
 الدليل السنوي
 لعروض الدعم

المقاوالتي
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التمهيد

 دعا جاللة الملك محمد السادس نصره هللا القطاع الخاص، وال سيما القطاع المصرفي والمالي، خالل الخطاب
دعم إلى  العاشر،  التشريعي  للمجلس  الرابعة  التشريعية  للسنة  األولى  الجلسة  افتتاح  بمناسبة  ألقاه     الذي 
المهنية المجموعة  مع  للتنسيق  المغرب،  وبنك  الحكومة  نوجه  المشاريع: "…  وحاملي  الصغيرة   المقاوالت 
لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل

 الذاتي ".

البرنامج إنشاء  تم  هللا،  نصره  السادس  محمد  الملك  لجاللة  السامية  للتوجيهات  وتنفيذا  الصدد،  هذا   وفي 
المغرب وبنك  اإلدارة،  وإصالح  والمالية  االقتصاد  وزارة  بين  تشاركي  إطار  في  المقاوالتي  للدعم  المندمج 

والمجموعة المهنية لبنوك المغرب .
 

 ويهدف هذا البرنامج باألساس إلى توفير حل شامل ومندمج إلشكالية التمويل لفائدة الشباب حاملي المشاريع،
خلق إلى  البرنامج  فيرمي  تم،  من  و  جدا.  الصغيرة  والمقاوالت  المهيكل،  غير  والقطاع  الذاتيين،   والمقاولين 
الصغرى المقاوالت  تمويل  ودعم  المقاوالتية  المبادرات  لمساندة  الهادفة  العمومية  لألوراش  جديدة  دينامية 

  والمتوسطة وحاملي المشاريع .

ريادة إطار  في  إطالقها  تم  التي  للمبادرات  كدعامة  الثانية،  نسخته  في  الدليل،  هذا  يأتي  السياق،  هذا   وفي 
األعمال ببالدنا، من أجل تحسين التواصل حول آليات الدعم لدى الجمهور. ويجمع الدليل جميع أدوات الدعم المالي

والتقني المتوفرة بالمغرب لفائدة المقاولين وحاملي المشاريع .

 كذلك، تقدم مختلف هذه العروض، والتي يوفرها العديد من الشركاء العموميين، عبر منصة رقمية تحت اسم
. "Moukawala"البوابة الوطنية للدعم المقاوالتي" وكذا عبر تطبيق"

كما تجدر االشارة إلى أنه، وباإلضافة إلى عروض الدعم المالي والتقني، ستشمل هذه المنصة الرقمية قريبا 
عروض المواكبة المتوفرة .

األعمال ريادة  آليات  لدعم  الوحيد  الشباك  المقاوالتي"  للدعم  الوطنية  "البوابة  الدليل، تشكل   من خالل هذا 
من  أجل فتح آفاق واعدة لتوجيه المقاول الذي يبحث عن الدعم التقني أو المالي وفًقا لحاجياته ولدورة حياة

مشروعه .

 هل أنتم مقاولة صغيرة جدا أو متوسطة أو حامل مشروع أو مزارع؟ هل تبحثون عن ضمان لقرض بنكي تشغيلي
 أو استثماري؟ أو هل تبحثون عن دعم أو تسهيل جمركي لمشاريع االستيراد / التصدير الخاصة بكم؟ سيوفر لكم

هذا الدليل المعلومات التي تلبي احتياجاتكم وأهدافكم إلنشاء مشروعكم أو تطويره أو استدامته .
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لمن يوجه هذا الدليل؟

 يقدم هذا الدليل، المتوفر أيًضا في نسخته الرقمية، األدوات واآلليات والعروض الخاصة باإلرشاد والدعم المالي أو
غير المالي، فضاًل عن اإلطار القانوني الذي يمكن ألي مغربي أو مقيم في المغرب إنجاز مشاريع، من خالل عرض

حلول تتوافق بشكل أفضل مع كل مشروع أو تطويره أو استدامته. يخص هذا الدليل الفئات التالية :

 •  مقاولة صغيرة جدا أو متوسطة 
 •  المقاول الذاتي 
 •  المزارع 
 •  شخص طبيعي 
 •  مقاوالت ناشئة 

 •  التعاونيات، كلستر، إلخ .

ما محتوى هذا الدليل؟

اعتماًدا على صفتكم، ودورة حياة مقاولتك والهدف المنشود، ستجدون جميع عروض الدعم التقني والتكوين
واآلليات المالية والحوافز الضريبية أو الجمركية التي قد تناسبكم .

يتم تصنيف هذه العروض حسب :

 •  المنح والضمانات والقروض .
 •  االستثمار في األسهم .

 •  العقار والضرائب والجمارك والطلبيات العمومية .

كيف يستخدم هذا الدليل؟

يتم اقتضاب كل عرض في ملف يقدم للمؤسسة، مع تقديم وصف موجز للعرض، وشروط التمويل، والحاجة التي
يلبيها، مع إشارة للجهة المحددة للتنسيق لالتصال للمزيد من المعلومات .

لتصفح العرض بأكمله، من الممكن مسح الملف بهاتفك لالنتقال مباشرة إلى المنّصة الرقمية.

في حال تعديل العروض، سيتم تحديث العروض على المنصة الرقمية .
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معلومات مهمة

 يقصد بحامل المشروع كل شخص طبيعي أو معنوي لديه رغبة في إنشاء شركة
  أو تطويرها.

يقصد بمقاولة ناشئة  أي مقاولة ذات إمكانات نمو هامة في مرحلة اإلحداث
أو في مرحلة ما بعد اإلحداث وذات مشروع رائد .

 مقاولة صغيرة أو متوسطة والتي يتراوح رقم معامالتها السنوي بين 10 
 مليون درهم و 200 مليون درهم .

هو أي شخص طبيعي يزاول بشكل دائم أو بشكل محترف أنشطة تجارية .

أي شخص ذاتي، مسجل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، يزاول بصفة فردية
نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات .

مقاولة صغيرة جدا ال يتجاوز رقم معامالتها السنوي 10 ماليين درهم .

يقصد بالمزارع أي شخص طبيعي أو معنوي مسؤول عن اتخاذ القرارات إلدارة
مشروعه الفالحي . 

   أي نوع آخر من البنيات، مثل: تعاونية، " كلستر "... 

 مقاول ذاتي

 مقاوالت صغيرة
جدا

 مزارع

شخص طبيعي

 بنيات أخرى
(كلستر ،  تعاونية)  

 
حامل المشروع

مقاولة ناشئة

 مقاوالت صغيرة
ومتوسطة
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ضمان " صندوق الضمان المركزي "

الضمان لمنتوج  الدولة  بتمويل  يقصد  مشاريعكم.  تمويل  على  الحصول  تسهيل  هو  الضمان  من    الغاية 
مشاركة المخاطر التي يتحملها البنك .

السداد , عن  التخلف  مخاطر  ضد  لتأمينك  المركزي  الضمان  صندوق  يتدخل  • ال 
معاملة في  المحتملة  النهائية  خسارته  من  جزء  في  معه  تتعامل  الذي  البنك  يضمن  ولكنه 
البنك. مع  النهائية  الخسارة  تقاسم  في  يساهم  ولكنه  إضافًيا  ضماًنا  ليس  وهذا  االئتمان. 

•  ال يستفيد من الضمان إال المؤسسة المالية فقط. ال يمكنكم بأي حال من األحوال التذرع بها للنزاع
في كل أو جزء من دينكم .

المركزي ،  الضمان  صندوق  يضمنها  التي  القروض  تأمين.  وال  إعانة  ليس  •   الضمان 
على غرار أي قرض آخر، ال تلزم سوى المستفيدين منها . 

 

 تحول صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، تحمل تسمية "الشركة الوطنية للضمان ولتمويل 
 المقاولة "

1

1
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الفهرس
مقدمة

معلومات مهمة

الفصل األول : المساعدات

الفصل الثاني : القروض

الفصل الثالث : الضمانات

الفصل الرابع : مساهمات في رأس المال

الفصل الخامس : العقار

الفصل السابع : الجمارك

الفصل الثامن : الصفقات العمومية

الفصل السادس : الضرائب

ص. 129

ص. 123

ص. 82

ص. 79

ص. 74

ص. 53

ص. 45

ص. 16

ص. 4

ص. 2
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Innov idea فكرة

 صندوق دعم االستثمار
 الخاص بالمغاربة

 MDM المقيمين بالخارج
INVEST

 دعم ديناميات التجمعات
كليستر المغربية

 برنامج التلميع الطباعة
الصباغة

دعم المصدر

برنامج إدماج للمتدربين

       عقد االدماج المهني
 IDMAJ (المتدربين)

       عقد االدماج المهني
CIP (التشغيل)

برنامج تحفيز

برنامج التشغيل الذاتي

 التكوين لفائدة
القطاعات الواعدة

 المساعدات المالية
 للدولة لتعزيز االستثمار

 الفالحي من خالل صندوق
الدعم الفالحي

 صندوق الضمان
المركزي

 صندوق الضمان
المركزي

 وزارة الصناعة والتجارة
 واالستثمار واالقتصاد

الرقمي

 وزارة الصناعة والتجارة
 واالستثمار واالقتصاد

الرقمي

 وزارة الصناعة والتجارة
 واالستثمار واالقتصاد

 الرقمي/ الوكالة
 الوطنية لتشجيع

االستثمارات الخارجية

 وزارة الشغل و االدماج
 المهني الوكالة
 الوطنية إلنعاش

 التشغيل والكفاءات
 الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي

 وزارة الشغل و االدماج
 المهني الوكالة
 الوطنية إلنعاش

 التشغيل والكفاءات
 الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي

 وزارة الشغل و االدماج
 المهني الوكالة
 الوطنية إلنعاش

التشغيل والكفاءات

 وزارة الشغل و االدماج
 المهني الوكالة
 الوطنية إلنعاش

 التشغيل والكفاءات
 الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي

 وزارة الشغل و االدماج
المهني

 وزارة الشغل و االدماج
 المهني الوكالة
 الوطنية إلنعاش

التشغيل والكفاءات

وزارة الفالحة

المساعدات

14

15

16-17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

العرض الهيئة المعنية  مقاول
ذاتي

 حامل
مشروع مزارع شخص ذاتي آخر الصفحات

  مقاولة
 صغيرة

جدا

  مقاولة
 صغيرة و
متوسطة

مقاولة ناشئة
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 تمويل القروض
الصغرى

 تمويل شمال- سند
تمويل

TAMWIL CHAMAL-
SANAD TAMWIL

  جمعيات القروض
 /صندوق الضمان
المركزي الصغرى

األبناك التشاركية

48

49

بداية إنوف
Innov Start

مجازفة إنوف
Innov Risk

Innov Dev تطوير إنوف

 ميزانين المقاوالت
الصغرى والمتوسطة

االستثمار األخضر

 صندوق تحديث الوحدات
" الفندقية " رينوفوتل

 صندوق الضمان
المركزي

 صندوق الضمان
المركزي

 صندوق الضمان
المركزي

 صندوق الضمان
المركزي

 األبناك/صندوق
الضمان المركزي

 األبناك/صندوق
الضمان المركزي

Ligne française 
خط ااِلئتمان الفرنسي

 األبناك/صندوق
 الضمان المركزي

القروض

41

42

43

44

45

46

47

دعم المشاريع والحرف

Logis للشركات الصغيرة 
والمتوسطة

تطوير

خط ااِلئتمان الفرنسي

 الوكالة الوطنية
 للمقاوالت الصغيرة و
المتوسطة المغرب

 الوكالـة المغربيـة
 لتنميـة االنشطة
اللوجيسـتيكية

 الوكالة الوطنية
 للمقاوالت الصغيرة و
المتوسطة المغرب

 صندوق الضمان
المركزي

27

28-29

30

32-38

31

39

40

المساعدات

العرض الهيئة المعنية  مقاول
ذاتي

 حامل
مشروع مزارع شخص ذاتي آخر الصفحات

  مقاولة
 صغيرة

جدا

  مقاولة
 صغيرة و
متوسطة

 منح عالوة التجديد
 وعالوة الكسر

المشروطة

ISTITMAR إستثمار

مواكبة

 وزارة التجهيز و
النقل و اللوجيستيك

 الوكالة الوطنية
 للمقاوالت الصغيرة و
المتوسطة المغرب

 الوكالة الوطنية
 للمقاوالت الصغيرة و
المتوسطة المغرب

مقاولة ناشئة
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ضمان إكسبريس

ضمان التسيير

ضمان االستثمار

ضمان رأس
 مال المجازفة 

 صندوق الضمان الخاص
بالمشاريع السياحية

 ضمان مقاولة/
ضمان مباشر

 تمويل الفالحين الصغار
من طرف تمويل الفالح
Tamwil El Fellah (TEF)

 ضمان مقاولة/ ضمان
دين

 إنطالق المستثمر
القروي

ضمان إنطالق

 ضمان دين
DAMANE DINE

ضمان اكسجين

 ضمان اكسجين
اإلنعاش العقاري

ضمان إقالع

 إقالع المقاوالت
 الصغيرة جدا

 األبناك/صندوق
الضمان المركزي

 األبناك/صندوق
الضمان المركزي

 األبناك/صندوق
الضمان المركزي

 صندوق الضمان
 المركزي / مؤسسة
رأسمال االستثمار

 األبناك/ صندوق
 الضمان المركزي

 األبناك و النوافذ
 التشاركية/سند

تمويل

تمويل الفالح

 األبناك و النوافذ
التشاركية/سند تمويل

 األبناك/صندوق
الضمان المركزي

 األبناك/صندوق
الضمان المركزي

األبناك التشاركية/
 صندوق الضمان

المركزي

 األبناك/صندوق
الضمان المركزي

 األبناك/صندوق
الضمان المركزي

 األبناك/صندوق
الضمان المركزي

 األبناك/صندوق
الضمان المركزي

الضمانات

63

64

65

66

54

52

55

53

56

57

58

59

60

61

62

 انطالق المقاوالت
الصغيرة جدا

 صندوق الضمان
المركزي 50

العرض الهيئة المعنية  مقاول
ذاتي

 حامل
مشروع مزارع شخص ذاتي آخر الصفحات

  مقاولة
 صغيرة

جدا

  مقاولة
 صغيرة و
متوسطة

القروض

TAMWIL RELANCE
تمويل إنعاش

األبناك 51

مقاولة ناشئة
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Capital Amorcage 
et risque

Capital Amorcage 
et risque

Capital Amorcage 
et risque

 أزور لالبتكار
Azur Innovation

 SEAF سيف موروكو 
Morocco Capital 

Partners
 صندوق المغرب

 الرقمي 2
Maroc Numeric Fund II

 تعبئة أراضي الملك
 الخاص للدولة إلنجاز

 مشاريع االستثمار في
 القطاعات المنتجة

(باستثناء القطاع الفالحي)

 كراء أراضي الملك
 الخاص للدولة إلنجاز

 مشاريع استثمارية في
الميدان الفالحي

مديرية أمالك الدولة

 مديرية أمالك الدولة
وكالة

التنمية الفالحية 

العقار

اعفاء أموال االستثمار

 عدم الخضوع للضريبة
 على القيمة المضافة

بالنسبة للتجار
 اإلعفاء دون الحق في

الخصم
 اعفاء من الضريبة على

القيمة المضافة
 سعر منخفض للضريبة

على الشركات

 اإلعفاء من الحد األدنى
للضريبة على الشركات

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

الضرائب

 اإلعفاء من الحد األدنى
للضريبة على الدخل
 اإلعفاء من الضريبة

على الدخل
 إعفاء الشركات

 الفالحية من الضريبة
على الشركات

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

70

71

72

67

73

69

68

74

75

78

76

79

77

80

81

82

83

العرض الهيئة المعنية  مقاول
ذاتي

 حامل
مشروع مزارع شخص ذاتي آخر الصفحات

  مقاولة
 صغيرة

جدا

  مقاولة
 صغيرة و
متوسطة

 صندوق إمرجونس
آنفست

Emergence invest

صندوق إمرجونس 
آنفست 

Fonds emergence
 invest

شركات بارتنرز
 Entreprises 

Partners

مساهمات في رأس المال

 مبادرات الملكية
 Private الخاصة

EquityInitiatives

الضمانات

 المقاول الذاتي ـ19
 كوفيد

 األبناك/صندوق
الضمان المركزي

مقاولة ناشئة
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 الحياد الجبائي فيما
 يتعلق بالضريبة على
 الشركات فيما يخص

 اإلستثمارات في
الرأسمال

 الحياد الجبائي فيما
 يتعلق بالضريبة على

 الشركات فيما يخص قيام
 جمعية رياضية بعملية

 المساهمة بأصولها
،وخصومها، جزئيا أو كليا

 في شركة رياضية

 فرض دائم للضريبة
 على الشركات  بسعر

 مخفض بالنسبة للمنشآت
 المصدرة للمنتجات أو

 الخدمات

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

 فرض دائم للضريبة
 على الدخل  بسعر
 مخفض بالنسبة

 للمنشآت المصدرة
 للمنتجات أو الخدمات

 الفرض المؤقت
 للضريبة على الدخل

 بالسعر المخفض على
 المؤسسات الخاصة
 للتعليم أو التكوين

المهني

 الفرض المؤقت للضريبة
 على الشركات بسعر
 محدد مخفض, على
 المؤسسات الخاصة
 للتعليم أو التكوين

المهني

 الفرض المؤقت
 للضريبة على الشركات
 بسعر محدد مخفض,

على الشركات الحرفية

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

87

88

89

90

91

92

93

إعفاء التعاونيات من
الضريبة على الشركات 

 إعفاء الشركات الفالحية
من الضريبة على الدخل

 اعفاء ظرفي من الضريبة
 على الدخل بالنسبة إلى
 صافي زائد القيمة على

 إثر المساهمة بجميع
 عناصر أصول وخصوم

منشآت في شركة خاضعة
 للضريبة على الشركات

 يحدثها االشخاص
المعنويون

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

84

85

86

الضرائب

العرض الهيئة المعنية  مقاول
ذاتي

 حامل
مشروع مزارع شخص ذاتي آخر الصفحات

  مقاولة
 صغيرة

جدا

  مقاولة
 صغيرة و
متوسطة

مقاولة ناشئة
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 اعفاء مؤقت من الضريبة
 على الشركات متبوع

  بتطبيق  السعر النوعي
 بالنسبة للمنشآت التي

 تزاول أنشطتها في
مناطق التسريع الصناعي

 اعفاء مؤقت من
 الضريبة على الدخل

 متبوع بتطبيق السعر
 النوعي بالنسبة

 للمنشآت التي تزاول
 أنشطتها في مناطق

التسريع الصناعي

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

 اعفاء مؤقت من
 الضريبة على الشركات
 متبوع بتطبيق  سعر

 ضريبي مخفض بالنسبة
 المنشآت الفندقية عن
 مؤسساتها الفندقية،

 وشركات تدبير اإلقامات
 العقارية لإلنعاش

 السياحي ومؤسسات
 التنشيط السياحي

 المحددة أنشطتها بنص
تنظيمي

 اعفاء مؤقت من
 الضريبة على االدخل
 متبوع بتطبيق  سعر

 ضريبي مخفض
 بالنسبة المنشآت

 الفندقية عن
 مؤسساتها الفندقية،

 وشركات تدبير
 اإلقامات العقارية
 لإلنعاش السياحي

 ومؤسسات التنشيط
 السياحي المحددة

 أنشطتها بنص
تنظيمي

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

97

98

99

100

 الفرض المؤقت للضريبة
 على الدخل بالسعر

 المخفض على الشركات
الحرفية

 اعفاء مؤقت من
 الضريبة على الشركات
 متبوع بتطبيق  سعر

 ضريبي مخفض  بالنسبة
للشركات الرياضية
 اعفاء مؤقت من

 الضريبة على الشركات
 متبوع بتطبيق  سعر

 ضريبي مخفض  بالنسبة
للشركات الصناعية

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

94

95

96

الضرائب

العرض الهيئة المعنية  مقاول
ذاتي

 حامل
مشروع مزارع شخص ذاتي آخر الصفحات

  مقاولة
 صغيرة

جدا

  مقاولة
 صغيرة و
متوسطة

مقاولة ناشئة
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 الفرض الدائم للضريبة
 على الدخل بالسعر

 المخفض على
المستغلين الفالحيين

 اإلعفاء من الرسم
المهني

 اإلعفاء من واجبات
التسجيل

 اإلعفاء من واجبات
التسجيل

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

 اإلعفاء من واجبات
التسجيل

نظام الربح الجزافي

 نظام محاسبة مبسطة
 إختياري لفائدة المقاوالت

الصغرى والصغيرة جدا

نظام المقاول الذاتي

 تخفيض من األساس
 المفروضة عليه الضريبة

 تخفيض من األساس
 المفروضة عليه الضريبة

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

 األنظمة االقتصادية
الخاصة بالجمارك

تسهيالت الكفالة

جمارك

جمارك

الجمارك

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

 الفرض المؤقت للضريبة
 على الشركات بسعر
 محدد مخفض, على
 المنعشين العقاريين

 في ما يخص كراء
 األحياء و اإلقامات و
 المباني الجامعية

 الفرض المؤقت
 للضريبة على الدخل

 بالسعر المخفض على
 المنعشين العقاريين

 في ما يخص كراء
 األحياء و اإلقامات و
المباني الجامعية

 الفرض الدائم للضريبة
 على الشركات

 بسعر مخفض, على
المستغلين الفالحيين

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

 المديرية العامة
للضرائب

101

102

103

الضرائب

العرض الهيئة المعنية  مقاول
ذاتي

 حامل
مشروع مزارع شخص ذاتي آخر الصفحات

  مقاولة
 صغيرة

جدا

  مقاولة
 صغيرة و
متوسطة

مقاولة ناشئة
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 التعاقد من الباطن
 أوالمناولة لفائدة

 المقاوالت الصغيرة و
المتوسطة

 تحصيص الصفقات
العمومية

 دعم تمويل أصحاب
الصفقات العمومية

 تحسين آجال الألداء
 وتحديد فوائد التأخير
 المتعلقة بالطلبيات

 العمومية

 تحسين آجال الألداء
 وتحديد التعويضات عن

التأخير

 رهن الصفقات
العمومية

 الخزينة العامة
 للمملكة المغربية،

 مديرية المنشآت
العامة والخوصصة

 الخزينة العامة
 للمملكة المغربية،

 مديرية المنشآت
العامة والخوصصة

 الخزينة العامة
 للمملكة المغربية،

 مديرية المنشآت
العامة والخوصصة

 الخزينة العامة
 للمملكة المغربية،

 مديرية المنشآت
العامة والخوصصة

 الخزينة العامة
 للمملكة المغربية،

 مديرية المنشآت
العامة والخوصصة

 الخزينة العامة
 للمملكة المغربية،

 مديرية المنشآت
العامة والخوصصة

121

122

123

124

125

126

 المناطق الحرة
 اللوجستيكية

اإلثبات الذاتي للمنشأ

 تسهيل التصدير عن
 طريق شبكة المكاتب

البريدية

 إجراءات مبسطة
 للتخليص الجمركي

 لنظام القبول المؤقت
 لتحسين الصنع الفعال

(ATPA)

 تعزيز ولوج الشركات
 الصغيرة والمتوسطة،
 التعاونيات والمقاول
 الذاتي إلى الصفقات

العمومية

جمارك

جمارك

جمارك

جمارك

 الخزينة العامة
 للمملكة المغربية،

 مديرية المنشآت
العامة والخوصصة

الصفقات العمومية

116

117

118

119

120

العرض الهيئة المعنية  مقاول
ذاتي

 حامل
مشروع مزارع شخص ذاتي آخر الصفحات

  مقاولة
 صغيرة

جدا

  مقاولة
 صغيرة و
متوسطة

الجمارك

مقاولة ناشئة
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دعم المشاريع المبتكرة

الفصل األول : المساعدات

صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
Innov idea  فكرة 

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

حامل مشروع أو مقاولة ناشئة

تمويل تصميم النماذج ونموذج األعمال

مساعدة محددة في 100000 درهم لكل حامل مشروع و 200000 درهم في حالة مشروع
يتكون من شريكين أو أكثر .

 يشترط إبرام اتفاقية دعم بين حامل المشروع أو
 المقاولة و المؤسسة المعتمدة لدى صندوق

الضمان المركزي. ويتم اإلنتقاءعلى أساس نداء
للمشاريع .

مشروع مقاولة , إنشاء مقاولة

االبتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير

 عن طريق المؤسسات المعتمدة
لدى صندوق الضمان المركزي

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة
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هبة

الفصل األول : المساعدات

صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
صندوق دعم االستثمار الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

المقاوالت الصغيرة جدا; المقاوالت الصغرى والمتوسطة

 هبة لتمويل مشاريع إحداث أو توسيع المقاوالت التي تبلغ كلفتها مليون درهم على األقل
والمحدثة في المغرب من طرف مغربي مقيم بالخارج

 من  %10  من حصة المغربي المقيم بالخارج في المشروع على شكل تسبيق ال يسترد مع 
سقف يبلغ 5 ماليين درهم

 المقاوالت النشيطة في مجاالت الصناعة أو الخدمات
 المرتبطة بالصناعة; التعليم; الفندقة; الصحة /

 األموال الذاتية  25 % على األقل من كلفة المشروع
 بالعملة األجنبية تدفع أو تحول لحساب بالدرهم خاص

 بالمشروع

اإلحداث، التطوير

االستثمار

عن طريق بنك المستفيد

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم
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دعم الكليستر

الفصل األول : المساعدات

وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

عنوان العرض :
دعم ديناميات التجمعات كليستر المغربية

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

كليستير

تمكين ظهور وانشاء كلوستر

مكافأة قدرها 2 مليون درهم في السنة لدعم التكاليف الجارية للكليستير وخطة عملها .

  معايير محددة في دفتر التحمالت (االستراتيجية
واألهداف والرؤية)

مشروع مقاولة إنشاء مقاولة تطوير, نمو

استثمار

 وزارة الصناعة والتجارة
 واالستثمار واالقتصاد الرقمي

الحي االداري الرباط
0537765227

 fzaitelhabti@mcinet.gov.ma 
http://www.mcinet.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

mailto: fzaitelhabti@mcinet.gov.ma 
http://www.mcinet.gov.ma
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دعم الكليستر

الفصل األول : المساعدات

وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

عنوان العرض :
دعم ديناميات التجمعات كليستر المغربية

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

كليستير

تمكين ظهور وانشاء كلوستر

مكافأة قدرها 750000 درهم للمساهمة في إنشاء منصات تكنولوجية مشتركة .

معايير محددة في دفتر التحمالت (االستراتيجية
واألهداف والرؤية )

مشروع مقاولة إنشاء مقاولة تطوير, نمو

استثمار

 وزارة الصناعة والتجارة
 واالستثمار واالقتصاد الرقمي

الحي االداري الرباط
0537765227

 fzaitelhabti@mcinet.gov.ma 
http://www.mcinet.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

mailto: fzaitelhabti@mcinet.gov.ma 
http://www.mcinet.gov.ma
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دعم المشروعات الصناعية

الفصل األول : المساعدات

وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

عنوان العرض :
برنامج التلميع الطباعة الصباغة

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

دورة حياة المشروع :للتواصل :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة و متوسطة, مقاولة صغيرة جدا

برنامج دعم اإلنتاج الصناعي لقطاع النسيج

مكافأة %20 من حجم االستثمار في دعم اإلنتاج الصناعي لقطاع النسيج .

إنشاء مقاولة تطوير, نمو

استثمار

 وزارة الصناعة والتجارة
 واالستثمار واالقتصاد الرقمي

الحي االداري الرباط
0537765227

 fzaitelhabti@mcinet.gov.ma 
http://www.mcinet.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

mailto: fzaitelhabti@mcinet.gov.ma 
http://www.mcinet.gov.ma
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مواكبة مشاريع التصدير

الفصل األول : المساعدات

 وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي/ الوكالة الوطنية
لتشجيع االستثمارات الخارجية

عنوان العرض :
دعم المصدر

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

دورة حياة المشروع :للتواصل :

الغرض من المشروع  :

الشركات غير المصدرة, شركات التصدير غير المنتظمة

برنامج دعم للشركات ذات اإلمكانات التصديرية .

 الدعم المالي والتقني الذي يغطي نفقات الشركة التشخيصية وتصميم إستراتيجيتها
للتصدير، والوصول إلى التدريب في مجال تطوير الصادرات، ودعم تنفيذ استراتيجية التطوير

للتصدير .

إنشاء مقاولة تطوير, نمو استغالل

استيراد / تصدير وتدويل

 وزارة الصناعة والتجارة
 واالستثمار واالقتصاد الرقمي

الحي االداري الرباط
0537765227

 fzaitelhabti@mcinet.gov.ma 
http://www.mcinet.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

mailto: fzaitelhabti@mcinet.gov.ma 
http://www.mcinet.gov.ma
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دعم ادماج الشباب

الفصل األول : المساعدات

 وزارة الشغل و االدماج المهني / الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

عنوان العرض :
برنامج إدماج للمتدربين

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

الباحثين عن عمل الخريجين المسجلين في الوكالة الوطنية النعاش الشغل

دعم ادماج الخريجين الشباب .

 تحمل الدولة الكلي لمساهمات رب العمل والمتدرب برسم نظام التأمين اإلجباري األساسي
 عن المرض خالل فترة التدريب  المحددة في 24 شهر مع اإلعفاء من المستحقات االجتماعية

والضريبة عن الدخل في حدود 6,000 درهم وذلك من  أجل إدماج هذه الفئات في سوق الشغل

 إلغاء الشرط المتعلق  بإبرام عقد عمل لالستفادة
 من فوائد تحمل الدولة لمدة 12 شهرا من شروط

  االستفادة

 إنشاء مقاولة، انطالق النشاط، استغالل تطوير نمو ،
أخرى

الموارد البشرية

 عن طريق إحدى وكاالت الشبكة
 للصندوق الوطني للضمان

 االجتماعي أو الوكالة الوطنية
إلنعاش التشغيل والكفاءات

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة
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دعم ادماج الشباب

الفصل األول : المساعدات

 وزارة الشغل و االدماج المهني / الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

عنوان العرض :
(IDMAJ عقد االدماج المهني )المتدربين

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

دورة حياة المشروع :للتواصل :

الغرض من المشروع  :

 المتدرين الذين تم توظيفهم خالل أو بعد انقضاء مدة التدريب

دعم إدماج الخريجين الشباب

 تحمل الدولة لمدة 12 شهرا لحصة رب العمل برسم االشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي في حالة التشغيل النهائي للمتدرب

  إنشاء مقاولة، انطالق النشاط، استغالل تطوير نمو
أخرى

الموارد البشرية

 عن طريق إحدى وكاالت الشبكة
 للصندوق الوطني للضمان

 االجتماعي أو الوكالة الوطنية
إلنعاش التشغيل والكفاءات

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة
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دعم االدماج المهني

الفصل األول : المساعدات

وزارة الشغل و االدماج المهني / الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

عنوان العرض :
CIP (عقد االدماج المهني )التشغيل 

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

 الباحثون عن شغل المسجلون في الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل
 والكفاءات  مند ما يفوق السنة، والحاصلون على شهادات جامعية أو

 تكوين عام ( اإلجازة وما فوقها)، كيفما كانت شعبة التكوين باإلضافة إلى
حاملي لشهادات الذين يواجهون صعوبات خاصة في اإلدماج

ضمان ادماج أولي للباحثين عن عمل الذين يجدون صعوبات لالندماج في الحياة العملية

 مساهة الدولة في مصاريف التكوين  والتعويض الشهري عن التدريب في حدود 25,000
 درهم من أجل ضمان ادماج أولي للباحثين عن عمل الذين يجدون صعوبات لالندماج في الحياة

 العملية و تمكين المقاوالت من تلبية حاجياتها من الكفاءات

 تمكين المتدرب من تكوين يمتد بين 6 و 9 اشهر،
 صرف تعويض شهري عن التدريب لفائدة المتدرب

 ابتدءا من الشهر االول للتدريب ، إبرام عقد غير محدد
 المددة بين المتدرب و المشغل بعد نهاية فترة

التدريب

إنشاء مقاولة، انطالق النشاط، استغالل

الموارد البشرية

 عن طريق إحدى وكاالت الوكالة
 الوطنية إلنعاش التشغيل

والكفاءات

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة
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دعم توظيف المهارات

الفصل األول : المساعدات

 وزارة الشغل و االدماج المهني / الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

عنوان العرض :
برنامج تحفيز

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

الشركات أو الجمعيات أو التعاونيات

تسهيل توظيف المهارات للشركات أو الجمعيات أو التعاونيات المنشأة حديًثا

 تحمل الدولة لحصة المشغل المتعلقة باالشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان
 االجتماعي، وكذا المتعلقة بضريبة التكوين المهني، بالنسبة ل 10 أجراء على األكثر، لمدة 24
 شهر ، مع اإلعفاء الكلي من الضريبة على الدخل في حدود أجر ال يتعدى 10.000  درهم وذلك

 من أجل  تسهيل توظيف الكفاآت لفائدة الشركات أو الجمعيات أو التعاونيات حديثة النشأة

 يقتصر هذا اإلجراء على المقاوالت و التعاونيات و
الجمعيات الًتي تم إحداثها ما بين سنة 2015 ومتم

 سنة 2022 ، يجب أن يكون األجراء مرتبطين مع 
 المشغل بموجب عقد شغل غير محدد المدة وذلك
خالل العاميـن األولين ابتداء من تاريخ بداية النشاط

إنشاء مقاولة، انطالق النشاط، استغالل

الموارد البشرية

 عن طريق إحدى وكاالت الوكالة
 الوطنية إلنعاش التشغيل

والكفاءات

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة
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مواكبة التشغيل الذاتي

الفصل األول : المساعدات

وزارة الشغل و االدماج المهني

عنوان العرض :
برنامج التشغيل الذاتي

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

حاملي المشاريع, مسجل لدى الوكالة الوطنية النعاش الشغل

 دعم حاملي المشاريع في اطار التشغيل الذاتي، من خالل المواكبة في مرحلة ما قبل اإلنشاء
للشركة

مصاريف المواكبة القبلية لفائدة حاملي المشاريع تتحملها الوكالة في إطار ميزانيتها 

 حاملي المشاريع المسجلون لدى الوكالة الوطنية
لالنعاش المهني و الكفاءات

مشروع مقاولة إنشاء مقاولة انطالق النشاط

استثمار

 وزارة الشغل و االدماج المهني
 شـــــارع الجـــــمــــيــــز،

 حي الريــاض – الربــاط
0537760521/25 

contact.mtip@emploi.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

mailto:contact.mtip@emploi.gov.ma
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مساهمة في التكوين

الفصل األول : المساعدات

وزارة الشغل و االدماج المهني / الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

عنوان العرض :
التكوين لفائدة القطاعات الواعدة

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

الباحثون عن شغل الحاصلين على شهادة ذوي الجنسية المغربية

مساهمة الدولة في تكاليف التدريب لبعض القطاعات الناشئة

 دعم تكاليف التدريب لمدة 3 سنوات لألجراء الجدد الذين تم توظيفهم من طرف الشركات
  العاملة بالقطاعات الناشئة بكلفة تتراوح بين 12,000 درهم إلى 66,000 درهم عن كل أجير

بغية تلبية احتياجات المستثمرين من الموارد البشرية المؤهلة

 يقتصر هذا اإلجراء على الشركات العاملة في إحدى
 القطاعات الواعدة ، و التي تتعهد بتحقيق ما ال يقل

عن % 50 إلى  % 70 من مبيعاته للتصدير

إنشاء مقاولة, انطالق النشاط، استغالل

الموارد البشرية

 عن طريق إحدى وكاالت الوكالة
 الوطنية إلنعاش التشغيل

والكفاءات

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة
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دعم االستثمار

الفصل األول : المساعدات

وزارة الفالحة

عنوان العرض :
 المساعدات المالية للدولة لتعزيز االستثمار الفالحي من خالل صندوق الدعم

الفالحي

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

المزارعين والمربين والمستثمرين في القطاع الزراعي

تشجيع االستثمار الخاص في القطاع الفالحي من خالل اإلعانات

 دعم لتشجيع االستثمار الخاص في القطاع الزراعي وتوجيهه نحو أنشطة تسمح باستغالل
أفضل لإلمكانات الزراعية الوطنية

 يمكن االطالع على تكوين ملفات طلب المساعدة
المالية باإلطالع على صندوق التنمية الزراعية، على

  www.agriculture.gov.ma : الموقع

إنشاء مقاولة, انطالق النشاط, تطوير, نمو, استغالل

االستثمار، اإلنتاج

 لمزيد من المعلومات، يرجى
 االتصال بـ: الشباك الوحيد

 المديريات الجهوية للفالحة
 و المكاتب الجهوية لالرشاد

 الفالحي مصلحة المساعدات
 و التحفيزات لدى المديريات

الجهوية للفالحة

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

http://www.agriculture.gov.ma
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منحة التجديد ومنحة الكسر

الفصل األول : المساعدات

وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك

عنوان العرض :
منح عالوة التجديد وعالوة الكسر المشروطة

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

EC و D و C يجب أن يكون لدى مالك مركبات الفئة

منح المكافآت واإلعانات لدعم جهود تجديد األسطول

 منح المكافآت واإلعانات لدعم جهود تجديد األسطول، و التي تختلف مبالغها حسب نوع
المركبة

 تختلف الشروط حسب الفئة لالستفسار و طلب
المعلومات

 إنشاء المقاولة، بدء المقاولة، تطوير المقاولة
مشروع مقاولة، تشغيل المؤسسة، آخر

 استثمار، الموارد البشرية، إنتاج، استيراد/تصدير
 وتدويل، االبتكار والتكنولوجيا/البحث والتطوير، حماية

البيئة والتنمية المستدامة، آخر

 عن طريق المندوبيات الجهوية
 لوزارة التجهيز و النقل و

اللوجيستيك

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة
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دعم االستثمار النمو

الفصل األول : المساعدات

الوكالة الوطنية للمقاوالت الصغيرة و المتوسطة المغرب

عنوان العرض :
ISTITMAR إستثمار

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة

برنامج دعم االستثمار

منحة لفائدة المقاوالت الحاملة لمشاريع استثمارية

 مشاريع خلق مقاولة في ظرف اقل من عام أو فروع
 تابعة الشخاص معنوية او ذاتية التي تستوفي

الشروط من حيث رقم أعمال

تنمية, نمو

استثمار

 الوكالة الوطنية المغرب
للمقاوالت

Lot 11 457 شارع النخيل 
 القطاع 3 حي الرياض الرباط

0802000005
 marocpme@marocpme.gov.
ma www.marocpme.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

mailto: marocpme@marocpme.ma 
http://www.marocpme.ma
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دعم اإلبداع والتطوير المشترك

الفصل األول : المساعدات

الوكالة الوطنية للمقاوالت الصغيرة و المتوسطة المغرب

عنوان العرض :
استثمار

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة

مكافأة عن االستثمار ذو طابع تكنولوجي

مكافأة لفائدة المقاوالت الحاملة لمشاريع تكنولوجية ذات أولوية

 مشاريع خلق مقاولة في ظرف اقل من عام أو فروع
 تابعة الشخاص معنوية او ذاتية التي تستوفي

الشروط من حيث رقم أعمال

مشروع مقاولة إنشاء مقاولة انطالق النشاط

استثمار

 الوكالة الوطنية المغرب
للمقاوالت

Lot 11 457 شارع النخيل 
 القطاع 3 حي الرياض الرباط

0802000005
 marocpme@marocpme.gov.
ma www.marocpme.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

mailto: marocpme@marocpme.ma 
http://www.marocpme.ma
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مساعدة تقنية

الفصل األول : المساعدات

الوكالة الوطنية للمقاوالت الصغيرة و المتوسطة المغرب

عنوان العرض :
مواكبة

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة جدا

برنامج مواكبة المقاوالت لتحسين تنافسيتها

 مواكبة المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة عن طريق 3 عروض: الدعم التقني
والتطوير الرقمي واالبداع والتنمية المشتركة

 مشاريع خلق مقاولة في ظرف اقل من عام أو فروع
 تابعة الشخاص معنوية او ذاتية التي تستوفي

الشروط من حيث رقم أعمال

البدء، واالستغالل، التنمية, النمو

 استثمار، الموارد البشرية، إنتاج، استيراد/تصدير
 وتدويل، االبتكار والتكنولوجيا/البحث والتطوير، حماية

البيئة والتنمية المستدامة، آخر

 الوكالة الوطنية المغرب
للمقاوالت

Lot 11 457 شارع النخيل 
 القطاع 3 حي الرياض الرباط

0802000005
 marocpme@marocpme.gov.
ma www.marocpme.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

mailto: marocpme@marocpme.ma 
http://www.marocpme.ma
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المواكبة الجماعية

الفصل األول : المساعدات

الوكالة الوطنية للمقاوالت الصغيرة و المتوسطة المغرب

عنوان العرض :
دعم المشاريع والحرف

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

دورة حياة المشروع :للتواصل :

الغرض من المشروع  :

 المقاولون الذاتيون وحاملو المشاريع

 مواكبة مبادرات دعم المقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع

 تحمل كافة نفقات التحسيس و المواكبة والولوج الى السوق وكذا تمويل جزء من تكاليف 
الخدمات واقتناء حزمة اللوازم التكنولوجية المتعلقة بمشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصال

مشروع مقاولة - خلق مقاولة - انطالق النشاط

تحفيز االدماج االقتصادي والمالي والتكنولوجي

 الوكالة الوطنية المغرب
للمقاوالت

Lot 11 457 شارع النخيل 
 القطاع 3 حي الرياض الرباط

0802000005
 marocpme@marocpme.gov.

ma 
www.marocpme.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

mailto: marocpme@marocpme.ma 
http://www.marocpme.ma
http://www.marocpme.ma
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الدعم الفني والمالي للوجستيك

الفصل األول : المساعدات

الوكالـة المغربيـة لتنميـة االنشطة اللوجيسـتيكية

عنوان العرض :
Logis للشركات الصغيرة والمتوسطة

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة و متوسطة

 (WMS / TMS) ،الدعم الفني والمالي في التشخيص اللوجستي، وأنظمة المعلومات اللوجستية  
والشهادات / وضع العالمات، والتدريب

ندوات اخبارية و توعية، 300 درهم/مستفيد/ اليوم

 خاضعة للقانون المغربي في وضعية سليمة اتجاه
 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في وضعية

 سليمة اتجاه اادارة الضريبة إبرام عقد
  تمويل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة،المكتب

AMDL و GIAC Translog،
يخضع توفير التمويل إلى تقييم مسبق للطلبات

 مشروع األعمال التجارية، وإنشاء األعمال التجارية،
وتعطيل األعمال

الموارد البشرية

 الوكالة الوطنية المغرب
للمقاوالت

Lot 11 457 شارع النخيل 
 القطاع 3 حي الرياض الرباط

0802000005
 marocpme@marocpme.gov.

ma 
www.marocpme.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

mailto: marocpme@marocpme.ma 
http://www.marocpme.ma
http://www.marocpme.ma
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الدعم الفني والمالي للوجستيك

الفصل األول : المساعدات

الوكالـة المغربيـة لتنميـة االنشطة اللوجيسـتيكية

عنوان العرض :
Logis للشركات الصغيرة والمتوسطة

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة و متوسطة

 المواكبة التقنية ي والمالية على التشخيص اللوجستيكي ، وأنظمة المعلومات اللوجستية
(WMS / TMS)  ،والشهادات / االبراءة ، والتدريب

تكوين، ما بين 1500 و 6000 درهم/شخص

 خاضعة للقانون المغربي في وضعية سليمة اتجاه
 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في وضعية

 سليمة اتجاه اادارة الضريبة إبرام عقد
  تمويل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة،المكتب

AMDL و GIAC Translog،
يخضع توفير التمويل إلى تقييم مسبق للطلبات

مشروع مقاولة إنشاء مقاولة انطالق النشاط

الموارد البشرية

GIAC Translog - PME Logis 06 
08 89 09 86 / 06 38 00 93 36 

 زنقة بابوم و بروبانس، عمارة
 ازراكيا، الطابق الثالت، روش نوار

الدار البيضاء، 20303
pme-logis@amsl.gov.ma 

www.pmelogis.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

mailto:pme-logis@amsl.gov.ma  
http://www.pmelogis.ma
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الدعم الفني والمالي للوجستيك

الفصل األول : المساعدات

الوكالـة المغربيـة لتنميـة االنشطة اللوجيسـتيكية

عنوان العرض :
Logis للشركات الصغيرة والمتوسطة

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة و متوسطة

  المواكبة التقنية ي والمالية على التشخيص اللوجستيكي ، وأنظمة المعلومات اللوجستية
(WMS / TMS) , والشهادات / االبراءة ، والتدريب

/HT 200.000 األداء التشغيلي، وأداء سلسلة التوريد االستعانة بمصادر خارجية،  درهم 
مقاولة صغيرة جدا

 خاضعة للقانون المغربي في وضعية سليمة اتجاه
 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في وضعية

 سليمة اتجاه اادارة الضريبة إبرام عقد تمويل بين
 الشركات الصغيرة والمتوسطة،المكتب,

GIAC Translog و AMDL
يخضع توفير التمويل إلى تقييم مسبق للطلبات

مشروع مقاولة إنشاء مقاولة انطالق النشاط

الموارد البشرية

GIAC Translog - PME Logis 06 
08 89 09 86 / 06 38 00 93 36 

 زنقة بابوم و بروبانس، عمارة
 ازراكيا، الطابق الثالت، روش نوار

الدار البيضاء، 20303
pme-logis@amsl.gov.ma 

www.pmelogis.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

mailto:pme-logis@amsl.gov.ma  
http://www.pmelogis.ma
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الدعم الفني والمالي للوجستيك

الفصل األول : المساعدات

الوكالـة المغربيـة لتنميـة االنشطة اللوجيسـتيكية

عنوان العرض :
Logis للشركات الصغيرة والمتوسطة

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة و متوسطة

  المواكبة التقنية ي والمالية على التشخيص اللوجستيكي ، وأنظمة المعلومات اللوجستية
(WMS / TMS)، والشهادات / االبراءة ، والتدريب

أداء المبيعات وإصدار الشهادات ووضع العالمات، 120.000 درهم HT / مقاولة صغيرة جدا 

 خاضعة للقانون المغربي في وضعية سليمة اتجاه
 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في وضعية

 سليمة اتجاه اادارة الضريبة إبرام عقد تمويل بين
 الشركات الصغيرة والمتوسطة،المكتب

 AMDL و GIAC Translog،
يخضع توفير التمويل إلى تقييم مسبق للطلبات 

مشروع مقاولة إنشاء مقاولة انطالق النشاط

الموارد البشرية

GIAC Translog - PME Logis 06 
08 89 09 86 / 06 38 00 93 36 

 زنقة بابوم و بروبانس، عمارة
 ازراكيا، الطابق الثالت، روش نوار

الدار البيضاء، 20303
pme-logis@amsl.gov.ma 

www.pmelogis.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

mailto:pme-logis@amsl.gov.ma  
http://www.pmelogis.ma
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الدعم الفني والمالي للوجستيك

الفصل األول : المساعدات

الوكالـة المغربيـة لتنميـة االنشطة اللوجيسـتيكية

عنوان العرض :
Logis للشركات الصغيرة والمتوسطة

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة و متوسطة

  المواكبة التقنية ي والمالية على التشخيص اللوجستيكي ، وأنظمة المعلومات اللوجستية
(WMS / TMS)، والشهادات / االبراءة ، والتدريب

رقمنة سلسلة التوريد، 500.000 درهم HT / مقاولة صغيرة جدا   

 خاضعة للقانون المغربي في وضعية سليمة اتجاه
 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في وضعية

 سليمة اتجاه اادارة الضريبة إبرام عقد تمويل بين
الشركات الصغيرة والمتوسطة،المكتب

AMDL و GIAC Translog ،
يخضع توفير التمويل إلى تقييم مسبق للطلبات  

مشروع مقاولة إنشاء مقاولة انطالق النشاط

الموارد البشرية

GIAC Translog - PME Logis 06 
08 89 09 86 / 06 38 00 93 36 

 زنقة بابوم و بروبانس، عمارة
 ازراكيا، الطابق الثالت، روش نوار

الدار البيضاء، 20303
pme-logis@amsl.gov.ma 

www.pmelogis.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

mailto:pme-logis@amsl.gov.ma  
http://www.pmelogis.ma
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الدعم الفني والمالي للوجستيك

الفصل األول : المساعدات

الوكالـة المغربيـة لتنميـة االنشطة اللوجيسـتيكية

عنوان العرض :
Logis للشركات الصغيرة والمتوسطة

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة و متوسطة

 المواكبة التقنية و المالية على التشخيص اللوجستيكي ، وأنظمة المعلومات اللوجستية
(WMS / TMS) ، والشهادات / االبراءة ، والتدريب

شهادة المهارات، 25.000 درهم/شخص

 خاضعة للقانون المغربي في وضعية سليمة اتجاه
 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في وضعية

 سليمة اتجاه اادارة الضريبة إبرام عقد تمويل بين
الشركات الصغيرة والمتوسطة،المكتب

AMDL و GIAC Translog ،
يخضع توفير التمويل إلى تقييم مسبق للطلبات  

مشروع مقاولة إنشاء مقاولة انطالق النشاط

الموارد البشرية

GIAC Translog - PME Logis 06 
08 89 09 86 / 06 38 00 93 36 

 زنقة بابوم و بروبانس، عمارة
 ازراكيا، الطابق الثالت، روش نوار

الدار البيضاء، 20303
pme-logis@amsl.gov.ma 

www.pmelogis.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

mailto:pme-logis@amsl.gov.ma  
http://www.pmelogis.ma
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الدعم الفني والمالي للوجستيك

الفصل األول : المساعدات

الوكالـة المغربيـة لتنميـة االنشطة اللوجيسـتيكية

عنوان العرض :
Logis للشركات الصغيرة والمتوسطة

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة و متوسطة

 المواكبة التقنية ي والمالية على التشخيص اللوجستيكي ، وأنظمة المعلومات اللوجستية
(WMS / TMS), والشهادات / االبراءة ، والتدريب

أفضل الممارسات، 3000 درهم/شخص

 خاضعة للقانون المغربي في وضعية سليمة اتجاه
 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في وضعية

 سليمة اتجاه اادارة الضريبة إبرام عقد تمويل بين
الشركات الصغيرة والمتوسطة،المكتب

AMDL و GIAC Translog ،
يخضع توفير التمويل إلى تقييم مسبق للطلبات  

مشروع مقاولة إنشاء مقاولة انطالق النشاط

الموارد البشرية

GIAC Translog - PME Logis 06 
08 89 09 86 / 06 38 00 93 36 

 زنقة بابوم و بروبانس، عمارة
 ازراكيا، الطابق الثالت، روش نوار

الدار البيضاء، 20303
pme-logis@amsl.gov.ma 

www.pmelogis.ma

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم

mailto:pme-logis@amsl.gov.ma  
http://www.pmelogis.ma
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مواكبة شاملة

الفصل األول : المساعدات

الوكالة الوطنية للمقاوالت الصغيرة و المتوسطة المغرب

عنوان العرض :
تطوير

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة

 مواكبة شاملة تهم فضال عن دعم االستثمار، الدعم التقني والمساعدات التقنية وأنظمة
المعلومات واالبداع والتنمية المشتركة

 مواكبة تستهدف مجمل سلسلة القيمة لالستجابة الشكاليات تنمية النسيج المحلي
للمقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وتعزيز اندماج الصناعات

 مشاريع خلق مقاولة في ظرف اقل من عام أو فروع
 تابعة الشخاص معنوية او ذاتية التي تستوفي

الشروط من حيث رقم أعمال

البدء - االستغالل - تطوير  - نمو

 االستثمار، الدعم والمساعدات التقنية وأنظمة 
المعلومات واالبداع والتنمية المشتركة وغيرها

 الوكالة الوطنية المغرب
للمقاوالت

0802 00 00 05
 marocpme@marocpme.gov.

ma 
 شارع النخيل 3

 457 Lot 11 3 القطاع
حي الرياض  الرباط 

www.marocpme.gov.ma

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم

mailto: marocpme@marocpme.ma 


42

www.almoukawala.gov.ma

هبة

الفصل األول : المساعدات

صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
خط ااِلئتمان الفرنسي

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

المقاوالت الصغرى والمتوسطة

 هبة مالية لتمويل الدراسات والدورات التكوينة ذات الصلة بنشاط المقاولة المستفيدة من
خط ااِلئتمان الفرنسي

 تمويل %19 كحد أقصى من قيمة القرض

 المقاوالت الخاضعة للقانون المغربي المستفيدة من
خط ااِلئتمان الفرنسي

اإلحداث، التطوير

االستثمار

عن طريق بنك المستفيد

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم



الدعم بواسطة القروض
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دعم المشاريع المبتكرة

الفصل الثاني : القرض

صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
Innov Start بداية إنوف

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

حامل مشروع مبتكر أو مقاولة ناشئة

تمويل تصميم النماذج ونموذج األعمال

 تسقيف قرض الشرف في حدود 250 ألف درهم لكل حامل مشروع و 500 ألف درهم للمشاريع
التي يتقدم بها عدة مرشحين بهدف تمويل إثبات الفكرة/نموذج العمل

 يشترط إبرام اتفاقية دعم بين حامل المشروع أو
 المقاولة و المؤسسة المعتمدة لدى صندوق

الضمان المركزي

مشروع الشركة، إنشاء الشركة، بداية النشاط

إستثمار، ابتكار، البحث و التطوير

 عن طريق المؤسسات المعتمدة
لدى صندوق الضمان المركزي

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة
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دعم المشاريع المبتكرة

الفصل الثاني : القرض

صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
Innov Risk مجازفة إنوف

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة ناشئة مبتكرة

تمويل اإلنتقال إلى اإلنتاج والتسويق

 دفعة مسبقة محددة في 2 م درهم من أجل تمويل التحول إلى اإلنتاج و السويق للشركات
الناشئة

 يقدم الطلب من طرف المقاولة الناشئة وذلك
 من خالل المستثمر المالئكي المصاحب للمشروع

والمتوفر على حصة في رأسمال المقاولة الناشئة

إنشاء الشركة، بداية النشاط

إستثمار، ابتكار، البحث و التطوير

 صندوق الضمان المركزي
0537716868 

 مركز األعمال، شارع الرياض، حي
الرياض

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة
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دعم المشاريع المبتكرة

الفصل الثاني : القرض

صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
Innov Dev تطوير إنوف

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة ناشئة مبتكرة

تمويل مصاريف االستثمار و االستغالل التي تتعلق باألفكار المعروضة 

 قرض تشاركي محدد في مبلغ 3 م درهم بنسبة فائدة 2% موجه لتمويل مصاريف االستغالل و
اإلستثمار التي تتعلق باألفكار المعروضة

 يتم تقديم طلب التمويل من طرف المقاولة الناشئة
 وذلك من خالل شركة تدبير الصناديق العامة الخاصة

 لإلحداث المصاحبة للمشروع والمتوفرة على حصة
في رأسمال المقاولة الناشئة

بداية النشاط، اعتمادات التسيير تطوير، نمو
  

 إستثمار، إنتاج, صادرات، واردات و الذهاب إلى األسواق
الدولية

 عن طريق المؤسسات المعتمدة
لدى صندوق الضمان المركزي

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة
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 قرض ملزم

الفصل الثاني : القرض

صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
ميزانين المقاوالت الصغرى والمتوسطة

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

المقاوالت الصغرى والمتوسطة

 قرض ملزم يأتي بعد جميع القروض البنكية األخرى التي سبق للمقاولة الحصول عليها من
حيث التسديد

تمويل حاجيات االستثمار وأموال الدوران مع سقف يبلغ  10 ماليين درهم

 المقاوالت التي تعاني من نقص في األموال الذاتية،
 والتي تنشط في مجال الصناعة و/أو الخدمات

 المرتبطة بالصناعة، أو التي تحقق %20 على األقل
من رقم معامالتها نحو التصدير

اإلحداث، التطوير

االستغالل، االستثمار

عن طريق بنك المستفيد

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم
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تمويل مشترك

الفصل الثاني : القرض

األبناك/صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
االستثمار األخضر

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

المقاوالت الصغرى والمتوسطة

 تمويل مشترك مع البنوك لمشاريع اقتناء األصول المادية و/أو غير المادية وكذا المرافق
التقنية والمباني لفائدة المقاوالت

 تمويل قد يصل إلى ٪40 من االستثمارات المتعلقة بحماية البيئة، والنجاعة الطاقية، والتنمية
المستدامة، بسقف  10 مليون درهم كحد أقصى

 المقاوالت الخاضعة للقانون المغربي باستثناء
 المقاوالت النشيطة في قطاعي اإلنعاش العقاري

والصيد في أعالي البحار

اإلحداث، التطوير

االستثمار

عن طريق بنك المستفيد

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم
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تمويل مشترك

الفصل الثاني : القرض

األبناك/صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
 صندوق تحديث الوحدات الفندقية " رينوفوتل "

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

المقاوالت الصغرى والمتوسطة

التمويل المشترك مع البنوك لـبرامج تأهيل اإلقامات السياحية القابلة لالستفادة

 تمويل قد يبلغ %45 من االستثمارات المادية وغير المادية الموجهة لتأهيل وإعادة توجيه
المراكز الفندقية محددة في سقف 20 مليون درهم للمركز

 اإلقامات السياحية (فنادق 5 نجوم و 4 نجوم و 3 نجوم
   ونجمتين ونجمة واحدة والفنادق-النوادي واإلقامات

 الفندقية ودور الضيافة ) ;
 أن تكون نشيطة و أن ال تقل مدة استغاللها بصفة 

 مستمرة أو غير مستمرة عن 5 سنوات

التطوير،  التأهيل وإعادة التوجيه 

االستثمار

عن طريق بنك المستفيد

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم
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تمويل مشترك

الفصل الثاني : القرض

األبناك/صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
خط ااِلئتمان الفرنسي

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

المقاوالت الصغرى والمتوسطة

 التمويل المشترك مع البنوك للبرامج المتعلقة باقتناء المنتجات والخدمات الفرنسية وكذا
الدراسات والتكوين لفائدة المقاوالت الصغرى والمتوسطة المغربية

 تمويل في حدود %75 من مصاريف اقتناء منتجات وخدمات من أصل فرنسي لدى ممونين
 فرنسيين

 المقاوالت الخاضعة للقانون المغربي والتى ال يتعدى
 رقم معامالتها السنوي 25 مليون أورو؛ ورأس مالها

 مغربي في غالبيته

اإلحداث، التطوير

االستثمار

عن طريق بنك المستفيد

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم
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تمويل مشترك

الفصل الثاني : القرض

جمعيات القروض الصغرى/صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
تمويل القروض الصغرى

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة جدا

 خط تمويل لفائدة جمعيات القروض الصغرى بهدف منح القروض للمقاوالت الصغيرة جدا
القابلة لالستفادة

 تمويل يصل إلى ٪20 من حاجيات االستثمار والتشغيل، بمبلغ 20.000 درهم كحد أقصى لكل
مشروع

مقاولة خاضعة للقانون المغربي تمارس نشاطا تجاريا

اإلحداث، التطوير

االستغالل، االستثمار

 عن طريق جمعية للقروض
الصغرى من اختيار المستفيد

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم
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خط تمويل تشاركي

الفصل الثاني : القرض

األبناك التشاركية

عنوان العرض :
TAMWIL CHAMAL-SANAD TAMWIL  تمويل شمال- سند تمويل 

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

شخص طبيعي

 تمويل بشراكة مع المؤسسات المالية التشاركية لصالح المقاوالت الصغيرة جدا التي تمارس
نشاطها بجهة طنجة تطوان الحسيمة

التمويل قد يصل إلى 400.000 درهم بهوامش ربح تفضيلية

 مقاوالت خاضعة للقانون المغربي و تمارس نشاطها
في جهة طنجة تطوان الحسيمة

بداية النشاط، االستغالل، التنمية، النمو

استثمار، انتاج

عن طريق مصرف المستفيد

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة
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تمويل

الفصل الثاني : القرض

صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
انطالق المقاوالت الصغيرة جدا

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

المقاوالت الصغيرة جدا

 قرض الشرف يهدف إلى تمويل احتياجات أموال الدوران المرتبطة بالقروض البنكية المتوسطة
أو الطويلة األمد الممنوحة لفائدة المقاوالت المستفيدة

 تمويل حاجيات أموال الدوران بنسبة %20 على األكثر من قيمة القرض المتوسط والطويل
األمد في إطار برنامج إنطالقة، مع سقف يبلغ 50 ألف  درهم

 المقاولة المستفيدة من قرض بنكي متوسط أو
 طويل األمد، ال يتعدى مبلغ 000 300 درهم، مضمون

بضمان انطالق أو انطالق المستثمر القروي

اإلحداث، التطوير

االستغالل

عن طريق بنك المستفيد

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم
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التمويل المشترك لمشاريع إعداة الهيكلة

الفصل الثاني : القرض

األبناك

عنوان العرض :
 TAMWIL RELANCE تمويل إنعاش

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة و متوسطة

تمويل برنامج إعادة هيكلة الشركات لمصلحة الشركات التي تمر بظروف عسيرة مؤقتة

 تمويل مشترك مع األبناك يستهدف دعم برامج إعادة الهيكلة للشركات التي تمر بصعوبات
مؤقتة، بهدف تعزيز تنمية الشركات المستفيدة

 ستمول برامج إعادة الهيكلة بواسطة قروض
 مشتركة شكلت من طرف تمويل إنعاش و األبناك، و

ذلك حسب الشروط المحددة

االستغالل

استثمار، انتاج، آخر

عن طريق مصرف المستفيد

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم
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ضمان القروض البنكية وقروض اإليجار وقروض الشرف والقروض الصغرى

الفصل الثالث : الضمان

 األبناك/صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
ضمان إكسبريس

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

ضمان القروض البنكية وقروض اإليجار وقروض الشرف والقروض الصغرى

قرض أقل من أو يساوي 1 مليون درهم 
*ضمان يصل إلى ٪70 ،أو ٪80 كحد أقصى للمقاوالت المحدثة من طرف امرأة أو عدة نساء 

*قروض الشرف ال تتجاوز 300.000 درهم 
*القروض الصغرى 

 أن تكون المقاولة خاضعة للقانون المغربي وأن
 يكون نشاطها موجها نحو إنتاج السلع و/أو الخدمات

 مع سقف مخاطر ال يتجاوز 2 مليون درهم باستثناء
 المقاوالت الناشطة في مجالي اإلنعاش العقاري

والصيد في أعالي البحار

خلق المقاولة، بداية النشاط، واالستغالل، والتطوير/ 
التنمية

االستغالل، االستثمار, إعادة الهيكلة

 عن طريق بنك المستفيد أو
 جمعية للقروض الصغرى أو

شركة اإليجار

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم
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ضمان قروض التسيير 

الفصل الثالث : الضمان

 األبناك/صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
ضمان التسيير

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

ضمان القروض البنكية التي تفوق 1 مليون درهم

ضمان يصل إلى 60٪
 سقف المخاطر هو 10 ماليين درهم لكل عملية و 20 مليون درهم لكل مقاولة شاملة لكل
 التدخالت. ويمكن أن يرتفع هذا السقف إلى 40 مليون درهم بالنسبة للمقاوالت الصناعية أو

المصدرة أو العاملة في مجال االقتصاد األخضر

 أن تكون المقاولة خاضعة للقانون المغربي وأن يكون
   نشاطها موجها نحو إنتاج السلع و/أو الخدمات وأن ال

  يتعدى رقم معامالتها 200 مليون درهم (دون
احتساب الرسوم)

بداية النشاط، واالستغالل، والتطوير/التنمية

االستغالل

 عن طريق بنك المستفيد أو
شركة اإليجار

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم
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ضمان القروض البنكية و قروض اإليجار

الفصل الثالث : الضمان

األبناك/صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
ضمان االستثمار

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

ضمان قروض االستثمار، وإعادة الهيكلة ونقل الملكية التي تفوق قيمتها 1 مليون درهم

ضمان بين 50 و %70 حسب نوع العملية
 يمكن أن يصل سقف المخاطر  إلى 20 مليون درهم لكل عملية  40 مليون درهم  لكل مقاولة

حسب نشاط المقاولة

 أن تكون المقاولة خاضعة للقانون المغربي وأن يكون
 نشاطها موجها نحو إنتاج السلع و/أو الخدمات وأن ال

يتعدى رقم معامالتها 200 مليون درهم (دون
احتساب الرسوم )

خلق المقاولة، بداية النشاط، تطوير، تنمية ...

االستثمار, إعادة الهيكلة, نقل الملكية 

 عن طريق بنك المستفيد أو
شركة اإليجار

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم



59

www.almoukawala.gov.ma

 ضمان المساهمات المالية 

الفصل الثالث : الضمان

صندوق الضمان المركزي / مؤسسة رأسمال االستثمار

عنوان العرض :
 ضمان رأس مال المجازفة

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

 المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة, المقاوالت الناشئة
المبتكرة

 ضمان تقديم األموال الذاتية أو شبه الذاتية من طرف االشركات المختصة في مجال
رأسمال االستثمار

 ضمان في حدود %60 من المساهمات المالية أو شبه أموال ذاتية لتمويل المشاريع المبتكرة 
و %50 لتمويل المشاريع األخرى

 المقاوالت الخاضعة للقانون المغربي والغير متداولة
 في البورصة الغير خاضعة لمسطرة تسوية أو تصفية
 قضائية بتاريخ طرح األموال من طرف الشركة الراغبة

في تقديم األموال لفائدة المقاوالت

خلق المقاولة، بداية النشاط، تطوير، تنمية 

االستثمار

 عن طريق المؤسسات المعتمدة
لدى صندوق الضمان المركزي

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم
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ضمان القروض البنكية 

الفصل الثالث : الضمان

 األبناك/صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
صندوق الضمان الخاص بالمشاريع السياحية

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة و متوسطة

 ضمان القروض البنكية المتوسطة وطويلة األمد المخصصة لتطوير الوحدات المختصة في
األنشطة السياحية

 ضمان بين 50 و %70 حسب نوع العملية
يمكن أن يصل سقف المخاطر  إلى 100 مليون درهم

 المقاوالت الخاضعة للقانون المغربي ذات برنامج 
 إستثماري يتعلق بإنشاء مؤسسة إيواء أو مركز

للتنشيط السياحي

خلق المقاولة، بداية النشاط، تطوير، تنمية

االستثمار

عن طريق بنك المستفيد

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم
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ضمان القروض البنكية القصيرة و المتوسطة األمد

الفصل الثالث : الضمان

تمويل الفالح

عنوان العرض :
 Tamwil El Fellah (TEF(  تمويل الفالحين الصغار من طرف تمويل  الفالح 

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

صغار الفاحين

 تمويل االستغالليات الفالحية الصغيرة والمتوسطة المقصية من التمويالت البنكية وذلك تبعا
لتوجيهات مخطط المغرب األخضر

 ضمان نسبة %60 من القروض المتعثرة الممنوحة من طرف تمويل الفالح. وقد حدد سقف
القروض الممنوحة بمبلغ  200.000 درهم

 األشخاص الذاتيين واألشخاص المعنويين الذين
يزاولون نشاط له عالقة بالقطاع الفالحي

بداية النشاط، واالستغالل والتطوير، والتنمية

استثمار، إنتاج

تمويل الفالح
05372-69393 

tamwilelfellah@creditagricole.
ma 

 زنقة أبو فارس المريني ص ب 
 49  الرباط

www.creditagricole.ma/
tamwilfalah.php

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

mailto:tamwilelfellah%40creditagricole.ma%20?subject=
mailto:tamwilelfellah%40creditagricole.ma%20?subject=
http://www.creditagricole.ma/tamwilfalah.php
http://www.creditagricole.ma/tamwilfalah.php


62

www.almoukawala.gov.ma

ضمان التمويالت التشاركية

الفصل الثالث : الضمان

األبناك و النوافذ التشاركية/سند تمويل

عنوان العرض :
ضمان مقاولة/ ضمان مباشر

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

األشخاص الذاتيون أو االعتباريون - مقاولة صغيرة جدا

 ضمان التمويالت التشاركية  الممنوحة لفائدة المقاوالت التي ال يفوق رقم معامالتها
عشرة ماليين درهم و مبلغ تمويلها  موضوع الضمان  مليون درهم

 يهدف منتج "ضمان مباشر" إلى ضمان التمويالت الممنوحة من طرف البنوك والنوافذ
 التشاركية لفائدة المقاوالت التي ال يفوق رقم معامالتها عشرة ماليين درهم ومبلغ تمويلها

موضوع الضمان مليون درهم

 الفئات المستهدفة: األشخاص الذاتيون أو االعتباريون
 المستوفون للمعايير المتطلبة، و الخاضعون للقانون

 المغربي أًيا كان شكلهم القانوني، ناشطون في
 مجال إنتاج السلع و/أو الخدمات، مزاولون لنشاطات

 مسموح بها شرعا وقانونا، متوفرون على رقم
معامالت ال يفوق 10.000.000 درهم

 القطاعات المستهدفة: جميع القطاعات باستثناء
قطاعي اإلنعاش العقاري والصيد في أعالي البحار

اإلحداث، االستغالل، التطوير

االستثمار، اإلنتاج

 عن طريق  األبناك و النوافذ
التشاركية

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم
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ضمان التمويالت التشاركية

الفصل الثالث : الضمان

األبناك و النوافذ التشاركية/سند تمويل

عنوان العرض :
ضمان مقاولة/ ضمان دين

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

األشخاص الذاتيون أو االعتباريون-  مقاولة صغيرة و متوسطة 

 ضمان التمويالت التشاركية  الممنوحة لفائدة المقاوالت التي يفوق رقم معامالتها
عشرة ماليين درهم أو مبلغ تمويلها  موضوع الضمان  مليون درهم  أو هما معا

 يهدف منتج " ضمان دين" إلى ضمان التمويالت الممنوحة من طرف البنوك والنوافذ
 التشاركية لفائدة المقاوالت التي يفوق رقم معامالتها عشرة ماليين درهم أو مبلغ تمويلها

موضوع الضمان مليون درهم أو هما معا

 الفئات المستهدفة: األشخاص الذاتيون أو االعتباريون
 المستوفون للمعايير المتطلبة، و الخاضعون للقانون

 المغربي أًيا كان شكلهم القانوني، ناشطون في
 مجال إنتاج السلع و/أو الخدمات، مزاولون لنشاطات

،مسموح بها شرعا وقانونا
 القطاعات المستهدفة: جميع القطاعات باستثناء

قطاعي اإلنعاش العقاري والصيد في أعالي البحار

اإلحداث، االستغالل، التطوير

االستثمار، اإلنتاج

 عن طريق األبناك و النوافذ
التشاركية

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم
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ضمان تمويل القروض البنكية

الفصل الثالث : الضمان

األبناك/صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
إنطالق المستثمر القروي

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

 حامل مشروع، مقاول ذاتي، مقاولة ناشئة، مقاولة صغيرة جدا،  شخص
طبيعي، كلستر، تعاونية، مقاولة صغيرة و متوسطة، مزارع

 تمويالت بنكية قصيرة األمد للمقاوالت، وكذا تمويالت بنكية متوسطة وطويلة األمد، في
حدود 1.2 مليون درهم

 ضمان بنسبة %80 تمويالت بنكية قصيرة األمد للمقاوالت التي تلج للتمويل ألول مرة و
 للمقاوالت المصدرة نحو إفريقيا، وكذا تمويالت بنكية متوسطة وطويلة األمد، في حدود 1.2

مليون درهم.لفائدة المشاريع بالعالم القروي

 أقل من 5 سنوات عند تاريخ تقديم طلب القرض، دون
 إلزام المقاوالت المصدرة نحو أفريقيا بهذا الشرط.  ال

يجب أن يتعدى رقم المعامالت  10 ماليين درهم

 ،مشروع مقاولة; خلق المقاولة، بداية النشاط
واالستغالل، والتطوير/التنمية … 

االستغالل، االستثمار

عن طريق بنك المستفيد

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم
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ضمان تمويل القروض البنكية

الفصل الثالث : الضمان

األبناك/صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
ضمان إنطالق

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

 حامل مشروع، مقاول ذاتي، مقاولة ناشئة، مقاولة صغيرة جدا،  شخص
طبيعي، كلستر، تعاونية، مقاولة صغيرة و متوسطة

 تمويالت بنكية قصيرة األمد للمقاوالت، وكذا تمويالت بنكية متوسطة وطويلة األمد، في
حدود 1.2 مليون درهم

 تمويالت بنكية قصيرة األمد للمقاوالت التي تلج للتمويل ألول مرة و للمقاوالت المصدرة نحو
إفريقيا، وكذا تمويالت بنكية متوسطة وطويلة األمد، في حدود 1.2 مليون درهم

 أقل من 5 سنوات عند تاريخ تقديم طلب القرض، دون
 إلزام المقاوالت المصدرة نحو أفريقيا بهذا الشرط.

رقم معامالت أقل من 10 ماليين درهم

 مشروع مقاولة; خلق المقاولة، بداية النشاط،
…واالستغالل، والتطوير/التنمية

االستغالل، االستثمار

عن طريق بنك المستفيد

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم
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ضمان التمويالت التشاركية

الفصل الثالث : الضمان

األبناك التشاركية/صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
 DAMANE DINE ضمان دين

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

األشخاص الذاتيون أو االعتباريون

 ضمان التمويالت التشاركية التي ال يفوق رقم معامالتها عشرة ماليين 1000000 درهم

 يهدف منتج " ضمان دين" إلى ضمان التمويالت الممنوحة من طرف البنوك والن وافذ
 التشاركية لفائدة المقاوالت التي يفوق رقم م عامالتها عشرة ماليين 10000000 درهم أو

مبلغ تمويلها موضوع الضمان مليون 1.000.000 درهم أو هما معا

 الفئات المستهدفة:  ألشخاص الذاتيون أو االعتباريون
 المستوفون للمعايير المتطلبة، و الخاضعون للقانون

 المغربي أًيا كان شكلهم القانوني، ناشطون في
 مجال إنتاج السلع و/أو الخدمات، مزاولون لنشاطات

مسموح بها شرعا وقانونا
 القطاعات المستهدفة: جميع القطاعات باستثناء

قطاعي اإلنعاش العقاري والصيد في أعالي البحار

بداية النشاط، االستغالل، التنمية / النمو

 استثمار، الموارد البشرية، إنتاج، استيراد/تصدير
 وتدويل، االبتكار والتكنولوجيا/البحث والتطوير، حماية

البيئة والتنمية المستدامة، آخر

عن طريق مصرف المستفيد

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم
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ضمان تمويل القروض البنكية

الفصل الثالث : الضمان

األبناك/صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
ضمان اكسجين

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

ضمان السحب على المكشوف االستثنائي في حدود 20 مليون درهم

ضمان %95 من السحب على المكشوف االستثنائي يغطي 3 أشهر من المصاريف الجارية

 المقاوالت المتضررة جراء أزمة كوفيدـ19، والتي ال
يتعدى رقم معامالتها 500 مليون درهم

خلق المقاولة، بداية النشاط، واالستغالل، والتطوير/
التنمية

االستغالل

عن طريق بنك المستفيد

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم
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ضمان تمويل القروض البنكية

الفصل الثالث : الضمان

األبناك/صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
ضمان اكسجين اإلنعاش العقاري

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

ضمان السحب على المكشوف االستثنائي في حدود 20 مليون درهم

 ضمان %95 من السحب على المكشوف االستثنائي الموجه لتمويل   3 أشهر من المصاريف
الجارية

 المقاوالت الناشطة في قطاع االنعاش العقاري
 المتضررة جراء أزمة كوفيدـ19, التي لديها قروض

 خاصة باإلنعاش العقاري لم يتم تسديدها بعد، والتي
 ال يتجاوز متوسط   رقم معامالتها على مدى السنوات

الثالث الماضية 500 مليون درهم

خلق المقاولة، بداية النشاط، والتطوير/التنمية 

االستغالل

عن طريق بنك المستفيد

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم
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ضمان تمويل القروض البنكية

الفصل الثالث : الضمان

األبناك/صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
ضمان إقالع

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

المقاوالت الصغرى والمتوسطة

ضمان القروض البنكية المتوسطة وطويلة األمد في حدود 100 مليون درهم

 ضمان %95 من السحب على المكشوف االستثنائي الموجه لتمويل  3 أشهر من المصاريف
الجارية

 المقاوالت المتضررة جراء أزمة كوفيدـ19، والتي
يفوق رقم معامالتها 10 ماليين درهم

استئناف النشاط

االستغالل

عن طريق بنك المستفيد

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم
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ضمان تمويل القروض البنكية

الفصل الثالث : الضمان

األبناك/صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
إقالع المقاوالت الصغيرة جدا 

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

المقاوالت الصغيرة جدا

ضمان القروض البنكية المتوسطة وطويلة األمد في حدود 10 ماليين درهم

ضمان %95 من القروض المتوسطة والطويلة األمد الموجهة لتمويل حاجيات أموال الدوران

 المقاوالت المتضررة جراء أزمة كوفيدـ19، والتي  ال
يتعدى رقم معامالتها 10 ماليين درهم

استئناف النشاط

االستغالل

عن طريق بنك المستفيد

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم
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ضمان تمويل القروض البنكية

الفصل الثالث : الضمان

األبناك/صندوق الضمان المركزي

عنوان العرض :
المقاول الذاتي ـ كوفيد 19

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

المقاولون الذاتيون

ضمان القروض البنكية المتوسطة األمد في حدود  15000 درهم

ضمان %85 من السحب على المكشوف االستثنائي الموجه لتمويل المصاريف الجارية

 المقاولون الذاتيون المتضررون جراء أزمة كوفيدـ19
 الذين أجروا تصريحا ضريبيا منذ أقل من سنة وذلك

 قبل 30 أبريل

خلق المقاولة، بداية النشاط، والتطوير/التنمية 

االستغالل

عن طريق بنك المستفيد

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم



72

التمويل عن طريق المساهمة في رأسمال مقاولتك

 االستثمار في رأس المال

ي
 ف

مار
تث

س
اال

 
ل

ما
 ال

س
 رأ



73

www.almoukawala.gov.ma

 PME Croissance المساهمة في رأسمال المقاوالت الصغيرة والمتوسطة

الفصل الرابع : اإلستثمار في األسهم

مبادرات الملكية الخاصة

عنوان العرض :
صندوق إمرجونس آنفست

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة ومتوسطة خاضعة للقانون المغربي غير مدرجة في البورصة

 في رأسمال المقاوالت الصغيرة والمتوسطة "PME Croissance " المساهمة من قبل صندوق

 المساهمة في راسمال المقاوالت الصغيرة والمتوسطة في مراحل التطوير ونقل الملكية 
من خالل تقديم الموارد الذاتية وشبه الذاتية

 مقاوالت صغيرة ومتوسطة ذات إمكانات تطوير عالية
 ومقرها في المغرب. سقف المشروع: 43مليون

درهم

بداية النشاط، التطوير، النمو، أخرى

استثمار

 Africinvest أفريقيا إنفست 
0522363736

farid.benlafdil@africinvest.com  
 ساحة باب أنفا زنقة باب شالة

 إقامة حدائق أنفا 20050
الدار البيضاء

www.africinvest.com

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

mailto:farid.benlafdil%40africinvest.com%20%20?subject=
http://www.africinvest.com
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 P Fund 3 مساهمة صندوق في رأسمال المقاوالت الصغيرة والمتوسطة 3 ب فاوند  

الفصل الرابع : اإلستثمار في األسهم

Entreprises Partners  شركات بارتنرز

عنوان العرض :
 Fonds emergence invest  صندوق إمرجونس آنفست

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة ومتوسطة خاضعة للقانون المغربي غير مدرجة في البورصة

 المساهمة من طرف صندوق "Fund   "ب فاوند   "  

 المساهمة في راسمال المقاوالت الصغيرة والمتوسطة في مراحل التطوير ونقل الملكية
من خالل تقديم الموارد الذاتية وشبه الذاتية

 مقاوالت صغيرة ومتوسطة ذات إمكانات تطوير عالية
 ومقرها في المغرب. سقف المشروع: 40مليون

درهم

بداية النشاط ،التطوير، النمو، أخرى

استثمار

Entreprises Parners
شركات بارتنز

 05 22 20 08 78
r.charaf@entreprisespartners.

ma
زنقة مصطفى المعاني  

الطابق 11 الدار البيضاء 416 

عروض الدعم

في رأسمال المقاوالت الصغيرة والمتوسطة

امسح رمز االستجابة السريعة

33

mailto:r.charaf@entreprisespartners.ma 
mailto:r.charaf@entreprisespartners.ma 
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االستثمار في رأس المال وشبه رأس المال

الفصل الرابع : اإلستثمار في األسهم

Azur Innovation أزور لالبتكار 

عنوان العرض :
Capital Amorcage et risque

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة ناشئة

تمويل الشركات الناشئة المبتكرة في المراحل التمهيدية، و المبكرة، و راسمال المجازفة

 المساهمة في رأسمال الشركات الناشئة المبتكرة في المراحل التمهيدية، و المبكرة، و
راسمال المجازفة التي يقع مقرها في المغرب، من خالل تقديم الموارد الذاتية وشبه الذاتية

 الشركات المنشئة منذ مدة تتراوح بين 18 شهًرا
و 5 سنوات  التي لديها مفهوم مبتكر أو منتوج/
 خدمة في مرحلة االختبار، أومتواجدة في السوق،

 مع إمكانات نمو و ربحية مهمة. سقف المشروع: 5
مليون درهم

انشاء المقاولة، بدءالنشاط، التطوير، التنمية

 االبتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير ، حماية البيئة
والتنمية المستدامة

 Azur Partners  آزور بارتنز 
05 22 25 16 81

t.haddi@azurpartners.ma 
 مبنى بلو بارك رقم 25 الطابق 11

 117 ملتقى شارع
الحسن الثاني و زنقة أكادير ،   

  الدار البيضاء 
www.azurpartners.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

mailto:t.haddi@azurpartners.ma 
http://www.azurpartners.ma
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االستثمار في رأس المال وشبه رأس المال

الفصل الرابع : اإلستثمار في األسهم

  SEAF Morocco Capital Partners سيف موروكو 

عنوان العرض :
Capital Amorcage et risque

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة ناشئة

تمويل الشركات الناشئة المبتكرة في المراحل التمهيدية، و المبكرة، و راسمال المجازفة

 المساهمة في رأسمال الشركات الناشئة المبتكرة في المراحل التمهيدية، و المبكرة، و
راسمال المجازفة التي يقع مقرها في المغرب، من خالل تقديم الموارد الذاتية وشبه الذاتية

 الشركات المنشئة منذ مدة تتراوح بين 18 شهًرا
و 5 سنوات  التي لديها مفهوم مبتكر أو منتوج/
 خدمة في مرحلة االختبار، أومتواجدة في السوق،

 مع إمكانات نمو و ربحية مهمة. سقف المشروع: 5
مليون درهم

انشاء المقاولة، بدء األعمال التجارية، النمو، التنمية

 االبتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير

SEAF Morocco Capital Partners
سيف موروكو 
 0522940359

zoukacha@ceed-morocco.org
 CEED Morocco سييد موروكو 

 شارع 49، الطابق
مكتب رقم 14، الدار البيضاء،

https://ceed-global.org/mo-
rocco/

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

mailto:zoukacha%40ceed-morocco.org%20?subject=
https://ceed-global.org/morocco/
https://ceed-global.org/morocco/
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االستثمار في رأس المال وشبه رأس المال

الفصل الرابع : اإلستثمار في األسهم

 Maroc Numeric Fund  II 2 صندوق المغرب الرقمي        

عنوان العرض :
Capital Amorcage et risque

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة ناشئة

تمويل الشركات الناشئة المبتكرة في المراحل التمهيدية، و المبكرة، و راسمال المجازفة

 المساهمة في رأسمال الشركات الناشئة المبتكرة في المراحل التمهيدية، و المبكرة، و
راسمال المجازفة التي يقع مقرها في المغرب، من خالل تقديم الموارد الذاتية وشبه الذاتية

 الشركات المنشئة منذ مدة تتراوح بين 18 شهًرا
و 5 سنوات  التي لديها مفهوم مبتكر أو منتوج/
 خدمة في مرحلة االختبار، أومتواجدة في السوق،

 مع إمكانات نمو و ربحية مهمة. سقف المشروع: 5
مليون درهم

انشاء المقاولة، بدء األعمال التجارية، النمو، التنمية

 االبتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير

MITC Capital
ميتس كابيتال
0537209622

omar.elhiyani@mitccapital.ma
 صندوق المغرب الرقمي

تكنوبارك ، الدار البيضاء 20153
www.mnf.ma

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم

mailto:omar.elhiyani%40mitccapital.ma%20?subject=
http://www.mnf.ma
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اإلستثمار

الغرض من المشروع  :

العقار

الفصل الخامس : العقار

مديرية أمالك الدولة

عنوان العرض :
تعبئة أراضي الملك الخاص للدولة إلنجاز مشاريع االستثمار في القطاعات

  المنتجة ( باستثناء القطاع الفالحي ) 

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

  حامل مشروع، مقاول ذاتي، مقاولة ناشئة، مقاولة صغيرة جدا، مقاولة
صغيرة و متوسطة، شخص طبيعي، آخر

  تعبئة أراضي الملك الخاص للدولة إلنجاز شاريع االستثمار في القطاعات المنتجة باستثناء
(القطاع الفالحي)

 تفويت أو كراء أراضي الملك الخاص للدولة إلنجاز مشاريع االستثمارفي جميع القطاعات
المنتجة باستثناء القطاع الفالحي

الماصادقة على المشروع وتحديد ثمن تفويت أو 
 كراء الوعاء العقاري من طرف اللجن المختصة .

 عملية التفويت أو الكراء تتم بترخيص مسبق وتخضع
 لدفاتر التحمالت التي تتضمن شروط إنجاز المشاريع

وشروط الفسخ واسترجاع الدولة للعقار

 مشروع مقاولة، إحداث المقاولة بداية النشاط، 
 تطوير، تنمية

 اإلطالع على المراكز الجهوية
لإلستثمار

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة
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اإلستثمار

امسح رمز االستجابة السريعة
الغرض من المشروع  :

العقار

الفصل الخامس : العقار

مديرية أمالك الدولة وكالة التنمية الفالحية

عنوان العرض :
كراء أراضي الملك الخاص للدولة إلنجاز مشاريع استثمارية في الميدان الفالحي

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

 مستثمرون في الميدان الفالحي

كراء أراضي الملك الخاص للدولة إلنجاز مشاريع استثمارية في الميدان الفالحي

 كراء أراضي الملك الخاص للدولة إلنجاز مشاريع استثمارية في الميدان الفالحي عن طريق
 الكراء بواسطة السمسرة العمومية أو طلبات العروض، وبالمراضاة، بصفة استثنائية وتحت

شروط محددة

 يتم اختيار المستفيدين على أساس طلبات عروض
 تطلقها وكالة التنمية الفالحية، كما يمكن اللجوء

 إلى الكراء بالمراضاة، بصفة استثنائية وتحت شروط
محددة بعد موافقة اللجنة المختصة .

 يتم إبرام اتفاقيات الشراكة بين الدولة (مديرية
 أمالك الدولة و وكالة التنمية الفالحية) من جهة

 والمستثمر من جهة أخرى، تتضمن مبلغ الوجيبة
 الكرائية وشروط إنجاز المشاريع وشروط الفسخ

 مشروع مقاولة، إحداث المقاولة بداية النشاط، 
 تطوير، تنمية

Investissement au Maroc 
0537573798 

Email: dap@ada.gov.ma
 www.ada.gov.ma

عروض الدعم

mailto:dap%40ada.gov.ma%20?subject=
http:// www.ada.gov.ma
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اعفاء ضريبي

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
اعفاء أموال االستثمار

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

 حامل مشروع، مقاول ذاتي، مقاولة ناشئة، مقاولة  صغيرة جدا، مقاولة
صغيرة و متوسطة، مزارع، شخص طبيعي، آخر

االستفادة من االعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على اقتناء السلع االستثمارية

 اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على اقتناء السلع االستثمارية خالل مدة ستة و
 ثالثين شهرابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها، باستثناء العربات المقتناة من قبل

وكاالت تأجير السيارات

 السلع االستثمارية التي يجب أن تقيد في حساب
لألصول الثابتة

إنشاء المقاولة، فترة البداية

االستثمار 

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

http://www.tax.gov.ma
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اعفاء ضريبي

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
عدم الخضوع للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للتجار

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة ومتوسطة

غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للتجار

اعفاء التجار الذين يقل رقم أعمالهم المحقق خالل السنة السابقة 2مليون درهم

األنشطة التجارية، مع سقف

 إنشاء المقاولة، فترة البداية، تشغيل المؤسسة،
تطوير المقاولة، آخر

 التخفيف من الواجبات الضريبية بالنسبة للتجار  
الصغار

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

http://www.tax.gov.ma
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اعفاء ضريبي

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
اإلعفاء دون الحق في الخصم

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة جدا، األشخاص الذاتيين

 اإلعفاء دون الحق في الخصم  من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للصناع و مقدمي
الخدمات بالنسبة لألشخاص الذاتيين

 اإلعفاء دون الحق في الخصم بالنسبة للصناع و مقدمي الخدمات الذين يساوي أو يقل رقم
أعمالهم السنوي عن خمسمائة ألف 500.000 درهم

األنشطة الصناعية و قطاع الخدمات باستثناء
I -89-°12 األشخاص المشار إليهم في المادة

 إنشاء المقاولة، فترة البداية، تشغيل المؤسسة،
تطوير المقاولة، آخر

 اإلستثمار، اإلنتاج، استيراد، تصدير وتدويل، االبتكار
والتكنولوجيا، البحث والتطوير، آخر

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

http://www.tax.gov.ma
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اعفاء ضريبي

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
اعفاء من الضريبة على القيمة المضافة

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

الشركات الرياضية، شخص معنوي

اإلعفاء دون الحق في الخصم من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للشركات الرياضية

اإلعفاء دون الحق في الخصم من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للشركات الرياضية

  الشركات الرياضية المؤسسة طبقا ألحكام القانون
رقم  30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

 إنشاء المقاولة، فترة البداية، تشغيل المؤسسة،
تطوير المقاولة، آخر

تشجيع الشركات الرياضية

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

http://tax.gov.ma
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أسعار تصاعدية لتخفيض الضريبة على الشركات

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
سعر منخفض للضريبة على الشركات

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة

سعر ضريبي منخفض لصالح المقاولة الصغيرة جدا و المقاولة الصغيرة و المتوسطة

بالنسبة للضريبة على الشركات يطبق سعر %10 إلى %31 حسب مبلغ الربح

جل األنشطة بدون شروط

 إنشاء المقاولة، فترة البداية، تشغيل المؤسسة،
تطوير المقاولة، آخر

 استثمار، الموارد البشرية، إنتاج، استيراد/تصدير
 وتدويل، االبتكار والتكنولوجيا/البحث والتطوير،حماية

البيئة والتنمية المستدامة، آخر

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

http://www.tax.gov.ma
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اعفاء ضريبي

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
اإلعفاء من الحد األدنى للضريبة على الشركات

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة ومتوسطة، شخص معنوي

اإلعفاء من أداء الحد األدنى للضريبة على األنشطة المهنية و/أو الفالحية

 تعفى الشركات غير الشركات الحاصلة على امتياز تسيير مرفق عمومي من أداء مبلغ الحد
األدنى للضريبة طوال الستة والثالثين (36) شهرا األولى الموالية لتاريخ بداية استغاللها

األنشطة المهنية و/أو الزراعية

إنشاء المقاولة، فترة البداية، تشغيل المؤسسة

 اإلستثمار، اإلنتاج، استيراد، تصدير وتدويل، االبتكار
والتكنولوجيا، البحث والتطوير، آخر

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

http://www.tax.gov.ma
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اعفاء ضريبي

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
اإلعفاء من الحد األدنى للضريبة على الدخل

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة، شخص طبيعي

اإلعفاء من أداء الحد األدنى للضريبة على األنشطة المهنية و/أو الفالحية

 يعفى الخاضعون للضريبة على الدخل من أداء الحد األدنى المشار إليه طوال الثالث سنوات
       األولى المحاسبية الموالية لتاريخ بداية نشاطهم المهني أو الفالحي أو هما معا

األنشطة المهنية و/ أو الزراعية

إنشاء المقاولة، فترة البداية، تشغيل المؤسسة

 اإلستثمار، اإلنتاج، استيراد، تصدير وتدويل، االبتكار
 والتكنولوجيا، البحث والتطوير، آخر

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

http://www.tax.gov.ma
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اعفاء ضريبي

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
اإلعفاء من الضريبة على الدخل

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

دورة حياة المشروع :للتواصل :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة، شخص ذاتي

إعفاء شريحة الدخل السنوي التي تقل عن 30,000 درهم

  يعطى اإلعفاء باإلعتماد على الدخل السنوي كما جاء في جدول حساب السعر

إنشاء المقاولة، فترة البداية، تشغيل المؤسسة

 استثمار، الموارد البشرية، إنتاج، استيراد/تصدير
 وتدويل، االبتكار والتكنولوجيا/البحث والتطوير،حماية

البيئة والتنمية المستدامة، آخر

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

http://www.tax.gov.ma
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اعفاء ضريبي

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
إعفاء المستغالت الفالحية الصغرى  

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

  مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة، شخص معنوي، شركة
فالحية

 إعفاء دائم من الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الفالحية اللتي ال يتجاوز رقم معامالتها
5 مليون درهم

 إعفاء دائم من الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الفالحية اللتي ال يتجاوز رقم معامالتها
5 مليون درهم

 األنشطة الزراعية المحددة في المادة 46 من
المدونة العامة للضرائب

 إنشاء المقاولة، فترة البداية، تشغيل المؤسسة،
تطوير المقاولة، آخر

إعفاء المستغالت الفالحية الصغرى

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

http://www.tax.gov.ma
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اعفاء ضريبي

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
تشجيع االقتصاد التعاوني

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة، شخص معنوي، تعاونية

إعفاء دائم من الضريبة على الشركات بالنسبة للتعاونيات

 يطبق هذا اإلعفاء الكلي على الدخول التي تحققها التعاونيات في بعض األنشطة، أو
 التعاونيات التي ال يتجاوز رقم أعمالها 10مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة

المضافة في بعض األنشطة

 أنشطة جمع، و تسويق و تحويل المواد األولية
المتعلقة بالتعاونية

 إنشاء المقاولة، فترة البداية، تشغيل المؤسسة،
تطوير المقاولة، آخر

إعفاء المستغالت الفالحية الصغرى

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

http://www.tax.gov.ma
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اعفاء ضريبي

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
إعفاء المستغالت الفالحية الصغرى  

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة فالحية صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة، شخص ذاتي

إعفاء دائم من الضريبة على الدخل بالنسبة للدخول الفالحية

 يعفى من الضريبة على الدخل بصفة دائمة الخاضعون للضريبة برسم الدخول الفالحية الذين
يحققون رقم أعمال سنوي برسم هذه الدخول يقل عن 5 مليون درهم

 األنشطة الزراعية المحددة في المادة 46 من
المدونة العامة للضرائب

 إنشاء المقاولة، فترة البداية، تشغيل المؤسسة،
تطوير المقاولة، آخر

 استثمار، الموارد البشرية، إنتاج، استيراد/تصدير
 وتدويل، االبتكار والتكنولوجيا/البحث والتطوير، حماية

البيئة والتنمية المستدامة، آخر

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

http://www.tax.gov.ma
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اعفاء ضريبي

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة فالحية صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة، شخص ذاتي

 اعفاء ظرفي من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى صافي زائد القيمة على إثر المساهمة
 بجميع عناصر أصول وخصوم منشآت في شركة خاضعة للضريبة على الشركات يحدثها االشخاص

المعنويون

 ال تفرض الضريبة بالنسبة إلى صافي زا ئد القيمة الذي تم تحقيقه على إثر المساهمة بجميع
 عناصر أصول وخصوم منشآت األشخاص الذاتيين الذين يزاولون بصورة فردية أو في شركة

فعلية أو على الشياع في شركة خاضعة للضريبة على الشركات يحدثها االشخاص المعنويون

 المساهمة بجميع عناصر أصول وخصوم منشآت
األشخاص الذاتيين في شركة خاضعة

 للضريبة على الشركات مع اإللتزام بالشروط الواردة
بالمادة Ter 161 من المدونة العامة للضرائب

إنشاء المقاولة، فترة البداية، تطوير المقاولة، آخر

التشجيع على التحول من شخص ذاتي إلى شركة 

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم

 اعفاء ظرفي من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى صافي زائد القيمة على إثر
 المساهمة بجميع عناصر أصول وخصوم منشآت في شركة خاضعة للضريبة على

الشركات يحدثها االشخاص المعنويون
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اعفاء ضريبي

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
 الحياد الجبائي فيما يتعلق بالضريبة على الشركات فيما يخص اإلستثمارات في

الرأسمال

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة، شخص معنوي

 التخفيض من الضريبة على الشركات لفائدة المنشآت التي تساهم في رأسمال المقاوالت
حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة

تخفيض من الضريبة يساوي مبلغ الضريبة المطابق لمبلغ مساهمتها في رأسمال المقاوالت
 حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة .

ويحدد سقف مبلغ المساهمة الذي يخول الحق في هذا التخفيض  في 500.000 درهم
بالنسبة لكل مقاولة حديثة النشأة مبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة

 مساهمة في رأسمال المقاولة المبتكرة التي تم
إنشاؤها حديثا مع اإللتزام بالشروط الواردة

  بالمادة XII-7  من المدونة العامة للضرائب 
     

إنشاء المقاولة، فترة البداية، تطوير المقاولة، آخر

 االبتكار والتكنولوجيا، البحث والتطوير، حماية البيئة ،
والتنمية المستدامة، آخر

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم
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اعفاء ضريبي

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
 الحياد الجبائي فيما يتعلق بالضريبة على الشركات فيما يخص قيام جمعية

رياضية بعملية المساهمة بأصولها وخصومها، جزئيا أو كليا، في شركة رياضية

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

 مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة بالنسبة للجمعيات
الرياضية/ شخص معنوي

الحياد الجبائي فيما يتعلق بالضريبة على الشركات

 الشركات الرياضية المنشاة طبقا ألحكام القانون رقم
30.09

إنشاء المقاولة، فترة البداية، تطوير المقاولة، آخر

 تشجيع الجمعيات الرياضية على التحول الى شركات
رياضية

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم

 االعفاء من الضريبة على الشركات بالنسبة للجمعيات الرياضية فيما يخص عملية المساهمة
 بأصولها وخصومها، جزئيا أو كليا، في شركة رياضية طبقا ألحكام القانون رقم 30.09 دون أثر

على حصيلتها
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السعر المخفض

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
 فرض دائم للضريبة على الشركات بسعر مخفض بالنسبة للمنشآت المصدرة

للمنتجات أو الخدمات

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

 مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة الشركات المصدرة، شخص
معنوي

 فرض دائم للضريبة على الشركات بسعر مخفض في حدود %20 بالنسبة للمنشآت المصدرة
للمنتجات أو الخدمات

 تتمتع المنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات، باستثناء المنشآت المصدرة للمعادن
المستعملة بفرض دائم للضريبة، بسعر يتراوح ما بين 10 إلى %20 حسب مبلغ األرباح

  تصدير المواد والمعدات باستثناء الخردة المعدنية
IV-7  مع اإللتزام بالشروط الواردة بالمادة

من المدونة العامة للضرائب

فترة البداية،تشغيل المؤسسة، تطوير المقاولة

استيراد، تصدير وتدويل، آخر

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم
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السعر المخفض

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
 فرض دائم للضريبة على الدخل بسعر مخفض بالنسبة للمنشآت المصدرة

للمنتجات أو الخدمات

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

 مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة الشركات المصدرة، شخص
ذاتي

فرض دائم للضريبة على الدخل بسعر مخفض بالنسبة للمنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات

 فرض دائم للضريبة على الدخل بالسعر المخفض %20 بالنسبة للمنشآت المصدرة للمنتجات أو
الخدمات، باستثناء المنشآت المصدرة للمعادن المستعملة

  تصدير المواد والمعدات باستثناء الخردة المعدنية
IV-7 مع اإللتزام بالشروط الواردة بالمادة

من المدونة العامة للضرائب

فترة البداية،تشغيل المؤسسة، تطوير المقاولة

استيراد، تصدير وتدويل، آخر

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم
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تطبيق مؤقت لسعر ضريبي مخفض

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
 الفرض المؤقت للضريبة على الدخل بالسعر المخفض على المؤسسات الخاصة

للتعليم أو التكوين المهني

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

دورة حياة المشروع :للتواصل :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة بقطاع التعليم، شخص ذاتي

 الفرض المؤقت للضريبة على الدخل بالسعر المخفض على المؤسسات الخاصة للتعيم أو
التكوين المهني

 تستفيد من فرض الضريبة بسعر %20، طوال (5) سنوات المحاسبية األولى المتتالية الموالية
لتاريخ الشروع في االستغالل،  المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني

إنشاء المقاولة، فترة البداية

اإلستثمار

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم
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تطبيق مؤقت لسعر ضريبي مخفض

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
 الفرض المؤقت للضريبة على الشركات بسعر محدد مخفض، على المؤسسات

الخاصة للتعليم أو التكوين المهني

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

دورة حياة المشروع :للتواصل :

الغرض من المشروع  :

 مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة بقطاع التعليم، شخص
معنوي

 الفرض المؤقت للضريبة على الشركات بسعر محدد مخفض، على المؤسسات الخاصة للتعليم
أو التكوين المهني

 تستفيد من السعر المنخفض للضريبة على الشركات في حدود %20 طوال الخمس (5) سنوات
المحاسبية األولى المتتالية، المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني

إنشاء المقاولة، فترة البداية

اإلستثمار

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم
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تطبيق مؤقت لسعر ضريبي مخفض

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
 الفرض المؤقت للضريبة على الشركات بسعر محدد مخفض، على الشركات

الحرفية

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

دورة حياة المشروع :للتواصل :

الغرض من المشروع  :

 مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة، الصناعات اليدوية، شخص
معنوي

 الفرض المؤقت للضريبة على الشركات بسعر محدد مخفض، على الشركات الحرفية التي يعتمد
إنتاجها على العمل اليدوي

 الفرض المؤقت للضريبة على الشركات بالسعر المخفض في حدود %20 لفائدة المقاوالت
 الحرفية طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية األولى المتتالية الموالية لتاريخ الشروع في

استغاللها

إنشاء المقاولة، فترة البداية

اإلستثمار، اإلنتاج، آخر

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم
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تطبيق مؤقت لسعر ضريبي مخفض

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
الفرض المؤقت للضريبة على الدخل بالسعر المخفض على الشركات الحرفية

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

دورة حياة المشروع :للتواصل :

الغرض من المشروع  :

 مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة، شخص ذاتي، الصناعات
اليدوية

 الفرض المؤقت للضريبة على الدخل بالسعر المخفض على الشركات الحرفية التي يعتمد إنتاجها
على العمل اليدوي

 الفرض المؤقت للضريبة على الدخل بالسعر المخفض لفائدة المقاوالت الحرفية طوال الخمس
(5) سنوات المحاسبية األولى المتتالية الموالية لتاريخ الشروع في استغاللها

إنشاء المقاولة، فترة البداية

اإلستثمار، اإلنتاج، آخر

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم
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اعفاء مؤقت وتطبيق سعر ضريبي مخفض

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
 اعفاء مؤقت من الضريبة على الشركات متبوع بتطبيق سعر ضريبي مخفض

بالنسبة للشركات الرياضية

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة الرياضية، شخص معنوي

 اعفاء مؤقت من الضريبة على الشركات متبوع بتطبيق سعر ضريبي مخفض بالنسبة
للشركات الرياضية

 اعفاء مؤقت، من الضريبة على الشركات طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية األولى المتتالية
 تبتدئ من السنة المحاسبية األولى لالستغالل، متبوع بتطبيق سعر ضريبي مخفض في حدود

%20 لفائدة الشركات الرياضية

 األنشطة المرتبطة بالرياضة البدنية المنشأة وفقًا
  للقانون المرتبط بالتربية البدنية 09-30

 إنشاء المقاولة، فترة البداية، تشغيل المؤسسة،
تطوير المقاولة، آخر

اإلستثمار

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم
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اعفاء مؤقت وتطبيق سعر ضريبي مخفض

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
 اعفاء مؤقت من الضريبة على الشركات متبوع بتطبيق سعر ضريبي مخفض

بالنسبة للشركات الصناعية

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة الصناعية، شخص معنوي

 اعفاء مؤقت من الضريبة على الشركات متبوع بتطبيق سعر ضريبي مخفض بالنسبة
للشركات الصناعية

 اعفاء مؤقت، من الضريبة على الشركات طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية األولى المتتالية
 تبتدئ من تاريخ الشروع في االستغالل، متبوع بتطبيق سعر ضريبي مخفض في حدود 28%

لفائدة الشركات الصناعية

 الشركات الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص
تنظيمي

(مرسوم رقم 2.17.74صادر في 19 يونيو 2018) 

 إنشاء المقاولة، فترة البداية، تشغيل المؤسسة،
تطوير المقاولة، آخر

اإلستثمار

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم
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اعفاء مؤقت وتطبيق السعر النوعي

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
 اعفاء مؤقت من الضريبة على الشركات متبوع بتطبيق السعر النوعي بالنسبة

للمنشآت التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة، شخص معنوي

 اعفاء مؤقت من الضريبة على الشركات متبوع بتطبيق السعر النوعي بالنسبة للمنشآت التي
تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي

 اعفاء مؤقت، من الضريبة على الشركات طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية األولى المتتالية
 تبتدئ من تاريخ الشروع في االستغالل، متبوع بتطبيق السعر النوعي بنسبة %15 لفائدة

المنشآت التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي

 المنشآت التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع
الصناعي

 إنشاء المقاولة، فترة البداية، تشغيل المؤسسة،
تطوير المقاولة، آخر

اإلستثمار

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة
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اعفاء مؤقت وتطبيق السعر النوعي

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
 اعفاء مؤقت من الضريبة على الدخل متبوع بتطبيق السعر النوعي بالنسبة

للمنشآت التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة، شخص ذاتي

 اعفاء مؤقت من الضريبة على الدخل متبوع بتطبيق السعر النوعي بالنسبة للمنشآت التي
تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي

 اعفاء مؤقت، من الضريبة على الدخل طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية األولى المتتالية
 تبتدئ من تاريخ الشروع في االستغالل، متبوع بتطبيق السعر النوعي بنسبة %20 لفائدة

المنشآت التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي

 المنشآت التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع
الصناعي

 إنشاء المقاولة، فترة البداية، تشغيل المؤسسة،
تطوير المقاولة، آخر

اإلستثمار

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم
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اعفاء مؤقت وتطبيق سعر ضريبي مخفض

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

  مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة، المؤسسات الفندقية،
شخص معنوي

 اعفاء من الضريبة على الشركات متبوع بتطبيق سعر ضريبي مخفض بالنسبة المنشآت
 الفندقية عن مؤسساتها الفندقية، وشركات تدبير اإلقامات العقارية لإلنعاش السياحي

ومؤسسات التنشيط السياحي

 اعفاء من الضريبة على الشركات طوال مدة خمس (5) سنوات متتالية تبتدئ من السنة
 المحاسبية التي أنجزت خاللها عملية اإليواء األولى بعمالت أجنبية متبوع بتطبيق سعر

ضريبي مخفض في حدود 20%

 المؤسسات الفندقية، وشركات تدبير اإلقامات
 العقارية لإلنعاش السياحي المحددة في القانون

 رقم 01-07 ومؤسسات التنشيط السياحي المحددة
أنشطتها بنص تنظيمي ( الشروط المنصوص

عليها في المادة VI-7 من المدونة العامة للضرائب )

 إنشاء المقاولة، فترة البداية، تشغيل المؤسسة،
تطوير المقاولة، آخر

اإلستثمار

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم

 اعفاء مؤقت من الضريبة على الشركات متبوع بتطبيق سعر ضريبي مخفض
 بالنسبة المنشآت الفندقية عن مؤسساتها الفندقية، وشركات تدبير اإلقامات

 العقارية لإلنعاش السياحي ومؤسسات التنشيط السياحي المحددة أنشطتها
بنص تنظيمي

امسح رمز االستجابة السريعة
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اعفاء مؤقت وتطبيق سعر ضريبي مخفض

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

 مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة المؤسسات الفندقية،
شخص ذاتي

 اعفاء من الضريبة على الدخل متبوع بتطبيق سعر ضريبي مخفض بالنسبة المنشآت الفندقية
 عن مؤسساتها الفندقية، وشركات تدبير اإلقامات العقارية لإلنعاش السياحي ومؤسسات

التنشيط السياحي

 اعفاء من الضريبة على الدخل طوال مدة خمس (5) سنوات متتالية تبتدئ من السنة
 المحاسبية التي أنجزت خاللها عملية اإليواء األولى بعمالت أجنبية متبوع بتطبيق السعر

الضريبي المخفض 20%

 المؤسسات الفندقية، وشركات تدبير اإلقامات
 العقارية لإلنعاش السياحي المحددة في القانون

 رقم 01-07 ومؤسسات التنشيط السياحي المحددة
أنشطتها بنص تنظيمي ( الشروط المنصوص

عليها في المادة VI-7 من المدونة العامة للضرائب )

 إنشاء المقاولة، فترة البداية، تشغيل المؤسسة،
تطوير المقاولة، آخر

اإلستثمار

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم

 اعفاء مؤقت من الضريبة على االدخل متبوع بتطبيق سعر ضريبي مخفض
 بالنسبة المنشآت الفندقية عن مؤسساتها الفندقية، وشركات تدبير اإلقامات

 العقارية لإلنعاش السياحي ومؤسسات التنشيط السياحي المحددة أنشطتها
بنص تنظيمي
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تطبيق مؤقت لسعر ضريبي مخفض

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
 الفرض المؤقت للضريبة على الشركات بسعر محدد مخفض، على المنعشين

العقاريين في ما يخص كراء األحياء و اإلقامات و المباني الجامعية

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

 مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة المنعشين العقاريين التي
أبرمت اتفاقية مع الدولة، شخص معنوي

الفرض المؤقت للضريبة على الشركات بسعر محدد مخفض، على المنعشين العقاريين

 يستفيد المنعشون العقاريون أشخاص معنويون الذين ينجزون عمليات بناء أحياء و إقامات
 ومبان جامعية، من الفرض المؤقت للضريبة على الشركات في حدود %20 طوال مدة خمس

(5) سنوات

 إيجار مساكن، حرم و مدن جامعية وفقا للشروط
 II-7 ج-2 ° و -II-6  الواردة في المادتين

من المدونة العامة للضرائب

إنشاء المقاولة، فترة البداية

اإلستثمار، اإلنتاج، آخر

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم
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تطبيق مؤقت لسعر ضريبي مخفض

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
 الفرض المؤقت للضريبة على الدخل بالسعر المخفض على المنعشين

العقاريين في ما يخص كراء األحياء و اإلقامات و المباني الجامعية

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

 مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة المنعشين العقاريين،
شخص ذاتي

الفرض المؤقت للضريبة على الدخل بالسعر المخفض على المنعشين العقاريين

 يستفيد المنعشون العقاريون أشخاص معنويون الذين ينجزون عمليات بناء أحياء و إقامات
ومبان جامعية، من الفرض المؤقت للضريبة على الدخل طوال مدة خمس (5) سنوات

 إيجار مساكن، حرم و مدن جامعية وفقا للشروط
 II-7 ج-2 ° و -II-6  الواردة في المادتين

من المدونة العامة للضرائب

إنشاء المقاولة، فترة البداية

اإلستثمار، اإلنتاج، آخر

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم
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السعر المخفض

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
الفرض الدائم للضريبة على الشركات بسعر مخفض، على المستغلين الفالحيين

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

 مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة، المستغلون الفالحيون،
شخص معنوي

الفرض الدائم للضريبة على الشركات بسعر مخفض، على المستغلين الفالحيين

 الفرض الدائم للضريبة بالسعر المخفض في حدود % 20  طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية
األولى المتتالية الموالية لتاريخ الشروع في اإلستغالل

 أنشطة مرتبطة باالستغالل الفالحي المحددة في
المادة 46 من المدونة العامة للضرائب

 إنشاء المقاولة، فترة البداية، تشغيل المؤسسة،
تطوير المقاولة، آخر

اإلستثمار، اإلنتاج، آخر

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم
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السعر المخفض

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
الفرض الدائم للضريبة على الدخل بالسعر المخفض على المستغلين الفالحيين

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

 مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة، المستغلون الفالحيون،
اشخاص ذاتيون

الفرض الدائم للضريبة على الدخل بالسعر المخفض على المستغلين الفالحيين

 الفرض الدائم للضريبة بالسعر المخفض %20 طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية األولى
المتتالية الموالية لتاريخ الشروع في اإلستغالل

أنشطة مرتبطة باالستغالل الفالحي
المحددة في المادة 46 من المدونة العامة للضرائب

 إنشاء المقاولة، فترة البداية، تشغيل المؤسسة،
تطوير المقاولة، آخر

اإلستثمار، اإلنتاج، آخر

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم
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اعفاء ضريبي

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
اإلعفاء من الرسم المهني

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة، شخص ذاتي أو معنوي

اإلعفاء من الرسم المهني

 يستفيد من اإلعفاء الكلي المؤقت طيلة مدة خمس سنوات األولى كل شخص داتي أو
معنوي من جنسية مغربية أو أجنبية يزاول نشاط مهني جديد في المغرب

أنشطة مهنية في بدايتها

إنشاء المقاولة، فترة البداية

اإلستثمار، اإلنتاج، آخر

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم
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اعفاء ضريبي

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
اإلعفاء من واجبات التسجيل

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة شخص ذاتي أو معنوي

اإلعفاء من واجبات التسجيل لفائدة عقود التأسيس و الزيادة في الرأسمال

 اإلعفاء من واجبات التسجيل لفائدة عقود التأسيس والزيادة في رأسمال الشركات أو
المجموعات ذات النفع االقتصادي المنجزة عن طريق حصص مشاركة نقدية مجردة

 األعمال المتعلقة باإلستثمار تكوين أو زيادة في رأس
مال الشركات

 مشروع مقاولة، إنشاء المقاولة، فترة البداية، تطوير
المقاولة، آخر

اإلستثمار

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم
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اعفاء ضريبي

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
اإلعفاء من واجبات التسجيل

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة شخص ذاتي أو معنوي

اإلعفاء من واجبات التسجيل

 اإلعفاء من واجبات التسجيل لفائدة عقود اقتناء أ ارض فضاء أو مشتملة على بناءات مقرر
هدمها ومرصدة إلنجاز بناء مؤسسات فندقية

 اقتناء مستعقرات بهدف باإلستثمار في المجال
الفندقي مع مراعاة الشروط المنصوص عليها

في المادة VII-130  من المدونة العامة للضرائب

 مشروع مقاولة، إنشاء المقاولة، فترة البداية، تطوير
المقاولة، آخر

اإلستثمار

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

http://www.tax.gov.ma


115

www.almoukawala.gov.ma

اعفاء ضريبي

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
اإلعفاء من واجبات التسجيل

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

الجمعيات الرياضية، شخص معنوي

اإلعفاء من واجبات التسجيل

 اإلعفاء من واجبات التسجيل لفائدة العقود والمحرارت التي تساهم بموجبها الجمعيات
الرياضية بجزء أو بكل أصولها وخصومها في الشركات الرياضية

       العقود والمحررات المتعلقة باالستثمار في الشركات
       الرياضية المؤسسة طبقا ألحكام القانون رقم 30 -  09

 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
 

 مشروع مقاولة، إنشاء المقاولة، فترة البداية، تطوير
المقاولة

اإلستثمار

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم
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نظام جبائي مبسط

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
نظام الربح الجزافي

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة جدا، شخص ذاتي

تبسيط الواجبات الجبائية عبر تحديد نظام مبسط

 يعتبر نظام الربح الجزافي نظام إختياري لفائدة األنشطة التجارية، الصناعية أو الحرفية، و
الخدمات

 الشركات األخرى غير شركات التضامن وشركات
 التوصية البسيطة وشركات المحاصة؛أنشطة أخرى

 غير تلك التي يراد استبعادها من المرسوم رقم
 02-08-124 ل28 ماي 2009, مع اإللتزام بمعايير

 االستحقاق الواردة في المادة 41 من المونة العامة
للضرائب

مشروع مقاولة، إنشاء المقاولة، فترة البداية

تبسيط المساطر

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم
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نظام جبائي مبسط

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
نظام محاسبة مبسطة إختياري لفائدة المقاوالت الصغرى والصغيرة جدا

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

مقاولة صغيرة جدا، شخص ذاتي

تبسيط الواجبات و المساطر الجبائية عن طريق اإلعتماد على محاسبة مبسطة

نظام محاسبي مبسط من اجل مساعدة المقاوالت الصغرى والصغيرة جدا

 الشركات األخرى غير شركات التضامن وشركات
 التوصية البسيطة وشركات المحاصة؛ و معايير

االستحقاق (المادة 39 من المدونة العامة للضرائب)

مشروع مقاولة، إنشاء المقاولة، فترة البداية

تبسيط المساطر

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

http://www.tax.gov.ma
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نظام جبائي مبسط

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
نظام المقاول الذاتي

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

شخص ذاتي

تبسيط الواجبات و المساطر الجبائية للمقاول الذاتي

تقديم نظام جبائي مبسط لفائدة المقاول الذاتي

 النظر في معايير االستحقاق و األنشطة أخرى غير
 تلك التي يراد استبعادها في المادة 42 المكررة

مرتين من المدونة العامة للضرائب

مشروع مقاولة، إنشاء المقاولة، فترة البداية

تبسيط المساطر

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

http://www.tax.gov.ma
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تخفيض من األساس المفروضة عليه الضريبة

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
تخفيض من األساس المفروضة عليه الضريبة

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

الخاضعون للضريبة على الدخل

التخفيض من األساس المفروضة عليه الضريبة على الدخل

 تخفيض من أساس الضريبة نسبته 15% بالنسبة للمنخرطين في مراكز تدبير المحاسبات
المعتمدة الخاضعة للقانون رقم57- 90

 الخاضعون للضريبة على الدخل وفق النظام الجزافي
او نظام المحاسبة المبسظة

(المادتان 38 و 40 من المدونة العامة للضرائب ) 

مشروع مقاولة، إنشاء المقاولة، فترة البداية

تبسيط المساطر

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة
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تخفيض من األساس المفروضة عليه الضريبة

الفصل السادس : الجبائي

المديرية العامة للضرائب

عنوان العرض :
تخفيض من األساس المفروضة عليه الضريبة

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الغرض من المشروع  :

الخاضعون للضريبة على الدخل

التخفيض من األساس المفروضة عليه الضريبة على الدخل

 تخفيض نسبته %25 من األساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم المعامالت الذي تم
تحقيقه عبر األداء بواسطة الهاتف النقال

 الخاضعون للضريبة على الدخل وفق النظام الجزافي
او نظام المحاسبة المبسظة

(المادتان 38 و 40 من المدونة العامة للضرائب ) 

مشروع مقاولة، إنشاء المقاولة، فترة البداية

تبسيط المساطر

 المرجو اإلطالع على دليل
 المديريات الجهوية على

www.tax.gov.ma

امسح رمز االستجابة السريعة

عروض الدعم

http://www.tax.gov.ma
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إنتاج، استيراد، تصدير وتدويل

الغرض من المشروع  :

نظام تصريح جمركي

الفصل السابع : الجمارك

جمارك

عنوان العرض :
األنظمة االقتصادية الخاصة بالجمارك

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

 الشركات الجد صغيرة و الصغيرة و المتوسطة

 تهدف األنظمة االقتصادية الخاصة بالجمارك إلى تعزيز القدرة التنافسية للمقاوالت في
األسواق الدولية و كذا تشجيع الصادرات

 تشكل األنظمة االقتصادية الخاصة بالجمارك اإلطار القانوني الذي يمكن من ربط االقتصاد
الوطني بسالسل القيمة الدولية، و تشمل األنظمة الموقفة التي تمكن من استيراد و تصدير
البضائع مع وقف الرسوم و المكوس الجمركية المستحقة و كذا نظام اإلسترداد ( الدراوباك )

 هناك شروط عامة لإلستفادة من األنظمة االقتصادية
 الموقفة كما أن هناك شروط خاصة ببعض األنظمة

 الموقفة . و لإلستفادة من نظام الدراوباك يتوجب
 ايداع ملف طلب إرجاع المبالغ في ميدان الدراوباك

لدى المكتب الجمركي ذي الصلة

بدء المقاولة، تشغيل المؤسسة، تطوير المقاولة

 يمكن طلب المعلومات و طرح
 اإلستفسارات عن طريق الرابط

 (ملتمساتكم) على الموقع
 اإللكتروني

www.douane.gov.ma
أو ربط اإلتصال بالمكاتب 

الجمركية 

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

http://www.douane.gov.ma 
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إنتاج، استيراد، تصدير وتدويل

الغرض من المشروع  :

نظام تصريح جمركي

الفصل السابع : الجمارك

جمارك

عنوان العرض :
تسهيالت الكفالة

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

 الشركات الجد صغيرة و الصغيرة و المتوسطة

تسهيل الكفالة في ميدان األنظمة االقتصادية الخاصة بالجمارك

 اإلجراءات التي تمكن المقاوالت من تقليص الكلفة المالية بشكل جزئي أو كلي المتعلقة
بالضمانات في إطار األنظمة االقتصادية الخاصة بالجمارك

 ايداع طلب مرفق بالوثائق الالزمة وذلك حسب نوع
 الكفالة : الحصيلة المالية، نسخة من عقد بوليصة

 التأمين، شهادة بنكية تبين المبالغ بالعملة الصعبة
 التي تم التحصل عليها مقابل عمليات التضدير

 السابقة ...إلخ

تشغيل المؤسسة، تطوير المقاولة

 يمكن طلب المعلومات و طرح
 اإلستفسارات عن طريق الرابط

 (ملتمساتكم) على الموقع
 اإللكتروني

www.douane.gov.ma
أو ربط اإلتصال بالمكاتب 

الجمركية 

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة

http://www.douane.gov.ma 
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إنتاج، استيراد، تصدير وتدويل

الغرض من المشروع  :

نظام تصريح جمركي

الفصل السابع : الجمارك

جمارك

عنوان العرض :
 المناطق الحرة اللوجستيكية

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

 الشركات الجد صغيرة و الصغيرة و المتوسطة

تبسيط مسطرة تتبع منشأ السلع المودعة بالمناطق الحرة اللوجستيكية

 تصدر اإلدارة، بطلب من الفاعلين اإلقتصاديين، شهادات منشأ بالنسبة للسلع المودعة
بالمناطق الحرة اللوجستيكية

 االستفادة من هذه المسطرة مرتبط برخصة مسبقة
 مسلمة من طرف المدير الجهوي التابعة له

 المنطقة الحرة، بناء على طلب من المقاولة المعنية
 الكائنة بالتراب الوطني والمتوفرة على تعريف

جبائي مقدم للمديرية الجهوية المختصة

تشغيل المؤسسة، تطوير المقاولة

 اإلستفادة من نظام الدراوباك
 يتوجب ايداع ملف طلب إرجاع

 المبالغ في ميدان الدراوباك لدى
المكتب الجمركي ذي الصلة

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة
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إنتاج، استيراد، تصدير وتدويل

الغرض من المشروع  :

نظام تصريح جمركي

الفصل السابع : الجمارك

جمارك

عنوان العرض :
اإلثبات الذاتي للمنشأ

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

 الشركات الجد صغيرة و الصغيرة و المتوسطة

تبسيط اإلجراءات المتعلقة بإتبات منشأ السلع

 يمكنه االستفادة من صفة "المصدر المعتمد" األشخاص المعنويين الذين يقومون بصفة
 متكررة، ولحسابهم الشخصي بعمليات تصدير سلع ذات منشأ مع تقديم كافة الضمانات

 المتعلقة بمراقبة منشأ السلع و كذا مدى احترام باقي المقتضيات المتعلقة بالبروتوكوالت
الخاصة بقواعد المنشأ

 لالستفادة من اإلثبات الذاتي للمنشأ ينبغي أن تلتزم
المقاولة المصدرة بالشروط المتطلبة

تشغيل المؤسسة، تطوير المقاولة

 يمكن طلب المعلومات و طرح
اإلستفسارات عن طريق الرابط

(ملتمساتكم)

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة
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تطوير نشاط التصدير
امسح رمز االستجابة السريعة

الغرض من المشروع  :

نظام تصريح جمركي

الفصل السابع : الجمارك

جمارك

عنوان العرض :
تسهيل التصدير عن طريق شبكة المكاتب البريدية

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

الشركات الجد صغيرة و الصغيرة و المتوسطة و التعاونيات

برنامج تيسير الصادرات عن طريق شباك موحد للتصدير لدى المكاتب البريدية

 برنامج "تصدير ساهل" هو مشروع  نموذجي يهدف إلى تيسير الصادرات لفائدة  الشركات جد
 الصغيرة و الصغيرة و المتوسطة و التعاونيات عبر شبكة مكاتب البريد

 أن تكون تعاونية أو شركة جد صغيرة أو صغيرة أو
 متوسطة متوفرة على رقم تعريف ضريبي و التي ال
 يتجاوز رقم معامالتها السنوي للعام المالي الماضي

2 مليون درهم

تشغيل و تطوير المقاولة

 يمكن طلب المعلومات و طرح
 االستفسارات عن طريق الرابط »

ملتمساتكم « للموقع
www.douane.gov.ma

 أو ربط االتصال  بمكتب البريد
األقرب لكم

عروض الدعم

http://www.douane.gov.ma 
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تطوير نشاط التصدير

امسح رمز االستجابة السريعة

الغرض من المشروع  :

نظام تصريح جمركي

الفصل السابع : الجمارك

جمارك

عنوان العرض :
 إجراءات مبسطة للتخليص الجمركي لنظام القبول المؤقت لتحسين الصنع

)ATPA) الفعال

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

حرفيي الخياطة التقليدية

 مسطرة مبسطة لفائدة حرفيي الخياطة التقليدية من أجل استيراد المواد األولية لصناعة
 منتجات موجهة لزبنائهم بالخارج عن طريق الشباك الموحد الموضوع رهن اشارتهم عبر شبكة

المكاتب البريدية

 يستفيد حرفيو الخياطة الذين يستوردون، عبر الشبكة البريدية العادية أو السريعة، المواد
 الخام لصناعة المالبس واإلكسسوارات لزبنائهم في الخارج من مسطرة مبسطة للقبول

المؤقت للتحسين الصنع الفعال

 أن تكون حرفي الخياطة و أن تغطي عمليات القبول
 المؤقت لتحسين الصنع الفعال بضمان مقبول من

 طرف إدارة الجمارك أو عن طريق إيداع مبلغ الرسوم و
 المكوس أو أن تستفيد من الكفالة الشاملة

الممنوحة من طرف شركة  
 EMS Chronopost international

تشغيل و تطوير المقاولة

 االتصال بمكتب البريد األقرب لكم
 أو االتصال بشركة

EMS Chronopost international
 عبر البريد اإللكتروني 

serviceclienttransit@chrono-
post.ma

 أو طلب معلومات عن طريق 
 الرابط » ملتمساتكم « للموقع

 اإللكتروني إلدارة الجمارك و
الضرائب غير المباشرة

 www.douane.gov.ma

عروض الدعم

mailto:serviceclienttransit%40chronopost.ma%20?subject=
mailto:serviceclienttransit%40chronopost.ma%20?subject=
http:// www.douane.gov.ma
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الغرض من المشروع  :

الولوج إلى الصفقات العمومية

الفصل الثامن : الصفقات العامة

الخزينة العامة للمملكة المغربية، مديرية المنشآت العامة والخوصصة

عنوان العرض :
 تعزيز ولوج الشركات الصغيرة والمتوسطة، التعاونيات والمقاول الذاتي إلى

الصفقات العمومية

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة، مقاول ذاتي، آخر

تعزيز الولوج إلى الصفقات العمومية

 تخصيص نسبة %30 من المبلغ المتوقع للصفقات التي تعتزم الدولة والمؤسسات العمومية
 والجماعات الترابية طرحها للمقاولة الصغيرة جدا، الصغيرة و المتوسطة، للمقاول الذاتي

وللتعاونيات

 هامش ربح سنوي، أو إجمالي ميزانية سنوية ال
 يتجاوز األسقف المشترطة. يجب تسيير الشركة

 من قبل شخص أو عدد من األشخاص المالكون أو
 المساهمون. كما ال يتجاوز عدد األشخاص المعلن
 عنهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

200 شخص

االستغالل، التطوير، النمو

 المرجو اإلطالع على البوابة
المغربية للصفقات العمومية

عروض الدعم

اإلنتاج
امسح رمز االستجابة السريعة
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اإلنتاج

الغرض من المشروع  :

التعاقد من الباطن أو المناولة لفائدة المقاوالت الصغيرة و المتوسطة

الفصل الثامن : الصفقات العامة

الخزينة العامة للمملكة المغربية، مديرية المنشآت العامة والخوصصة

عنوان العرض :
التعاقد من الباطن أوالمناولة لفائدة المقاوالت الصغيرة و المتوسطة

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة، مقاول ذاتي، آخر

 تعزيز التعاقد من الباطن أومناولة خدمات الطلبات العمومية لفائدة المقاوالت الصغيرة و
المتوسطة

 يمكن لصاحب الصفقة اإلختيار بحرية متعاقديه من الباطن مع إمكانية إعطاء األولية للمقاولة
الصغيرة جدا، الصغيرة و المتوسطة

 يجوز أن يشارك بصفة صحيحة وأن ينال الصفقات
 العمومية، في إطار المساطر المقررة في هذا
 المرسوم، المتعاقدين من الباطن الذين يثبتون

 توفرهم على المؤهالت القانونية والتقنية والمالية
المطلوبة

االستغالل، التطوير، النمو

 المرجو اإلطالع على البوابة
المغربية للصفقات العمومية

عروض الدعم

امسح رمز االستجابة السريعة
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اإلنتاج امسح رمز االستجابة السريعة
الغرض من المشروع  :

تحصيص الصفقات العمومية

الفصل الثامن : الصفقات العامة

الخزينة العامة للمملكة المغربية، مديرية المنشآت العامة والخوصصة

عنوان العرض :
تحصيص الصفقات العمومية

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

 مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة،  شخص طبيعي، مقاولة
ناشئة، مقاول ذاتي، آخر

يمكن أن تكون األشغال أو التوريدات أو الخدمات موضوع صفقة فريدة أو صفقة محصصة

 يمكن لصاحب المشروع اللجوء إلى تحصيص الصفقة لما يكون من شأنه أن يشجع مشاركة
المقاولة الصغرى والمتوسطة الوطنية

 يمكن لصاحب المشروع خفض عدد الصفقات التي
 يمكنها أن تنسب لنفس المنافس، و ذلك ألسباب

متعددة

االستغالل، التطوير، النمو

 المرجو اإلطالع على البوابة
المغربية للصفقات العمومية

عروض الدعم
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الغرض من المشروع  :

دعم أصحاب الصفقات العمومية

الفصل الثامن : الصفقات العامة

الخزينة العامة للمملكة المغربية، مديرية المنشآت العامة والخوصصة

عنوان العرض :
دعم تمويل أصحاب الصفقات العمومية

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

 مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة،  شخص طبيعي، مقاولة
ناشئة، مقاول ذاتي، آخر

دفع التسبيقات في إطار الصفقات العامة لتسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

 يمكن استعمال التسبيقات لتمويل الصفقات المودعة للمقاوالت الصغيرة والمتوسطة،
 لتأمين تمويل النفقات الملتزم بها ألجل تنفيذ األشغال والتوريدات والخدمات موضوع هذه

الصفقة

 يتوقف دفع التسبيق على المبلغ األصلي للصفقة
 و كذلك مدة إنجاز الخدمات. و يتم استرداد المبلغ

 الكلي للتسبيق، بعد اختيار الكفالة الشخصية
 والتضامنية من بين المؤسسات المعتمدة، إذا بلغ
مبلغ األعمال %80 من مبلغ األعمال الموكلة إليه

االستغالل، التطوير، النمو

 المرجو اإلطالع على البوابة
المغربية للصفقات العمومية

عروض الدعم

اإلنتاج
امسح رمز االستجابة السريعة
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الغرض من المشروع  :

آجال الألداء

الفصل الثامن : الصفقات العامة

الخزينة العامة للمملكة المغربية، مديرية المنشآت العامة والخوصصة

عنوان العرض :
 تحسين آجال الألداء وتحديد فوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

دورة حياة المشروع :للتواصل :

 مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة،  شخص طبيعي، مقاولة
ناشئة، مقاول ذاتي، آخر

حسين آجال الألداء وتحديد فوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية حسب المرسوم رقم
2-12-349

 المرسوم رقم 344-16-2 يحدد آجال األداء، وشروط وكيفيات دفع فوائد التأخير في حالة التأخر
في دفع المبالغ المستحقة ألصحاب الطلبيات العمومية المبرمة

االستغالل  الخزينة العامة للمملكة
 المغربية

0537578190
 زنقة األندلسية، حي الرياض،

 الرباط
www.tgr.gov.ma

عروض الدعم

اإلنتاج

امسح رمز االستجابة السريعة

http://www.tgr.gov.ma
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الغرض من المشروع  :

آجال الألداء

الفصل الثامن : الصفقات العامة

الخزينة العامة للمملكة المغربية، مديرية المنشآت العامة والخوصصة

عنوان العرض :
تحسين آجال الألداء وتحديد التعويضات عن التأخير

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

 مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة،  شخص طبيعي، مقاولة
ناشئة، مقاول ذاتي، آخر

 تحسين آجال الألداء وتحديد التعويضات عن التأخير، بالنسبة للمؤسسات التي تمارس األنشطة
التجارية والمؤسسات العامة والخاصة

 القانون 15-49 المتعلق بمدونة التجارة وسن مقتضيات خاصة بآجال االداء يحدد اجال األداء
 وكذا التعويضات عن التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، بالنسبة لألشخاص الخاضعين

 للقانون الخاص وكذا المؤسسات العمومية التي تمارس األنشطة التجارية

 ينص القانون 15-49 المتعلق بمدونة التجارة وسن
 مقتضيات خاصة بآجال االداء وكذا نصوصه التطبيقية

 على التعويضات عن التأخير المتعلقة بالطلبيات
 العمومية، بالنسبة لألشخاص الخاضعين للقانون
 الخاص وكذا المؤسسات العمومية التي تمارس

 األنشطة التجارية والذي ال يجب أن يقل عن السعر
 المديري لبنك المغرب مضافا إليه هامش 3 نقاط

 مئوية إلى غاية 31/12/2019 و أربع نقاط ابتداءا من
فاتح يناير2021

االستغالل

 الخزينة العامة للمملكة
 المغربية

0537578190
 زنقة األندلسية، حي الرياض،

الرباط
 www.tgr.gov.ma

عروض الدعم

اإلنتاج
امسح رمز االستجابة السريعة

http:// www.tgr.gov.ma
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الغرض من المشروع  :

رهن الصفقات العمومية

الفصل الثامن : الصفقات العامة

الخزينة العامة للمملكة المغربية، مديرية المنشآت العامة والخوصصة

عنوان العرض :
رهن الصفقات العمومية

الفئة المعنية :

الغرض من العرض :

وصف العرض :

شروط اإلستفادة : للتواصل :

دورة حياة المشروع :

 مقاولة صغيرة جدا، مقاولة صغيرة و متوسطة،  شخص طبيعي،
مقاولة ناشئة، مقاول ذاتي، آخر

 النظام القانوني لرهن الصفقات العمومية يشجع ولوج المقاوالت الصغرى والمتوسطة
للصفقات العمومية

 يحدد القانون رقم 13-112 الكيفيات والشروط التي يمكن وفقها رهن الصفقات المبرمة
لحساب الدولة، الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات ومجموعاتها، والمؤسسات العمومية

 يجب أن يتضمن عقد الرهن، الموقع عليه قانونا من
طرف صاحب الصفقة، كل البيانات الضرورية لتنفيذه

االستغالل

 الخزينة العامة للمملكة
 المغربية

0537578190
 زنقة األندلسية، حي الرياض،

الرباط
 www.tgr.gov.ma

عروض الدعم

اإلنتاج
امسح رمز االستجابة السريعة

http:// www.tgr.gov.ma


 الدليل السنوي لعروض
الدعم المقاوالتي

 إصدار 2020

تم إنتاج هذه الدليل من قبل وزارة االقتصاد و المالية
وإصالح اإلدارة، بدعم تقني من التعاون األلماني .

www.almoukawala.gov.ma


