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 اجلزء األول 

 ــ ورقة تقنية

 ــ الـمقدمة 

 ــ عرض السيد الوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية امللكلف بامليزانية

 ــ املناقشة العامة

 ــ ملخص جواب احلكومة

 ــ إيضـاحـات مفصلــة واجلـواب عن تساؤالت السادة النواب

مع التقديم وتفسري املواد وجواب  4102املالية ــ منـاقشة مـواد مشروع قانون 

 احلكومة عليها

 اجلزء الثاني 

 ــ التعديالت املقرتحة

 ــ نتائج التصويت على التعديالت

 4102ــ نتائج التصويت على اجلزء األول من مشروع قانون املالية 

 اجلزء الثالث 

كما صادقت عليها  4102الصيغة النهائية للمواد املعدلة مبشروع قانون املالية 

 جلنة املالية والتنمية االقتصادية مبجلس النواب
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 اململكة املغربية

 البرملان

 مجلس النواب

 ومجموعتا ألاغلبيةفرق 

 

 

  

************** 

 تعديالت فرق ومجموعتا ألاغلبية

 4.12للسنة املالية  11.011على مشروع قانون املالية رقم 

 

************** 
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 1: التعديل رقم

 1املادة رقم 

 مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

 التعليل التعديل  املادة

يزاول مهنة القيام لفائدة الغير  ال يمكن ألحد أن -1 - 86الفصل 

باإلجراءات الجمركية املتعلقة بالتصريح املفصل بالبضائع إن لم يكن 

 .مقبوال بصفة معشر في الجمرك

تسلم رخصة قبول املعشر وفقا للشروط التالية، بناء على  -2

 :طلب يقدم من طرف املعني باألمر

 أن يكون متمتعا بحقوقه املدنية؛( أ

أن يكون حائزا على شهادة إلاجازة أو أي شهادة معترف ( ب

ألحد أن يزاول مهنة القيام لفائدة الغير ال يمكن  -1 - 86الفصل 

باإلجراءات الجمركية املتعلقة بالتصريح املفصل بالبضائع إن لم 

 .يكن مقبوال بصفة معشر في الجمرك

تسلم رخصة قبول املعشر وفقا للشروط التالية، بناء على  -2

 :طلب يقدم من طرف املعني باألمر

 أن يكون متمتعا بحقوقه املدنية؛( أ

يكون حائزا على شهادة إلاجازة أو أي شهادة معترف  أن( ب

 

على غرار بقية القطاعات 

التعليم، الصحة، )إلادارية ألاخرى 

القضاء،   جميع مديريات وزارة 

املالية باستثناء الجمارك منذ سنة 

التي تمكن أطرها من فرص ( 2222

الانتقال إلى املهن الحرة ذات العالقة 

املحاماة، )بوظائفها السابقة 

... ( التوثيق، التعليم الحر، املحاسبة

از امتحان الكفاءة على دون اجتي

اعتبار أنهم نخبة تقنية متمكنة من 

 .  أدوات وأدبيات العمل في مجالها

وإنصافا لفئة الجمركيين 
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 بمعادلتها لها؛

غير أنه، يعفى من هذا الشرط أعوان إلادارة املرتبون على ألاقل 

والذين مارسوا داخل هذه إلادارة بصفة  12في سلم ألاجور رقم 

 .فعلية ملدة خمسة عشرة سنة

كية ملدة ثالث أن يتوفر على مرجعيات مهنية في املادة الجمر ( ت

 سنوات على ألاقل؛

أن يجتاز امتحان الكفاءة املهنية املنظم من طرف إلادارة وفقا ( ج

 .لشروط وإجراءات تحدد بقرار للوزير املكلف باملالية

 .الجمرك الوحيدة التي يصح فيها العمل برخصة القبول 

 تمنح رخصة قبول املعشر في الجمرك بصفة  -4

 بمعادلتها لها؛

غير أنه، يعفى من هذا الشرط أعوان إلادارة املرتبون على ألاقل 

والذين مارسوا داخل هذه إلادارة بصفة  12في سلم ألاجور رقم 

 .فعلية ملدة خمسة عشرة سنة

دة ثالث أن يتوفر على مرجعيات مهنية في املادة الجمركية مل( ت

 سنوات على ألاقل؛

أن يجتاز امتحان الكفاءة املهنية املنظم من طرف إلادارة وفقا ( ج

 .لشروط وإجراءات تحدد بقرار للوزير املكلف باملالية

غير أنه، يعفى من هذا الشرط أعوان إلادارة املرتبون على ألاقل 

علية والذين مارسوا داخل هذه إلادارة بصفة ف .1في سلم ألاجور رقم 

 0"ملدة خمسة عشرة سنة

 الباقي بدون تغيير

الذين  12إلى  12املصنفين في السلم 

ال يقلون كفاءة وخبرة في مجالهم عن 

من سلف  ذكرهم فإننا وحفظا 

ملكانة وقيمة وكرامة املهنة الجمركية 

من  86يل الفصل نقترح إدراج تعد

مدونة الجمارك يستثني هؤالء ألاطر 

من اختبار الكفاءة لولوج مهنة 

مما يخول لإلطار الجمركي  . العشير 

الاستفادة من رخصة التعشير عند 

وذلك في أفق بناء هياكل . طلبه

جديدة للمتعاملين الجمركيين ملؤها 

الثقة و الشفافية و بهدف إعطاء 

دارة مصداقية وانسجام لتدخل إلا 

 .في ميدان التعشير 
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 4: التعديل رقم

 1املادة رقم 

 مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

 

 التعليل مادة جديدة

يفرض رسم  على عمليات تصدير متالشيات الحديد  2214ابتداء من فاتح يناير 

 .من قيمة املبلغ املصرح به أثناء عملية التصدير  %22بنسبة 

 

ألف طن في حين بلغ حجم  73بلغ حجم الصادرات من املتالشيات املعدنية    2222سنة  -

مليار درهم من عجز امليزان التجاري إتجاه الصين  1.27ألف طن مما يشكل عجز ب 44الاستيراد 

 .خصوصا

إضافة إلى عمليات النهب والسرقة التي تتعرض لها مختلف البنيات التحتية من مواد 

 ...السكة الحديدية: حديدية
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 1: التعديل رقم

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة رقم 

 التعليل التعديل  املادة

 :إلاعفاءات -.8املادة 

I .–  الاعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر

 دائمة"املخفض بصفة 

 إلاعفاءات الدائمة –ألف "

........................................................................ 

 ............................مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد  – °26

 املرتبطة بها؛....................................................... 

 مع مراعاة ألاحكام الانتقالية املنصوص عليها في  -°22 

أدناه، املستغالت الزراعية التي تحقق رقم  XXIII – 243املادة  

درهم فيما ( 2.222.222)سنوي يقل عن خمسة ماليين "أعمال 

 :إلاعفاءات -.8املادة 

I .–  املخفض الاعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر

 بصفة دائمة

 إلاعفاءات الدائمة –ألف 

........................................................................... 

 ............................مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد  – °26

 املرتبطة بها؛....................................................... 

 ع مراعاة ألاحكام الانتقالية املنصوص عليها في م -°22 

التي تحقق رقم  الفالحيةأدناه، املستغالت  XXIII – 243املادة  

درهم فيما ( 2.222.222)سنوي يقل عن خمسة ماليين "أعمال 
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 .أدناه 48يخص دخولها  الزراعية كما هي محددة في املادة 

 الباقي بدون تغيير

 .أدناه 48يخص دخولها  الزراعية كما هي محددة في املادة 

 الباقي بدون تغيير 
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 2 :التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب

 2املادة 

 

 التعليل التعديل املادة

 تعريف الدخول الزراعية – 24املادة 

تعد دخوال زراعية ألارباح الناتجة عن املستغالت الزراعية 

 .أو عن أي نشاط آخر له طابع غير خاضع للرسم املنهي

يعد مستغال زراعيا في مدلول هذه املدون، كل من يقوم 

أراض قابلة للزراعة سواء كان يملكها و يستغلها بزراعة 

بنفسه أو كان له فيها حق انتفاع او كان مستاجرا لها أو 

 ..واضعا يده عليها

 (الباقي دون تعديل) 

 تعريف الدخول الزراعية – 24املادة 

ألارباح النتج عن املستغالت الفالحية فالحية تعد دخول 

ر خاضع للرسم أو عن أي نشاط آخر له طابع فالحي غي

املنهي، يعد مستغال فالحيا في مدلول هده املدونة كل من 

يقوم بزراعة أراض قابلة للزراعة أو بتربية املاشية أو هما 

معا، سواء كان يملكها ويستغلها بنفسه أو كان له فيها 

.حق انتفاع أو كان مستأجرا لها أو واضعا يده عليها  

 

 

 

الزراعية الدخول الفالحية أشمل من الدخول 

 لتستوعب دخوال اخرى كتربية املاشية أو غير ذلك

ونقترح تعويض مصطلح املستغالت الزراعية 

باملستغالت الفالحية في كل مواد املشروع كما نقترح 

تعويض مصطلح الدخول الزراعية بالدخول الفالحية 

 .في كل مواد املشروع
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 5: التعديل رقم 

 2: املادة  

 ئباملدونة العامة للضرا

 

 التعليل املادة كما تم تعديلها املادة

 ألاعفاءات -550ملادة ا

I.- تعفى من الضريبة على الدخل: 

°1.- ............ 

................... 

°12.- ............... 

من لدن منشآت .... جمالي ‘التعويض الشهري إلا -.°18

 . القطاع الخاص

 ألاعفاءات -550ملادة ا

I.- تعفى من الضريبة على الدخل: 

°1.- ............ 

................... 

°12.- ............... 

من لدن منشآت .... جمالي ‘التعويض الشهري إلا -.°18

القطاع الخاص باستثناء مؤسسات القروض وما يشابهها، 

وشركات الاتصاالت  وإعادة التأمين وكذا  وشركات التأمين

 :يهدف هذا التعديل

 

تخصيص هذا الاعفاء فقط للمقاوالت ألاخرى  .1

 .خصوصا منها الصغرى واملتوسطة

 .تقليص هشاشة ألاجراء الشباب .2
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 .......ويمنح إلاعفاء املذكور 

 

 

°13.- ......... 

 (الباقي دون تغيير) 

 0السلكية والالسلكية

 .......ويمنح إلاعفاء املذكور 

°13.- ......... 

 (الباقي دون تغيير)
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 4: التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب

 2املادة 

 التعليل التعديل  املادة

 إلاعفاءات - 41املادة 

 :تعفى من الضريبة

.I الدخول الناشئة عن...... 

.II الربح املحصل عليه ( ألف…… 

الربح املحصل عليه من تفويت عقار أو جزء عقار يشغله ( باء

في  سنوات على ألاقل( 4)منذ ست على وجه سكنى رئيسية 

 ........تاريخ التفويت 

 ……مدة   غير أن

 ( .......جيم

 ........ الربح املحصل ( دال

 إلاعفاءات - 41املادة 

 :تعفى من الضريبة

.I الدخول الناشئة عن...... 

.II الربح املحصل عليه ( ألف…… 

الربح املحصل عليه من تفويت عقار أو جزء عقار ( باء

أربع سنوات  2منذ يشغله على وجه سكنى رئيسية 

 ..........على ألاقل في تاريخ التفويت 

 ……مدة   غير أن

 ( .......جيم

 ............ الربح املحصل ( دال

نقترح تخفيض املدة املحددة  لإلعفاء من الضريبة بخصوص 

الربح املحصل عليه من تفويت عقار يشغله على وجه سكنى 

رئيسية مالكه أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري، 

ليس فقط ألن هذا التحديد يشل حركية ودينامية سوق 

العقار، بل أكثر من هذا، يقف حجر عثرة أمام تحسين 

الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة بحرمانها أو ظروف عيش 

تعجيزها عن تغيير السكن الرئيس ي كلما اضطرتها الظروف إلى 

ذلك، خصوصا في حاالت تغيير مكان العمل، وتزايد عدد 

أفراد العائلة وفي حاالت السكن غير الالئق وغير مريح لحاالت 

يحد  كماصحية معينة وغياب الانسجام في محيط الجيران، 

ن حاالت الانتقال إلى سكن أقل تكلفة للتمكن من مواجهة م

مصاريف أخرى وتغطية نفقات جديدة متعلقة بمناحي أخرى 

 .من الحياة اليومية

وهذا التعديل سيساهم كذلك في التخفيف من حدة تفش ي 
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 (الباقي دون تعديل)

 

 (الباقي دون تعديل)

ظاهرة التهرب الضريبي بعدم التصريح بالثمن الحقيقي للعقار، 

ن جهة أخرى، سيسهل من جهة، وم Noirوتفش ي ظاهرة ال 

الولوج إلى التمويل البنكي،  مع الرفع من قاعدة احتساب رسوم 

التسجيل مما سيعوض نسبيا ما ضاع من مداخيل الرسم على 

 . ( TPI)ألارباح العقارية 

وفي فرنسا مثال، فإن الربح املحصل عليه من تفويت السكن 

 .تحديد املدة  الرئيس ي معفى من  شرط
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 5: لتعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب

 2املادة 

 التعليل املادة كما تم تعديلها املادة 

تحديد إجمالي الدخل العقاري املفروضة  -420املادة 

 عليه الضريبة

I.- .......... 

II.-  يحدد صافي الدخل الفروضة عليه الضريبة فيما

و  1° -" ألف" -I) 81يخص العقارات املشار إليها في املادة 

من مبلغ اجمالي  %42أعاله بتخفيض نسبة " جيم"و" باء"

 .أعاله Iالدخل العقاري كما هو محدد في 

III.- ........ 

 (الباقي دون تغيير)

تحديد إجمالي الدخل العقاري املفروضة  -420املادة 

 عليه الضريبة

I.- .......... 

II.- ا يحدد صافي الدخل الفروضة عليه الضريبة فيم

 1° -" ألف" -I) 81يخص العقارات املشار إليها في املادة 

من مبلغ  %15أعاله بتخفيض نسبة " جيم"و" باء"و

 .أعاله Iاجمالي الدخل العقاري كما هو محدد في 

III.- ........ 

 (الباقي دون تغيير)

يهدف هذا التدبير إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين 

ديدة لفائدة صندوق عن طريق توفير اعتمادات ج

 :التضامن للسكنى والاندماج الحضري متأتية من

 من ثمن إلايجار؛ %2مساهمة طوعية بنسبة  .1

مساهمة إجبارية للمكرين عقاراتهم للدولة  .2

 من مبلغ إلايجار؛% 2ومؤسساتها بنسبة 

املداخيل الناتجة عن تخفيض القسط املعفى  .7

 %. 72إلى  42من الرسم على إلايجار من 

وتخصص هذه املساهمات واملداخيل للتخفيف من 

كما . ضغط كلفة الكراء على ألاسر املعوزة املكترية

سيساهم، من جهة أخرى، في تأمين أداء الوجيبة الكرائية 

والحد بذلك من النزاعات املرتبطة بعملية الكراء، بحيث 
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ستتدخل الدولة لتغطية جزء مهم من الوجيبة الكرائية 

ة املكتري على الوفاء بواجباته الكرائية من شأنها مساعد

 وبالتالي تفادي املشاكل التي تترتب عن عدم ألاداء؛

وفي مرحلة أولى، سيتم تنفيذ هذا الدعم على مستوى 

إقليم معين وذلك لقياس مدى نجاعة هذا إلاجراء 

ومعالجة الاختالالت التي يمكن أن تعترضه، قبل تعميمه 

 .على سائر التراب الوطني
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 8:التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب

 2املادة 

 التعليل التعديل  املادة

 إلاعفاء دون الحق في الخصم -.21املادة 

 :تعفى من الضريبة على القيمة املضافة" 

 I .-   

 .............................................البيوع  –ألف 

  °1 - ........................................................ 

.................................. 

 التمور امللففة املنتجة باملغرب؛ – °4" 

 "°2- ............................................................... 

..............................................."....................... 

 إلاعفاء دون الحق في الخصم -.21املادة   

 :تعفى من الضريبة على القيمة املضافة" 

 I .-   

 .............................................البيوع  –ألف 

  °1 - ........................................................ 

 ........................................... 

 التمور امللففة املنتجة باملغرب؛ – °4" 

 "°2- ..................................................................... 

...................................................................... "... 

 

 : إلابقاء على إلاعفاء بالنسبة

 للشموع والبرافين الداخلة في صنعها ؛ -

لعمليات التي ينجزها مستغلو الرشاشات العمومية  -

 .وكذا الحمامات وألافرنة التقليدية( دوشات)

 

وذلك في انتظار التفعيل العام و الشامل 

 .إلصالح الضريبة على القيمة املضافة
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 البيوع الواقعة على؛ –جيم " 

 (تنسخ) – °1 " 

 (تنسخ) – °2 " 

 السبيب النباتي؛ – °7 " 

II 

 .............................البيوع والخدمات  – °1  -. 

 .خدمات صغيرة" ............................................. 

 (تنسخ) – °2 " 

 

 "III .- ............................................... 

 .(الباقي ال تغيير فيه)

 البيوع الواقعة على؛ –جيم " 

الشموع والبرافين الداخلة في صنعها باستثناء الشموع املعدة  – °1 " 

 لغرض تزييني والبرافين املستعملة في صنعها؛

 تنسخ - °2 " 

 السبيب النباتي؛ – °7 " 

II II .-  °1 –  البيوع والخدمات............................. 

 خدمات صغيرة..................................................... " 

( دوشات)العمليات التي ينجزها مستغلو الرشاشات العمومية  – °2 

 " 0وكذا الحمامات وألافرنة التقليدية

III .- ................................................................... 

 .(  الباقي ال تغيير فيه) 
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 9: التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب

 2املادة 

 

 التعليل التعديل  املادة

 إلاعفاء مع الحق في الخصم –. 22املادة  

 I .–  تعفى من الضريبة على القيمة املضافة مع الاستفادة

 :أدناه 121من الحق في الخصم املنصوص عليه في املادة 

 °1 -  ......................................................... 

°2 - .......................................................... 

°....................................................... 

 

و مرض السيدا ..................... ألادوية املضادة للسرطان  -12

 إلاعفاء مع الحق في الخصم –. 22املادة 

 I .–  تعفى من الضريبة على القيمة املضافة مع

الاستفادة من الحق في الخصم املنصوص عليه في 

 :أدناه 121املادة 

 °1 -  ......................................................... 

°2 - .......................................................... 

°....................................................... 

و مرض ..................... ألادوية املضادة للسرطان  -12

 (.SIDA )السيدا 

العمليات املتعلقة بقوقعة ألاذن تكون قبل سن 

الخامسة و إال سيحكم على هؤالء ألاطفال 

بالصمم طول الحياة، ففي املركز الاستيشفائي 

طفل ينتظر إجراء  222الجامعي بفاس هناك 

 .هذه العملية
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( SIDA.) 

 

 

 باقي بدون تغييرال

 

 

 املواد و التجهيزات املتعلقة بقوقعة ألاذن  -مكرر  19

.Les implants de l’oreil 

 الباقي بدون تغيير
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 .1: التعديل رقم 

 العامة للضرائباملدونة 

 2املادة  

 التعليل التعديل  املادة

 ألاسعار املخفضة –. 22املادة 

 :تخضع للضريبة بالسعر املخفض

 :مع الحق في الخصم %7البالغ  -°1  

 :عمليات البيع والتسليم املتعلقة باملنتجات املبينة بعده 

 ................................................................................... 

 ........................................................................................... 

 

 ................................................................ألادوات املدرسية  – 

 .بنص تنظيمي............................................................................

 (تنسخ) –

 ألاسعار املخفضة –. 22املادة 

 :تخضع للضريبة بالسعر املخفض

 :مع الحق في الخصم %7البالغ  -°1  

عمليات البيع والتسليم املتعلقة باملنتجات املبينة  

 :بعده

 .................................................................................. 

................................................................................... 

 ....................................................ألادوات املدرسية  – 

 بنص تنظيمي .................................................................

 تنسخ -

غير املطبق عليها هذا ................ السكر املصفى  –" 

 

 : إلابقاء على ألاسعار املطبقة حاليا على

 مصبرات السردين؛ -

 ملح الطبخ؛ -

 ألارز املصنع ؛  -

و ذلك في انتظار التفعيل العام و الشامل إلصالح 

 الضريبة على القيمة املضافة
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 غير املطبق عليها هذا التعريف،................ السكر املصفى  –" 

 (تنسخ) –" 

 

 الباقي بدون تغيير

 التعريف،

 مصبرات السردين؛ ) –" 

 تغييرالباقي بدون 
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 11: التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب  

 2املادة 

 التعليل التعديل  املادة

 ألاسعار املخفضة –. 22املادة   

 : مع الحق في الخصم %10البالغ  – °2

 سياحي ؛ ................................. عمليات بيع السلع الغذائية  –

 املطاعم؛ ................................ عمليات بيع السلع الغذائية  –

 املأجورين؛ .......................................... خدمات املطعم  – 

 خدمات املطعم التي تقدمها املقاوالت مباشرة إلى مأجوريها؛ – 

 املجموعات السياحية؛ ................................ عمليات إيجار العقارات  – 

 الزيوت السائلة الغذائية؛  – 

 (تنسخ) –

 ألاسعار املخفضة –. 22املادة   

 : مع الحق في الخصم %10البالغ  – °2

 سياحي ؛ ................................. عمليات بيع السلع الغذائية  –

 املطاعم؛................................ السلع الغذائية عمليات بيع  –

 املأجورين؛ .......................................... خدمات املطعم  – 

 خدمات املطعم التي تقدمها املقاوالت مباشرة إلى مأجوريها؛ – 

 املجموعات السياحية؛ ................................ عمليات إيجار العقارات  – 

 الزيوت السائلة الغذائية؛  – 

 (املنجمي أو البحري )ملح الطبخ  –

 

مووووووووواد أساسووووووووية لفئووووووووات عريضووووووووة مووووووووون 

املوووووووووووووووووواطنين، إضوووووووووووووووووافة املالءموووووووووووووووووة موووووووووووووووووع 

 (مصبرات السردين) التعديل السابق 
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 (تنسخ) –

 العجائن الغذائية – 

 مصبرات السردين؛ – 

 ......ألاغذية املعدة لتغذية البهائم والدواجن  –

 

 الباقي بدون تغيير

 ألارز املصنع و الدقيق و سميد ألارز و دقيق النشويات –

 العجائن الغذائية – 

  تحذف – 

 ......لدواجن ألاغذية املعدة لتغذية البهائم وا –

 

 الباقي بدون تغيير
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 14: التعديل رقم 

 2: املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل  املادة

 الحد ألادنى للضريبة -.144املادة 

 "I  الحد ألادنى للضريبة على الشركات وللضريبة على الدخل 

 .برسم الدخول املهنية والزراعية

 تعريف –ألف " 

 في غياب ربح...................................................... يعتبر " 

 .خاللها........................................................ وال يمكن " 

 لى الخاضعين للضريبة على الدخل وفقا لنظام النتيجةيجب ع" 

الصافية الحقيقية أو لنظام النتيجة الصافية املبسطة أن يدفعوا تلقائيا " 

 حدا أدنى للضريبة فيما يخص دخولهم املهنية أو دخولهم الزراعية

 .أو هما معا، املتعلقة بالنسبة السابقة" 

 الحد ألادنى للضريبة -.144املادة 

 "I  الحد ألادنى للضريبة على الشركات وللضريبة على الدخل 

 برسم الدخول املهنية الفالحية

 تعريف –ألف " 

 في غياب ربح...................................................... يعتبر " 

 .خاللها........................................................ وال يمكن " 

 يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل وفقا لنظام النتيجة" 

الصافية الحقيقية أو لنظام النتيجة الصافية املبسطة أن يدفعوا " 

تلقائيا حدا أدنى للضريبة فيما يخص دخولهم املهنية أو دخولهم 

 .ا معا، املتعلقة بالنسبة السابقةالفالحية أو هم

 ......................................................................... -باء " 

  رفع مبلغ الحد ألادنى للضريبة على

الشركات الواجب أداؤه من طرف 

درهم إلى  1222الشركات املعنية من 

درهم، على اعتبار أنه لم يتم  7222

هذا املبلغ منذ إنشاء هذه تحيين 

سنة  28أي منذ  1263الضريبة سنة 

 تقريبا؛

  إحداث مبلغ الحد ألادنى للضريبة

درهم  1222على الدخل قدره ألف 

بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل 

برسم الدخول املهنية املحددة وفق نظام 

النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام 

ذا بالنسبة النتيجة الصافية املبسطة و ك

للخاضعين للضريبة على الدخل برسم 

 .الدخول الزراعية
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 ......................................................................... -باء " 

   . بمدة اعفاء جديدة......................................... 

 .............................سعر الحد ألادنى  -دال"

 .......................................يحدد السعر ألادنى 

........................... 

-............ 

 .على الدخل..................بالنسبة للمهن  8%-

 أعمال...........درهم 1.222عن ......................على أنه ال يمكن 

 خصم الحد ألادنى للضريبة -هاء 

عن السنة املحاسبية ........................... يخصم كل من مبلغ الحد ألادنى " 

 .ملواليةا

 .مبلغ الضريبة...................... ,............وإذا لم يكن هناك فائض " 

 املطابق للدخل املنهي............................. يخضم الحد ألادنى " 

 ..............أو الدخل الزراعي أو هما معا من الضريبة على الدخل بالنظر " 

   . بمدة اعفاء جديدة......................................... 

 .............................سعر الحد ألادنى  -دال"

 .......................................يحدد السعر ألادنى 

........................... 

-............ 

 .على الدخل..................بالنسبة للمهن  8%-

على أنه ال يمكن أن يقل مبلغ الحد ألادنى للضريبة حتى في حالة 

 : غياب رقم أعمال عن

درهم بالنسبة للخاضعين للضريبة ( ...1)ثالث ألف  -

 لى الشركات؛ع

درهم بالنسبة للخاضعين ( ..15)ألف وخمسمائة  و   -

للضريبة على الدخل برسم الدخول املهنية املحددة وفق نظام 

الصافية املبسطة  نظام النتيجةأو النتيجة الصافية الحقيقية 

برسم الدخول  بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل و كذا

 0الصافية الحقيقيةاملحددة وفق نظام النتيجة الزراعية 

 خصم الحد ألادنى للضريبة -هاء 

عن السنة ........................... يخصم كل من مبلغ الحد ألادنى " 

وسيساهم هذا التدبير في تكريس 

مفهوم مبلغ الضريبة الدنيا الذي يجب 

على الخاضعين للضريبة دفعه، أخدا 

بعين الاعتبار تطور الاقتصاد الوطني 

 .وكذا تزايد نفقات الدولة
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 .(هالباقي ال تغيير في)           

 

 .املحاسبية املوالية

 .مبلغ الضريبة...................... ,............وإذا لم يكن هناك فائض " 

 املطابق للدخل املنهي. ............................يخضم الحد ألادنى " 

 ..............أو الدخل أو هما معا من الضريبة على الدخل بالنظر " 

 .(الباقي ال تغيير فيه)           
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 11: التعديل رقم 

 2: املادة 

 العامة للضرائب املدونة

 التعليل التعديل املادة

 التحصيل عن طريق ألاداء التلقائي -15.0املادة 

I........ . 

II...... . 

......... 

IV . وإذا اعتبرت...... 

 ........وإذا استبان 

 .....تقوم الشركة، 

وفي حالة العكس، تقوم الشركة تلقائيا باستنزال زائد 

الضريبة الذي دفعته من الدفعة الاحتياطية ألاولى الحال 

ويرد . أجلها، وإن اقتض ى الحال، من باقي الدفعات ألاخرى 

الباقي املتحصل تلقائيا إلى الشركة من قبل وزير املالية أو 

 التحصيل عن طريق ألاداء التلقائي -15.0املادة 

I........ . 

II...... . 

......... 

IV . وإذا اعتبرت...... 

 ........وإذا استبان 

 .....تقوم الشركة، 

وفي حالة العكس، تقوم الشركة تلقائيا باستنزال زائد 

خالل السنوات املحاسبية الثالث الضريبة الذي دفعته 

 :التالية، والباقي املحتمل يتم

 

 

 :ذا التعديل إلىيهدف ه

تحسين تدبير مالية الشركات وتخفيف العبء  .1

 0على مالية الدولة
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ر الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض داخل أجل شه

 .من تاريخ حلول أجل آخر دفعة على الحساب

 

 

 

 

 

V .- ........... 

 (الباقي دون تغيير) 

 

إما استنزاله جزئيا خالل السنوات املحاسبية الالحقة  -

  .إلى حين الاسترداد الكامل

أو إلارجاع إلى الشركة من قبل وزير املالية أو الشخص  -

املفوض من لدنه لهذا الغرض في أجل أقصاه شهر واحد 

في غضون شهر من  وذلك يبتدئ من تاريخ ايداع طلبها 

تاريخ أداء الدفعة الاحتياطية ألاخيرة للسنة املحاسبية 

 0الثالثة

V .- ........... 

 (الباقي دون تغيير) 
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 12: التعديل رقم 

 

 2: املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل املادة 

 املسطرة العادية لتصحيح الضرائب -44.0املادة 

I .يمكن ملفتش الضرائب أن يدعى إلى تصحيح: 

- ....... 

- ....... 

- ...... 

 .......يمكن أن تكون 

في هذه الحالة يبلغ املفتش إلى الخاضعين للضريبة وفقا 

 :أعاله 212لإلجراءات املنصوص عليها في املادة 

 املسطرة العادية لتصحيح الضرائب -44.0املادة 

I .يمكن ملفتش الضرائب أن يدعى إلى تصحيح: 

- ....... 

- ....... 

- ...... 

 .......يمكن أن تكون 

في هذه الحالة يبلغ املفتش إلى الخاضعين للضريبة خالل  

وذلك أعاله  212وفقا لإلجراءات املنصوص عليها في املادة 

 ستة أشهر التي تلي تاريخ إنهاء املراقبة الضريبية  ( 4)خالل 

 :إلى يهدف هذا التعديل

أجرأة توصيات املناظرة الوطنية للجبايات ، وكذا  .1

 توصيات املجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

أقرار قواعد جديدة في مسطرة تصحيح الضريبة،  .2

 وبعث الثقة بين إدارة الضرائب والشركات،

 تخفيف الضغط على الخاضعين للضريبة، .7

أثار ذلك  و الخروج من حاالت الانتظارية في هذا الباب .4

 .و الاقتصاد الوطني  ت وال املقا اء د أ    على
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-........ 

 

 (الباقي دون تغيير) 

-........ 

 (الباقي دون تغيير)
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 15: التعديل رقم 

 2: املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل املادة 

 بتشجيع عمليات تحويل الذمة املالية 

للمستغلين الزراعيين الخاضعين للضريبة برسم 

 الدخول الزراعية إلى شركات

ألاشخاص الذاتيون الذين  -   XVII- 247ملادةا

 ...يزاولون  

وفق .................................................................

 0أعاله 221الشروط املنصوص عليها في املادة 

 

 

ألاشخاص الذاتيون الذين يزاولون   -ألف-   XVII- 247ملادةا

 0أعاله 221الشروط املنصوص عليها في املادة وفق .................................

املساااتغلون الزراعياااون ألافاااراد أو املاااالك الشاااركاء فاااي الشاااياع الخاضاااعون  -بااااء 

للضاااريبة علاااى الااادخل برسااام الااادخول الزراعياااة و الاااذين يحققاااون رقااام أعماااال 

درهم ، ( ...0...50)سنوي برسم هذه الدخول يعادل أو يفوق خمسة ماليين 

الضاااريبة بالنسااابة إلاااى صاااافي الاااربح الاااذي تااام تحقيقاااه علاااى إثااار  ال تفااارض علااا هم

املساااااااهمة بجميااااااع عناصاااااار أصااااااول وخصااااااوم مسااااااتغال هم الزراعيااااااة فااااااي شااااااركة 

خاضعة للضريبة على الشركات برسم الدخول الزراعية يحدثونها ما بين فاتح 

 :، وفق الشروط التالية 4.14ديسمبر 11و 4.15يناير

 اختياره يتم للحصص مراقب قبل من املساهمة عناصر تقييم يتم أن 

 الحسابات؛ مراقبي مهام ممارسة لهم املخول  ألاشخاص بين من

 ؛4.14ديسمبر 11و 2015املذكورة بين فاتح يناير املساهمة تتم أن 

  84أن يودع املستغلون الزراعيون إلاقرار املنصوص عليه في املادة 

رغبة في تشجيع عمليات تحويل الذمة املالية 

للمستغلين الزراعيين الخاضعين للضريبة برسم 

الدخول الزراعية إلى شركات ومواكبة إعادة 

هيكلة املستغالت الزراعية و تعزيز قدرا ها 

التنافسية ، يقترح تسهيل هذه العمليات بجعلها 

محايدة و دون أثر جبائى بالنسبة للمستغلين 

الزراعيين ألافراد أو املالك الشركاء في الشياع 

خاضعين للضريبة برسم الدخول الزراعية و ال

الذين يحققون رقم أعمال سنوي برسم هذه 

الدخول يعادل أو يفوق خمسة ماليين 

 0درهم( ...0...50)

كما يقترح بالنسبة لواجبات التسجيل، تطبيق 

درهم عوض (  ...1)واجب تابت قدره ألف 

 0على عمليات التحويل% 1الواجب النسبي 
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النتيجة الصافية أعاله برسم دخولهم الزراعية املحددة وفق نظام 

الحقيقية و املحققة برسم السنة السابقة للسنة التي ستتم خاللها 

 أعاله؛ 1 -84املساهمة وذلك استثناء من أحكام املادة 

  أال يتم تفويت السندات التي تملكها املستغل الزراعي مقابل

املساهمة بعناصر مستغلته الزراعية قبل انصرام مدة أربع سنوات ابتداء 

 0يخ تملك هذه السنداتمن تار 

و عاااالوة علاااى ذلاااك ال يخضاااع العقاااد املحااارر فاااي شاااا ن املسااااهمة بالعناصااار 

 0درهم( ...1)املشار إل ها أعاله إال لواجب تسجيل ثابت مبلغه ألف 

ويكتساااب الحاااق فاااي الاساااتفادة مااان ألاحكاااام الساااابقة شاااريطة أن تاااودع الشاااركة 

التااابع لااه املااوطن الضااريبي أو املسااتفيدة ماان املساااهمة لاادل مفاات  الضاارائب 

املؤسساااة الرئةساااية للمساااتغل الزراعاااي الاااذي قااادم املسااااهمة املاااذكورة داخااال 

يومااا ماان تاااريخ العقااد املتعلااق باملساااهمة نسااختين ماان إقاارار ( .4)أجاال سااتين 

 :يتضمن البيانات التالية

 التعريف الكامل للشركاء أو املساهمين؛ -

املساهمة وعنوان مقرها ورقم العنوان التجاري للشركة التي تسلمت  -

 قيدها في السجل التجاري ورقم تعريفها الضريبي؛ 

 0مبلغ رأس مال الشركة وحصة كل مساهم فيه -

 :ويشفع إلاقرار املذكور بالوثائق التالية

بيان موجز يتضمن جميع العناصر املتعلقة بصافي زائد القيمة  -
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 املفروضة عليه الضريبة؛

إلى الشركة والخصوم التي تتكفل بها هذه بيان موجز للقيم املحولة  -

 ألاخيرة؛

بيان يتعلق باملخصصات املدرجة في باب الخصوم من موازنة  -

املستغل الزراعي الذي قام باملساهمة مع إلاشارة إلى ما لم يكن منها 

 موضوع خصم ضريبي؛

العقد املتعلق باملساهمة الذي تلتزم فيه الشركة املستفيدة من  -

 :املساهمة ب ن

 تحتفظ بمجموع مبلغ املخصصات املؤجل فرض الضريبة عل ها؛( 1

تااااادمأ فاااااي أرباحهاااااا املفروضاااااة عل هاااااا الضاااااريبة صاااااافي زائاااااد القيماااااة ( 4

املحقااق برساام املساااهمة بالعناصاار القابلااة لالهااتالك فااي أقساااط متساااوية علااى 

وتراعااااى قيمااااة املساااااهمة بالعناصاااار التااااي 0 امتااااداد ماااادة اهااااتالك هااااذه العناصاااار

 0ذا إلادماج عند حساب الاهتالكات وزائد القيمة الالحقيشملها ه

تضيف زائد القيماة املالحاظ أو املحقاق ال حقاا بمناسابة واحب أو (  1

أعااااله إلاااى ( 4تفويااات العناصااار غيااار املعنياااة باعاااادة إلادمااااج املنصاااوص علياااه فاااي 

زائد القيمة الذي تم تحقيقه على إثر عملية املساهمة، والاذي تام تا خير فارض 

 0الضريبة عليه

تقاااايم اختيارياااااا عناصااااار املخاااازون املحولاااااة إلاااااى الشااااركة املساااااتفيدة مااااان 
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 0املساهمة، إما عن طريق التقييم بالقيمة ألاصلية، أو التقييم بثمن السوق 

 0ال يمكن أن تسجل الحقا العناصر املذكورة في حساب غير حساب املخزونات

لشاااركة املساااتفيدة مااان وفاااي حالاااة عااادم القياااام باااذلك، تفااارض الضاااريبة باسااام ا

املساااهمة علااى العائااد املفتاارض أن ينااتأ عاان تقياايم املخزونااات املااذكورة، علااى 

أساس ثمن السوق عند إنجاز عملية املساهمة، وذلك برسم السنة املحاسبية 

التااااي تاااام خاللهااااا تغيياااار الغاااارض املخصصااااة لااااه، دون إلاخااااالل بتطبيااااق الااااذعيرة 

 0أعاله 4.8و 184 والزيادات املنصوص عل ها في املادتين

و فااي حالااة إلاخااالل ب حااد الشااروط والالتزامااات املشااار إل هااا أعاااله، تقااوم إلادارة 

بتسااااوية وضااااعية املسااااتغلة الزراعيااااة التااااي ساااااهمت بمجمااااوع عناصاااار أصااااولها 

 0أعاله 441وخصومها وفق الشروط املنصوص عل ها في املادة 
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 14: التعديل رقم 

 2: املادة  

 املدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل املادة 

 0دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية -4250املادة 

I.- ........................ 

......................... 

XI ............... 

XII ................ 

ملؤجري السكن ذي القيمة العقارية الامتيازات املمنوحة . باء املكررة

 :املخفضة

 .............يستفيد املؤجرون أشخاصا معنويين أو ذاتيين 

- ............ 

- ........... 

 ......يجب اقتناء السكن 

 0دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية -4250املادة 

I.- ........................ 

......................... 

XI ............... 

XII ................ 

الامتيازات املمنوحة ملؤجري السكن ذي القيمة العقارية . املكررةباء 

 :املخفضة

 .............يستفيد املؤجرون أشخاصا معنويين أو ذاتيين 

- ............ 

- ........... 

 ......يجب اقتناء السكن 

 :تتجلى فيالغاية من نسخ املقتضيات املتعلقة بالكراء 

السعي إلرجاع الثقة للمالكين الخواص واملستثمرين املؤسساتيين  -

 لالستثمار في مجال الكراء؛

 ضمان التوازن في الحقوق والواجبات بين املكري واملكتري؛ -

لتنظيم  12-83ضمان التفاعل إلايجابي مع أحكام القانون رقم  -

 .العالقات الكرائية
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استثناء من جميع ألاوحكام املخالفة، يحدد املبلغ ألاقص ى للكراء في سبعمائة 

 درهم،( 322)

 .......يتعين  

................ 

...................... 

XIII 

............. 

 

XVI"- ألف.................. 

 ............باء "

 الامتيازات املمنوحة ملؤجري السكن الاجتماعي: باء املكررة "

 ......يستفيد املؤجرون 

- ........ 

- ........... 

 .........يجب اقتناء 

خالفة، يحدد املبلغ ألاقص ى للكراء في ألف استثناء من جميع ألاوحكام امل

 درهم،( 1.222)ومائتي 

 (0نسخ)

 

 .......يتعين  

................ 

...................... 

XIII 

..... 

............. 

XVI"- ألف.................. 

 ............باء "

 الامتيازات املمنوحة ملؤجري السكن الاجتماعي: باء املكررة "

 ......يستفيد املؤجرون 

- ........ 

- ........... 

 .........يجب اقتناء 

 (0نسخ)
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....................... 

 

 (الباقي دون تغيير)

 

 

 

 (الباقي دون تغيير) 
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 15: التعديل رقم 

 2: املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل املادة 

 تعريفة الواجبات -.222املادة 

I 0– الواجبات النسبية 

 .................................................-ألف

 ملخالصة او إبراء...................................-باء

 

 

 

 

 

 

 تعريفة الواجبات -.222املادة 

I 0– الواجبات النسبية 

 .......................................-ألف

 ..........................................-باء

تخضع للنسب التالية عند التسجيل ألاول باملغرب، العربات  -جيم

ذات محرك خاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على 

 :السيارات

 قيمة العربات

دون احتساب الضريبة على القيمة 

 املضافة

 النسبة

 5% درهم  ...0..4 إلى  ...0..2من 

 .1% درهم  ...0..8 إلى  1..0..4من 

 15% درهم ...0...10إلى   1..0..8من 

 .4% درهم  ...0...10تفوق 

في إطار تعزيز املداخيل الجبائية وضمان توفير 

النفقات والسيما تلك ذات الطابع التضامني 

والاجتماعي، يقترح احداث واجب تكميلي على 

التسجيل ألاول للسيارات ذات القيمة العالية، 

يطبق على قيمة السيارات دون احتساب الضريبة 

 .على القيمة املضافة
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.II-. 

................................... 

 .-ألف

..................................... 

............................................... 

 

- زاي

 ...............................تخضع 

-1° ............................................ 

 

.II-

.................................................................................................................. 

-ألف

................................................................................................................ 

...................................................................................................................... 

 -زاي

 .........................................................................................................تخضع

-1° ............................................................................................................... 

°2-................................................................................................................ 

 (:الرماديةالبطاقة ............................................ ) وصل تصريح  -°7

 عن تسجيل -

...................................................................... 

جيم -Iمراعاة مقتضيات .................................................................. 

 البند الم أدناه؛أعاله و
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°2-................................................... 

 (:البطاقة الرمادية................................. ) وصل تصريح  -°7

مراعاة مقتضيات البند الم ................... عن تسجيل  -

 أدناه؛

 

 

 .....................عن العربات املقطورة -

 (الباقي ال تغيير فيه)

 

 

 

 .............عن العربات املقطورة-

  

 (ر فيهالباقي ال تغيي)
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 18:التعديل رقم

 مكرر  2املادة 

 يتعلق باحداث الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة

 

 التعليل التعديل املادة 

، الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحةعلى تذاكر 2214يحدث، ابتداء من فاتح أبريل - مكرر  4املادة 

شركات النقل السفر بالطائرة، كيفما كان شكلها، املسلمة في اطار الرحالت الدولية من طرف 

 .الجوي العاملة باملغرب، يتحملها املسافرون باإلضافة إلى سعر التذاكر املذكورة

 

 :ترصد حصيلة الرسم كما يلي 

 

من قانون املالية  16لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، املحدث بموجب املادة 22% -

 كما تم نسخه وتعويضه؛ 2212للسنة املالية  22-12رقم 

 :التعليل

 

يقترح هذا التعديل احداث الرسم الجوي للتضامن وإنعاش 

 :السياحة بهدف 

ب ومساهمته في الوفاء بااللتزامات الدولية للمغر   -1

البرنامج ألاممي لتمويل ألادوية والعالجات املوجهة 

 .للقضاء على ألاوبئة الكبرى 

تعزيز موارد صندوق دعم التماسك الاجتماعي   -2

 %22واملساهمة في استدامته عبر تخصيص حصة 
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 .لفائدة املكتب الوطني املغربي للسياحة22% -

 

II.-  ،يفرض هذا الرسم على عدد تذاكر السفر املسلمة للركاب الصاعدين للطائرة باملغرب

 : كيفما كانت الشروط التعريفية املمنوحة من طرف شركات النقل الجوي، باستثناء 

 

عنية بشكل مباشر، املستخدمين على متن الطائرة الذين يرتبط وجودهم بالرحلة امل( 1

 السيما أفراد الطاقم املسؤول عن الرحلة وعناصر ألامن أو الشرطة واملسؤولين عن الشحن ؛    

 

 ألاطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين؛    ( 2

 

الركاب العابرين مباشرة، املتوقفين بشكل مؤقت باملطار واملغادرين على متن نفس الطائرة ( 7

 ة مطابق لرقم رحلة الطائرة التي أقلتهم؛    برقم رحلة عند املغادر 

 

الركاب املواصلين رحلتهم بعد هبوط اضطراري بسبب أعطاب تقنية أو سوء ألاحوال ( 4

 .من حصيلة هذا الرسم للصندوق 

تعزيز املوارد املخصصة إلنعاش السياحة من أجل   -3

الوجهة السياحية لبلدنا وجلب  تعزيز جاذبية

 .السياح من أسواق جديدة
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 .الجوية أو أي قوة قاهرة أخرى 

 

III.-  درهم بالنسبة  422درهم بالنسبة للدرجة الاقتصادية و 122تحددتعريفةالرسم في

 .ألاعمال/ للدرجة ألاولى

 

IV.-  تعتبر شركات النقل الجوي مدينة للدولة بالرسم ومسؤولة عن تحصيله لدى الزبناء

 : وأدائه وفقا للمقتضيات التالية 

 

بيان )يجب على شركات النقل الجوي أن تصرح كل شهر، وفق مطبوع نموذجي  -

تعده املكتب الوطني املغربي للسياحة ، بعدد الركاب املنقلين خالل الشهر ( شهري 

 عبر الرحالت املنجزة انطالقا من املغرب ؛ السابق

 

يجب على شركات النقل الجوي  أداءالرسم لدى قابض إدارة الضرائب التابع له  -

مقرها الاجتماعي أو تمثيليتها باملغرب في نفس وقت إدالئها بالتصريح السالف 

وكل أداء يجب القيام به على ضوءالتصريح املذكور في ثالث نسخ،تسلم . الذكر

 .   حدة منها للملزم املعنيوا

وفي حالة عدم ألاداء داخل ألاجل السالف الذكر، يخضع مبلغ الرسم املستحق لذعيرة 
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 . من هذا املبلغ %22تساوي 

 

يمكن أن تخضع التصريحات املذكورة أعاله من طرف املأمورين املحلفين التابعين للمكتب 

. يفتحصوا بعين املكان الوثائق ذات الصلةالوطني املغربي للسياحة والذي يمكن لهم أن 

وعلى املكتب الوطني للمطارات أن .يجب تبليغ الشركة املعنية بإشعار بالفحص قبل ذلك

 .يوافي وزارة السياحة بالبيانات الالزمة املتعلقة بالركاب الصاعدين للطائرة باملغرب

 

مونة مع إشعار بالتسلم إلى تدون املخالفات التي تم معاينتها في تقرير يبلغ في رسالة مض

 .الشركة املعنية لإلدالء بمالحظاتها خالل أجل الشهر املوالي لتاريخ تبليغها بالتقرير املذكور 

 

كل إغفال أو نقصان أو تقليل في البيان الشهري املذكورأعاله،يعاقب عليه بغرامة تساوي 

إلصدار أمر باالستخالص من مبلغ الرسم الذي وقعا لتدليس فيه أو التملص منه ويؤدي 22%

وترفع الغرامة . من لدن  املكتب الوطني املغربي للسياحة يتعلق بالرسم التكميلي وبالغرامة

 من مبلغ الرسم إذا ثبت سوء النية%122إلى 
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 19:التعديل رقم

 مكررة مرتين 5املادة 

 مدونة تحصيل الديون العمومية

  

 التعليل التعديل املادة

أحكام الخامس من   4.12تنسخ ابتداء من فاتح يناير  مكررة مرتين 5املادة 

القانون رقم من   1.2و  1.1و  1.4و  1.1و  ..1املواد 

بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر  15095

 48الصادر في  0155..10بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ( ...4ماي  1)  1241محرم 

 

 

 

نظرا للشوائب املتعددة التي يعرفها تطبيق هذه  -

 املقتضيات

التزام رئةس الحكومة باعادة النظر في هذه  -

ناظرة الوطنية حول املقتضيات أثناء انعقاد امل

 الجبايات

من توصيات املناظرة الوطنية حول إلاصالح  -

 الجبائي
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 .4:التعديل رقم 

لحساب الغير  ومركبات النقل العمومي الجماعي لألشخاص منحة لتجديد مركبات النقل الطرقي للبضائع  

 داخل الوسط القروي ومنحة مركبات النقل العمومي لألشخاص عبر سيارة ألاجرة من الصنف ألاول 

.ومنحة تكسير مركبات ذات محرك  للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير  

 8املادة  

 التعليل التعديل النص الحالي

 71إلى  2214تحدث خالل الفترة املمتدة من فاتح يناير    

منحة لتجديد مركبات النقل الطرقي  2218ديسمبر 

الجماعي  لحساب الغير ومركبات النقل العمومي للبضائع

لألشخاص داخل الوسط القروي ومنحة تكسير مركبات 

 .ذات محرك  للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير

منحة تجديد مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب  -1

الغير والنقل العمومي الجماعي لألشخاص داخل 

 .الوسط القروي

ينبغي أن تستجيب املركبات املعنية بهذه العملية للشروط 

: التالية   

للسلطة ..................سنة  12أال يقل عمرها عن  -

 الحكومية املكلفة بالنقل 

 2218ديسمبر  71إلى  2214تحدث خالل الفترة املمتدة من فاتح يناير 

لحساب الغير ومركبات  منحة لتجديد مركبات النقل الطرقي للبضائع

النقل العمومي الجماعي لألشخاص داخل الوسط القروي ومنحة تكسير 

.ذات محرك  للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغيرمركبات   

منحة تجديد مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير والنقل  -1

ومنحة مركبات العمومي الجماعي لألشخاص داخل الوسط القروي 

 .النقل العمومي لألشخاص عبر سيارة ألاجرة من الصنف ألاول 

: ة للشروط التالية ينبغي أن تستجيب املركبات املعنية بهذه العملي  

للسلطة الحكومية املكلفة ..................سنة  12أال يقل عمرها عن  -

 بالنقل 

 طلب التجديد السالف الذكر.......أن تكون في وضعية استغالل  -

قبل فاتح يونيو ..............................أن تكون في ملكية الناقلين  -

 

التعديل املقترح إدماج املركبات  يهدف

املخصصة لسيارة ألاجرة من الصنف 

ألاول ضمن تجديد الحظيرة الخاصة 

بالنقل العمومي نظرا لتقادم مركبات 

هذا النوع  والذي يساهم بنسبة عالية  

في ارتفاع حوادث السير  و كون عمر هذه 

سنة مما من شأنه  12املركبات يفوق 

يئة إضافة إلى التاثير  سلبا  على الب

الاستغالل املفرط للوقود املدعم بسبب 

.تقادم املركبة  



 4.12برسم السنة املالية  11.011تقرير مشروع قانون املالية رقم                   جلنة املالية والتنمية االقتصادية            الربملان ــ جملس النواب       

 

 
76 

 

طلب التجديد .......أن تكون في وضعية استغالل  -

 السالف الذكر

اتح قبل ف..............................أن تكون في ملكية الناقلين  -

 -2217يونيو 

:يجب على مالك املركبة املعنية بالتجديد   

بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ، أن  -

يكون مقيدا بالسجل الخاص باملهنة قبل فاتح يناير 

وإذا تعلق ألامر بالشخص الاعتباري املشار إليه  2214

أعاله يجب على الشركاء املساهمين أن يكونوا مقيدين 

 ؛ 2214لخاص باملهنة قبل فاتح يناير بالسجل ا

بالنسبة للنقل العمومي الجماعي لألشخاص داخل  -

الوسط القروي ، أن يتوفر على ترخيص النقل 

مركبة من الدرجة الثالثة صنف ج ) بالوسط القروي 

 عند تاريخ إيداع الطلب( 

وتبقى الاستفادة من املنحة مشروطة باستجابة 

 لتاليةالناقلين املؤهلين للشروط ا

 :بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير  -

  طنا 12يفوق ............الالتزام باقتناء 

  من السير على الطرق ..............وضع املركبة 

2217- 

:بالتجديد  يجب على مالك املركبة املعنية  

بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ، أن يكون مقيدا  -

وإذا تعلق ألامر  2214بالسجل الخاص باملهنة قبل فاتح يناير 

بالشخص الاعتباري املشار إليه أعاله يجب على الشركاء 

املساهمين أن يكونوا مقيدين بالسجل الخاص باملهنة قبل فاتح 

 ؛ 2214يناير 

بالنسبة للنقل العمومي الجماعي لألشخاص داخل الوسط  -

مركبة ) القروي ، أن يتوفر على ترخيص النقل بالوسط القروي 

و النقل عند تاريخ إيداع الطلب  ( من الدرجة الثالثة صنف ج 

 العمومي لألشخاص عبر سيارة ألاجرة من الصنف ألاول 

قلين املؤهلين وتبقى الاستفادة من املنحة مشروطة باستجابة النا

 للشروط التالية

 :بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير  -

  طنا 12يفوق ............الالتزام باقتناء 

  من السير على الطرق ..............وضع املركبة 

  الجاري بها العمل..............وجوب توفر املركبة 

ركبة ذات محرك ثمن اقتناء امل...............ويمكن لناقلي البضائع 

 الجديد ة
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  الجاري بها العمل..............وجوب توفر املركبة 

ثمن اقتناء املركبة ذات ...............ويمكن لناقلي البضائع 

ةمحرك الجديد   

بالنسبة للنقل العمومي الجماعي لألشخاص داخل  -

 :الوسط القروي 

 الجاري بها ............................الالتزام باقتناء مركبة

 العمل

  من السير على ..............وضع املركبة املزمع تحديدها

 الطرق 

  الجاري بها العمل ..........وجوب توفر املركبة 

 الشكل التالي يحتسب مبلغ املنحة على 

مركبة ذات )النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير 

 الجدول (.....................محرك

النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير مقطورة لنقل الحاويات 

 الجدول .................................نصف مقطورة 

النقل العمومي الجماعي لألشخاص داخل الوسط القروي 

 الجدول ............................................................

بالنسبة للنقل العمومي الجماعي لألشخاص داخل الوسط القروي   -

 : و النقل العمومي لألشخاص عبر سيارة ألاجرة من الصنف ألاول 

  مقعدا  يعادل أو يفوق عمرها عن  12الالتزام باقتناء مركبة ذات

سنتين وتستجيب لشروط التهيئة الخاصة باملركبات من الدرجة الثالثة  

بخصوص النقل الجاري بها العمل .طبقا للنصوص ال"  ج "صنف 

مقاعد يعادل أو  5.العمومي داخل الوسط القروي ، ومركبة ذات 

تستجيب لشروط التهيئة الخاصىة بسيارة يفوق عمرها عن سنتين، 

 0ألاجرة من الصنف الاول 

  من السير على الطرق ..............وضع املركبة املزمع تحديدها 

  الجاري بها العمل ..........وجوب توفر املركبة 

 

 يحتسب مبلغ املنحة على الشكل التالي 

مركبة ذات )النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير 

 الجدول ..................(...محرك

النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير مقطورة لنقل الحاويات نصف 

 الجدول .................................مقطورة 

النقل العمومي الجماعي لألشخاص داخل الوسط القروي 
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 الجدول ............................................................

 

 مومي لألشخاص بالنقل الع

 مركبات مخصصة لسيارة ألاجرة من الصنف ألاو ل

املنحة بالدرهم  سن املركبة املثلفة 

للمركبة التي يقل سنها 

 أو يعادل سنيتين

املنحة بالدرهم 

 للمركبة الجديدة

 82.222 42.222 سنة 12ما فوق 

 وتستفيد من عملية التكسير والتجديد الصناعة الوطنية للسيارات
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 41:رقم  التعديل

 

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

 املسمى  صندوق دعم التماسك الاجتماعي

 مكرر  11املادة 

 

 42بتاريخ  .101401، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 4.14للسنة املالية  44014من قانون املالية رقم  18، أحكام املادة 4.12تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 

، الصادر بتنفيذه الظهيار الشرياف رقم  4.11للسنة املالية  115011من قانون املالية رقم  45، كما تم نسخها وتعويضها باملادة (4.14ماي  14)  1211من جمادل آلاخرة 

 ( :  4.14ديسمبر  48) 1212من صفر  12بتاريخ  1014055

 التعليل التعديل النص الحالي

 وصرف نفقاته.....................رغبة في التمكن من ضبط -I -16املادة 

 

II-  يتضمن هذا الحساب: 

 :في الجانب الدائن 

 ( 1233أكتوبر  2..................) من املبلغ املحصل  4.2% -

 .عقود التأمين......................الحصة املشار إليها -

وصرف .....................................رغبة في التمكن من ضبط -I -16املادة 

 نفقاته

II-  يتضمن هذا الحساب: 

 :في الجانب الدائن 

 من حصيلة الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة %.5 -

 ( 1233أكتوبر  2........) من املبلغ املحصل  4.2% -

 

 16يقترح هذا التعديل تغيير أحكام املادة 

للسنة  22.12من قانون املالية رقم 

الصادر بتنفيذه الظهير  2212املالية 

من  24بتاريخ  1.12.12الشريف رقم 

، ( 2212ماي  18) 1477جمادى آلاخرة 

من  22كما تم نسخها وتعويضها باملادة 
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 املبالغ املتحصلة برسم استرجاع إعانات دعم مادة السكر -

 املخصصات  من امليزانية العامة -

 ......................مساهمات الجماعات -

- ................................ 

- ................................ 

 املوارد املختلفة -

 :في الجانب املدين 

- ......................... 

- ........................ 

 .................................بالغاملدفع  -

 

 

- ......................................... 

- ......................................... 

- ......................................... 

- ......................................... 

- ................................ 

 املوارد املختلفة -

 :في الجانب املدين 

- ......................... 

- ........................ 

 خصوصية؛ .... دفع املبالغ  -

وتحدد شروط 0 مل في وضعية هشةالدعم املباشر للنساء الارا -

ومعايير الاستفادة من هذا الدعم ومبلغه وطرق صرفاه بناص 

 00تنظيمي

 

 

للسنة املالية  112.17قانون املالية رقم 

الصادر بتنفيذه الظهيور الشريوف ،  2217

 1474من صفر  14بتاريخ  1.12.23رقم 

وذلك بهدف تعزيز ( 2212ديسمبر  26)

موارد هذا الصندوق عبر تخصيص 

من حصيلة الرسم الجوي  % 22حصة 

للتضامن وإنعاش السياحة املقترح 

إدراجه في مشروع قانون املالية لسنة 

بمقتض ى تعديل لفائدة هذا  2214

ب  وكذا توسيع مجال تدخله الحسا

ليشمل باإلضافة إلى املساهمة في تمويل 

املصاريف املتعلقة بتفعيل نظام 

املساعدة الطبية، واملصاريف املتعلقة 

باألشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 

ملحاربة الهدر " تيسير"وكذا تمويل برنامج 

املدرس ي ، دفع دعم مباشر للنساء ألارامل 

معايير ومبالغ  في وضعية هشاشة وفق

 .  سيتم تحديدها بنص تنظيمي
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 44:التعديل رقم

 

 12: املادة  

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

 "صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري "املسمى  

 

 التعليل التعديل املادة 

 12املادة 

، 2214تغير وتتم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 

للسنة  44.21من قانون املالية رقم  24املادة أحكام 

، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2222املالية 

( 2221ديسمبر  71) 1422من شوال  12بتاريخ  1.21.748

 :كما وقع تغييرها و تتميمها

املدينة والتعمير وإعداد ............................. رغبة  -24املادة "

والاندماج الحضري، ويكون ...... التراب الوطني، يحدث 

وزير السكنى وسياسة املدينة هو آلامر بقبض موارده 

 12املادة 

، 2214تغير وتتم على  النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 

للسنة  44.21من قانون املالية رقم  24أحكام املادة 

، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2222ية املال

( 2221ديسمبر  71) 1422من شوال  12بتاريخ  1.21.748

 :كما وقع تغييرها و تتميمها

املدينة والتعمير ............................. رغبة  -24املادة "

 في................................................. ، والنهوض بقطاع الكراء

تجهيز ألاراض ي املفتوحة للتعمير، و النهوض بقطاع 

يهدف هذا التعديل إلى مساهمة صندوق التضامن 

للسكنى في دعم الاسر في مجال السكن املوجه للكراء 

 وتوفير النفقات املتعلقة بتأمين إلايجار
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وصرف نفقاته بالنسبة للعمليات املتعلقة بالسكنى 

اب الوطني هو وسياسة املدينة ووزير التعمير وإعداد التر 

آلامر بقبض موارده وصرف نفقاته بالنسبة للعمليات 

 .املتعلقة بالتعمير وإعداد التراب الوطني

 : يتضمن هذا الحساب

 :في الجانب الدائن"

.................................................................." 

...................................................................." 

 

 

 

 

 

 

 . و صرف نفقاته.................. الكراء،يحدث 

 

 

 :يتضمن هذا الحساب

 :في الجانب الدائن

 

........................................................................................" 

 ........................................................................................" 

من ثمن  %5املساهمة الطوعية بنسبة حصيلة " 

 ؛إلايجار

املساهمة إلاجبارية للمكرين عقارا هم للدولة حصيلة " 

 ؛من مبلغ إلايجار% 5ومؤسسا ها بنسبة 

خفيض القسط املعفى حصيلة املداخيل الناتجة عن ت"

 %"0 15إلى  .2من الرسم على إلايجار من 
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  :في الجانب املدين

 

 ................................... 

 

 

 

 :في الجانب املدين

 

......................................................................................." 

......................................................................................." 

النفقات املتعلقة بدفع إلاعانة املخصصة لدعم "

 0السكن املوجه للكراء

 0النفقات املتعلقة بت مين إلايجار"
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 1: التعديل رقم
*** 
 مكرر 3المادة رقم 

 نظام جبائي تفضيلي

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 
I –  استثناء ألحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يستفيد

والذين  سنة 06الذين تتجاوز أعمارهم المغاربة القاطنون بالخارج 
سنوات عند استيراد  16يثبتون إقامتهم في الخارج لمدة ال تقل عن 

على قيمة السيارات على  % 58ارات السياحية من تخفيض بنسبة السي

 .حالتها الجديدة
............................................................. 

 

 (الباقي بدون تغيير)

 
I –  استثناء ألحكام مدونة الجمارك والضرائب غير

المباشرة يستفيد المغاربة القاطنون بالخارج والذين يثبتون 
سنوات بالنسبة  4عن إقامتهم في الخارج لمدة ال تقل 

عند  لباقي المغاربة المقيمين بالخارجسنوات  01للطلبة و
على  % 58استيراد السيارات السياحية من تخفيض بنسبة 

 .قيمة السيارات على حالتها الجديدة
.......................................................... 

 
... 

 

 (الباقي بدون تغيير)

 : التعديل
 حذف السن األقصى  -

إضافة الطلبة لالئحة  -
 .المستفيدين

يهدف التعديل إلى : الغاية من التعديل
فتح المجال للطلبة المغاربة الذين يتابعون 
دراستهم بالخارج وكافة مغاربة العالم 
دون تحديد سن أقصى لالستفادة من 

 .الخصم
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 2: التعديل رقم

*** 

 مكرر مرتين 3المادة رقم 

 تسوية المتأخرات

 تبرير التعديل المقترحالتعديل  النص الحالي

 
 ........................................... ال يتم تحصيل العقوبات

 11والمكوس المذكورة قبل ........................................

 .4101 يونيو

 (الباقي بدون تغيير)

 
 .....................................ال يتم تحصيل العقوبات 

 13والمكوس المذكورة قبل .............................

 .4132دجنبر 

 (الباقي بدون تغيير)

 
يهدف التعديل إلى تمديد مدة اإلعفاء ألداء 

حتى  2612دجنبر  31الغرامات إلى غاية 
نعطي الوقت الكافي للملزمين من أجل أداء ما 
في ذمتهم من متأخرات خاصة وان تطبيق هذه 

نتيجة غياب  2613تعثرا سنة  التسوية عرفت
حمالت تحسيسية منسجمة من طرف الدولة 

 .والجماعات المحلية
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 3: التعديل رقم

*** 
 مكرر ثالث مرات 3المادة رقم 

 الرسوم الجمركية على السيارات

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 

 (الباقي بدون تغيير) 
يغير المخطط الخاص بمقادير رسم ,  4102ابتداء من فاتح يناير 

االستيراد المفروضة على المواد الصناعية الواردة في الفصول من 

من  2من تعريفة الرسوم الجمركية كما جاءت به المادة  79إلى  42

 : وذلك وفق البيانات التالية 4117للسنة المالية  21014قانون المالية 

 الرسوم الجمركية على السيارات

فاتح 
ناير ي

4117 

فاتح 
يناير 

4101 

فاتح 
يناير 

4100 

فاتح 
يناير 

4104 

فاتح 
يناير 

4101 

فاتح 
يناير 

4102 

4902% 4902% 42% 0902% 0902% 01% 

 (الباقي بدون تغيير) 

 
يهدف هذا التعديل إلى تقليص الفارق الجبائي بين 
السيارات المعفية تماما في إطار اتفاقية التبادل الحر 

التي تفرض عليها رسوم جمركية بنسبة والسيارات 

حيث أن هذا الفارق سيؤثر سلبا على % 0902

التنافسية في السوق المحلي ويحرم المستهلك المغربي 
 من فرصة اقتناء سيارات بأسعار ممتازة
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 4: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 القسم األول

 الشركاتالضريبة على 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 اإلعفاءات: 6المادة 

I- دائمةمخفض بصفة السعر الالضريبة وفرضها ب دائمة مناإلعفاءات ال 
 ةدائماإلعفاءات ال -ألف

 :تعفى كليا من الضريبة على الشركات
 ......................................................الجمعيات -°1   

        .......................................... 
 .............................مؤسسة الشيخ زايد  -°22   
-242مع مراعاة األحكام االنتقالية المنصوص عليها في المادة  -°22   

XXIII ،المستغالت الزراعية التي تحقق رقم أعمال سنوي يقل عن  أدناه
درهم فيما يخص دخولها الزراعية كما ( 0.555.555)خمسة ماليين 

 .46هي محددة في المادة 
 ........................................................ال يطبق 

 ............................................................................ 
II- اإلعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة 

 ............................................................ألف 
................................................................. 

 جيم الفرض المؤقت للضريبة بسعر مؤقت
°1- ........................................................... 

................................................................. 
تستفيد المستغالت الزراعية الخاضعة للضريبة من السعر  -°0

 اإلعفاءات: 6المادة 
I - مخفض بصفة السعر الالضريبة وفرضها ب دائمة مناإلعفاءات ال

 دائمة
 ةدائماإلعفاءات ال -ألف

 :تعفى كليا من الضريبة على الشركات
 ...................................................... الجمعيات-°1   

        ....................................... 
 .............................مؤسسة الشيخ زايد  -°22   
المستغالت الزراعية التي تحقق رقم أعمال سنوي يقل عن  -°22   

درهم فيما يخص دخولها الزراعية  (.0...0...0)ة ماليين عشر
 .46كما هي محددة في المادة 

 

 ...................................................... ال يطبق
....................................................... 

II-  اإلعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بسعر مخفض بصفة
 مؤقتة
 .....................................................ألف 

 بسعر مؤقتجيم الفرض المؤقت للضريبة 
°1- ........................................................... 

.......................................... 
°0-   

 
تطبق الضريبة على الشركات 
على المستغالت الزراعية التي 
تحقق رقم أعمال يعادل أو يفوق 

مليون  0بدل  ماليين درهم 15
. درهم المقترح من لدن الحكومة

ويقترح الفريق االستقاللي 
مناقشة اإلجراءات الجبائية 
المتعلقة بالقطاع الفالحي بناء 
على معطيات إحصائية دقيقة، 
وكذا تحديد األثر المترتبة من 

 .جراء تطبيق هذه اإلجراءات
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السنوات ( 0)جيم أدناه خالل الخمس  -II-12المنصوص عليه في المادة 
  .المتتالية ابتداء من السنة األولى لفرض الضريبةالمحاسبية األولى 
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 0: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 القسم األول

 الضريبة على الشركات

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 اإلعفاءات: 6المادة 

II-  اإلعفاءات المؤقتة الضريبة وفرضها بسعر مخفض
 بصفة مؤقتة

 .............................. -ألف

 اإلعفاءات المؤقتة -باء 

   1- ............................................... 

- ................................................... 

 
 الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض -جيم

............................................................ 

 (الباقي بدون تغيير)

 اإلعفاءات: 6المادة 

II- اإلعفاءات المؤقتة الضريبة وفرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة 

 .............................. -ألف

 اإلعفاءات المؤقتة -باء 

   1- ..................................................... 
- ................................................... 

 المغربية تنجز أشغاال باألقاليمالشركات والمقاوالت التي  -4   
 0791الجنوبية المسترجعة سنة 

 الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض -جيم

............................................................ 

 (الباقي بدون تغيير) 

تعرف األقاليم الجنوبية المغربية المسترجعة سنة 
الرغم وضعا خاصا، حيث أن الضرائب، ب 1220

من أنها مفروضة على كافة أقاليم المملكة بما فيها 
األقاليم الجنوبية، ال تطبق فعليا وال توجد إدارة 

هذا . ضريبية بهذه األقاليم غير المعفية قانونيا
الوضع يدفع المستثمرين بعدم المغامرة بأموالهم 
بهذه األقاليم، إضافة إلى أن المقاوالت القائمة حاليا 

ق المسترجعة ال يحق لها استرجاع بتلك المناط
 .الضريبة على القيمة المضافة

لذلك، إذا لم يكن ممكنا إلدارة الضرائب من فتح 
مصالح المركزية لها باألقاليم الجنوبية المسترجعة 

، إسوة بباقي األقاليم المغربية، فنطالب 1220سنة 
بتمكن المقاوالت التي تعمل بهذه المناطق من 

عفاء الكلي من الضريبة على االستفادة من اإل
 .الشركات

ورغم التزام الحكومة خالل السنوات األخيرة بإيجاد 
حلول واقعية ومنصفة لهذه المشاكل، إال أن واقع 
الحال بقي على وضعه، مما يعتبر إجحافا في حق 

 .المقاولة المستثمرة باألقاليم الجنوبية
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 6: التعديل رقم
 4المادة رقم 
 للضرائبالمدونة العامة 

 القسم األول
 الضريبة على الشركات

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 سعر الضريبة: 12المادة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- السعر العادي 
:يحدد سعر الضريبة على الشركات كما يلي  

35 -ألف  ؛%

32 -باء % فيما يخص مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة  

 سعر الضريبة: 12لمادة ا

I- جدول حساب الضريبة 
 جدول حساب الضريبة -ألف

 : يحدد سعر الضريبة على الشركات حسب الجدول التالي

 ؛ألف درهم .01الشركات التي ال يتعدى رأسمالها : 2% -
ألف درهم  010 الشركات التي يتراوح رأسمالها ما بين :1% -

 ؛ألف درهم ..1و
ألف درهم  1.0 الشركات التي يتراوح رأسمالها ما بين: %.0 -

 ؛مليون درهمو
مليون درهم  الشركات التي يتراوح رأسمالها ما بين: 01% -

 ؛مليون درهم ..2وودرهم واحد 
مليون درهم  ..2الشركات التي يتراوح رأسمالها ما بين : 21% -

 ؛مليون درهم ..1وودرهم واحد 
 ؛مليون درهم ..1الشركات التي يفوق رأسمالها : %.0 -

II- السعر العادي 
:يحدد سعر الضريبة على الشركات كما يلي  

35 -ألف  ؛%

09 -باء % فيما يخص مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في  

حكمها وبنك المغرب ومؤسسات االتصال وصندوق اإليداع والتدبير 

.وشركات التأمين وإعادة التأمين  

تماشيا مع احترام مبدأ العدالة الجبائية وجعل 
المنظومة الجبائية المطبقة على الشركات 
أكثر إنصافا وتوازنا وتراعي قدرات 
الشركات على أداء الضريبة المطبقة 
وتراتبيته حسب األرباح، بالشكل الذي يضمن 

 .افسية المتوخاةلها التن

ويؤسس إذن هذا التعديل للتدرج بالنسبة 
 :للضريبة على الشركات، من حيث

  أنه يضع نظام ضريبي للمقاول الذاتي أو
، وذلك (المقاولة الصغيرة جدا)االجتماعي 

في غياب تصور متكامل للمقاولة 
االجتماعية كآلية ناجعة إلدماج القطاع 

ة غير المهيكل في األنشطة االقتصادي
المنظمة وخلق مشاريع مدرة للدخل 

 .وتحقيق التنمية البشرية
  أنه يراعي ضرورة إنعاش المقاوالت

الصغرى والمتوسطة كأحد اآلليات الناجعة 
لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية 

 . االقتصادية واالجتماعية
  أنه يضمن التنافسية للمقاوالت األخرى

لتلعب دورها الكامل في خلق الثروة 
 .ل وإنعاش االقتصاد الوطنيوالشغ
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ومؤسسات االتصال وصندوق في حكمها وبنك المغرب 

.اإليداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين  

(الباقي بدون تغيير)  

(الباقي بدون تغيير)   
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 2: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 القسم األول

 الضريبة على الشركات

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 سعر الضريبة: 12المادة 
................................................... 

II- األسعار النوعية للضريبة 
...................................................................... 
..................................................................... 

III- ............................................................... 
...................................................................... 

 .رقم التعريف بالضريبة على الشركات..................... 
 
 
 

 (الباقي بدون تغيير)

 سعر الضريبة: 12المادة 
................................................... 

II- األسعار النوعية للضريبة 
...................................................................... 
..................................................................... 

III- ............................................................... 
...................................................................... 

 .رقم التعريف بالضريبة على الشركات..................... 
V-  تستفيد الشركات التي تنجز عمليات البحث و التطوير من خصم من

من مجموع مصاريف هذه  % .2يبة على الشركات يساوي الضر
 .العمليات

 
 (الباقي بدون تغيير) 

 
الغرض من هذا التعديل هو 

تشجيع المقاوالت على البحث 
 .واالبتكار

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4.12برسم السنة املالية  11.011تقرير مشروع قانون املالية رقم                   جلنة املالية والتنمية االقتصادية            الربملان ــ جملس النواب       

 

 
95 

 

 2: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 القسم األول

 الضريبة على الشركات

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 سعر الضريبة: 12المادة 
................................................... 

II- األسعار النوعية للضريبة 
...................................................................... 

..................................................................... 
III- ............................................................... 

...................................................................... 
 .رقم التعريف بالضريبة على الشركات..................... 

 
 
 

 (الباقي بدون تغيير)

 الضريبةسعر : 12المادة 
................................................... 

II- األسعار النوعية للضريبة 
...................................................................... 
..................................................................... 

III- ............................................................... 
...................................................................... 

 .رقم التعريف بالضريبة على الشركات..................... 
VI-  خصم  لتحسين النجاعة الطاقية منتستفيد الشركات التي تنجز عمليات

من مجموع مصاريف هذه  % .2من الضريبة على الشركات يساوي 
 0العمليات

 (الباقي بدون تغيير) 

 
يهدف التعديل إلى تشجيع 
المقاوالت على استعمال 
التجهيزات واآلالت التي تعمل 
على االقتصاد في الطاقة، خاصة 
التجهيزات التي تعمل بالطاقة 

 المتجددة
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 2 :التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 القسم الثاني

 الضريبة على الدخل

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 خصوم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة: 22المادة 

تخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة كما 
 :أعاله 20هو محدد في المادة 

    I –  أعاله؛.....................مبلغ الهبات 

   II –  من مجموع الدخل المفروضة  % 15في حدود
عليه الضريبة، و ذلك بغرض تملك أو بناء مسكن 

 : رئيسي

وكذا .......................... مبلغ فوائد  -
 المنشآت؛

في .......................... أو مبلغ الربح  -
 .حكمها

 .......يتوقف الخصم 

 (الباقي بدون تغيير) 

 خصوم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة: 22المادة 

تخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة كما 
 :أعاله 20هو محدد في المادة 

    I –  أعاله؛.....................مبلغ الهبات 

   II –  من مجموع الدخل المفروضة  % .2في حدود
و ذلك بغرض تملك أو بناء مسكن عليه الضريبة، 

 : رئيسي

وكذا .......................... مبلغ فوائد  -
 المنشآت؛

في .......................... أو مبلغ الربح  -
 .حكمها

 .......يتوقف الخصم 

 (الباقي بدون تغيير) 

 
 : التعديل

 .% 25إلى  % 15رفع نسبة الخصم من 

 : الغاية من التعديل

يهدف التعديل إلى رفع نسبة الخصم من مجموع الدخل 
المفروضة عليه الضريبة المطبق على فوائد القروض 
بالنسبة لألشخاص الذين يقتنون أو يشيدون مساكن 

، وذلك تشجيعا % 25إلى  % 15رئيسية من 
للطبقات الفقيرة والمتوسطة التي ترغب في الحصول 

 .يعلى قرض بغرض تملك أو بناء مسكن رئيس
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 15: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 القسم الثاني

 الضريبة على الدخل

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 اإلعفاءات: 42المادة 
I- إعفاءات دائمة 

 ..................................................... 
 
 
 
 

II-  للضريبة بسعر محفضالفرض المؤقت 
 

 اإلعفاءات: 42المادة 
I- إعفاءات دائمة 

 ..................................................... 
II-  إعفاء مؤقت 

الشركات دخول  تعفى من الضريبة على الدخل
المغربية الجنوبية والمقاوالت التي تنجز أشغاال باألقاليم 

 0791المسترجعة سنة 
III-  الفرض المؤقت للضريبة بسعر محفض 

 
 
 

تعرف األقاليم الجنوبية المغربية المسترجعة سنة 
وضعا خاصا، حيث أن الضرائب، بالرغم  1220

من أنها مفروضة على كافة أقاليم المملكة بما فيها 
األقاليم الجنوبية، ال تطبق فعليا وال توجد إدارة 

هذا . ضريبية بهذه األقاليم غير المعفية قانونيا
الوضع يدفع المستثمرين بعدم المغامرة بأموالهم 
بهذه األقاليم، إضافة إلى أن المقاوالت القائمة حاليا 
بتلك المناطق المسترجعة ال يحق لها استرجاع 

 .الضريبة على القيمة المضافة
 

لذلك، إذا لم يكن ممكنا إلدارة الضرائب من فتح 
المسترجعة  مصالح المركزية لها باألقاليم الجنوبية

، إسوة بباقي األقاليم المغربية، فنطالب 1220سنة 
بتمكن المقاوالت التي تعمل بهذه المناطق من 
االستفادة من اإلعفاء الكلي من الضريبة على 

 .الشركات
 

ورغم التزام الحكومة خالل السنوات األخيرة بإيجاد 
حلول واقعية ومنصفة لهذه المشاكل، إال أن واقع 

على وضعه، مما يعتبر إجحافا في حق الحال بقي 
 .المقاولة المستثمرة باألقاليم الجنوبية
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 11: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 القسم الثاني

 الضريبة على الدخل

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 تحديد األجور والدخول المعتبرة في حكمها: 06المادة 

 المرتبات -
 التعويضات والمكافآت -
 األجور -
............................. اإلعانات الخاصة -

 الممنوحة لمسيري الشركات؛
 المعاشات؛ -

 
 اإليرادات العمرية؛ -
المنافع النقدية أو النفعية الممنوحة زيادة على  -

 .الدخول المشار إليها أعاله
 

 (الباقي بدون تغيير) 

 والدخول المعتبرة في حكمهاتحديد األجور : 06لمادة ا

 المرتبات -
 التعويضات والمكافآت -
 األجور -
............................. اإلعانات الخاصة -

 الممنوحة لمسيري الشركات؛
تحذف المعاشات من )؛ (تنسخ) -

  )الدخول المفروضة عليها الضريبة
 اإليرادات العمرية؛ -
المنافع النقدية أو النفعية الممنوحة زيادة على  -

 .الدخول المشار إليها أعاله
 

 (الباقي بدون تغيير) 

 
يرمي هذا التعديل إلى حذف المعاشاات مان قائماة  -

الاااادخول المفروضااااة عليهااااا الضااااريبة اعتبااااارا 

 نللوضااااااعية المزريااااااة للمااااااوظفين والمااااااأجوري

المحاااالين علاااى التقاعاااد، خاصاااة مااانهم المنتماااون 

 .للطبقة المتوسطة

 .لمواليمالئمة هذا التعديل مع التعديل ا -

 

 

 
 

 
 



 4.12برسم السنة املالية  11.011تقرير مشروع قانون املالية رقم                   جلنة املالية والتنمية االقتصادية            الربملان ــ جملس النواب       

 

 
99 

 

 12 : التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 القسم الثاني

 الضريبة على الدخل

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 اإلعفاءات:  02المادة 
 :تعفى من الضريبة على الدخل

°1 –  
°2  –
°3  –
 .ولخلفهممعاشات العجز الممنوحة للعسكريين – °4

 
 (الباقي بدون تغيير) 

 اإلعفاءات: 02المادة 
 :تعفى من الضريبة على الدخل

°1 –  
°2  –
°3  –
ومعاشات العجز الممنوحة للعسكريين  المعاشات – °4

 .ولخلفهم
 (الباقي بدون تغيير) 

 
الغاية من التعديل هو إعفاء المعاشات من أداء الضريبة 

المتقاعدين،  على الدخل نظرا لهزالة معاشات جل
ونظرا كذلك للحاجة الماسة للمتقاعدين في هذه المرحلة 
من العمر العناية الخاصة وللعالج من األمراض التي 
تصيب أغلبهم، خاصة وأن ذلك مكلف وأن إمكانياتهم 

 .المادية غالبا ما ال تكفي حتى للمصروف اليومي
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 13: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 العامة للضرائبالمدونة 

*** 
 القسم الثاني

 الضريبة على الدخل

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 الخصوم: 02المادة 
تخصم من المبالغ اإلجمالية المنصوص عليها  

 :أعاله 02المادة ...............................
I -  المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو.............. 

 ...............................المبالغ المحجوزة  -   
 V-  المبالغ المدفوعة ...........................

 أدناه؛ II -60المنصوص عليه في المادة ................ 
 
 

 
 (الباقي بدون تغيير)

 الخصوم: 02المادة 
.. ..................تخصم من المبالغ اإلجمالية المنصوص عليها 

 :أعاله 02المادة 
I -  المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو.............. 

 ...............................المبالغ المحجوزة  -   
V-  المنصوص عليه في ....................... المبالغ المدفوعة

 أدناه؛ II-60المادة 
VI-  درهم لكل طفل  ...10في حدود نفقات تمدرس األطفال

 0سنويا
غير أن مجموع المبالغ المرتبطة بتمدرس األطفال المخصومة 

 0درهما سنويا ...010ال يمكن أن تتجاوز 
 (الباقي بدون تغيير) 

 
يتوخى التعديل إقرار الحق في خصم مبالغ تمويل 

، إذ أن إعفاء جزء من المبالغ المرتبطة بتمدرس الدراسة
فيه نوع من العدالة  األطفال من الضريبة على الدخل

ومن شأنه أن يخفف من العبء المادي لآلباء،  االجتماعية
 . وبالتالي يشجعهم على تمدرس أبنائهم

 
في  وناص الذي يستثمروال يعقل أن تشجع الدولة الخف

، خاصة منها المنتمية للطبقة القطاع وتحرم األسر
أخذ التحمالت العائلية بعين االعتبار عند  المتوسطة، من

 .احتساب الضريبة على الدخل
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 14 :التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 :القسم الثاني

 الضريبة على الدخل  

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 :عليه الضريبةتحديد الربح العقاري المفروضة : 60المادة 
I- ........................................ 
II-  يضاف إلى ثمن التملك................ 

وفق الشروط المنصوص عليها في .......................... 
 :أدناه 224المادة 

في حالة تفويت عقارات وقع تملكها عن طريق اإلرث يمثل 
 :ثمن التملك الواجب اعتباره

بعوض من طرف الهالك للعقار الذي ورثه ثمن التملك  -
 .المفوت أو ثمن تكلفته في حالة بنائه من طرف الهالك

أدناه القيمة  224أو إذا تعذر ذلك، ومع مراعاة أحكام المادة  -
التجارية للعقارات يوم نقل ملكيتها إلى الهالك عن طريق 

 .اإلرث أو الهبة كما صرح بها الوارث المفوت
 ................................يت في حالة التفو    

 .%25منه نسبة ................................... 
 (الباقي بدون تغيير) 

 :تحديد الربح العقاري المفروضة عليه الضريبة: 60المادة 
I- ........................................ 
II-  يضاف إلى ثمن التملك................ 

وفق الشروط المنصوص عليها في ......... .................
 :أدناه 224المادة 

في حالة تفويت عقارات وقع تملكها عن طريق اإلرث يمثل ثمن 
 :التملك الواجب اعتباره

 (0تنسخ) -
 

 (0تنسخ) -
 

 
 ................................في حالة التفويت     

 .%25منه نسبة ................................... 
 (الباقي بدون تغيير) 

 
 .ترك الوضع كما هو عليه: التعديل

 : الغاية من التعديل

نظرا لكون العديد من العقارات التي يتم تملكها 

عن طريق اإلرث قد تم اقتناؤها خالل الفترة 

التي كانت أثمنة العقارات هزيلة جدا، فإن 

تطبيق الضريبة على األرباح المهنية انطالقا من 

اقتنائها من طرف الهالك سوف يرفع مبلغ تاريخ 

الضريبة المستحق إلى مستوى عالي جدا 

 .سيحول دون بيع وتصفية هذه العقارات
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 10 :التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 القسم الثاني

 الضريبة على الدخل

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 أسعار الضريبة :23المادة 
 

I- جدول حساب الضريبة  
 :يحدد عل النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل

درهم، معفاة من  35.555شريحة الدخل إلى غاية  -
 الضريبة؛

 05.555إلى  35.551بالنسبة لشريحة الدخل من  15% -
 درهم؛

 65.555إلى  05.551بالنسبة لشريحة الدخل من  25% -
 درهم؛

 
 25.555إلى  65.551بالنسبة لشريحة الدخل من  35% -

 درهم؛
 125.555إلى  25.551بالنسبة لشريحة الدخل من  34% -

 درهم؛
 .لما زاد على ذلك 32% -
 
 

 (الباقي بدون تغيير)

 أسعار الضريبة :23المادة 
 

I- جدول حساب الضريبة  

 :يحدد عل النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل

 درهم، معفاة من الضريبة؛ 36.555غاية شريحة الدخل إلى  -

 05.555إلى  36.551بالنسبة لشريحة الدخل من  15% -
 درهم؛

 65.555إلى  05.551بالنسبة لشريحة الدخل من  01% -
 درهم؛

 25.555إلى  65.551بالنسبة لشريحة الدخل من  24% -
 درهم؛

 125.555إلى  25.551بالنسبة لشريحة الدخل من  35% -
 درهم؛

 ...24.0إلى  0..02.0بالنسبة لشريحة الدخل من  04% -
 درهم؛

 43...0.إلى  0..24.0بالنسبة لشريحة الدخل من  03% -
 درهم؛

 0لما زاد على ذلك %.4 -

 (الباقي بدون تغيير) 

يهدف هذا التعديل إلى جعل المنظومة الضريبية 
 إلىالمطبقة على الدخل أكثر إنصافا وأكثر توازنا، و

ئي المفروض على الطبقات تخفيف العبء الجبا
 : المتوسطة، وذلك عبر

إعفاء شريحة الملزمين ذوي الدخل الذي يقل عن  -
 .ألف درهم 36

% 16إلى % 25تخفيض معدل الضريبة من  -
 65.555إلى  05.551بالنسبة للشريحة من 

 .درهم
% 24إلى % 35تخفيض معدل الضريبة من  -

 درهم 25.555إلى  65.551بالنسبة للشريحة من 
إلى  25.551من  ينجديد ينإحداث شطر -

 %35درهم بمعدل ضريبة محدد في  125.555
درهم بمعدل ضريبة محدد  425.555واكثر من 

 .%45في 

إن هذا التوزيع المقترح لألشطر ومعدالت الضريبة 
إذ بالرغم  شرائية للطبقات المتوسطة، رةديراعي الق

التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل توسيع من 
وتقوية الطبقات المتوسطة هدفا لكل السياسات 

الرغم من الدراسات العلمية التي وبالعمومية، 
الحكومة الحالية لم ، إال أن أنجزتها الحكومة السابقة

 .تقدم أي مقترح في اتجاه توسيعها وتقويتها
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 16: لتعديل رقما 
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 القسم الثالث

 الضريبة على القيمة المضافة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 اإلعفاء دون الحق في الخصم: 21المادة 
 :تعفى من الضريبة على القيمة المضافة

   I – البيوع الواقعة على السلع التالية  -ألف
 :غير المستهلكة في مكان البيع

   °1 –  ....................................... 
– ........................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (تنسخ) -باء
 (الباقي بدون تغيير)

 اإلعفاء دون الحق في الخصم: 21المادة 
 :تعفى من الضريبة على القيمة المضافة 

   I – البيوع الواقعة على السلع التالية غير المستهلكة في مكان البيع -ألف : 
   °1 –  ...................................................... 

- ...................................................... 
 القهوة؛ – °3   
 الزبدة؛ – °7   
 األرز المصنع والدقيق وسميد األرز و دقيق النشويات – .°0   
 العجائن الغذائية؛ -°00   
الماء المزودة به شبكات التوزيع العام و كذا خدمات التطهير المقدمة  -°02   

 للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير؛
 الطاقة الكهربائية؛ -°00  
  0األلواح الشمسية و المعدات المصاحبة –°04   
   

 (تنسخ) -باء
 (الباقي بدون تغيير) 

إعفاء عدد من المواد األكثر استهالكا من شأنه إن  -
أن يقوي القدرة الشرائية للمواطنين ويدعم الطلب 

 .الداخلي على االستهالك
إعفاء األجهزة المستعملة في إنتاج الطاقة إن  -

على إنتاج الطاقة  الشمسية من شأنه التشجيع
الكهربائية عبر هذه الوسائل، وذلك انسجاما مع 

إذ . اإلستراتيجية الطاقية و التوجه الجديد للحكومة
مع تطور التكنولوجيات واالبتكار، أصبحت 
مساهمة الطاقة المتجددة، تتزايد في تلبية العديد 
من االحتياجات بالوسطين القروي والحضري، 

دة من هذه الطاقات، فإننا ومن أجل توسيع االستفا
نقترح إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على 
األجهزة المستعملة في إنتاج الطاقات المتجددة 

 :لألسباب التالية
تنويع مصادر الطاقة المستعملة ببالدنا بتطوير  –

 .استعمال الطاقات المتوفرة محليا
المساهمة في تخفيض التبعية الطاقية للمغرب  –

 .% 95والتي تناهز 
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 12: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 القسم الثالث

 الضريبة على القيمة المضافة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 اإلعفاء مع الحق في الخصم: 22المادة 
I-  الضريبة على تعفى من

المنصوص عليه في ..................................
 : أدناه 151المادة 

   °1 – ........................................ 
       – ........................................ 
       – ........................................ 

معدة للتعليم الخاص أو السلع التجهيزية ال – °2   
والمعدة ....................... التكوين المهني   

 .خصيصا لهذا الغرض
ويطبق هذا اإلعفاء وفق الشروط المنصوص عليها في 

 .أعاله 6
 (الباقي بدون تغيير) 

 اإلعفاء مع الحق في الخصم: 22المادة 
I-  المنصوص عليه ..................................تعفى من الضريبة على

 : أدناه 151في المادة 
   °1 – ........................................ 

       – ........................................ 
 .مزاولة نشاطها........................ أموال االستثمار  °6   

       – ........................................ 
السلع التجهيزية المعدة للتعليم الخاص أو التكوين المهني    – °2   

 .والمعدة خصيصا لهذا الغرض....................... 
 

عدم تحديد مدة زمنية معينة لالستفادة من اإلعفاء بالنسبة ألموال )
 (االستثمار وللسلع التجهيزية المعدة للتعليم الخاص

 
 (الباقي بدون تغيير) 

 
إلى تشجيع القطاع الخاص العامل في  يهدف التعديل

مجال التعليم والتكوين ليساهم في تخفيف العبء على 
 .القطاع العمومي
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 12: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 القسم الثالث

 الضريبة على القيمة المضافة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 اإلعفاء مع الحق في الخصم: 22المادة 
I-  تعفى من الضريبة على

 151المنصوص عليه في المادة ..................................
 : أدناه
   °1 – ............................................... 

       – ............................................... 
 ؛(تنسخ) – °3   
 األسمدة؛ – °4   
 .الغالب في الخالئط...........................    

 (الباقي بدون تغيير) 

 اإلعفاء مع الحق في الخصم: 22المادة 
I-  تعفى من الضريبة على

 151المنصوص عليه في المادة ..................................
 : أدناه
   °1 – ............................................... 

       – ............................................... 
 أدوات وشباك الصيد المعدة لمحترفي الصيد البحري؛ – °3   

 األسمدة؛ – °4   
  الغالب في الخالئط...........................          

 (الباقي بدون تغيير)

 
وشباك الصيد المعدة إلبقاء على استفادة أدوات ا

من اإلعفاء من  لمحترفي الصيد البحري
 .الضريبة على القيمة المضافة
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 12: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 القسم الثالث

 الضريبة على القيمة المضافة

 التعديلتبرير  التعديل المقترح النص الحالي

 اإلعفاء مع الحق في الخصم: 22المادة 
I-  تعفى من الضريبة على

 151المنصوص عليه في المادة ..................................
 : أدناه
   °1 – ............................................... 

       – ............................................... 
       – ............................................... 

 األسمدة؛ – °4   
 .الغالب في الخالئط...........................    
المنتجات والمعدات التالية إذا كانت مخصصة ألغراض  – °0   

 : فالحية ال غير
 (نسخ عدد من المعدات الفالحية)

 (الباقي بدون تغيير)

 اإلعفاء مع الحق في الخصم :22المادة 
I-  تعفى من الضريبة على

المنصوص عليه في المادة ..................................
 : أدناه 151

   °1 – ............................................... 
       – ............................................... 
       – ............................................... 

 األسمدة؛ – °4   
  الغالب في الخالئط...........................          

المنتجات والمعدات التالية إذا كانت مخصصة  – °0    
 : ألغراض فالحية ال غير

الرجوع إلى إعفاء كل المعدات الفالحية التي تم : التعديل)
مالية من قائمة المستفيدين من حذفها في مشروع قانون ال

 (0هذا اإلعفاء
 (الباقي بدون تغيير)

 
نظرا لكون العديد من المعدات الفالحية يستغلها 
الفالحون الصغار والمتوسطون، فإننا نقترح التراجع 
 عن عدم إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة

حتى ال يتم إضاعة كل آثار التحفيزات الممنوحة لهذا 
 ..عالقطا
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 25: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

--- 
 القسم الثالث

 الضريبة على القيمة المضافة
 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 اإلعفاء مع الحق في الخصم: 22المادة 
I- المنصوص عليه .................تعفى من الضريبة

 : أدناه 151في المادة 
   °1 – ........................................ 
   °2 – ........................................ 

        -  ........................................ 
عمليات تفويت المساكن االجتماعية المعدة  – °22

للسكن الرئيسي التي تتراوح مساحتها المغطاة ما بين 
متر مربع و ال يتعدى ( 155)و مائة ( 05)خمسين 

درهم ( 205.555)ثمن بيعها مائتين و خمسين ألف 
 .دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة

 – 23المادة ............................... و يمنح هذا 
I . 
 ............................بناء األحياء  – °22

 (الباقي بدون تغيير)

 اإلعفاء مع الحق في الخصم: 22مادة ال
I- 151المنصوص عليه في المادة .................تعفى من الضريبة 

 : أدناه
   °1 – ........................................ 
   °2 – ........................................ 

        -  ........................................ 
 0عمليات بناء أو اقتناء المسكن األول المعد للسكن الرئيسي – °22
 
 
 
 
 
 
 ............................بناء األحياء  – °22

 (الباقي بدون تغيير)

 
يهدف التعديل إلى تشجيع الموظفين ذوي الدخل 

المتوسط من امتالك مسكن رئيسي يليق بوضعيتهم، 

سوق العقار  خاصة وأنه نظرا لألسعار المتداولة في

حاليا، فإنه من النادر وجود مساحة من الحجم أعاله 

بالثمن المذكور في النص األصلي، لذا نقترح إعفاء 

المسكن األول المعد للسكن الرئيسي من الضريبة على 

 .القيمة المضافة مع الحق في الخصم
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 21: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

--- 
 القسم الثالث

 الضريبة على القيمة المضافة
 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 األسعار المخفضة: 22المادة 

 :تخضع الضريبة بالسعر المخفض

 : مع الحق في الخصم %2البالغ  -°1

 :عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده
 ......................................الماء المزودة  -
- ...................................................... 
- ....................................................... 
 ...................................ر المصفى السك -
 ؛(تنسخ) -
 مسحوق الحليب؛ -

 (الباقي بدون تغيير)

 األسعار المخفضة: 22المادة 

 :تخضع الضريبة بالسعر المخفض

 : مع الحق في الخصم %2البالغ  -°1

 :عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده
 ......................................الماء المزودة  -
- ........................................................... 
- ............................................................ 
 ........................................السكر المصفى  -
 مصبرات السردين؛ -
 مسحوق الحليب؛ -

 (الباقي بدون تغيير)

 
نظرا لكون مصبرات السردين تعتبر من المواد 

األكثر استهالكا لدى الشرائح االجتماعية الفقيرة، 

نقترح اإلبقاء على إخضاع هذه المادة للسعر 

 .%2المحفض 
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 22: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

--- 
 القسم الثالث

 الضريبة على القيمة المضافة
 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 األسعار المخفضة: 22المادة 

 :المخفضتخضع الضريبة بالسعر 

 : مع الحق في الخصم %2البالغ  -°1

............................................................... 
 مع الحق في الخصم %15البالغ  -°2
 .............................................عمليات بيع -
- ........................................................... 
- ............................................................ 
 ..................................عمليات إيجار العقارات  -

 المجموعة السياحية؛......................................... 
 ؛الزيوت السائلة الغذائية -

 (الباقي بدون تغيير) -

 (الباقي بدون تغيير)

 األسعار المخفضة: 22المادة 

 :تخضع الضريبة بالسعر المخفض

 : مع الحق في الخصم %2البالغ  -°1

............................................................... 
 مع الحق في الخصم %15البالغ  -°2
 .............................................عمليات بيع -
- ........................................................... 
- ............................................................ 
 ..................................عمليات إيجار العقارات  -

 المجموعة السياحية؛......................................... 
الوطنية الورقية العمليات المتعلقة باإلشهار في الجرائد  -

 ؛وااللكترونية
 ؛الزيوت السائلة الغذائية -

 (الباقي بدون تغيير)

 

يهدف الفريق االستقاللي من التعديل دعم 

وتنمية مداخيل المقاوالت الوطنية التي تصدر 

الجرائد الوطنية الورقية واالكترونية 

وتشجيعها على االستثمار وخلق الموارد 

 .الدولية في الميدانالبشرية ومواجهة المنافسة 
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 23: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

--- 
 القسم الثالث

 الضريبة على القيمة المضافة
 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 األسعار المخفضة: 22المادة 

 :تخضع الضريبة بالسعر المخفض

 : مع الحق في الخصم %2البالغ  -°1
............................................................... 

......................................................... 
............................................................... 

 : %14البالغ  -°3

 :مع الحق في الخصم - أ

 ...................................الزبدة باستثناء  -

- ................................................. 

- ................................................. 

 ؛والبضائععمليات نقل المسافرين  -

 ...................................العربة السيارة  -

 .في صنعهما..................................... 

 :حق في الخصممن غير  - ب

 (الباقي بدون تغيير) 

 األسعار المخفضة: 22المادة 

 :تخضع الضريبة بالسعر المخفض

 : مع الحق في الخصم %2البالغ  -°1
............................................................... 

......................................................... 
............................................................... 

 : %14البالغ  -°3

 :مع الحق في الخصم - أ

 ...................................الزبدة باستثناء  -

- ................................................. 

- ................................................. 

 (حذف كلمة البضائع)عمليات نقل المسافرين؛  -

 ...................................العربة السيارة  -

 .في صنعهما..................................... 

 :من غير حق في الخصم - ب

 (الباقي بدون تغيير) 

 
 :التعديل

حذف البضائع من العمليات التي تخضع للسعر 

وجعلها تخضع للسعر العادي  %14المخفض 

25%. 

 :تعليل التعديل

تمكين العاملين في قطاع نقل  يهدف هذا اإلجراء إلى

 .البضائع من استرداد الضريبة على القيمة المضافة
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 24: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

--- 
 القسم الثالث

 الضريبة على القيمة المضافة
 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 األسعار الخاصة: 155المادة 

 :%35تخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر  -أ
السيارات الفاخرة التي يفوق سعرها الصافي خالص  -

 درهم؛( 255.555)ألف من الضرائب ثمانمائة 
 الطائرات السياحية؛ -
 الدراجات المائية؛ -
  اليخوت؛ -
 السيكار بمختلف أنواعه؛ -
 المجوهرات الفاخرة والماس؛ -

 ...................... 26استثناء من أحكام المادة  -ب
 .في مكان البيع...................................     

 ..............................تخضع للضريبة على  -ج
 .البالتين أو الفضة.................................     

 (الباقي بدون تغيير) 

 األسعار الخاصة: 155المادة 

 :%.0تخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر  -أ

السيارات التي يفوق سعرها الصافي خالص من الضرائب  -
 درهم؛( 1...0..)ألف ثمانمائة 

 الطائرات السياحية؛ -

 الدراجات المائية؛ -

  ؛وبواخر الترفيه اليخوت -

 السيكار بمختلف أنواعه؛ -

 ؛والماس واألحجار الكريمة المجوهرات الفاخرة -

 الرخام المستورد -

 الكريستال واألواني الفاخرة -

 0اللوحات الفنية الفاخرة -

 ...................... 26استثناء من أحكام المادة  -ب
 .في مكان البيع...................................     

 ..............................تخضع للضريبة على  -ج
 .البالتين أو الفضة.................................     

 (الباقي بدون تغيير) 

 
 :يهدف هذا اإلجراء إلى

تحقيق العدالة الجبائية من خالل إقرار نسب  .1
ضريبية معقولة على بعض مظاهر الثراء، 
فمن غير المعقول أن تتساوى معدالت 

 كافة المواد العادية والفاخرةالضريبة بين 
 .ضمان مداخيل إضافية للخزينة العامة .2
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 20: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 القسم الفرعي الثاني

 نظام الضريبة على القيمة المضافة حين االستيراد

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 اإلعفاءات: 123المادة 
 :تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين االستيراد

   °1 –  
......................... 

........................... 
 

األدوية المضادة للسرطان و األدوية المضادة اللتهاب الكبد  – °32   

 و أدوية أمراض السكري، والربو،( Hépatites b et c) الفيروسي 

 .أو السيدا القلب والشرايينو

 
 
 
 

..................................................... 
....................................... 

   °42 –  ......................................... 
 (الباقي بدون تغيير) 

 اإلعفاءات: 123المادة 
 :تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين االستيراد

   °1 –  
......................... 

........................... 
 

األدوية المضادة للسرطان و األدوية المضادة – °32   
و أدوية ( Hépatites b et c) اللتهاب الكبد الفيروسي 

 أو السيدا، القلب والشرايينوأمراض السكري، والربو، 
اش، أو في والضغط الدموي، واألدوية المستعملة في اإلنع

 Les molécules)أو الجزيئات األساسية  تصفية الدم،
de base) . 

..................................................... 
....................................... 

   °42 –  ......................................... 
 (الباقي بدون تغيير) 

 
تجميع كل اإلعفاءات المتعلقة  الهدف من التعديل هو

باألدوية في نفس البند برسم اإلعفاء من الضريبة 

 .على القيمة المضافة
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 26: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 القسم الفرعي الثاني

 نظام الضريبة على القيمة المضافة حين االستيراد

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 تخصيص حصيلة الضريبة والتدابير االنتقالية: 120المادة 
I- ...................................................... 
II-  تستفيد المنشآت.................................... 

..................................................... 
VII-  3° - 151بصفة استثنائية واستثناء من أحكام المادة 

أعاله، يخصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة لشهر 
 2514القابل لالستنزال في شهر يناير  2513ديسمبر 

هذا ( 0/1)سنوات في حدود خمس( 0)على مدة خمس 
 ................................المبلغ عن كل سنة 

 .2514ابتداء من سنة ....... ..................
 (الباقي بدون تغيير)

 تخصيص حصيلة الضريبة والتدابير االنتقالية: 120المادة 
I- ....................................................

.. 
II-  تستفيد المنشآت.................................... 

..................................................... 
 3° - 151بصفة استثنائية واستثناء من أحكام المادة 

أعاله، يخصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة لشهر 
، 2514القابل لالستنزال في شهر يناير  2513ديسمبر 

على مدة  درهم( ...1.0)الذي يفوق خمسين ألف 
هذا المبلغ عن ( 0/1)في حدود خمسسنوات ( 0)خمس 
 ................................كل سنة

 .2514ابتداء من سنة ......................... 
 (الباقي بدون تغيير)

 اديين،صيستجيب هذا التدبير لتطلعات الفاعلين االقت

سنوات دون  5إال أن اعتماد مبدأ التمديد لفترة 

بة على القيمة المسافة ريضمن ال)تمييز في المبالغ 

عف من ض، سي(2013هر ديسمبر شم لصالقابلة للخ

أال يجوز .ود على خزينة المقاوالت شالتأثير المن

اعتماد هذا التمديد انطالقا من مبلغ مهم، علما أن 

تقدير تأثير هذا التدبير على ميزانية الدولة تم تقييمه 

 3تم تقدير مبلغ  (كل مبالغ فيه مقارنة مع الواقعشب

إن . )سنوات 5مليارات دراهم منذ ما يزيد عن 

أنه شسنوات من  5الحفاظ على مبدأ التمديد لفترة 

 .2013هر ديسمبر شأن يجمد تسديدات 
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 22: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 القسم الرابع

 واجبات التسجيل

 تبرير التعديل المقترحالتعديل  النص الحالي

 الواجب الثابت: 130المادة 
II-  تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت

 :درهم( 255)البالغ مائتي 
 ......................التنازل عن ممارسة  -°1 
 °2- .......................................... 

- .......................................... 
 ............................العقود جميع  -°10
 
 
 

 (الباقي بدون تغيير)

 الواجب الثابت: 130المادة 
II-   درهم( 255)تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت البالغ مائتي: 

 
 ..........................................التنازل عن ممارسة  -°1 
 °2- .............................................................. 

- .............................................................. 
 .................................................جميع العقود  -°10
التي ال يتعدى إنشاء الشركات والزيادة في رأسمالها بالنسبة للشركات  -°16

مليون  21رأسمالها برسم آخر سنة محاسبية قبل الزيادة في رأسمال أقل من 
 0درهم

 (الباقي بدون تغيير)

 : يهدف التعديل إلى
  تشجيع المقاوالت الصغرى

والمتوسطة على الزيادة في رأسمالها 
من أجل الرفع من إنتاجيتها وخلق 

 .المزيد من فرص الشغل
  الضريبي، بحيث أن إقرار اإلنصاف

المقاوالت الصغرى والمتوسطة التي 
أي أقدمية )ال تتوفر فيها تلك الشروط 

مليون  20ورأسمال أقل من  سنوات 0
، ستؤدي عند الزيادة في (درهم

رأسمالها نفس سعر واجبات التسجيل 
وهذا . المطبق على الشركات الكبرى

يعد إجحافا في حق هذا الصنف الناشئ 
 .من المقاوالت
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 22: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 الفرع الثاني
 أحكام خاصة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 المسطرة العادية لتصحيح الضرائب: 225المادة 

I-  يمكن لمفتش الضرائب أن يدعى إلى تصحيح: 

 أسس فرض الضريبة؛ -

 برسم الدخول المتكونة من األجور؛المبالغ المحجوزة  -

األثمان أو التصاريح التقديرية المعبر عنها في العقود  -
 .واالتفاقات

يمكن أن تكون األسس والمبالغ واألثمان المشار إليها أعاله 
الخاضع للضريبة أو رب العمل أو المدين  إقرارناتجة عن 

 .أو ناتجة عن فرض الضريبة بصورة تلقائية باإليراد

 

هذه الحالة يبلغ المفتش إلى الخاضعين للضريبة وفقا في 
 :أعاله 219جراءات المنصوص عليها في المادة لإل

 (الباقي بدون تغيير)

 المسطرة العادية لتصحيح الضرائب: 220المادة 
I- حيحصيجوز لمفتش الضرائب إن يقوم بت 

 :  الضرائب

 أسس الضرائب؛ -

 ؛ األجورمبالغ ما ُيحجز من دخول  -

التقديرية المعبر عنها ريحات صالت أوعار ساأل -
 .في العقود واالتفاقيات

ار إليها شعار المسوالمبالغ واأل سسويمكن لأل
غل إو شريح الملزم، المصعاله إن تنتج إما عن تأ

 0 وع تلقائي للضريبةضدائن ريع، وإما عن خ

حيحات للملزمين خالل صإن يقدم الت شوعلى المفت
 0قبل ختمه للمراقبة الضريبيةاجتماع يعقده إجباريا 

في هذه الحالة يبلغ المفتش إلى الخاضعين للضريبة 
 219جراءات المنصوص عليها في المادة لإلوفقا 

 :أعاله

 (الباقي بدون تغيير)

-شبعد ختم المراقبة الضريبية، لم يتم تحديد اجتماع بين المفت

 أوغير السوية  األشياءجل تقديم أالمحقق والملزم من 

جوبة المحتملة يل األصالتي جرت مالحظتها وتح صالنواق

لذا، نقترح إقرار وجوب عقد هذا االجتماع قبل ختم . عنها

مح بتوفير المعلومات التكميلية سيسالمراقبة الضريبية، مما 

 .التفسيرسوء  أووتفادي التقويمات الناتجة عن سوء الفهم 
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 22: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 الفرع الثاني
 أحكام خاصة

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 المسطرة العادية لتصحيح الضرائب: 225المادة 

I-  يمكن لمفتش الضرائب أن يدعى إلى تصحيح: 

 أسس الضرائب؛ -

- ...............................................  

- ................................................ 

 .تلقائية................................ سسويمكن لأل

في هذه الحالة يبلغ المفتش إلى الخاضعين للضريبة وفقا 
 :أعاله 219جراءات المنصوص عليها في المادة لإل

 (الباقي بدون تغيير)

 الضرائبالمسطرة العادية لتصحيح : 220المادة 

I-  الضرائب حيحصن يقوم بتأيجوز لمفتش الضرائب  : 

 أسس الضرائب؛ -

- ...............................................  

- ................................................ 

 .تلقائية................................ سسويمكن لأل

( 6)ستة الفي أجل  للملتزمينفي هذه الحالة يبلغ المفتش 

وفقا  تاريخ ختم المراقبة الضريبيةل المواليةأشهر 

 .أعاله 407المنصوص عليها في المادة  جراءاتلإل

 (الباقي بدون تغيير)

حاليا، ال تتوفر إدارة الضرائب بعد ختم المراقبة 

 . جل لتوجيه التبليغ للملزمأالضريبية على 

من . شهر لتوجيه التبليغ للملزمأ 6جل ألذا، نقترح إقرار 

مدة النزاعات وإن يسمح  صن هذا اإللزام إن يقلشأ

 .رعأسالمبالغ المقومة في وقت  باستعادة
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 35: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 الفرع الثالث

 اللجان

I.- أحكام مشتركة 

 التعديلتبرير  التعديل المقترح النص الحالي

 اللجان المحلية لتقدير الضريبة -: 220المادة 
I0- تحدث اإلدارة لجانا محلية 

................................... 
..............................................................

..... 
II0- تضم كل لجنة  - ألف: 

يمكن أن تضيف اللجنة إليها فيما يخص كل قضية   -دال
خبيرين اثنين على األكثر تعينهما من بين الموظفين 

....................... 
......................................................................

 ........ 
 

ت اللجان المحلية لتقدير الضريبة راتعتبر نهائية مقر
القضايا المتعلقة بالضريبة على الدخل برسم  الصادرة في

األرباح العقارية وبواجبات التسجيل، إذا كان مبلغ الواجبات 
األصلية المترتبة عليها يقل أو يساوي خمسين ألف 

 .درهم (000.50)

 (الباقي بدون تغيير) 

 اللجان المحلية لتقدير الضريبة -220المادة 
I0- تحدث اإلدارة لجانا محلية ........................ 

........................................................ 
II0- تضم كل لجنة  - ألف: 

بإمكان اللجنة إن تلحق بها، في كل قضية، خبيرين  -الد
 .......................ملزمين أوتقدير، موظفين  اكثرعلى 

 : المحلية للضرائب

خل، دالمتعلقة بالضريبة على الايا ضتؤخذ في الق -
العقارية ورسوم التسجيل، وهي نهائية  األرباحبموجب 

ي يساوي إو يقل عن سالحقوق الرئي حين يكون مبلغ

 0درهم (010111) لفأين سخم

تؤخذ في مجال الضريبة على الشركات، والضريبة  -
على الدخل والضريبة على القيمة المسافة، وهي 

يقل  أوي يساوي سالحقوق الرئينهائية حين يكون مبلغ 

 0درهم( 301110111) عن مليون

 (الباقي بدون تغيير)

القرار النهائي للجنة  مبدا 2010قر قانون المالية لسنة ألقد 

ايا المتعلقة بالضريبة على ضالمحلية للضرائب بالنسبة للق

رباح العقار وحقوق التسجيل، في حين يكون أب الدخل، الخاصة

نقترح إن . يعادله أودرهم  210111ل من أقوق الحق أساسمبلغ 

بح قرارات اللجنة المحلية للضرائب نهائية بالنسبة لجميع صت

الحقوق عن مليون  أساسالتقويمات الجبائية التي يقل مبلغ 

  .درهم
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 31: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 القسم الثالث
 أحكام مختلفة

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح الحاليالنص 

 دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية: 247المادة 
I- ............................................................. 

............................................................... 
XXII- المخصص االمتيازات الممنوحة لمقتني السكن  -ألف

 للطبقة الوسطى

 
 

 
 
 
 
 

يجب على المنعشين العقاريين، سواء كانوا أشخاصا معنويين أو 
 ذاتيين خاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية والذين ينجزون

في إطار طلب عروض واتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة 
بدفتر للتحمالت، برنامج بناء ما ال يقل عن مائة وخمسين 

سكنا كما هو معرف بعده، موزع على فترة أقصاها  (150)
 سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم أول رخصة( 5)خمس 

 دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية: 247المادة 
I- ................................................................ 

............................................................... 
XXII- السكن المخصص للطبقة الوسطى في إطارة خولاالمتيازات الم 

المنعشون العقاريون من أشخاص معنويين أو طبيعيين  يستفيد -0 ألف

الخاضعون لنظام النتيجة الصافية الحقيقية فيما يخص العقود واألنشطة 

من  الوسطى،للطبقة  ةكن مخصصاسموالدخول المتعلقة بإنجاز 

 :التالية التحفيزات

 ؛(%04تطبيق سعر ) المضافةالضريبة على القيمة  -

 0واجبات التسجيلإعفاء من  -

في إطار طلب عروض  اينجزو أن جب على المنعشين العقارييني
 واتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر للتحمالت، برنامج بناء ما 

سكنا كما هو معرف بعده، موزع على ( 150)ال يقل عن مائة وخمسين 
 سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم أول رخصة( 5)فترة أقصاها خمس 

 .............................بتفويت السكن المذكور أن يقومواوللبناء، 
........................................................................... 

 
                دخول حيز التطبيق                                                                                                              -باء

 
دعم السكن المخصص للطبقات المتوسطة 
عن طريق تحفيز المنعشين العقاريين 

 .من السكناالنخراط في هذا النوع 
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  ......................للبناء، أن يقوموا بتفويت السكن المذكور 
 دخول حيز التطبيق -باء

 (الباقي بدون تغيير) 

 (الباقي بدون تغيير)
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 32: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 القسم الثالث
 أحكام مختلفة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

دخول حيز التطبيق : 247المادة 
 وأحكام انتقالية

XXIII-  ........................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية: 247المادة 
 

XXIII- ................................................................ 
XXIV-  67والمادة  9بموجب نقض تدابير المادة  -ألف-II  أعاله، إن الضريبة

ريبة على الدخل المستحقة على فائض القيمة المترتبة عن ضعلى الشركات أو ال
من طرف شخص ذاتي أو اعتباري في شركة أخرى، ال  المساهمة في رأسمال

تعد موجبة على الشخص االعتباري أو الذاتي المساهم إال في الوقت الذي يفوت 
 0فيه هذا ألخير سندات الرأسمال التي حسل عليها مقابل مساهمته

وفي 0 ريبةضأعاله، ال تؤدي إلى وجوب ال I-68وإن الهبة المعفاة بموجب المادة 
 0ت جزئي، تصبح الضريبة المرجأة واجبةحال تفوي

إن الشركة المستفيدة من المساهمات المحققة بناء على التدابير  –باء  
أعاله، ملزمة أن تلحق بتصريحها « ألف»المنصوص عليها في الفقرة 

الضريبي السنوي الئحة المساهمين أو الشركاء الذين استفادوا من هذه 
األولي لألسهم أو الحصص المحصلة مقابل  التدابير، مع اإلشارة إلى السعر

 0ريبة التي أرجئ وجوبهاضالمساهمة المقدمة ومبلغ ال

بالنسبة للشركة المستفيدة من المساهمة، وفي حال تفويت الحق لسندات  -جيم 
ة عليه ضل كمساهمة، يتم احتساب فائض القيمة المفروصالرأسمال المح

 0ة المساهمةريبة على الشركات باالعتماد على قيمضال

أعاله،  «ألف»ة عليه في الفقر صوصبالمساهمة المن صإن العقد الخا -دال 
 0درهم 1000ع لرسوم التسجيل محددة في ضيخ

رورة عبر إعادة ضاء مجموعات الشركات واستدامتها يمر بالشإن إن
طرة ضمن أجل ذلك، تكون المقاوالت م .هيكلة المساهمة في الرأسمال

تدفقات مالية إال أن النظام  لألسهم ال تترتب عنهاإلجراء تحويالت 
ريبة على الشركات بسعر الحق العام ضعلى فرض ال صريبي ينضال

جيع شوبغية ت. المترتبة عن تلك التحويالت« يةضالفر»لفائض القيمة 
وتكوين المجموعات  (القابضة الشركات)اء شركات المساهمة شإن

ع ُعدة تسمح بإبطال التأثير ضوواستدامتها عبر تسهيل نقلها، يتعين 
 .المجموعاتكيل هذه شريبي على تضال

رائب، ضمال شركة ما كعامل يولد ال سحاليا، تعتبر المساهمة في رأ
في بعض  مما يؤدي،. ل من قدمها على نقود عينيةصحتى وإن لم يح

الذين يريدون القيام بهذه العمليات إلى االستدانة  صخاشالحاالت، باأل
ريبة ضأو التخلي عن جزء من هذه السندات التي يمتلكونها، لتأدية ال

عية، وعلى ضلمعالجة هذه الو.  ة على فائض قيمة المساهمةضالمفرو
غرار ما تم اقتراحه فيما يتعلق بتبادل السندات في حالة االندماج، 

بة على فائض القيمة على المساهمة في ريضيتعين إرجاء فرض ال
المساهم  للسندات، ألنكل في الواقع سوى تبادل شالرأسمال التي ال ت

درها الشركة المستفيدة من صال يتلقى بالمقابل سوى سندات جديدة ت
ة صريبة على فائض القيمة الخاضنقترح إرجاء أداء ال. المساهمة

بها  لتي يقومالشركات ا صصبالمساهمة في شركات ألسهم وح
من المدونة  247ذاتيون أو اعتباريون، وذلك بتكملة المادة  صخاشأ

 .رائب بفقرة تنض على إرجاء فرض الشريبةضالعامة لل
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 33: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 القسم الثالث
 أحكام مختلفة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية: 247المادة 
II- ................................................................ 

............................................................... 
XXII-  االمتيازات الممنوحة لمقتني السكن  –ألف

 المخصص للطبقة الوسطى
 ............................................يجب على المنعشين 

 :الشروط التالية................................ 
يجب أال يتعدى ثمن المتر المربع المغطى خمسة آالف  -1

درهم دون احتساب الضريبة على القيمة ( 6.555)
 .المضافة

( 25)يجب أن تتراوح المساحة المغطاة ما بين ثمانون  -2
 .مترا مربعا( 125)ومائة وخمسون 

 ..................................................يراد بالمساحة 
 .% 15ال يقل عن ............................... 

يجب تخصيص هذه المساكن للمواطنين الذين ال يتعدى  -3
دخلهم الشهري الصافي من الضريبة خمسة عشر ألف 

 .......................درهم ( 10.555)
 (الباقي بدون تغيير)

 دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية: 247المادة 
II- ................................................................ 

............................................................... 
XXII-  االمتيازات الممنوحة لمقتني السكن المخصص للطبقة  –ألف

 الوسطى
 ............................................يجب على المنعشين 

 :الشروط التالية................................ 

( 6.555)يجب أال يتعدى ثمن المتر المربع المغطى ستة آالف  -1
 .المضافةدرهم دون احتساب الضريبة على القيمة 

ومائة ( 25)يجب أن تتراوح المساحة المغطاة ما بين ثمانون  -2
 .مترا مربعا( .01)وخمسون 

 ..................................................يراد بالمساحة 
 .% 15ال يقل عن ............................... 

يجب تخصيص هذه المساكن للمواطنين أو األسر الذين ال  -3
يتعدى دخلهم الشهري الصافي من الضريبة خمسة عشر ألف 

 .......................درهم ( 10.555)
 (الباقي بدون تغيير)

 
 متر مربع 105الرفع من المساحة إلى 

 .بالنسبة للسكن المخصص للطبقة الوسطى
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 34: التعديل رقم
*** 

 4المادة رقم 
 المدونة العامة للضرائب

*** 
 القسم الثالث
 أحكام مختلفة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية: 247المادة 
III- ..............................................................

.. 
............................................................... 

XXIII-  6أحكام المادة بصفة انتقالية واستثناء من (I- 22°-أ )
أعاله، يستمر في االستفادة من اإلعفاء من  I – 24و

 :الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل
 2516دجنبر  31إلى غاية  2514ابتداء من فاتح يناير  -

ديسمبر المستغلون الزراعيون الذين يحققون رقم أعمال يقل عن 
 درهم؛ 30.555.555

ديسمبر  2512 31إلى غاية  2516ر ابتداء من فاتح يناي -
المستغلون الزراعيون الذين يحققون رقم أعمال يقل عن 

 درهم؛ 25.555.555
ديسمبر  2512 31إلى غاية  2512ابتداء من فاتح يناير  -

المستغلون الزراعيون الذين يحققون رقم أعمال يقل عن 
 درهم؛ 15.555.555

 
 

 (الباقي بدون تغيير) 

 حيز التطبيق وأحكام انتقاليةدخول : 247المادة 
III- ................................................................ 

.................................................... 
............................................................... 

XXIV-  6بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة (I- 22°-أ )24و – I 
أعاله، يستمر في االستفادة من اإلعفاء من الضريبة على 

 :الشركات والضريبة على الدخل
المستغلون  2.01دجنبر  00إلى غاية  2514 يناير ابتداء من فاتح -

 درهم؛ 40.555.555الزراعيون الذين يحققون رقم أعمال يقل عن 
ديسمبر  2512دجنبر  31إلى غاية  2516ابتداء من فاتح يناير  -

المستغلون الزراعيون الذين يحققون رقم أعمال يقل عن 
 درهم؛ .0...0...0

ديسمبر  2512دجنبر  31إلى غاية  2512من فاتح يناير  ابتداء -
المستغلون الزراعيون الذين يحققون رقم أعمال يقل عن 

 درهم؛ 2...0...10
ديسمبر المستغلون  2.20دجنبر  00إلى غاية  .2.2فاتح يناير ابتداء من  -

 درهم؛ ...0...2.0الزراعيون الذين يحققون رقم أعمال يقل عن 
ديسمبر المستغلون  2.20دجنبر  00إلى غاية  2.22ابتداء من فاتح يناير  -

 درهم؛ ...0...010الزراعيون الذين يحققون رقم أعمال يقل عن 

 (الباقي بدون تغيير)

 
للضريبة على الشركات  التدريجيالتطبيق 

والضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 
على المستغلين الزراعيين الذي  2514

ماليين  15يعادل رقم أعمالهم أو يفوق 
 .درهم
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 30: التعديل رقم
*** 

 الفاء الغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل

 مكرر 4 رقمالمادة 

*** 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 :مكرر 4 رقمالمادة 

تلغى الغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل 
أمر بالتحصيل  2512الصادر في شانها قبل فاتح يناير 

شريطة أن يقوم الخاضعون للضريبة .......................
الضرائب والواجبات والرسوم المعنيون تلقائيا بتسديد أصل هذه 

 25130دجنبر  31قبل 

 (الباقي بدون تغيير) 

  

 :مكرر 4 رقمالمادة 

تلغى الغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل الصادر في 
شريطة .......................أمر بالتحصيل  2512شانها قبل فاتح يناير 

ائيا بتسديد أصل هذه الضرائب أن يقوم الخاضعون للضريبة المعنيون تلق
 2.040دجنبر  00 والواجبات والرسوم قبل

 

 

 

 (الباقي بدون تغيير)

 

يهدف التعديل إلى تمديد مدة اإلعفاء 
دجنبر  31ألداء الغرامات إلى غاية 

حتى نعطي الوقت الكافي   2612
للملزمين من أجل أداء ما في ذمتهم من 
متأخرات خاصة وان تطبيق هذه 

نتيجة  2613عرفت تعثرا سنة التسوية 
غياب حمالت تحسيسية منسجمة من 

 .طرف الدولة والجماعات المحلية 
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 36 :التعديل رقم
*** 

 0المادة رقم 
 منحة تكسير ومنحة تجديد المركبات المخصصة 

 لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق

 التعديلتبرير  التعديل المقترح النص الحالي

 0المادة 
I-  31إلى  2514تحدد خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير 

منحة تكسير ومنحة تجديد المركبات  2516ديسمبر 
المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر 

 .الطرق

تخول منحة التكسير للمقاوالت المستغلة لخدمات النقل  -1
في حدود مركبة  العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق

 .على الطرق.................. واحدة خالل نفس السنة، والتي 

 .بنص تنظيمي......................................... ينبغي أن 

 :ويحدد على النحو التالي المبلغ األقصى لمنحة التكسير

درهم عن تكسير مركبة واحدة ( 355.555)ثالثمائة ألف  -
 خالل نفس السنة؛

درهم عن تكسير مركبة واحدة ( 455.555)ثالثمائة ألف  -
 خالل نفس السنة؛ 

درهم عن تكسير مركبة واحدة ( 055.555)ثالثمائة ألف  -
 خالل نفس السنة؛

 ................................... تخول منحة التجديد  -2

 (ليقالباقي بدون تع) 

 0المادة 
I-  00إلى  2514تحدد خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير 

منحة تكسير ومنحة تجديد المركبات  2.01ديسمبر 
المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر 

 .الطرق

تخول منحة التكسير للمقاوالت المستغلة لخدمات النقل  -1
العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق في حدود مركبة 

 .على الطرق.................. دة خالل نفس السنة، والتي واح

 .بنص تنظيمي......................................... ينبغي أن 

مائتين وخمسين ويحدد المبلغ األقصى لمنحة التكسير في 
درهم عن تكسير مركبة واحدة خالل نفس ( 21...0.)ألف 

 السنة؛

تكسير مركبة واحدة درهم عن ( 455.555)ثالثمائة ألف  -
درهم عن تكسير ( 055.555)خالل نفس السنة؛ ثالثمائة ألف 
 مركبة واحدة خالل نفس السنة؛

 ................................... تخول منحة التجديد  -2

 (الباقي بدون تعليق)

 
يهدف التعديل إلى تقليص مدة تطبيق 
المقتضى المتعلق بتكسير العربات من ثالث 

سنتين فقط، وإلى تمكين كل  سنوات إلى
شركة من تكسير عربة واحدة فقط خالل 

 .السنة
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 32 :التعديل رقم
*** 

 6المادة رقم 
 منحة التنازل عن مأذونيات خدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق

 ...................................................تحدث خالل الفترة 

 .أو غير مستغلة................................................. 

 :يحدد المبلغ األقصى للمنحة حسب درجة المركبة وطول الخط موضوع المأذونية محسوبا وفق الجدول بعده

إلى أقل من  5المقطع من  
 كلم 05

إلى أقل  05المقطع من 
 كلم 155من 

إلى أقل  155المقطع من 
 كلم 255من 

إلى أقل  255مقطع من ال
 كلم 455من 

 وما فوق 455المقطع من 

درهم لكل كلم 6.555  درهم لكل كلم 0.555  درهم لكل كلم 4.555  درهم لكل كلم 3.555  درهم لكل كلم 2.555   

درهم لكل كلم 0.555  درهم لكل كلم 4.555  درهم لكل كلم 3.555  درهم لكل كلم 2.555  درهم لكل كلم 1.555   

درهم لكل كلم 4.555  درهم لكل كلم 3.555  درهم لكل كلم 2.555   - - 

 

 التعديل

 :محسوبا وفق الجدول بعده واستغالل المأذونية من عدمهيحدد المبلغ األقصى للمنحة حسب درجة المركبة وطول الخط موضوع المأذونية 

إلى أقل من  .المقطع من  
 كلم .1

إلى أقل من  .1المقطع من 
 كلم ..0

إلى أقل  ..0من المقطع 
 كلم ..2من 

إلى أقل  ..2المقطع من 
 كلم ..4من 

 وما فوق ..4المقطع من 

مأذونية 
 مستغلة

مأذونية غير 
 مستغلة

مأذونية 
 مستغلة

مأذونية غير 
 مستغلة

مأذونية 
 مستغلة

مأذونية غير 
 مستغلة

مأذونية 
 مستغلة

مأذونية غير 
 مستغلة

مأذونية 
 مستغلة

مأذونية غير 
 مستغلة

حافالت من 
الدرجة 
 األولى

10... 
درهم لكل 

 كلم

10... 
درهم لكل 

 كلم

10... 
درهم لكل 

 كلم

40... 
درهم لكل 

 كلم

40... 
درهم لكل 

 كلم

00... 
درهم لكل 

 كلم

00... 
درهم لكل 

 كلم

20... 
درهم لكل 

 كلم

20... 
درهم لكل 

 كلم

00... 
درهم لكل 

 كلم
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حافالت من 
الدرجة 
 األولى

101.. 
درهم لكل 

 كلم

401.. 
درهم لكل 

 كلم

401.. 
درهم لكل 

 كلم

001.. 
درهم لكل 

 كلم

001.. 
درهم لكل 

 كلم

00... 
درهم لكل 

 كلم

201.. 
درهم لكل 

 كلم

20... 
درهم لكل 

 كلم

001.. 
درهم لكل 

 كلم

00... 
درهم لكل 

 كلم

حافالت من 
الدرجة 
 األولى

40... 
درهم لكل 

 كلم

40... 
درهم لكل 

 كلم

00... 
درهم لكل 

 كلم

00... 
درهم لكل 

 كلم

20... 
درهم لكل 

 كلم

20... 
درهم لكل 

 كلم

- - - - 
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 32 :التعديل رقم
*** 
 مكرر 2المادة رقم 

 الرسم البيئي المفروض على البالستيك

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

قانون )الرسم البيئي المفروض على البالستيك  -12المادة رقم 
 (2513المالية لسنة 

I-  يطبق ابتداء من.................................. 
 .من النظام المنسق................................      

II-  من قيمة البضاعة % 2.0تحدد نسبة هذا الرسم في. 
III-  ................................................. 

 (الباقي بدون تعليق)

 
 (2.00لسنة  001002من قانون المالية رقم  02تنسخ المادة )
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 32: التعديل رقم
*** 

 مكرر مرتين  2المادة رقم 

 الرسم المفروض على الصباغة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 
 
 
 

 الرسم المفروض على الصباغة -مكرر 00المادة رقم 
I-  رسم خاص على بيع  ،2.00يطبق ابتداء من فاتح يناير

 0مواد الصباغة عند خروجها من المعمل وحين االستيراد
II-  درهم للكيلوغرام من  .20.يحدد سعر الرسم المذكور في

 0مواد الصباغة
III-  فيما يخص الصباغة المستوردة، يصفى الرسم وتعاين

المخالفات ويعاقب عليها وتجري المتابعات كما هو الشأن 
 0الجمركيةفيما يتعلق بالرسوم 

 

 110.12من قانون المالية رقم  13تنقل الفقرات المتبقية من المادة )
 (مع استبدال الحديد بالصباغة 2513لسنة 

 
إحداث هذا الرسم من أجل تحقيق اإلنصاف 
فيما يخص فرض رسوم على مواد البناء، 
وكذا توفير موارد قارة لصندوق التنمية 

 .القروية والمناطق الجبلية
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 45: التعديل رقم
*** 

 2المادة رقم 
*** 

II- الموارد المرصدة 
 الموارد المرصدة للجهات

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

من القانون رقم  66تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من المادة 
المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية  42.26
 .من حصيلة الضريبة على الشركات % 1نسبة  2514

من القانون رقم  66تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من المادة 
المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية  42.26
 .من حصيلة الضريبة على الشركات % 0نسبة  2514
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 41: التعديل رقم
*** 

 15المادة رقم 
*** 

II-  المرصدةالموارد 
 الموارد المرصدة للجهات

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

من القانون رقم  66تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من المادة 
المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية  42.26
 .من حصيلة الضريبة على الدخل % 1نسبة  2514

من القانون رقم  66تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من المادة 
المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية  42.26
 .من حصيلة الضريبة على الدخل % 0نسبة  2514

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4.12برسم السنة املالية  11.011تقرير مشروع قانون املالية رقم                   جلنة املالية والتنمية االقتصادية            الربملان ــ جملس النواب       

 

 
131 

 

 42 :التعديل رقم
*** 
 مكرر  04المادة رقم 

 تغيير حساب مرصد ألمور خصوصية
 " صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية " المسمى 

*** 
 1414من رمضان  14بتاريخ  1.24.123الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  32.23رقم  1224من قانون المالية لسنة  44تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 

، الصادر بتنفيذه الظهير 2555ديسمبر  31و إلى عن الفترة الممتدة من فاتح يولي 20.55من قانون المالية رقم  33، كما وقع تغييره وتتميمه بالمادة (1224فبراير  20)
، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 22.12رقم  2512من قانون المالية لسنة  25وبالمادة ( 2555يونيو  22) 1421من ربيع األول  20بتاريخ  1.55.241الشريف رقم 

 (: 2512ماي  16) 1433من جمادى الثانية  24بتاريخ  1.12.15رقم  
 ".صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية"من الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى  - IIالفقرة

II- يتضمن هذا الحساب : 

 :في الجانب الدائن

- ................................................................................ 
- ............................................................................... 
 0موارد الرسم المفروض على مواد الصباغة -

 في الجانب المدين

 . النفقات الناتجة عن العمليات المكونة للبرامج المندمجة للتنمية القروية
 0لية وإنجازها مباشرة في إطار تعاقدي مع الدولةمن هذه النفقات لفائدة الجماعات المح % 21تحدد نسبة 

 
 :تبرير التعديل

 .يهدف التعديل إلى دعم الجماعات القروية التي ال تتوفر على موارد تمكنها من تمويل الشراكة في مجال التنمية القروية
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 43 :يل رقمالتعد

*** 
 مكرر  04المادة رقم 

 حساب مرصد ألمور خصوصية إحداث
 "  إتمام المشاريع واألوراش الكبرىصندوق " المسمى 

*** 
  " إتمام المشاريع واألوراش الكبرىصندوق " لقانون المالية، يحدث حساب خصوصي للخزينة المسمى  2.22بمقتضى القانون التنظيمي رقم 

II- يتضمن هذا الحساب : 

 :في الجانب الدائن

 المخصصات من الميزانية العامة؛ -
 مساهمات الجماعات الترابية؛  -
 مساهمات المؤسسات والمنشآت العامة؛ -
 المبالغ المدفوعة من الحسابات المرصدة ألمور خصوصية؛ -
 من االعتمادات المحولة سنويا من ميزانية الدولة لفائدة هذا( %05)مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية في حدود خمسين في المائة  -

 الصندوق؛
 الهباة والوصايا؛ -
 .الموارد المختلفة -

 في الجانب المدين

  .إتمام األوراش والمشاريع القطاعية الكبرى في مجال البنية التحتية والصناعية والسياحية والسكنى والتعميرالنفقات الناتجة عن 
 

 :تبرير التعديل
مختلف البرامج الكبرى التي تهم القطاعية الكبرى في مجال البنية التحتية والصناعية والسياحية والسكنى خاص لتمويل ومواكبة إتمام يهدف اإلجراء إلى إحداث صندوق 

 .والتعمير، والتي تعرف تعثرا نتيجة عدم توفر وسائل التمويل الضرورية
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 44: التعديل رقم
*** 

 مكرر مرتين  14المادة رقم 

 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى
 "صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية" 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 02، أحكام المادة 2514تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير  
الصادر بتنفيذه الظهير  1220لسنة  24-22من قانون المالية رقم 

 ديسمبر 31) 1410رجب  22بتاريخ  1.24.431الشريف رقم 
 20.55من قانون المالية رقم  31، كما تم تغييرها بالمادة (1224

 22، وبالمادة 2555دجنبر  إلى زعن الفترة الممتدة من فاتح يوليو
من  44، وبالمادة 2551للسنة المالية  00.55من قانون المالية رقم 

 .  2550للسنة المالية  26.54قانون المالية رقم 

مكن من ضبط الحسابات المرتبطة بدعم رغبة في الت -I-. 02المادة 
البنزين، الغازوال، الفيول )أسعار بعض المواد الفالحية والمحروقات 

حساب  2514، يحدث  ابتداء من فاتح يناير (بأنواعه، وغاز البوطان
 ".....صندوق دعم األسعار"مرصد ألمور خصوصية  يسمى 

II.-  يتضمن هذا الحساب: 

 في الجانب الدائن

1 ........... 

 يلغى. 2

 يلغى. 3

4............ . 

0........... . 

تهدف هذه المادة إلى إدخال تعديل على الحساب المرصد 
 صندوق دعم"المسمى  3.1.13.21ألمور خصوصية رقم 

ليشمل جميع المواد المدعمة بما  "أسعار بعض المواد الغذائية
 :فيها المحروقات وغاز البوطان، وذلك من خالل

 تغيير اسمه الى صندوق دعم األسعار -
جمع في الجانب الدائن لهذا الحساب كل المداخيل  -

الضريبية والجمركية المتأتية من استهالك هذه المواد أو 
أسعار الضريبة على السيارات من الزيادات المطبقة على 

الفاخرة وعلى التسجيل والتنبر المفروضة برسم قوانين 
 .2513و 2512المالية لسنة 

تسجيل الغالف المخصص للمقاصة في الجانب المدين لهذا  -
 الحساب عوض التحمالت المشتركة

في إطار إصالح نظام المقاصة، والرغبة في توضيح المجهود 
أعار الوقود الممتاز والغازوال والفيول الحقيقي للدولة في دعم 

بأنواعه، وغاز البوطان ومادتي السكر والدقيق الوطني للقمح 
اللين، وفي توضيح تأثيره على عجز الميزانية والكلفة الحقيقية 
التي تمثلها اعتمادات نظام المقاصة في ميزانية الدولة، يندرج 

 :هذا اإلجراء الذي

 المتأتية من الضرائب  سيمكن من تجميع كل المداخيل
والرسوم المفروضة عند استيراد المواد المدعمة، بما فيها 

القرارات الوزارية المحدثة السترداد دعم مادة السكر 
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6............. . 

المداخيل المتأتية من الضريبة الداخلية على استهالك المحروقات . 2
 ...ما دامت أنواع المحروقات محل مقاصة 

المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد . 2
 .أنواع المحروقات محل مقاصة المحروقات ما دامت

المداخبل المتأتية من الزيادات المفروضة، برسم قانون المالية . 2
على السيارات عند التسجيل ( 262و 202المادة ) 2513لسنة 

األول بالمغرب وعلى الضريبة الخصوصية السنوية على العربات 
 المستخدم فيها البنزين وعلى العربات ذات محرك غازوال،

لمداخيل المتأتية من الرسوم المطبقة على الشركات المصنعة ا. 11
 للمشروبات الغازية وغير الغازية، وعلى السكر الموجه للتصدير

 في الجانب المدين 

المبالغ المدفوعة لفائدة ميزانية صندوق المقاصة لتغطية نفقات دعم  -
 المحروقات وغاز البوطان والفيول بأنواعه والسكر

فوعة لفائدة ميزانية المكتب الوطني المهني للحبوب المبالغ المد -
 .لتغطية نفقات دعم الدقيق الوطني للقمح اللين

- ................................................................... 

قرار )المستعمل من بعض الشركات أو الموجه للتصدير 
  1/2الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة تحت رقم 

داد الدعم من ، وقرار استر2511فبراير  14بتاريخ 
الشركات المصنعة للمشروبات الغازية وغير الغازية  

 (2552دجنبر  31بتاريخ  2/2تحت رقم 

  وسيمكن من إضفاء الشفافية على نظام المقاصة، وتحديد
 . الغالف الفعلي الذي يتم رصده لنظام المقاصة

  كما سيمكن في المستقبل من وضع التدابير الضرورية
 :فئات التي ال تستحقهالسترداد الدعم من ال

من الفئات الغنية التي يفوق استهالكها من الكهرباء  -
 .مستوى يتم االتفاق عليه

ومن اإلدارات والمؤسسات والمقاوالت العامة  -
والجماعات المحلية التي تستفيد من استهالك 

 .المحروقات والكهرباء
وفضال عن أن هذا التغيير في الحساب المرصد لدعم األسعار 

مع التدبير الميزانياتي الشفاف، فانه يتوافق مع المبادئ  ينسجم
التي تحكم تدبير الميزانية، والتي تبنى عليها منطق إحداث 

توجيه مداخيل معينة إلى نفقات )الحسابات الخصوصية 
، حيث أن قانون المالية يتضمن مداخيل متأتية من (معينة

. المواد المواد المدعمة ويمكن توجيهها إلى نفقات دعم نفس
 ، إعمال هذا المبدأ بالنسبة1220وقد ارتأى المشرع في سنة 

فلماذا ال يتم توسيع . للسكر وللدقيق الوطني للقمح اللين
فلم يتبقى . تدخالت هذا الصندوق إلى كل المواد محل مقاصة

 .سوى المحروقات بكل أنواعها
هذا باإلضافة إلى كون أي إصالح لحكامة لنظام المقاصة 

تأثيره بارز في الميزانية العامة حيث سيمكن من سيكون 
تخفيض المبالغ المدفوعة لفائدة ميزانية صندوق المقاصة 
المنصوص عليها في التحمالت المشتركة لتغطية نفقات دعم 

 .المحروقات وغاز البوطان والفيول بأنواعه والسكر
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 40: التعديل رقم
*** 

 مكرر أربع مرات  14المادة رقم 

 ساب المرصد ألمور خصوصيةتغيير الح
 " دعم التماسك االجتماعي"المسمى 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 مكرر أربع مرات  14المادة 
رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم التماسك 

 .وصرف نفقاته............................ 
II- يتضمن هذا الحساب 

 الجانب الدائنفي 
- .......................................................... 
- ......................................................... 
 
 
 
 
 

 في الجانب المدين
  ..........................................دفع المساهمة لتمويل 

 (الباقي بدون تغيير)

 مكرر أربع مرات  14المادة 
رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم التماسك 

 .وصرف نفقاته............................ 
II- يتضمن هذا الحساب 

 في الجانب الدائن
من المبلغ المحصل من الضريبة الداخلية على  4.0% -

 ............................................االستهالك
من المبلغ المحصل من الرسم المفروض على التبغ  401%  -

 المصنع
موارد المساهمة االجتماعية للتضامن المترتبة على األرباح  -

 000000000000000000000000اوالدخول المستخلصة خالل فترة تطبيقه
-  

 في الجانب المدين
 ...........................................دفع المساهمة لتمويل 

 (الباقي بدون تغيير)

 

الهدف من التعديل ضمان موارد قارة 
لفائدة هدا الصندوق مع إدراج موارد 
المساهمة االجتماعية للتضامن المترتبة 
على األرباح والدخول المستخلصة 
خالل فترة تطبيقها ونسبة من المبلغ 
المحصل من الرسم المفروض على 

 .التبغ المصنع

يع االستفادة كما يهدف التعديل إلى توس
لألسر المعوزة التي تتكفل باأليتام وفق 
شروط يحددها نص قانوني والجمعيات 
المختصة في استقبال وعالج مرضى 

 .القصور الكلوي
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 46: التعديل رقم
*** 

 مكرر أربع مرات  14المادة رقم 

 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية
 " دعم التماسك االجتماعي"المسمى 

 تبرير التعديل التعديل المقترح الحاليالنص 

 مكرر أربع مرات  14المادة 
رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم التماسك 

 .وصرف نفقاته............................ 
II- يتضمن هذا الحساب 

 في الجانب الدائن
- .......................................................... 
- ......................................................... 
 
 

 في الجانب المدين
 .....................................دفع المساهمة لتمويل 
 .للتأمين الصحي........................ 

............................................................ 
 
 
 
 
 ...........في إطار اتفاقي في تمويل المساهمة  -

 .مراكز االستقبال...................................... 
 ..................................دفع مبالغ مساهمات  -

 من أسر معوزة، وكذا تلك التي تقوم بعمليات ......... 
 (الباقي بدون تغيير)

 مكرر أربع مرات  14المادة 
التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم التماسك رغبة في 

 .وصرف نفقاته............................ 
II- يتضمن هذا الحساب 

 في الجانب الدائن
من المبلغ المحصل من الضريبة الداخلية على  4.0% -

 ............................................االستهالك
- ........................................................ 
- ........................................................ 

 في الجانب المدين
المصاريف المتعلقة بتفعيل نظام المساعدة دفع المساهمة لتمويل 

الضرورية والكفيلة بالتفعيل التام والشامل  المبالغ في حدودالطبية 
 : في إطار اتفاقي لفائدةلهذا النظام 

 .للتأمين الصحي........................ 
مساعدة مباشرة لألسر المعوزة التي تتكفل باأليتام وفق شروط  -

 0يحددها نص قانوني
 .......المساعدة لفائدةالمساهمة في إطار اتفاقي في تمويل  -

- ....................... 
دفع مبالغ  المساهمات، في إطار اتفاقي لفائدة الجمعيات المعنية  -

الجمعيات المختصة في وكذا ........ بتفعيل برنامج تيسير
 .استقبال وعالج مرضى القصور الكلوي

 (الباقي بدون تغيير)

 

الهدف من التعديل ضمان موارد قارة 
لفائدة هدا الصندوق مع إدراج موارد 

للتضامن المترتبة المساهمة االجتماعية 
على األرباح والدخول المستخلصة 
خالل فترة تطبيقها ونسبة من المبلغ 
المحصل من الرسم المفروض على 

 .التبغ المصنع

كما يهدف التعديل إلى توسيع االستفادة 
لألسر المعوزة التي تتكفل باأليتام وفق 
شروط يحددها نص قانوني والجمعيات 

رضى المختصة في استقبال وعالج م
 .القصور الكلوي

 
 

 



 4.12برسم السنة املالية  11.011تقرير مشروع قانون املالية رقم                   جلنة املالية والتنمية االقتصادية            الربملان ــ جملس النواب       

 

 
137 

 

 42: التعديل رقم
*** 

 مرات  خمسمكرر  14المادة رقم 

 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية
 " الحساب الخاص باستبدال امالك الدولة"المسمى 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 مرات  خمسمكرر  14المادة 
، احكام 2514فاتح يناير  تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من

 من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية 05الفصل 
 
 
 
 

 ...........................................يتضمن هذا الحساب
 في الجانب الدائن

- ............................................................ 
- ............................................................ 

 في الجانب المدين
................................................................. 

................................................................. 
 القروية....................المبالغ المدفوعة  -
نيات القطاعات المبلغ المدفوعة عبر أموال المساعدة، لميزا -

برسم المساهمة في النفقات المتعلقة بتسوية ........  الوزارية
بتنفيذ األحكام القضائية ..............وضعية األمالك العقارية 

 المرتبطة بها؛
 .المبالغ المدفوعة في إطار اتفاقي لفائدة المؤسسات العمومية -

.............................. 
 (الباقي بدون تغيير) 

 مرات  خمسمكرر  14المادة 
، احكام 2514تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 

 من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية  05الفصل 
 
 

 ...........................................يتضمن هذا الحساب
 في الجانب الدائن

- ............................................................. 
- ............................................................. 

 في الجانب المدين
.................................................................. 

.................................................................. 
 
 
 القروية....................المبالغ المدفوعة  -
المبلغ المدفوعة برسم المساهمة في النفقات المتعلقة بتسوية  -

بتنفيذ األحكام القضائية 00000000000000وضعية األمالك العقارية
 المرتبطة بها؛

 
 .المبالغ المدفوعة في إطار اتفاقي لفائدة المؤسسات العمومية -

.............................. 
 (الباقي بدون تغيير) 

 

الهدف من التعديل ضمان تسوية 
المتأخرات المتعلقة بتسوية وضعية 
األمالك العقارية للملك العمومي والملك 
الخاص للدولة وبنزع الملكية من اجل 
المنفعة العامة لهذه األمالك العقارية 

األحكام وكذا النفقات المتعلقة بتنفيذ 
والتي وصلت  القضائية المرتبطة بها

 .إلى مستويات غير مقبولة
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 42: التعديل رقم
*** 

 25المادة رقم 

 الباب الثاني
 أحكام تتعلق بالتكاليف

I- الميزانية العامة 

 التأهيل 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

  25المادة 

I-  لقانون  2.22التنظيمي رقم من القانون  43طبقا ألحكام المادة
المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة 

 .وطنية، أن تفتح خالل السنة بمراسيم اعتمادات إضافية

 

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعاله على البرلمان 
 .للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية

 

  25المادة 

لقانون  2.22من القانون التنظيمي رقم  43طبقا ألحكام المادة 
المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، 

بعد إخبار لجنتي أن تفتح خالل السنة بمراسيم اعتمادات إضافية 
 0المالية بالبرلمان

ة ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعاله على البرلمان للمصادق
 .عليها في أقرب قانون للمالية

 

 
تعزيز دور البرلمان في الرقابة على تدبير 

 المالية العمومية
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 42: التعديل رقم
*** 

 21المادة رقم 

 إحداث مناصب

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 
III  . من القانون القاضي بتغيير وتتميم الظهير  22استثناء للفصل

فبراير  24) 0099شعبان  4الصادر في  3..00130الشريف رقم 
بمثابة النظام األساسي العلم للوظيفة العمومية، تخصص ( 0713
من المناصب المحدثة برسم الميزانية العامة للسنة المالية  ...0
لحاملي شهادات الدكتوراة الذين تم إحصاؤهم بالمحضر  2.04

وذلك عبر التوظيف  2.00يو يول .2الموقع مع الحكومة بتاريخ 
 .المباشر

 

 
يهدف التعديل لضمان وفاء الحكومة 
لاللتزامات السابقة في إطار استمرارية 
المرفق العام وذلك تنفيذا لمقررات 
المحضر الموقع بين الحكومة السابقة 

 .وحاملي شهادة الدكتوراة
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 05: التعديل رقم
*** 

 22المادة رقم 

 استعمال المناصب التي أصبحت شاغرة خالل السنة الماليةترشيد 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

، مع مراعاة 2514تستعمل حصريا، ابتدءا من فاتح يناير 
............................................................................

إعادة اإلدماج بعد اإللحاق وبعد لتسوية حاالت .................
 .االستيداع أو تنفيذا لألحكام القضائية

 (تنسخ)
 

يهدف التعديل ترك المرونة للقطاعات  
الحكومية قصد تعويض المناصب التي 

 0أصبحت شاغرة خالل السنة المالية
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 01: التعديل رقم
*** 

  24المادة رقم 

II- مستقلة مرافق الدولة المسيرة بصورة 
 التأهيل 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 : 24المادة 
من الدستور، يؤذن للحكومة أن تحدث  25وفقا ألحكام الفصل 

بمراسيم مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خالل السنة المالية 
2514. 

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعاله على البرلمان 
 عليها في أقرب قانون للماليةللمصادقة 

 
 (تنسخ المادة)   
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 02: التعديل رقم
*** 

  20المادة رقم 
III- الحسابات الخصوصية للخزينة 

 

 التأهيل 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 : 20المادة 
I-  لقانون  2.22من القانون التنظيمي رقم  12وفقا ألحكام المادة

المالية، يؤذن للحكومة، في حالة استعجال وضرورة ملحة، أن 
حسابات خصوصية  2514تحدث بمراسيم خالل السنة المالية 

 .جديدة للخزينة
يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعاله على البرلمان للمصادقة 

 عليها في أقرب قانون للمالية

 
 (تنسخ المادة)   
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 03: التعديل رقم

*** 
 مكرر 36المادة رقم 

 أحكام تتعلق بتوازن بموارد وتكاليف الدولة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 

 
 

إدراج بند في نفقات الدولة يتعلق ببرمجة النفقات المتعلقة بالمداخيل  
لقانون  8997من القانون التنظيمي رقم  9مراعاة لمقتضيات المادة 

وتماشيا مع توصيات المجلس األعلى للحسابات في تقاريره المالية، 
 .حول تنفيذ قانون المالية

يقدم مشروع قانون المالية تقديرات المداخيل بعد خصم 

النفقات المتعلقة ببعض المداخيل، وهو ما يخالف 

 8997من القانون التنظيمي رقم  9مقتضيات المادة 
المجلس األعلى لقانون المالية، وتماشيا مع توصيات 

 .للحسابات في تقاريره حول تنفيذ قانون المالية
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 04: التعديل رقم
*** 
 مكرر 42المادة رقم 

 الجزء الثاني

 وسائل المصالح

 النفقات من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

I-  العامةالميزانية 

من أجل تمويل عمليات المساعدة القضائية وفق شروط  1.2.1.3.5.13.555مليون درهم من االعتمادات المخصصة للتكاليف المشتركة الفصل رقم  05تخصيص 

 .ومعايير تحدد بنص قانوني

 :تبرير التعديل

 .للدفاع عنهم وال يستطيعون أداء الرسوم القضائيةيهدف التعديل إلى مساعدة المتقاضين المعوزين الذين ال يستطيعون توكيل محامين 
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 00: التعديل رقم
*** 

 مرتين مكرر 42المادة رقم 
 الجزء الثاني

 النفقات من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

II- الميزانية العامة 

وبرمجتها في : مليون درهم  13.422مليون درهم إلى   12.342من  1.2.1.3.5.13.555الفصل رقم االستثمار  -للتكاليف المشتركة  المخصصةاالعتمادات قليص ت

 نيةمية المعميزانية االستثمار الخاصة بالوزارات المعنية، ويتعلق األمر بالتحويالت لفائدة الحسابات الخصوصية  ومختلف المساهمات للقطاعات الحكو

  ؛(مليون درهم 1.255)صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

  ؛(مليون درهم 1.555)صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية 

  ؛(مليون درهم 655)الصندوق الخاص بالعالقات العامة 

  ؛(مليون درهم 455)صندوق النهوض بتشغيل الشباب 

 ؛(مليون درهم 155)مل للعالم القروي بالماء الصالح للشرب مساهمة الدولة في برنامج التزويد الشا 

  (.مليون درهم 125)انجاز دراسات واشغال بناء متعلقة بعدة مدرجات جامعية 

 ر التعديليتبر

 .ميزانية الدولةإعطاء القطاعات الحكومية المعنية رؤية واضحة وتفادي عدم صرف المبالغ المرصودة بغية التقليص من عجز الميزانية وضمان شفافية 
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 06: التعديل رقم
*** 

  40المادة رقم 
 الجزء الثاني

 وسائل المصالح
 النفقات من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

III- الحسابات الخصوصية للخزينة 
 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 : 40المادة رقم 

 ................................................يحدد مبلغ 

 .درهم......................... 

وتوزع االعتمادات المذكورة على األصناف والحسابات وفقا للبيانات 
 .الملحق بقانون المالية هذا" ز"الواردة في الجدول 

 : 40المادة رقم 

 ................................................يحدد مبلغ 

 .درهم......................... 

وتوزع االعتمادات المذكورة على األصناف والحسابات وفقا للبيانات 
مع تغيير المبلغ )هذا الملحق بقانون المالية " ز"الواردة في الجدول 

( 2..0020.0.000.40الحساب رقم ) 9المسجل في السطر 
كور المتعلق باالعتمادات المخصصة لصندوق التنمية بالجدول المذ

مليار  4مليار درهم إلى  0002القروية والمناطق الجبلية من 
 (0درهم

 
رفع االعتمادات المخصصة : التعديل

لصندوق التنمية القروية والمناطق 
 4مليار درهم إلى  0002الجبلية من 
وفيما يخص موارد هذا  مليار درهم

الصندوق فانه بمكن اللجوء إلى تحويالت 
من الحساب الخاص باستبدال امالك 

 040112الدولة والذي فلق رصيده 
 0  2.02مليون درهم في سنة 
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 02: التعديل رقم
*** 

 (مادة جديدة) 46المادة رقم 
 الجزء الثاني

 وسائل المصالح

 وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة النفقات من الميزانية العامة

III- الحسابات الخصوصية للخزينة 
---------- 

 . درهم( 42.555.555.555)فيما يتعلق بدعم المواد محل مقاصة بإثنين وأربعين مليار  2514يحدد مبلغ االعتمادات المقترحة برسم السنة المالية 

 :في 2514في فاتح يناير  2م األحادي الموجه لفائدة الوقود الممتاز والغازوال والفيول رقم ويحدد الدع

 درهم للتر بالنسبة للغازال؛ 3,55 -
 درهم للتر بالنسبة للوقود الممتاز؛ 5,25 -
 . 2درهم للطن بالنسبة للفيول رقم  1135 -

 

 :تبرير التعديل

، التي سيصوت عليها البرلمان، وذلك بالنسبة للمواد التي تخضع لتطبيق 2514تحديد الدعم األحادي على أساس االعتمادات المقترحة برسم السنة المالية إلى  التعديلتهدف 
 . نظام المقايسة

الدعم األحادي بالنسبة للمواد محل مقايسة، الذي تم على ويندرج هذا اإلجراء في إضفاء المزيد من الشفافية على منظومة أسعار المواد المدعمة، واطالع المواطن على 
، أو تخفيضها خالل 2لفيول رقم أساسه تم تحديد اعتمادات نظام المقاصة، ما دامت أن الحكومة قررت تطبيق نظام المقايسة والرفع من أسعار الوقود الممتاز والغازوال وا

 .2514السنة المالية 
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 02: التعديل رقم
*** 

 (مادة جديدة) 42رقم  المادة
 الجزء الثاني

 وسائل المصالح

 النفقات من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

III- الحسابات الخصوصية للخزينة 
---------- 

" ز"وفقا للبيانات الواردة في الجدول " الصندوق الخاص لدعم المحاكم"المسمى  3.2.5.5.1.56.551من االعتمادات المخصصة للحساب الخصوصي رقم  % 15تحول 

ما قبل  4السطر )' صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها"المسمى  3.2.5.5.2.52.551لفائدة الحساب الخصوصي للخزينة رقم ( 11السطر )الملحق بقانون المالية 

 (.األخير

 

 :تبرير التعديل

مير، وتقوم المحكمة أن الجماعات المحلية هي التي تقدم للمحكمة المحضر المتعلق بعدم قانونية البناية وعدم مطابقتها للمقتضيات المعمول بها في مجال التعنظرا لكون 

هذا الصندوق لفائدة الجماعات ، نقترح تخصيص عشر اعتمادات "الصندوق الخاص لدعم المحاكم"بإصدار األحكام بأداء غرامات لفائدة الحساب الخصوصي المسمى 

 .المحلية
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 02: التعديل رقم
*** 

 (مادة جديدة) 42المادة رقم 
 الجزء الثاني

 وسائل المصالح

 النفقات من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

III- الحسابات الخصوصية للخزينة 
---------- 

موازاة مع  3.2.5.51.13.520درهم كنفقات في إطار الحساب الخاص بمنح دول التعاون الخليجي رقم ( 2.055.555)تبرمج اعتمادات ببلغ قدرها ثمانية ماليير ونصف 

 . ما تم رصده كموارد لفائدة هذا الحساب

 :تبرير التعديل

، مما ينبغي برمجة نفقات درهم( 2.055.555)ثمانية ماليير ونصف  الحسابات الخصوصية للخزينة تحصيل مبلغيتوقع مشروع قانون المالية في جدوله المتعلق بموارد 

 .ضمانا لمبدإ شفافية المالية العمومية يع القطاعي والجهوي لهذه النفقاتبنفس المبلغ، وكذلك توفير المعطيات المتعلقة بالتوز الحساب الخاص منح دول التعاون الخليجي
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 65: التعديل رقم
*** 

 (مادة جديدة) 42المادة رقم 
 الجزء الثاني

 وسائل المصالح

 النفقات من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

III- الحسابات الخصوصية للخزينة 
---------- 

درهم كموارد ونفقات في إطار الصندوق الخاص العالقات العامة موازاة مع ما تم رصده كموارد لفائدة هذا ( 655.555.555)ترصد اعتمادات ببلغ قدرها ست مائة مليون 

 . االستثمار –الحساب في فصل التحمالت المشتركة 

 :تبرير التعديل

وهو ما يتعارض مع ، درهم( 055.555)خمسمائة ألف  مبلغ خصيصتالحسابات الخصوصية للخزينة ونفقات بموارد  ينه المتعلقييتوقع مشروع قانون المالية في جدول

 .مليون درهم من أجل تمويل اإلحصاء العام السادس للسكان والسكنى 655االستثمار والتي بلغت  –المخصصات المرصودة لهذا الصندوق فصل التحمالت المشتركة 
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 61 :التعديل رقم

*** 

 (مادة جديدة) 05 المادة رقم

 اوضعية المالية العمومية وآفاقهحول  سنوي تقريرإعداد 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 

 
 

 

 

، يقوم المجلس 1104 فاتح ينايرابتداءا من 

األعلى للحسابات بإنجاز تقرير سنوي يرصد 

وضعية المالية العمومية وآفاقها، يقدمه للبرلمان 

 ويسلط هذا. خالل شهر أكتوبر من كل سنة

التي  تالتقرير الضوء على المواضيع واإلشكاال

المالية بمجلس  لجنتييطرحها عليه رئيسي 

 .النواب ومجلس المستشارين

 

 

  من الدستور الذي ينص على  125تفعيل الفصل

المجلس األعلى للحسابات يقدم مساعدته " أن 

للبرلمان في المجاالت المتعلقة بمراقبة المالية 

األسئلة واالستشارات العامة؛ ويجيب عن 

المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة 

 .،."والتقييم المتعلقة بالمالية العامة

 مكين البرلمان من قراءة أخرى خاصة به مستقلة ت

عن قراءة الحكومة، مما سيفضي حتما إلى إثراء 

 النقاش حول قانون المالية

 ره في تقوية الدور الرقابي لمجلس النواب وكدا دو

 .تقييم السياسات العمومية

   تمكين المجلس األعلى للحسابات من مراكمة خبرة

في إنجاز تقارير حول المالية العمومية مما سيكون 

له أثر إيجابي حول الترقي بمستوى النقاش 

 العمومي في هذا المجال

  تقوية الشفافية في مجال المالية العامة وإعطائها

مدلوال حقيقيا وذات مصداقية وأال يبقى هذا المفهوم 

  .النظريةحبيس المناظرات 
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 62: التعديل رقم

*** 
 (مادة جديدة) 01المادة رقم 

 توفير الوثائق والمعــــلومـات

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 

 
 

 االقتصادمن أجل إنجاز التقرير المشار إليه أعاله، يضع وزير  

ا رؤساء الجماعات المحلية ومديري ذوالمالية وباقي الوزراء، وك

المؤسسات العمومية، كافة الوثائق والمعلومات التي يطلبها المجلس 

  .األعلى للحسابات رهن إشارته

كما يمكن هذا األخير من الولوج المباشر للنظام المعلوماتي المتعلق 

 االقتصادبالتدبير المندمج للنفقات العمومية المعتمد من قبل وزارة 

وفي هذا اإلطار يضمن القانون لقضاة المجلس  (GID). والمالية

الولوج المباشر لقاعدة بيانات النظام  األعلى الحسابات المخولين،

فقط، دونما حاجة إلى إذن  االطالع، من أجل (GID) يالمعلومات

 .مسبق من اإلدارة المكلفة بتدبير هذا النظام

 

  تمكين المجلس األعلى للحسابات و من خالله البرلمان

 لقاعدة بيانات النظام المعلوماتي من الولوج المباشر

GID  في أنظمة خاصة،  االستثماردونما حاجة إلى

 لمال العام، مع العلم أن النظاملما في ذلك من توفير ل

GID  تمت صياغته في األصل ليستوعب كافة

المتدخلين في النفقات العمومية بما في ذلك األجهزة 

  .الرقابية وليس فقط المحاسبين واآلمرين بالصرف

  تقوية الدور الرقابي للمجلس األعلى للحسابات على

تدبير النفقات العمومية من خالل الولوج المباشر 

، من أجل (GID) لقاعدة بيانات النظام المعلوماتي

اإلطالع فقط، دونما حاجة إلى إذن مسبق من اإلدارة 

  .المكلفة بتدبير هذا النظام
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 األصالة والمعاصرةتعديالت فريق 
 331-31رقم حول مشروع قانون 

  4132للسنة المالية 

***** 
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 0التعديل رقم 
 المادة األولى 

-II    ية المعنيةبتشاور مع اللجن البرلمان"وفق الشروط املقررة يف هذا القانون، و........ اتضيؤذن للحكومة يف إصدار اقرتا." 
 :تبرير التعديل

 .املايل إىل السلطة التشريعية وإعطاء دورها الرقايب مدلوال حقيقيا طبقا لروح الدستور اجلديدإرجاع القرار  
 4التعديل رقم 

 المادة األولى
-III     كل ضريبة مباشرة أو غري مباشرة ................................................................ 

 .على اجلباة أو احملصلني أو غريهم من األشخاص الذين قاموا بأعمال اجلباية خالل أربع سنوات، بصرف النظر عن إقامة دعوى االسرتداد ..........
 :تبرير التعديل

 .هو أربع سنواتإعطاء ضحية عملية الغدر أجال معقوال إلقامة دعوى االسرتداد، وتسوية هذا األجل بأجل سقوط الديون العمومية أال و  
 1التعديل رقم  

  4المادة 
I-     2612.... .......من الدستور،  06وفقا ألحكام الفصل 
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 ،لى االستهالكبتغيري أسعار أو وفق استيفاء الرسوم اجلمركية وغريها من الضرائب والرسوم املفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية ع-
وال يشمل هذا اإلجراء إال البضائع والمصوغات ذات األهمية القصوى واألولوية الكبرى في عالقة مع مجالي التغذية  ،البضائع واملصوغات هبذه...... .........

 .والطب والصيدلة إضافة إلى المواد المدعومة في إطار صندوق المقاصة
 الباقي بدون تغيري

 : تبرير التعديل
 .اد األساسيةو دور الربملان يف املراقبة مع إعطاء احلكومة املرونة الالزمة بالنسبة للمربط املسؤولية باحملاسبة وإقرار 

 
 4 رقم التعديل
 1ة الماد

-I    91وفقا ألحكام الفصل ................................ 

  .عاديةفي أقرب دورة برلمانية جيب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على الربملان للمصادقة عليها 
 : تبرير التعديل

 .ة القربإعطاء مدلول حقيقي ملراقبة الربملان لعمل احلكومة يف اجملال املايل ومتكني املؤسسة التشريعية من ممارسة املراقبة املنهجية، ومراقب 
 

 5 التعديل رقم 
 3المادة 

 :041الفصل 
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 :ميكن أن تستفيد من نظام القبول املؤقت
................ الشخصي  ، ألجل استعماهلمبالخارج وكذلك الطلبة طيلة مدة إقامتهمباخلارج .....  ،أو املستعملة ةاجلديد ،لالستعمال الشخصياألشياء املعدة  -1

 ؛جتارية ألهداف
 : تبرير التعديل

 .توسيع االستفادة لتشمل الطلبة باخلارج طيلة مدة إقامتهم 
 

 6التعديل رقم 
  1المادة 

 :326الفصل 
 .ميكن أن تستفيد من نظام القبول املؤقت

0- .............................. 

 .وسائل النقل ذات االستعمال اخلاص احلاملة لبضائع ذات صبغة جتارية: حذف -4
 .تسيريه...............................................حيدد مبراسيم تتخذ باقرتاح 

 :تبرير التعديل
 .لنقل والبضاعةعدم اخللط بني وسيلة ا 
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 7التعديل رقم 
  1المادة 

 :326الفصل 
 :ميكن أن تستفيد من نظام القبول املؤقت

0- ...................... 

4- ...................... 

 .المختصة البرلمانية شارة اللجانستوذلك بعد إ، "تسيريه......."جمال تطبيق النظام  السلطة الوصيةباقرتاح من  دد مبراسيم تتخذحي -1
 :تبرير التعديل

 .ليةإعطاء مدلول حقيقي للمراقبة الربملانية للحكومة يف إعمال اجملالس مع التنصيص على السلطة الوصية انسجاما مع التشكيلة احلكومية احلا 
 8التعديل رقم 

  1المادة 
 :المكرر 411الفصل 

 .باملالية............................................... يف مكاتب 
 .القانونية........................................ وتوقع التصرحيات 

 .بعد استشارة رسمية للمهنيينوحتدد إجراءات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي، 
 :تبرير التعديل
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 .ق جلميع األطرافحتقيق التوازن بني اإلدارة واملهنيني وإجناز نظام معلومايت جديد حسب املواصفات واملعايري اليت تضمن احلقو  
 9التعديل رقم 

 مكررة 1المادة 
I-  شهرا للقبول  34استثناء من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يستفيد المغاربة القاطنون بالخارج عند استقدامهم لسيارة سياحية في إسمهم من مدة

 .لمدة المتبقية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمللسيارات المؤقت، وعند تجاوز عرض االستهالك للسيارة ثالثة أشهر تخضع للضريبة على ال

 .وال يجب أن تتجاوز مدة استخدام السيارة عشرة سنوات عند استقدامها

 :تبرير التعديل

وسائل النقل اجلوي مرات متعددة يف متكني املغاربة القاطنني باخلارج من االستفادة من سيارات سياحية نفعية توظف ألغراضهم الشخصية ومتكنهم من استعمال  
 .السنة

 31التعديل رقم 
 املدونة العامة للضرائب       

  2المادة  
 :اإلعفاءات: 6المادة 

I- اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر املخفض بصفة دائمة 
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 اإلعفاءات الدائمة -ألف
 :تعفى كليا من الضريبة على الشركات

0-  ....................... 

 .أدناه........................ مع مراعاة  -47

 .الشركات املعنية....................ال يطبق هذا اإلعفاء 

 .يمنح هذا اإلعفاء في السنة نفسهادرهم، ( 201110111)غري أنه عندما يقل رقم األعمال احملقق خالل سنة معينة عن مخسة ماليني 
 .4141 دسمبر 13ويبقى هذا اإلجراء ساري المفعول إلى غاية 

 
 :تبرير التعديل 
 .املرونة والتدرج إىل حني استكمال املعطيات خبصوص قطاع ظل معفى ملدة ثالثني سنة 
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 00التعديل رقم 
 املدونة العامة للضرائب

 4المادة 
 :اإلعفاءات:  1المادة 

I-  اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر املخفض بصفة دائمة. 
 .اإلعفاءات الدائمة -ألف 
 .تعفى كليا من الضريبة على الشركات 
 ............... اجلمعيات 
 الفرض الدائم بسعر خمفض : دال  
من  %31ساوي إعفاء جزئي للضريبة على الشركات يتستفيد المقاوالت التي تخصص جزءا من نفقاتها للبحث العلمي والتقني والتكنولوجي من  -3 

 .حجم التكاليف المنفقة في مجال البحث العلمي والتقني والتكنولوجي برسم السنة المالية
درهم بالنسبة ( 011.111)درهم بالنسبة للمقاوالت الصغرى والمتوسطة وسبعمائة ألف (  111.111)وال يمكن لقيمة هذا اإلعفاء أن تتجاوز مائتي ألف  

 .للمقاوالت الكبرى
 : وتشتمل هذه التكاليف 

 .نفقات األجور المخصصة للموارد البشرية العاملة في مجال البحث العلمي والتقني والتكنولوجي -

 .المعنية بهذا المجالوالمعدات مخصصات للممتلكات والتجهيزات  -

 .نفقات البحث المنجز في إطار اتفاقيات أو صفقات تنجزها المقاولة مع مؤسسات مختصة -

 .مصاريف إيداع، ودفاع وصيانة البراءات والحلول الناتجة عن البحث -
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 .يت المتعلقة بالبحث والتنقيب المنجمالنفقا -

 .النفقات المتعلقة بأنماط جديدة لحماية البيئة -

 .تراع وحماية العالمات التجارية للمقاولة وتطويرها تجاريانفقات اخ -

 

 : تبرير التعديل
 .تشجيع املقاوالت على التموقع يف أسواق جديدة تتطلب استثمارا عاجال يف البحث العلمي والتقين والتكنلوجي 
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 01التعديل رقم 
 املدونة العامة للضرائب

  4المادة 
 :اإلعفاءات :1المادة 

I- ............................. 

II- اإلعفاءات املؤقتة من الضريبة وفرضها بسعر خمفض بصفة مؤقتة 

 ........................ألف 
 .الفرض املؤقت للضريبة بسعر خمفض: جيم
1- ........................ 

2- ........................ 

 .1111دسمبر  30إلى غاية أدناه " جيم" II -11املنصوص عليه يف املادة تستفيد املستغالت الزراعية اخلاضعة للضريبة من السعر  -8
 :تبرير التعديل

 .املرونة والتدرج
 

 03رقم  التعديل 
 املدونة العامة للضرائب

 4المادة 
 :00المادة 
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IV -   ال خيصم من احلصيلة اخلاضعة للضريبة: 
 تربع؛..............................مبلغ -

 ؛2612للسنة املالية ..............................مبلغ -

 من هذه املدونة؛...........مبلغ املسامهة االجتماعية  -

من قانون املالية رقم  04و  01اد و المفروض على الرمال والمحدثة على التوالي بموجب الممبلغ الرسم البيئي املفروض على البالستيك والرسم اخلاص  -
 .2613الية للسنة امل 12-118

 : تبرير التعديل
ذا اإلجراء على سالمة حذف الرسم املتعلق حبديد البناء من الصيغة األصلية للمشروع نظرا النعكاس عدم اخلصم على أمثنة املنتوج النهائي من جهة مث تداعيات ه

 .املواطنني
 

 04رقم  التعديل 
 املدونة العامة للضرائب

 4المادة 
 :لضريبةا سعر :01المادة 

I- السعر العادي للضريبة 

 :حيدد سعر الضريبة على الشركات كما يلي

 :يحدد سعر الضريبة على أساس أشطر الربح الجبائي كما يلي –ألف    
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 النسبة الشطر
 10% 311.111أقل من 
 5. 17% 0.111.111و  311.111ما بين 

 30% 0.111.111ما فوق 
 : تبرير التعديل

 .العدالة والتدرج اجلبائياناهلدف من التعديل هو 
 

 05 التعديل رقم
 املدونة العامة للضرائب

 4المادة 
 :سعر الضريبة : 01المادة 
-IV  سعار الضريبة احملجوزة يف املنبعأ. 

 :حتدد أسعار الضريبة على الشركات احملجوزة يف املنبع كما يلي 
 .............. -ألف  
 .أعاله 18يف املادة ..... من املبالغ  %16  -باء    
 .رقم التعريف بالضريبة على الشركات.... دون احتساب % 26  -جيم  
 .أعاله 13من مبلغ عوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول املعتربة يف حكمها املبينة يف املادة  %01  -دال  

 :تبرير التعديل
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املطبقة حاليا تؤدي إىل  15%)وذلك يف انتظار اإلصالح الشامل للضربة على الشركات توخيا للعدالة اجلبائية،  15%عوض  10%الرجوع إىل السعر املطبق سلفا  
 .38%بينما الضريبة على الدخل تبلغ ( الضريبة على الدخل) (40.5%بلوغ نسبة التضريب إىل حدود 

 36التعديل رقم 
 املدونة العامة للضرائب 

  4المادة 
 .اإلعفاءات :61المادة 

-IV محدثة أو التي سيتم نقل ملكية العقارات التابعة لألمالك العامة والخاصة التي كانت في ملكية الجماعات الترابية األم السابقة، إلى الجماعات الترابية ال
 .من كل الحقوق والرسوم و األتاوى والمساهمات المحصلة لفائدة الدولة وتعفى إحداثها على إثر عمليات تقسيم ترابي أو ضم جماعات ترابية، 

 :تبرير التعديل
 .متكني اجلماعات يف املدن اخلاضعة لنظام وحدة املدينة من العقارات من أجل استغالهلا وفق اختصاصاهتا

  37: التعديل رقم 
 املدونة العامة للضرائب

 2المادة 
 

  :العقاري املفروضة عليه الضريبةحتديد الربح : 15المادة 
 .التملك.......... يساوي صايف الربح  
I-............................... 
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II-    أدناه 222........ يضاف. 
 :يف حالة تفويت عقارات وقع متلكها عن طريق اإلرث، ميثل مثن التملك الواجب اعتباره        

 ؛المقيدة في الجرد الذي أنجزه الورثة خالل اإلثني عشر شهرا الموالية لشهر وفاة المالكأما القيمة التجارية للعقارات  -

 .أدناه القيمة التجارية للعقارات يوم وفاة المالك كما صرح بها الخاضع للضريبة 114وإما إن تعذر ذلك ومع مراعاة أحكام المادة  -

 .%26مطروحة منه نسبة ....غري عوض بيف حالة التفويت         
 : تبرير التعديل

 .، حيث أبانت التجربة بعد تطبيق هذا املقتضى عن مجود يف حرية تداول العقارربح عقاري مل حيققهلعدم تضريب الوارث بالنسبة  
 

 01 التعديل رقم
 املدونة العامة للضرائب 

  4المادة 
 :سعر الضريبة: 03المادة 

 .20% -واو 

1- ................................. 

 .1111دسمبر  30إلى غاية أعاله ......... فيما خيص الدخول الصافية اخلاضعة للضريبة  -0

5- ................................. 

 : تبرير التعديل
 .للمالءمة
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 01  التعديل رقم
 املدونة العامة للضرائب

 4المادة 
 :مع احلق يف اخلصم عفاءاإل :11المادة 

I-  أدناه 161املضافة مع احلق يف اخلصم املنصوص عليه يف املادة تعفى من الضريبة على القيمة: 

1- ............................. 

2- ............................. 

 تنسخ -3

 األمسدة -2

 :فالحية ال غري...............املنتجات واملعدات التالية إذا كانت -8

 .......................... 

  مسلفة؛ –حمشة 

  ؛"ويدررود "مسوية الثلوج 

 مشتل وغارسة للدرنات واألغراس؛ 

 ؛الحصادات الدراسات 

 ........................ ؛ 

 ؛القطات البذور 

 ؛القطات وشاحنات القصب والشمندر السكري 
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 ........................؛ 

 احلراثات اآللية؛ 

 ؛المحاور المتحركة للسقي 

 ........................؛ 

 احملاريث؛ 

 ؛حصاداتلا 

  ؛البذورمذرة 

 ؛المروحيات الهوائية المضادة للصقيع 

 ؛المدافع المضادة للبرد 

 ؛آالت البخار المستعملة لمعدات تطهير التربة 

 ؛املعدات اخلاصة بتناسل النباتات واحليوانات 

 ؛الحاويات المعدة لخزن اآلزوت السائل ونقل نطف الحيوانات المجمدة 

 ؛الشيسل 

 ؛محارث الهدم 

 املساخف؛ 

 ؛األسطوانات المحارث ذات 

 ............................؛ 

 املكام واملزاعق؛ 
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 ؛الممالق الفالحية ذات الجرار 

 ............................؛ 

 واحملاش الرحوية؛.............. احملاش الدوارة 

 ؛المدار المجففة والرابطات 

 ؛الدوارة 

 ............................؛ 

 ؛القاطعات املوضبة  

  ؛التبنقاطعات 

 ............................؛ 

 ؛مقاضب األسيجة 

 ............................؛ 

 ؛معابل األوراق 

 ...........................؛ 

 ؛مفارش األسمدة 

 ؛مراش األسمدة السائلة 

 ؛القطات أو رابطات األحجار 

 ...........................؛ 

 ...........................؛ 
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  اآلليةاألحواض، 

 ...........................، 

 الثاقبات، 

 ...........................، 

 بوليميرات سائلة أو على شكل عجائن أو بأشكال صلبة تستعمل لحفظ الماء داخل التربة. 

 :تبرير التعديل
 .تساهم هذه األجهزة يف عصرنة القطاع الفالحي انسجاما مع أهداف خمطط املغرب األخضر

41التعديل رقم   
 املدونة العامة للضرائب

 :  2المادة  
 :اإلعفاء مع احلق يف اخلصم :94المادة 

I- ...................................... 
0- ...................... .......... 

4- ................................ 

2-  ................................ 
      ................................ 
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 املعدات الرتبوية أو العلمية؛  - 01
 ؛السالف الذكر 1.93.227اقتناء المواد والسلع والتجهيزات التي تقوم بها جامعة األخوين بإفران المحدثة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم    -00
  ................السلع التجهيزية    -04

 : التعديلتبرير 
 .لى املنح بالنسبة للطلبةنسخ اقتناء املواد والسلع والتجهيزات اليت تقوم هبا اجلامعة من اإلعفاء مع احلق يف اخلصم سيؤدي حتما إىل التقليص من نسبة احلصول ع 
 

43 التعديل رقم  
 املدونة العامة للضرائب

 2المادة 
  :اإلعفاء مع احلق يف اخلصم: 94المادة 

I- ........................................................... 
1- ........................................... .......... 

 .......................................اقتناء السلع -21

 .خدمات اإلطعام التي تقدمها المنشأة مباشرة إلى مأجوريها   -20
 :تبرير التعديل

 .التعديل مع التوقيت املستمر املعتمد حاليا وكذلك املساواة بني القطاع العام واخلاصينسجم هذا  
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 44 التعديل رقم
 املدونة العامة للضرائب

 2المادة 
 :األسعار املخفضة: 99المادة 

 :ختضع للضرية بالسعر املخفض
  :مع احلق يف اخلصم 7%البالغ  -0

 :بعده.........................................عمليات البيع "
 ؛"...........................................................

 بنص تنظيمي؛....................................األدوات املدرسية" 
 ؛ثل الحبوب والنفايات واللباب وحثالة الشعير والتبناألغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن وكذا الكسب المستعمل في صنعها ما عدا األغذية البسيطة م"
 هذا التعريف؛............................................السكر املصفى" 

 :تبرير التعديل
 .(les agrégés)االقرتاح املقدم من طرف احلكومة ستكون له انعكاسات سلبية على الفالح الصغري  
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 41 التعديل رقم
 للضرائب المدونة العامة
 4المادة 

 :األسعار املخفضة: 99المادة 
 :ختضع للضريبة بالسعر املخفض

 :مع احلق يف اخلصم %9البالغ  -0

         ........................................." 
 ؛مصبرات السردين          
 .مسحوق احلليب"         

 :تبرير تعديل
 .املخفض ستكون له انعكاسات على الطبقة الفقريةمصربات السردين إىل السعر غري إن إخضاع  
 

 42التعديل رقم 
 املدونة العامة للضرائب

 2المادة 
 :األسعار املخفضة:  99الفصل 
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  ختضع للضريبة بالسعر املخفض
 مع احلق يف اخلصم 7%البالغ  -0

       .............................. 
 :مع احلق يف اخلصم 10%البالغ  -4

 سياحي؛............... السلع عمليات بيع  -

 املطاعم؛........................ عمليات  -

 ؛(خدمات املطعم اليت تقدمها املقاوالت مباشرة إىل مأجوريها)  تنسخ -

 اجملموعة السياحية؛..........عمليات إجيار العقارات  -

 الزيوت السائلة الغذائية؛ -

 ؛(المنجمي أو البحري)ملح الطبخ  -

 ؛والدقيق وسميد األرز ودقيق النشوياتاألرز المصنع  -

 العجائن الغذائية -

 (مصربات السردين) تنسخ -

  ؛(والتنب الة الشعريثوح..............األغدية املعدة ) تنسخ -

- .................................. 

 :ملنتجات واملعدات التالية إذا كانت خمصصة ألغراض فالحية ال غريا -
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 .......................... 

 .......................... 

 (رود ويدر"مسوية الثلوج ) تنسخ" 

 تنسخ 

 تنسخ 

 تنسخ 

 تنسخ 

 آليات الكوفر كروب 

  (احلصادات)تنسخ 

 تنسخ 

 تنسخ 

 تنسخ 

 تنسخ 

 تنسخ 

 تنسخ 

 تنسخ 
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 تنسخ 

 تنسخ 

 تنسخ 

 تنسخ 

 تنسخ 

 تنسخ 

 تنسخ 

 تنسخ 

 تنسخ 

 تنسخ 

  (حلفظ املاء داخل الرتبة............. بوليمريات سائلة أو )تنسخ 

 ؛وكذا احلمامات واألفرنة التقليدية( دوشات)مستغلو الرشاشات العمومية  العمليات اليت ينجزها تنسخ 

 وفحم اخلشب؛.........................اخلشب بقشوره  -
 :تبرير التعديل

 .أعاله 74للمالءمة مع التعديل املقرتح يف املادة  
  



 4.12برسم السنة املالية  11.011تقرير مشروع قانون املالية رقم                   جلنة املالية والتنمية االقتصادية            الربملان ــ جملس النواب       

 

 
178 

 

 40التعديل رقم 
 املدونة العامة للضرائب

  2المادة 
 :األسعار املخفضة: 99المادة 

 ختضع للضريبة بالسعر املخفض
0- ........................ 

4- ........................ 

 :14%البالغ  -1

 :مع احلق يف اخلصم(: أ     
 الزبدة -

- ......................... 

- ......................... 

 عمليات نقل املسافرين والبضائع؛ -

وكذا جميع المنتجاة والمواد " الدراجة االقتصادية"والدراجة النارية المسماة " السيارة النفعية الخفيفة االقتصادية"العربة السيارة لنقل البضائع المسماة  -
 .امالداخلة في صنعه

 الشمسية؛......................... الطاقة الكهربائية  -
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 : التعديلتبرير 

نظرا لغياب سياسة العرض والتصنيع وبالتايل فإن اإلبقاء على هذا املقرتح من شأنه أن ميس بالفئات املستعملة للسيارات النفعية  14%عوض  20%تطبيق سعر  
 . اخلفيفة

 46رقم التعديل 
 املدونة العامة للضرائب

  2المادة 
 :اإلعفاءات: 341المادة 

 : تعفى من الضريبة على القيمة املضافة حني االسترياد
0- ........................ 

4- ........................ 

السالف  30910447عمليات استيراد المواد والسلع والتجهيزات التي تقوم بها جامعة األخوين بإفران المحدثة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم  -49
 .الذكر

 : تبرير التعديل
 .74للمالءمة مع التعديل املقرتح يف املادة 
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 47التعديل رقم 
 املدونة العامة للضرائب

  2المادة 
 :ختصيص حصيلة الضريبة والتدابري االنتقالية: 340المادة 

I- .......................... 
VII.-  على  4102القابل لالستنزال يف شهر يناير  4101أعاله، خيصم مبلغ الضريبة على القيمة املضافة لشهر ديسمرب  1-010بصفة انتقالية واستثناء من أحكام املادة

  ؛درهم 111.01باستثناء الشركات التي يبلغ فيها ذات المبلغ قيمة هذا املبلغ عن كل سنة، ( 2/0)سنوات يف حدود مخس ( 2)مدة مخس 
 (الباقي بدون تغيري........................ )جيب على اخلاضعني  -  

 : تبرير التعديل
 .تبسيط املساطر بالنسبة ألداء مبالغ الضريبة على القيمة املضافة املفروضة على الشركات الصغرية 
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  48التعديل رقم 
 املدونة العامة للضرائب

 2المادة 
 :349المادة 

-II   المحررات المتعلقة بالجماعات العمومية. 
محدثة أو التي سيتم نقل ملكية العقارات التابعة لألمالك العامة والخاصة التي كانت في ملكية الجماعات الترابية األم السابقة، إلى الجماعات الترابية ال -1 

 .إحداثها على إثر عمليات تقسيم ترابي أو ضم جماعات ترابية
 : تبرير التعديل

  .متكني اجلماعات يف املدن اخلاضعة لنظام وحدة املدينة من العقارات من أجل استغالهلا وفق اختصاصاهتا
49 لتعديل رقم ا  

 املدونة العامة للضرائب     
  2المادة       

 :صكوك استدراكية للمساحة: ةمكرر  310المادة 
تبرير الفرق في المساحة بالنسبة للعقارات في طور التحفيظ والتي أدلى أصحابها بقعود تتضمن مساحات بمقاييس محلية لإحداث صكوك ملكية خاصة - 

 :هكتار بالنسبة للمساحة المراد تبريرها شريطة مراعاة ما يلي للدرهم  01أو ناتجة عن جهل للمقياس النظامي برسم قار عن واجبات التسجيل محدد في 
 ب قد قدم سابقا مطلبا للتحفيظ على أساس سندات وعقود تملكه؛أن يكون الطال -3
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 ؛%31أن يدلى بما يفيد أن إجراءات التحفيظ أظهرت مساحة تفوق تلك المصرح بها أكثر من  -4

 أن تكون حدود الملك المراد تحفيظه مطابقة للحدود الواردة بالرسوم األصلية المدلى بها؛ -1

 ير حدود الملك بالمواصفات األصلية تغييرا جوهريا؛أال يترتب عن الصك المراد إنجازه تغي -2

 .من خطة العدالة 38أن تراعى في إثباث ملكية اإلضافي أو االستدراكي مقتضيات المادة  -0

 :تبرير تعديل 
 :ستوى الوثائق املدعمة لتملكهم وخاصة يف العامل القروي ومرد ذلك إىلميصادف طالبو التحفيظ صعوبات على 

 ؛...(قنطار، عربة، مد، كامة)حملية يف عقود التملك وأثناء إبرام البيع اعتماد مقاييس  -

 ؛(هكتار، آر)ساحة التقريبية للجهل باملقاييس النظامية املعقود والسندات على الالتنصيص يف  -

ما يفاجأ املعنيون بعد إجراءات املسح الطبوغرافية بوجود فرق يف املساحة املصرح هبا مع اليت  اوعند طلب التحفيظ يتم التصريح مبضمون السندات املدىل هبا وغالب -
 .يظهرها التصميم العقاري حيث تتوقف املسطرة إىل حني تربير الفرق وهنا مكمن املشكل

 
 11 التعديل رقم

 املدونة العامة للضرائب
 2المادة 

 :احلد األدىن للضريبة: 322المادة 
I- ................................ 
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  تعريف -ألف            
       ................................. 

 ..........................باء            
سمبر يد 13بالنسبة للخاضعين للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل برسم الدخول الزراعية إلى غاية  0.25%ويحدد هذا السعر في  –دال           
4141. 

 : تبرير التعديل
 .املرونة والتدرج يف تضريب القطاع الفالحي إىل حني تأهيله وفق أهداف خمطط املغرب األخضر 

 13 التعديل رقم
 املدونة العامة للضرائب

  2المادة 
 .وأحكام انتقالية التطبيقدخول حيز :  427المادة 
XVIII-  ال تفرض الضريبة على امللزمني ............................................. 

ديدة إزاء القانون الضريبي طبقا مع تمتيعهم بوضعية المنشأة الجإال على أساس الدخول املكتسبة والعمليات املنجزة ابتداء من هذا التاريخ،  4101يناير ............... 
 .سنوات 0للمواد المحددة لإلعفاءات واألداء بالسعر المخفض لمدة 

 :تبرير التعديل
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من هذه املادة، وإن كان الغرض منه مساعدة القطاع الغري مهيكل على تسوية وضعيته إزاء إدارة الضرائب، فإنه يبقى حتفيز غري  XVIIIإن املقتضى الوارد يف الفقرة  
ة، لذا ففي اعتقادنا، داخلية والدوليجذاب، وغري مثري لالهتمام بالنسبة هلذا القطاع الذي يعيش مشاكل عديدة وصعوبات مالية مجة، خاصة يف ظل األزمة االقتصادية اخلانقة ال

وذلك من خالل جعلهم يستفيدون من مجيع االمتيازات الضريبية اليت . نرى أن تعطي حتفيزات أكرب تشجع العاملني يف القطاع املذكور على تسوية وضعيتهم اجلبائية بالتقييد
لكشف عن هوياهتم لذا إدارة الضرائب، ما دام أن االنتقال من القطاع الغري املهيكل إىل متنح للملزمني املبتدئني يف مزاولة نشاطاهتم التجارية واالقتصادية، حالة اختيارهم ا

لنخلص يف األخري أن رغبة . الغري املهيكل  القطاع املهيكل هي عملية مكلفة من الناحية املالية والفنية والقانونية، قد تؤثر على السري العادي هلذه املنشأة املنضوية يف القطاع
بالسعر املخفض ملدة ال تقل عن   تنظيم القطاع الغري مهيكل وسعي اإلدارة اجلبائية إىل توسيع القاعدة الضريبية يتطلب منها حتفيز امللزمني مبنحهم  إعفاءات واألداءالدولة يف

 .مخس سنوات حىت تضمن إقباهلم على التقييد والكشف عن هوياهتم لديها
 14 التعديل رقم

 املدونة العامة للضرائب
  2المادة 

 .دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية: 427المادة 
XVIII.-  ابتداء من هذا التاريخ............. ال تفرض الضريبة على امللزمني املزاولني لنشاط.  

 .يف هذه املدونة... ...................................................................بالنسبة للخاضعني 
 . 4136ديسمبر  13إلى غاية  4132تمدد مقتضيات هذا البند ابتداء من فاتح يناير 

 الباقي بدون تغيري
 :تبرير التعديل
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 .متكني القطاع غري املهيكل من مقروئية السياسة اجلبائية للدولة وطمأنته من أجل االنتقال إىل القطاع املهيكل 
 11 التعديل رقم

 املدونة العامة للضرائب
  2المادة  

 :دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية :427المادة 
XXII.-    االمتيازات املمنوحة ملقتين السكن املخصص للطبقة الوسطى –ألف. 

  .ستة آالف وخمسمائة درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة( 6011)جيب أال يتعدى مثن بيع املرت املربع املغطى  -0

 الباقي بدون تغيري 
 :تبرير التعديل

 .اإلجراء املقرتح من طرف احلكومة فيه امتياز بالنسبة للمقاول على حساب الطبقة املتوسطة 
 

 12 التعديل رقم
 املدونة العامة للضرائب

  2المادة 
 .التطبيق وأحكام استثنائيةدخول حيز  427المادة 

I- ............................................................. 
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XXIII.-   بصفة انتقالية............................................ 
  .......................................................... 

 اإلعفاء الدائم والفرض املؤقت للضريبة بسعر خمفض: 27المادة 
I- ……..…...…….............................………….…0 

 .أدناه XXIII-429يف املادة .............................................. الضريبةيعفى من 
 .منح هذا اإلعفاء في السنة نفسهايدرهم ( 201110111)غري أنه عندما يقل رقم األعمال احملقق خالل سنة معينة عن مخسة ماليني 

 :تبرير التعديل
 .للمالءمة 

 10التعديل رقم 
 املدونة العامة للضرائب 

  2المادة 
 :التطبيق وأحكام استثنائيةدخول حيز  :427المادة 

I- ................................................................ 

XXIII   بصفة انتقالية.................................................. 
  ............................................................... 

 :اإلعفاء الدائم والفرض املؤقت للضريبة بسعر خمفض: 27المادة 
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I- ................................................................ 

 ..........................................................يعفى 
 ........................................................أنه غري 

II- الفرض املؤقت للضريبة بسعر خمفض: 

 . 4141سمبر يد 13إلى حدود أدناه ( 9-واو -II) 73يستفيد املستغلون الزراعيون اخلاضعون للضريبة من السعر املنصوص عليه يف املادة 

 
 : تبرير التعديل

 .للمالءمة
 16 التعديل رقم 

 مكررة 2المادة 
من مجادى اآلخرة  04الصادر يف  402400020باملرسوم رقم  IIمن اجلزء الثالث من امللحق  XIأحكام البند  4102تغري وتتمم على النحو التايل ابتداء من فاتح يناير 

 :بتدوين النصوص املتعلقة بالتسجيل والتنمرب(0724ديسمرب  42) 0194
 "االستيفاء والرد" ،اجلزء الثالث" ،على عقود التأمني الرسم املفروض" IIامللحق 

IX-  "(.4112أبريل  40) ....................."........................ألف يستوىف 
 .املالية.............. .................................................ترصد "باء" -

 :كما يلي  %49ويرصد الباقي  
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 لفائدة امليزانية العامة، 11% -

 .4104... لفائدة صندوق دعم تضامن مؤسسات التأمني 42% -

 (4104...لفائدة صندوق دعم التماسك االجتماعي  42% -

 .لفائدة صندوق مواكبة إصالحات النقل الحضري ومابين المدن توجه لدعم تدخل الدولة في مجال النقل الحضري 41% -

 : تبرير التعديل
ني الدولة قارة لصندوق مواكبة إصالحات النقل احلضري ومابني املدن من أجل متويل اسرتاتيجية شاملة للنقل احلضري يف إطار منظور جديد للشراكة بتوفري موارد 
 .ي إىل معاجلة االختالالت البنيوية هلذا القطاع وذلك عن طريق الفصل بني االستثمار واالستغاللواجلماعات الرتابية يرم

 
 17 رقمالتعديل 

 مكررة مرتين 2المادة 
 :املتعلق باجلبايات احمللية 29014من القانون  12تتم على النحو التايل مقتضيات املادة 

 :اإلعفاءات – 12املادة 
السياسية واملركزيات النقابية بالنسبة م من رسم السكن والرسم املهين وكذا األحزاب ئال خيضع لرسم اخلدمات اجلماعية امللزمون املستفيدون من اإلعفاء الكلي الدا"

 :للعقارات اليت متلكها هذه اهليئات واملخصصة ملقراهتا باستثناء
- ....................... 

- ...................... 
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 الدولة والمؤسسات العمومية -

 الباقي بدون تغيري
 :تبرير التعديل

 .العاصمةليل منه خبصوص املدن والسيما قسد العجز احلاصل أو الت
 

18 التعديل رقم   
  اتمر ثالث مكررة  2المادة 

 :املتعلق جببايات اجلماعات احمللية كما يلي 29014من القانون  41تغري املادة 
 .درهم عن كل لتر أو كسر من اللتر من المياه المعدنية أو مياه المائدة المعدة لالستهالك في شكل قنينات 41،1يحدد سعر الرسم في  

 :التعديلتبرير 
 .دعم املوارد الذاتية للجماعات الرتابية 

 19التعديل رقم 
  0المادة 
 العنوان

 .جتديد املركبات املخصصة خلدمات النقل العمومي اجلماعي للمسافرين عرب الطرق ومنحةمنحة تكسري 
 :تبرير التعديل
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 .االقتصار فقط على منحة واحدة 
 21التعديل رقم 

 0المادة 
I-  4132ديسمرب  10إىل  4102حتدث خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير  

 عرب الطرق....................... منحة تكسري 
 :تبرير التعديل

 .تقييم حكامة وجناعة هذا اإلجراء 
 23التعديل رقم 

 0المادة 
I-  عرب الطرق ............................... حتدث خالل الفرتة 

وكذا تعويض وسحبها النهائي من السري على الطرق، ................... للمقاوالت املستغلة خلدمات النقل العمومي والتجديدختول منحة التكسري  -0
يئة المتعلقة مقعدا وتستجيب لشروط االستعمال والته 40المركبة المكسرة باقتناء مركبة جديدة تتوفر على عدد من المقاعد المرخص بها يعادل أو يفوق 

 . ها العملبالمركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق والمتوفرة على أجهزة السالمة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري ب

 .بنص تنظيمي............. أن تستجيب نبغي ي
 :تبرير التعديل

 .السالمة الطرقيةاهلدف من التعديل هو ضمان جتديد املركبة مبواصفات 
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 24التعديل رقم 

  0 المادة
I-  على الطرق.................................... ختول منحة 

 .بنص تنظيمي.................... ينبغي أن تستجيب املركبات املعنية هبذه العملية للشروط املتعلقة بالعمر 
 . والتجديدوحيدد على النحو التايل املبلغ األقصى ملنحة التكسري 

  مركبة واحدة خالل نفس السنة وتجديددرهم عن تكسري ( 1110111)ثالمثائة ألف.  

  مركبتني خالل نفس السنة وتجديددرهم عن تكسري ( 2110111)أربعمائة ألف. 

 درهم عن تكسري ثالث مركبات خالل نفس السنة( 2110111)مخسمائة ألف : تنسخ. 

 :تبرير التعديل
  .يأخذ بعني االعتبار التكسري والتجديد مع نسخ الباقي توجيه املنحة جيب أن

 21التعديل رقم 
 0المادة 

I-  عرب الطرق..................................... حتدث 

0- ....................................... 

 تنسخ  -4
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 :تبرير التعديل
  

 22التعديل رقم 
 0المادة 

I-  عرب الطرق.................................... حتدث 

.................................................... 
II-  التجديد املنصوص عليهما يف البند  منحةختول منحة التكسري وI  وفقا ألحكام البندIII بعده. 

 .املرصودةوتعطى األولوية لعملية جتديد املركبات، يف حدود سقف امليزانية : تنسخ
قابل القيمة اإلدارة هليئة أخرى بعملية إتالف وتكسري املركبات وجب على هذه اهليأة أن تؤدي لفائدة اإلدارة عن كل مركبة مت إتالفها أو تكسريها ميف حالة تكليف 

 . املتفق عليها بينهما الفعلية الناتجة عن عملية التكسير وفق مسطرة طلب العروض
 :تبرير التعديل
 .املنحة جيب أن توجه للتكسري والتجديد يف ذات الوقت: أوال
 .الفقرة اليت اقرتحنا نسخها معناها غري مفيد: ثانيا
 . احلرص على الشفافية واملردودية املالية لعملية الكسر أو اإلتالف: ثالثا

 20التعديل رقم 
 0المادة 
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I-  عرب الطرق...................................... حتدث 

II-  ختول....................................... 

III-  بنص تنظيمي............................ حتدث جلنة تأهيل 

    .قطاع النقل وقطاع الداخلية وممثل واحد عن كل هيأة مهنية مصنفة ضمن الهيئات األكثر تمثيليةتتألف هذه اللجنة من ممثلني عن 
 : تبرير التعديل

  .يف العملية باإلضافة إىل ضمان متثيلية مهنية واسعة يف اللجنة هبدف احلرص على الشفافية قطاع الداخلية شريك
 26التعديل رقم 

 6المادة 
 من المشروع 6حذف مقتضيات المادة 

 :تبرير التعديل
 .إعطاء منحة من أجل التنازل عن مأذونيات نعتربه ريع

 
 27التعديل رقم 

 7المادة 
 .المشروعمن  7حذف مقتضيات المادة 

 :تبرير التعديل
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 .نعتربه ريعإعطاء منحة من أجل تأهيل النقل العمومي اجلماعي للمسافرين 
 

 28التعديل رقم 
 8المادة 

 . 4132ديسمرب  10إىل  4102حتدث خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير 
 .الغري.......................... منحة لتجديد مركبات النقل الطرقي 

 :التعديلتبرير 
 .تقييم حكامة وجناعة هذا اإلجراء 
 
 

 29التعديل رقم 
 8المادة 

IV-  التابع للسلطة احلكومية املكلفة بالنقل متويل املنح احملدثة مبوجب " مديرية النقل عرب الطرق والسالمة الطرقية"تتحمل ميزانية مرافق الدولة املسري بصورة مستقلة املسمى
 .درهم( 11101110111)يبلغ ثالمثائة وثالثني مليون  سنوييف حدود سقف  3241ديسمبر  13هذه املادة إىل 

 :تبرير التعديل
  .للمالءمة
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 01التعديل رقم 
 8المادة 

IV-  درهم ............................................................ تتحمل 
IIV-  لألشخاص داخل الوسط القروي يرأسها عامل اإلقليم وتضم باإلضافة إلى ممثلي قطاع النقل تحدث لجان إقليمية لتأهيل خدمات النقل العمومي الجماعي

 .رؤساء المجالس اإلقليمية ورؤساء المجالس الجماعية القروية المعنية، ويعهد إلى هذه اللجنة بدراسة ملفات تخويل المنح
 :تبرير التعديل

 .إحداث جهاز يشرف على هذه العملية 
 03 التعديل رقم
 9المادة 

  املوارد املرصدة للجهات
 .من حصيلة الضريبة على الشركات % 3نسبة  4102ترصد للجهات عن السنة املالية .. ............ا ألحكام الفقرة األوىلتطبيق

 :تبرير التعديل
 .منح اجلهات إمكانيات مالية إضافية استعدادا لالنتقال إىل اجلهوية املتقدمة 
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04 التعديل رقم  

 31المادة 
  املوارد املرصدة للجهات

 .من حصيلة الضريبة على الدخل %1نسبة  4102، ترصد للجهات عن السنة املالية ...........تطبيقا ألحكام الفقرة األوىل
 :تبرير التعديل

 .منح اجلهات إمكانيات مالية إضافية استعدادا لالنتقال إىل اجلهوية املتقدمة 
 

  01 التعديل رقم
  34المادة 

 تغيري احلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى
 "صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي احلضري والرابط بني املدن" 

 
الشريف رقم ، الصادر بتنفيذه الظهري 4119للسنة املالية  21014من قانون املالية رقم  07، أحكام املادة 4102تغري وتتمم على النحو التايل، ابتداء من فاتح يناير 

 :وتتميمها................................ 
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 4119 رغبة يف التمكن من ضبط حساب العمليات املتعلقة مبواكبة إصالحات النقل الطرقي احلضري والرابط بني املدن، حيدث ابتداء من فاتح يناير   I- : 07املادة 
 :ويكون" قل الطرقي احلضري والرابط بني املدنصندوق مواكبة إصالحات الن"حساب مرصد ألمور خصوصيته يسمى 

بالنقل احلضري بواسطة احلافالت والنقل بواسطة  باالستثمار والمواكبة الخاصةالوزير املكلف بالداخلية هو اآلمر بقبض موارده وصرف نفقاته بالنسبة للعمليات املتعلقة  
 وبكل وسيلة نقل مجاعي حضري كيفما كان نوعها؛  رامويلطوالنقل بواسطة اة من الدرجة الثانية، سيارات األجرة من الدرجة األوىل والنقل بواسطة سيارات األجر 

 .واسطة احلافالت والنقل املزدوجويكون الوزير املكلف بالنقل اآلمر بقبض موارده وصرف نفقاته بالنسبة للعمليات املتعلقة بنقل البضائع حلساب الغري، ونقل املسافرين ب 
-II     من هذا احلساب يتض: 

 :يف اجلانب الدائن 
 املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة؛ -

 ؛................املبالغ املدفوعة  -

 واملقاوالت العمومية؛.................. املبالغ املدفوعة  -

 اهلبات والوصايا؛ -

 املوارد املختلفة؛ -

 .4131للسنة المالية  330034من قانون المالية رقم  33من حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين المحدد في المادة  36% -

 .4131للسنة المالية  330034من قانون المالية رقم  32من حصيلة الرسم المفروض على الرمال المحدث بموجب المادة  11% -

 :يف اجلانب املدين
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ع واكبة إصالحات قطاع النقل الطرقي واملنصوص عليها يف التشريع اجلاري به العمل أو مت االتفاق بشأاها يف إطار تعاقدي مع مهنيي القطا النفقات املتعلقة مب -
 .املعنيني

 ....................................................................................النفقات -

-III   املتعلقة بالنقل احلضري بواسطة احلافالت وبالنقل بواسطة سيارات  االستثمارو  املواكبةوعة من طرف اجلماعات احمللية للنفقات اخلاصة بعمليات ختصص املبالغ املدف
 .والنقل بواسطة الطراموياألجرة من الدرجة األوىل والثانية، 

-IV  "مفروض على الرمال للنفقات الخاصة بعمليات المواكبة واالستثمار المتعلقة بالنقل تخصص الموارد المتأتية من الرسم المفروض على التأمين والرسم ال
 .رامويلط، والنقل بواسطة ا"الحضري بواسطة الحافالت وبالنقل بواسطة سيارات األجرة من الدرجة األولى والثانية

 
 :تبرير التعديل

 .الدولة جلزء من املسؤوليةمتويل العجز اهليكلي احلاصل يف جمال النقل احلضري عرب حتمل  
 

02  التعديل رقم  
 مكررة 31المادة 

 تغيري احلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى
 "صندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية"
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، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 14071رقم  0772من قانون املالية لسنة  22، أحكام املادة 4102تغري وتتمم على النحو التايل، ابتداء من فاتح يناير 
 :، كما وقع تغيريها وتتميمها(0772فرباير  42) 0202من رمضان  02بتاريخ  00720041

 .نفقاته" .................................. 
 .من احلساب املذكور "...................................

الجبلية يعتمد من طرف الحكومة أو من برامج محلية للتنمية القروية والمناطق الجبلية تعد من طرف  رنامج للتنمية القروية والمناطقويباشر االلتزام بالنفقات وفقا لب"
 .المجالس اإلقليمية أو في إطار شراكات بين هذه المجالس والمجالس الجماعية التي تدخل في النفوذ الترابي لإلقليم

 II-هذا احلساب يتضمن : 
 جلانب الدائنيف ا -

- ....................... 

 :يف اجلانب املدين -

- .............. ........ 

 .املبالغ املدفوعة لفائدة بعض املؤسسات العمومية إلجناز عملية التنمية القروية املندجمة واملناطق اجلبلية -

نة من مجالس إقليمية وجماعات خاضعة لنفس النفوذ الترابي، المبالغ المدفوعة لفائدة المجالس اإلقليمية أو مجموعات الجماعات المحلية المكو  -
 .إلنجاز برامج للتنمية القروية والمناطق الجبلية، وتدفع هذه المبالغ وفق مسطرة طلب مشاريع تحدد شروطها بنص تنظيمي

 .هذا الصندوق لتمويل المشاريع المعدة من طرف الهيئات المحلية المنتخبة والخاضعة لمسطرة طلب المشاريع   من مداخيل %11وتخصص على األقل 
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 :تبرير التعديل
ن واقع منتخبة، قريبة م يف ظل غياب سياسة حكومية واضحة املعامل للتنمية يف العامل القروي واملناطق اجلبلية، حتدث دينامية لطلب املشاريع تعدها هيئات حملية 

 .الساكنة، ميوهلا هذا الصندوق خدمة للعامل القروي
 00 التعديل رقم 

  مرتين مكررة 31المادة 
-II يتضمن هذا احلساب : 

 :يف اجلانب الدائن
 ........................................................... 
 ........................................................... 

  .من مجموع االستثمارات العمومية لفائدة تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية %31تخصيص نسبة 
 :تبرير التعديل

ية ألساسية والتنمية الفالحيشكو العامل القروي واملناطق اجلبلية من خصاص كبري يف جمال التعليم، والصحة، وقطاع السكن والشبيبة والرياضة والثقافة والتجهيزات ا 
 01ناطق اجلبلية من خالل ختصيص نسبة والصناعة التقليدية واملاء الصاحل للشرب والطاقة العضوية والسياحة والبحث العلمي، لذلك نقرتح إيالء عناية خاصة للعامل القروي وامل

 .من جمموع االستثمارات العمومية هلذه الغاية %
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 06التعديل رقم 
 مكررة ثالث مرات 31المادة 

 احلساب املرصد ألمور خصوصية تغيري
 "صندوق دعم التماسك االجتماعي"املسمى 

II-  يتضمن هذا احلساب 

  :في الجانب الدائن
 ........................................................ 

 :في الجانب المدين
................................................... 

 .في العالم القروي والحضري لتغطية مصاريف بطاقة إستهالك الماء في إطار إتفاقي مع الجماعات الترابية المعنيةدفع مساهمة لألسر المعوزة 
 :تبرير التعديل

الدىن من ول على احلد هذا التعديل يدخل يف إطار احرتام االلتزامات الدولية للمغرب خبصوص احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وسيمكن األسر من احلص
 .  املاء الصاحل للشرب لكي ال يلجأو إىل استعمال مياه ال تتوفر على الشروط الدنيا حلفظ الصحة

 07التعديل رقم 
 36المادة 

 "القروض املمنوحة لدول أجنبية"على حساب القروض املسمى  اإلبقاء
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 :تبرير التعديل
بالدنا جتاه الدول اإلفريقية جنوب الصحراء، نظرا لرمزيته اخلاصة يف جمال التعاون االقتصادي املغريب هذا االقرتاح يرمي إىل االنسجام مع السياسة اليت تنتهجها  

 .اإلفريقي
 08التعديل رقم 

 43المادة 
  4102..............................................  ماليمنصب  09792يتم إحداث 

I- 09742  لفائدة الوزارات واملؤسسات التالية ماليمنصب: 

 :تبرير التعديل
 .قانون املالية حيدث مناصب مالية 

 09التعديل رقم 
 43المادة 

II-  منصب على خمتلف الوزارات أو املؤسسات 21تؤهل احلكومة لتوزيع. 

III-  دون الرفع من نفقات ذات الصلة 4100يوليوز  41من أجل تنفيذ احلكم القضائي اخلاص مبحضر  09742منصب مايل من ضمن  0971تؤهل احلكومة لتوزيع. 

 :تبرير التعديل
 .استمرارية الدولة واحرتام تعهدات احلكومة السابقة

 61التعديل رقم 
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 44المادة 
 :إضافة يف آخر املادة ما يلي

  4100يوليوز  41مع إعطاء األولوية للحكم القضائي النهائي املتعلق مبحضر 

 :تبرير التعديل
 .للمالءمة

 63 التعديل رقم
 42المادة 

 مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة
 التأهيل 

على أن تكون نسبة الموارد الذاتية  4102من الدستور يؤذن للحكومة أن حتدث مبراسيم مرافق الدولة مسرية بصورة مستقلة خالل السنة املالية  91طبقا ألحكام الفصل 
 .من مجموع موارد المرفق %40تساوي أو تزيد عن لكل مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة 

 .وجيب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على الربملان للمصادقة عليها يف أقرب قانون للمالية
 :تبرير التعديل

 .بداية االلتزام بالتوجه املقرتح من طرف احلكومة نفسها يف مسودة القانون التنظيمي لقانون املالية 
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 64 رقمالتعديل 
 40المادة 

 احلسابات اخلصوصية للخزينة
 التأهيل 

من مجموع  %40على أن تكون نسبة الموارد الذاتية لكل حساب خصوصي للخزينة يساوي أو يزيد عن حسابات خصوصية جديدة للخزينة ........... طبقا 
 . موارده

 .يف أقرب قانون للمالية............. وجيب أن تعرض 
 : تبرير التعديل

 .بداية االلتزام بالتوجه املتقرح من طرف احلكومة نفسها يف مسودة القانون التنظيمي لقانون املالية 
  61  التعديل رقم

  مكررة 40المادة 
I-    تشاور مع ب ،تفتحلقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، أن  7098من القانون التنظيمي رقم  21وفقا ألحكام المادة

 .اعتمادات إضافية ،اللجن النيابية الدائمة المعنية
 .أقرب دورة برلمانية عادية ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعاله على البرلمان للمصادقة عليها في

 : تبرير التعديل
 .تفعيل الدور الرقايب للربملان يف القضايا احلالية، وممارسة مراقبة القرب
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 62 التعديل رقم 
 مكررة 48المادة 

 تغيري احلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى
 "الصندوق اخلاص بالطرق"

، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 24072رقم  0772من قانون املالية لسنة  22، أحكام املادة 4102يناير تغري وتتمم على النحو التايل، ابتداء من فاتح 
 :كما وقع تغيريها وتتميمها( 0772ديسمرب  10) 0202من رجب  44بتاريخ  00720210

 ....................... -I- 22املادة "

-II   يتضمن هذا احلساب: 
 :نيف اجلانب الدائ   -0
      .........................." 

 املختلفة؛............. املسامهات    -ك
 .4131للسنة المالية  330034من قانون المالية رقم  32من حصيلة الرسم الخاص المفروض على الرمال المحدث بموجب المادة  %01 –ل 

 الباقي بدون تغيري
 :تبرير التعديل

 .املقرتحة يف النص األصلي، توجه لتمويل استثمار الدولة يف النقل احلضري %41املتبقية من أصل  11% 
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 60التعديل رقم 
 18المادة 

 .4102خالل السنة املالية ........... ، اقرتاضات داخلية وكل أداة مالية أخرى بالتشاور مع اللجن النيابية الدائمة المعنيةيؤذن يف إصدار، 
 :تبرير التعديل

 .للمالئمة 
 66 التعديل رقم 

  19المادة 
 .واستحفاظ سندات اخلزينة......... ، يف إصدار اقرتاضات داخلية قصد بالتشاور مع اللجن النيابية الدائمة المعنيةيؤذن للحكومة يف إصدار، 

 : تبرير التعديل
 .للمالئمة 

67 التعديل رقم   
  24إضافة مادة جديدة حتت رقم 

 . 4102لرمسية قبل فاتح يناير ينشر هذا القانون باجلريدة ا
 :تبرير التعديل

شرطا دستوريا لدخول  هناك عدة تدابري مضمنة يف هذا القانون تنطلق يف فاتح يناير، لذا جيب أن يكون هذا القانون قد سبق وصدر يف اجلريدة الرمسية العتباره 
 .دستورية القوانني حيز التطبيق وإال كانت تلك التدابري املشار إليها أعاله غري
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0010014102

 

 

 

 

 

 

 

 



 4.12برسم السنة املالية  11.011تقرير مشروع قانون املالية رقم                   جلنة املالية والتنمية االقتصادية            الربملان ــ جملس النواب       

 

 
208 

 

 مجلس النواب

 الفريق االشتراكي

 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

 اإلعفاء الدائم وسن الضريبة على الشركات 6المادة 

 3: التعديل رقم

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 

 اإلعفاءات: 4المادة 

"I –  اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر المخفض بصفة

 .دائمة

 اإلعفاءات الدائمة-ألف"

 :تعفى كليا من الضريبة على الشركات

 ................................................الجمعيات-0"

.................................................................. 

 ؛...................مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد  -44

 

 اإلعفاءات: 4المادة 

"I –  اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر المخفض بصفة

 .دائمة

 اإلعفاءات الدائمة-ألف"

 :تعفى كليا من الضريبة على الشركات

 ................................................الجمعيات-0"

.................................................................. 

 ؛...................مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد  -44

 

نشطة الفالحية التي تمار  إلى جانب يتوخى هذا التعديل إدماج جميع األ 

زراعة األرض، وبالخصوص الدخول المتعلقة بنشاط تربية المواشي 

 .الذي يعتبر قطاعا مكمال لزراعة األرض

الصياغة الحالية لمشروع القانون تحد من مفهوم الدخول المعنية باإلعفاء 

األنشطة في الدخول المتعلقة بزراعة األرض مما يجعل الدخول المتعلقة ب

 .الفالحية األخرى خارج نطاق اإلعفاء المقترح
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 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

-429مع مراعاة األحكام االنتقالية المنصوص عليها في المادة -47

XXIII  ،ال يطبق هذا ................التي غالت الزراعيةالمستأدناه

التي تحققها الشركات  غير الزراعية الدخولاإلعفاء على أصناف 

 .سنوات متتالية( 1)لمدة ثالث .............المعنية

 

 

 

 429مع مراعاة األحكام االنتقالية المنصوص عليها في المادة  – 47

XXIII  ،ال يطبق هذا ....................... "التي المستغالت الفالحيةأدناه

لمدة ثالث .................التي الدخول غير الفالحيةاإلعفاء على أصناف 

 .سنوات متتالية( 1)
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

  اإلعفاء المؤقت من الضريبة وفرضها بسعر مخفض بعد ذلك 6المادة 

 4:التعديل رقم

 

 التعليل المقترحالتعديل  النص األصلي للمشروع

 :4المادة 

II-اإلعفاءات الؤقتة من الضريبة وفرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة. 

 ....................-ألف"

 ..................اإلعفاءات المؤقتة-باء"

 الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض -جيم"

"0-........ 

............... 

للضريبة من السعر تستفيد المستغالت الزراعية الخاصة -2"

من السنة األولى ......أدناه" جيم" II-07المنصوص عليه في المادة 

 "لفرض الضريبة

 :4المادة 

II-................. 

 .............-ألف"

 ..........اإلعفاءات المؤقتة-باء"

 ..................-جيم"

"0-................. 

............. 

الخاضعة للضربيبة من السعر المنصوص  الفالحيةالمستغالت تستفيد -2"

 "من السنة األولى لفرض الضريبة......أدناه" جيم"-07IIعليه في المادة 

 

 

يتوخى من هذا التعديل إدماج جميع األنشطة الفالحية التي تمار  إلى 

جانب زراعة األرض، وبالخصوص الدخول المتعلقة بنشاط تربية 

 .مكمال لزراعة األرضالمواشي الذي يعتبر قطاعا 

الصياغة الحالية لمشروع القانون تحد من مفهوم الدخول المعنية باإلعفاء 

في الدخول المتعلقة بزراعة األرض مما يجعل الدخول المتعلقة باألنشطة 

 .الفالحية األخرى خارج نطاق اإلعفاء المقترح



 4.12برسم السنة املالية  11.011تقرير مشروع قانون املالية رقم                   جلنة املالية والتنمية االقتصادية            الربملان ــ جملس النواب       

 

 
211 

 

 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331.31رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

 1:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 :00المادة 

 :ال يخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة

 ....ـ مبلغ المشتريات 

 ..........ـ 

 .........ـ 

على البالستيك والرسم الخاص ـ مبلغ الرسم البيئي المفروض 

على حديد البناء والرسم الخاص المفروض على الرمال المفروض 

من قانون المالية  02و 01والمحدثة على التوالي بموجب المواد و

4101 

 

  IV: 00المادة 

 :ال يخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة

 ....ـ مبلغ المشتريات 

 ..........ـ 

 .........ـ 

لرسم الخاص ـ مبلغ الرسم الخاص المفروض على حديد البناء وا

 02و 01المفروض على الرمال والمحدثة على التوالي بموجب المواد و

 4101من قانون المالية 

 

 (على البالستيكالرسم البيئي المفروض ينسخ )

 

ـ اعتبار الرسوم شبه الضريبية تضر بشكل عام بتماسك المنظومة 

 (. 4102الورقة التقديمية لمشروع قانون المالية ) الضريبية 

ذه المقتضيات لم تؤد إلى النتيجة المتوقعة لعدد من االعتبارات بل ـ ه

 .وأثرت بشكل مباشر على المواطن الذي تأثر بالزيادة في هذه المواد

 



 4.12برسم السنة املالية  11.011تقرير مشروع قانون املالية رقم                   جلنة املالية والتنمية االقتصادية            الربملان ــ جملس النواب       

 

 
212 

 

  



 4.12برسم السنة املالية  11.011تقرير مشروع قانون املالية رقم                   جلنة املالية والتنمية االقتصادية            الربملان ــ جملس النواب       

 

 
213 

 

 

 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

 2:التعديل رقم

 التعليل التعديل المقترح للمشروعالنص األصلي 

 :  39المادة 

I ـ السعر العادي للضريبة 

 :يحدد سعر الضريبة على الشركات كما يلي

 ........ـ  ألف 

 .........ـ باء 

 

 :  39المادة 

I ـ السعر العادي للضريبة. 

 :يحدد سعر الضريبة على الشركات كما يلي

من األرباح بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا تقل  في المائة 31: ـ ألف

 .ألف درهم 211أو تعادل 

من األرباح بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا ما  في المائة 30: ـ باء

 .ألف ومليون درهم 211بين 

 .بالنسبة للشركات التي تفوق أرباحها مليون درهم  في المائة 11: ـ ج 

في المائة بالنسبة لمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها  19: ـ د

وبنك المغرب وصندوق اإليداع والتدبير وشركات التامين وإعادة التأمين 

وشركات االتصاالت المسنود لها استغالل وتدبير خطوط وخدمات الهاتف 

 بكل أنواعه واالنترنيت

 .الة الضريبيةيتوخى التعديل في جزء منه إعمال العد

بإلزام شركات االتصاالت في الجزء األخير من التعديل يتعلق األمر  -

التي تحقق أرباحا كبرى بدفع ضرائب في مستوى ما تلزم به األبناك 

 .وشركات التأمين وبنك المغرب وصندوق اإليداع والتدبير

ونرى أن هذا االقتراح واقعي ومعقول لكون هذه الشركات تحقق إرباحا 

رى ويتعين عليها في سياق األزمة المساهمة أكثر في المداخيل كب

 . العمومية

 840  ونقترح أن ترصد مداخيل الزيادة في هذه الضريبة، التي تقدر ب

ويزيد هذا بأكثر من . مليون درهم في صندوق التماسك االجتماعي

  ثالثين في المائة عما يمكن استخالصه من الزيادة في الضريبة على

 .4101برسم  و الدخل التي نص عليها مشروع قانون المالية االرباح
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

 0:التعديل رقم

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 

 أجور والدخول المعتبرة في حكمها اإلعفاءات : 07المادة 

 

 

 ........التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 األجور والدخول المعتبرة في حكمها اإلعفاءات

 على النحو التالي  29تتمم المادة  :07المادة 

0- 

- 

- 

- 

- 

04- 

07-  

حدود تعويضات البحث العلمي الممنوحة ألساتذة التعليم العالي في  - 41

 السنة  ألف درهم في 311

تحفيز األساتذة الجامعيين على البحث العلمي، هذا التعديل يتوخى  -

علما بأن التعويضات الممنوحة لهم مقابل األبحاث التي يقومون بها 

متواضعة، وال يليق أن يتم إخضاعها للضريبة على الدخل  عندما تكون 

 الفئةهزيلة قياسا إلى الوضع االعتباري لهذه 
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

 6:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 

  :09المادة 

أعاله  24تخصم من المبالغ اإلجمالية المنصوص عليها في المادة 

 أعاله 29المعفاة من الضريبة عمال بأحكام المادة باستثناء العناصر 

I ..................................... 

 II..................................... 

 III..................................... 

 IV..................................... 

V..................................... 

 

 

 .....التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 الفرع الثالث ـ األجور والدخول المعتبرة في حكمها

 البند األول الدخول المفروضة عليها الضريبة

 الخصوم

 

  :09المادة 

من البند األول  من الفرع الثالث من القسم الثاني من الباب  27تتم المادة 

ونة العامة للضرائب المتعلقة بالخصوم الثالث من الكتاب األول من المد

 :كما يلي

أعاله باستثناء  24تخصم من المبالغ اإلجمالية المنصوص عليها في المادة 

 أعاله 29العناصر المعفاة من الضريبة عمال بأحكام المادة 

 

التحمالت العائلية يتوخى التعديل تحقيق نوع من العدالة الجبائية وأخذ 

، بالنظر إلى أن حوالي بعين االعتبار عند احتساب الضريبة على الدخل

ألف أسرة تنفق على تمدر  أبنائها في القطاع الخاص وتخفف  211

 .العبء على المدرسة العمومية
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 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

I ..................................... 

 II..................................... 

 III..................................... 

 IV..................................... 

V..................................... 

VI  درهم لمجموع األطفال  6111نفقات تمدرس األطفال في حدود سقف

 .بالقطاع الخاص المتمدرسين
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 العامة للضرائبالمدونة 

  الخصوم الجزافية المطبقة على المعاشات:  61المادة 

 7:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 :I – 41المادة 

يخصم من أجل تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على "

نسبته الدخل المتعلقة بالمعاشات واإليرادات العمرية، تخفيض جزافي 

من المبلغ اإلجمالي للمعاشات واإليرادات المفروضة عليه  22%

 "الضريبة

"II-.................. 

 

 

 :I – 41المادة 

،تخفيض جزافي نسبته ..............................يخصم من أجل"

ألف درهم  011المبلغ المخصوم ، على أال يتجاوز ................22%

 "سنويا

"II-.................. 

الهدف من هذا التعديل هو إرساء نوع من العدالة الضريبية بين مختلف 

 .فئات المتقاعدين وفرض ضريبة مناسبة على ذوي المعاشات العالية
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

 إلغاء اإلعفاء من الضريبة على الدخل العقاري 63المادة 

  دخول خيز التنفيذ -IV -4 427المادة 

 8:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 

 :41المادة 

 :تعفى من الضريبة

"I-  الدخول الناشئة عن إيجار المباني الجديدة أو البناءات اإلضافية

 "الموالية للسنة التي انتهى فيها بناؤهاطوال السنوات الثالث 

 

 

 :41المادة 

 :تعفى من الضريبة

"I-  الدخول الناشئة عن إيجار المباني الجديدة أو البناءات اإلضافية طوال

 "السنوات الثالث الموالية للسنة التي انتهى فيها بناؤها

 

 

 

يتضمن  "حيز التنفيذ بإلغاء هذا اإلعفاء دخول اإلجراء"الصياغة الحالية 

 .مفعوال ذا أثر رجعي

فاألولى أن يكون الفاصل هو تاريخ الحصول على رخصة البناء لتجنب 

التأثير السلبي على المشاريع القائمة حاليا على أسا  هذا اإلعفاء 

 .الضريبي

 .ـ هذا اإلجراء يعاكس توجه الحكومة نفسها حول تشجيع الكراء
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

 9:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 :  41المادة 

 اإلعفاءات

 ........................ـ تعفى من الضريبة 

I  (ينسخ ) ـ 

II ـ  ألف ـ الربح 

 

 :  41المادة 

 تعفى من الضريبة

I  ـ الدخول الناشئة عن إيجار المباني أو البناء اإلضافية طوال السنوات

 .الثالث الموالية للسنة التي انتهى فيها بناؤها

 (الباقي بدون تغيير) 

II  ـ........ 
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

 31:رقمالتعديل 

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 

 

 

 

 سعر الضريبة :73المادة 

 

 ....يحدد

 .....درهم   30000.....شريحة -

 

 

 

 

 المدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الدخل

 سعر الضريبة

 سعر الضريبة :73المادة 

 :تعدل الفقرة كما يلي 

 ......يحدد 

 درهم معفاة من الضريبة 36000....شريحة -

 : % 10 درهم  50000 إلى  36001  ....شريحة -

 

رفع األسا  المفروض عليه الضريبة على الدخل من أجل تقوية  -0

 القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود من المأجورين 

 إعطاء إشارة ايجابية إلى هؤالء على اهتمام السلطات العمومية بهم   -4

ن المصنفين في هذه الفئات أامتالك مساكن خاصة وتشجيعهم على  -1

ين هم من العاملين في أسالك القوات المسلحة الملكية، واألمن والمبتدئ

ن الحكومات السابقة دشنت مسلسل في القطاع الخاص، وخاصة أيضا أ

خفض الضريبة على الدخل بشكل تدريجي، وكان أمل المأجورين آن 

 .التخفيضيتواصل هذا 
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

  ..............،46، 71: مواد مختلفة

 33:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 "......................الدخول الزراعية"

 ..".............الزراعيونالمستغلون "

 

 

 

 

 

 "......................الدخول الفالحية"

 "................المستغلون الفالحيون"

يقتصر فقط على النشاط المتعلق بزراعة األرض " الزراعة"مفهوم 

أعم وأشمل وأقرب للواقع " الفالحة"والمداخيل المتأتية منه، بينما مفهوم 

األنشطة التي يقوم بها الفالح والتي تندرج في إطار بحيث يشمل جميع 

 .تكاملي
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

 اإلعفاء دون الخصم: 93المادة 

 34:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 اإلعفاء دون الخصم:  93المادة 

 :تعفى من الضريبة على القيمة المضافة -
 ......البيوع  –ألف  .0
4. .. 
1. .. 
 التمور الملففة المنتجة بالمغرب .2
2. .. 

 "جيم البيوع الواقعة على 

 (تنسخ) .1
 

 

 (تنسخ) .2

 اإلعفاء دون الخصم:  93المادة 

 :تعفى من الضريبة على القيمة المضافة -
 ......البيوع  –ألف  .0
4. .. 
1. .. 
التمور الملففة المنتجة بالمغرب وكذا الزبيب  .2

 والتين المجفف؛
2. .. 

 "جيم البيوع الواقعة على 

الشموع والبرافين الداخلة في صنعها باستثناء  .0

الشمةع المعدة لغرض تزييني والبرافين 

 المستعملة في صنعها؛
الخشب بقشوره أو القشور أو المربع فقط  .4

والفلين في حالته الطبيعية والحطب في حزم أو 

 

تضريب هذه المواد أو الزيادة في الضرائب 

المفروضة عليها يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين علما 

 تب عنها غير ذات أهمية كبرى بأن المداخيل التي ستتر
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 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 

 

 

 

 السبيب النباتي .3
.... 

الحطب المنشور في شكل قطع صغيرة وفحم 

 الخشب؛
 السبيب النباتي .1
.... 
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

 من مشروع قانون المالية 2المادة 

 31:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 

 من مشروع قانون المالية 2المادة 

 من المدونة العامة للضرائب 93 المادة

 

 اإلعفاء دون الحق في الخصم:  70المادة 

 تعفى من الضريبة

I-  

- 

- 

- 

 :جيم

 في صنعها................الشموع و البرافين -0

 نفس التعليل السابق 
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 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 فحم الخشب................الخشب بقشوره أو المقشورة  -4

 

II-  

0- ............ 

 التقليدية..........ينجزهاالعمليات التي -4
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

 32:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 

 من مشروع قانون المالية 2المادة 

 المدونة العامة للضرائبمن  94المادة 

 

 من مشروع قانون المالية 2المادة 

 من المدونة العامة للضرائب  94المادة 

 

I-تعفى 

0- 

4- 

 أدوات وشباك الصيد البحري -1

 األسمدة -2

المنتجات والمعدات إذا كانت مخصصة ألغراض فالحية ال غير كما  -2

 .من مشروع قانون المالية 9هي واردة في الصفحة 

 نفس التعليل السابق
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 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

4- 

9-  

4- 

- 

- 

 مأجوريها...........خدمات اإلطعام -20
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

 القسم الثاني

 الباب الثالث

 الضريبة على القيمة المضافة

 30:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 المدونة العامة للضرائب

 القسم الثاني

 الضريبة على القيمة المضافة

 الباب الثالث

 مكرر 98المادة 

 

 

 المدونة العامة للضرائب

 القسم الثاني

 الضريبة على القيمة المضافة

 الباب الثالث

 مكرر 98المادة 

 :المائة المواد التاليةفي  11تخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر 

ألف درهم دون احتساب  611السيارات التي تعادل قيمتها أو تفوق  -

ترصد المبالغ المتأتية من هذه الزيادة من هذه الضريبة إلى صندوق  -

 التماسك االجتماعي إذ يتعلق األمر بمنتوجات استهالكية فاخرة

 

من شأن هذا اإلجراء أيضا المساهمة في الحفاظ  على العملة الصعبة  -

 من خالل خفض الواردات
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 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 الرسوم 

 الرخام المستورد -

 الزليج المستورد -

 اليخوت -

 المشروبات الروحية-

 الطائرات الخاصة -

 الدراجات المائية -
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

 36:رقمالتعديل 

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 

 من مشروع قانون المالية 2المادة 

 من المدونة العامة للضرائب 99المادة 

 

 من مشروع قانون المالية 2المادة 

 من المدونة العامة للضرائب  99المادة 

 

 تخضع للضربية بالسعر المخفض

 %7البالغ  -0

 عمليات" 

.........." 

......." 

 التبن...........األغذية المعدة لتغدية البهائم"

..........." 

 نفس التعليل السابق



 4.12برسم السنة املالية  11.011تقرير مشروع قانون املالية رقم                   جلنة املالية والتنمية االقتصادية            الربملان ــ جملس النواب       

 

 
231 

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 مصبرات السردين"

 

 مع الحق في الخصم %31البالغ 

......................" 

......................" 

 ملح الطبخ

 النشويات...............األرز المصنع"

......................" 

......................" 
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

 األسعار المخفضة: 99المادة 

 37:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 األسعار المخفضة:  99المادة 

 :المخفض تخضع للضريبة بالسعر 

 :من الحق فس الخصم %9البالغ  .0
.... 

... 

 :من الحق في الخصم %01البالغ  .4
 ....عمليات بيع السلع الغذائية -
- ... 
- ... 
- ... 
العمليات التي ينجزها مستغلو الرشاشات  -

 األسعار المخفضة:  99المادة 

 :بالسعر المخفض تخضع للضريبة 

 :من الحق فس الخصم %9البالغ  .1
.... 

... 

 :من الحق في الخصم %01البالغ  .2
 ....عمليات بيع السلع الغذائية -
- ... 
- ... 
- ... 
 تنسخ -

هذا المقتضى ال يستجيب لألهداف من وراء إصالح 

كما جاء في )الضريبة على القيمة المضافة، وهي 

 (المذكرة التقديمية

 تناغم وتجانس األرقام المطبقة على   -
تأكيد مبدأ محدودية الضريبة على القيمة  -

 المضافة 
- . 

إن من شأن هذا التعديل أن يرفع أسعار هذه المواد 

 والخدمات التي يقبل عليها العديد من المواطنين 

كما أن ذلك سيشكل عبأ إضافيا إلى جانب ارتفاع  -

كون له أسعار مواد عديدة وهو ما من شأنه أن ي

تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنات 

 .والمواطنين
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 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

وكذا الحمامات واألفرنة ( دوشات )العمومية 

 التقليدية ؛
- .. 

.. 
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

  الحق في خصم الضريبة على القيمة المضافة:  VII 125، المادة 313-1المادة 

 38:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح األصلي للمشروعالنص 

 VII – 042المادة 

"I-.............. 

"VI-.............. 

"VII-  أعاله، يخصم  010-1بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة

القابل  4101مبلغ الضريبة على القيمة المضافة لشهر ديسمبر 

( 0/2)سنوات في حدود ( 2)على مدة  4102لالستنزال في شهر يناير 

هذا المبلغ عن كل سنة، ويتم هذا لخصم خالل الشهر األول أو الربع 

 .4102األول من كل سنة ابتداء من سنة 

جزئيا أو كليا خالل شهر ديسمبر ............يجب على الخاضعين

4101" 

 

 VII-042المادة 

"I-................... 

"VI-................ 

"VIII-( إلغاء الفقرةVIII) 

 

 

 Les)هذا اإلجراء ليس عمليا وسوف يؤدي إلى تأخير األداءات 

paiements ) في الشهر األخير من السنة الجارية ألن الخاضعين

للضريبة سيحاولون تفادي أن يكون لهم أداءات خالل هذا الشهر لكي ال 

سيكونون قد سنوات من أجل خصم الضريبة التي  2يضطروا إلى انتظار 

 .أدوها إلى مورديهم

هذا اإلجراء سوف يؤدي إلى تعطيل األداءات وبالتالي تعطيل جزء من 

الحركة االقتصادية وذلك بدون أن يحقق الهدف المتوخى من وراء 

 .وضعه
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

 ..االلتزامات المتعلقة بمسك سجل بالنسبة للخاضعين للضريبة المحددة دخولهم المهنية : المكررة 320المادة 

 39:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 :المكررة 022المادة 

يجب على الخاضعين للضريبة المحددة دخولهم "

المشار إليه في المادة المهنية حسب نظام الربح الجزافي 

أعاله أن يمسكوا بكيفية منتظمة سجال يؤشر عليه  21

 ..من طرف مسؤول بمصلحة الوعاء التابع لها 

 

  المكررة 022المادة 

يجب على الخاضعين للضريبة المحددة دخولهم المهنية "

 21حسب نظام الربح الجزافي المشار إليه في المادة 

معامالت سنوي يفوق والذين يحققون رقم أعاله، 

أن يمسكوا بكيفية منتظمة   (3111111)المليون درهما

سجال يؤشر عليه من طرف مسؤول بمصلحة الوعاء 

 ..التابع لها 

 

يهدف هذا التعديل تجنيب التجار الصغار عبء مسك 

 .محاسبة معقدة ال أهل لهم بها
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

 41:التعديل رقم

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 :  091المادة 

I  

II 

III 

IV 

 ..........................................وفي حالة  

 

 :  170المادة 

 التحصيل عن طريق األداء التلقائي

I  

II 

III 

IV  وإذا كان......... 

 ........وإذا استبان 

 أعاله......... تقوم الشركة 

وفي حالة العكس تقوم الشركة تلقائيا باستنزال زائد الضريبة الذي دفعته 

 من الدفعة االحتياطية األولى الحال أجلها 

إلى حين : الحال من الدفعات األخرى من السنوات المواليةاقتضى وإذا 

 .التسبيقات الضريبيةاسترداد جميع 

 

 



 4.12برسم السنة املالية  11.011تقرير مشروع قانون املالية رقم                   جلنة املالية والتنمية االقتصادية            الربملان ــ جملس النواب       

 

 
237 

 

 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

 43:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 :  407المادة 

 كيفية التبليغ

 .....................................يتم التبليغ بالعنوان 

 :ـ إذا وقع تسليمها 0

 ـ فيما يخص األشخاص

 ـ فيما يخص الشركات

 .......................ـ إذا تعذر تسليمها إلى الخاضع 4

أو خاضع للضريبة غير معروف بالعنوان .................................. 

( 01)بعد انصرام أجل العشرفي هذه الحاالت ويعتبر الظرف مسلما 

 .أيام الموالية لتاريخ إثبات تعذر تسليم الظرف المذكور

 

 :  407المادة 

 كيفية التبليغ

 ..........................................يتم التبليغ بالعنوان 

 :ـ إذا وقع تسليمها 1

 ـ فيما يخص األشخاص

 ـ فيما يخص الشركات

 .......................الخاضعـ إذا تعذر تسليمها إلى  2

أو خاضع للضريبة غير معروف بالعنوان .................................. 

؛ ويعتبر الظرف تعاد إجراءات التبليغ للمرة الثانيةوفي هذه الحاالت 

 .الموالية لتاريخ التبليغ الثانيمسلما بعد انصرام أجل العشر أيام 
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االشتراكيتعديالت الفريق   

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

 44:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 : 441المادة 

 المسطرة العادية لتصحيح الضرائب

I يمكن لمفتش الضرائب.......... 

 ..................ـ 

 ...................ـ 

 ..................ـ 

 بصورة تلقائية............. ـ يمكن أن تكون األسس والمبالغ 

 

 

 ....في هذه الحالة يبلغ المفتش --

 

 : 441المادة 

 المسطرة العادية لتصحيح الضرائب

I يمكن لمفتش الضرائب.......... 

 ..................ـ 

 ...................ـ 

 ..................ـ 

وعلى  .بصورة تلقائية............. يمكن أن تكون األسس والمبالغ ـ 

المفتش أن يقدم التصحيحات للملزمين خالل اجتماع يعقده إجباريا قبل 

 .ختمه للمراقبة الضريبية يتوج بمحضر يتم توقيعه من كال الطرفين

 ....في هذه الحالة يبلغ المفتش --
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 ريق االشتراكيتعديالت الف 

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

 41:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 : 441المادة 

 المسطرة العادية لتصحيح الضرائب

I يمكن لمفتش الضرائب.......... 

 ..................ـ 

 ...................ـ 

 ..................ـ 

 بصورة تلقائية............. يمكن أن تكون األسس والمبالغ ـ 

 ....في هذه الحالة يبلغ المفتش -

 

 : 441المادة 

 المسطرة العادية لتصحيح الضرائب

I يمكن لمفتش الضرائب.......... 

 ..................ـ 

 ...................ـ 

 ..................ـ 

  .بصورة تلقائية............. ـ يمكن أن تكون األسس والمبالغ 

أشهر، تلي  6في هذه الحالة يبلغ المفتش الخاضعين للضريبة، في أجل -

تاريخ ختم المراقبة الضريبية برسم الفترة الخاضعة للضريبة، وفقا 

 :ألعاله 439لإلجراءات المنصوص عليها في المادة 
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

 42:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

  429المادة 

 دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية

I  تطبيق أحكام هذه المدونة......................... 

XVI ..................................... 

 ................................باء 

 .االمتيازات الممنوحة لمؤجري السكن االجتماعي: باء المكررة

.. 

XXIII  4بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين (I  47: ألف ) و

29 I  ـ أعاله يستمر في االستفادة من اإلعفاء من الضريبة على

 .الشركات والضريبة على الدخل

المستغلون  4102ديسمبر  10إلى غاية  4102ـ ابتداء من فاتح يناير 

 .درهم 2101110111الزراعيون الذين يحققون رقم أعمال يقل عن 

 : 429المادة 

 دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية

I  تطبيق أحكام هذه المدونة......................... 

XVI ..................................... 

 ................................باء 

 .االمتيازات الممنوحة لمؤجري السكن االجتماعي: باء المكررة

.. 

XXIII  4بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين (I  47: ألف ) و

29 I  ـ أعاله يستمر في االستفادة من اإلعفاء من الضريبة على

 .الشركات والضريبة على الدخل

 4102ديسمبر  10إلى غاية  4102ابتداء من فاتح يناير  -

المستغلون الزراعيون الذين يحققون رقم أعمال يقل عن 
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 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

ستغلون الم 4109ديسمبر  01إلى غاية  4104ـ ابتداء من فاتح يناير 

 .درهم 4101110111الزراعيون الذين يحققون رقم أعمال يقل عن 

المستغلون  4107ديسمبر 10إلى غاية  4104ـ ابتداء من فاتح يناير 

 . درهم 0101110111الزراعيون الذين يحققون رقم أعمال يقل عن 

 .درهم 0101110111

 4104ديسمبر  10إلى غاية  4102ابتداء من فاتح يناير  -

لمستغلون الزراعيون الذين يحققون رقم أعمال يقل عن ا

 .درهم 201110111
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

 إلغاء اإلعفاء من الضريبة على الدخل العقاري 63المادة 

  دخول خيز التنفيذ -IV -4 427المادة 

 40:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 

 

 دخول حيز التنفيذ : IV – 427المادة 

 

تفرض الضريبة على الدخول العقارية المكتسبة ابتداء من فاتح يناير "

من المدونة العامة لضرائب كما تم  41تطبيقا ألحكام المادة  4102

 "تغييرها

 

 

 

 

 دخول حيز التنفيذ:  IV – 427المادة 

 

التي تم الحصول على رخص تفرض الضريبة على الدخول العقارية "

 4102ابتداء من فاتح يناير  البناء للمباني الناشئة منها هذه الدخول

 "من المدونة العامة لضرائب كما تم تغييرها 41تطبيقا ألحكام المادة 

 

يتضمن "ء هذا اإلعفاء دخول اإلجراء حيز التنفيذ بإلغا" الصياغة الحالية

 .مفعوال ذا أثر رجعي

فاألولى أن يكون الفاصل هو تاريخ الحصول على رخصة البناء لتجنب 

التأثير السلبي على المشاريع القائمة حاليا على أسا  هذا اإلعفاء 

 .الضريبي

 .ـ هذا اإلجراء يعاكس توجه الحكومة نفسها حول تشجيع الكراء
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 المدونة العامة للضرائب

 القسم الثالث

 الباب الخامس

 الضريبة الخصوصية السنوية على الدور والشقق والمحالت الفارغة

 46:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 :مكرر 444إضافة المادة 

 

 

 :مكرر 444المادة 

تخضع الدور والشقق الفارغة والمحالت المعدة لألنشطة التجارية 

والخدماتية التي ال يتم استعمالها لمدة تعادل أو تفوق ثالث سنوات تبتدئ 

من تاريخ التملك لرسم سنوي يساوي ضعفي سعر الضريبة الحضرية 

 المفروضة على هذه الدور والشقق والمحالت

 مجمدة غير مستعملة  تشكل هذه الممتلكات ثروات -

يتوخى هذا التعديل ضخ الدينامية في نشاط كراء الدور والشقق  -

السكنية والمحالت المعدة لألنشطة التجارية والخدماتية من خالل دفع 

 كرائها إلى  أصحابها 

من شأن هذا اإلجراء أن يرفع من العرض المعد للكراء من الدور  -

وتخفيف الضغط على العقار والشقق مما من شأنه خفض األسعار 

 .الموجه للكراء

من شأنه أيضا أن يزيد من المداخيل العمومية خاصة وأن هذه الممتلكات 

 ألف وحدة   411تقارب 
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 47:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

منحة تكسير ومنحة تحديد المركبات المخصصة لخدمات النقل 

 العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق

 2المادة 

I-تحدث خالل.......... 

............................ 

............................ 

II- تخول............... 

III- ...............البرنامج 

 

 

 

 

I- تحدث خالل 

- 

- 

- 

 :ويحدد على النحو التالي المبلغ األقصى لمنحة التكسير

السنة درهم عن تكسير مركبة واحدة خالل ( 1110111)ثالثمائة ألف  -

تكسير كل مركبة  كل عملية عن( 3110111)، ومائة ألف درهم األولى

 .إضافية خالل السنتين المواليتين

 .والباقي دون تغيير
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 االشتراكيتعديالت الفريق 

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 48:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 

منحة التنازل عن مأذونيات خدمات النقل  6لمادة ا

 العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق

 

I- 4104السنة المالية .................تحدث 

II- البرنامج......................ميزانية تتحمل 

 

 

 6تنسخ المادة 

 

 

نقترح إلغاء هذه المنحة إذ ليس من شأن إعمالها محاربة 

الطبيعية الريعية للمأذونيات كما أن ليس من المنطقي أن 

تعيد الدولة شراء امتيازات عمومية هي صاحبة الحق 

 .فيها

وفق دفاتر وفي المقابل نقترح فتح القطاع لالستثمار 

 .تحمالت

ومن جهة أخرى فإن المالية العمومية غير قادرة على 

 .تحمل تكاليف هذه المنحة

 

 

 

 



 4.12برسم السنة املالية  11.011تقرير مشروع قانون املالية رقم                   جلنة املالية والتنمية االقتصادية            الربملان ــ جملس النواب       

 

 
246 

 

 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 49:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 

 للجهاتالموارد المرصدة :  9المادة 

 ....................................تطبيقا ألحكام الفقرة 

 من حصيلة الضريبة على الشركات % 0نسبة .....................

 

 

 

 

 

 

 من مشروع قانون المالية 9المادة 

II  الموارد المرصدة للجهات/ الموارد المرصدة 

 

 الموارد المرصدة للجهات:  9المادة 

 ....................................الفقرة تطبيقا ألحكام 

 من حصيلة الضريبة على الشركات % 1نسبة .....................

 

 

 

مركزية قوية التماشيا مع مقتضيات الدستور وفي أفق تفعيله لبناء  -

ومتجددة، نقترح الزيادة في موارد المجالس الجهوية لمواكبة اإلصالح 

 .للجهوية الموسعةالمرتقب وإعداد األرضية 

ومن شأن هذه الزيادة المساهمة في التمهيد إلعمال الجهوية الموسعة 

 .وتعزيز البناء المؤسساتي  للتنمية
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 11:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 : 31المادة 

 ....................................تطبيقا ألحكام الفقرة 

 .من حصيلة الضريبة على الدخل % 0نسبة .....................

 

 

 

 

 

 ........التعديل رقم 

 من مشروع قانون المالية 01المادة 

 

 :  31المادة 

 ....................................تطبيقا ألحكام الفقرة 

 .من حصيلة الضريبة على الدخل % 1نسبة .....................

 

 

 نفس التعليل السابق
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 13:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 

 

 

 

 : 44المادة 

 ................تستعمل حصريا 

 .القضائية........................ 

 

 

 ترشيد استعمال المناصب التي أصبحت شاغرة خالل السنة المالية

 

 : 44المادة 

 .....تستعمل حصريا 

والحاالت المشمولة بالقرارات التحكيمية الصادرة القضائية، ............ 

والمسنود تدبيرها حاليا إلى المجلس  اإلنصاف والمصالحةعن هيئة 

 .الوطني لحقوق اإلنسان

 

 

يتوخى هذا التعديل استكمال إدماج المعتقلين السياسيين والنقابيين 

والمنفيين السابقين المشمولين بقرارات هيئة اإلنصاف والمصالحة، 

وهي قرارات تحكيمية أسندت مهمة  متابعتها إلى المجلس الوطني 

 .لحقوق اإلنسان

ويأخذ هذا التعديل بعين االعتبار األوضاع المزرية لعدد من األشخاص 

 .0777ضحايا االعتقال التعسفي خالل الفترة ما قبل 
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 14:التعديل رقم

 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 

 :كما يلي 2513للسنة المالية  12/110من قانون المالية  20المادة 

 

 

 إضافة مادة جديدة الحسابات الخصوصية للخزينة

 0مكرر  12المادة 

 الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى

 "صندوق دعم التماسك االجتماعي" 

 

 ........................................تنسخ وتعوض

- 

 الدائنفي الجانب -

- 

- 

 في الجانب المدين -

 

ال يعقل تحويل أمواد متأتية من مساهمات تضامنية من أشخاص  -

 .ذاتيين واعتباريين ومنحها لجمعيات خاصة تتصرف فيها

جانب المعايير في إسناد امتياز التصرف في ومن جهة أخرى يطرح  -

هذه األموال للجمعيات إشكاالت حقيقية في حالة تم األخذ باالقتراح 

 الحكومي
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 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

- 

 المساهمة في وضع وتسيير مراكز االستقبال -

معوزة بالصيغة ..... دفع مبالغ  :ونصها تعويض الفقرة ما قبل األخيرة -

 :التالية

ومكافحة الهدر  تشجيع تمدرس التالميذ من أسر معوزة المساهمة في-

سية وكذا المدرسي وخاصة من خالل منح الكتب واللوازم المدر

المساعدات المالية المباشرة لفائدة األطفال الممدرسين من أسرة 

 " معوزة

 (الباقي يلغى)

 خصوصية................... المبالغ  -
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 11:التعديل رقم

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ......التعديل رقم 

 مشروع قانون المالية

 4مكرر  12مادة إضافية 

 

 إحداث صندوق للتعاضد المهني والحرفي -

يحدث صندوق للتغطية الصحية للتجار الصغار والمتوسطين والصناع 

 " صندوق التعاضد الحرفي "التقليديين تحت اسم 

 :تتكون موارد الصندوق من

 %41 مساهمة الدولة في حدود -

 %81في حدود  نمساهمة المستفيدي -

 ويكون الوزير المكلف بالصناعة والتجارة هو اآلمر بالصرف فيه

ـ من شأن هذا اإلجراء المساهمة على نطاق واسع في تعميم التغطية 

الصحية وتوسيعها إلى شرائح اجتماعية واسعة حيث يستهدف حوالي 

 ألف مواطن 211مليون و

أيضا تحفيز التجار والحرفيين على الحصول على ـ من شأن هذا اإلجراء 

 .تغطية صحية تستجيب لمتطلبات تطور الخدمات الصحية وتنوعها

يمكن لهذا الصندوق أن يشكل نواة لصندوق يسير موارد عدة تعاضديات 

 يتكون أعضاؤها من فئات تنشط في المهن الحرة

نخرط  ما درهم بالنسبة لكل م 4211تحدد نسبة المساهمة السنوية في 

: يعني ان الكلفة العمومية لهذه التغطية ستكون على الشكل التالي

 (تقديرات)

سبعون مليون درهم في السنة االولى لتفعيل الصندوق لتغطية  -

 في المائة من الفئات المستهدفة 01
في المائة من  11ماليين درهم في السنة الثانية لتغطية   401 -

 الفئات المستهدفة
في المائة من  21مليون درهم في السنة الثانية لتغطية  121  -

 الفئات المستهدفة 
في المائة من الفئات  41في السنة الرابعة لتغطية  241 -

 المستهدفة
في المائة من  91مليون درهم في السنة الخامسة  لتغطية  271 -

 الفئات المستهدفة  
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 تعديالت الفريق االشتراكي

 4132للسنة  331031رقم المالية مشروع قانون على 

 12:التعديل رقم

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

  

 1مكرر 12مادة إضافية 

 ".صندوق للنهوض باالستثمارات المنتجة الصناعية"تحت اسم  -

 .يحدث صندوق للنهوض باالستثمارات الصناعية المنتجة

مليار درهم من الموارد العمومية  4,2تتكون موارد هذا الصندوق البالغة 

ومن موارد التعاون الدولي ويكون الوزير المكلف بالصناعة هو اآلمر 

 .بالصرف فيه

تتمثل مهمة الصندوق في التدخل للنهوض باالستثمارات المنتجة من  -

 :خالل

مشروع استثماري  في إحداث وإنجاز %21ـ المساهمة بنسبة تقل عن 

 صناعي استراتيجي

 .المساهمة في توسيع مشروع صناعي استراتيجي قائمـ 

 .رثـ التدخل إلنقاذ مشروع صناعي استراتيجي متع

 

 صبغةمن شأن هذا الصندوق دعم المؤسسات اإلنتاجية التي تكتسي 

استراتيجية في دعم القدرات التصديرية للمغرب وفي التشغيل وفي 

 .تصنيع البالد

ة المغربية من خالل تحويل جزء من ويساهم في مالية هذا الصندوق الدول

 .اعتمادات االستثمار والتعاون الدولي

من الدعم الخليجي للمغرب برسم خمس  %41مليار درهم هو  4,2ومبلغ 

 .سنوات
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3310314132
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3التعديل رقم   

------- 

 :مكرر 1المادة 

 

 .إضافة فقرة جديدة خبصوص إحداث تغيري يف تعريفة الرسوم اجلمركية

  . في قطاع صناعة الشاي لفائدة الشركات العاملة   على الشاي الخام المستورد من الصين % 4،0يطبق رسم االستيراد األدنى بنسبة 

 :تبرير التعديل

 

 الشاي حتت مراقبة ختضع ملعايري اجلودةضمان منتوج مادة  -

 دعم تنافسية صناعة الشاي باملغرب، ومتكينها من االستثمارات يف القطاع -

 .....احلد من الواردات وبالعملة الصعبة -
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 4التعديل رقم 

------- 

 :مكررة مرتين  1المادة 

 

   4132بإضافة مادة جديدة إلى قانونة المالية : اقتراح تعديل

 

من تعريفة الرسوم اجلمركية كما  79إىل  42يطبق رسم اإلسترياد املفروض على املواد الصناعية الواردة يف الفصول من  4102ابتداء  من فاتح يناير 
 .% 01بنسبة  4117للسنة املالية  21014من قانون املالية  2جاءت به املادة 

 :تبرير التعديل

 09،2جلبائي بني السيارات املعفية متاما يف إطار اتفاقية التبادل احلر والسيارات اليت تفرض عليها رسوم مجركية بنسبة يهدف هذا التعديل إىل تقليص الفارق ا -
 .حيث إن هذا الفارق سيؤثر سلبا على التنافسية يف السوق احمللي وحيرم املستهلك املغريب من فرصة اقتناء سيارات بأسعار ممتازة %
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 1التعديل رقم 

------- 

 : من المشروع 2المادة 

 

 اإلعفاءات - 4املادة 

I. اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر املخفض بصفة دائمة 

 اإلعفاءات الدائمة –ألف                  

 .تعفى كليا من الضريبة على الشركات  

 .................................................اجلمعيات  - 0 -

 ...............................الشيخ خليفة بن زايدمؤسسة  -44

 املرتبطة هبا.................................... 

 ................................مع مراعاة األحكام االنتقالية – 47
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................................................................. 

 ...........درهم ( 3101110111) ماليين عشرة ................ 

................................................................... 

 .........................ال مينح هذا اإلعفاء .درهم( 3101110111)عشرة ماليني .............................. غري أنه عندما يقل رقم األعمال

 متتالية................................................ 

 

 :تبرير التعديل

 

 .عدم املساس بالتجمعات الفالحية للفالحني الصغار، ومواكبة خمطط املغرب األخضر -

 .املالءمة مع التعاونيات واالعتمادات املعفاة وعتبة اإلعفاء املقرتح يف القطاع الفالحي -

وخنشى إن مت األخذ به أن ميس مبستقبل هذا القطاع ألنه ... ماليني درهم كأساس لإلعفاء ال يعرب بالفعل عن واقع الفالحة  2 رقم املعامالت احملدد يف -
 .سيحد من تنافسيته، وسيحد من قدراته اإلنتاجية، وخنشى كذلك أن ميس أيضا بالتشغيل
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 2التعديل رقم 

------- 

 :من المشروع 2المادة 

 

 :جمموع الدخل اخلاضع للضريبة خصوم من 44املادة 

IV. إضافة فقرة جديدة : 

 .والطلبة الخاضعون للضريبة على الدخل   من مصاريف التمدرس بالقطاع الخاص التي يتحملها آباء وأولياء التالميذ % 20في حدود   -

    

 :تبرير التعديل

 

 .األخري يف ختفيف الضغط على التعليم العمومياألخذ بعني االعتبار تكاليف التمدرس يف التعليم اخلاص، وإسهام هذا  -

 .متكني اإلدارة الضريبية من أداة رقابة مالية على قطاع التعليم بنوعيه املدرسي واجلامعي الذي حيقق أرباحا طائلة -
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0التعديل رقم   

------- 

 :من المشروع 2المادة 

 :7المادة 

 

I. واحتاداهتاالتعاونيات ................. يطبق اإلعفاء. 

 .عندما حتصر أنشطتها يف مجع املواد األولية لدى املنخرطني هبا وتسويقها -

 .حذف الفقرة الموالية

II.  لالسفادة.................................... 
 :تبرير التعديل

 . ينسجم أيضا مع القانون احملدث واملنظم واملؤطر هلاتندرج التعاونيات واحتاداهتا ضمن منظور االقتصاد االجتماعي، وتضريبها ال ينسجم مع هذا املبدأ، وال -

 .نطاق اشتغال التعاونيات حمدود عكس الشركات، ولذلك ال جمال لتطبيق ضريبة الشركات على التعاونيات -

-  
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6التعديل رقم   

------- 

 : من المشروع 2المادة 

 

 .اإلعفاء دون احلق يف اخلصم. 70املادة 

 القيمة املضافةتعفى من الضريبة على   

I. .................................. 
0 –................................ 

4 -................................. 

 : يتم البيوع الواقعة على

0 - ................................... 

 .، يف خانة اإلعفاءصغيرة وفحم الخشب طب المنشور في شكل قطعباالحتفاظ بالحطب في حزم أو الح( جزئيا ينسخ) – 4
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 :تبرير التعديل       

 

o عدم املساس باملواد ذات اإلستهالك الواسع على املستوى االجتماعي. 

o دعم القدرة الشرائية يف العامل القروي. 

o دعم مقومات االقتصاد االجتماعي. 
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7التعديل رقم   

------- 

 

 :من المشروع 2المادة 

 

 اإلعفاء دون احلق يف اخلصم  93المادة 

 ..................................البيوع واخلدمات – 0

 خدمات صغرية.....................................       

 .نسخ النسخ  - 4
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 :تبرير التعديل    

 

o اإلبقاء على اإلعفاءات املتعلقة باحلمامات واألفرنة التقليدية... 

o  الوسائل التقليدية يقلص من االعتماد على املواد املدعمةاإلعتماد على. 

o احلفاظ على التقاليد واألعراف الثقافية للبالد. 
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  4التعديل رقم 

------- 

 : من المشروع 2المادة 

 

 اإلعفاء دون احلق يف اخلصم 74املادة 

 ............اخلصمتعفى من الضريبة على القيمة املضافة مع االستفادة من احلق يف 

0 – ........................................................... 

4 - .......................................................... 

 .نسخ النسخ – 1      

      2 - ......................................................... 

 نفس.................................. املنتجات واملعدات التالية – 2      
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 :تبرير التعديل

 

دون تعديل، وذلك يف إطار العناية بالصيد الساحلي أساسا، وبالقطاع .... اإلبقاء على اإلعفاء بالنسبة ألدوات وشباك الصيد والئحة املعدات الفالحية -
 ...الفالحي مواكبة للمخطط األخضر

ات الزيادات اليت ستطال هذه املواد بفضل تطبيق الضريبة على القيمة املضافة ستكون هلا انعكاسات مباشرة على الوضع االجتماعي وعلى القدر إن  -
 .االستهالكية للمواطنني
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9التعديل رقم   

------- 

 :     من المشروع 2المادة 

 

 األسعار املخفضة 77املادة 

 املخفضختضع للضريبة بالسعر 

 مع احلق يف اخلصم % 9البالغ  -° 0

 عمليات البيع والتسليم املتعلقة باملنتجات املبينة بعده    

............................................. 

............................................. 
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 األدوات املدرسية -

 بنص تنظيمي...........................................    -

 

 :نسخ النسخ 

 هذا التعريف.......................... السكر املصفى -
 :نسخ النسخ -

 

 :تبرير التعديل

 

 .اإلبقاء على السعر املخفض بالنسبة لألغذية املعدة لتغذية البهائم والدواجن -

 .القدرات الشرائية للمواطننيوكذا مصربات السردين ملا لذلك من انعكاسات اجتماعية واقتصادية،وللحد من تآكل  -
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31التعديل رقم   

------- 

 : من المشروع 2 المادة 

 األسعار املخفضة 77املادة 

 .مع احلق يف اخلصم %01البالغ  -4

 سياحي.......................... عمليات بيع السلع الغذائية  -

 الزيوت السائلة الغذائية

 نسخ النسخ -

 نسخ النسخ -

 العجائن الغذائية 

 نسخ النسخ -

 .نسخ النسخ -
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 :تبرير التعديل

 

  وملح الطبخ، واألرز املصنع، والدقيق، ومسيد األرز، ودقيق  % 9اإلبقاء على السعر املخفض بالنسبة ألغذية البهائم، ومصربات السردين يف نسبة
 .النشويات، ملا لذلك من انعكاسات اجتماعية واقتصادية، وتآكل للقدرات الشرائية

 ءباستهدافنا هلذه املواد إمنا نستهدف مباشرة جيوب املواطنني ومعيشتهم يف الوقت الذي ليس هناك أي مؤشر لتحسني األوضاع املادية هلؤال. 
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33التعديل رقم   

------- 

 : من المشروع 4المادة 

 

 األسعار املخفضة 77املادة      

 % 02البالغ  – 1        

 .......................الزبدة         

 نسخ النسخ        
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 :تبرير التعديل

 

 واملارغرين  بالنسبة للشحوم الغذائية  %41بدل  %02اإلبقاء على سعر      

 .والشحوم املذوبة  ملا هلا من انعكاس اجتماعي واقتصادي 
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34التعديل رقم   

------- 

 : من المشروع 2المادة 

 

   املنشئة للضريبة ووعاؤها الواقعة 040املادة 

 خنفض السعر املذكور إىل  -

0 °- 9 % 

 أعاله° 0 – 77فيما خيص بعض املنتجات الواردة بيااها يف املادة  -
 تنسخ -

 تنسخ -
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 :تبرير التعديل

 

  عند استرياد األغذية املعدة للبهائم والدواجن وللمالءمة مع التعديل السابق املطبق على الداخل % 01بدل  % 9اإلبقاء على السعر املخفض. 

 التحكم يف االنعكاسات واحلفاظ على القدرة الشرائية للمواطنني. 
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31التعديل رقم   

------- 

   : من المشروع 2المادة 

 ووعاؤهاالواقعة املنشئة للضريبة  040املادة     

4 °- 01 % 

  4102ديسمرب  10إىل غاية ................ فيما خيص العجول -

 نسخ -
 :تبرير التعديل

 

 .عند استرياد األغذية املعدة لتغذية البهائم والدوادجن % 01املالءمة مع التعديل السابق بعدم تطبيق سعر 
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32التعديل رقم   

------- 

 : من المشروع 2المادة 

 

 دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية – 429املادة 

I. تطبيق أحكام املدونة 

XV. –  ألف- 
 اإلمتيازات املمنوحة ملؤجري السكن االجتماعي: باء املكررة 

XXV. –  االمتيازات املمنوحة ملقتين السكن املخصص للطبقة الوسطى –ألف 

.......................................................... 

   ................................................................... 

XXIV. –  أعاله 29و( °47 –ألف  -0) 4بصفة انتقالية واستثناء من أحكام املادتني. 

 ......................... 4102ابتداء من فاتح يناير  -
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..................................................... 

...................................................... 

 . درهم 3101110111يساوي أو يفوق ديسمرب املستغلون الزراعيون الذين حيققون رقم أعمال  10إىل غاية  4104ابتداء من فاتح يناير  -
 :تبرير التعديل

 

 .درهم 0101110111مالءمة التعديل مع الذي حيصر اإلعفاء يف رقم أعمال يقل عن 

 ...للمربرات اليت أتينا عليها سابقا

 .ذلك أن ما يقل عن هذا السقف سيالمس مباشرة الشرائح الصغرية للفالحني
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  30 التعديل رقم

------- 

 

    : من المشروع 2المادة 

 

 .اإلعفاء الدائم والفرض املؤقت للضريبة بسعر خمفض 29املادة 

 اإلعفاء الدائم

بصفة دائمة اخلاضعون للضريبة برسم الدخول الزراعية  يعفى من الضريبة على الدخل 
 ...........................................................كما

، مع درهم( 3101110111)عشرة ماليين الذين حيققون رقم أعمال سنوي برسم هذه الدخول يقل عن ...........................................
 ...............................................النتقالية املنصوص عليهامراعاة األحكام ا

...................................................................... 
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ألعمال املذكور أدىن من ، ال مينح هذا اإلعفاء إال إذا ظل رقم ا درهم( 3101110111)عشرة ماليين عن ................................... غري أنه
 :سنوات  حماسبية متتالية( 1)هذا املبلغ ملدة ثالث 

II. الفرض املؤقت للضريبة بسعر خمفض. 
  

 :تبرير التعديل

 

 املالءمة مع التعديل السابق
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36التعديل رقم   

------- 

   : 6المادة 

 .حذف هذه املادة :التعديل

                   

 :تبرير التعديل

 

 .حماربة الريع يف قطاع النقل يتم عرب الشروع يف تقنني القطاع، وليس بالتطبيع معه -

 .إجراء يتناقض وأسلوب التقشف الذي تنهجه احلكومة إزاء املواطنني -
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37التعديل رقم   

------- 

      : مكرر 6المادة 

 

 الرسم اخلاص املفروض على الرمالخبصوص  4101برسم السنة املالية  002-04من قانون املالية رقم  02إحداث تغيري يف املادة       

 

I. ............................................................ 

II.  درهم للطن من رمال الكثبان ورمال البحار 01  فيحيدد سعر الرسم املذكور. 

 من الرمال املكسرة باملقالعدراهم للطن  31

 من رمال الكرافيت للطندراهم  0 

  فنةتمن رمال ال للطندراهم   0
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 :تبرير التعديل

 

 توسيع وعاء هذا الرسم. 

 التمييز بني سعر الرسم حبسب تكلفة الرمال املستخرجة. 

 نية ميكن تثمينها إسوة بالقطاعات األخرى كالقطاع الغابوي أو قطاع االقتصار على هذا التعديل يف أفق تنظيم قطاع الرمال باعتباره ثروة وط
 .املاء
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38التعديل رقم   

------- 

    : 9المادة 

 

 .....................................تطبيقا ألحكام الفقرة األوىل من هذه املادة

 .من حصيلة الضريبة على الشركات % 3،0نسبة 

 :تبرير التعديل

 

 . متكني اجلهات من موارد مالية لإلضطالع بأدوارها التنموية يف أفق تطبيق مشروع اجلهوية املوسعة
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39التعديل رقم   

------- 

       : 31 الفصل

 .......................... ا ألحكام الفقرة األوىل من املادةقيتطب 

 من حصيلة الضريبة على الدخل % 3،0نسبة 

  

 :تبرير التعديل

 

 متكني اجلهات من موارد مالية لإلضطالع بأدوارها التنموية يف أفق تطبيق مشروع اجلهوية املوسعة
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 41التعديل رقم     

------- 

 

 تغيري احلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى      : مكرر 34المادة 

 صندوق دعم التماسك االجتماعي"  

 

  :يف اجلانب املدين

 المصاريفدفع المساهمة لتمويل  

................................................. 

................................................ 

 ..........................املسامهة يف إطار اتفاقي 
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 ...........................................اقتناء

 .........................................حتيني 

 .إقرار آلية التعويض عن تكلفة اإلعاقة الحادة والعميقة بالنسبة لألسر الضعيفة والمتوسطة الداخل -

 (الباقي ال تغيري فيه ) 

 

 :تبرير التعديل

 

ا وجب االلتفاتة إليها ال ينبغي ترك األسر اليت يعاين أبناؤها من اإلعاقة احلادة والعميقة، واليت تكلف مصاريف كبرية وحدها يف مواجهة هذه التكاليف، لذ
 .باملساعدة عرب هذا الصندوق
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41التعديل رقم   

------- 

 : مكرر 31المادة 

 إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى

 "صندوق تنمية التكوين أثناء العمل " 

صندوق " ، حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى 4101رغبة يف التمكن من ضبط حسابات العمليات املتعلقة بتنمية التكوين أثناء العمل، حيدث ابتداء من فاتح يناير 
 .ويكون الوزير املكلف بالتكوين املهين هو اآلمر بقبض موارده وصرف نفقاته" تنمية التكوين أثناء العمل 

 : في الجانب الدائن

بفرض أداء عن (  0792ماي  44)  0172ربيع الثاين  47بتاريخ  40910411من ناتج رسم التكوين املهين احملدث مبوجب املرسوم رقم  % 11 -
 ه وتتميمه، التكوين املهين وحتديد مقداره وكيفيات حتصيله وتعيني شروط إبرام عقود إلجناز برامج خاصة بالتكوين املهين، كما وقع تغيري 

 املبالغ غري املستحقة املسرتجعة،  -

 اإلعانات اليت تقدمها اهليآت الوطنية أو الدولية من القطاع العام أو اخلاص، -

 اهلبات والوصايا،  -

 .املوارد األخرى اليت ميكن ختصيصها للصندوق طبقا للتشريع والتنظيم اجلاري هبما العمل -
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 :في الجانب المدين

 0792ماي  44)  0172ربيع الثاين  47بتاريخ  40910411املكرر مرتني من املرسوم رقم  9عمليات التكوين أثناء العمل املنصوص عليها يف الفصل  -
 : املشار إليه أعاله( 
 الت الصغرى واملتوسطة،عمليات اإلعالم والتحسيس بالتكوين أثناء العمل لفائدة املنظمات والغرف املهنية واملقاوالت، خاصة منها املقاو  -0
 الدراسات واالستشارة لتحديد اسرتاتيجية تنمية املقاوالت والفروع املهنية واحلاجيات من التكوين أثناء العمل الناجتة عنها،  -4

 هندسة التكوين أثناء العمل اليت تشمل تشخيص احلاجيات من التكوين وإعداد خمططات التكوين الناجتة عنها،  -1

ماي  44)       0172ربيع الثاين  47بتاريخ  40910411من املرسوم رقم  9اصة بالتكوين املهين املنصوص عليها يف الفصل إجناز الربامج اخل -2
 املشار إليه أعاله، (  0792

من ربيع الثاين  47يخ بتار  40910411املرر من املرسوم رقم  9نفقات التسيري اخلاصة باجملموعات ما بني املهن لدعم االستشارة املنصوص عليها يف الفصل  -
 .املشار إليه أعاله(  0792ماي  44)  0172
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 44التعديل رقم 

------- 

 مناصب مالية إحداث : 43المادة 

 

I.  4102برسم امليزانية العامة للسنة املالية   ماليامنصبا  09،792يتم إحداث  . 

II.  ماليامنصبا  21تؤهل احلكومة لتوزيع 

 :تبرير التعديل

 

 .تدقيق لغوي

 

                    

 



 4.12برسم السنة املالية  11.011تقرير مشروع قانون املالية رقم                   جلنة املالية والتنمية االقتصادية            الربملان ــ جملس النواب       

 

 
289 

 

41التعديل رقم    

------- 

 ..............................إحداث     : مكرر 43المادة 

 . تعديل يف الئحة املناصب على الشكل

 .11جملس النواب  -

 .منصبا ماليا على خمتلف الوزارات واملؤسسات 11تؤهل احلكومة لتوزيع  -

 

 :تبرير التعديل

 

 .البشرية جمللس النواب، يف أفق تكريس التوازن بني السلطتني التشريعية والتنفيذيةتعزيز املوارد 
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11.011

4.12
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331031

4132
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 نتيجة التصويت على التعديالت املقرتحة من طرف احلكومة

 4132برسم السنة املالية  331031خبصوص مشروع قانون املالية رقم 

 رقم  

 التعديل
 املادة

 نتيجة التصويت
 مالحظات

 املمتنعون املعارضون املوافقون

 الأحد 05 13 3املادة  0

 .تعديل مقبول

يرمي هذا التعديل إىل منح الوقت الكايف لألشخاص املعنيني بأحكام الفصلني املذكورين لكي يتخذوا : التعليل

املؤقت للسيارات اإلجراءات الضرورية اليت يرونها مناسبة وذلك قبل دخول املقتضيات اجلديدة اخلاصة بالقبول 

 .والسلع احململة عليها إىل حيز التنفيذ

1 
 نظام جبائي تفضيلي

 الـمكررة 3املادة 
 إمجــــــــــــــــــــــــاع

 .تعديل مقبول

عرفت األسعار العاملية للحبوب وخصوصا القمح اللني، توجها حنو االرتفاع وذلك بفعل اخنفاض : التعليل

 (.أوكرانيا واألرجنتني)مناطق اإلنتاج العاملي يف عدة 

وبهدف ضمان متوين منتظم للسوق احمللية واحلفاظ على سعر القمح اللني يف مستويات معقولة، يقرتح وقف 

 .1104أبريل  31استيفاء رسوم االسترياد املطبق على القمح اللني ومشتقاته من فاتح يناير إىل غاية 

3 

 4املادة 

 املدونة العامة للضرائب 

 الضريبة على الشركات 

 إمجـــــــــــــــــــــــــاع

 .مقبول تعديل

 مبثابة املقاوالت بني التسديد بآجال املتعلقة التأخري عن التعويضات اعتبار إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 .الضريبة فرض أساس من للخصم قابلة تكاليف

 

4 

 4املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 الدخلالضريبة على 

 41املكررة و 41و IVوالبند 31املواد 

 11و 03و 44و 43املكررة  مرتني و

 003و 051و 041املكررة و

 إمجــــــــــــــــــــــــاع

 .تعديل مقبول

الذاتيني املزاولني لنشاط مهين بصفة هدف التعديل إىل إحداث نظام جبائي حمفز لفائدة األشخاص : التعليل

 .فردية كمقاولني ذاتيني

 ( 1104تطبيق هذه التدابري ابتداء من فاتح يناير : )يف آخر املادة إضافة 

 .1103شرط أن يقدم مشروع قانون للمقاول الذاتي أمام جملس النواب قبل نهاية سنة 
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 تعديل يتعلق 

بإحداث ضريبة جزافية لفائدة 

 املقاول الذاتي

5 

 4املادة 

 املدونة العامة للضرائب 

 الدخلالضريبة على 

  IIـ03املادة 

 إمجـــــــــــــــــــــــــــاع

 .تعديل مقبول

أن التفويت األول  ،من املدونة العامة للضرائب II -03املادة  مستوى توضيح علىال إىلالتعديل يهدف 

 .، يقصد منه التفويت بعوض1103للعقارات الغري املبنية املدرجة يف املدار احلضري، ابتداء من فاتح يناير 

1 

 4املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 أحكام مشرتكة

 011املادة 

 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 تعديل مقبول

بطريقة إلكرتونية للضريبة بالنسبة للمهن احلرة  األداءيهدف التعديل إىل التنصيص على إجبارية : التعليل

 نااملنظمة قانو

0 

 4املادة 

 املدونة العامة للضرائب 

 الضريبة على الدخل

 .XXIVـ  140املادة 

 

 

 إمجــــــــــــــــــــــــاع

 تعديل مقبول

فرض الضريبة على األشخاص الذاتيني الذين يساهمون جبميع سندات رأس املال اليت  إرجاءيهدف التعديل إىل 

بالنسبة إىل ميلكونها يف شركة أو عدة شركات، يف شركة قابضة مقيمة خاضعة للضريبة على الشركات، 

 صايف زائد القيمة الذي مت حتقيقه على إثر املساهمة املذكورة

8 

مرافق الدولة املسرية بصورة  

 مستقلة

تغيري مرافق الدورة املسرية بصورة 

 مستقلة

 املكررة 00املادة 

 تعديل مقبول إمجــــــــــــــــــــاع
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1 

تغيري احلساب املرصد ألمور 

النهوض صندوق "خصوصية املسمى 

 "بتشغيل  الشباب

 املكررة 01املادة 

 تعديل مقبول إمجــــــــــــــــــاع

01 

تغيري احلياب املرصد ألمور 

صندوق "خصوصية املسمى 

التضامن للسكنى واالندماج 

 "احلضري

 04املادة 

 تعديل مقبول إمجــــــــــــــــــــــاع

00 

 4املادة 

I  ـ اإلعفاءات الدائمة من الضريبة

وفرضها بالسعر املخفض بصفة 

 دائمة 

 إمجــــــــــــــــــــــــاع

 تعديل مقبول

الذي مت إحداثه على إثر االجتماع السنوي للبنك اإلفريقي " 51صندوق إفريقيا "يهدف هذا التعديل إىل إدراج 

املؤسسات املستفيدة من اإلعفاء الكلي الدائم  من ضمن  1103للتنمية املنعقد يف مراكش يف شهر ماي 

 .الضريبة على الشركات

ويندرج هذا اإلعفاء يف إطار السياسة اجلبائية التحفيزية اهلادفة إىل استقطاب االستثمارات اخلارجية خصوصا 

حتقيق املشاريع ماليري دوالر يهدف إىل متويل وتسريع وترية  01الذي رصد له رأمسال " 51صندوقا إفريقيا "وأن 

 .املتعلقة بالبنيات التحتية باملغرب وبإفريقيا عموما
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 :نتيجة التصويت على التعديالت املقرتحة من طرف فرق األغلبية

 (، جمموعتا املستقبل وحتالف الوسط فريق التقدم الدميقراطي، الفريق احلركي، فريق التجمع الوطين لألحرارفريق العدالة والتنمية، )

 4132برسم السنة املالية  331.31مشروع قانون املالية رقم خبصوص 

 املادة التعديل رقم  
 نتيجة التصويت

 مالحظات
 املمتنعون املعارضون املوافقون

0 

مدونة اجلمارك والضرائب 

 غري املباشرة

 3املادة 

 0-11الفصل 

 سحــــــــــــــــــــــــــب

 .رفض التعديل

مشروع قانون  1104التشريعي برسم الوالية التشريعية التاسعة يتضمن يف أفق سنة لكون املخطط : التعليل

ويندرج هذا املشروع يف إطار اسرتاتيجية إدارة اجلمارك . حول تنظيم مهنة املعشرين املعتمدين لدى اجلمرك

 .1105ــ  1101والضرائب غري املباشرة املتوسطة 

 :ومن أهم أهداف هذا املشروع

ـ مالءمة دور املعشرين للتحوالت والدينامية اليت يشهدها احمليط الوطين والدولي والذي يتميز بتحرير املبادالت 

التجارية والتشديد على أهمية مكانة املعشر يف اجلمرك يف تسهيل واملشاركة يف تأمني السلسلة اللوجستيكية 

Sécurisation de la chaine logistique؛ 

مزاولة مهنة التعشري يف املغرب مع القواعد املعمول بها على الصعيد الدولي وذلك عن طريق  ـ مالءمة قواعد

 جرد ألهم التجارب الوطنية يف خمتلف القارات؛

 ـ الرفع من كفاءة ومهنية املعشرين يف اجلمرك؛

 .ـ ختليق مهنة التعشري القضاء على املمارسات غري السلمية
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1 

مدونة اجلمارك والضرائب 

 املباشرة غري

 3املادة 

 

 سحـــــــــــــــــــــــــب

 .رفض التعديل

لكون التزامات املغرب يف إطار املنظمة العاملية للتجارة أو يف إطار اتفاقيات التبادل احلر املربمة تنص : التعليل

 .على عدم فرض رسوم ومكوس مجركية على الصادرات

خاضعا لتقديم رخصة التصدير املسلمة من طرف وزارة التجارة ولإلشارة فإن تصدير متالشيات احلديد يبقى 

 .1111يونيو  11الصادر يف  0111-11اخلارجية وذلك طبقا ملقتضيات قرار وزير التجارة اخلارجية رقم 

3 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 اإلعفاءات

 1املادة 

 سحــــــــــــــــــــــــب

 :رفض التعديل

 اعتبار على" الفالحية املستغالت"  بلفظ" الزراعية املستغالت" لفظ استبدال إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 .أمشل أنها

 بينما لألرض املباشر باالستغالل املرتبطة الزراعية األنشطة فيها  تزاول اليت املستغالت فقط يشمل اإلعفاء ألن

 .للضريبة حاليا ختضع اليت االنشطة من عديدة أنواعا تشمل الفالحية املستغالت

4 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 تعريف الدخول الزراعية

 41املادة 

 سحـــــــــــــــــــــــــب

 .رفض التعديل

باملستغالت الفالحية يف كل مواد الشروع و  ةيهدف التعديل إىل تعويض مصطلح املستغالت الزراعي: التعليل

 .كذا الدخول الزراعية بالدخول الفالحية

يف جمال الضريبة على الشركات و الضريبة على  الفالحين اإلعفاء املخول حاليا للقطاع تعديل غري مقبول، ال

لضرائب، و ال يطبق على من املدونة العامة ل 41الدخل ال يهم سوى الدخول الزراعية كما هي حمددة يف املادة 

 .الواسع و الذي قد يشمل عمليات ذات طابع جتاري أو صناعيالدخول الفالحية مبفهومها 

5 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 اإلعفاءات

 50املادة 

 سحـــــــــــــــــــــــــب

 .رفض التعديل

يشابهها و شركات التأمني و إعادة التأمني و يهدف هذا التعديل إىل استثناء مؤسسات القروض و ما : التعليل

كذا شركات االتصاالت السلكية و الالسلكية من االستفادة من اإلعفاء من الضريبة على الدخل فيما خيص 

 .الشهري اإلمجالي عن التدريب ضالتعوي

املهين من طرف خمتلف خرجيي التعليم العالي أو التكوين  تشغيل تعديل غري مقبول، الن اهلدف من التدبري هو

 العمل سوق يف همإدماجو  منشآت القطاع اخلاص
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1 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 اإلعفاءات

 13املادة 

 سحـــــــــــــــــــــــــب

 .رفض التعديل

يهدف التدبري إىل ختفيض املدة احملددة لإلعفاء من الضريبة على الدخل خبصوص الربح احملصل : التعليل

 .سنوات 4إىل  1عليه من تفويت عقار يشغله مالكه على وجه سكنى رئيسية من 

سنوات تعد مناسبة لتمكني اخلاضع للضريبة من إرجاع أقساط القرض الذي  1تعديل غري مقبول الن مدة 

خالل سنوات  1إىل  1و جتدر اإلشارة إىل أن هذه املدة قد مت ختفيضها من .حصل عليه القتناء السكن أو بنائه

 .1103القانون املالي لسنة 

0 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

حتديد إمجالي الدخل 

العقاري املفروضة عليه 

 الضريبة 

 14املادة 

 سحــــــــــــــــــــــــــــب

 .رفض التعديل

إىل  41العقارية من يهدف التدبري إىل ختفيض القسط املعفى من الضريبة على الدخل برسم الدخول : التعليل

35%. 

تعديل غري مقبول، الن مشروع القانون املالي احلالي قد نسخ اإلعفاء الثالثي الذي كانت تستفيد منه الدخول 

الناشئة عن إجيار املباني اجلديدة أو البناءات اإلضافية و بالتالي وجب اإلبقاء على هذا التحفيز  الذي يأخذ 

 .بة عن صيانة العقارات املوضوعة رهن الكراءبعني االعتبار املصاريف املرتت

1 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 اإلعفاء دون احلق يف اخلصم

 10املادة 

 إمجـــــــــــــــــــــــــــــــــاع

 . تعديل مقبول بصيغة اللجنة، مع سحب باقي التعديالت اليت تصب يف نفس املوضوع

 : يهدف هذا التعديل إىل اإلبقاء على اإلعفاء بالنسبة: التعليل

 للشموع والربافني الداخلة يف صنعها ؛ -

 .وكذا احلمامات واألفرنة التقليدية( دوشات)للعمليات اليت ينجزها مستغلو الرشاشات العمومية  -
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1 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 اإلعفاء مع حق يف اخلصم

 11املادة 

 سحــــــــــــــــــــــــــب

 .رفض التعديل

 .(implants d’oreilles)إىل إعفاء املواد و التجهيزات املتعلقة بقوقعة األذن يرمي التعديل  :التعليل

تعديل غري مقبول ألنه يتنافى وتوصيات املناظرة الوطنية حول اجلبايات اهلادفة إىل إصالح الضريبة على القيمة 

 .خالل توسيع الوعاء الضرييب و احلد من اإلعفاءاتاملضافة من 

01 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 األسعار املخفضة

 11املادة 

 إمجــــــــــــــــــــــــاع

 .تعديل مقبول

 .مصربات السردين يهدف هذا التعديل إىل اإلبقاء على السعر املطبق حاليا على: التعديل

 

00 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 األسعار املخفضة

 11املادة 

 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 .تعديل مقبول

 :يهدف هذا التعديل إىل اإلبقاء على األسعار املطبقة حاليا على : التعليل

 مصربات السردين؛ -

 ملح الطبخ؛ -

 . األرز املصنع  -

 

 

01 

 

 

 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 احلد األدنى للضريبة 

 044املادة 

 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 .مقبول تعديل

 إحداث و درهم 0333 إىل الشركات على للضريبة الدنيا املساهمة من الرفع إىل التعديل هذا يهدف : التعليل

 .سنويا درهم 0033 مببلغ الزراعية و املهنية الدخول برسم الدخل على للضريبة بالنسبة دنيا مساهمة



 4.12برسم السنة املالية  11.011تقرير مشروع قانون املالية رقم                   جلنة املالية والتنمية االقتصادية            الربملان ــ جملس النواب       

 

 
300 

 

03 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

التحصيل عن طريق األداء 

 التلقائي

 001املادة 

 

 

 سحـــــــــــــــــــــــــــب

 .غري مقبول

 الثالث احملاسبية السنوات خالل الشركة دفعته الذي الضريبة زائد استنزال إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 :يتم احملتمل والباقي التالية

 دفعته وأن للشركة سبق ملا الكامل االسرتداد حني إىل الالحقة احملاسبية السنوات خالل جزئيا استنزاله إما -

 ضرائب؛ من

 شهر أقصاه أجل يف الغرض هلذا لدنه من املفوض الشخص أو املالية وزير قبل من الشركة إىل اإلرجاع أو -

 للسنة األخرية االحتياطية الدفعة أداء تاريخ من شهر غضون يف وذلك  طلبها ايداع تاريخ من يبتدئ واحد

 .الثالثة احملاسبية

 تعمل الذي الوقت يف للشركات بالنسبة السيولة تقوية يف يساهم الضريبة اسرتداد ألن نظرا مقبول، غري تعديل

 .الضريبة باسرتداد يتعلق فيما أدائها حتسني على اإلدارة فيه

 إسرتداد عمليات وترية تسريع يف يساهم أن شأنه من حديثة معلوماتية بوسائل اجلبائية االدارة عصرنة أن كما

 .الشركات على الضريبة

04 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

املسطرة العادية لتصحيح 

 الضرائب

 111املادة 

 إمجــــــــــــــــــــــــاع

 .بصيغة اللجنة مقبول تعديل

 .امللزم إىل نتائجها بتبليغ املفتش يقوم لكي املراقبة انتهاء بعد أشهر 6 أجل إحداث إىل التعديل هذا يهدف

 

05 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 XVII-140املادة 

 إمجــــــــــــــــــــاع

 تعديل مقبول

تشجيع عمليات حتويل الذمة املالية للمستغلني الزراعيني اخلاضعني للضريبة برسم الدخول  يهدف التدبري إىل

 .ومواكبة إعادة هيكلة املستغالت الزراعيةالزراعية إىل شركات 

 

01 
 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 
 سحـــــــــــــــــــــــب

 : رفض التعديل

ذي  بالنسبة للسكن  درهم ..5للكراء يف األقصى  الليت حتدد املبلغاملقتضيات حذف  إىليرمي التعديل : التعليل
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دخول حيز التطبيق وأحكام 

 انتقالية

 140املادة 

 . لسكن االجتماعيل بالنسبة درهم ..104و القيمة العقارية املخفضة

أنه مت حتديد هذين املبلغني لتأطري عمليات الكراء وبالتالي، لتاليف املضاربات اليت  على اعتبارتعديل غري مقبول 

 .تطبع هذا اجملال

لضريبة على الشركات أو كما أن هذا التحديد تربره اإلعفاءات املمنوحة ملؤجري املساكن املذكورة بالنسبة ل

هذه برسم زائد القيمة احملقق يف حالة تفويت  كذادخول املهنية املرتبطة بالكراء والالضريبة على الدخل برسم 

 .سنوات 8الكراء احملددة يف بعد انقضاء مدة  املساكن

00 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 تعريف الواجبات 

 151املادة 

 إمجـــــــــــــــــــــــــــــاع

 .تعديل مقبول

ون د تها، يطبق على قيمالفاخرةواجب تكميلي على التسجيل األول للسيارات  إىل إحداثيرمي التعديل : التعليل

 .احتساب الضريبة على القيمة املضافة

 

   

01 

إحداث الرسم اجلوي 

 للتضامن وإنعاش السياحة

 مكرر 4املادة 

 01 الأحد 10

 

 : تعديل مقبول مع األخذ بعني االعتبار التصحيحات التالية 

IV.- الفقرة الرابعة 

من طرف املأمورين احمللفني التابعني للمكتب الوطين  للمراقبةميكن أن ختضع التصرحيات املذكورة أعاله 

جيب تبليغ الشركة املعنية . املغربي للسياحة والذي ميكن هلم أن يفتحصوا بعني املكان الوثائق ذات الصلة

ملكتب الوطين املغربي ا  ارة السياحةوزوعلى املكتب الوطين للمطارات أن يوايف  .بإشعار بالفحص قبل ذلك

 .بالبيانات الالزمة املتعلقة بالركاب الصاعدين للطائرة باملغرب للسياحة

 

01 

مدونة ختصيل الديون 

 العمومية

 مكرر مرتني  5املادة 

 سحـــــــــــــــــــــــــــــــب

 : رفض التعديل

 :التعليل

 املتعلقة باألغيار احلائزين األحكام الدولة من جراء حذف كل مداخيل على آلثار السلبية اليت سترتتبا  -
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 واملؤمتنني؛

النعكاسات اليت ستنجم عن اعتماد هذا التعديل من خالل حتويل امللزمني املنضبطني لألداء الرضائي ا  -

 الدولة؛آلية قانونية تضمن احملافظة على حقوق خزينة   حيت تعترب هذه االداة لديونهم إىل ملزمني متملصني

اعتماد أغلب الدول املتقدمة واليت تتوفر على مستويات عالية للتحصيل، على أحكام مماثلة حيال األغيار  -

 . ...(اسرتاليا، كندا، بلجيكا، فرنسا، تونس واجلزائر)احلائزين واملؤمتنني 

 

 

11 

 

 سحـــــــــــــــــــــــــــب 1املادة 

  .رفض التعديل

  :التعليل

تهم املركبات املتعلقة بالنقل العمومي    4102من مشروع قانون املالية  لسنة   8إن املنح املقرتحة يف إطار املادة  

اليت تدخل ضمن اختصاصات الوزارة املكلفة بالنقل ؛  حيث سيتم ختويل هذه املنح من ميزانية مرفق الدولة 

 . التابع للوزارة املذكورة " والسالمة الطرقية  مديرية النقل عرب الطرق"املسري بصورة مستقلة املسمى 

  

أما فيما خيص جتديد حظرية سيارات األجرة من الصنف األول فإن هذه العملية مدرجة ضمن عمليات  

" صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي احلضري والرابط بني املدن"احلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

حتديد مبلغ جتديدها ب اليت تتم عرب نص تنظيمي كما هو احلال بالنسبة لسيارات الصنف الثاني واليت مت 

( .411ديسمرب  11) 0210من حمرم  01الصادر يف  401.0000درهم مبوجـب املرسوم رقم  010111

و على هذا األساس ال ميكن . بتحديد شروط وكيفيات ختويل منحة جتديد سيارات األجرة من الدرجة الثانية 

 .   قبول التعديل املقرتح

 

10 

تغيري احلسابات املرصودة 

ألمور خصوصية املسمى 

صندوق دعم التماسك 

 االجتماعي

 إمجـــــــــــــــــــاع
 تعــديـل مقبــول
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 مكرر 03املادة 

11 

 

تغيري احلساب املرصودة 

ألمور خصوصية املسمى 

صندوق التضامن للسكنى 

 واالندماج اخلضري 

 04املادة 

 سحـــــــــــــــــــــــــــب

 رفض التعديل

 :التعليل

 

جتدر اإلشارة إىل أن صندوق التضامن للسكنى واالندماج احلضري يعرف تفاقم يف التزاماته تهم 

برنامج :  من بينها على اخلصوصنذكر  ، باخلصوص برامج ال تزال يف طور اإلجناز و تتطلب متويالت هامة

لتأهيل احلضري و كذا مدن بدون صفيح و برنامج السكن االجتماعي باألقاليم اجلنوبية للمملكة و برنامج ا

 .سياسة املدينةالربامج املتعلقة ببرامج معاجلة السكن املهدد باالنهيار باإلضافة إىل 

 الذين املداخيل املرتقبة هلذا الصندوق قد تعرف اخنفاضا بالنظر الخنفاض استهالك اإلمسنت أكما 

 . يعترب الرسم على اإلمسنت أهم مداخيل هذا الصندوق

 .دم إدراج نفقات جديدة هلذا الصندوق يف الوقت احلاليب عجيو بالتالي 

 . من مثن اإلجيار فهذا االقرتاح ال يستند على أي أساس قانوني  % 1فيما يتعلق باملساهمة الطوعية بنسبة 

من مبلغ اإلجيار فإن هذا % 1أما خبصوص فرض مساهمة إجبارية للمكرين عقاراتهم للدولة ومؤسساتها بنسبة 

مما يتطلب الرفع من و املؤسسات العمومية  شأنه أن يرفع من تكاليف الكراء بالنسبة ملقرات الوزارات املقرتح من

يرتتب عنه زيادة يف التكاليف العمومية لقانون قد و بالتالي فإن هذا االقرتاح . امليزانية املخصصة لكل وزارة

 .املالية
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3310314132
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتيجة التصويت على التعديالت املقرتحة

 االستقاللي للوحدة والتعادليةفريق المن طرف  

 4132لية برسم السنة املا 331.31خبصوص مشروع قانون املالية رقم 

 املادة التعديلقم ر
 نتيجة التصويت

 مالحظات
 املمتنعون املعارضون املوافقون

0 
 نظام جبائي تفضيلي

 مكرر 3املادة 
 الأحد 14 05

 .رفض التعديل

ألن هذا النظام التفضيلي مت منحه لفئة قدمت خدمات جليلة للوطن من خالل التحويالت املهمة من العملة : التعليل

 .اليت قدمت بها خالل فرتة إقامتها باخلارجالصعبة 

 .كما أن توسيع جمال االستفادة للطلبة ولفئات أخرى سيكلف خزينة الدولة أعباء مالية مهمة
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1 

 تسوية املتأخرات

 مكرر مرتني 3املادة 

 

 الأحد 14 05

 .رفض التعديل

ملن يرغب يف تسوية ما يف ذمته من متأخرات ألن املدة منحت مبوجب قانون املالية احلالي تعترب جد كافية : التعليل

 .علما بان اإلدارة قامت بعمليات حتسيسية جد واسعة جتاه امللزمني املعنيني

3 

الرسوم اجلمركية على 

 السيارات 

 مكرر ثالث مرات 3املادة  

 الأحد 14 05

 .رفض التعديل

تفضيالت تعريفية ترتكز على املعاملة باملثل، وذلك عرب تستفيد السيارات يف إطار اتفاقيات التبادل احلر من : التعليل

 .متكني السلع املغربية املوجهة للتصدير من االستفادة من ولوج تفضيلي للسوق احلرة

لذا فإن السيارات املستوردة خارج اتفاقيات التبادل احلر تبقى خاضعة لنفس نسبة رسم االسترياد املطبقة على املنتجات 

 (.Droit commun)نظام احلق العام  املماثلة يف إطار

 . متثل محاية معقولة لإلنتاج احمللي للسيارات %17,5كما أن نسبة 

إىل  1111خالل الفرتة من  %17,5إىل  %32,5ولإلشارة فقد مت ختفيض رسم االسترياد املطبق على السيارات  من 

1101. 

حوالي  %10إىل  %17,5ويقدر النقص اجلبائي الذي سيرتتب عن ختفيض رسم االسترياد املطبق على السيارات من 

 .مليون درهم 15

4 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 اإلعفاءات

 1املادة 

 الأحد 14 05

 :رفض التعديل

 ماليني 0 من الشركات على الضريبة من املعفاة الزراعية املستغالت أعمال رقم رفع إىل التعديل هذا يهدف: العليل

 .درهم ماليني 03 إىل درهم

 رفع شأن من أن كما ، القطاع على الوصية للوزارة الرقمية املعطيات من انطالقا اعتماده مت درهم ماليني 0 رقم ألن

 .مضمونها من الفالحي القطاع على الضريبة بفرض املتعلقة التدابري يفرغ أن السقف هذا

5 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 اإلعفاءات

 IIـ1املادة 

 الأحد 14 01

 .رفض التعديل

 اإلعفاء من االستفادة من املسرتجعة اجلنوبية باملناطق تعمل اليت املقاوالت متكني إىل التعديل هذا يرمي: التعليل

 .األقاليم بهذه هلا المركزية مصاحل فتح الضرائب إلدارة ممكنا يكن مل إذا حالة يف الشركات على الضريبة من الكلي

 الضريبة و التمرب و التسجيل واجبات باستخالص حاليا تقوم ضريبية مصاحل على تتوفر اجلنوبية األقاليم ألن
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 .للضرائب العامة للمديرية التابعة القباضات عرب ذلك و السيارات على السنوية اخلصوصية

  مرسوم إصدار على الوزارة عملت فقد اجلنوبية األقاليم يف املتمركزة الشركات بعض منها تعاني اليت املشاكل حلل و

 .للضرائب العامة املديرية اختصاص يف تدخل اليت الرسوم و الضرائب مجيع لتشمل القباضات هذه اختصاصات ميدد

 .الداخلة و السمارة و العيون من بكل للضرائب تقسيميات 0 إحداث االطار هذا يف مت قد و

1 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 سعر الضريبة

 Iـ 01املادة 

 الأحد 14 01

 .رفض التعديل

 فرض و رأمساهلا مبلغ حسب متعددة أشطر على الشركات على الضريبة احتساب إىل التعديل هذا يهدف :التعليل

 .%03 بسعر االتصال شركات على الضريبة
 سعر وفق احملققة األرباح على تفرض الشركات على الضريبة أن اعتبار على مقبول، غري تعديل: األول للشطر بالنسبة 

 .رأمساهلا مبلغ أساس على ليس و نسيب

 و اجملال هذا يف الفاعلني قبل من املقدمة اخلدمات على النعكاساته نظرا مقبول، غري تعديل: الثاني للشطر بالنسبة

 الرائدة القطاعات من يعترب الدول مجيع يف االتصاالت قطاع أن اعتبار على األخرى االنتاجية القطاعات على تأثريها

 .يوفرها اليت الشغل لفرص نظرا بالتشجيع حيظى و التكنلوجيا جمال يف

 استفادت األسعار ختفيض إىل أدت قوية منافسة إىل أدى امليدان يف فاعلني عدة دخول و القطاع حترير أن العلم مع هذا

 .األسر و القطاعات مجيع منها

0 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 سعر الضريبة

 Vـ  01املادة 

04 14 3 

 .رفض التعديل

 خصم من التكنولوجي و التقين و العلمي البحث عمليات تنجز اليت الشركات استفادة إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 .العمليات هذه تكاليف جمموع من 03% يساوي الشركات على الضريبة من

 مباشرة مالية اعتمادات اخلزينة ختصيص عرب يتم أن ميكن والتطوير البحث عمليات تشجيع ألن مقبول، غري تعديل

 .العمليات هلذه العامة امليزانية من

 .الستغالهلا األوىل املراحل يف املقاوالت لدعم كافية ضريبية حتفيزات على حاليا ينص املغربي اجلبائي النظام أن كما

 من استفادت اليت الكربى الشركات اخلصوص على بها تقوم التطوير و البحث عمليات أن إىل اإلشارة جتدر و

 . %03 إىل 00% من الشركات على الضريبة من التخفيض
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 .اجلبائية املداخيل على سليب أثر التعديل هذا عن سينتج و

 من خبصم يتعلق األمر أن حني يف الشركات، على الضريبة بأسعار تتعلق التعديل هذا بها أدرج اليت 01 املادة أن كما

 .الضريبة مبلغ

مليون درهم يف امليزانية العامة هلذه السنة خمصصة لتمويل عمليات البحث و  003و لإلشارة، فقد مت اعتماد مبلغ 

 .التطوير

1 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 سعر الضريبة

 VIـ 01املادة 

 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

 الضريبة من خصم من الطاقية النجاعة حتسني عمليات تنجز اليت الشركات استفادة إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 .العمليات هذه مصاريف جمموع من 03% يساوي الشركات على

 ختفيض بني و الطاقية النجاعة بتحسني املتعلقة العمليات مصاريف خصم بني اجلمع ميكن ال ألنه مقبول، غري تعديل

 .املصاريف هذه جمموع من 00% يساوي الشركات على الضريبة من

 .اجلبائية املداخيل يف نقصان إىل يؤدي أن التعديل هذا عن شأن من و

 مبلغ من خبصم يتعلق األمر أن حني يف الشركات على الضريبة بأسعار تتعلق التعديل بها أدرج اليت 01 املادة أن كما

 .الضريبة

1 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

خصوم من جمموع 

الدخل اخلاضع 

 للضريبة

 11املادة 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

يهدف التعديل إىل رفع نسبة اخلصم من جمموع الدخل املفروضة عليه الضريبة املطبق على فوائد القروض : التعليل

 .% 11إىل  % 01بالنسبة لألشخاص الذين يقتنون أو يشيدون مساكن رئيسية من 

املسكن الرئيسي  تعديل غري مقبول، ألن اخلاضع للضريبة يستفيد من عدة امتيازات ضريبية فيما يتعلق باقتناء

كاسرتجاع الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة للسكن االجتماعي و خصم أصل و فوائد القروض من األجر املفروضة 

 .عليه الضريبة بالنسبة للسكن االجتماعي

 .مليون درهم 511و جتدر اإلشارة إىل أن هذا املقرتح سيكلف خزينة الدولة 

01 
 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 
 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

املغربية اجلنوبية املسرتجعة الشركات واملقاوالت اليت تنجز أشغاال باألقاليم يهدف التعديل إىل إعفاء دخول : التعليل
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 اإلعفاءات 

 40املادة 

 .، علما أن اإلدارة التزمت بفتح مصاحل بهذه املنطقة0105سنة 

من املدونة  40بالضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل مع التذكري أن املادة تعديل غري مقبول، ألنه يتعلق 

 .العامة للضرائب  تتعلق بإعفاء الدخول الزراعية

إضافة إىل ذلك، .و للتذكري، فإن اإلدارة اجلبائية قامت بفتح مصاحل ضريبية تابعة هلا بالعيون و السمارة و الداخلة

جتماعي و البيئي قام بدراسة يف املوضوع يف إطار شامل لتطبيق اجلهوية املتقدمة مبا يف فإن اجمللس االقتصادي و اال

 .ذلك الشق الضرييب

00 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

حتديد األجور والدخول 

 املعتربة يف حكمها

 51املادة 

04 14 3 

 .رفض التعديل

 .الدخول املفروضة عليها الضريبةيهدف التعديل إىل حذف املعاشات من قائمة : التعليل

تعديل غري مقبول، الن معاشات املتقاعدين تستفيد عند حتديد صايف املعاش املفروضة عليه الضريبة خبصم جزايف 

وقد أحدث هذا اخلصم من أجل ختفيف العبء الضرييب على معاشات .من املبلغ اإلمجالي للمعاش% 55نسبته 

 .التقاعد

أن املبالغ اليت كانت حتجز لتأسيس املعاشات ورواتب التقاعد طوال احلياة الوظيفية ونشري من جهة أخرى إىل 

 .للمتقاعد كانت تستفيد من اإلعفاء من هذه الضريبة

جتدر اإلشارة إلي أن التدابري اليت اختذتها احلكومة واملتعلقة مبراجعة جدول أسعار الضريبة على الدخل للسنوات 

ا انعكاس إجيابي على الدخول بصفة عامة، مما يساهم يف ختفيف العبء كان هل 7000و  7002و  7002

 .اجلبائي على مجيع الفئات مبا فيها هذه الفئة و الرفع من قدرتهم الشرائية

 

 

01 

 

 

 

 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 اإلعفاءات

 50املادة 

04 14 3 

 .رفض التعديل

 .املعاشات ضمن قائمة الدخول املعفاة من أداء الضريبةيهدف التعديل إىل إدراج : التعليل

خرجيي التعليم العالي أو التكوين املهين من طرف خمتلف منشآت  تشغيل الن اهلدف من التدبري هو تعديل غري مقبول

  . العمل سوق يف همإدماجو  القطاع اخلاص
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03 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 اخلصوم

 51املادة 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

درهم سنويا دون أن يتجاوز  5000يهدف هذا التعديل إىل إقرار احلق يف خصم مبالغ متويل الدراسة يف حدود : التعليل

 .درهم سنويا 05 000جمموع املبالغ املخصومة 

التخفيضات املتوالية يف أسعار أن تعديل غري مقبول ، ألنه من خالل الدراسة اليت أجرتها املديرية العامة للضرائب تبني 

، مقارنة مع اخلصم أكثر نفعا للخاضع للضريبة (7000 و 7002و  7002 واتسن) جدول الضريبة على الدخل

 .تمدرسبرسم مصاريف ال

للضريبة، شرائية لعدد أكرب من اخلاضعني القدرة ساهمت من الرفع من الالتخفيضات املتوالية  هأخرى، فهذمن جهة و

 .اخلاصةيف املدارس  مسجيل أبنائهتعلى إمكانيات ل ونتوفريال  ينذلا مبا يف ذلك

04 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

حتديد الربح العقاري 

 املفروضة عليه الضريبة

 15املادة 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

 وقع عقارات تفويت حالة يفيهدف التعديل إىل الرجوع إىل املقتضيات السابقة و املتعلقة بتحديد مثن التملك : التعليل

 .اإلرث طريق عن متلكها

 مثن حتديد طريقة توضيحيهدف إىل  1103تعديل غري مقبول، الن التدبري الذي نص عليه قانون املالية لسنة  

بغية تفادي بعض املمارسات  اإلرث طريق عن متلكها وقع عقارات تفويت حالة يف العقاري الربح حتديد عند التملك

بتقدير قيمة جتارية  يقومون ، والذينبعض اخلاضعني للضريبة الذين يفوتون عقارات وقع متلكها عن طريق اإلرثل

 .ابقة لهالتقليص من الربح العقاري والضريبة املط قصدمبالغ فيها عند القيام جبرد الرتكة 

05 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 أسعار الضريبة 

 03املادة 

 

 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

درهم  63 000هدف التعديل إىل مراجعة جدول أسعار الضريبة على الدخل، برفع شرحية الدخل املعفاة إىل : التعليل

 .مع تغيري الشرائح و األسعار

 .انعكاسات مالية على خزينة الدولةتعديل غري مقبول، ملا له من 

  و للتذكري،  فإن الشرحية املعفاة مت الرفع منها على التوالي من

 11 111و 0114درهم ابتداء من فاتح يناير  01 111ثم إىل  0113درهم ابتداء من سنة  05 111درهم إىل  01 111

 .1101سنة  31 111وأخريا  1111سنة  11 111و  1110درهم سنة  14 111و 0111درهم سنة 

مليار  01حوالي  1101و  1111، 1110وقد كلفت املراجعات اليت عرفها جدول أسعار الضريبة على الدخل سنة 



 4.12برسم السنة املالية  11.011تقرير مشروع قانون املالية رقم                   جلنة املالية والتنمية االقتصادية            الربملان ــ جملس النواب       

 

 
311 

 

 .درهم

 

01 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

اإلعفاءات دون احلق يف 

 اخلصم

 10املادة 

 سحــــــــــــــــــب

 . تعديل مقبول بصيغة اللجنة، مع سحب باقي التعديالت اليت تصب يف نفس املوضوع

 : يهدف هذا التعديل إىل اإلبقاء على اإلعفاء بالنسبة: التعليل

 للشموع والربافني الداخلة يف صنعها ؛ -

 .التقليديةوكذا احلمامات واألفرنة ( دوشات)للعمليات اليت ينجزها مستغلو الرشاشات العمومية  -

 

00 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

اإلعفاء مع احلق يف 

 اخلصم

 11املادة 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

 .يرمي التعديل إىل إعفاء السلع التجهيزية املعدة للتعليم اخلاص و التكوين املهين بصفة دائمة: التعليل

شهرا  ابتداء من بداية النشاط املهين للمنشأة هو  02مدة تعديل غري مقبول، ألن إعفاء السلع التجهيزية  خالل 

 .مقتضى شامل يهم مجيع القطاعات املهنية

و إن عدم حتديد هذه املدة بالنسبة لقطاع التعليم اخلاص و التكوين املهين من شأنه أن يدفع بقطاعات أخرى للمطالبة 

 .بنفس اإلجراء

 

 

01 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

اإلعفاء مع احلق يف 

 اخلصم

 11املادة 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

 .يرمي التعديل إىل اإلبقاء على اإلعفاء بالنسبة ألدوات وشباك الصيد املعدة حملرتيف الصيد البحري: التعليل

على القيمة تعديل غري مقبول ألنه يتنافى وتوصيات املناظرة الوطنية حول اجلبايات اهلادفة إىل إصالح الضريبة 

 .املضافة من خالل توسيع الوعاء الضرييب و احلد من اإلعفاءات

01 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

اإلعفاء مع احلق يف 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

 .لكل املعدات الفالحيةيرمي التعديل إىل إىل اإلبقاء على اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة : التعليل

 .تعديل غري مقبول، لكون هذه األجهزة تستفيد من دعم الدولة يف إطار خمطط املغرب األخضر
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 اخلصم

 11املادة 

 .إىل ترشيد النفقات اجلبائيةيتعارض و السياسة الرامية هذا اإلجراء  أن كما 

 

11 

 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

اإلعفاء مع احلق يف 

 اخلصم

 11املادة 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

يرمي التعديل إىل إعفاء عمليات بناء و اقتناء املسكن األول املعد للسكن الرئيسي من الضريبة على القيمة : التعليل

 .املضافة

قد أدرج تدبريا يعفي من الضريبة على القيمة املضافة عمليات  0300تعديل غري مقبول ألن مشروع قانون املالية لسنة 

 .الشخصي بناء السكن

أما بالنسبة لعمليات االقتناء فإن االعفاء من الضريبة على القيمة املضافة ال يستهدف إال السكن االجتماعي و بالتالي 

 .فإن إعفاء كل أنواع السكن ال يتماشى و السياسة الضريبية اهلادفة إىل احلد من اإلعفاءات

10 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 املخفضةاألسعار 

 11املادة 

 الأحد 14 00
 .مصربات السرديناملطبق حاليا على   3 %يهدف هذا التعديل إىل اإلبقاء على سعر 

 .األغلبية فيما يتعلق بهذه املادةها تعديل مقبول يف الصيغة اليت جاءت ب

11 

 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 األسعار املخفضة

 11املادة 

 الأحد 14 00

 .على العمليات املتعلقة باإلشهار يف اجلرائد الوطنية الورقية و االلكرتونية 03 %يرمي التعديل إىل تطبيق  سعر 

كما أنه يتنافى و سياسة توسيع الوعاء الضرييب و احلد من  تعديل غري مقبول ملا له من أثر سليب على املوارد اجلبائية

 .اإلعفاءات

13 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

 األسعار املخفضة

 11املادة 

 الأحد 14 00

  . 02 %عوض  على عمليات نقل البضائع 03 %يرمي التعديل إىل تطبيق سعر: التعليل

 .بتطبيق سعرين خمتلفنيقطاع النقل  التعامل معتعديل غري مقبول ألنه ال ميكن 

يدخل يف إطار اإلصالح الشامل هلذه الضريبة و ذلك تفعيال لتوصيات املناظرة الوطنية  % 02كما أن حذف سعر 

 . 03 %و  03 %حول اجلبايات و اهلادفة إىل إرساء سعرين حمددين يف 
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14 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

 األسعار اخلاصة

 011املادة 

 الأحد 14 00

 .على بعض املنتجات الفاخرة 03%على القيمة املضافة بسعر  يرمي التعديل إىل تطبيق الضريبة: التعليل

تعديل غري مقبول، ألنه يتنافى وسياسة إصالح الضريبة على القيمة املضافة اهلادفة إىل تقليص عدد أسعار هذه  

ب والغش مما الضريبة و حتديدها يف سعرين أو سعر واحد، مع العلم بان هذه األسعار املرتفعة تؤدي يف الغالب إىل التهري

 .من تطبيق هذا السعر املردودية اجلبائية املتوخاةخيص  آثار سلبية فيماينتج عنه 

15 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 اإلعفات

 013املادة 

 الأحد 14 00

 .يرمي التعديل إىل جتميع كل  اإلعفاءات املتعلقة باألدوية يف نفس البند: التعليل 

 :باألدوية التاليةويتعلق األمر 

و أدوية أمراض السكري و ( Hépatites B et C) األدوية املضادة للسرطان و األدوية املضادة اللتهاب الكبد الفريوسي 

األدوية املستعملة يف اإلنعاش، و يف تصفية الدم، و  ، والضغط الدمويوالسيدا، و  القلب و الشرايني أمراض الربو و

 . (Les molécules de base)اجلزيئات األساسية 

، إعفاء عدد هام من األدوية املستعملة يف 0300تعديل غري مقبول، مع التذكري أنه قد مت برسم قانون املالية لسنة 

من املدونة العامة للضرائب،  000و  10 تنيعالج األمراض املزمنة من الضريبة على القيمة املضافة مع جتميعها يف املاد

 :وية التاليةو يتعلق األمر باألد

و أدوية أمراض السكري ( Hépatites B et C)األدوية املضادة للسرطان و األدوية املضادة اللتهاب الكبد الفريوسي 

 .وأجهزة تصفية الدم (SIDA)السيدا   ومرض والشرايني القلب وأمراض والربو

 Les molécules)و اجلزيئات األساسية األدوية املستعملة يف اإلنعاش،  ، والدموياما اقرتاح إضافة أدوية الضغط 
de base) من شأنه أن يؤدي إىل إعفاء مجيع األدوبة الصيدلية مما سيرتتب عنه آثار سلبية على املوارد اجلبائية. 
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11 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

ختصيص حصيلة 

الضريبة والتدابري 

 االنتقالية

 015املادة 

 سحــــــــــــــــــــــب

مبلغ الضريبة على القيمة املضافة القابل لالستنزال ال يتجاوز فيها يرمي التعديل إىل استثناء الشركات اليت : التعليل

 . سنوات  0درهم من متديد مدة االستنزال إىل  03.333ما قيمته  0302يف شهر يناير 

 :درهم مع الصياغة التالية 03333يف حدود مبلغ   تعديل مقبول

 ديسمرب أعاله، خيصم مبلغ الضريبة على القيمة املضافة لشهر 0° - 030 املادةلية و استثناء من أحكام بصفة انتقا"

هذا املبلغ عن كل ( 0/0)سنوات يف حدود مخس ( 0)على مدة مخس  0302القابل لالستنزال يف شهر يناير  0300

 .0302بتداء من سنة و يتم هذا اخلصم خالل الشهر األول أو الربع األول من كل سنة ا. سنة

ببيان لمصلحة احمللية للضرائب التابعني هلا ل 0302فرباير قبل فاتح  يدلواجيب على اخلاضعني للضريبة املعنيني أن 

 للخصم يتضمن الئحة الفاتورات املتعلقة مبشرتيات املنتجات و اخلدمات اليت مت أداؤها جزئيا أو كليا خالل شهر

 . 0300 ديسمرب

و املتعلقة باملشرتيات  0302بالنسبة ملبلغ الضريبة على القيمة املضافة القابلة لالستنزال خالل شهر يناير غري أنه 

 ".0302درهم جيوز خصمه بكامله خالل شهر يناير  03.333والذي ال يتعدى  0300املؤداة خالل شهر ديسمرب 

 .سحب التعديل باعتماد صيغة اللجنة

10 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

 الواجب التابث 

 035املادة 

 

 سحـــــــــــــــب

درهم على إنشاء الشركات والزيادة يف رأمساهلا بالنسبة للشركات اليت  ..4تطبيق واجب ثابت قدره يرمي التعديل إىل 

 .مليون درهما 45ال يتعدى رأمساهلا 

ه تستفيد حاليا عمليات تأسيس الشركات والزيادة يف رأمساهلا من واجب ثابت حمدد تعديل غري مقبول، على اعتبار أن

 . درهم ...0..5عندما ال يتجاوز رأس املال املكتتب به مبلغ  1%درهم، عوض الواجب النسيب  ...10يف 

 .سحب التعديل باعتماد صيغة اللجنة

11 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

املسطرة العادية 

 لتصحيح الضرائب 

 111املادة 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

 التصحيحات لتفادي الضريبية املراقبة ختم قبل امللزم و املفتش بني اجتماع عقد إقرار إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 .الفقرات بعض صياغة تغيري مع التفسري سوء أو الفهم سوء عن الناجتة



 4.12برسم السنة املالية  11.011تقرير مشروع قانون املالية رقم                   جلنة املالية والتنمية االقتصادية            الربملان ــ جملس النواب       

 

 
315 

 

11 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

املسطرة العادية 

  لتصحيح الضرائب

 115املادة 

 إمجـــــــــــــــــــــــــــــــاع

  يف صيغة األغلبية مقبول تعديل

 .امللزم إىل نتائجها بتبليغ املفتش يقوم لكي املراقبة انتهاء بعد أشهر 6 أجل إحداث إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 

31 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

اللجان احمللية لتقدير 

 الضريبة

 115املادة 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

 يقل أو يساوي للضريبة األساسي املبلغ يكون حني نهائية احمللية اللجان مقررات اعتبار إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 .املضافة القيمة على الضريبة و الدخل على الضريبة و الشركات على الضريبة برسم درهم مليون عن

 زيادة إىل سيؤدي احلالة فيهذه الضريبية الطعون يف للنظر الوطنية اللجنة إىل جوءلال عدم ألن مقبول غري تعديل

 اإلدارية احملاكم على الضغط

30 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

دخول حيز التطبيق 

 وأحكام انتقالية

 140املادة 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

يهدف التعديل إىل متديد التدبري املتعلق بالعاملني يف القطاع غري املهيكل الذين يقومون ألول مرة بالكشف : التعليل

 .1104عوض  1101 ديسمرب 30غاية  إىل 1103 يناير فاتح من ابتداءعن هويتهم 

يهدف إىل تسريع  1104ديسمرب  30العمل بهذه التدبري إىل غاية تعديل غري مقبول، الن املقتضيات املتعلقة بتمديد 

 .وترية االندماج يف  القطاع غري املنظم

 

 

31 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

دخول حيز التطبيق 

 وأحكام انتقالية

 إمجــــــــــــــــــــــــــــــاع

 احلكومةتعديل مقبول، يف الصيغة اليت جاءت بها 

يهدف التعديل إىل إرجاء تطبيق الضريبة على فائض القيمة على املساهمة بالسندات يف رأمسال الشركات : التعليل

 .القابضة
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 140املادة 

33 

 املدونة العامة للضرائب 

 4املادة 

دخول حيز التطبيق 

 وأحكام انتقالية

 140املادة 

 الأحد 14 00

مرتا  051و  11يف جزئه املتعلق بتحديد املساحة املغطاة للسكن املخصص للطبقة املتوسطة ما بني  تعديل مقبول

 . مرتا مربعا 011و  11مربعا، عوض حتديدها فيما بني 

 . حيث مل يقبل باقي التعديل الوارد يف املادة. التصويت جاء على اجلزء املرفوض من التعديل 

 

 

34 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

دخول حيز التطبيق 

 وأحكام انتقالية

 140املادة 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

 مع 0300 دجنرب 00 غاية إىل الزراعية الدخول على الضريبة فرض يف التدرج متديد إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 .للضريبة خاضعا امللزم مبوجبه يصبح الذي األعمال رقم تغيري

 يف األخضر املغرب برنامج لتحقيق املعتمدة الزمنية للفرتة مطابقا جاء املشروع يف املقرتح التدرج ألن مقبول غري تعديل

 الوزارة طرف من بها املدىل الرقمية املعطيات حسب الزراعية املستغالت أصناف االعتبار بعني األخذ مع 0303 سنة أفق

 .الفالحي القطاع على الوصية

35 

إلغاء الغرامات 

والزيادات وفوائد 

التأخري و صوائر 

 التحصيل 

 مكرر   4املادة 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

 غاية إىل التحصيل فوائد و الزيادات و الغرامات من اإلعفاء من االستفادة مدة متديد إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 .0302 دجنرب 00

 تسوية يريدون الذين للملزمني بالنسبة كافية 0300 لسنة املالية قانون منحها اليت املدة لكون مقبول غري تعديل

 .حمتواه من املقتضى يفرغ سوف و اجلبائية وضعيتهم

31 

منحة تكسري ومنحة 

جتديد املركبات 

 املخصصة 

 الأحد 13 03

 .رفض التعديل

هذا التعديل غري مقبول بالنظر إىل كون  مدة سنتني تبقى غري كافية لتنفيذ  وتقييم مثل هذه الربامج  :التعليل

درهم عن كل مركبة متلفة هو مبلغ غري حمفز بالنظر إىل  4010111املهيكلة  من جهة و من جهة أخرى فإن مبلغ 
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خلدمات النقل العمومي 

اجلماعي للمسافرين 

 عرب الطرق

 5املادة 

املطبقة على مركبة جديدة وهذا ما أثبتته كون هذا املبلغ ال يصل إىل مستوى الضريبة على القيمة املضافة     

التجارب السابقة فيما خيص منح جتديد مركبات نقل البضائع حيث أن هذه الربامج مل تعط أكلها إال خالل املدة 

ثم إىل   4101-4118خالل املدة   011111درهم إىل   80111حيث مت رفع سقف املنحة من   4118-4101

 .4101-4100خالل املدة  000111

30 

منحة التنازل عن 

مأذونيات خدمات النقل 

العمومي اجلماعي 

 للمسافرين عرب الطرق

 1املادة 

 سحــــــــــــــــــــــــــــب

 : رفض التعديل

لصعوبة تفعيل هذا التعديل علما بأن املبالغ املقرتحة يف اجلدول األصلي تعترب حدا أقصى بالنظر للمبالغ  :التعليل

 .العملية املرصدة هلذه 

 

31 

الرسم البيئي املفروض 

 على البالستيك

 مكرر 1 املادة 

 

 الأحد 13 03

 .رفض التعديل

يعترب فرض الرسم البيئي على البالستيك من أهم االجراءات املتفق عليها مع البنك الدولي يف اطار القرض : التعليل

(  PPD3-déchets ménagers )النفـايات املشـابهة       ألجل سيـاسة التنمية الثـالث  لقطـاع النفـايات املنزلية و 

مليون يورو من  111يورو علما أن املغرب حصل من قبل على  مليون 011 والذي مكن املغرب من احلصول على مبلغ  

 سيعارض البيئي وبالتالي، فان حذف هذا الرسم. البنك الدولي لدعم قطاع النفايات املنزلية و النفايات املشابهة

 .و سيشكل خطرا على مصداقية املغرب مع املمولني الدولي البنك مع املغربية الدولة التزامات

 امللوث و القانون  املستدامة والتنمية للبيئة الوطين للميثاق" امللوث يدفع" مبدأ تفعيل اطار يدخل فرض الرسم البيئي يف

 .االطار املتعلق به

 اليت البيئية والضرائب الرسوم      إدخال على ( PNDM ) املنزلية للنفايات ينالوط للربنامج املالية االستدامة تستند •

 التمويل توفري الدولة لن تتمكن من ميزانية فإن وإال ، الربنامج من 3 و 1 املرحلتني ل الالزم التمويل توفري شأنها من

 . هلذا الربنامج الالزم

 تقليل والتغليف البالستيكية مما سيمكن من التعبئة منتجات تدوير إعادة سيتم رصد موارد هذا الرسم لتطوير سلسلة 

 هذه من القطاع واردات أن إىل بالنظر صناعة البالستيك الوطنية احتياجات لتلبية املستوردة اخلام املواد على االعتماد

 . درهم مليار 1.1 قدره التجاري امليزان يف أي عجز ، درهم مليون 105 والصادرات درهم مليار 01.1 تقدر ب املواد
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31 

الرسم املفروض على 

 الصباغة

 مكرر مرتني  1املادة 

 الأحد 13 03

 .رفض التعديل

إن قطاع البناء واألشغال العمومية يعرف تراكما للرسوم اجلبائية نذكر منها الرسم على اإلمسنت ، الرسم  :التعليل

األساسية للمناظرة الوطنية الثانية حول اجلبايات ، عدم   على احلديد والرسم على الرمال كما أن من بني اخلالصات

 .إحداث الرسوم شبه الضريبية بغية احلفاظ على وحدة وانسجام املنظومة اجلبائية 

 

41 

 للجهات ةداملرصاملوارد 

 1املادة 

 

 الأحد 13 13

 رفض التعديل

 والنهوض الدولة هياكل وحتديث وتطوير الدميقراطية لتعزيز حيويا ورشا املتقدمة اجلهوية إرساء ميثل :التعليل

 .املندجمة واالجتماعية االقتصادية بالتنمية

 و اجلهة لشؤون دميقراطي لتدبري يؤسس تنظيمي قانون إعداد أجل من ستتضافر اجلهود فإن اإلطار، هذا ويف 

 مبدأ على يرتكز واضح قانوني إطار يف وذلك تدرجيية بطريقة مواردها و سلطاتها ويقوي الرتابية اجلماعات

 .التعاقد

 من خالل الدولة دور تطوير سيتم كما. الالزمة واملوارد باالختصاصات يتمتع قوي تنفيذي جبهاز اجلهات ستحظىو

 .البعدي والتقييم الرقابة وتقوية القبلية لرقابتها أكرب مرونة إعطاء

 :عرب وذلك املالية ملواردها تدرجيي بتعزيز مواكبته سيتم اجلهات إىل الصالحيات نقل أن إىل اإلشارة وجتدر   

 مستوى على املسجل العجز سدو اجلهات تأهيل أجل من لفرتة معينة، ،االجتماعي لتأهيلل صندوق إحداث -

 األساسية؛ والتجهيزات التحتية والبنيات البشرية التنمية

 اجلهات؛ بني التفاوتات تقليصو للموارد عادل توزيع حتقيق من أجل اجلهوي للتضامن صندوقإحداث  -

 إصالح عربة الذاتي هاموارد تنمية مع للجماعات الرتابية دةواملرص والرسوم الضرائب حصيلة من احلصة رفع -

 . املالية املوارد من الرتابية اجلماعات حصص توزيع وتنظيم احمللية اجلبايات

40 

 املوارد املرصدة للجهات

 01 املادة

 

 الأحد 13 03
 .رفض التعديل

 :التعليل
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 بالتنمية والنهوض الدولة هياكل وحتديث وتطوير الدميقراطية لتعزيز حيويا ورشا املتقدمة اجلهوية إرساء ميثل   

 .املندجمة واالجتماعية االقتصادية

 و اجلهة لشؤون دميقراطي لتدبري يؤسس تنظيمي قانون إعداد أجل من ستتضافر اجلهود فإن اإلطار، هذا ويف    

 مبدأ على يرتكز واضح قانوني إطار يف وذلك تدرجيية بطريقة مواردها و سلطاتها ويقوي الرتابية اجلماعات

 .التعاقد

من  الدولة دور تطوير سيتم كما. الالزمة واملوارد باالختصاصات يتمتع قوي تنفيذي جبهاز اجلهات ستحظىو   

 .البعدي والتقييم الرقابة وتقوية القبلية لرقابتها أكرب مرونة إعطاء خالل

 :عرب وذلك املالية ملواردها تدرجيي بتعزيز مواكبته سيتم اجلهات إىل الصالحيات نقل أن إىل اإلشارة وجتدر   

 مستوى على املسجل العجز سدو اجلهات تأهيل أجل من لفرتة معينة، ،االجتماعي لتأهيلل صندوق إحداث -

 األساسية؛ والتجهيزات التحتية والبنيات البشرية التنمية

 اجلهات؛ بني التفاوتات تقليصو للموارد عادل توزيع حتقيق من أجل اجلهوي للتضامن صندوقإحداث  -

 إصالح عربة الذاتي هاموارد تنمية مع للجماعات الرتابية دةواملرص والرسوم الضرائب حصيلة من احلصة رفع -

 . املالية املوارد من الرتابية اجلماعات حصص توزيع وتنظيم احمللية اجلبايات

41 

تغيري حساب مرصد 

 ألمور خصوصية

صندوق " املسمى 

التنمية القروية 

  "واملناطق اجلبلية 

 مكرر 04املادة 

 الأحد 13 03

 .رفض التعديل

بتمويل املشاريع املقرتحة من إن املقتضيات احلالية املتعلقة بصندوق التنمية القروية واملناطق اجلبالية تسمح  :التعليل

طرف اجلماعات القروية أو من طرف فعاليات اجملتمع املدني واليت حتظي مبوافقة احلكومة دون دفع املبالغ اخلاصة بها 

إىل تلك اجلماعات، إذ تتكلف القطاعات الوزارية املعنية نظرا خلربتها وتوفرها على الكفاءات الالزمة إلجناز املشاريع 

 .اليت تستفيد من متويل احلساب اخلصوصي للخزينة السالف الذكراملقرتحة 

 

من مداخيل الصندوق لتمويل املشاريع املعدة من طرف اجلماعات القروية   %15أما االقرتاح املتعلق بتخصيص نسبة 

 :اليت ال تتوفر على موارد فقد يكون من األنسب عدم قبوله لألسباب التالية 

مبدأ التكامل واالندماجية للمشاريع اليت جيب أن تعتمد يف إعداد برامج التنمية القروية  إن هذا االقرتاح يتنافى مع  -

 واملناطق اجلبلية وسيؤدي ال حمالة اىل تقليص رصيد هذا الصندوق ؛
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ف اجلماعات القروية من املداخيل السنوية يف انتظار مشاريع تقدم من طر %15من شان هذا االقرتاح أن جيمد نسبة  -

يف حني أن هناك مشاريع تهم العامل القروي واملناطق اجلبلية تتقدم بها القطاعات الوزارية  لن تتمكن من متويلها نظرا 

 .الباقية 70% لنفاد حصة 

وي مديرية تنمية اجملال القر"والبد من التذكري أنه مت خلق مديرية جديدة تابعة للوزارة املكلفة بالفالحة تسمى 

تتكلف بإعداد وقيادة اسرتاتيجية تنمية اجملال القروي واملناطق اجلبلية وتنسيق السياسات القطاعية "واملناطق اجلبلية 

مبا يف ذلك اجملالس  بها وتتبع برجمة وإجناز املشاريع اليت تدخل يف هذا اإلطار بالتنسيق مع خمتلف املتدخلني

 .دنياإلقليمية واجلماعية ومجعيات اجملتمع امل

43 

إحداث حساب مرصد 

 ألمور خصوصية

صندوق إمتام " املسمى 

املشاريع واألوراش 

 " الكربى 

 مكرر  04املادة 

 الأحد 13 03

 .رفض التعديل

إن برجمة املشاريع العمومية خيضع لدراسة جدوى أولية منها التأكد من مالءمة املوارد املالية الضرورية  :التعليل

 .املربجمة جلميع املشاريع 

وجتدر اإلشارة إىل  أن الدولة تتخذ كافة اإلجراءات لتوفري املوارد الالزمة لتمويل املشاريع العمومية من خالل تعبئة 

وبالتالي فإن شح ( مجاعات ترابية أو مؤسسات مالية دولية)املوارد الذاتية أو من خالل شراكات مع خمتلف الفاعلني 

ن  سببا يف تأخري إجناز املشاريع، هذا ويف غياب إحصائيات دقيقة يف املوضوع فإن هذا التعديل املوارد املالية قليال ما يكو

 .مرفوض
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تغيري احلساب املرصد 

 ألمور خصوصية املسمى

صندوق دعم أسعار " 

 "بعض املواد الغذائية

 مكرر مرتني  04املادة 

 الأحد 13 03

 .رفض التعديل

و الذي يتوىل الوزير  0115اخلاص املسمى صندوق دعم أسعار بعض املواد الغذائية سنة مت إحداث احلساب  :التعليل

مر بصرف نفقاته و قبض موارده، من أجل إدراج العمليات املرتبطة حبماية بعض املنتوجات آلاملكلف باملالية مهمة ا

وذلك على شكل رسم على ( 1111مت حتريرها سنة )الفالحية كالسكر اخلام و القمح اللني و النباتات الزيتية 

وختصص هذه املوارد لدعم مادة السكر و . االسترياد يساوي الفرق بني الثمن املرجعي و الثمن الفعلي عند االسترياد

 . الدقيق الوطين من القمح اللني

اخلاصة بهذه من التكلفة اإلمجالية للمقاصة % 51من متويل ما يناهز  1114و قد ساهمت هذه املوارد و إىل حدود سنة 

 . املواد مع حتمل امليزانية العامة للباقي
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غري أنه ومع التقلبات اليت عرفتها األسواق العاملية للمواد األولية خالل العشرية األخرية و االرتفاع املسجل يف األسعار 

مليار درهم  1,3يفوق  العاملية للسكر اخلام و القمح اللني فقد سجلت موارد هذا الصندوق اخنفاضا حادا منتقلتا من ما

 . 1103مليون درهم متوقعة سنة  511إىل ما يناهز  1100سنة 

ويرجع ذلك خاصة إىل اإلجراءات املتخذة من طرف احلكومة واملتعلقة بإلغاء الرسوم اجلمركية على استرياد القمح 

نتيجة لذلك فامليزانية العامة تتحمل القسط  و .خالل الفرتات السابقة نتيجة ارتفاع أسعاره يف السوق العاملية  اللني

 . 1103خالل سنة % 11ا يفوق مباألكرب من دعم هذه املواد 

وبناءا عليه فاملوارد املتأتية من املواد الغذائية تبقى غري مستقرة ومرتبطة بعوامل خارجية، ما جيعل اللجوء إىل امليزانية 

 .على القدرة الشرائية للمواطنني افظةاحملحتمي من أجل دعم هذه املواد و  شيءالعامة 

 احملروقات استهالك على الداخلية الضريبة) من املواد النفطية أما خبصوص املقرتح املتعلق بتخصيص املوارد املتأتية

املواد، جتدر اإلشارة يف هذا  نفس دعم نفقات إىل توجيهها و( احملروقات استرياد عند املضافة القيمة على والضريبة

د إىل أن املوارد املتحصلة من هذه الضريبة لصاحل امليزانية العامة تبقى دون الدعم اإلمجالي املوجه للمواد الصد

 (. من الدعم اإلمجالي% 31تناهز )النفطية 

 : من جهة أخرى جتدر اإلشارة أن

استهالك ال  على الداخلية الضريبةمليار درهم سنويا يف حني أن املوارد املتأتية من  03الدعم املوجه لغاز البوطان يناهز 

 درهم للطن يف حني أن الضريبة 1111لإلشارة فالدعم املتوسط لغاز البوطان يناهز حاليا .  مليون درهم 011تتعدى 

 .درهم للطن 41استهالك هذه املادة تبلغ  على الداخلية

 االستهالك يف حني أن الدعم اإلمجالي هلذه  على خبصوص الفيول املوجه للكهرباء فهو معفي من الضريبة الداخلية

 .1101مليار درهم سنة  1,0املادة فاق 
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تغيري احلساب املرصد 

 ألمور خصوصية
 الأحد 13 03

 .رفض التعديل

من  % 4,5من املبلغ احملصل من الرسم املفروض على التبغ املصنع هي نفس النسبة أي  % 4,5إن نسبة  :التعليل
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دعم التماسك "املسمى 

 " االجتماعي

  مكرر أربع مرات  04املادة 

من الظهري الشريف مبثابة  1من املادة " ط"املبلغ احملصل من الضريبة الداخلية على االستهالك املشار إليها يف اجلدول 

 .لذا فإن هذا التعديل ميثل استعماال مضاعفا هلذه النسبة  0.00.34قانون 

أما فيما خيص إدراج موارد املساهمة االجتماعية فإن هذه املوارد تدرج يف امليزانية العامة ويتم حتويلها بالكامل لفائدة 

 . هذا احلساب 
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تغيري احلساب املرصد 

 ألمور خصوصية

دعم التماسك "املسمى 

 " االجتماعي

 مكرر أربع مرات  04املادة 

 الأحد 13 03

 .رفض التعديل

إن اإلشكالية املطروحة حاليا هي كيفية ضمان موارد قارة لفائدة صندوق دعم التماسك االجتماعي، حيث أن  :التعليل

إضافة فئات أخرى لالستفادة من موارده سيشكل عبئا ماليا إضافيا يهدد بعجز هذا الصندوق الستيعاب املستفيدين 

تزايدا مستمرا للفئات املستفيدة و للكلفة املالية الناجتة عن  اجلدد، كما أن الربامج املمولة من طرف الصندوق تعرف

 .  ذلك ال سيما النفقات املتعلقة بتفعيل نظام املساعدة الطبية
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تغيري احلساب املرصد 

 ألمور خصوصية

احلساب "املسمى 

اخلاص باستبدال 

 " امالك الدولة

مكرر مخس  04املادة 

 مرات 

 الأحد 13 03

 .رفض التعديل

أداء املتأخرات  أال و هو  تضمن حتقيق اهلدف من وراء التعديل 4.11من قانون املالية لسنة  41حيث أن املادة  :التعليل

املتعلقة بتسوية وضعية األمالك العقارية للملك العمومي وامللك اخلاص للدولة وبنزع امللكية من اجل املنفعة العامة 

 .ملتعلقة بتنفيذ األحكام القضائية املرتبطة بها هلذه األمالك العقارية وكذا النفقات ا

 

 

 

 

 

 

 الأحد 13 03 امليزانية العامة 41
 .رفض التعديل

لقانون املالية  على أنه ميكن يف حالة ضرورة ملحة ذات  0.11من القانون التنظيمي رقم  43تنص املادة  :التعليل
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 11 املادة 

 

من الدستور الذي ينص  01مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية مبرسوم يف أثناء السنة وذلك تطبيقا للفصل 

على أنه للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ يف ظرف من الزمن حمدود ، ولغاية معينة ، مبقتضى مراسيم تدابري 

غري أنه جيب عرضها على الربملان بقصد . جرد نشرها خيتص القانون عادة باختاذها ، وجيري العمل بهذه املراسيم مب

 . املصادقة 

واعتبارا ملا سلف ، فإن احلكومة غري ملزمة بإخبار جلنيت املالية بالربملان يف حالة فتح اعتمادات إضافية مبراسيم 

 .لضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية  

 

41 
 إحداث مناصب

 الأحد 13 03 10 املادة

 رفض التعديل

يتنافى هذا املقرتح مع املبادئ الدستورية اليت تنص على تيسري اسباب استفادة املواطنني واملواطنات، على قدم  :التعليل

  . املساواة، من احلق يف ولوج الوظائف العمومية حسب االستحقاق
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ترشيد استعمال 

املناصب اليت أصبحت 

شاغرة خالل السنة 

 املالية

 11املادة 

 الأحد 13 03

 .رفض التعديل

يندرج هذا اإلجراء يف إطار التدابري اليت اعتمدتها احلكومة لرتشيد نفقات املوظفني والتحكم يف تقييم  :التعليل

قانون املالية فيما خيص  وذلك لتقليص الفرق الذي ميكن أن يسجل بني تقديرات وتنفيذ اعتمادات كتلة األجور

منصبا للتوظيف، يف حني مت رصد  31.111، استعمال ما يناهز  1101وللتذكري، مت برسم سنة . هذه النفقات

ويرجع هذا الفرق إىل عدد املناصب اليت . منصبا مت إحداثها برسم قانون املالية لنفس السنة 11.114االعتمادات لـ  

 .أصبحت شاغرة خالل السنة ومت استعماهلا للتوظيف

 

 

 

 

50 
مرافق الدولة املسرية 

 بصورة مستقلة
 الأحد 13 03

 .رفض التعديل

للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ يف ظرف من الزمن حمدود ، "من الدستور على أن  01تنص املادة   :التعليل



 4.12برسم السنة املالية  11.011تقرير مشروع قانون املالية رقم                   جلنة املالية والتنمية االقتصادية            الربملان ــ جملس النواب       

 

 
324 

 

ولغاية معينة ، مبقتضى مراسيم تدابري ختتص القانون عادة باختاذها، وجيري العمل بهذه املراسيم مبجرد   24 املادة

 "على الربملان بقصد املصادقة ، عند انتهاء األجل الذي حيدده قانون اإلذن باصدارهاغري أنه جيب عرضها . نشرها

يتالءم  1104من مشروع قانون املالية لسنة  14وبالتالي فإن التأهيل املأذون للحكومة مبمارسته برسم املادة 

فق للدولة املسرية بصورة من الدستور على اعتبار أنه يأذن للحكومة بإحداث مبراسيم مرا 01ومقتضيات املادة 

على أن تعرض هذه املراسيـم على الربملان للمصادقة عليها يف أقرب قانون  1104مستقلة خالل السنة املالية 

 .للمالية 

والدليل على . وإذا كانت صياغة هذا التأهيل توحي باتسامه بصيغة الدوام ، فإن تفعيله يؤكد عكس ذلك

 .مبقتضى هذا اإلذن ( 1)ىل يومنا هذا مل يتم إحداث إال مرفقني إ 1111ذلك ، هو أنه ، ومنذ سنة 

 " 1101ترشيح اململكة املغربية الحتضان املعرض الدولي لطنجة "+  

 بتعليمات ملكية 1110سنة : املركز االستشفائي العسكري بأكادير "+  
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احلسابات اخلصوصية 

 للخزينة

  15املادة 

 الأحد 13 03

 .رفض التعديل

 :التعليل

من القـانون التنظيمي لقانون  01خالفا ملا ورد يف نص التعديل املقرتح فإن هذا اإلجراء دستوري ويالئم مقتضيات املـادة 

، ألن تفعيله يتم بناء على املصلحة الوطنية والضرورة  151-11املالية كما غريها  اجمللس الدستـوري يف قـراره رقم 

يف هذا الصدد إىل أن هذا املقتضى مل يتم تفعيله إال ثالث مرات ويتعلق األمر بإحداث صندوق والبد من اإلشارة . امللحة 

وصودق عليه يف قانون املالية  1111مارس  01احلسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية مبقتضى مرسوم بتاريخ 

املبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي أحدث ، وكذا صندوق دعم  1111ديسمرب  30للفرتة املمتدة من فاتح يوليو إىل 

احلساب اخلاص مبنح دول "و  1111وصودق عليه يف قانون املالية لسنة  1115يوليو  01مبوجب مرسوم مؤرخ يف 

 ."جملس التعاون اخلليجي

 

53 
أحكام تتعلق بتوازن 

 مبوارد وتكاليف الدولة
 الأحد 13 03

 .رفض التعديل

، تطرق هلذا 1111ديسمرب  11الصادر بتاريخ  011.11جتدر اإلشارة إىل أن قرار اجمللس الدستوري رقم  :التعليل
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أن التخفيضات واإللغاءات الضريبية اليت تتم قبل أداء الضرائب من لدن امللزمني بها وفق ...«: املوضوع حيث جاء فيه مكرر 31املادة 

رها من ضمن تكاليف الدولة املشار إليها يف املادة األوىل من القانون اإلجراءات القانونية املقررة لذلك، ال ميكن اعتبا

من نفس القانون  04التنظيمي لقانون املالية، واحملددة فيما خيص نفقات التسيري يف الفقرة الثالثة من املادة 

 .التنظيمي

لدن امللزمني بالضريبة املتجاوزة ومن جهة أخرى، أنه خبصوص اإلرجاعات واالسرتدادات املتعلقة باملبالغ املدفوعة من 

ملا يتعني عليهم أداؤه، واليت تلزم اإلدارة حبكم القانون بإرجاعها إليهم مع التقيد يف ذلك، كما هو احلال يف كل 

األداءات، بقواعد احملاسبة العمومية، فقد تبني بشأنها للمجلس الدستوري، بعد استحضاره للوثيقة املتضمنة لقائمة 

املرتبطة مبيزانية وزارة االقتصاد واملالية، أن قانون املالية، وخالفا ملا أدعي يف  1111شرتكة للسنة املالية التكاليف امل

درهم  011.111.111رسالة اإلحالة، يتضمن بالفعل تقدير اعتمادات أداء مفتوحة لتسوية هذه اإلرجاعات مقدرة ب 

اإلرجاعات و ) 31الفقرة ( 0.1.0.3.1.03.111ل الفص) -التكاليف املشرتكة-مدرجة يف ميزانية التسيري

، مما يكون معه قانون املالية (ختفيضات و تسديدات و إرجاعات و ديون غري قابلة لالستيفاء) 01السطر ( التحويالت

قد تضمن بالفعل تقدير االعتمادات املطابقة لإلرجاعات الضريبية دون إجراء أي مقاصة بني بعض  1111لسنة 

 .عض املداخيل، وهي االعتمادات اليت مت عرضها على الربملان للرتخيص فيها ضمن القانون املذكورالنفقات و ب

ليس فيها ما خيالف أحكام  1111من قانون املالية  41وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن مقتضيات املادة 

 .   » الدستور
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 نتيجة التصويت على التعديالت املقرتحة

 من طرف فريق األصالة واملعاصرة 

 4132برسم السنة املالية  331031خبصوص مشروع قانون املالية رقم 

 

 املادة التعديل رقم
 التصويتنتيجة 

 مالحظات
 املمتنعون املعارضون املوافقون

 الأحد 10 05 املادة األوىل 0

 رفض التعديل،

إن هذا اإلذن املمنوح من طرف الربملان للحكومة مبوجب هذه املادة يعترب إذنا سنويا : التعليل

وبالنسبة للدين " د"خيول للحكومة أن تقرتض من اخلارج يف حدود املبالغ املقيدة يف اجلدول 

الداخلي فإن اللجوء إىل عملية االقرتاض تكتسي غالبا طابعا استعجاليا وعلى فرتات 

، حيث يرتبط بالتتبع الدوري لوضعية اخلزينة وبالتالي تصعب ...(يوم، يومان،)متقاربة 

 .إمكانية اللجوء إىل التشاور مع الربملان يف كل عملية قرض

بإعداد تقرير سنوي حول الدين العممومي يتضمن التفاصيل  ويف املقابل فإن احلكومة تقوم

 .الكاملة لتطوره وكيفية تدبريه يرفق مبشروع قانون املالية

 الأحد 23 05 املادة األوىل 1

 رفض التعديل،

من املادة األوىل من مشروع قانون  IIIخيص هذا التعديل اقرتاح تغيري الفقرة : التعليل

سنوات أجل إقامة دعوى  4سنوات املنصوص عليها حاليا إىل  3املالية وذلك برفع من 

 .االسرتداد إلعطاء ضحية عملية الغدر، أجال معقوال هلذا الغرض 

ويف هذا الصدد وتنفيذا ملا التزمت به احلكومة يف إطار التصويت على قانون املالية لسنة 

، متت خالل السنة اجلارية، استشارة كل من الوكالة القضائية للمملكة واألمانة 1103

 .العامة للحكومة يف املوضوع
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وقد أسفرت الدراسة املنجزة يف هذا الشأن على كون القوانني اجلاري بها العمل تنص على 

 :آجال خمتلفة للتقادم أو إقامة دعوى االسرتداد إذ

ات والعقود على تقادم دعوى التعويض من جراء جرمية أو شبه ـ ينص قانون االلتزام0ـ

 سنوات؛ 5جرمية مبضي 

ـ تنص مدونة حتصيل الديون العمومية على أن إجراءات حتصيل اضرائب والرسوم 1ـ

 سنوات من تاريخ الشروع يف حتصيلها؛ 4واحلقوق اجلمركية وحقوق التمرب تتقادم مبضي 

من قانون املسطرة اجلنائية كما  5سنوات طبقا للمادة  4ـ تتقادم جنح الغدر مبرور مدة 3ـ

 10الصادر بتاريخ  35.00مت تغيريه وتتميمه مبقتضى املادة الصانية من القانون رقم 

 .1100أكتوبر 

املؤرخ  331.11ـ حيدد أجل إقامة دعوى االسرتداد املنصوص عليه باملرسوم امللكي رقم 4ـ

 .سنوات 3ن نظام عام للمحاسبة العمومية يف واملتعلق بس 0110أبريل  10بتاريخ 

ونظرا لكون مضامني هذا املرسوم امللكي املتعلق بنظام احملاسبة العمومية هي األنسب مبا أنه 

سنوات كأجل إلقامة دعوى االسرتداد،  3يتعلق باملالية العمومية، فقد تبنى هذا املشروع 

مماثلة وهو الرأي  الذي تبنته  علما أن تغيري هذا األجل يستدعي تغيري نصوص أخرى

 .كذلك األمانة العامة للحكومة

 .واعتبارا ملا سلف يقرتح عدم األخذ بهذا التعديل

 الأحد 13 05 1املادة  3

 .رفض التعديل

ألن التدابري املتخذة فعال مبقتضى املراسيم ال تهم إال املواد الضرورية وخري مثال : التعليل

 .للربملان للمصادقة الذي ال يهم سوى مادة القمح اللنيعلى ذلك املرسوم املقدم 

 .كما أن التعديل املقرتح قد يد من املرونة والفعالية املطلوبة ملواجهة احلاالت الطارئة

 الأحد 13 05 1املادة  4

 .رفض التعديل

ألن قانون اإلذن يؤهل احلكومة الختاذ التدابري مبقتضى مراسيم من فاتح يناير إىل : التعليل

دجنرب من نفس السنة وتقدم هذه املراسيم إىل الربملان للمصادقة عليها عند انتهاء  30
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 .األجل احملدد

 سحـــــــــــــــــــــــــــــب 3املادة  5

 .رفض التعديل

احلالي ميكن الطلبة من االستفادة من نظام القبول املؤقت أثناء ألن النص : التعليل

 .استريادهم لألشياء واملعدات الشخصية ما دامت لديهم صفة مقيم باخلارج

 الأحد 13 05 3املادة  1

 .رفض التعديل

لكون املقرتح الوارد يف املشروع ال مينع استرياد وسائل النقل ذات االستعمال اخلاص : التعليل

ا مينعه دخوهلا إىل الرتاب الوطين حتت نظام القبول املؤقت وهي حمملة ببضائع ذات وإمن

 .صبغة جتارية

 الأحد 13 05 3املادة  0

 .رفض التعديل

ألن اختاذ املراسيم يدخل ضمن اختصاص السلطة التنفيذية طبقا ملقتضيات : التعليل

 .يتم باقرتاح من الوزير املكلف باملاليةالدستور، علما بأن اختاذ املراسيم يف امليدان اجلمركي 

 الأحد 13 05 3املادة  1

 .رفض التعديل

ألن تطبيق اإلجراء الوارد يف املشروع يعترب تكرسيا ملا هو منصوص عليه يف القانون : التعليل

 .املتعلق بالتبادل اإللكرتوني للمعطيات القانونية اجلاري به العمل

 الأحد 14 05 مكررة 3املادة  1

 .رفض التعديل

ألن املغاربة القاطنني باخلارج يعتربون غري مقيمني ومدة ستة أشهر تبقى املعيار : التعليل

 .املعتمد دوليا ملنح صفة اإلقامة

01 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

 اإلعفاءات :  1املادة 

 الأحد 14 05

 :رفض التعديل

 عندما الزراعية للمستغالت السنة نفس يف اإلعفاء منح إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 .0303 غاية إىل اإلجراء هذا سريان مع درهم ماليني 0 عن أعماهلا رقم يقل

 أخذ األعمال رقم أن على سنوات 0 فرتة خالل التأكد هو املقرتح التدبري من الغاية ألن

 التدبري هذا فإن للتذكري و. الرابعة السنة يف اإلعفاء مينح بالتالي و تنازلي منحى يف يسري
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 .الدخل على للضريبة اخلاضعة املهنية للدخول بالنسبة حاليا به معمول

 من اإلعفاء يفرغ املعامالت رقم تغري اعتبار دون 0303 غاية إىل اإلعفاء هذا سريان أن كما

 .مضمونه

00 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

 اإلعفاءات:  1املادة 

 

 

 الأحد 14 05

 .التعديل رفض

 و العلمي البحث عمليات تنجز اليت الشركات استفادة إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 جمموع من 03% يساوي الشركات على الضريبة من خصم من التكنولوجي و التقين

 .العمليات هذه تكاليف

 مالية اعتمادات ختصيص طريق عن يتم أن ميكن والتطوير البحث عمليات تشجيع ألن

 .العمليات هلذه العامة امليزانية من مباشرة

 املقاوالت لدعم كافية ضريبية حتفيزات على حاليا ينص املغربي اجلبائي النظام أن كما

 .الستغالهلا األوىل املراحل يف

 الكربى الشركات اخلصوص على بها تقوم التطوير و البحث عمليات أن إىل اإلشارة جتدر و

 . %03 إىل 00% من الشركات على الضريبة من التخفيض من استفادت اليت
 .اجلبائية املداخيل على سليب أثر التعديل هذا عن سينتج و

01 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

 اإلعفاءات: II 1املادة 

 الأحد 14 01

 .رفض التعديل

 املخفض السعر من الزراعية املستغالت استفادة مدة متديد إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 .الضريبة فرض لسنة املوالية سنوات 0 عوض 0303 ديسمرب 00 إىل

 و سنة 03 طيلة كلي إعفاء من استفاد الفالحي القطاع أن اعتبار على مقبول غري تعديل

 كالصناعة مماثلة قطاعات لتشجيع املعتمدة املدة نفس هي املقرتحة سنوات 0 مدة أن

 .القطاعات مجيع مع املوحد اجلبائي التعامل ملبدأ احرتاما ذلك و التقليدية
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03 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

 00املادة 

 الأحد 14 01

 .رفض التعديل

 القابلة غري التكاليف من البناء حبديد املتعلق الرسم حذف إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 .الضريبة فرض أساس من للخصم

 سوف الرسم هذا خصم أن حبيث عنه يرتتب سوف الذي املالي لألثر نظرا مقبول غري تعديل

 عنه سينتج سوف كما الدخل على الضريبة و الشركات على الضريبة وعاء من يقلص

 .الدولة لفائدة املستحقة الضرائب و الضريبية الشبه الرسوم بني تداخل

04 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

 سعر الضريبة:  Iـ  01املادة 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

 حسب متعددة أشطر على الشركات على الضريبة احتساب إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 .اجلبائي الربح

 وفق احملققة األرباح على تفرض الشركات على الضريبة أن اعتبار على مقبول، غري تعديل

 موارد على السلبية انعكاساته عن فضال تصاعدي جدول أساس على ليس و نسيب سعر

 .اخلزينة

من الشركات و أن اعتماد سعر  %00تهم أكثر من  %01و جتدر اإلشارة إىل أن نسبة 

من شأنه أن يؤثر سلبا على املوارد اجلبائية و بالتالي ضرورة رفع السعر العادي إىل  00،5%

 .للحفاظ على نفس املردودية احلالية 30%

05 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

 سعر الضريبة: IVـ  01املادة 

 الأحد 14 00

 :رفض التعديل

 األسهم عوائد برسم املنبع من احملجوزة الضريبة فرض إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 . %00  عوض 03% بسعر
 عدم على و الرأمسلة على املقاوالت حيث سوف 00%سعر أن اعتبار على مقبول غري تعديل

 جبائية أنظمة عدة يف به معمول هو ما غرار على املالية بنيتها تعزيز بغية الربائح توزيع

 .أجنبية
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01 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

 اإلعفاءات:  13املادة 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

 واخلاصة العامة لألمالك التابعة العقارات ملكية نقليهدف التعديل إىل إعفاء : التعليل

 اليت أو احملدثة الرتابية اجلماعات إىل السابقة، األم الرتابية اجلماعات ملكية يف كانت اليت

 احلقوق كل من ترابية، مجاعات ضم أو ترابي تقسيم عمليات إثر على إحداثها سيتم

 .الدولة لفائدة احملصلة واملساهمات األتاوى و والرسوم

 

نطاق تطبيق األحكام الواردة تعديل بدون موضوع، على اعتبار أن هذا املقرتح ال يدخل ضمن 

 .و املتعلقة بإعفاء األرباح العقارية احملققة من طرف األشخاص الذاتيني 13يف املادة 

مبوجب املادة  من واجبات التسجيل أن اجلماعات احمللية تستفيد حاليا من اإلعفاءكما 

011 (II- °1 )واملعدة العقارية واملعاوضات لالقتناءات بالنسبة : 

a.  للتعليم العمومي 

b.  واإلسعاف االجتماعي والصحة العمومية 

c.  وأشغال التعمري 

d. ومجيع البناءات ذات النفع اجلماعي 

00 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

حتديد الربح احلقاري :  15املادة 

 املفروضة عليه الضريبة

 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

 .الوارث بالنسبة لربح عقاري مل حيققهيهدف التعديل إىل عدم تضريب : التعليل

 توضيحيهدف إىل  1103تعديل غري مقبول، الن التدبري الذي نص عليه قانون املالية لسنة 

 متلكها وقع عقارات تفويت حالة يف العقاري الربح حتديد عند التملك مثن حتديد طريقة

يفوتون عقارات وقع بعض اخلاضعني للضريبة الذين بغية تفادي ممارسات  اإلرث طريق عن

بتقدير قيمة جتارية مبالغ فيها عند القيام جبرد  يقومون ، والذينمتلكها عن طريق اإلرث

 .التقليص من الربح العقاري والضريبة املطابقة له قصدالرتكة 
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01 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

 سعر الضريبة:  03املادة 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

 30بالنسبة للقطاع الفالحي إىل غاية  11%يهدف التعديل إىل تطبيق سعر : التعليل

 .1111ديسمرب 

بالنسبة  1104الوارد يف مشروع قانون املالية لسنة % 11تعديل غري مقبول، الن سعر 

سنوات احملاسبية األوىل لفرض الضريبة، مطابق ملا ( 5)للمستغالت الزراعية خالل اخلمس 

به بالنسبة لقطاعات مماثلة كقطاع الصناعة التقليدية وذلك بغية حتقيق هو معمول 

 .املساواة يف التعامل اجلبائي بني القطاعات

 

01 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

اإلعفاء مع احلق يف :  11املادة 

 اخلصم

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

أخرى إىل املنتجات و املعدات اليت تستفيد يرمي التعديل إىل إضافة أجهزة  فالحية : التعليل

 .من اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة

 

تعديل غري مقبول، لكون هذه األجهزة تستفيد من دعم الدولة يف إطار خمطط املغرب 

 .كما أن هذا التعديل يتعارض والتوجيهات الرامية إىل ترشيد النفقات اجلبائية. األخضر

11 

 العامة للضرائباملدونة 

 4املادة 

اإلعفاء مع احلق يف :  11املادة 

 اخلصم

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

يرمي التعديل إىل اإلبقاء على إعفاء جامعة األخوين من الضريبة على القيمة : التعليل

 .املضافة مع احلق يف اخلصم بالنسبة للمواد والسلع والتجهيزات املقتناة من لدنها

تعديل غري مقبول، ألن تكريس اإلعفاء من شانه الدفع باجلامعات األخرى للمطالبة 

بتطبيق نفس اإلجراء كما أن جامعة األخوين استفادت منذ تأسيسها من عدة امتيازات 

تتلخص يف اإلعفاء من الضريبة على الشركات و الضريبة على القيمة املضافة و جبائية 

 . لرسم املهين و الرسم على اخلدمات اجلماعيةواجبات التسجيل و التمرب و ا

 00333و قد بلغت اإلعانات اليت منحتها الدولة لفائدة هذه اجلامعة منذ إحداثها ما يناهز 

 .مليون درهم
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10 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

اإلعفاء مع احلق يف :  11املادة 

 اخلصم

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

يرمي التعديل إىل اإلبقاء على اإلعفاء بالنسبة خلدمات اإلطعام اليت تقدمها : التعليل

 . املنشأة مباشرة إىل مأجوريها

 

كما أن  %03، ألن خدمات اإلطعام بصفة عامة ختضع للسعر املخفض لتعديل غري مقبو

الح اإلبقاء على اإلعفاء يتنافى وتوصيات املناظرة الوطنية حول اجلبايات اهلادفة إىل إص

الضريبة على القيمة املضافة من خالل توسيع الوعاء الضرييب وحذف بعض اإلعفاءات اليت 

 ال مربر هلا

11 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

 األسعار املخفضة:  11املادة 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

األغذية املعدة املطبق على  3%يرمي التعديل إىل اإلبقاء على السعر املخفض : التعليل

 .لتغذية البهائم والدواجن

املقرتح يهدف إىل التقليص من حالة املصدم اليت   %03تعديل غري مقبول، ألن تطبيق سعر

 .فض من مثن بيع هذه املواد بالنسبة للمستهلكنيخيمن شأنه أن ذي يعاني منها القطاع وال

13 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

 األسعار املخفضة:  11املادة 

 الأحد 14 00

املطبق على مصربات  % 3 يرمي التعديل إىل اإلبقاء على السعر املخفض: التعليل

 .السردين

 .يف الصيغة اليت جاءت بها األغلبية واملتعلقة مبصربات السردين تعديل مقبول،

14 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

 األسعار اخلفضة:  11املادة 

 الأحد 14 00

املقرتح تطبيقه على بعض املعدات الفالحية و  %03يرمي التعديل إىل حذف سعر : التعليل

 .01اإلبقاء على اإلعفاء كما جاء يف التعديل رقم 

 .01تعديل غري مقبول، لنفس التربير الوارد يف التعديل رقم 

15 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

 األسعار املخفضة:  11املادة 

 الأحد 14 00

على العربة السيارة لنقل %03عوض    %02يرمي التعديل إىل تطبيق سعر : التعليل

الدراجة "والدراجة النارية املسماة " السيارة النفعية اخلفيفة االقتصادية" البضائع املسماة 

 .وكذا مجيع املنتجات واملواد الداخلة يف صنعهما" االقتصادية
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و التوصية الصادرة عن املناظرة حول اجلبايات و اهلادفة إىل  تعديل غري مقبول، ألنه يتنافى

 .تقليص عدد أسعار الضريبة على القيمة املضافة

11 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

 اإلعفاءات:  013املادة 

 الأحد 14 00

يرمي التعديل إىل اإلبقاء على إعفاء جامعة األخوين من الضريبة على القيمة : التعليل

املضافة مع احلق يف اخلصم بالنسبة للمواد والسلع والتجهيزات املقتناة من لدنها عند 

 . 03االسترياد و ذلك مالئمة مع ما مت اقرتاحه من خالل التعديل رقم 

تجهيزات املقتناة يف الداخل والوارد يف التعديل تعديل غري مقبول، لنفس التربير بالنسبة لل

 .03رقم 

10 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

ختصيص حصيلة :  015املادة 

 الضريبة والتدابري االنتقالية

 سحـــــــــــــــــــــــــــــب

 يرمي التعديل إىل استثناء الشركات اليت يبلغ فيها مبلغ الضريبة على القيمة املضافة

من متديد مدة االستنزال  ،درهم 03.333ما قيمته  0302القابل لالستنزال يف شهر يناير 

 . سنوات  0إىل 

 :درهم ويف الصياغة التالية 03.333يف حدود مبلغ  تعديل مقبول

أعاله، خيصم مبلغ الضريبة على  0° - 030 املادةبصفة انتقالية و استثناء من أحكام "

على مدة  0302القابل لالستنزال يف شهر يناير  0300 مربديس القيمة املضافة لشهر

و يتم هذا اخلصم خالل . هذا املبلغ عن كل سنة( 0/0)سنوات يف حدود مخس ( 0)مخس 

 .0302الشهر األول أو الربع األول من كل سنة ابتداء من سنة 

احمللية لمصلحة ل 0302فرباير قبل فاتح  يدلواجيب على اخلاضعني للضريبة املعنيني أن 

ببيان للخصم يتضمن الئحة الفاتورات املتعلقة مبشرتيات املنتجات و للضرائب التابعني هلا 

 .0300 ديسمرب اخلدمات اليت مت أداؤها جزئيا أو كليا خالل شهر

غري أنه بالنسبة ملبلغ الضريبة على القيمة املضافة القابلة لالستنزال خالل شهر يناير 

 03.333والذي ال يتعدى  0300يات املؤداة خالل شهر ديسمرب و املتعلقة باملشرت 0302

 ".0302درهم جيوز خصمه بكامله خالل شهر يناير 
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 .سحب التعديل باعتماد صيغة اللجنة

 

11 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

  011املادة 

 سحــــــــــــــــــــــــــب

 :التعليل

 .من واجبات التسجيل الرتابية اجلماعات إىليرمي التعديل إىل إعفاء نقل ملكية العقارات 

تعديل غري مقبول، على اعتبار أن اجلماعات احمللية تستفيد حاليا من اإلعفاء مبوجب املادة 

011 (II- °1 )واملعدة العقارية واملعاوضات لالقتناءات بالنسبة : 

e.  للتعليم العمومي 

f.  واإلسعاف االجتماعي والصحة العمومية 

g.  وأشغال التعمري 

h. ومجيع البناءات ذات النفع اجلماعي. 

 .سحب التعديل باعتماد صيغة اللجنة

11 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

صكوك : مكررة 035املادة 

 استدراكية للمساحة

 سحــــــــــــــــــــــــــب

 :التعليل

عقود امللكية اخلاصة بالنسبة لدرهم للهكتار  .5يرمي التعديل إىل إحداث واجب ثابت قدره 

 .بتربير الفرق يف املساحة بالنسبة للعقارات يف طور التحفيظ

 

العقد الذي يتضمن  ه بالنسبة لواجبات التسجيل، يعتربتعديل غري مقبول، على اعتبار أن

يطبق ال ناحية اجلبائية عقدا تكميليا للعقد األول وحتديد املساحة احلقيقية للعقار من ال

 .من املدونة العامة للضريبة °2 -115درهما تطبيقا للمادة  ..4عليه سوى واجب ثابت قدره 

 .سحب التعديل باعتماد صيغة اللجنة

31 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

 احلد األدنى للضريبة:  044املادة 

 الأحد 14 00

 :التعديلرفض 

يهدف هذا التعديل إىل احتساب املساهمة الدنيا بالنسبة للدخول الزراعية بسعر : التعليل

 .1111ديسمرب  30إىل غاية  % 1،15

طبق على املقاوالت اليت تعمل يف قطاعات خاضعة لتقنني يتعديل غري مقبول ألن هذا السعر 
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ضع للسوق وفق قانون العرض و األسعار فيما أن أسعار القطاع الفالحي غري مقننة و خت

 .الطلب

 

30 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

دخول حيز التطبيق :  140املادة 

 وأحكام انتقالية

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

العاملني يف القطاع الغري املهيكل على الكشف عن  حتفيز يهدف التعديل إىل: التعليل

 .سنوات مخس عن تقل ال ملدة املخفض بالسعر واألداء إعفاءات مبنحهمهويتهم ألول مرة ، 

تعديل غري مقبول،الن األحكام املتعلقة بهذا التدبري تنص على متتيع هذه الفئة من 

اخلاضعني للضريبة جبميع االمتيازات الواردة يف املدونة العامة للضرائب كما هو منصوص 

 .عليها يف نفس املادة

 

31 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

دخول حيز التطبيق :  140املادة 

 وأحكام انتقالية

 

 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

يهدف التعديل إىل متديد التدبري املتعلق بالعاملني يف القطاع غري املهيكل الذين : التعليل

 ديسمرب 30غاية  إىل 1103 يناير فاتح من ابتداءيقومون ألول مرة بالكشف عن هويتهم 

 .1104عوض  1101

ديسمرب  30تعديل غري مقبول، الن املقتضيات املتعلقة بتمديد العمل بهذه التدبري إىل غاية 

 .يهدف إىل تسريع وترية االندماج يف  القطاع غري املنظم 1104

 

33 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

دخول حيز التطبيق :  140املادة 

 وأحكام انتقالية

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

بالنسبة للسكن املخصص مثن املرت املربع املغطى  ختفيضيرمي التعديل إىل : التعليل

 ..504أي )دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة  درهم ....4من للطبقة املتوسطة 

 .باحتساب الضريبة على القيمة املضافة درهم ..405 إىل( درهما

املنعشني العقاريني على االخنراط يف إجناز ه لن حيفز تعديل غري مقبول، على اعتبار أن

 .برامج بناء هذا النوع من السكن
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34 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

دخول حيز التطبيق :  140املادة 

 وأحكام استثنائية

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

الفالحية اليت يهدف التعديل إىل منح اإلعفاء يف نفس السنة بالنسبة للمستغالت : التعليل

 .حتقق رقم أعمال يقل عن مخسة ماليني درهم خالل سنة معينة

 5تعديل غري مقبول، ألن االستفادة من اإلعفاء ال تتم إال إذا ظل رقم االعمال أقل من 

سنوات حماسبية متتالية للتحقق من ثبات رقم االعمال املخول له  3ماليني درهم طوال 

 .التدبري معمول به حاليا يف املدونة العامة للضرائباإلعفاء مع العلم أن هذا 

35 

 املدونة العامة للضرائب

 4املادة 

دخول حيز التطبيق :  140املادة 

 وأحكام استثنائية

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

 30بالنسبة للقطاع الفالحي إىل غاية  11%يهدف التعديل إىل تطبيق سعر : التعليل

 .1111ديسمرب 

بالنسبة للمستغالت  %11مقبول، الن التدبري املقرتح يهدف إىل تطبيق سعر تعديل غري 

سنوات احملاسبية األوىل لفرض الضريبة، على غرار ما هو مطبق ( 5)الزراعية خالل اخلمس 

 .بالنسبة لقطاعي الصناعة التقليدية و التعليم

 الأحد 14 00 مكررة 4املادة  31

 .رفض التعديل

من حصيلة الرسم املفروض على عقود % 10إعادة توزيع  التعديل إىل هذا يرمي: التعليل

لصندوق % 51عوض % 15لفائدة ميزانية الدولة و% 51عوض % 31التأمني وذلك برصد 

لصندوق % 11لصندوق دعم التماسك االجتماعي و% 15دعم تضامن مؤسسات التأمني و

 .مواكبة إصالحات النقل احلضري وما بني املدن

 

غري مقبول، على اعتبار أن ميزانية صندوق مواكبة إصالحات النقل احلضري وما تعديل 

 .بني املدن له مداخيل كافية

 

 الأحد 14 00 مكررة مرتني 4املادة  30
 .رفض التعديل

 العمومية واملؤسسات الدولةعلى  اجلماعية اخلدمات رسميرمي التعديل إىل فرض : التعليل
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 .لتعزيز مداخيل اجلماعات

 تعديل بدون موضوع 

 

املتعلق جببايات اجلماعات احمللية و ال يهم  40-11لكون هذا التدبري يتعلق بالقانون رقم 

 .امليزانية العامة للدولة

    مكررة ثالث مرات 4املادة  31

 .رفض التعديل

املائدة يرمي هذا التعديل إىل تغيري سعر الرسم املفروض على املياه املعدنية و مياه : التعليل

 .املعدة لإلستهالك على شكل قنينات

 

 تعديل بدون موضوع 

 

املتعلق جببايات اجلماعات احمللية و ال يهم  40-11لكون هذا التدبري يتعلق بالقانون رقم 

 .امليزانية العامة للدولة

31 
 5املادة 

 العنوان
 الأحد 13 03

 .رفض التعديل

 :التعليل

األوىل تهم تكسري املركبات املخصصة خلدمات النقل يتعلق األمر مبنحتني خمتلفتني 

 .العمومي اجلماعي للمسافرين عرب الطرق دون اقتناء مركبة جديدة 

 

واملنحة الثانية تتعلق بتكسري هذا النوع من املركبات مع إلزامية اقتناء مركبة  

 .جديدة 

 

يع  أصحاب هذا التعديل غري مقبول نظرا لكون أهمية منحة التكسري تكمن يف تشج
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احلافالت  املتهالكة  الراغبني يف مغادرة القطاع  على التخلص من هذه احلافالت  وبالتالي 

إبعاد خطرها  عن الطرق الوطنية من جهة و تشجيع الراغبني يف جتديد حافالتهم  والرفع 

 .من مردوديتها و جودة خدماتها و كذلك حتسني السالمة الطرقية 

 

 

 الأحد 13 03 5املادة  41

 .رفض التعديل

 :التعليل

هذا التعديل غري مقبول بالنظر إىل كون مدة سنة تبقى غري كافية لتنفيذ وتقييم مثل 

هذه الربامج املهيكلة ، علما أن هذه املدة حمددة يف إطار برنامج إطار متفق عليه بني الوزارة 

 . املعنية ومهنيي القطاع 

 

 

 الأحد 13 03 5املادة  40

 .التعديلرفض 

 :التعليل

هذا التعديل غري مقبول نظرا لكون أهمية منحة التكسري تكمن يف تشجيع  أصحاب 

احلافالت  املتهالكة  الراغبني يف مغادرة القطاع  على التخلص من هذه احلافالت  

وبالتالي إبعاد خطرها  عن الطرق الوطنية من جهة و تشجيع الراغبني يف جتديد 

 .ن مردوديتها و جودة خدماتها و كذلك حتسني السالمة الطرقية حافالتهم  والرفع م

 

 الأحد 13 03 5املادة  41

 .رفض التعديل

 :إن هذه املادة تنقسم إىل جزئني : التعليل

 

 اجلزء االول يهم عملية التكسري دون إلزامية اقتناء مركبة جديدة ؛ -

قابل إلزامية اقتناء مركبة اجلزء الثاني هو الذي يتعلق بعملية التكسري م -
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 .جديدة

 

هذا التعديل غري مقبول نظرا لكون اهلدف من هذا اإلصالح اهليكلي هو حتديث حظرية 

حافلة أصبحت تشكل خطرا على سالمة املسافرين  011 املركبات عن طريق  إتالف

احلافالت اليت حلالتها املزرية و بالتالي  يتم تشجيع إتالف  هذه  اومستعملي الطريق نظر

 00 حتصدوالسري اليت تشهدها طرقنا  و إذا استحضرنا   حوادث. سنة   00يفوق عمرها 

غالبيتها بسبب  .إعاقة دائمة بالنسبة للعديد من األشخاص وتسبب يوميا اجرحي 12قتيل و

مليار  00باهضة تناهز  واقتصادية اجتماعية تكلفة احلاالت املهرتئة للحافالت ويرتتب عنها

، سنجد أن تشجيع إتالف ثالث حافالت   متهالكة خالل السنة يستحق  رهم سنويًاد

 .التشجيع

 

 

 الأحد 13 03 5املادة  43
 .رفض التعديل

  41نفس التعديل كما هو الشأن بالنسبة للتعديل : التعليل

 الأحد 13 03 5املادة  44

 .رفض التعديل

كما سبق ذكره فإن هذه املنح موجهة لعملية التكسري بدون الزام املستفيد من  :التعليل

 .اقتناء مركبة جديدة وكذا عملية التكسري مع الزامية حتديد املركبة املتلفة 

أما فيما خيص اختيار هيئة مكلفة من طرف اإلدارة من أجل القيام بعملية اتالف وتكسري 

 .ليا عن طريق مسطرة طلب العروض املركبات فإن هذا التكليف يتم فع
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 الأحد 13 03 5املادة  45

 .رفض التعديل

إن هذا اإلصالح يهم املركبات اليت تدخل يف إطار اختصاصات الوزارة املكلفة  :التعليل

 .بالنقل ، أما فيما خيص تركيبة اللجنة فإنها ستحدد بنص تنظيمي

 

 

 الأحد 13 03 1املادة  41

 .رفض التعديل

 :التعليل

تكريس املهنية يف القطاع من بني األهداف لمأذونيات النقل  التنازل اإلرادي عنيعترب 

وتشجيع الناقل على االستثمار يف القطاع والرفع من جودة اخلدمات املقدمة وإلزامية حتويل 

صاحب الرخصة من شخص ذاتي إىل شخص معنوي عند جتديد الرخصة أو إعادة استغالل 

قفة ألكثر من ثالث سنوات بهدف وضع حد لظاهرة االستغالل غري املباشر الرخص املتو

للرخص من اإلجراءات املسطرة يف إطار تفعيل التوصيات املنبثقة عن املناظرة الوطنية حول 

  1103يناير  30إصالح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين اليت مت تنظيمها بتاريخ 

 .بالرباط 

 

خلصوصيات القطاع الذي يتميز بتواجد مرخصني ليس هلم أي ارتباط مهين إال أنه واعتبارا 

ورثة، مقاومون، )بالقطاع ويتكونون يف بعض احلاالت من جمموعة ذات تركيبة معقدة 

، فلن يكون بإمكان غالبية هؤالء األشخاص االستجابة للشروط احملددة ، وبالتالي ...(أرامل،

 .م من مغادرة القطاع مع مراعاة حقوقهم املكتسبةكان من الالزم إجياد آلية لتمكينه

 

ومن شأن تفعيل هذه اإلجراءات ومواكبتها باآللية السالفة الذكر، أن تساعد على توفري 

الشروط املناسبة للرفع من مهنية القطاع وهيكلته وفتحه على املنافسة وبالتالي خلق 

 .امل مؤسساتي و هيكلي للقطاعاألرضية املناسبة بأقل إكراهات ممكنة للقيام بإصالح ش
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وإذا استحضرنا إجيابيات اإلصالح وقيمته املضافة على املستويني االقتصادي واالجتماعي 

 .بكل أبعادهما، فإن التكلفة املالية لتنفيذ اآللية املذكورة تبقى مربرة

 الأحد 13 03 0املادة  40

 .رفض التعديل

 :التعليل

اإلجراء يهدف لإلرتقاء مبهنية و تنافسية  املقاوالت العاملة تعديل غري مقبول  لكون هذا 

لعمومي اجلماعي للمسافرين عرب الطرق وذلك من خالل تنظيمها وتطوير االنقل جال مب

آليات تسيريها والنظم احملاسباتية املعتمدة من طرفها مع العمل على الرفع من كفاءة 

 . العاملني بها 

 

مقاولة صغرية ومتوسطـة ستستفيد من  0.511هدفة حوالي ويناهز عدد املقاوالت املست

 .درهم للمقاولة  111.111منحة حتدد قيمتها القصوى ب 

 

 1101-1104ويصــل املبلــغ اإلمجالـي الضروري لتفعيل هــذا اإلجـراء على مـدى الفتـرة 

 .مليون درهم  311إىل 

 الأحد 13 03 1املادة  41

 .رفض التعديل

التعديل غري مقبول بالنظر إىل كون  مدة سنة تبقى غري كافية لتنفيذ  و تقييم : التعليل

 .مثل هذه الربامج املهيكلة  

 

 

 الأحد 13 03 1املادة  41

 .رفض التعديل

التعديل غري مقبول بالنظر إىل كون مدة سنة تبقى غري كافية لتنفيذ  و تقييم : التعليل

مثل هذه الربامج املهيكلة، علما أن هذه املدة حمددة يف إطار برنامج متفق عليه بني الوزارة 
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 .املعنية ومهنيي القطاع

 

 

 الأحد 13 03 1املادة  51

 .رفض التعديل

تعديل غري مقبول لكون السلطة املكلفة بالنقل هي املخولة لدراسة ملفات التكسري : التعليل

والتجديد و فق املساطر املعمول بها علما أن برنامج جتديد حظرية مركبات النقل   يعرف 

من  4101-4100و  4101-4118مكن تفعيل الربناجمني  نسخته الثالثة  حيث 

لزم تنفيذ هذين الربناجمني غالفا ماليا إمجاليا يقدر ب است كما  مركبة 0102جتديد 

 .مليون درهم 022

وباإلضافة إىل ذلك، فقد مت حتسني معدل عمر حظرية النقل الطرقي للبضائع حيث انتقل 

 .سنة حاليا 04001إىل  4101-4118سنة عند بداية تفعيل الربنامج  02من 

 

50 
 1املادة 

 املواد املرصدة للجهات
 الأحد 13 03

 .رفض التعديل

 .نفس التربير كسابقه 

 

51 
 01املادة 

 املوارد املرصدة للجهات
 الأحد 13 03

 رفض التعديل

 .نفس التربير كسابقه 

 

53 

 01املادة 

تغيري احلساب املرصد ألمور 

صندوق مواكبة "خصوصة املسمى 

 الأحد 13 03

 .التعديلرفض 

 :   التعليل

من مشروع قانون  01إن النفقات املتعلقة باالستثمار واملواكبة اخلاصة مت ادراجها يف املادة 
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إصلحاالت النقل الطرقي احلضري 

 "والرابط بني املدن

 .املالية هذا وذلك بالتنصيص على اجناز االستثمارات وكذلك عمليات املواكبة

أما فيما يتعلق بتخصيص نسبة من حصيلة الرسم املفروض على عقود التأمني فإن هذا   

 .املقرتح سوف يقلص موارد امليزانية العامة

أما بالنسبة لتخصيص نسبة من حصيلة الرسم املفروض على الرمال فإن مدة تطبيق هذا   

شهرا لذا يتعني عدم االخذ بهذا املقرتح لصعوبة تقييم تطور موارد هذا  00الرسم مل تتعدى 

 .الرسم

 

 

54 

 مكررة 03املادة 

ألمور تغيري احلصبا املرصد 

صندوق التنمية "خصوصية املسمى 

 "القروية واملناطق اجلبلية

 الأحد 13 03

 رفض التعديل

 :التعليل

لقد نص التصريح احلكومي على أهمية االعتناء بالعامل القروي عرب الرفع من اعتمادات 

صندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية بهدف متكينه من متويل مشاريع يتم انتقاءها من 

طرف الوزارات وفق املساطري املعمول بها أو بناء على مسطرة طلب عروض للمشاريع املقرتحة 

 .من طرف اجلماعات الرتابية أو من طرف فعاليات اجملتمع املدني

كما أن املقتضيات احلالية املتعلقة بهذا الصندوق تسمح بتمويل املشاريع املقرتحة من 

ابية أو من طرف فعاليات اجملتمع املدني واليت طرف اجملالس اجلماعية للجماعات الرت

حتظي مبوافقة احلكومة دون دفع املبالغ اخلاصة بها إىل تلك اجملالس أو اجلماعات، إذ 

تتكلف القطاعات الوزارية املعنية نظرا خلربتها وتوفرها على الكفاءات الالزمة إلجناز 

 .صي للخزينة السالف الذكراملشاريع املقرتحة اليت تستفيد من متويل احلساب اخلصو

من مداخيل الصندوق لتمويل   %31أما االقرتاح املتعلق بتخصيص مبلغ ال يقل على 

املشاريع املعدة من طرف اهليئات احمللية املنتخبة واخلاضعة ملسطرة طلب املشاريع فقد يكون 

 :من األنسب عدم قبوله لألسباب التالية 

لتكامل واالندماجية للمشاريع اليت جيب أن مبدأ ا إن هذا االقرتاح يتنافى مع  -
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تعتمد يف إعداد برامج التنمية القروية واملناطق اجلبلية وسيؤدي ال حمالة اىل تقليص 

 رصيد هذا الصندوق ؛

من املداخيل السنوية يف انتظار  %31من شأن هذا االقرتاح أن جيمد نسبة  -

بية يف حني أن هناك مشاريع تهم مشاريع تقدم من طرف اجملالس اجلماعية للجماعات الرتا

العامل القروي واملناطق اجلبلية تتقدم بها القطاعات الوزارية لن تتمكن من متويلها نظرا 

 الباقية؛ 70% لنفاذ حصة 

مديرية "والبد من التذكري أنه مت خلق مديرية جديدة تابعة للوزارة املكلفة بالفالحة تسمى 

تتكلف بإعداد وقيادة اسرتاتيجية تنمية اجملال " ليةتنمية اجملال القروي واملناطق اجلب

القروي واملناطق اجلبلية وتنسيق السياسات القطاعية بها وتتبع برجمة وإجناز املشاريع اليت 

مبا يف ذلك اجملالس اإلقليمية  تدخل يف هذا اإلطار بالتنسيق مع خمتلف املتدخلني

 .واجلماعية ومجعيات اجملتمع املدني 

 

 الأحد 13 03 مكررة مرتني 03املادة  55

 .رفض التعديل

 : التعليل

إن برجمة االعتمادات املخصصة مليزانية االستثمار قد متت وفق حاجيات التمويل املعرب   

عنها من طرف الوزارات املعنية من أجل تنفيذ برامج االستثمار املسطرة ضمن 

وبالتالي فإن ختفيض اعتمادات .  1104االسرتاتيجيات القطاعية برسم السنة املالية 

م قطاع معني ملن شأنه أن يؤثر سلبا على تنفيذ الربامج ميزانية االستثمار من أجل دع

 . القطاعية األخرى 

ولإلشارة يعترب تأهيل العامل القروي واملناطق اجلبلية النائية واملعزولة من أولويات    

العمل احلكومي حيث مت اختاذ عدة إجراءات تهدف إىل تقليص اخلصاص الذي تعاني 

 . منه ساكنة هذه املناطق

د نص التصريح احلكومي على ضرورة االعتناء بالعامل القروي، حيث التزمت احلكومة لق   



 4.12برسم السنة املالية  11.011تقرير مشروع قانون املالية رقم                   جلنة املالية والتنمية االقتصادية            الربملان ــ جملس النواب       

 

 
347 

 

بالرفع من ميزانية صندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية من أجل  متويل مشاريع 

مندجمة مبنية على مقاربة جمالية وتشاركية وتعاقدية موجهة للعامل القروي وخاصة 

 .املناطق اجلبلية واملعزولة

تفعيال هلذا االلتزام عملت احلكومة على الرفع من االعتمادات املخصصة هلذا الصندوق و

مليون درهم برسم السنة املالية  0.311اىل ما يفوق  1100مليون درهم برسم سنة 511من 

1104. 

وتضاف االعتمادات املربجمة يف إطار هذا الصندوق إىل االعتمادات اليت تربجمها سنويا      

لقطاعات الوزارية ضمن ميزانياتها القطاعية لفائدة العامل القروي واملناطق خمتلف ا

اجلبلية واليت ختص أساسا جماالت التنمية الفالحية والكهربة القروية والتزود باملاء 

 .الصاحل للشرب والتجهيزات األساسية والتعليم والصحة واحملافظة على املوارد الغابوية

قرتح أن ميس بوترية إجناز املشاريع اليت تربجمها القطاعات إن من شأن التعديل امل    

 .الوزارية يف خمتلف اجملاالت وخصوصا تلك اليت تهم العامل القروي واملناطق اجلبلية

 

51 

 مكررة ثالث مرات 03املادة 

تغيري احلياب املرصد ألمور 

صندوق دعم "خصوصية املسمى 

 "التماسك االجتماعي

 الأحد 13 03

 .التعديلرفض 

جتدر اإلشارة إىل أن إحداث صندوق دعم التماسك االجتماعي يعد من أهم : التعليل

اإلجراءات املتخذة لتعزيز التماسك االجتماعي و حماربة الفقر، حيث أن اهلدف األولي وراء 

إحداثه هو تقوية آليات التماسك االجتماعي لفائدة الساكنة اهلشة و ذلك يف انتظار 

حيث سيمكن هذا الصندوق من متويل و تعزيز االجراءات . نظام املقاصةإصالح شامل ل

االجتماعية اليت تستهدف الساكنة املعوزة و خاصة عرب متويل النفقات اليت متكن هذه 

الفئات من ضمان الولوج للخدمات االجتماعية خاصة الصحة والتعليم والشغل لألشخاص 

  .ذوي االحتياجات اخلاصة

 الو بالتالي فإن إدخال هذا التعديل، الذي يقرتح احلصول على خدمة املاء الصاحل للشرب، 

لصندوق الذي هو حتسني الولوج للخدمات االجتماعية ال ذا اهلدف األساسي هلا مع وافقيت
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سيما الصحة و التعليم، مع العلم أنه يف إطار تنفيذ الربنامج احلكومي مت احلرص على 

لشرب خصوصا يف اجملال لالصاحل  ءالرامية إىل حتسني الولوج للكهرباء و املاتفعيل الربامج 

 (.PAGER,PERG)القروي 

 الأحد 13 03 01املادة  50

 .رفض التعديل

 :التعليل

أن صاحب اجلاللة، خالل مؤمتر القمة االورو افريقية الذي انعقد يف  ،جتدر االشارة

، تعهد بإلغاء مجيع ديون اململكة اجتاه الدول 1111القاهرة خالل شهر ابريل من سنة 

 .االفريقية

 

لقانون املالية تنص على إدراج يف  0.11من القانون التنظيمي رقم  10وطبقا للمادة 

كل مبلغ مرتبط بتسبيق أو قرض منحته الدولة ومل يتم  النفقات بامليزانية العامة

حتصيله خالل اخلمس سنوات املوالية حللول أجله ، وتدرج املبالغ احملتمل حتصيلها فيما 

 .بعد يف املداخيل بامليزانية املذكورة 

 

 الأحد 13 03 10املادة  51

 .رفض التعديل

تنص صراحة على  0.11التنظيمي رقم من القانون  44على اعتبار أن املادة : التعليل

 .إحداث وحتويل املناصب وليس املناصب املالية 

 

 الأحد 13 03 10املادة  51

 .رفض التعديل

 . نظرا اىل أن احلكم مل يصبح بعد  نهائيا. التعليل

 

هذا ويف حالة استصدار حكم نهائي لصاحل املعنيني باألمر يقضي بإدماجهم بأسالك 

الوظيفة العمومية، فإن تسوية وضعيتهم ستتم وفق املسطرة املتبعة لتنفيذ األحكام 
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والقرارات القضائية ويف اطار املناصب سواء تلك احملدثة مبوجب قانون املالية أو اليت 

للسنة  001.03من مشروع قانون املالية رقم  11لك املادة أصبحت شاغرة كما تنص على ذ

 .1104املالية 

 

 الأحد 13 03 11املادة  11

 .رفض التعديل

 :التعليل

 .نظرا اىل أن احلكم مل يصبح بعد  نهائيا

  

هذا ويف حالة استصدار حكم نهائي لصاحل املعنيني باألمر يقضي بإدماجهم بأسالك 

تسوية وضعيتهم ستتم وفق املسطرة املتبعة لتنفيذ األحكام الوظيفة العمومية، فإن 

احملدثة مبوجب قانون املالية أو اليت  تلك والقرارات القضائية يف اطار املناصب سواء

للسنة املالية  001.03من قانون املالية  11أصبحت شاغرة كما تنص على ذلك املادة 

1104. 

 

 

10 

 14املادة 

مرافق الدولة املسرية بصورة 

 مستقلة 

 التأهيـــــــــــــــل

 الأحد 13 03

 .رفض التعديل

 :التعليل

عدم قبول هذا التعديل وستتاح إمكانية دراسة هذا املقتضى يف إطار اإلصالح  املرتقب 

 .لقـانون التنظيمي لقانون املالية 

11 

 15املادة 

 احلسابات اخلصوصية للخزينة

 التأهـــــــيل

 الأحد 13 03

 .رفض التعديل

عدم قبول هذا التعديل وستتاح إمكانية دراسة هذا املقتضى يف إطار اإلصالح  : التعليل

 .املرتقب لقـانون التنظيمي لقانون املالية 
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 الأحد 13 03 مكررة 15املادة  13

 .رفض التعديل

 :التعليل

من القانون  43يتطلب تغيري مقتضيات املادة  على اعتبار أن هذا التعديل يف شطره األول

التنظيمي لقانون املالية ، وهو ما سنعمل على أجرأته يف إطار اإلصالح املرتقب هلذا 

 .القانون والذي يضع ضمن أولوياته تفعيل الدور الرقابي للربملان 

 

أما فيما خيص الشطر الثاني من التعديل والذي يقضي بأن يتم عرض مراسيم فتح 

العتمادات اإلضافية خالل السنة يف أقرب دورة برملانية عادية على اعتبار أن هذه املراسيم ا

تتخذ عادة يف الشطر الثاني من السنة بناء على دراسة مستفيضة لتطور تنفيذ قانون 

املالية خالل الستة أشهر األوىل للسنة ، وبالتالي فإن أقرب دورة برملانية عادية تكون هي 

 .اصة مبناقشة واملصادقة على مشروع قانون املالية الدورة اخل

 

 الأحد 13 03 مكررة 11املادة  14

 .رفض التعديل

شهرا لذا يتعني عدم  00إن مدة تطبيق الرسم املفروض على الرمال مل تتجاوز : التعليل

 .األخذ بهذا املقرتح لصعوبة تقييم تطور موارد هذا الرسم 

 

 الأحد 13 03 31املادة  15

 .رفض التعديل

إن هذا اإلذن املمنوح من طرف الربملان للحكومة مبوجب هذه املادة يعترب إذنا : التعليل

" د"سنويا خيول للحكومة أن تقرتض من اخلارج يف حدود املبالغ املقيدة يف اجلدول 

وبالنسبة للدين الداخلي فإن اللجوء إىل عملية االقرتاض تكتسي غالبا طابعا استعجاليا 

، حيث يرتبط بالتتبع الدوري لوضعية اخلزينة ...( يوم ، يومان،)فرتات متقاربة  وعلى

 .وبالتالي تصعب إمكانية اللجوء إىل التشاور مع الربملان يف كل عملية قرض 
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ويف املقابل فإن احلكومة تقوم بإعداد تقرير سنوي حول الدين العمومي يتضمن  

 .يرفق مبشروع قانون املالية التفاصيل الكاملة لتطوره وكيفية تدبريه

 

 الأحد 13 03 31املادة  11

 .رفض التعديل

 نفس التربير كالتعديل املقرتح :التعليل

 31من طرف نفس الفريق بالنسبة للمادة 

 

رفض التعديل ألن هذا اإلذن املمنوح من طرف الربملان للحكومة مبوجب هذه املادة يعترب 

" د"من اخلارج يف حدود املبالغ املقيدة يف اجلدول  إذنا سنويا خيول للحكومة أن تقرتض

وبالنسبة للدين الداخلي فإن اللجوء إىل عملية االقرتاض تكتسي غالبا طابعا استعجاليا 

، حيث يرتبط بالتتبع الدوري لوضعية اخلزينة ...( يوم ، يومان،)وعلى فرتات متقاربة 

 .ملان يف كل عملية قرض وبالتالي تصعب إمكانية اللجوء إىل التشاور مع الرب

   

ويف املقابل فإن احلكومة تقوم بإعداد تقرير سنوي حول الدين العمومي يتضمن  

 .التفاصيل الكاملة لتطوره وكيفية تدبريه يرفق مبشروع قانون املالية
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 نتيجة التصويت على التعديالت املقرتحة

 االشرتاكيفريق المن طرف  

 4132برسم السنة املالية  331031خبصوص مشروع قانون املالية رقم 

 رقم   

 التعديل
 املادة

 نتيجة التصويت
 مالحظات

 املمتنعون املعارضون املوافقون

0 

 املدونة العامة للضرائب

 1املاة 

اإلعفاء الدائم وسن  

 الضريبة على الشركات

 الأحد 14 01

 .رفض التعديل

 تشمل أنها اعتبار على" الفالحية املستغالت"  بلفظ" الزراعية املستغالت" لفظ استبدال إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 .املواشي تربية أنشطة أيضا

 املستغالت بينما لألرض املباشر باالستغالل املرتبطة الزراعية األنشطة فيها  تزاول اليت املستغالت  فقط يشمل اإلعفاء ألن

 .للضريبة حاليا ختضع اليت االنشطة من عديدة أنواعا تشمل الفالحية

1 

 املدونة العامة للضرائب

 IIـ 1املاة 

اإلعفاء الدائم وسن  

 الضريبة على الشركات

 الأحد 14 01

 .التعديلرفض 

 تشمل أنها اعتبار على" الفالحية املستغالت"  بلفظ" الزراعية املستغالت" لفظ استبدال إىل التعديل هذا هدف: التعليل

 .املواشي تربية أنشطة أيضا

 املباشر باالستغالل املرتبطة الزراعية األنشطة فيها  تزاول اليت املستغالت  فقط يشمل اإلعفاء ألن مقبول غري تعديل

 الدواجن و املواشي كرتبية للضريبة حاليا ختضع اليت االنشطة من عديدة أنواعا تشمل الفالحية املستغالت بينما لألرض

 .غريها و

3 
 املدونة العامة للضرائب

 00املادة 
 الأحد 14 01

 .رفض التعديل

 أساس من للخصم القابلة غري التكاليف من البالستيك على املفروض البيئي الرسم حذف إىل التعديل هذا هدف: التعليل

 .الضريبة فرض

 على الضريبة وعاء من يقلص سوف الرسم هذا خصم أن حبيث عنه يرتتب سوف الذي املالي لألثر نظرا مقبول غري تعديل

 لفائدة املستحقة الضرائب و الضريبية الشبه الرسوم بني تداخل عنه سينتج سوف كما الدخل على الضريبة و الشركات
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 .الدولة

4 
 املدونة العامة للضرائب

 Iـ  01املادة 
 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

 فرض و احملققة األرباح حسب متعددة أشطر على الشركات على الضريبة احتساب إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 .االتصاالت شركات على %03 بسعر الضريبة

 سعر وفق احملققة األرباح على تفرض الشركات على الضريبة أن اعتبار على مقبول، غري تعديل: األول للشطر بالنسبة

 .جدول تصاعدي أساس على ليس و نسيب

 تأثريها و اجملال هذا يف الفاعلني قبل من املقدمة اخلدمات على النعكاساته نظرا مقبول، غري تعديل: الثاني للشطر بالنسبة

 جمال يف الرائدة القطاعات من يعترب الدول مجيع يف االتصاالت قطاع أن اعتبار على األخرى االنتاجية القطاعات على

 .يوفرها اليت الشغل لفرص نظرا بالتشجيع حيظى و التكنلوجيا

 منها استفادت األسعار ختفيض إىل أدت قوية منافسة إىل أدى امليدان يف فاعلني عدة دخول و القطاع حترير أن العلم مع هذا

 .األسر و القطاعات مجيع

5 
 املدونة العامة للضرائب

 50املادة 
 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

ألف درهم  011يهدف هذا التعديل إىل إعفاء تعويضات البحث العلمي املمنوحة ألساتذة التعليم العالي يف حدود : التعليل

 .من الضريبة على الدخل السنة يف

 .ألن التعويضات تعد من قبيل األجور و بالتالي فهي خاضعة للضريبة على الدخل برسم دخول األجور غري مقبول، تعديل

1 
 املدونة العامة للضرائب

 51املادة 
 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

 .درهم جملموع األطفال املتمدرسني 1111يهدف هذا التعديل  إىل خصم نفقات متدرس األطفال يف حدود سقف : التعليل

أن التخفيضات املتوالية يف أسعار تعديل غري مقبول، ألنه من خالل الدراسة اليت أجرتها املديرية العامة للضرائب تبني 

أكثر نفعا  مليار درهم، كانت 01و اليت كلفت حوالي ( 1101 و 1111و  1110 واتسن) جدول الضريبة على الدخل

 .مدرس ت، مقارنة مع اخلصم برسم مصاريف الللخاضع للضريبة

للضريبة، مبا شرائية لعدد أكرب من اخلاضعني القدرة ساهمت من الرفع من الالتخفيضات املتوالية  هأخرى، فهذمن جهة و

 .اخلاصةيف املدارس  مسجيل أبنائهتعلى إمكانيات ل ونتوفريال  ينذلا يف ذلك
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0 

 املدونة العامة للضرائب

  11املادة 

اخلصوم اجلزافية 

 املعاشاتاملطبقة على 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

 .ألف درهم سنويا 011بالنسبة للمعاشات يف حدود  %55يهدف التعديل إىل تطبيق خصم : التعليل

 

رفع من نسبة اخلصم اجلزايف املطبق على املبلغ اإلمجالي للمعاشات و  0300ألن قانون املالية لسنة  تعديل غري مقبول،

وذلك لتخفيف العبء الضرييب على املتقاعدين و تعزيز  00%إىل  %23عليه الضريبة من  ةاإليرادات العمرية املفروض

 .كما أن هذا اإلجراء يستوجب دراسة معمقة حتى يتسنى معرفة آثاره املالي و الفئة املستهدفة.قدراتهم الشرائية

 

1 

 املدونة العامة للضرائب

 13املادة 

إلغاء اإلعفاء من 

الضريبة على الدخل 

 العقاري

ـ  1ـ IV 140املادة 

 دخول حيز التنفيذ

 الأحد 14 00

 .يرفض التعديل

هدف هذا التعديل إىل اإلبقاء على اإلعفاء املتعلق بالدخول الناشئة عن إجيار املباني على اعتبار أن دخول اإلجراء : التعليل

 .حيز التنفيذ بإلغاء اإلعفاء الثالثي يتضمن مفعوال ذا أثر رجعي

 .غري مقبول، اعتبارا للتوصيات الصادرة عن املناظرة الوطنية حول اجلبايات و اهلادفة إىل ترشيد النفقات اجلبائيةتعديل 

 .1104هذا مع العلم بأن هذا املقتضى سوف يطبق على الدخول املكتسبة ابتداء من فاتح يناير 

 

1 

 املدونة العامة للضرائب

 13املادة 

 اإلعفاءات

 الأحد 14 00

 .التعديلرفض 

يهدف هذا التعديل إىل اإلبقاء على اإلعفاء املتعلق بالدخول الناشئة عن إجيار املباني على اعتبار أن دخول اإلجراء : التعليل

 .حيز التنفيذ بإلغاء اإلعفاء الثالثي يتضمن مفعوال ذا أثر رجعي

 

 .جلبايات و اهلادفة إىل ترشيد النفقات اجلبائيةتعديل غري مقبول، اعتبارا للتوصيات الصادرة عن املناظرة الوطنية حول ا

 

01 

 املدونة العامة للضرائب

 03املادة 

 الضريبة على الدخل

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

 .31 110إىل  31 110يهدف هذا التعديل إىل رفع األساس املفروض عليه الضريبة على الدخل من : التعليل
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 له من انعكاسات مالية على خزينة الدولتعديل غري مقبول، ملا  سعر الضريبة

  و للتذكري،  فإن الشرحية املعفاة مت الرفع منها على التوالي من

  

 11 111و 0114درهم ابتداء من فاتح يناير  01 111ثم إىل  0113درهم ابتداء من سنة  05 111درهم إىل  01 111 

 .1101سنة  31 111وأخريا  1111سنة  11 111و  1110درهم سنة  14 111و 0111درهم سنة 

 .مليار درهم 01حوالي  1101و  1111، 1110وقد كلفت املراجعات اليت عرفها جدول أسعار الضريبة على الدخل سنة 

 

00 

 املدونة العامة للضرائب

مواد خمتلفة 

03،11،...... 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

باملستغليني الفالحيني، على اعتبار أن مفهوم الفالحة " الزراعينياملستغلني " يهدف التعديل إىل تعويض لفظ: التعليل

 .أمشل

اإلعفاء املخول حاليا للقطاع الفالحي يف جمال الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل ال  ألن تعديل غري مقبول،

 يطبق على الدخول الفالحية من املدونة العامة للضرائب، و ال 41يهم سوى الدخول الزراعية كما هي حمددة يف املادة 

 .الواسع و الذي قد يشمل عمليات ذات طابع جتاري أو صناعيمبفهومها 

 

01 

 املدونة العامة للضرائب

 10املادة 

 اإلعفاء دون اخلصم

 سحــــــــــــــــــــــــــــــب

 . تعديل مقبول بصيغة اللجنة، مع سحب باقي التعديالت اليت تصب يف نفس املوضوع

 : يهدف هذا التعديل إىل اإلبقاء على اإلعفاء بالنسبة: التعليل

 للشموع والربافني الداخلة يف صنعها ؛ -

 .وكذا احلمامات واألفرنة التقليدية( دوشات)للعمليات اليت ينجزها مستغلو الرشاشات العمومية  -

 

03 
 املدونة العامة للضرائب

  10املادة 
 سحـــــــــــــــــــــــــــــــــب

 . تعديل مقبول بصيغة اللجنة، مع سحب باقي التعديالت اليت تصب يف نفس املوضوع

 : يهدف هذا التعديل إىل اإلبقاء على اإلعفاء بالنسبة: التعليل

 للشموع والربافني الداخلة يف صنعها ؛ -

 .وكذا احلمامات واألفرنة التقليدية( دوشات) للعمليات اليت ينجزها مستغلو الرشاشات العمومية -
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04 
 املدونة العامة للضرائب

 11املادة 
 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

يرمي التعديل إىل اإلبقاء على اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة ألدوات و شباك الصيد البحري و : التعليل

و كذا خدمات اإلطعام املقدمة من طرف املقاوالت مباشرة إىل % 03الئحة املعدات الفالحية املقرتح إخضاعها لسعر 

 . مأجوريها 

وصت به املناظرة الوطنية حول اجلبايات، أح الضريبة على القيمة املضافة كما تعديل غري مقبول، ألنه يتنافى مع إصال

 .اهلادف إىل احلد من اإلعفاءات و توسيع الوعاء الضرييب

05 

 املدونة العامة للضرائب

 القسم الثاني

الضريبة على القيمة 

 املضافة

 الباب الثالث

 مكرر 11املادة 

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

على بعض املنتجات % 03يرمي التعديل إىل خلق مادة جديدة تتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة املضافة بسعر : التعليل

 .الفاخرة

تعديل غري مقبول، ألنه يتنافى وسياسة إصالح الضريبة على القيمة املضافة اهلادفة إىل تقليص عدد أسعار هذه الضريبة و 

توضيح يف هذا الصدد على  أن هذه األسعار املرتفعة تؤدي يف الغالب إىل اللجوء و جيب ال. حتديدها يف سعرين أو سعر واحد

 .  إىل التهريب والغش مما ينتج عنه آثار سلبية فيما خيص املردودية اجلبائية املتوخاة من تطبيق هذا السعر

01 
 املدونة العامة للضرائب

 11املادة 
 الأحد 14 00

 :التعليل

بالنسبة لألغذية املعدة لتغذية البهائم و الدواجن و مصربات السردين و  %3اإلبقاء على السعر املخفض يرمي التعديل إىل 

 .على ملح الطبخ و األرز املصنع و الدقيق و مسيد األرز و دقيق النشويات %03سعر 

على مصربات السردين و  %3تعديل مقبول، يف الصيغة اليت جاءت بها األغلبية، فيما خيص اإلبقاء على السعر املخفض * 

 .على ملح املطبخ و األرز املصنع و الدقيق و مسيد األرز و دقيق النشويات %03سعر 

على األغدية املعدة لتغذية البهائم و الدواجن على اعتبار  %3وغري مقبول، يف الشق املتعلق باإلبقاء على السعر املخفض *

من دي يعاني منه القطاع وال الذيأنه التخفيف من حالة املصدم على هذه املواد من ش 3 %عوض  % 03أن تطبيق سعر

 .فض من مثن بيع هذه املواد للمستهلكنيخيشأنه أن 
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00 

 املدونة العامة للضرائب

 11املادة 

 األسعار املخفضة

 .احلمامات و األفرنة التقليديةيرمي التعديل إىل نسخ العمليات اليت ينجزها مستغلو الرشاشات العمومية و كذا : التعليل الأحد 14 00

 .تعديل مقبول يف الصيغة اليت جاءت بها األغلبية فيما خيص هذه العمليات

01 

 املدونة العامة للضرائب

، املادة 010-3املادة 

VII 015  

احلق يف خصم الضريبة 

 على القيمة املضافة

 سحـــــــــــــــــــــــــــــب

اليت تنص على خصم مبلغ الضريبة على القيمة املضافة لشهر  000من املادة VII يرمي التعديل إىل نسخ الفقرة : التعليل

هذا املبلغ عن ( 0/0)سنوات يف حدود مخس  0بشكل موزع على  0302القابل لالستنزال يف شهر يناير  0300ديسمرب 

 .كل سنة

ماليري درهم و بالتالي  0لفارق الزمين للخصم سيكلف خزينة الدولة تعديل غري مقبول، ألن هذا التدبري املتعلق حبذف ا

سنوات من أجل التخفيف من العبء السليب على املوارد اجلبائية للسنة املالية  0كان من الضروري توزيع هذا املبلغ على 

0302. 

 .سحب التعديل باعتماد صيغة اللجنة

01 

 املدونة العامة للضرائب

 املكررة 045املادة 

االلتزامات املتعلقة 

مبسك سجل بالنسبة 

للخاضعني للضريبة 

احملددة دخوهلم 

 ...املهنية

 سحـــــــــــــــــــــــــب

 :رفض التعديل

يهدف هذا التعديل إىل التنصيص على إجبارية مسك سجل بالنسبة للخاضعني للضريبة احملددة دخوهلم املهنية : التعليل

 .الذين حيققون رقم معامالت سنوي يفوق مليون درهمحسب نظام الربح اجلزايف و 

الغاية من التدبري املقرتح هو تشجيع هذه الفئة من اخلاضعني للضريبة على الشفافية و االستعداد  نتعديل غري مقبول، أل

 (. نسا مثالتونس وفر)على التجارب املعمول بها على املستوى الدولي يف هذا امليدان  امستقبال ملسك احملاسبة، استناد

كما أن املقتضيات املتعلقة بالنظام اجلزايف ال تسري على اخلاضعني للضريبة الذين يتجاوز رقم أعماهلم السنوي مليون 

 .درهم

 

11 
 املدونة العامة للضرائب

 001املادة 
 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

 التالية الثالث احملاسبية السنوات خالل الشركة دفعته الذي الضريبة زائد استنزال إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 وأن للشركة سبق ملا الكامل االسرتداد حني إىل الالحقة احملاسبية السنوات خالل جزئيا استنزاله يتم احملتمل والباقي

 .ضرائب من دفعته

 اإلدارة فيه تعمل الذي الوقت يف للشركات بالنسبة السيولة تقوية يف يساهم الضريبة اسرتداد ألن نظرا مقبول، غري تعديل



 4.12برسم السنة املالية  11.011تقرير مشروع قانون املالية رقم                   جلنة املالية والتنمية االقتصادية            الربملان ــ جملس النواب       

 

 
359 

 

 .الضريبة باسرتداد يتعلق فيما أدائها حتسني على

 الضريبة إسرتداد عمليات وترية تسريع يف يساهم أن شأنه من حديثة معلوماتية بوسائل اجلبائية االدارة عصرنة أن كما

 .الشركات على

10 
 املدونة العامة للضرائب

 101املادة 
 سحـــــــــــــــــــب

 .رفض التعديل

 بعد مسلما الظرف اعتبار قبل األول التبليغ تعذر بعد ثانية مرة التبليغ إجراءات إعادة إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 .الثاني التبليغ لتاريخ املوالية أيام 03 أجل انصرام

 أنه قضال اخلزينة حقوق على سلبية آثار عنه ينتج سوف مما التبليغ مسطرة متديد إىل يؤدي سوف ألنه مقبول غري تعديل

 .ثانية مرة التبليغ مسطرة إعادة من جدوى ال

11 
 املدونة العامة للضرائب

 111املادة 
 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

 التصحيحات لتفادي الضريبية املراقبة ختم قبل امللزم و املفتش بني اجتماع عقد إقرار إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 .التفسري سوء أو الفهم سوء عن الناجتة

 

13 
 املدونة العامة للضرائب

 111املادة 
 إمجـــــــــــــــــــــــــــــاع

 .بصياغة اللجنة مقبول تعديل

 .امللزم إىل نتائجها بتبليغ املفتش يقوم لكي املراقبة انتهاء بعد أشهر 6 أجل إحداث إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 

14 
 العامة للضرائباملدونة 

 140املادة 
 الاحد 14 00

 .رفض التعديل

 بالنسبة 0306 ديسمرب 00 يف االعفاء حصر و الزراعية الدخول أعمال رقم أشطر تغيري إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 .درهم ماليني 0 عن يقل أعمال رقم حيققون الذين الزراعيني للمستغلني

 برنامج الجناز املعتمدة املدة االعتبار بعني أخذ الفالحي القطاع على الضريبة فرض يف التدرج ان حبيث مقبول غري تعديل

 .0303 سنة إىل ميتد الذي األخضر املغرب

15 

 املدونة العامة للضرائب

 13املادة 

إلغاء اإلعفاء من 

 الأحد 14 00

 .التعديلرفض 

يهدف هذا التعديل إىل فرض الضريبة على الدخول العقارية اليت مت احلصول على رخص البناء للمباني الناشئة : التعليل

 .1104منها هذه الدخول ابتداء من فاتح يناير 
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الضريبة على الدخل 

 العقاري 

ـ 1ـ -IV 140املادة 

 دخول حيز التنفيذ

و .لنفقات اجلبائيةتعديل غري مقبول، اعتبارا للتوصيات الصادرة عن املناظرة الوطنية حول اجلبايات و اهلادفة إىل ترشيد ا

جتدر اإلشارة إىل أن هذا اإلجراء ليس له أي اثر رجعي على اعتبار انه سيطبق على الدخول املكتسبة ابتداء من فاتح يناير 

1104. 

 

11 

 املدونة العامة للضرائب

 القسم الثالث 

 الباب اخلامس

الضريبة اخلصوصية 

السنوية على الدور 

والشقق واحملالت 

 الفارغة

 مكرر 111املادة  إضافة

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

يهدف هذا التعديل إىل إخضاع الشقق الفارغة لرسم سنوي يساوي ضعف سعر الضريبة احلضرية املفروضة على : التعليل

 .هذه الشقق

من شأنها تعديل غري مقبول ألنه ال يتماشى مع أهداف السياسة الضريبية اليت تروم حول عدم خلق رسوم أو ضرائب جديدة 

 .أن حتد من فعالية النظام الضرييب الوطين

 

10 

منحة تكسري ومنحة 

حتديد املركبات 

املخصصة خلدمات 

النقل العمومي 

اجلماعي للمسافرين 

 عرب الطرق

 5املادة 

 إمجــــــــــــــــاع

 على صيغة اللجنة
 .مقبول بصيغة اللجنة

11 

منحة التنازل عن 

املأذونيات خدمات النقل 

العمومي اجلماعي 

 للمسافرين عرب الطرق

 الأحد 13 03

 .رفض التعديل

 :التعليل

يعترب تفويت مأذونيات النقل عن طريق البيع لزوما لفائدة الناقل املستغل بهدف تكريس املهنية يف القطاع وتشجيع الناقل 

على االستثمار يف القطاع والرفع من جودة اخلدمات املقدمة وإلزامية حتويل صاحب الرخصة من شخص ذاتي إىل شخص 
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رخص املتوقفة ألكثر من ثالث سنوات بهدف وضع حد لظاهرة االستغالل معنوي عند جتديد الرخصة أو إعادة استغالل ال 1املادة 

غري املباشر للرخص من اإلجراءات املسطرة يف إطار تفعيل التوصيات املنبثقة عن املناظرة الوطنية حول إصالح قطاع النقل 

 .بالرباط   1103يناير  30الطرقي العمومي للمسافرين اليت مت تنظيمها بتاريخ 

 

واعتبارا خلصوصيات القطاع الذي يتميز بتواجد مرخصني ليس هلم أي ارتباط مهين بالقطاع ويتكونون يف بعض إال أنه 

، فلن يكون بإمكان غالبية هؤالء األشخاص االستجابة ...(ورثة، مقاومون، أرامل،)احلاالت من جمموعة ذات تركيبة معقدة 

 .ة لتمكينهم من مغادرة القطاع مع مراعاة حقوقهم املكتسبةللشروط احملددة ، وبالتالي كان من الالزم إجياد آلي

 

ومن شأن تفعيل هذه اإلجراءات ومواكبتها باآللية السالفة الذكر، أن تساعد على توفري الشروط املناسبة للرفع من مهنية 

بإصالح شامل مؤسساتي  القطاع وهيكلته وفتحه على املنافسة وبالتالي خلق األرضية املناسبة بأقل إكراهات ممكنة للقيام

 .و هيكلي للقطاع

 

وإذا استحضرنا إجيابيات اإلصالح وقيمته املضافة على املستويني االقتصادي واالجتماعي بكل أبعادهما، فإن التكلفة املالية 

 .لتنفيذ اآللية املذكورة تبقى مربرة

11 
 املوارد املرصدة للجهات

 1املادة
 الأحد 13 03

 نفس التربير كسابقه

 

 الأحد 13 03 01املادة  31
 نفس التربير كسابقه

 

 سحــــــــــــــــــــــــــــــب 11املادة  30

 .رفض التعديل

تندرج احلاالت املشمولة بالقرارات التحكيمية الصادرة عن هيئة اإلنصاف واملصاحلة يف إطار االعتمادات املخصصة :التعليل

 التكاليف املشرتكة  -واإلدارية كما هو منصوص عليه يف ميزانية التسيريلتسوية وتنفيذ األحكام القضائية 

 الأحد 13 03 0مكرر  34إضافة املادة  31
 :رفض التعديل

وذلك لالحتفاظ بالصيغة األصلية للفقرة اليت تنص على دفع املساهمات، يف إطار اتفاقي، لفائدة اجلمعيات : التعليل
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 مت إدراج على مستوى برنامج االستعمال األولي لصندوق دعم التماسك االجتماعي دفع العاملة يف امليدان املدرسي، حيث

 و برنامج" حمفظة مليون" توزيع تعاقدي املبالغ الضرورية لتنفيذ عملية يف إطار التمدرس لدعم املغربية اجلمعية لفائدة

األطفال املمدرسني من أسر معوزة كما أنها  ، علما أن هذه العملية مكنت من تسهيل عملية صرف اإلعانات لفائدة"تيسري"

 .ال تتطلب مصاريف تسيري إضافية لفائدة هذه اجلمعية و حترتم معايري الشفافية املطلقة يف تدبري صرف هذه اإلعانات

 05) 301-51-0جتدر اإلشارة إىل أن هذه اجلمعية هي منظمة غري رحبية خاضعة ملقتضيات الظهري الشريف رقم 

بتنظيم حق تأسيس اجلمعيات، تتوفر على خمتلف الشروط الذي تأكد على شفافية مساطر تسيريها، ( 0151نوفمرب 

حيث يرتأسها السيد وزير الرتبية الوطنية وتتوفر على جملس إداري و إدارة تنفيذية مركزية وكذا متثيليات جهوية و 

   .إقليمية

 الأحد 13 03 1مكرر  34إضافة مادة  33

 .رفض التعديل

من أجل توسيع قاعدة استفادة باقي الفئات من نظام التأمني اإلجباري عن املرض، جتدر اإلشارة إىل أن احلكومة : التعليل

حيث قامت وزارة . إلحداث نظام تأمني خاص باألشخاص املستقلني وذوي املهن احلرةالالزمة بصدد استكمال اإلجراءات 

مع خمتلف الوزارات املعنية، بإجناز دراسة من أجل إعداد السيناريوهات املتعلقة الصحة بدعم من االحتاد األوروبي و بتنسيق 

 :مراحل 4و قد مت يف هذا الصدد إجناز . بالتغطية الصحية اخلاصة بهذه الفئة

 رة، دراسة الوضعية الراهنة حيث مت حتديد النتائج الدميوغرافية املتعلقة بفئة املستقلني و ذوي املهن احل: املرحلة األوىل 

 تهدف هذه املرحلة إىل دراسة  1131دراسة دينامية تطور املستقلني و ذوي املهن احلرة يف أفق سنة : املرحلة الثانية

، و  1101مليون يف سنة  5,1، حيث تشكل هذه الفئة  1131دينامية تطور فئة املستقلني و ذوي املهن احلرة يف أفق سنة 

 .و ذلك دون احتساب ذوي احلقوق 1131مليون يف متم سنة  0,1و  1111سنة مليون  1,1ينتظر أن يرتفع عددها إىل 

 دراسة جتارب دولية يف جمال تغطية فئة املستقلني و ذوي املهن احلرة متت خالل هذه املرحلة حتليل : املرحلة الثالثة

ن جتميع كل أنظمة جتارب كل من  تركيا و اسبانيا ومقارنتها مع الوضعية اآلنية للمغرب، حيث متكنت تركيا م

احلماية االجتماعية يف نظام موحد مدعم من الدولة، علما أن نظام الصندوق الوحيد يسهل جمهودات التضامن الوطين و 

التقليص من النفقات، كما أن إسبانيا اعتمدت نظام شامل و جماني عند الولوج للعالج، و اتبعت نظاما موحدا للتغطية 

 .الصحية يشمل مجيع الفئات

 إجراء دراسة من أجل اقرتاح نظام التأمني الصحي املالئم هلذه الفئة تهدف هذه املرحلة إىل إعطاء : ملرحلة الرابعةا
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 :اقرتاحات للتغطية الصحية لفائدة فئة املستقلني و ذوي املهن احلرة، حيث مت تقديم سيناريوهني

ق الوطين للضمان االجتماعي و يف نظام املساعدة يقرتح اإلدماج التدرجيي هلذه الفئة يف الصندو: السيناريو األول -

 الطبية،

يقرتح هذا السيناريو إنشاء صندوق خاص ومستقل يدعى صندوق إعادة التأمني عن املرض بالنسبة : : السيناريو الثاني -

صغرى أو لألمراض املزمنة و املكلفة يف حني تتكلف كل هيئة مهنية مبسؤولية تغطية مهنيها يف ما يتعلق باملخاطر ال

 .األمراض الغري مزمنة و الغري مكلفة

 

يقرتح عدم إدراج هذا التعديل، و ذلك يف انتظار النتائج اليت ستسفر عنها هذه الدراسة، حيث ستعمل وزارة الصحة خالل 

سرتاتيجية اليت السنة املقبلة على اختيار السيناريو املالئم إلرساء نظام التأمني اإلجباري هلذه الفئة و حتديد التوجهات اال

 . سوف متكن من تطوير اإلطار القانوني و التنظيمي اللذان سيحددان اإلجراءات املواكبة له

 الأحد 13 03 3مكرر  34إضاة مادة  34

 .رفض التعديل

و ذلك متاشيا مع التوجه حنو عقلنة احداث واستعمال احلسابات اخلصوصية للخزينة من  التعديل مرفوض: التعليل

جهة، ومن جهة أخرى نظرا لكون الدولة وضعت  عدة آليات من أجل وإنعاش و دعم ومواكبة اإلستثمار وخاصة املنتج منه إذ 

يف إطار اتفاقي، اإلستثمارات اخلاصة يف  إضافة إىل صندوق احلسن الثاني للتنمية االقتصادية واإلجتماعية الذي يدعم،

مت احداث  احلساب املرصد ألمور . اجملال الصناعي عن طريق املساهمة يف اقتناء العقار و البناء و شراء التجهيزات الصناعية

قار الذي يدعم االستثمارات و منها الصناعية يف كل ما يتعلق باقتناء الع" انعاش االستثمارصندوق "خصوصية املسمى 

الصندوق الوطين لدعم "احلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى و كذلك . والبنيات التحتية اخلارجية و التكوين

 .من أجل مواكبة االسرتاتيجيات القطاعية ومنه قطاع الصناعة واملشاريع اجلهوية" االستثمارات
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 نتيجة التصويت على التعديالت املقرتحة

 االحتاد الدستوريمن طرف فريق  

 4132برسم السنة املالية  331031خبصوص مشروع قانون املالية رقم 

 

 رقم   

 التعديل
 املادة

 التصويتنتيجة 
 مالحظات

 املمتنعون املعارضون املوافقون

 الأحد 14 05 مكرر 3املادة  0

 .رفض التعديل

 .نظرا للوقع السليب للتعديل املقرتح على املوارد اجلبائية للميزانية العامة للدولة: التعليل

الشاي باملغرب وذلك لكون القيمة املضافة كما أن التعديل املقرتح لن يكون له أي أثر اقتصادي ملموس على سلسلة تعبئة 

احمللية هلذه السلسلة تبقى متواضعة بالنظر لكلفة استرياد الشاي كما أن تغطية حاجيات السوق احمللي من الشاي تتم 

 .كليا عرب االسترياد

 الأحد 14 05 مكررة مرتني 3املادة  1

 .رفض التعديل

التبادل احلر من تفضيالت تعريفية ترتكز على املعاملة باملثل، وذلك عرب  تستفيد السيارات يف إطار اتفاقيات: التعليل

 .متكني السلع املغربية املوجهة للتصدير من االستفادة من ولوج تفضيلي للسوق احلرة

 لذا فإن السيارات املستوردة خارج اتفاقيات التبادل احلر تبقى خاضعة لنفس نسبة رسم االسترياد املطبقة على املنتجات

 (.Droit commun)املماثلة يف إطار نظام احلق العام 

 . متثل محاية معقولة لإلنتاج احمللي للسيارات %17,5كما أن نسبة 

إىل  1111خالل الفرتة من  %17,5إىل  %32,5ولإلشارة فقد مت ختفيض رسم االسترياد املطبق على السيارات  من 

1101. 

 15حوالي  %10إىل  %17,5ويقدر النقص اجلبائي الذي سيرتتب عن ختفيض رسم االسترياد املطبق على السيارات من 

 .مليون درهم
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3 
  4املادة 

 اإلعضاءات: I -1املادة 
 الأحد 14 01

 .رفض التعديل

 درهم ماليني 0 من الشركات على الضريبة من املعفاة الزراعية املستغالت أعمال رقم رفع إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 .درهم ماليني 03 إىل

 هذا رفع شأن من أن كما .القطاع على الوصية للوزارة الرقمية املعطيات من انطالقا اعتماده مت درهم ماليني 0 رقم ألن

 .مضمونها من الفالحي القطاع على الضريبة بفرض املتعلقة التدابري يفرع أن السقف

4 

  4املادة 

خصوم من : 11املادة 

جمموع الدخل 

 اخلاضع للضريبة

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

التعديل إىل خصم مصاريف التمدرس بالقطاع اخلاص من جمموع الدخل اخلاضع للضريبة يف حدود يهدف : التعليل

55%. 

التخفيضات املتوالية يف أسعار أن تعديل غري مقبول ، ألنه من خالل الدراسة اليت أجرتها املديرية العامة للضرائب تبني 

، مقارنة مع اخلصم برسم أكثر نفعا للخاضع للضريبة (7000 و 7002و  7002 واتسن) جدول الضريبة على الدخل

 .تمدرسمصاريف ال

للضريبة، مبا شرائية لعدد أكرب من اخلاضعني القدرة ساهمت من الرفع من الالتخفيضات املتوالية  هأخرى، فهذمن جهة و

 .اخلاصةيف املدارس  مسجيل أبنائهتعلى إمكانيات ل ونتوفريال  ينذلا يف ذلك

5 
 4املادة 

 0املادة 
 سحــــــــــــــــــــــــــــب

 .رفض التعديل

 لدى جتميعها يتم أولية مواد بتحويل يتعلق نشاطا تزاول اليت التعاونيات إعفاء إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 املنشآت تستعمله هلا مماثلة أخرى إنتاج ووسائل معدات و جتهيزات بواسطة اإلنتاج يف داخلة عناصر أو منخرطيها

 .الصناعية

 ماليني عشرة عن السنوي أعماهلا رقم يقل اليت الصناعية التعاونيات على اإلعفاء حصر مت ألنه مقبول، غري تعديل

 لفئة اجلبائية االمتيازات منح عن الناجتة االختالالت ومعاجلة اجلبائية العدالة مبدأ لتكريس درهم( 03.333.333)

 ينتجون الذين األشخاص بني الضرييب العبء حتمل يف املساواة مببدأ متس الشريفة غري املنافسة إىل يؤدي مما أخرى دون

 .مماثلة إنتاج وسائل باستعمال املصنعة املواد نفس

1 
 4املادة 

اإلعفاء من : 10املادة 
 سحـــــــــــــــــــــــــــــــــب

 . تعديل مقبول بصيغة اللجنة، مع سحب باقي التعديالت اليت تصب يف نفس املوضوع

 : يهدف هذا التعديل إىل اإلبقاء على اإلعفاء بالنسبة: التعليل
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 للشموع والربافني الداخلة يف صنعها ؛ - اخلصمدون احلق يف 

 .وكذا احلمامات واألفرنة التقليدية( دوشات)العمومية للعمليات اليت ينجزها مستغلو الرشاشات  -

 

0 

 

 4املادة 

الغعفاء دون : 10املادة 

 احلق يف اخلصم

 سحــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 . تعديل مقبول بصيغة اللجنة، مع سحب باقي التعديالت اليت تصب يف نفس املوضوع

 : يهدف هذا التعديل إىل اإلبقاء على اإلعفاء بالنسبة: التعليل

 للشموع والربافني الداخلة يف صنعها ؛ -

 .وكذا احلمامات واألفرنة التقليدية( دوشات)للعمليات اليت ينجزها مستغلو الرشاشات العمومية  -

 

1 

 4املادة 

اإلعفاء دون : 11املادة 

 احلق يف اخلصم

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

 . يرمي التعديل إىل اإلبقاء على اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة ألدوات و شباك الصيد البحري: التعليل

 

تعديل غري مقبول، ألنه ال يتماشى مع توصيات املناظرة الوطنية حول اجلبايات الرامية إىل احلد من اإلعفاءات الضريبية 

 .بغية توسيع الوعاء الضرييب

 

1 

 4املادة 

األسعار : 11املادة 

 املخفضة

 الأحد 14 00

بالنسبة لألغذية املعدة لتغذية البهائم و الدواجن و كذا  %3يرمي التعديل إىل اإلبقاء على السعر املخفض : التعليل

 .مصربات السردين

 .نتعديل مقبول، يف الصيغة اليت جاءت بها األغلبية فيما خيص مصربات السردي

سيخفف من حالة املصدم اليت  03% وغري مقبول بالنسبة لألغذية املعدة لتغذية البهائم والدواجن ألن تطبيق سعر 

 .فض من مثن هذه املواد بالنسبة للمستهلكنيخيمن شأنه أن ذي يعرفها القطاع وال

01 

 4املادة 

األسعار : 11املادة 

 املخفضة

 الأحد 14 00

بالنسبة لألغذية املعدة لتغذية البهائم و الدواجن و مصربات  %3اإلبقاء على السعر املخفض يرمي التعديل إىل : التعليل

 .السردين و ملح الطبخ و األرز املصنع و الدقيق و مسيد األرز و دقيق النشويات

ات املطبق على مصرب %3تعديل مقبول يف الصيغة اليت جاءت بها األغلبية فيما خيص اإلبقاء على السعر املخفض 

 .بالنسبة مللح الطبخ واألرز املصنع  و الدقيق و مسيد األرز و دقيق النشويات% 03السردين وسعر 
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املطبق على األغذية املعدة لتغذية البهائم و الدواجن  %3و غري مقبول، يف الشق املتعلق باإلبقاء على السعر املخفض 

 .لنفس التربير الذي سبق ذكره
 

00 

 

 4املادة 

األسعار : 11املادة 

 املخفضة

 الأحد 14 00

 . بالنسبة للشحوم الغذائية و املارغرين و الشحوم املذوبة %03عوض  %02يرمي التعديل إىل اإلبقاء على سعر : التعليل

تعديل غري مقبول، ألنه يتنافى وسياسة إصالح الضريبة على القيمة املضافة اهلادفة إىل تقليص عدد أسعار هذه الضريبة و  

 :حتديدها يف سعرين

 ؛% 03: سعر عادي  -
 .% 03: سعر خمفض  -

01 

 4املادة 

الواقعة : 010املادة 

املنشئة للضريبة 

 ووعاؤها

 الأحد  14 00

عند استرياد االغذية املعدة لتغذية البهائم و  % 03عوض   %3إىل االبقاء على السعر املخفض  ليرمي التعدي: التعليل

 .الدواجن مالئمة مع ما هو مطبق يف الداخل

فض خيمن  شأنه أن ذي القطاع وال هاتعديل غري مقبول، لنفس التربير املتعلق بالتخفيف من حالة املصدم اليت يعاني من

 .نسبة للمستهلكنيمن مثن هذه املواد بال

03 

 4املادة 

الواقعة : 010املادة 

املنشئة للضريبة 

 ووعاؤها

 الأحد 14 00

عند استرياد االغذية املعدة لتغذية البهائم و  % 03عوض   %3إىل االبقاء على السعر املخفض  ليرمي التعدي: التعليل

 .الدواجن مالئمة مع ما هو مطبق يف الداخل

فض خيمن  شأنه أن ذي القطاع وال هاالتربير املتعلق بالتخفيف من حالة املصدم اليت يعاني منتعديل غري مقبول، لنفس 

 .من مثن هذه املواد بالنسبة للمستهلكني

04 

 4املادة 

دخول حيز : 140املادة 

التطبيق وأحكام 

 انتقالية

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

 درهم ماليني 0 من الشركات على الضريبة من املعفاة الزراعية املستغالت أعمال رقم رفع إىل التعديل هذا يهدف: التعليل

 .درهم ماليني 03 إىل

 أن كما.القطاع على الوصية للوزارة الرقمية املعطيات من انطالقا اعتماده مت درهم ماليني 0 رقم ألن مقبول غري تعديل

 .مضمونها من الفالحي القطاع على الضريبة بفرض املتعلقة التدابري يفرع أن السقف هذا رفع شأن من
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05 

 4املادة 

اإلعفاء : 40املادة 

الدائم والفرض املؤقت 

للضريبة بسعر 

 خمفض

 الأحد 14 00

 .رفض التعديل

ماليني  00التعديل إىل  منح اإلعفاء الدائم للمستغليني الزراعيني الذين حيققون رقم أعمال يقل عن يهدف : التعليل

 .درهم

 

 أن كما ، القطاع على الوصية للوزارة الرقمية املعطيات من انطالقا اعتماده مت درهم ماليني 0 رقم ألن مقبول غري تعديل

 .مضمونها من الفالحي القطاع على الضريبة بفرض املتعلقة التدابري يفرغ أن السقف هذا رفع شأن من

 الأحد 13 03 1املادة  01

 :رفض التعديل

املهنية يف القطاع وتشجيع الناقل من بني األهداف الرامية إىل تكريس مأذونيات النقل  التنازل اإلرادي عن يعترب : التعليل

على االستثمار يف القطاع والرفع من جودة اخلدمات املقدمة وإلزامية حتويل صاحب الرخصة من شخص ذاتي إىل شخص 

ألكثر من ثالث سنوات بهدف وضع حد لظاهرة االستغالل  معنوي عند جتديد الرخصة أو إعادة استغالل الرخص املتوقفة

غري املباشر للرخص من اإلجراءات املسطرة يف إطار تفعيل التوصيات املنبثقة عن املناظرة الوطنية حول إصالح قطاع النقل 

 .بالرباط   1103يناير  30الطرقي العمومي للمسافرين اليت مت تنظيمها بتاريخ 

 

وصيات القطاع الذي يتميز بتواجد مرخصني ليس هلم أي ارتباط مهين بالقطاع ويتكونون يف بعض إال أنه واعتبارا خلص

، فلن يكون بإمكان غالبية هؤالء األشخاص االستجابة ...(ورثة، مقاومون، أرامل،)احلاالت من جمموعة ذات تركيبة معقدة 

 .ن مغادرة القطاع مع مراعاة حقوقهم املكتسبةللشروط احملددة ، وبالتالي كان من الالزم إجياد آلية لتمكينهم م

 

ومن شأن تفعيل هذه اإلجراءات ومواكبتها باآللية السالفة الذكر، أن تساعد على توفري الشروط املناسبة للرفع من مهنية 

مؤسساتي  القطاع وهيكلته وفتحه على املنافسة وبالتالي خلق األرضية املناسبة بأقل إكراهات ممكنة للقيام بإصالح شامل

 .و هيكلي للقطاع

وإذا استحضرنا إجيابيات اإلصالح وقيمته املضافة على املستويني االقتصادي واالجتماعي بكل أبعادهما، فإن التكلفة املالية 

 .لتنفيذ اآللية املذكورة تبقى مربرة
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 الأحد 13 03 مكرر 1املادة  00

 

 .رفض التعديل

 :التعليل

 .تصعب عملية تقييمه  على تفعيل هذا اإلجراء و بالتالي شهرا 00تعديل غري مقبول لكون مل متض  سوى  

 

 .مليون درهم خالل التسعة أشهر األوىل من هذه السنة 43 بلغتللتذكري فإن موارد هذا الرسم  املفروض على الرمال 

 

 الأحد 13 03 1املادة  01

 رفض التعديل

 نفس التربير كسابقه

 

 الأحد 13 03 01املادة  01

 رفض التعديل

 نفس التربير كسابقه

 

 الأحد 13 03 مكرر 01املادة  11

 .رفض التعديل

ذلك أن صندوق دعم التماسك االجتماعي يأخذ بعني االعتبار موضوع هذا التعديل حيث متكن املوارد املالية .التعليل

وال سيما تلك املتعلقة باقتناء " األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة"للصندوق من املساهمة يف متويل املساعدة لفائدة 

سني ظروف متدرس األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، تشجيع االندماج األجهزة اخلاصة واملساعدات التقنية األخرى، حت

و لقد مت إدراج هذه العمليات . املهين و النهوض باألنشطة املدرة للدخل و كذا املساهمة يف وضع وتسيري مراكز االستقبال

 .  1103و  1101على مستوى برنامج االستعمال األولي هلذا احلساب املصادق عليه خالل سنيت 

 

 

 الأحد 13 03 مكرر 01املادة  10

 .رفض التعديل

 :التعليل

ويتم هذا . الذي أنشئت مبوجبه ضريبة التدريب املهين 1.03.133التكوين أثناء العمل خيضع ألحكام املرسوم رقم إن 
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 .من ناجتها ٪31التكوين من خالل عقود التكوين اخلاصة املوقعة مع شركات متول من ضريبة التدريب املهين يف حدود 

يقضي بإحداث مؤسسة مهمتها تسيري التكوين أثناء العمل لألمانة  1101ولإلشارة فقد مت تقديم مشروع مرسوم سنة 

العامة للحكومة لكنها مل توافق عليه بدعوى أن هذا املشروع ينص على حتويل الصالحيات اليت مينحها القانون ملؤسسة 

 .مبرسوم لشخصية معنوية خاضعة للقانون اخلاص( لشغلمكتب التكوين املهين وإنعاش ا)عمومية 

ل اجلبائية املوازية احملصلة  ياملتعلق بإعداد وتنفيذ قوانني املالية، فاملداخ 1.11.410إضافة إىل أنه مبوجب املرسوم رقم 

ف الدولة خبال, بهدف املنفعة االقتصادية أو االجتماعية لفائدة شخصية معنوية خاضعة للقانون العام أو اخلاص

 .واجلماعات احمللية، حتدث مبوجب مرسوم بناء على اقرتاح من وزير املالية والوزير املعين

واعتبارا هلذه املعطيات فاجلدوى من إحداث هذا الصندوق غري واردة ويقرتح تفعيل اللجان الساهرة على تسيري عقود 

 .التكوين اخلاصة

وزارة االقتصاد و املالية، قطاع التكوين املهين و مكتب التكوين املهين )و جتدر اإلشارة ان هناك جلنة ثالثية مكونة من الدولة 

بتنظيم عقود  ةإعادة صياغة دليل املساطر املتعلق تنكب علىواالحتاد العام ملقاوالت املغرب و النقابات ( وإنعاش الشغل

  .التكوين اخلاصة

ملالية ، و يف إطار ترسيخ مبدأ الشفافية فإن التوجه احلالي يرمي إىل لقانون اانتظار صدور القانون التنظيمي  هذا و يف

 .النفقات يف إطار امليزانية العامة للدولة جلإدراج  مع العمل علىتقليص عدد احلسابات املرصدة ألمور خصوصية 

 

11 
إحداث : 10املادة 

 مناصب مالية
 الأحد 13 03

 .التعديل رفض

 :التعليل

 .من القانون التنظيمي للمالية  اىل احداث مناصب و ليس مناصب مالية 44تشري املادة 

 

 الأحد 13 03 مكرر 10املادة  13

 .رفض التعديل

االطار فإن و يف هذا . يتم توزع املناصب احملدثة مبوجب قانون املالية يف حدود االحتياجات امللحة لإلدارات العمومية: التعليل

منصبا اليت سيتم  51كما أن . مناصب وفقا ملا مت االتفاق بشأنه مع مصاحل هذا اجمللس 01جملس النواب استفاد من 

   .توزيعها من طرف احلكومة   مت حصرها حسب حاجيات مؤسسات ووزارات أخرى و يتم توزيعها حسب الضرورة
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 : 1103و 1101خالل سنيت منصبا  01وللتذكري فقد استفاد اجمللس من إحداث 

 1101منصب حمدث بقانون املالية  11 -

 1101منصب إضايف خمولة من طرف رئيس احلكومة برسم السنة املالية  31 -

 .1103منصب حمدث بقانون املالية  11 -

 .1103موظف خالل سنة  400إىل  1100موظف سنة  340وبذلك انتقل عدد موظفي اجمللس من 
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 نتائج التصويت 

 4132برسم السنة املالية  331031على  مواد مشروع قانون املالية رقم 

 مالحظات نتيجة التصويت  املادة 

 املمتنعون املعارضون املوافقون

 كما جاءت الأحد 05 10 املادة األوىل

 كما جاءت الأحد 05 13 1املادة 

 كما جاءت الأحد 05 13 3املادة 

 إمجــــــــــــــــــــــــــــــــاع مكرر 3املادة 
 مادة جديدة حمدثة

 كما عدلتها اللجنة

 كما عدلت الأحد 00 14  4املادة 

 01 الأحد 10 مكرر 4املادة 
 مادة جديدة حمدثة

 كما عدلتها اللجنة

 كما عدلت إمجــــــــــــــــــــــــــــــــاع 5املادة 

 كما عدلت الأحد 03 13 1املادة 

 كما جاءت الاحد 03 13 0املادة 

 كما جاءت الأحد 03 13 1املادة 

 كما جاءت الاحد 03 13 1املادة 

 كما جاءت الأحد 03 13 01املادة 

 كما جاءت إمجـــــــــــــــــــــــــــــاع 00املادة 

 إمجــــــــــــــــــــــــــــاع مكرر  00املادة 
 مادة جديدة حمدثة

 كما عدلت

 كما جاءت الأحد 03 13 01املادة 

 إمجـــــــــــــــــــــــــــاع مكرر 01املادة 
 مادة جديدة حمدثة

 كما عدلت

 كما جاءت الأحد 03 13 03املادة 

 إمجـــــــــــــــــــــــــــاع مكرر 03املادة 
 مادة جديدة حمدثة

 كما عدلت

 كما عدلت إمجـــــــــــــــــــــــــــاع 04املادة 

 كما جاءت الأحد 03 13 05املادة 
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 كما جاءت الأحد 03 13 01املادة 

 كما جاءت إمجـــــــــــــــــــــــــــاع 00املادة 

 كما جاءت إمجـــــــــــــــــــــــــــاع 01املادة 

 كما جاءت إمجـــــــــــــــــــــــــــاع 01املادة 

 تعديله كما  مت الأحد 03 13 1104الباب األول من مشروع قانون املالية لسنة  

 كما جاءت الأحد 03 13 11املادة 

 كما جاءت الأحد 03 13 10املادة 

 كما جاءت الأحد 03 13 11املادة 

 كما جاءت إمجـــــــــــــــــــــــــــــاع 13املادة 

 كما جاءت الأحد 03 13 14املادة 

 كما جاءت الأحد 03 13 15املادة 

 كما جاءت إمجـــــــــــــــــــــــــــاع 11املادة 

 كما جاءت إمجــــــــــــــــــــــــاع 10املادة 

 كما جاءت إمجـــــــــــــــــــــــــــاع 11املادة 

 كما جاءت إمجــــــــــــــــــــــــاع 11املادة 

 كما جاءت إمجــــــــــــــــــــــــاع 31املادة 

 كما جاءت إمجــــــــــــــــــــــــاع 30املادة 

 كما جاءت إمجــــــــــــــــــــــــاع 31املادة 

 كما جاءت إمجــــــــــــــــــــــــاع 33املادة 

 كما جاءت إمجــــــــــــــــــــــــاع 34املادة 

 كما جاءت الأحد 03 13 35املادة 

 كما جاء يف املشروع الأحد 03 13 1104املالية لسنة الباب الثاني من مشروع قانون  

 كما جاءت  الأحد 03 13 31املادة 
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 كما جاءت الأحد 03 13 30املادة 

 كما جاءت الأحد 03 13 31املادة 

 كما جاءت الأحد 03 13 31املادة 

 كما جاء يف املشروع الأحد 03 13 1104الباب الثالث من مشروع قانون املالية لسنة 

اجلزء األول من مشروع قانون املالية 

 1104برسم سنة 
 كما مت تعديله الأحد 03 13

 

 

 


