
Hazırlayan: RABAT TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 

Adres: 4 Rue Tiflet Hassan Rabat/MAROC 
Tel: 00 212 537 76 76 01 
Fax: 00 212 537 76 76 42 

E-posta: rabat@ticaret.gov.tr 
 

UYARI: Aşağıda yer verilen bilgiler ilgili kişi ve kurumlardan ve/veya internet sitelerinden 

temin edilmektedir. Söz konusu bilgiler düzenli olarak güncellenmektedir. Kaynağının 3’ncü kişi, 

kurum ve kuruluşlar olması sebebiyle, aşağıda yer verilen bilgi, rakam, istatistik vb. her türlü 
veriden doğabilecek sorunlar konusunda Ticaret Müşavirliği olarak sorumluluk kabul 

edilmemektedir. Kullanıcılar tarafından muhatap oldukları kurum, kuruluş, firma veya şahıslardan 
ilgili konuların sorularak yetkili kişilerden resmi bilgi edinilmesinde fayda vardır. 

 

YATIRIM TEŞVİKLERİ GENEL BİLGİ 

 

Fas Krallığında yatırım teşvikleri detaylı ve birçok alanı kapsamakta ve Endüstriyel 

Hızlanma Bölgeleri (eski serbest bölgeler) / en teşvikli alanlar olarak öne çıkmaktadır. Bu konuda 

bilgi alınabilecek temel kamu kurumu Fas Yatırım ve Kalkınma Ajansıdır (Agence Marocaine de 

Développement des Investissements et des Exportations -AMDIE). 

 Fas’ta iş yapmak isteyen firmalarımız ve yatırımcılarımız için ihtiyaç duyulan çok temel 

bilgileri söz konusu ajansın internet sayfasından İngilizce olarak temin edebilmek mümkündür.  

(http://www.invest.gov.ma/?Id=1&lang=en) Aşağıda yatırım teşvikleri konusunda genel 

çerçeveye yer verilmektedir, daha detaylı bilgi için Yatırım Ajansı ile doğrudan temas etmek her 

zaman mümkündür. 

 

A. FAS YATIRIM TEŞVİKLERİ 

1. ENDÜSTRİYEL VE YATIRIM GELİŞTİRME FONU 

Kriterler: 

- 10 milyon Euro veya daha fazla yatırım yapılması 

- En az 250 kişi istihdam edilmesi 

- Teknoloji transferi yapılması 

- Çevrenin korunmasına katkı verilmesi 

- Öncelikli alanlardan birisine yatırım yapılması 

 
Koşul: Yatırım Komisyonu tarafından onaylanmış yatırım kontratının imzalanması 

Teşvik: 
i. Toplam yatırımın %30’una kadar 

ii. İçeriği: 

- Arsa (Arsa Edinme Maliyetinin %20’sine kadar) 

- Şantiye dışı altyapı giderleri (arazi dışı yol ağları, sanitasyon, su temini, elektrik 

veya telefon, atık su arıtma tesisi ve hafriyat işlerinde kullanılan her türlü 

ekipmanı) (Toplam Yatırımın %5’ine kadar)  

- Eğitim (profesyonel eğitim maliyetinin %20’sine kadar) 

 

 

 

 

 

 

mailto:rabat@ticaret.gov.tr
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2. HASAN 2 FONU 

Kriterler: 

- 5 milyon MAD’ı (Yaklaşık 500 bin Euro) makine ve teçhizat olmak üzere 10 milyon 

MAD (yaklaşık 1 milyon Euro) veya üzerindeki yatırımlar 

 

- Aşağıda yer alan sektörlerde faaliyette bulunulmalıdır: 

 
- Otomotiv için makine imalatı 

- Havacılık için makine imalatı 

- Uçak ve otomotiv için alet ve kalıp imalatı 

- Elektronik kontrol grubu ve alt sektör imalatı 

- Nanoteknoloji, mikroelektronik, biyoteknoloji ile ilgili üretim faaliyetleri 

- Havacılık bakım ve uçak montajı faaliyetleri 

- Kimya ve kimyasal endüstrisi 

- Kozmetik 

- Metallerin Geri dönüşümü ve plastik atık 

- Fosforik değerlendirme 

 

- Eczacılık endüstrisi 
 

Koşul: Hasan 2 Fonu ile İmzalanmış Yatırım Kontratı: Toplam Yatırım Bedelinin % 15’ine 

                  kadar 
 

Teşvikler: 

i. Bina (Bina edinme maliyetinin %30’una kadar 

ii. Ekipman (yeni ekipman edinme maliyetinin %15’ine kadar) 

 

3. YATIRIM TEŞVİK FONU  

Kriterler: 

- 27 milyon dolar (200 Milyon Dirhem) veya daha fazla yatırım yapılması 

- En az 250 kişi istihdam edilmesi 

- Teknoloji transferi yapılması 

- Çevrenin korunmasına katkı verilmesi 

- Öncelikli alanlardan (Al Hoceima, Berkane, Boujdour,Chefchaouen, Es-Semara, 

Guelmim, Laâyoune, Larache, Nador, Oued-Ed-Dahab, OujdaAngad, Tanger-

Assilah, Fahs-Bni-Makada, Tan-Tan, Taounate, Taourirt, Tata, Taza ve Tétouan) 

birisine yatırım yapılması  
 

Koşul: Yatırım Komisyonu tarafından onaylanmış yatırım kontratının imzalanması 

             Teşvik: 

- Arsa (Arsa Edinme Maliyetinin %20’sine kadar) 

- Altyapı (Toplam Yatırımın %5’ine kadar) 

- Eğitim (profesyonel eğitim maliyetinin %20’sine kadar) 

 

 

 

 



4. ENERJİ KALKINMA FONU (Aktif Değildir) 
 
                 Kriterler: 

- Ekipman mal yatırım miktarının (ithalat vergileri ve vergiler hariç) 2,5 milyon MAD'in 

üzerindeki olduğu projeler. 

                 Teşvik: 

                -Ekipman (yeni ekipman edinme maliyetinin %10’una kadar, 20 Milyon Dirhem ile sınırlıdır) 

 

5.  FİNİSYON, BASKI VE BOYAMA FONU 

 

                   Kriterler: 

- Dokuma, İplik, Baskı, Boyama ve Finisyon faaliyetlerinde bulunan firmalar 

 

                  Teşvik:  

-Yatırımın bedelinin %20’sine kadar 

 

 

6. MAROC PME: İmtiyaz / İstitmar PME veya TPE Programı 

 

Elde edilen ciroya bağlıdır. 

Çok Küçük, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere yönelik destek programıdır. 

 
Kriterler: 

 (İmtiyaz) 

               -Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler: Son kapatılan mali yılın sonunda 10 ila 200 Milyon Dirhem 

ciroyu gerçekleştiren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler.  

                  (İstitmar) 
 

               -Çok Küçük Ölçekli İşletmeler: Son kapatılan mali yılın sonunda 10 Milyon Dirheme eşit veya 

altında ciroyu gerçekleştiren Çok Küçük Ölçekli İşletmeler 

 

Teşvik: 
                (İmtiyaz) 

-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler: Yatırım projesinin %20’sine kadar (10 Milyon Dirhem ile 

sınırlıdır) 

              (İstitmar) 

-Çok Küçük Ölçekli İşletmeler: Yatırım projesinin %30’una kadar (2 Milyon Dirhem ile 

sınırlıdır) 

 

7.MERKEZİ GARANTİ FONU Programları 
 

1. Mezzanin PME:  

 

Düşük sermayeden etkilenen sanayi veya ihracatçı firmalarının yatırım ve / veya işletme 

sermayesi ihtiyaçlarını finansmanına yönelik. 

 

                2. Green Invest:  

 

Faslı şirketler tarafından başlatılan yeşil ekonomi ile ilgili yatırım projelerinin banka ile birlikte 

eş finansmanıdır. 

 

 

 

 



8. EĞİTİME YÖNELİK DESTEKLER 
 

IDMAJ Programı:  

Maaşların dilimlerine göre, firmaların (SSK, Gelir Vergisi, Meslek Eğitimi Vergisi) katkılarından 

muafiyeti 

 

                 TAEHIL Programı:  

İşe alımların profillerini iş özelliklerine göre ayarlamak için hedeflenmiş bir eğitimdir. 

ANAPEC, firmalara 10.000 Dirheme kadar kişi başına destek sağlamaktadır. 

 

INMAA Programı: Lean Management eğitim oturumlarını sağlayan bir programdır. Bu 

program, cirosu 200 Milyon Dirhemden az olan sanayi şirketlerine yöneliktir. Eğitim 

maliyetinin %60’ı kadar karşılanmaktadır. 

 

                 Doğrudan eğitim yardımları: Otomotiv, havacılık, elektronik, offshoring ve yenilenebilir enerji 

/ enerji verimliliği sektörleri için. Finansal katkısı sektöre ve profile göre değişebilir. 

 

9.ENDÜSTRİYEL HIZLANMA BÖLGELERİ (Eski Serbest Bölgeler) Teşvikleri  

 

Kriter: Cirosunun en az %85 i ihracat kaynaklı olmalı  

 

Koşul: Yerel ihracat serbest bölgesi komisyonunun onayı ve tavsiyesi üzerine vali ya da 

bölge başkanının onayı 

 

             Teşvik: 

a) Gümrük: 

- Basitleştirilmiş Gümrük Prosedürleri 

- Gümrük ücretlerinden sınırsız muafiyet 

b) Vergilendirme: 

- Kurumlar Vergisi: İlk 5 yıl tam muafiyet, sonraki 20 yıl boyunca 

%8,75 

Ancak, 01.01.2021 tarihinden itibaren söz konusu bölgelerde 

yerleşen firmalar, ilk 5 yıl tam muafiyetten yararlanmış olup 

sonraki yıllar %15 oranı uygulanacaktır (ihracatta ve yerel olarak 

elde edilen cirosuna uygulanacaktır) 

- Gelir vergisi: ilk 5 yıl tam muafiyet, sonrasında 20% 

- KDV: satılan mal ve hizmetler için sınırsız muafiyet 
- İşletme vergisi: 15 yıl boyunca muafiyet 

- Kayıt ücretleri: Şirket kurma ve sermaye artırımı ücretlerinden 

muafiyet, yatırım projesi için gerekli arsa edinme ücretlerinden 

muafiyet 

c) Diğer Hususlar: 

- Sermaye Dönüşüm ve ülke dışına çıkarılmasında sınırlama yoktur 
- Yabancı para ile transfer serbestisi 

- Yerleşik kişilerin faydalanacağı bazı harcamalar için Dirhem 

kullanma serbestisi 
- Maaş ve ücretler 

- Ulaşım, onarım, tedarik gibi hizmetler (150.000 Dirhem sınırı) 

 
 

 
 



10.DİĞER YATIRIM TEŞVİKLERİ  
 

Kriter: 100 milyon MAD (yaklaşık 10 Milyon Avro) veya üzerinde yatırım 

 

Koşul: Yatırım Komisyonu tarafından onaylanmış yatırım sözleşmesi 

 
Teşvik: 

*Gümrük muafiyetleri: 

Yasal dayanak: 1998-1999 yılları için 12-98 sayılı maliye kanunun 7.I maddesi 

Uygunluk kriterleri: Yatırım Komisyonu'nun onayına bağlı olarak vergi hariç 100 Milyon 

Dirhemden fazla değeri olan yatırım tutarı 

Desteğin mahiyeti: İlk ithalat tarihinden itibaren 36 aylık süre içinde ekipman, malzeme 

ve alet alımında ithalat vergilerinden muafiyet. 

 

*Vergi muafiyetleri: 

Yasal dayanak: Genel Vergi Kanunu'nun 92 (-I- 6 °) ve 123 -22 °- b) sayılı maddeleri 

Uygunluk kriterleri: Yatırım Komisyonunun onayına bağlı olarak KDV'ye tabi işlemlerin 

yürütülmesi için ayrılan ve vergi indirimi hakkına tabi olan 100 Milyon Dirhemden büyük 

yatırım tutarı  

Desteğin mahiyeti: 

• Madde 92 (-I- 6 °): Yatırım sözleşmesi tarihi veya inşaat durumunda inşaat izni tarihinden 

itibaren 36 aylık süre içinde alınan yatırım mallarında KDV'den muafiyet. 

• Madde 123 -22 ° -b): İlk ithalat tarihinden itibaren 36 aylık süre içinde, 24 aya kadar 

uzatma imkanı ile, ekipman malları, malzeme ve alet, parça, yedek parça ve aksesuar 

ithalatında KDV'den muafiyet. 

 

 

 


