبد العزيز"
 .2002الطبعة األولى -صرة" دار النهضة العربيةظل التطورات العالمية المعا

 ستراتيجية التنمية  :عبد السالم أديب دراسة تحليلية للنظام -"السياسة الضريبية وا 
 .1998الطبعة األولى  -مطبعة إفريقيا الشرق  -الجبائي المغربي"

 محاضرات في إعداد التراب الوطني والتعمير" مطبعة  :عبد السالم المصباحي"
 .1997 ىالطبعة األول -فاس-نتانفوبرا

 قانون -"المالية العامة المغربية والمقارنة" الجزء األول :عبد القادر تيعالتي
 .1998الطبعة الثانية  -وجدة-دار النشر الجسور-الميزانية

 النزاع الضريبي في التشريع المغربي" مطبعة دار النشر  :عبد القادر تيعالتي"
 .2000الطبعة الثانية  -وجدة-الجسور



 142 

 دار أبي رقراق للطباعة ل"الضرائب في المغرب" الجزء األو  :عبد الفتاح بلخال .
 .2009الرباط الطبعة األولى  -والنشر

 انعكاساتها على -"االقتطاعات اإلجبارية الشاملة في المغرب :عبد الفتاح العكوشي
 ىلالطبعة األو -الرباط-االقتصاد الوطني ودورها في التنمية" مطبعة الرسالة

2010. 

 اإلصالح الضريبي المغربي العام وبرنامج التقويم الهيكلي.  :دمومات عبد هللا"
 .1995الطبعة األولى -محاولة في التركيب" مطبعة إفريقيا الشرق 

  الطبعة -سطات-"تدبير المالية العمومية بالمغرب" مطبعة اوماكراف :سعيد جفري
 .2009 ىاألول

 جبايات الجماعات المحلية بالمغرب"  :منظم سعيد جفري، هشام مليح وعبد اإلله"
 .2008الطبعة األولى -الرباط-مطبعة طوب بريس

  دار -دراسة مقارنة"-"تصحيح األساس الضريبي :سفيان ادريوش، رشيدة الصابري
 .2002الطبعة األولى -الرباط-القلم

 الضريبة على القيمة المضافة-"جبائية رقم أعمال الشركة  :سفيان ادريوش- "
-سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية-شورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنميةمن

 .2001الطبعة األولى 

 إشكالية االستثمار العقاري بين متطلبات القانون ورهانات التنمية"  :لطيفة بحوص"
-سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية-منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية

 .2007ولى الطبعة األ
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  منشورات -دراسة تحليلية ونقدية-"القانون الضريبي المغربي :محمد شكيري "
الطبعة -سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية-المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية

 .2003األولى 

  قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي" دار النشر المعرفة :محمد خيري"-
 .2009مسة الطبعة الخا-الرباط

 ( األطروحات والرسائل:2
 ات:ـاألطروح -أ

 وجوانبه  30-89"النظام الجبائي المحلي بين مقتضيات قانون  :أحمد حضراني
العملية" أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام. جامعة الحسن الثاني. كلية 

ضاء. السنة العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية. عين الشق الدار البي
 .2000-1999الجامعية 

 التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب" أطروحة لنيل الدكتوراه  :أحمد مالكي"
كلية العلوم -في الحقوق. وحدة التكوين والبحث اإلدارة العامة. جامعة محمد األول

 .2008-2007وجدة. السنة الجامعية -القانونية واالقتصادية واالجتماعية

  موقع االستثمار داخل السياسة الجبائية بالمغرب من خالل مكونات  :بيرمحمد قز"
جامعة -اإلصالح الجبائي العام" أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في العلوم السياسية

السنة -الدار البيضاء-كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية-الحسن الثاني
 .1999-1998الجامعية 

 ام الجبائي المغربي بعد اإلصالح" أطروحة لنيل الدكتوراه في "النظ :محمد مياد
-وجدة-كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية-جامعة محمد األول-الحقوق 

 .2001-2000السنة الجامعية 
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 رسائل دبلوم الدراسات العليا: -ب

 بلوم "اإلصالح الجبائي والتنمية في المغرب" رسالة لنيل د :عبد السالم أديب
كلية العلوم القانونية -جامعة محمد الخامس-الدراسات العليا في القانون العام

 .1994السنة الجامعية -الرباط-واالقتصادية واالجتماعية

 رسالة لنيل دبلوم 1995-1985"السياسة السكنية بالمغرب : عبد الحفيظ تعموتي "
ة العلوم القانونية كلي-جامعة محمد الخامس-الدراسات العليا في القانون العام

 .1997-1996السنة الجامعية-أكدال الرباط-واالقتصادية واالجتماعية

 األسس التشريعية واالستثمارية للنظام الجبائي ألرباح الشركات"  :طاهر عبد اإلله"
جامعة -رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية )المالية العامة(

السنة -الدار البيضاء-م القانونية واالقتصادية واالجتماعيةكلية العلو -الحسن الثاني
 .1993الجامعية 

 الضغط الجبائي بالمغرب" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في  :محمد مياد"
-كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية-جامعة محمد األول -القانون العام

 .1999-1998السنة الجامعية -وجدة

 ائل دبلوم الدراسات العليا المعمقة:رس -ت

 النظام القانوني للتجزئات العقارية" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا  :علي أكرم"
كلية العلوم القانونية واالقتصادية -جامعة محمد األول-المعمقة في القانون الخاص

 .2000السنة الجامعية -وجدة-واالجتماعية

  ين النصوص التشريعية والقوانين المدنية" رسالة "وضعية العقار ب :محمد بوحسوي
وحدة البحث التكوين في -لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني
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كلية العلوم القانونية واالقتصادية -جامعة القاضي عياض-القانون المدني
 .2000-1999السنة الجامعية -مراكش-واالجتماعية

 رسائل الماستر: -ث

  اإلصالح الجبائي المحلي ورهان التنمية" رسالة لنيل شهادة  :حمان حدادعبد الر"
-كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية-جامعة المولى إسماعيل-الماستر
 .2010-2009السنة الجامعية -مكناس

 األايم الدراسية والندوات: (3
 لى" الندوة الجهوية قضايا االستثمار والتحكيم من خالل اجتهادات المجلس األع

، 2007أبريل  19-18الرابعة لمحكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء أيام 
الناشر جمعية التكافل االجتماعي لقضاة وموظفي المجلس األعلى. مطبعة 

 .2007الرباط -األمنية

  العقار واالستثمار" أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف عمالة إقليم الحوز"
الفالحي للحوز بتعاون مع مركز الدراسات القانونية  رالجهوي لالستثما والمكتب

. الناشر مركز الدراسات القانونية 3200يونيو  19والعقارية بكلية الحقوق بمراكش 
المطبعة والوراقة -المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش وعمالة إقليم الحوز

 .2005مراكش. الطبعة األولى -الوطنية

 مة العقارية بالمغرب "أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات األنظ
 05مراكش يومي -جامعة القاضي عياض-القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق 

 .2003الطبعة األولى -مراكش-. المطبعة الوطنية2002أبريل  06و 
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  اسات القانونية المدنية "العقار واإلسكان" أعمال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدر
 24مراكش وبلدية المنارة جليز -جامعة القاضي عياض-والعقارية بكلية الحقوق 

 .2003. الطبعة األولى 2003أبريل 

  المالية العامة بالمغرب" حوارات مع نخبة من المهتمين بالشأن االقتصادي"
 .2001والمالي. منشورات المجلة المغربية للتدقيق والتنمية" دجنبر 

  المنازعات الضريبية" ندوة وطنية نظمت من طرف كلية العلوم القانونية"
. عدد خاص لمجلتي القسطاس 2009دجنبر  05و 04واالجتماعية بمكناس أيام 
 .2010والزيتون. مطبعة سلسبيل 

 :املقـــاالت (4

 :التشريع في مجال -"نحو تشريع ضريبي يؤسس لتواصل جيد رشيد حوبابي
 .2006يناير  13مجلة القصر العدد التحصيل نموذجا" 

  دور الرسوم الخليفية في تعميق األزمة العقارية بالمنطقة الشمالية  :أحمد أجعون"
للمملكة "المجلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسية. العدد الثاني. السنة األولى 

 . 2002دجنبر 

 لة المغربية لإلدارة "حدود الدور الجبائي للجماعات المحلية" المج :محمد قزبير
 .2009أكتوبر -يوليوز 88-87المحلية والتنمية. عدد مزدوج 

 النصوص القانونية والتقارير:
 .المدونة العامة للضرائب وفق آخر التعديالت 

  .مدونة جبايات الجماعات المحليـة 

 ( قانون االستثمار بالمغرب.)مجموعة النصوص القانونية المتعلقة باالستثمار 

 تحفيظ العقاري والعقارات المحفظة. قانون ال 
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 .الميثاق الجماعي 

  2011قانون المالية لسنة. 

 .القوانين المتعلقة بالتعمير 

  2009التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 

  10ملخص اللجان المختصة المنبثقة عن الدورة األولى للمجلس الوطني لإلسكان 
 2007أكتوبر 
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