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 تقنيةورقة  
 السيد سعيد خريون: رئيس جلنة املالية والتنمية االقتصادية* 

 السيدة حنان أبو الفتح: ة اللجنةمقرر* 
 

 :اإلداري الذي ق ام بإعداد التقرير  الطاقم
 ، مستشار اللجنةحممد الغزواني السيد . د *

 السيدة إهلام التونسي، مستشار اللجنة . دة*

 السيدة نعيمة عاللي، مستشار اللجنة . دة *

 السيد ميمون أوراغ، مستشار اللجنة . دة *

 ، كتابة اللجنةمينة باسالمأالسيدة * 

 اآلنسة هدى بنيفو، متدربة ماسرت التدبري اإلداري واملالي *

 العلوم السياسية السيد فيصل الوافظي متدرب ماسرت *
 

  من جملس املستشارين 4.12 للسنة املالية  11.011تاريخ إحالة مشروع قانون املالية رقم :

  .4.11دجنرب  .4اجلمعة 

 4.11 دجنرب 42و  42 األربعاءو  الثالثاءيومي : تاريخ الدراسة والتصويت 

 (4) اجتماعني :  عدد االجتماعات. 

 ساعات 6: عدد ساعات العمل. 

 (.4)يومان  : عدد أيام العمل 

 24: النسبة العامة للحضور% . 

 كما أحيل من جملس  4.12عدد التعديالت اليت قدمت على مشروع قانون املالية برسم سنة

 .تعديل 24           : قراءة ثانيةيفواملستشارين 

 كما أحيل من جملس  4.12عدد التعديالت املقبولة يف إطار مشروع قانون املالية برسم سنة

 .تعديل 42           :يف قراءة ثانيةواملستشارين 
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 كما أحيل من جملس  4.12يف إطار مشروع قانون املالية برسم سنة  املرفوضةعدد التعديالت

 .تتعديال 9           :يف قراءة ثانيةواملستشارين 

 كما أحيل  4.12يف إطار مشروع قانون املالية برسم سنة مقدموها  حذفهااليت عدد التعديالت

    تعديالت   6     :يف قراءة ثانيةومن جملس املستشارين 

 يف  4.12برسم السنة املالية  11.011جمموع التعديالت املقدمة على مشروع قانون املالية رقم

 .تعديل  461: الدراسة األوىل والقراءة الثانية اطار

 

 وكما مت  يف قراءة ثانيةبرمته و 4.12نتيجة التصويت على مشروع قانون املالية برسم سنة

 :  تعديله

 ال أحد        :املمتنعون  11: املعارضون             42: املوافقون

 

 

 

 

 

 

برسم  11.011مشروع قانون المالية رقم  على جدول التصويت

 كما أحيل من مجلس المستشارين 4.12السنة المالية 

 وكما تم تعديله في قراءة ثانية
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يف قراءة ثانية  4.12للسنة املالية  11.011التصويت على مشروع قانون املالية رقم  نتيجة

 وكما مت تعديله

 

 املالحظات نتيجة التصويت املادة

 املمتنعون املعارضون املوافقون

 .رفض التعديل ال أحد 25 10 األوىل

اعتماد صيغة املادة كما 

 أحيلت من جملس النواب

 4املادة 

من  كما أحيلت

 جملس املستشارين

رفض التعديل املصادق عليه  ال أحد 52 01

 .من طرف جملس املستشارين

 

 4املادة 

كما أحاهلا جملس 

 النواب

 

52 

 

01 

 

 ال أحد

متت املوافقة على املادة كما 

صادق عليها جملس النواب 

وأحاهلا على جملس 

 .املستشارين

 املكررة 4املادة 

تعديل من جملس 

 املستشارين

 

 

 

 

 حذفت

 1املادة 

 كما عدلتها احلكومة

وافقت اللجنة على التعديالت  ال أحد 00 52

 املقدمة من طرف احلكومة

 حذفت  املكررة مرتني 1املادة 

املكررة أربع  1املادة 

 مرات

 

 

 

 

املكررة أربع  1مت حذف املواد املعدلة 

مرات  2املكررة  1املادة  مرات و

 باإلمجاع

على تعديل  باإلمجاعومت التصويت 

 3احلكومة الرامي اىل إحداث املادة 

 .املكررة ثالث مرات

املكررة مخس  1املادة 

 مرات
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املكررة ثالت  1املادة 

 مرات

تعديل مقدم من طرف 

 احلكومة

 

 اإلمجـــاع

تصويت اللجنة على املادة 

 باإلمجاع 

من مشروع  2املادة 

 قانون املالية

من املدونة  6املادة 

 العامة للضرائب

رفض التعديل الذي أحيل من  ال أحد 52 00

 .جملس املستشارين

من مشروع  2املادة 

 قانون املالية

من املدونة  26املادة  

 العامة للضرائب

تصويت اللجنة على املادة  اإلمجـــاع

 باإلمجاع

من مشروع  2املادة 

 قانون املالية

من  I -.6املادة  

املدونة العامة 

 للضرائب

تصويت اللجنة على املادة  اإلمجـــاع

 باإلمجاع

من مشروع  2املادة 

 قانون املالية

من املدونة  142املادة  

 العامة للضرائب

تصويت اللجنة على املادة  اإلمجـــاع

 باإلمجاع

من مشروع  2املادة 

 قانون املالية

من املدونة  149املادة  

 العامة للضرائب

تصويت اللجنة على املادة  اإلمجـــاع

 باإلمجاع
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من مشروع  2املادة 

 قانون املالية

املكررة من  122املادة  

املدونة العامة 

 للضرائب

كما أحيل من 

 جملس املستشارين

حذف تعديل جملس  

 املستشارين باإلمجاع

من مشروع  2املادة 

 قانون املالية

املكررة من  122املادة  

املدونة العامة 

 للضرائب

تعديل مقدم من طرف 

 احلكومة

التصويت على التعديل املقدم  اإلمجـــاع

 من طرف احلكومة باإلمجاع

من مشروع  2املادة  

 قانون املالية

من املدونة  414املادة  

 العامة للضرائب

كما أحيلت من 

 جملس املستشارين

موافقة اللجنة على املادة كما  اإلمجـــاع

 .أحليت من جملس املستشارين

من مشروع  2املادة 

 قانون املالية

املكررة من  414املادة  

املدونة العامة 

 للضرائب

كما أحيلت من 

 جملس املستشارين

التصويت باإلمجاع على حذف  

 التعديل
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من مشروع  2املادة 

 قانون املالية

املكررة من  414املادة  

املدونة العامة 

 للضرائب

تعديل مقدم من طرف 

 احلكومة

صوتت اللجنة على التعديل  اإلمجـــاع

املقدم من طرف احلكومة 

 باإلمجاع

من مشروع  2املادة 

 قانون املالية

من املدونة  441املادة   

 العامة للضرائب

كما أحيل من 

  جملس املستشارين

 باإلمجاع اإلمجـــاع

من مشروع  2املادة 

 قانون املالية

من  VIII 414املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

أحيل من كما 

 جملس املستشارين

 باإلمجاع اإلمجـــاع

من مشروع  2املادة 

 قانون املالية

من املدونة  426املادة 

 العامة للضرائب

تعديل مقدم من طرف 

 احلكومة

وافقت اللجنة على التعديل  ال أحد 00 52

املقدم من طرف احلكومة 

 .باألغلبية
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من مشروع  2املادة 

 قانون املالية

من  xxv- 422املادة  

املدونة العامة 

 للضرائب

كما أحيل من 

 جملس املستشارين

وافقت اللجنة على املادة كما  اإلمجـــاع

 .عدهلا جملس املستشارين

 -IV  (8 -2املادة 

من مشروع ( .9-1

  قانون املالية

وافقت اللجنة على املادة كما  اإلمجـــاع

 .عدهلا جملس املستشارين

IV (11  ) -2املادة 

من مشروع قانون 

 املالية

كما أحيل من 

 جملس املستشارين

 . رفض التعديل ال أحد 52 00

IV (11  ) -2املادة 

من مشروع قانون 

 املالية

تعديل مقدم من طرف 

 احلكومة

صادقت اللجنة على التعديل  ال أحد 00 52

املقدم من طرف احلكومة 

 .باألغلبية

  2املادة 

كما عدلت داخل 

 اللجنة

  اإلمجـــاع

 املكررة 2

كما أحيلت من 

 جملس املستشارين

  اإلمجـــاع
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 املكررة مرتني 2املادة

مادة إضافية مقدمة 

 من طرف احلكومة

صوتت اللجنة على املادة  ال احد 00 52

اإلضافية املقدمة من طرف 

 .احلكومة باألغلبية

 6املادة  

تعديل جملس 

املستشارين يقضى 

حبذف املادة من 

 مشروع قانون املالي

صوتت اللجنة باإلمجاع على  

حذف املادة من مشروع قانون 

 .001003املالية رقم 

من مشروع  2املادة 

 قانون املالية

تعديل جملس 

املستشارين يقضى 

 حبذف هذه املادة 

رفضت اللجنة تعديل جملس  ال أحد 52 00

املستشارين القاضي حبذف 

بالصيغة  واإلحتفاظ 7املادة 

اليت صادق عليها جملس 

النواب وأحاهلا على جملس 

 .املستشارين

من مشروع  2املادة 

 قانون املالية

كما أحيلت من 

جملس النواب على 

 جملس املستشارين

من  7صوتت اللجنة على املادة  ال أحد 00 52

 .مشروع قانون املالية باألغلبية

  8املادة 

كما أحيلت من 

 جملس املستشارين

مت رفض املادة كما أحيلت من  ال أحد 52 00

 . جملس املستشارين



 2014برسم سنة  110.13تقرير مشروع قانون املالية رقم                             جلنة املالية والتنمية االقتصادية               الربملان ــ جملس النواب

 لس املستشارين ـ يف قراءة ثانية كما أحيل من جم                                                                                                                                        

 

 
9 

  8املادة 

كما أحيلت من 

جملس النواب على 

 جملس املستشارين

 

 ال أحد 00 52

 

 

 

 

التصويت باألغلبية على املادة 

كما أحيلت من جملس 

النواب على جملس 

 .املستشارين

 املكررة 11

كما أحيلت من 

 جملس املستشارين

رفض التعديل املقدم من طرف  أحد ال 52 00

 .جملس املستشارين

 املكررة 11

تعديل مقدم من طرف 

 احلكومة

صادقت اللجنة على التعديل  ال أحد 00 52

املقدم من طرف احلكومة مع 

املشار " أ"املالئمة مع اجلدول 

من مشروع  33إليه يف املادة 

 .5102قانون املالية لسنة 

  44املادة 

كما أحيلت من 

 جملس املستشارين

صادقت اللجنة على املادة كما  اإلمجـــاع

 .أحيلت من جملس املستشارين

  16املادة 

كما أحيلت من 

 جملس املستشارين

صادقت اللجنة على املادة كما  اإلمجاع

 .أحيلت من جملس املستشارين

 12املادة 

كما أحيلت من 

 جملس املستشارين

كما  رفضت اللجنة التعديل ال أحد 52 00

 .أحيل من جملس املستشارين
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 12املادة 

كما صادق عليه 

جملس النواب و 

أحاهلا على جملس 

 املستشارين

صادقت اللجنة على املادة كما  ال أحد 00 52

أحاهلا جملس النواب على 

 .جملس املستشارين

 18املادة 

كما أحيلت من 

 جملس املستشارين

 

رفضت اللجنة التعديل كما  ال أحد 52 00

 .أحيل من جملس املستشارين

 18املادة 

كما صادق عليه 

جملس النواب و 

أحاهلا على جملس 

 املستشارين

 

صادقت اللجنة على املادة كما  ال أحد 00 52

أحاهلا جملس النواب على 

 .جملس املستشارين

مشروع قانون املالية 

للسنة  11.011رقم 

برمته  4.12املالية 

ويف قراءة ثانية وكما 

 .تعديلهمت 

  ال أحد 00 52
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11.011 

4.12
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  السيد الرئيس احملرتم،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

جلنة  أعدتهيشرفين أن أقدم جمللسنا املوقر نص التقرير الذي 

 11.011شروع قانون املالية رقم بعد دراستها ملاملالية والتنمية االقتصادية 

ويف قراءة جملس املستشارين،  يل منكما اح، 4.12برسم السنة املالية 

من النظام الداخلي جمللس  122و 121ادتني ملقتضيات املوفقا ، ثانية

 .النواب

، 4.11دجنرب  42بتاريخ ا، فقد عقدت اللجنة اجتماعا ذه

وزير االقتصاد  ،حممد بوسعيد برئاسة السيد سعيد خريون وحبضور السيد

الوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد  ،اإلدريسيوالسيد إدريس األزمي  ،واملالية
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برسم  11.011مشروع قانون املالية رقم لدراسة واملالية املكلف بامليزانية، 

 .كما أحيل من جملس املستشارين يف إطار قراءة ثانية، 4.12السنة  املالية 

ونسجل هنا أن االجتماع املنعقد، كان استثنائيا على كل  

هذه السنة واملتمثلة يف يف  ابقة التارخيية اليت سجلتاملستويات، نظرا للس

، من طرف جملس 4.12رفض مشروع قانون املالية برسم السنة املالية 

منها ما هو مرتبط بالشق املستشارين، مما طرح عددا من اإلشكاليات 

 .وأخرى ذات  طابع سياسيالقانوني 

واء على مشكورين، وجود فراغ قانوني س ،سجل السادة النوابحيث 

مستوى القانون التنظيمي للمالية، أو النظام الداخلي جمللس النواب، حيث 

 ممامل تتم  اإلشارة إىل هذه النازلة اليت مل يعرفها التشريع املغربي من قبل، 

االجتهادات، وكذا التساؤالت حول نص وطرح العديد من االقرتاحات 

ما أحيل من طرف املشروع الذي ستتم مناقشته، هل مشروع القانون ك

جملس املستشارين والذي قدمت حوله مالحظات منها اليت محلت استغراب 

كما ": إىل عبارةالسادة النواب حول الطريقة اليت أحيل بها واليت تشري 

ألن التصويت بالرفض على مشروع قانون ، ...."عدله وعارضه بالتصويت 
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عليه جملس النواب املالية برمته، يقتضي مناقشة نص املشروع كما صادق 

 .مادة مادةسابقا وكما أحاله على جملس املستشارين 

هذا، فيما كان االقرتاح الثاني يروم مناقشة النص كما أحيل 

ض على املشروع برمته ال من جملس املستشارين، واعتبار أن التصويت بالرف

لذي ذهبت إليه معظم تدخالت السادة  رؤساء الفرق وهو املنحى اتأثري له، 

 .النيابية

وأمام هذه الوضعية، طالبت فرق املعارضة بتأجيل االجتماع ليوم 

 من طرف جملس املستشارين،  آخر، للتمكن من دراسة معمقة للنص احملال

ا اقرتحت تدخالت أخرى الشروع يف النقاش سريا على النهج الذي مت مفي

قراءته الثانية لية يف العمل به لسنوات، واملتمثل يف مناقشة مشروع قانون املا

على  أمجع أعضاء اللجنة ،ملدة من الوقتوبعد أن مت رفع اجللسة  .دون تأخري

اع ثان خيصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية لسنة عقد اجتم

 .كما أحاله جملس املستشارين يف قراءة ثانية 4.12
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دجنرب  42يوم األربعاء آخر اللجنة اجتماعا عقدت هكذا و 

برسم السنة  11.011من أجل متابعة دراسة مشروع قانون املالية  ،4.11

 .، كما أحيل من جملس املستشارين4.12املالية 

إذ أثار ، هل هذا االجتماع، بتدخالت رؤساء الفرق النيابيةاسُتحيث 

أي نص : السادة رؤساء فرق املعارضة، جمددا، اإلشكال املطروح واملتمثل يف

وع كما صوت عليه جملس النواب ، أم النص احملال هل املشر: تهستتم مناقش

 .من طرف جملس املستشارين

أن اإلشكال املطروح يكرس صعوبة املالءمة بني  إىل ار املتدخلونوأش

 ، وإحالة 4.11بتنزيل مقتضيات دستور حيتم التعجيل  ما وهو: اجمللسني

وكذا  ،يف أقرب اآلجال لربملانعلى امشروع القانون التنظيمي للمالية 

 .منه 121تعديل النظام الداخلي جمللس النواب خاصة يف إطار املادة 

هذا، وقد شرعت اللجنة بعدها، يف التصويت على املواد املعدلة من 

السادة النواب السيدات وجملس املستشارين، مادة مادة، وتوقف بعض طرف 

دة عند التعديالت املقدمة من طرف احلكومة ومدى قانونيتها طبقا للما

من النظام الداخلي جمللس النواب، وهل حيق للحكومة تقديم مواد  121
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وهلذا طالب بعض  ،جديدة مل تتم املوافقة عليها داخل جملس املستشارين

إعطاء هذا احلق أيضا للمشرع، وطرحت مسألة البحث عن صيغة ب املتدخلني

 .توافقية بني احلكومة والربملان لتجاوز هذه اإلشكالية

ات هذا التقرير، نتيجة التصويت على املواد يمن طوجتدون ض

احملالة من طرف جملس املستشارين، وكذا التعديالت املقدمة من طرف 

 .احلكومة

وال يفوتين أن أشكر السيد النائب سعيد خريون، رئيس اللجنة، 

 على حسن تسيريه جللسات اللج

 نة، وكذلك السيد حممد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية،

والسيد إدريس األزمي اإلدريسي الوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية 

النيابية واجملموعات املكلف بامليزانية، وكذلك السادة رؤساء الفرق 

والسيدات والسادة أعضاء اللجنة الذين أبانوا على التحلي بروح املسؤولية 

والدستورية  وختطي ظروف العمل الصعبة، من خالل نقاشاتهم القانونية

يف قراءته  4.12اليت أخرجت يف األخري مشروع قانون املالية برسم سنة 

 .الثانية يف صيغته األخرية
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  11.011مشروع قانون المالية رقم 

 (3192دجنبر  91) 1211صفر  11كما عدله وعارضه بالتصويت مجلس المستشارين في  4.12للسنة المالية 

 قراءة ثانية بمجلس النواب

  تقديم المواد المعدلة 

 المستشارين ـ المواد المعدلة بمجلس
 

 مشروع قانون المالية الصيغة الواردة في
 كما وافق عليه مجلس النواب

 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

  ا  ـزء األولا  ـزء األول

  ا   ط  ت ا          ازن ا    يا   ط  ت ا          ازن ا    ي
  ا ب ب األولا ب ب األول

  األحك م ا             ارد ا       األحك م ا             ارد ا       
II   . .--   ا ض ائب وا   ارد ا  أذون في اس    ئه ا ض ائب وا   ارد ا  أذون في اس    ئه  

  ا  ـــ دة األو ىا  ـــ دة األو ى
.I-  املختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل ومع مراعاة أحكام تستمر اجلهات

 : 4102قانون املالية هذا ، يف القيام خالل السنة املالية 

 ة ؛ـباستيفاء الضرائب واحلاصالت والدخول املخصصة للدول1- 

باستيفاء الضرائب واحلاصالت والرسوم والدخول املخصصة للجماعات الرتابية واملؤسسات 2- 

  ا  ـزء األولا  ـزء األول

  ا   ط  ت ا          ازن ا    يا   ط  ت ا          ازن ا    ي
  ا ب ب األولا ب ب األول

  األحك م ا             ارد ا       األحك م ا             ارد ا       
II   . .--   ا ض ائب وا   ارد ا  أذون في اس    ئه ا ض ائب وا   ارد ا  أذون في اس    ئه  

  ا  ـــ دة األو ىا  ـــ دة األو ى
.I-  تستمر اجلهات املختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل ومع مراعاة

 : 4102أحكام قانون املالية هذا ، يف القيام خالل السنة املالية 

 الضرائب واحلاصالت والدخول املخصصة للدولة ؛ باستيفاء1- 

باستيفاء الضرائب واحلاصالت والرسوم والدخول املخصصة للجماعات الرتابية 2- 
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 مشروع قانون المالية الصيغة الواردة في
 كما وافق عليه مجلس النواب

 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

 .العمومية واهليئات املخولة ذلك حبكم القانون 

II.- هذا يؤذن للحكومة يف إصدار إقرتاضات وكل أداة مالية أخرى وفق الشروط املقررة يف قانون املالية. 

 

III.-   ة سوى الضرائب املأذون فيها مبوجب أحكام النصوص التشريعية كل ضريبة مباشرة أو غري مباشر
هذا تعترب ، مهما كان الوصف أو اإلسم الذي جتىب به ،  والتنظيمية املعمول هبا وأحكام قانون املالية

حمظورة بـتاتا ، وتتعرض السلطات اليت تفرضها واملستخدمون الذين يضعون جداوهلا وتعاريفها أو يباشرون 
لمتابعة باعتبارهم مرتكبني جلرمية الغدر ، بصرف النظر عن إقامة دعوى االسرتداد خالل ثالث جبايتها ل

 .سنوات على اجلباة أو احملصلني أو غريهم من األشخاص الذين قاموا بأعمال اجلباية 
 

وففني ويتعرض كذلك للعقوبات املقررة يف شأن مرتكيب جرمية الغدر مجيع املمارسني للسلطة العمومية أو امل
العموميني الذين مينحون بصورة من الصور وألي سبب من األسباب ، دون إذن وارد يف نص تشريعي أو 
تنظيمي ، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون جمانا منتجات أو خدمات صادرة عن 

 .مؤسسات الدولة 

 .واملؤسسات العمومية واهليئات املخولة ذلك حبكم القانون 

II.- ملاليةيؤذن للحكومة يف إصدار إقرتاضات وكل أداة مالية أخرى وفق الشروط املقررة يف قانون ا 

 .هذا
 

   م ا حك    و      ل  ال   أشه     ا     أ  م ا      ا  ك        ؤون ا        كل      -
وفي    ع .     ي ا ب    ن      ا             ح ل اس    الت اإلذن     ع ا    ة أ اله

   ا    ج ا  اخ ي ا خ م      ب   %56األح ال ال   ك    حك    أن     وز س  ً  أ   ه 
 .     ع ا         ا       

 

III.-   كل ضريبة مباشرة أو غري مباشرة سوى الضرائب املأذون فيها مبوجب أحكام النصوص
هذا تعترب ، مهما كان الوصف أو اإلسم الذي  التشريعية والتنظيمية املعمول هبا وأحكام قانون املالية

اتا ، وتتعرض السلطات اليت تفرضها واملستخدمون الذين يضعون جداوهلا جتىب به ، حمظورة بـت
وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبني جلرمية الغدر ، بصرف النظر عن إقامة 
دعوى االسرتداد خالل ثالث سنوات على اجلباة أو احملصلني أو غريهم من األشخاص الذين قاموا 

 . بأعمال اجلباية
 

ويتعرض كذلك للعقوبات املقررة يف شأن مرتكيب جرمية الغدر مجيع املمارسني للسلطة العمومية أو 
املوففني العموميني الذين مينحون بصورة من الصور وألي سبب من األسباب ، دون إذن وارد يف نص 

ات أو خدمات تشريعي أو تنظيمي ، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون جمانا منتج
 .صادرة عن مؤسسات الدولة 
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– مقتضيات جمركية  – تقديم المواد المعدلة

 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية
 كما وافق عليه مجلس النواب

 نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين

 الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

  2المادة 
I-  يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم، من الدستور .0وفقا ألحكام الفصل 

 :4.12خالل السنة المالية 
بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب  -

 والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على االستهالك
المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر  باستثناء الضريبة على القيمة المضافة

(  ..03أكتوبر  3)  .073من شوال  52بتاريخ  77.1..07بمثابة قانون رقم 
المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب 

 الداخلية على االستهالك وكذا األحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات؛
تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول بتغيير أو  -

 .اإلفريقية والمتمتعة باإلعفاء من رسم االستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة
يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعاله على البرلمان للمصادقة عليها 

 .في أقرب قانون للمالية
II –  المتخذ التالي  مو ادق على المرسمن الدستور، يص .0طبقا ألحكام الفصل

 :4.11للسنة المالية  14-111 من قانون المالية رقم  I -4عمال بأحكام المادة 
أغسطس  8( .0.7من رمضان  71صادر في  5-07-522المرسوم رقم  -

 .يتعلق بتغيير رسم االستيراد المفروض على القمح اللين و مشتقاته ) 5107

 

 

 

 الجمركية والضرائب غير المباشرة الرسوم

 2المادة 
 :4.12خالل السنة المالية  يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم، من الدستور .0وفقا ألحكام الفصل 

أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات  بتغيير -
المنصوص عليها في الظهير  باستثناء الضريبة على القيمة المضافة والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على االستهالك

المحددة بموجبه (  ..03أكتوبر  3)  .073من شوال  52بتاريخ  77.1..07الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 
المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على االستهالك وكذا األحكام الخاصة بهذه 

 البضائع والمصوغات؛
بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول اإلفريقية والمتمتعة باإلعفاء من رسم  -

 .الستيراد وكذا قائمة الدول المذكورةا
وال يشمل هذا اإلجراء إال البضائع والمصوغات ذات األهمية القصوى واألولية الكبرى في عالقة مع مجالي التغذية 

 . والطب والصيدلة إضافة إلى المواد المدعومة في إطار صندوق المقاصة
اللجنة المكلفة بالشؤون المالية بكل من مجلسي البرلمان تقدم الحكومة وجوبا كل ثالثة أشهر من السنة أمام 

تقريرا تليه مناقشة حول استعماالت اإلذن موضوع الفقرتين أعاله، على أن يتم عرض المراسيم المشار إليها أعاله 
 .على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب دورة برلمانية تلي صدور هذه المراسيم

 
 

 

 المكررة 2المادة  طرف مجلس المستشارين من إحداث مادة جديدة
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية
 كما وافق عليه مجلس النواب

 نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين

من قانون  I -4المتخذ عمال بأحكام المادة التالي  مو من الدستور، يصادق على المرس .0طبقا ألحكام الفصل 
 :4.11للسنة المالية  111 14.المالية رقم 

يتعلق بتغيير رسم االستيراد  ) 4.11أغسطس  8( 1212من رمضان  .1صادر في  4-11-511المرسوم رقم 
 .المفروض على القمح اللين و مشتقاته

 

 من طرف مجلس المستشارين إحداث مادة جديدة

 المكررة خمس مرات 1المادة 
 ، ُيرفع مقدار الضريبة الداخلي على االستهالك المفروضة على المشروبات المقوية4.12ابتداء من فاتح يناير 

 .درهم للهكتوليتر ..1إلى  المعمول بها حاليا درهم للهكتوليتر .11من 

 من طرف مجلس المستشارين إحداث مادة جديدة

 المكررة مرتين 1المادة 
 فولت .1التعرفة الجمركية المتعلقة بالبطاريات الجافة نوع ذات التوتر أقل أو يساوي 

 الرسم المقترح

خارج دول االتحاد 
 األوروبي

 الرسم الحالي

دول  خارج
االتحاد 
 األوروبي

 السطر التعريفي

SH 
 المادة المستوردة

25% 17,5 % 85. 06.80. 11. 00 

ة ذات البطاريات الجاف -
 01التوتر أقل أو يساوي 

 .فولت

 

 من طرف مجلس المستشارين إحداث مادة جديدة

 المكررة أربع مرات 1المادة 
، ُيرفع مقدار الضريبة الداخلية على االستهالك المفروضة على الخمور الرفيعة إلى 4.12ابتداء من فاتح يناير 

 .درهم للهيكتوليتر ..0

 

 مدونة الجمارك
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 :من طرف المجلس وافقت عليها الحكومة ورفضت التي المتعلقة بمدونة الجمارك تعديالتـ ال
 

 الماليةالصيغة الواردة في مشروع قانون 
 كما وافق عليه مجلس النواب

 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
 2المادة 

I - ،المكرر أربع  .07 أحكام الفصول ،.510ابتداء من فاتح يناير  تغير و تتمـــم على النحــو التـالي
وكذا عنوان القسم الثاني من الباب الرابع من  582و  580المكرر و 517و  020و  0.5و  0.2مرات و 

من مدونة الجمـارك والضرائب غير المباشرة الراجعة إلدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الجزء الخامس 
 3) .073من شوال  52بتاريخ  7773..07المصادق عليـها بالظهيـر الشـريف المـعتبر بمثابة قانـون رقم 

 (:..03أكتوبر 
المكرر من  2في يمكن أن تعرض لالستهالك وفق الشروط المقررة  - المكرر أربع مرات 431الفصل 

 .أعاله....... .....................، أدناه 454الفصل 
 :القبول المؤقت نظام يسمح باستيراد، مع وقف الرسوم والمكوس المطبقة -4 - 415الفصل "
لمسافرون الذين لهم محل و األشياء التي يحملها ا وسائل النقل ذات االستعمال الخاص )أ"

........................................................................ 
 .............................................................األعتدة  )ب"
 .................وهذه األشياء واألعتدة و يجب أن يتم تصدير وسائل النقل المذكورة أعاله -2

 (الباقي بدون تغيير) 
 القسم الثاني

  واألشياء التي يحملها المسافرونوسائل النقل المستوردة  
 الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج

 :يمكن أن تستفيد من نظام القبول المؤقت - 411الفصل 
الذين لهم  المعدة لالستعمال الشخصي، الجديدة أو المستعملة، التي يحملها المسافرون األشياء -4

محل إقامة اعتيادي بالخارج ألجل استعمالهم الشخصي لهذه األشياء أثناء سفرهم باستثناء كل بضاعة 
 مستوردة ألهداف تجارية؛

التجهيزات العادية المستوردة  وسائل النقل ذات االستعمال الخاص و كذا قطع الغيار وأجزاؤها و -2

 3192من مشروع قانون المالية للسنة المالية  2المادة في إضافة المقتضيات التالية 

 

من طرف كل إن إحداث وتسيير مخازن وساحات االستخالص الجمركي  -1 - 19الفصل 

 26، المعرف بها في الفصل شخص  معنوي يكون نشاطه الرئيسي اللوجستيك و النقل الدولي

بعده يتوقفان على إذن مسبق لإلدارة التي توافق على المكان الذي ستقام به هذه المخازن والساحات 

 .وتهيئتهما

غير أن هذا اإلذن ال يكون الزما عندما يتعلق األمر بمِؤسسات عمومية مؤهلة لتخزين وحراسة 

 .يمية محدثة لهاالبضائع داخل حظائر الموانئ أو المطارات، بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظ

يتحمل مستغل مخازن وساحات االستخالص الجمركي تجاه اإلدارة، طبقا للشروط الواردة في  -6

بعده، مسؤولية البضائع الموضوعة بمخازن و ساحات االستخالص الجمركي  23من الفصل  4و 3

 .التي يسيرها

ي، الواقعة داخل عندما يتعلق األمر ببضائع موضوعة بمخازن و ساحات االستخالص الجمرك

حظائر الموانئ أو المطارات والمستغلة من طرف المؤسسات العمومية المشار إليها في البند الثاني 

أعاله، فإن ربان الباخرة أو قائد الطائرة أو سائق الناقلة، أو ممثليهم القانونيين ال يتحررون  1من 

قبول مستغل المخازن والساحات  من مسؤوليتهم تجاه اإلدارة بخصوص هذه البضائع إال في حالة

المذكورة بتحمل هذه المسؤولية مكان الناقل وتضمين هذا القبول كتابة على التصريح الموجز 

 .أعاله 45أو  44أو  44المشار إليه في الفصول 

يجب على مستغل مخازن وساحات االستخالص الجمركي أن يضع رهن إشارة اإلدارة،  -3

كما هو منصوص عليه في ة للقيام بالمراقبة الجمركية وفحص البضائع األماكن  والوسائل الضروري

 .بعده 9-12دفتر التحمالت المشار اليه في الفصل 

 

الموضوعة بمخازن وساحات االستخالص  إن المدة القصوى لبقاء البضائع -5 - 52الفصل 

المدة ابتداء من  هذه تسري وبعده  016أو  66الجمركي هي المدة المنصوص عليها في الفصلين 
 الجمركي، الموجز بدخول البضائع إلى هذه المخازن وساحات االستخالص تاريخ اكتتاب التصريح

 .بعده  6-56 المنصوص عليه في الفصل
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 الماليةالصيغة الواردة في مشروع قانون 
 كما وافق عليه مجلس النواب

 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

من طرف األشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج لالستعمال الشخصي، باستثناء وسائل النقل 
 .ذات االستعمال الخاص الحاملة لبضائع ذات صبغة تجارية

النقل و جال تطبيق النظام الخاص بوسائل ــيحدد بمراسيم تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية م
 .األشياء المشار إليها أعاله و كيفيات تسييره

 ..................................................خالفا  -1 - 454الفصل 
 .للخزينة.............................................................

 ............................................................إذا وقع -2
 .التصريح........................................................................

أعاله و في حالة عرض المعدات التي تتجاوز مدة بقائها تحت نظام  2استثناء من أحكام  -المكرر 2

 %55سلع موجهة للتصدير في حدود القبول المؤقت ثالثين شهرا لالستهالك و التي تم استعمالها إلنتاج 
 :أعاله، تكون 411من الفصل  3ل كما هي منصوص عليها فيـــمنها على األق

الرسوم الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المطبقة هي تلك المعمول بها في تاريخ ( أ
 تسجيل التصريح الخاص بالعرض لالستهالك؛

المعدات في تاريخ تسجيل التصريح الخاص بالعرض القيمة الواجب اعتبارها هي قيمة هذه ( ب
 . لالستهالك

3- ............................................................................... 

 (الباقي بدون تغيير) 
في مكاتب الجمرك المجهزة بالنظم المعلوماتية لالستخالص الجمركي،  - المكرر 203الفصل 

يباشر بطريقة إليكترونية أو معلوماتية إيداع التصاريح المفصلة والموجزة وسندات اإلعفاء مقابل كفالة و 
الوثائق الملحقة بها المنصوص عليها في هذه المدونة ما عدا االستثناء المنصوص عليه بقرار للوزير 

 . لف بالماليةالمك
ا الوثائق المرفقة وفقا ذو توقع التصريحات المفصلة والموجزة وسندات اإلعفاء مقابل كفالة و ك

 .المتعلق بالتبادل االليكتروني للمعطيات القانونية 05-53للقانون رقم 

 .و تحدد إجراءات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي
 :ثانيةتشكل الجنح الجمركية من الطبقة ال - 214الفصل 

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

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

 102وبعد انصرام هذا األجل، تعتبر متخلى عنها لدى الجمرك، طبقا للشروط المحددة في الفصل 

يح مفصل يعين لها نظاما جمركيا أو التي لم يتم سحبها من بعده، البضائع التي لم يقدم بشأنها تصر

الجمرك بعد تقديم تصريح مفصل بشأنها، وعلى المستغل وضع هذه البضائع رهن إشارة اإلدارة 

 .وما يليه من هذه المدونة 105قصد بيعها أو إتالفها طبقا ألحكام الفصل 

 

احترام دفتر  على الجمركياستغالل مخازن وساحات االستخالص  يتوقف 9-12 الفصل

تعهدا عاما مكفوال أو أي ضمانة أخرى مقبولين من  توقيع المستغل و اإلدارة طرف تحمالت معد من

 :طرف اإلدارة يتضمنان االلتزام بما يلي

تقديم البضائع الموضوعة بمخازن وساحات االستخالص الجمركي عند أول طلب ألعوان ( أ

 اإلدارة؛

وس المستحقة عن البضائع الناقصة وكذا إن اقتضى الحال العقوبات أداء الرسوم والمك( ب

 المنصوص عليها في التشريع المعمول به؛

بتسليم البضائع المتخلى عنها بمخازن وساحات االستخالص الجمركي إلى اإلدارة عند ( ت

 .أعاله 26من الفصل  4انصرام األجل المشار إليه في 
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 الماليةالصيغة الواردة في مشروع قانون 
 كما وافق عليه مجلس النواب

 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

 أعاله ؛ 66خرق مقتضيات الفصل  -6

إلكترونية، ترمي إلى حذف معلومات أو برامج النظام كل عمل أو مناورة تنجز بطرق معلوماتية أو  -5
المعلوماتي لإلدارة، أو تغييرها أو إضافة معلومات أو برامج إلى هذا النظام، عندما ينجم عن هذه األعمال أو 

 ؛المناورات التملص من رسم أو مكس أو الحصول بصفة غير قانونية على امتياز معين
1- ........................................................................ 

 (الباقي بدون تغيير) 
 :تشكل المخالفات الجمركية من الطبقة األولى - 215الفصل 

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

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

 عند االستيراد؛……………………………………خرق مقتضيات  -11

بضائع حاملة لعالمة صنع أو تجارة أو خدمات مقلدة حسب ما هو منصوص عليه في  استيراد -42
 .المتعلق بحماية الملكية الصناعية 97-17القانون رقم 

II-  2112ابتداء من فاتح يناير: 

من مدونة الجمـارك  22الواردة في الفصل " من رتبة مفتش مساعد على األقل"تعوض عبارة  -
 ؛"1المرتبين على األقل في درجة مماثلة لسلم األجور رقم  "ة السالفة الذكر بعبارة والضرائب غير المباشر 

من هذه  232الواردة في الفصل "الذين ال تقل درجتهم عن درجة مفتش إقليمي"تعوض عبارة  -

 ".44المرتبون على األقل في درجة مماثلة لسلم األجور رقم " المدونة بعبارة 

III-  السالفة الذكر من مدونة الجمـارك والضرائب غير المباشرةالمكرر  213 الفصلتدخل أحكام،  
 .2112أعاله، ابتداء من فاتح يوليو  Iكما تم تغييرها وتتميمها بالبند 

 ،السالفة الذكر من مدونة الجمـارك والضرائب غير المباشرة 126و  126ين الفصلتدخل أحكام  -
 .2112اله، ابتداء من فاتح ماي أع Iكما تم تغييرها وتتميمها بالبند 
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– المدونة العامة للضرائبالمتعلقة ب 2المادة  –تقديم المواد المعدلة 

 : بمجلس المستشارين  المواد المعدلة -
 

 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية
 كما وافق عليه مجلس النواب

 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

 اإلعفاءات -.5المادة 

I.-  بصفة دائمةاإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر المخفض 

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

التي  الزراعيةالمستغالت أدناه،  XXIII -222مع مراعاة األحكام االنتقالية المنصوص عليها في المادة  –°22
في كما هي محددة  الزراعيةدرهم فيما يخص دخولها ( 6.111.111)تحقق رقم أعمال سنوي يقل عن خمسة ماليين 

 .أدناه 46المادة 

 

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

 اإلعفاءات -.5المادة 

I.- اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر المخفض بصفة دائمة 

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

المستغالت أدناه،  XXIII -222مع مراعاة األحكام االنتقالية المنصوص عليها في المادة  –°22
درهم فيما يخص دخولها ( 6.111.111)التي تحقق رقم أعمال سنوي يقل عن خمسة ماليين  الفالحية
 -742دة الشروط و الضمانات الواردة في المامع مراعاة  أدناه 46في المادة كما هي محددة  الفالحية

XXIII بعده. 

.......................................................... 
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية
 كما وافق عليه مجلس النواب

 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

 الفالحية الدخول تعريف -.11 المادة 

 من المتأتية و معا هما أو للماشية مربي أو فالح طرف من المحققة األرباح فالحية، دخوال تعتبر
 لتغدية معدة منتجاتها تكون معا هما أو حيوانية وأ نباتية إنتاج دورة باستغالل متعلق نشاط كل

 أنشطة باستثناء المنتجات تلك بمعالجة المرتبطة األنشطة كذا و معا هما أو الحيوان وأ اإلنسان
 .صناعية وسائل بواسطة المنجزة التحويل

 و األكباش و األبقار بتربية المتعلق اإلنتاج المدونة، هذه مدلول حسب حيواني كإنتاج ويعتبر
 .الجمال و الماعز

 هو يكون مجمع طرف من المحققة و أعاله إليها المشار الدخول كذلك، فالحية دخوال وتعتبر
 في عليها منصوص هي كما التجميع برامج إطار في معا هما أو للماشية مربيا أو فالحا بنفسه
 شعبان من 40 بتاريخ 1-14-11 رقم الشريف الظهير بمقتضى الصادر 2.-14 رقم القانون
 ".الفالحي بالتجميع المتعلق( 4.14 يوليو 10)  1211

 
المعاشات  برسمتحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل ل -I- 60. المادة

مع  عليه الضريبة واإليرادات المفروضةللمعاشات  اإلجمالي المبلغ يطبق علىواإليرادات العمرية، 
أعاله ( IVو III) 95 المادةإن اقتضى الحال، االشتراكات واألقساط المشار إليها في  ، خصم

 :تخفيض جزافي نسبته

 ؛درهم ...1580    الذي ال يتجاوز سنويامن المبلغ اإلجمالي  11% -

 ".درهم ...1580الذي يفوق سنويا من المبلغ اإلجمالي % .2 -
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية
 كما وافق عليه مجلس النواب

 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

 تخصيص حصيلة الضريبة والتدابير اإلنتقالية -.425المادة 

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

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

VI.-  تستفيد المنشآت.................................... 

 ؛2112ابتداء من فاتح يناير...............................

VII.-  يخصم مبلغ الضريبة على القيمة أعاله،  3° - 111بصفة انتقالية و استثناء من أحكام المادة
سنوات في حدود ( 6)على مدة خمس  2112القابل لالستنزال في شهر يناير  2043 ديسمبرشهر ل المضافة
و يتم هذا الخصم خالل الشهر األول أو الربع األول من كل سنة . هذا المبلغ عن كل سنة( 6/1)خمس 

 .2112ابتداء من سنة 

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

 صيلة الضريبة والتدابير اإلنتقاليةتخصيص ح -.425المادة 

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

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

VI.-  تستفيد المنشآت..................................... 

 ؛2112تح ينايرابتداء من فا................................

VII.-  يخصم مبلغ الضريبة على القيمة أعاله،  3° - 111بصفة انتقالية و استثناء من أحكام المادة
القابل لالستنزال في شهر يناير  2043 ديسمبرالمتعلق بالمشتريات المؤداة خالل شهر  المضافة
و يتم هذا الخصم . هذا المبلغ عن كل سنة( 6/1)سنوات في حدود خمس ( 6)على مدة خمس  2112

 .2112خالل الشهر األول أو الربع األول من كل سنة ابتداء من سنة 

........................................................... 
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية
 كما وافق عليه مجلس النواب

 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

 اإلعفاءات -.141المادة  

 : تعفى من واجبات التسجيل

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

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

V. - المحررات المتعلقة بعمليات القرض : 

العقود المتعلقة بالعمليات التي ينجزها البنك اإلفريقي للتنمية وفقا للظهير الشريف رقم  - °1
، "05صندوق إفريقيا "والصندوق المحدث من لدن هذا البنك و المسمى السالف الذكر 07577705

وبصفة نهائية  ماوحده ينالمذكور  والصندوق البنك نحين يتحمال  هماوكذا االقتناءات المنجزة لفائدت
 عبء الضريبة؛

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

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

 (الباقي ال تغيير فيه)
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية
 كما وافق عليه مجلس النواب

 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

االلتزامات المتعلقة بمسك سجل بالنسبة للخاضعين للضريبة المحددة دخولهم  -المكررة  415المادة 
 المهنية حسب نظام الربح الجزافي 

 ..........................................يجب على 

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

 ".مطبوع نموذجي تعده اإلدارة.............................

 

االلتزامات المتعلقة بمسك سجل بالنسبة للخاضعين للضريبة المحددة دخولهم  -المكررة  415المادة 
 المهنية حسب نظام الربح الجزافي 

 ...........................................يجب على 

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

 .مطبوع نموذجي تعده اإلدارة.............................

حدد بنص تنظيمي كيفية تسجيل المبالغ المدفوعة برسم عمليات الشراء و المبالغ المحصل ت
 ."عليها و شكل الوثائق المثبتة لعمليات الشراء
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية
 كما وافق عليه مجلس النواب

 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

 فحص المحاسبة –.  414مادة ال 

I –  إذا قررت اإلدارة القيام بفحص........................................................... 

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

 ..............................يجب أن يكون هذا اإلشعار 

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

يجب أن يحدد اإلشعار بالفحص فترة الفحص والضرائب والرسوم المعنية أو  ،وفي جميع الحاالت
 .البنود والعمليات المشمولة بالمراقبة

عند بداية العملية المذكورة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة  محضرويقوم أعوان إدارة الضرائب بتحرير 
 .لضريبةمنه للخاضع ل

 ..............................................تقدم الوثائق

 (الباقي ال تغيير فيه)
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية
 كما وافق عليه مجلس النواب

 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

 المهنية حسب نظام الربح الجزافي مراقبة سجل الخاضعين للضريبة المحددة دخولهم –المكررة  242المادة 

 -.I دخولهم المهنية حسب نظام الربح في حالة مراقبة اإلدارة للسجل الذي يمسكه الخاضعون للضريبة المحددة
المكررة المشار إليها أعاله، يتم تبليغ  الخاضع للضريبة، وفقا  126الجزافي المنصوص عليه في المادة 

أربعة ب بعده، بإشعار بالفحص قبل التاريخ المحدد للشروع فيه 212لإلجراءات المنصوص عليها في المادة 
 .على األقل أيام( 2)

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

 

 

المهنية حسب نظام الربح  مراقبة سجل الخاضعين للضريبة المحددة دخولهم –المكررة  242المادة 
 الجزافي

 -.I في حالة مراقبة اإلدارة للسجل الذي يمسكه الخاضعون للضريبة المحددة دخولهم المهنية حسب
المكررة المشار إليها أعاله، يتم تبليغ  الخاضع  126عليه في المادة نظام الربح الجزافي المنصوص 

بعده، بإشعار بالفحص قبل التاريخ المحدد  212للضريبة، وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في المادة 
 .على األقل أيام( 5)بستة  للشروع فيه

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

 (الباقي ال تغيير فيه)
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية
 كما وافق عليه مجلس النواب

 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

 
 المسطرة السريعة لتصحيح الضرائب –.222دة لماا

I.-  ما يستوجب  الضرائبإذا الحظ مفتش
 .....................................................القيام،

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

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

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

 .أو انقطاعها عن مزاولة نشاطها...................الضرائب المفروضة -

مادة و في هذه الحاالت يبلغ المفتش إلى الخاضعين للضريبة وفق اإلجراءات المنصوص عليها في ال
أسباب التصحيحات  أشهر التي تلي تاريخ إنهاء المراقبة الضريبية (6)ستة الخالل  أعاله 503

 ........................................المزمع القيام بها وتفاصيل مبلغها

 (الباقي ال تغيير فيه)
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية
 كما وافق عليه مجلس النواب

 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

 
 :من األحكام المتعلقة بآجال التقادم المشار إليها أعاله استثناء – VIII -.262المادة 

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

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

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

  .................................................. تصدر -°07

 .التقادم .................................................. 

يمكن لإلدارة أن تصحح االختالالت التي تمت مالحظتها عند تصفية اإلرجاع المتعلق بدين  -°12
 ."أدناه، حتى في حالة انقطاع أجل التقادم XXV -420الضريبة المتراكم المنصوص عليه في المادة 
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية
 كما وافق عليه مجلس النواب

 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

 السر المهني -246 المادة 

I.- يلزم بكتمان............................................ 

 .أعاله 555............................ .....................  

 ........................................غير أنه ال يجوز

 .المختص......................................  

II.- أحكام البند  استثناء منI سر المهني لفائدة اإلدارات والهيئات التاليةأعاله، يرفع ال: 

 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛  -

 الخزينة العامة للمملكة؛ -

 مكتب الصرف؛ -

 .الصندوق الوطني للضمان االجتماعي -

موضـوع في هـذه الحالـة اإلدارة الجبائية كتابة من طرف  مدلى بهاأن تكون المعلومات الويجب 
 الوزير المكلف بالمالية أو إلى الشخص المفوض من لدنه لهـذا الغـرضطلب كتابي يوجه مسبقا إلى 

ي للطرف الذلمزاولة المهام الموكولة فقط  إال العناصر الضروريةهذه المعلومات  شملتو ال يمكن أن 
 .قدم الطلب

ــام التشــريع  ــا ألحك ــي وفق ــذكر بكتمــان الســر المهن ــات الســالفة ال ــزم أعــوان اإلدارات و الهيئ ويل
 .من قبل اإلدارة الجبائيةالمدلى بها المعلومات جميع الجنائي الجاري به العمل فيما يتعلق ب
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية
 كما وافق عليه مجلس النواب

 بمجلس المستشارين المادة المعدلة نص

 دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية  -.242المادة  

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

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

XXV.-  قابال لإلرجاع حسب  4.11 ديسمبر 11أعاله، يعتبر دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم إلى غاية  1.1استثناء من أحكام المادة
 .الشروط و اإلجراءات المحددة بنص تنظيمي و التي توضح الكيفية والتوقيت وسقف الدين

والناتج عن الفرق بين سعر الضريبة على  2..4الدين الذي نشأ ابتداء من فاتح يناير يراد بدين الضريبة المتراكم، حسب مقتضيات هذا البند، 
مع احتساب الضريبة على  ةأو مقتنيات أموال االستثمار المنجز /القيمة المضافة المطبق على رقم المعامالت والسعر الذي تحملته تكاليف اإلنتاج و

 .القيمة المضافة
ودع في الشهرين المواليين للشهر الذي تم فيه نشر المرسوم المشار إليه في الفقرة األولى أعاله بالجريدة ويجب على المنشآت المعنية أن ت

رقم األعمال في الرسمية، طلبا السترجاع دين الضريبة، محررا في مطبوع تعده إدارة الضرائب، وأن تقوم بإلغاء دين الضريبة المذكور أعاله في اإلقرار ب
 .سنة الذي تم فيه إيداع الطلب السالف الذكرالشهر أو الربع ال

مجموع مبلغ الضريبة المؤدى في أول األمر فيما يتعلق بالمشتريات المنجزة، منقوصا منه مبلغ هذه  فييحصر المبلغ القابل لإلرجاع 
 .خاضع لهذه الضريبةالمشتريات دون احتساب الضريبة المطبق عليه السعر المخفض المفروض على رقم األعمال المنجز من طرف ال

، فإن المبلغ القابل لإلرجاع يبقى محصورا في مبلغ الضريبة على القيمة أما فيما يتعلق بدين الضريبة الناتج فقط عن مقتنيات أموال االستثمار
 .المضافة المتعلق بالمقتنيات السالف ذكرها

وتكون اإلرجاعات التي تتم تصفيتها . ة على القيمة المضافة المتراكموتتم تصفية اإلرجاعات بعد تأكد اإلدارة الضريبية من صحة دين الضريب
 ."عموضوع قرار الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي ينيبه والذي يصدر أمرا باإلرجا

 



 
21 

 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية
 كما وافق عليه مجلس النواب

 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

 
IV – خول حيز التطبيقد 

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

واإليرادات العمرية المكتسبة ابتداء من  على المعاشاتأعاله  Iتغييرها و تتميمها بالبند كما تم  10تطبق أحكام المادة  -1
 .2041فاتح يناير 

 
IV – خول حيز التطبيقد 

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

أعاله على عمليات  Iا بالبند ممن المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمهI -224 وI - 220تين تطبق أحكام الماد -9
 .2041المراقبة التي تم تبليغ اإلشعار بالفحص في شأنها ابتداء من فاتح يناير 

 
IV – التطبيقخول حيز د 

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

ربح "و" مستغالت زراعية بمستغالت فالحية"و ' دخول زراعية بدخول فالحية' تعوض في المدونة العامة للضرائب عبارات  -40
" عقار زراعي بعقار فالحي"و " فالحينشاط زراعي بنشاط "و " مستغلون زراعيون بمستغلين فالحيين"و " زراعي بربح فالحي

 ".وأمالك زراعية بأمالك فالحية
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية
 كما وافق عليه مجلس النواب

 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

 
IV – خول حيز التطبيقد 

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

المادتين ، يمتد العمل بمقتضيات 2040للسنة المالية  11-09من قانون المالية رقم ( II-  41) 5ألحكام المادة تغييرا  -11
1 (I–  "25°-" ألف ) 34و (I–  "2°-" ألف ) من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بإعفاء المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة

 .2041 ديسمبر 34إلى غاية  2041بميناء طنجة من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل من فاتح يناير 
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– مقتضيات عامة  – تقديم المواد المعدلة

 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية
 كما وافق عليه مجلس النواب

 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

    ش ا    ح إو   ض    إح اث ا  س  ا   ي  
 ا  ك رة  2 ا   دة

I.-  السفر  ، الرسم اجلوي للتضامن وإنعاش السياحة على تذاكر6014حيدث، ابتداء من فاتح أبريل
 .بالطائرة، كيفما كان شكلها، يتحملها املسافرون باإلضافة إىل سعر التذاكر املذكورة

 :كما يلي   رسمترصد حصيلة ال

من قانون املالية رقم  11لفائدة صندوق دعم التماسك االجتماعي، احملدث مبوجب املادة  40% -
 ؛ها وتعويضاكما مت نسخه  6016للسنة املالية  16-66

 .املكتب الوطين املغريب للسياحةئدةلفا40% -

II.-  يفرض هذا الرسم على التذاكر اخلاصة بالرحالت املنطلقة من املطارات املغربية كيفما كانت
 :الشروط التعريفية املمنوحة من طرف شركات النقل اجلوي، باستثناء

باشر، السيما أفراد املستخدمني على منت الطائرة الذين يرتبط وجودهم بالرحلة املعنية بشكل م( 1
 الطاقم املسؤول عن الرحلة وعناصر األمن أو الشرطة واملسؤولني عن الشحن ؛    

 األطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتني؛    ( 6

الركاب العابرين مباشرة، املتوقفني بشكل مؤقت باملطار واملغادرين على منت نفس الطائرة برقم رحلة ( 3

    ش ا    ح إو   ض    إح اث ا  س  ا   ي  
 ا  ك رة  2 ا   دة

I.-  الرسم اجلوي للتضامن وإنعاش السياحة على تذاكر السفر 6014حيدث، ابتداء من فاتح أبريل ،
 .املسافرون باإلضافة إىل سعر التذاكر املذكورةبالطائرة، كيفما كان شكلها، يتحملها 

 :كما يلي   رسمترصد حصيلة ال

-16من قانون املالية رقم  11لفائدة صندوق دعم التماسك االجتماعي، احملدث مبوجب املادة  40% -
 ؛ها وتعويضاكما مت نسخه  6016للسنة املالية  66

 .املكتب الوطين املغريب للسياحةلفائدة40% -

II.-  يفرض هذا الرسم على التذاكر اخلاصة بالرحالت املنطلقة من املطارات املغربية كيفما كانت الشروط
 :التعريفية املمنوحة من طرف شركات النقل اجلوي، باستثناء

املستخدمني على منت الطائرة الذين يرتبط وجودهم بالرحلة املعنية بشكل مباشر، السيما أفراد الطاقم ( 1
 ن ؛    ـرحلة وعناصر األمن أو الشرطة واملسؤولني عن الشحاملسؤول عن ال

 األطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتني؛    ( 6

الركاب العابرين مباشرة، املتوقفني بشكل مؤقت باملطار واملغادرين على منت نفس الطائرة برقم رحلة عند ( 3
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية
 كما وافق عليه مجلس النواب

 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

 رحلة الطائرة اليت أقلتهم؛    عند املغادرة مطابق لرقم 

الركاب املواصلني رحلتهم بعد هبوط اضطراري بسبب أعطاب تقنية أو سوء األحوال اجلوية أو أي ( 4
 ؛ قوة قاهرة أخرى

 الركاب املستعملني للرحالت الداخلية ؛( 4

 .ساعة 64الركاب املسافرين العابرين عرب املطارات املغربية واليت ال تتجاوز مدة توقفهم ( 2

III.- درهم ( 400)وأربعمائة االقتصادية درهم بالنسبة للدرجة ( 100)رسم يف مائة حتددتعريفةال
 .األعمال/ األوىلبالنسبة للدرجة 

IV.-  تعترب شركات النقل اجلوي مدينة للدولة بالرسم ومسؤولة عن حتصيله لدى الزبناء وأدائه وفقا
 : للمقتضيات التالية 

يعده ( بيان شهري)النقل اجلوي أن تصرح كل شهر، وفق مطبوع منوذجي جيب على شركات  -
املكتب الوطين املغريب للسياحة، بعدد الركاب املنقلني خالل الشهر السابق عرب الرحالت املنجزة 

 انطالقا من املغرب ؛

 مقرها له التابع الضرائب إدارة قابض لدى الرسم أداء اجلوي النقل شركات على  جيب -
 جيب أداء وكل. الذكر السالف بالتصريح إدالئها وقت نفس يف باملغرب متثيليتها أو عياالجتما

 .   املعين للملزم منها واحدة تسلم نسخ، ثالث يف املذكور التصريح ضوء على به القيام

ويف حالة عدم األداء داخل األجل السالف الذكر، خيضع مبلغ الرسم املستحق لذعرية تساوي  
 . من هذا املبلغ 64%

 املغادرة مطابق لرقم رحلة الطائرة اليت أقلتهم؛    

ب املواصلني رحلتهم بعد هبوط اضطراري بسبب أعطاب تقنية أو سوء األحوال اجلوية أو أي قوة الركا( 4
 ؛ قاهرة أخرى

 الركاب املستعملني للرحالت الداخلية ؛( 4

 .ساعة 64الركاب املسافرين العابرين عرب املطارات املغربية واليت ال تتجاوز مدة توقفهم ( 2

III.- درهم بالنسبة ( 400)وأربعمائة االقتصادية درهم بالنسبة للدرجة ( 100)يف مائة  رسمحتددتعريفةال
 .األعمال/ األوىلللدرجة 

IV.-  تعترب شركات النقل اجلوي مدينة للدولة بالرسم ومسؤولة عن حتصيله لدى الزبناء وأدائه وفقا
 : للمقتضيات التالية 

يعده ( بيان شهري)مطبوع منوذجي  جيب على شركات النقل اجلوي أن تصرح كل شهر، وفق -
املكتب الوطين املغريب للسياحة، بعدد الركاب املنقلني خالل الشهر السابق عرب الرحالت املنجزة انطالقا 

 من املغرب ؛

 االجتماعي مقرها له التابع الضرائب إدارة قابض لدى الرسم أداء اجلوي النقل شركات على  جيب -
 ضوء على به القيام جيب أداء وكل. الذكر السالف بالتصريح إدالئها وقت نفس يف باملغرب متثيليتها أو

   ؛ املعين للملزم منها واحدة تسلم نسخ، ثالث يف املذكور التصريح
ش   ت ا   ل ا   ي غ   ا       و ا  ي ال         ه         ب   ى -

ا     ي أو   ث         غ ب أن  ؤدي ا  س    ى ا  ك ب ا  ط ي    ط رات 
 .    ازاة  ع ا  س م األخ ى ا    ح      ئ ة هذا ا  ك ب
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية
 كما وافق عليه مجلس النواب

 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

التابعني للمكتب احمللفني ميكن أن ختضع التصرحيات املذكورة أعاله من طرف املأمورين  
جيب تبليغ . الوطين املغريب للسياحة والذي ميكن هلم أن يفتحصوا بعني املكان الوثائق ذات الصلة

املكتب الوطين يوايف وعلى املكتب الوطين للمطارات أن .الشركة املعنية بإشعار بالفحص قبل ذلك
 .بالبيانات الالزمة املتعلقة بالركاب الصاعدين للطائرة باملغرب املغريب للسياحة

تم معاينتها يف تقرير يبلغ يف رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إىل الشركة يتدون املخالفات اليت       
 .ها بالتقرير املذكوراملعنية لإلدالء مبالحظاهتا خالل أجل الشهر املوايل لتاريخ تبليغ

 تساوي بغرامة عليه يعاقب أعاله، املذكور الشهري البيانكل إغفال أو نقصان أو تقليل يف       
من  باالستخالص أمر إلصدار ويؤدي منه التملص أو فيه التدليس وقع الذي الرسم مبلغ من64%

 من%100وترفع الغرامة إىل . وبالغرامة التكميلي بالرسم يتعلقلدن املكتب الوطين املغريب للسياحة 
 .إذا ثبت سوء النية الرسم مبلغ

 

 

تساوي  ويف حالة عدم األداء داخل األجل السالف الذكر، خيضع مبلغ الرسم املستحق لذعرية 
 . من هذا املبلغ 64%

التابعني للمكتب الوطين احمللفني ميكن أن ختضع التصرحيات املذكورة أعاله من طرف املأمورين  
جيب تبليغ الشركة املعنية . املغريب للسياحة والذي ميكن هلم أن يفتحصوا بعني املكان الوثائق ذات الصلة

بالبيانات  املكتب الوطين املغريب للسياحةمطارات أن يوايف وعلى املكتب الوطين لل.بإشعار بالفحص قبل ذلك
 .الالزمة املتعلقة بالركاب الصاعدين للطائرة باملغرب

تم معاينتها يف تقرير يبلغ يف رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إىل الشركة املعنية يتدون املخالفات اليت       
 .اريخ تبليغها بالتقرير املذكورلإلدالء مبالحظاهتا خالل أجل الشهر املوايل لت

 من%64 تساوي بغرامة عليه يعاقب أعاله، املذكور الشهري البيانكل إغفال أو نقصان أو تقليل يف       
من لدن املكتب الوطين  باالستخالص أمر إلصدار ويؤدي منه التملص أو فيه التدليس وقع الذي الرسم مبلغ

إذا ثبت سوء  الرسم مبلغ من%100وترفع الغرامة إىل . وبالغرامة التكميلي بالرسم يتعلقاملغريب للسياحة 
 .النية
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 :بالتصويت من طرف مجلس المستشارين  تالتي قدمتها الحكومة ورفض ادة اإلضافيةـ الم

  
 المقدمةنص المادة 

 
 
 
 

 مادة
 إضافية

 المكررة مرتين 4المادة 

 برسم الممتلكات بالخارج المساهمة اإلبرائية

I- نطاق التطبيق 

 تعريف -1

تحدث مساهمة إبرائية برسم الممتلكات بالخارج المنشأة خارج القوانين المنظمة للصرف و للتشريع الجبائي قبل  

 .أدناه 2 من طرف األشخاص المشار إليهم في  4102فاتح يناير 

 األشخاص المعنيون-2

األشخاص الذاتيين والمعنويين المتوفرين على إقامة، مقر اجتماعي أو موطن ضريبي  تهم هذه المساهمة اإلبرائية 

أدناه في ميدان الرقابة على الصرف المنظم بالظهير  I-3بالمغرب والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في 

كات بالخارج أو بالعمالت المتعلق بالممتل( 0151أكتوبر  03) 0731ربيع الثاني  02بتاريخ   358-59-1الشريف رقم

 5األجنبية وكذا المخالفات الجبائية المرتبطة بها والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 

ذي الحجة  01بتاريخ  232-06-1الصادر بالظهير الشريف رقم  4113للسنة المالية  27-16من قانون المالية رقم 

 .كما تم تتميمها وتغييرها( 4116ديسمبر  70) 0243

  مخالفات الصرف المعنية -6

 71) 0761ذي القعدة  5تهم هذه المساهمة مخالفات الصرف المنظمة بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ  
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 المقدمةنص المادة 

 
 :المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف و المتعلقة بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل( 0121غشت 

 كل من األشكال،أمالك عقارية بأي ش - أ

  ، أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين مملوكة بالخارج - ب

 .ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، هيئات للقرض أو مصارف موجودة بالخارج - ت

 المخالفات الجبائية المعنية -4

من قانون المالية  5هذه المساهمة المخالفات المنظمة بموجب المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة  تهم

 .السالف الذكر 27-16رقم 

ويتعلق األمر ال سيما بالمخالفات المتعلقة بعدم التصريح بالدخول والحاصالت واألرباح وزائد القيمة برسم  

 .أعاله I-3الممتلكات العقارية والقيم المنقولة والموجودات من العمالت األجنبية بالخارج كما هو مشار إليه في 

II-االلتزامات و الشروط 

 الشروط -2

أعاله أن يستفيدوا من إلغاء العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفات الصرف   I-2ر إليهم في يمكن لألشخاص المشا 

 :أعاله، وفق الشروط التالية 2و 7وكذا تلك المتعلقة بالمخالفات الجبائية المشار إليهما في 

لخارج كما هو أن يقوموا بإيداع قرار مكتوب على مطبوع نموذجي يعده  مكتب الصرف يبين نوعية الممتلكات با (0

-05-1أعاله لدى إحدى مؤسسات القرض أو الهيئات المماثلة المنظمة بالظهير الشريف رقم  I-3مشار إليها في 

المتعلق بمؤسسات القرض والهيئات  03-34بمثابة قانون رقم ( 4116فبراير  02) 0243محرم  05بتاريخ  178
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 المقدمةنص المادة 

 
 المماثلة، 

 يقوموا بجلب الموجودات واألموال على شكل عمالت نقدية وكذا الدخول والحاصالت المرتبطة بهم، أن (4

 .أدناه III-1أن يقوموا بأداء مساهمة إبرائية وفق األسعار المحددة في  (7

 إلتزامات التصريح -2

 :أعاله البيانات التالية II-1يجب أن يتضمن التصريح المنصوص عليه في  

 ها ؛ـومات المطلوبة عادة  من  طرف  مؤسسات  القرض و الهيئات المماثلة لفتح حساب بنكي لديمجموع المعل )0

 .أعاله مع قيمتهم المطابقة I-3نوعية وبيان الموجودات المنصوص عليها في )  4

السالف الذكر المطابق  72-17ويجب أن يودع التصريح لدى أحد مؤسسات القرض المنظمة بموجب القانون رقم  

 . موذج المعد من طرف مكتب الصرف لهذا الغرضللن

و   I-3-2و I-3-1ويجب أن يرفق بهذا التصريح الوثائق التي تثبت قيمة اقتناء الممتلكات المشار إليها في  

 . I-3-3الكشوفات الحسابية البنكية األخيرة التي تبين قيمة الودائع النقدية المشار إليها في 

 واجبات مؤسسات القرض والهيئات المماثلة - 3

السالف الذكر أن تقوم  72-17يتعين على مؤسسات القرض والهيئات المماثلة المنظمة بموجب القانون رقم  

 :بالواجبات التالية

من أجل  أن تفتح حسابا بالدرهم القابل للتحول أو بالعملة األجنبية في إسم األشخاص الذاتيين أو المعنويين المعنيين -أ 

 إيداع الموجودات والودائع بالعملة األجنبية،
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 المقدمةنص المادة 

 
أدناه و دفعها إلى قابض إدارة  III-1أن تقتطـع من المنبع المساهمة اإلبرائيـة بالسعر المنصوص عليـه فـي  -ب 

الضرائب التابع لها مقرها وذلك خالل الشهر الموالي للشهر الذي تم خالله توطين الموجودات و العمالت 

 .األجنبية

نظائر على مطبوع نموذجي يعده مكتب الصرف مؤرخ ( 7)يتم كل دفع بواسطة بيان إعالم بالدفع محرر في ثالثة 

 وموقع من قبل الطرف الدافع يبين فقط رقم التصريح والمبالغ المرجعة ومبلغ المساهمة المدفوعة،

المديرية العامة للضرائب خالل أن ترسل نظائر بيان االعالم بالدفع إلى المقر المركزي لمكتب الصرف وإلى  -ج 

 .الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه دفع المساهمة

III- سعر و أداء المساهمة اإلبرائية 

 سعر المساهمة اإلبرائية -2

 :يحدد سعر المساهمة اإلبرائية في 

2) 01 :% 

 من قيمة االقتناء للممتلكات العقارية الموجودة بالخارج، -

قيمة االكتتاب أو االقتناء لألصول المالية و القيم المنقولة و غيرها من سندات رأس المال أو الدين  من -

 الموجودة بالخارج،

في سوق الصرف بالمغرب %  51من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب و التي يجب بيعها بنسبة % 5 (2

بية أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات القرض مقابل الدرهم و الباقي يودع في حسابات بالعملة األجن

 .أو الهيئات المماثلة المتواجدة بالمغرب
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 المقدمةنص المادة 

 
 اإلبرائية أداء المساهمة -2

أعاله الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات  III-1يبرئ أداء المساهمة المشار إليها في  

 .التنظيمية للصرف

كما أن أداء هذه المساهمة يبرىء المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر  

والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات االقرار و الدفع و األداء المنصوص عليها في 

 .المدونة العامة للضرائب

 اإلبرائية مةرصد الحاصل من المساه -6

 .يرصد الحاصل من المساهمة للميزانية العامة للدولة و يدرج في البند المتعلق بالموارد الجبائية االستثنائية 

IV- الجزاءات 

 الجزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل األشخاص المعنيين -2

 II (0والواجبات المنصوص عليها في  يفقد األشخاص الذاتيون و المعنويون المعنيين الذين لم يحترموا الشروط 

اعاله الحق في االستفادة من تدابير هذه المساهمة و يبقوا خاضعين للمقتضيات التنظيمية للصرف والتشريع الجبائي ( 4و

 .الجاري به العمل

 الجزاء عن عدم احترام الواجبات من قبل مؤسسات القرض و الهيئات المماثلة- 2

يئات المماثلة التي لم تقم بدفع مبلغ المساهمة اإلبرائية داخل األجل المنصوص عليه تتعرض مؤسسات القرض واله 

 05-13أعاله، زيادة على أداء مبلغ المساهمة اإلبرائية، لتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانـون رقـم  II-3في 
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 المقدمةنص المادة 

 
ماي  7) 0240محرم  41بتاريخ  175-00-1بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادرة بمقتضى الظهير رقم 

 .كما تم تغييره وتتميمه ( 4111

- Vمقتضيات مختلفة 

 مدة التطبيق - 1

الكتتاب التصريح وأداء  4102دجنبر  70إلى غاية  4102تمنح لألشخاص المعنيين مدة سنة تبتدئ من فاتح يناير  

 . المساهمة اإلبرائية برسم الممتلكات بالخارج

 الضمانات -2

ألشخاص المعنيون والذين اكتتبوا برسم المساهمة اإلبرائية على ضمان كتمان الهوية يشمل مجموع يحصل ا 

المتعلق  03-34من القانون رقم  31العمليات المنجزة برسم هذه المساهمة ويستفيدون لهذا الغرض من مقتضيات الفصل 

 . بمؤسسات القرض و الهيئات المماثلة المشار إليه أعاله

ال يمكن أن تجرى أية مالحقة إدارية أو قضائية برسم الممتلكات  كما أنه بعد أداء مبلغ المساهمة اإلبرائية ، 

 .المصرح بها ضد األشخاص المعنيين سواء برسم المقتضيات التنظيمية للصرف أو برسم التشريع الجبائي 

 مقتضيات عامة -6

-59-1المصرح بها في هذا اإلطار خاضعة بعد تاريخ التصريح لمقتضيات الظهير الشريف رقم  تظل الممتكات 

 .السالف الذكر المتعلق بالممتلكات بالخارج أو بالعمالت األجنبية و كذا لمقتضيات المدونة العامة للضرائب 358
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية 

 وافق عليه مجلس النواب كما

بمجلس  نص المادة المعدلة
 المستشارين

   ح  ا    زل     أذو   ت خ   ت ا   ل ا     ي ا     ي      ف     ب  ا ط ق
 5ا   دة 

 I.- الذين يرغبون يف  منحة ختول لألشخاص الذاتيني أصحاب املأذونيات 4102ديسمرب  70إىل  4102حتدث خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير
ريف رقم التنازل ، لفائدة اإلدارة ، عن مأذونيات خدمات النقل العمومي اجلماعي للمسافرين عرب الطرق الذين حصلوا عليها وفق أحكام الظهري الش

غلة هذه املأذونيات مست بشأن النقل بواسطة السيارات عرب الطرق، سواء كانت( 0167نوفمرب  04)0717من مجادى اآلخرة  42الصادر يف  0.67.461
 . من لدن الغري أو غري مستغلة

 :   حيدد املبلغ األقصى للمنحة حسب درجة املركبة وطول اخلط موضوع املأذونية حمسوبا وفق اجلدول بعده  
إىل أقل  1املقطع من  

 كلم   51من 

إىل  51املقطع من 
 كلم  011أقل من 

إىل  011املقطع من 
 كلم411أقل من 

 411املقطع من 
 211إىل أقل من 
 كلم

 211املقطع من  
 كلم وما فوق

حافالت  من 
 الدرجة األوىل

 كلم/درهم 7111 كلم/درهم 2111 كلم/درهم 5111 كلم/درهم 6111
4111 

 كلم/درهم

حافالت من 
 الدرجة الثانية

 كلم/درهم 4111 كلم/درهم 7111 كلم/درهم 2111 كلم/درهم 5111
0111 

 كلم/درهم

 حافالت  من
 الدرجة الثالثة

 ــ ــ كلم/درهم 4111 كلم/درهم 7111 كلم/درهم 2111

 

 . 4102للسنة املالية  001.07من قـانون املالية رقم  5من املادة  IIIختول املنحة وفقا ألحكام البند  
  

 II.-  التابع للسلطة احلكومية املكلفة بالنقل" والسالمة الطرقيةمديرية النقل عرب الطرق "تتحمل ميزانية مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة  واملسمى  
 .متويل املنحة املذكورة أعاله يف حدود سقف سنوي يتم حتديده ضمن برنامج إطار ميتد على طول مدة الربنامج

    حذف هذه ا   دة
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية 

 كما وافق عليه مجلس النواب
 بمجلس المستشارين المادة المعدلة نص

   ح   أه ل    والت خ   ت ا   ل ا     ي ا     ي      ف     ب  ا ط ق
 2ا   دة 

 
 I.- منحة لتأهيل مقاوالت خدمات النقل العمومي  4106ديسمرب  70إىل  4102حتدث خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير

 . اجلماعي للمسافرين عرب الطرق

 

ختول املنحة لكل مقاولة ترغب يف االستفادة من برنامج تأهيل هذه املقاوالت وذلك بعد إيداع طلب وفق منوذج معد من قبل  
جلنة تأهيل خدمات النقل العمومي اجلماعي "السلطة احلكومية املكلفة بالنقل وطبقا للشروط احملددة يف دفرت حتمالت يعد من لدن 

ويوافق على هذا . 4102للسنة املالية  001.07من قانون املالية رقم  5من املادة  IIIص عليها يف البند املنصو " للمسافرين عرب الطرق
 .الدفرت بقرار مشرتك للوزير املكلف بالنقل والوزير املكلف باملالية 

 
وال يتعدى مبلغها مائيت  4102للسنة املالية  001.07من قانون املالية رقم  5من املادة  IIIختول املنحة طبقا ألحكام البند  

 .درهم كحد أقصى بالنسبة لكل مقاولة ( 411.111)ألف 
 
 II.-  التابع للسلطة " مديرية النقل عرب الطرق والسالمة الطرقية"تتحمل ميزانية مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة واملسمى

 .  نوي يتم حتديده ضمن برنامج إطار ميتد على طول مدة الربنامجمتويل املنحة املذكورة أعاله يف حدود سقف س  احلكومية املكلفة بالنقل
 

    حذف هذه ا   دة
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية 

 كما وافق عليه مجلس النواب
 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

   ح           ب ت ا   ل ا ط  ي   بض ئع  ح  ب ا غ  
ا   ل ا     ي ا     ي  ألشخ ص داخل ا  سط ا   وي  و   ب ت

 و  ح   ك    
    ب ت ذات  ح ك     ل ا ط  ي   بض ئع  ح  ب ا غ  

 8ا   دة 
 

منحة  4106ديسمرب  70إىل  4102حتدث خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير  
العمومي اجلماعي لتجديد مركبات النقل الطرقي للبضائع حلساب الغري ومركبات النقل 

لألشخاص داخل الوسط القروي ومنحة تكسري مركبات ذات حمرك للنقل الطرقي للبضائع 
 .حلساب الغري

 

منحة جتديد مركبات النقل الطرقي للبضائع حلساب الغري والنقل العمومي اجلماعي  -0
 .لألشخاص داخل الوسط القروي

 :ينبغي أن تستجيب املركبات املعنية هبذه العملية للشروط التالية 
سنة عند تاريخ إيداع طلب جتديد املركبة لدى املصاحل املختصة  05أال يقل عمرها عن  -

 التابعة للسلطة احلكومية املكلفة بالنقل ؛

ثين أن تكون يف وضعية استغالل ملدة ثالثة أشهر على األقل بدون انقطاع خالل اإل -
 عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداع طلب التجديد السالف الذكر ؛

أن تكون يف ملكية الناقلني الذين قاموا بإيداع طلب االستفادة من هذه املنحة قبل فاتح  -

   ح           ب ت ا   ل ا ط  ي   بض ئع  ح  ب ا غ  
 و   ب ت ا   ل ا     ي ا     ي  ألشخ ص داخل ا  سط ا   وي و  ح   ك    

  ح ك     ل ا ط  ي   بض ئع  ح  ب ا غ     ب ت ذات 
 8ا   دة 
 

منحة لتجديد مركبات النقل  2124ديسمرب  70إىل  4102حتدث خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير  
الطرقي للبضائع حلساب الغري ومركبات النقل العمومي اجلماعي لألشخاص داخل الوسط القروي ومنحة تكسري 

 .طرقي للبضائع حلساب الغريمركبات ذات حمرك للنقل ال
 

منحة جتديد مركبات النقل الطرقي للبضائع حلساب الغري والنقل العمومي اجلماعي لألشخاص داخل الوسط  -0
 .القروي

 :ينبغي أن تستجيب املركبات املعنية هبذه العملية للشروط التالية 
سنة عند تاريخ إيداع طلب جتديد املركبة لدى املصاحل املختصة التابعة للسلطة احلكومية  05أال يقل عمرها عن  -

 املكلفة بالنقل ؛

أن تكون يف وضعية استغالل ملدة ثالثة أشهر على األقل بدون انقطاع خالل اإلثين عشر شهرا السابقة لتاريخ  -
 إيداع طلب التجديد السالف الذكر ؛

، وعندما  4107أن تكون يف ملكية الناقلني الذين قاموا بإيداع طلب االستفادة من هذه املنحة قبل فاتح يونيو  -
أن تكون يف ملكية شريك أو عدة شركاء مسامهني يف  4102يتعلق األمر بشخص اعتباري أسس بعد فاتح يناير 

 . 4107الشركة قبل فاتح يونيو 
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أن  4102، وعندما يتعلق األمر بشخص اعتباري أسس بعد فاتح يناير  4107يونيو 
 . 4107 يف الشركة قبل فاتح يونيو تكون يف ملكية شريك أو عدة شركاء مسامهني

 :جيب على مالك املركبة املعنية بالتجديد 

بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع حلساب الغري ، أن يكون مقيدا بالسجل اخلاص باملهنة  -
، وإذا تعلق األمر بالشخص اإلعتباري املشار إليه أعاله جيب  4102قبل فاتح يناير 

 4102يكونوا مقيدين بالسجل اخلاص باملهنة قبل فاتح يناير  على الشركاء املسامهني أن
 ؛

بالنسبة للنقل العمومي اجلماعي لألشخاص داخل الوسط القروي ، أن يتوفر على  -
عند تاريخ إيداع "( ج"مركبة من الدرجة الثالثة صنف )ترخيص النقل بالوسط القروي 

 .الطلب

 :وتبقى االستفادة من املنحة مشروطة باستجابة الناقلني املؤهلني للشروط التالية  
 :بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع حلساب الغري  -

االلتزام باقتناء مركبة جديدة ذات وزن إمجايل مأذون به للمركبة حمملة يساوي أو * 
 طنا؛ 05يفوق 

وضع املركبة املزمع جتديدها رهن إشارة اإلدارة أو اجلهة املكلفة من طرفها ، وذلك * 
 هبدف إتالفها وسحبها النهائي من السري على الطرق ؛

وجوب توفر املركبة املقتناة على أجهزة السالمة طبقا للنصوص التنظيمية اجلاري هبا * 
 .العمـل 

 :بالتجديد  جيب على مالك املركبة املعنية

،  4102بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع حلساب الغري ، أن يكون مقيدا بالسجل اخلاص باملهنة قبل فاتح يناير  -
وإذا تعلق األمر بالشخص اإلعتباري املشار إليه أعاله جيب على الشركاء املسامهني أن يكونوا مقيدين بالسجل 

 ؛ 4102اخلاص باملهنة قبل فاتح يناير 

نسبة للنقل العمومي اجلماعي لألشخاص داخل الوسط القروي ، أن يتوفر على ترخيص النقل بالوسط القروي بال -
 .عند تاريخ إيداع الطلب"( ج"مركبة من الدرجة الثالثة صنف )

 :وتبقى االستفادة من املنحة مشروطة باستجابة الناقلني املؤهلني للشروط التالية 
 :للبضائع حلساب الغري بالنسبة للنقل الطرقي  -

 طنا؛ 05االلتزام باقتناء مركبة جديدة ذات وزن إمجايل مأذون به للمركبة حمملة يساوي أو يفوق * 

وضع املركبة املزمع جتديدها رهن إشارة اإلدارة أو اجلهة املكلفة من طرفها ، وذلك هبدف إتالفها وسحبها * 
 النهائي من السري على الطرق ؛

 .وجوب توفر املركبة املقتناة على أجهزة السالمة طبقا للنصوص التنظيمية اجلاري هبا العمـل * 

وميكن لناقلي البضائع حلساب الغري االستفادة من ثالثة منح جتديد ثالث مركبات ذات حمرك القتناء مركبة  
ى الناقلني املؤهلني االستجابة للشروط ويف هذه احلالة ، يتعني عل. واحدة ذات حمرك تستجيب للشروط السالفة الذكر

 .السالفة الذكر وأن ال يتجاوز املبلغ اإلمجايل للمنح مثن اقتناء املركبة ذات حمرك اجلديدة
 :بالنسبة للنقل العمومي اجلماعي لألشخاص داخل الوسط القروي  -

ب لشروط التهيئة التقنية اخلاصة مقعدا يعادل أو يقل عمرها عن سنتني وتستجي 05االلتزام باقتناء مركبة ذات * 
 طبقا للنصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل ؛" ج"باملركبات من الدرجة الثالثة صنف 
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تفادة من ثالثة منح جتديد ثالث مركبات وميكن لناقلي البضائع حلساب الغري االس 
ويف هذه احلالة . ذات حمرك القتناء مركبة واحدة ذات حمرك تستجيب للشروط السالفة الذكر

، يتعني على الناقلني املؤهلني االستجابة للشروط السالفة الذكر وأن ال يتجاوز املبلغ اإلمجايل 
 .للمنح مثن اقتناء املركبة ذات حمرك اجلديدة

 :النسبة للنقل العمومي اجلماعي لألشخاص داخل الوسط القروي ب -

مقعدا يعادل أو يقل عمرها عن سنتني وتستجيب  05االلتزام باقتناء مركبة ذات * 
طبقا للنصوص " ج"لشروط التهيئة التقنية اخلاصة باملركبات من الدرجة الثالثة صنف 

 التنظيمية اجلاري هبا العمل ؛

ع جتديدها رهن إشارة اإلدارة أو اجلهة املكلفة من طرفها ، وذلك وضع املركبة املزم* 
 هبدف إتالفها وسحبها النهائي من السري على الطرق ؛

وجوب توفر املركبة املقتناة على أجهزة السالمة طبقا للنصوص التنظيمية اجلاري هبا * 
 .العمل

 
 .عمر املركبة ابتداء من تاريخ وضعها يف السري ألول مرة حيتسب 
 :حيدد مبلغ املنحة على النحو التايل  
 
 
 
 

 (   ب  ذات  ح ك)ا   ل ا ط  ي   بض ئع  ح  ب ا غ   

وضع املركبة املزمع جتديدها رهن إشارة اإلدارة أو اجلهة املكلفة من طرفها ، وذلك هبدف إتالفها وسحبها * 
 النهائي من السري على الطرق ؛

 .املقتناة على أجهزة السالمة طبقا للنصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل وجوب توفر املركبة* 

 .حيتسب عمر املركبة ابتداء من تاريخ وضعها يف السري ألول مرة 
 :حيدد مبلغ املنحة على النحو التايل  
 

 (   ب  ذات  ح ك)ا   ل ا ط  ي   بض ئع  ح  ب ا غ   
 مبلغ املنحة بالدرهم

 سن املركبة املتلفة

الوزن اإلمجايل املأذون 
به للمركبة حمملة يفوق  

طن ويقل عن  3,5
 أطنان 1

الوزن اإلمجايل املأذون 
به للمركبة حمملة 
 1يعادل أو يفوق 

أطنان ويقل أو يعادل 
 طن 02

الوزن اإلمجايل 
املأذون به للمركبة 

 02حمملة يفوق 
 طن

 41و 05ما بني 
 سنة

075.111 051.111 401.111 

 011.111 071.111 005.111 سنة 41يفوق 
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 مبلغ املنحة بالدرهم

 سن املركبة املتلفة

الوزن اإلمجايل 
املأذون به للمركبة 

 3,5حمملة يفوق  
 1طن ويقل عن 

 أطنان

الوزن اإلمجايل 
املأذون به للمركبة 
حمملة يعادل أو 

أطنان  1يفوق 
ويقل أو يعادل 

 طن 02

الوزن اإلمجايل 
املأذون به للمركبة 

 02حمملة يفوق 
 طن

 05ما بني 
 سنة 41و

075.111 051.111 401.111 

 011.111 071.111 005.111 سنة 41يفوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :ا   ل ا ط  ي   بض ئع  ح  ب ا غ  

 :ا   ل ا ط  ي   بض ئع  ح  ب ا غ  
    ل ا ح و  ت ،   ط رة

   ف   ط رة    ل ا ح و  ت ،
   ط رة أو    ف   ط رة    د  ع    ب ه  ذات  ح ك

 مبلغ املنحة بالدرهم

 سن املركبة املتلفة
 الوزن اإلمجايل املأذون به للمركبة

 طن 02يقل أو يعادل  حمملة

 الوزن اإلمجايل املأذون به للمركبة
 طن 02حمملة يفوق 

 41و 05ما بني 
 سنة

001.111 071.111 

 015.111 11.111 سنة 41يفوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ا   ل ا     ي ا     ي  ألشخ ص داخل ا  سط ا   وي
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    ل ا ح و  ت ،   ط رة

   ف   ط رة    ل ا ح و  ت ،
   ط رة أو    ف   ط رة    د  ع    ب ه  ذات  ح ك

 مبلغ املنحة بالدرهم

 سن املركبة املتلفة
 الوزن اإلمجايل املأذون به للمركبة

 طن 02حمملة يقل أو يعادل 

 الوزن اإلمجايل املأذون به للمركبة
 طن 02حمملة يفوق 

 41و 05ما بني 
 سنة

001.111 071.111 

 015.111 11.111 سنة 41يفوق 

 
 ا   ل ا     ي ا     ي  ألشخ ص داخل ا  سط ا   وي

 "(ج"   ب ت ا  ر   ا ث  ث    ف )
 مبلغ  املنحة بالدرهم

 مركبة جديدة سن املركبة يقل أو يعادل سنتني سن املركبة املتلفة

 001.111 11.111 سنة 41و 05ما بني 

 11.111 31.111 سنة 41يفوق 

 

 "(ج"   ب ت ا  ر   ا ث  ث    ف )
 مبلغ  املنحة بالدرهم

 مركبة جديدة سن املركبة يقل أو يعادل سنتني املتلفة سن املركبة

 001.111 11.111 سنة 41و 05ما بني 

 11.111 31.111 سنة 41يفوق 

 
 .منحة تكسري مركبات ذات حمرك للنقل الطرقي للبضائع حلساب الغري  -5 
 :ينبغي أن تستجيب املركبات املعنية هبذه العملية للشروط التالية  

سنة عند تاريخ إيداع طلب تكسري املركبة لدى املصاحل  املختصة التابعة للسلطة  02أال يقل عمرها عن  -
 احلكومية املكلفة بالنقل؛

 أطنان ؛ 8أن يعادل أو يفوق وزهنا اإلمجايل املأذون به حمملة  -

شهرا السابقة  أن تكون يف وضعية استغالل ملدة ثالثة أشهر على األقل بدون انقطاع خالل اإلثين عشر -
 لتاريخ إيداع طلب التكسري ؛

أن تكون يف ملكية الناقلني الذين قاموا بإيداع طلب االستفادة من املنحة املذكورة قبل فاتح يونيو  -
أن تكون يف ملكية  .510، و عندما يتعلق األمر بشخص اعتباري أسس بعد فاتح يناير  5105

 .5105اتح يونيو شريك أو عدة شركاء مسامهني يف الشركة قبل ف

وإذا .  4102جيب على مالك املركبة املعنية بالتكسري أن يكون مقيدا بالسجل اخلاص باملهنة قبل فـاتح يناير  
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 .منحة تكسري مركبات ذات حمرك للنقل الطرقي للبضائع حلساب الغري  -5 
 :ينبغي أن تستجيب املركبات املعنية هبذه العملية للشروط التالية  

سنة عند تاريخ إيداع طلب تكسري املركبة لدى  02أال يقل عمرها عن  -
 التابعة للسلطة احلكومية املكلفة بالنقل؛ املصاحل  املختصة

 أطنان ؛ 8أن يعادل أو يفوق وزهنا اإلمجايل املأذون به حمملة  -

أن تكون يف وضعية استغالل ملدة ثالثة أشهر على األقل بدون انقطاع خالل  -
 اإلثين عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداع طلب التكسري ؛

أن تكون يف ملكية الناقلني الذين قاموا بإيداع طلب االستفادة من املنحة  -
، و عندما يتعلق األمر بشخص اعتباري  5105املذكورة قبل فاتح يونيو 
أن تكون يف ملكية شريك أو عدة شركاء  .510أسس بعد فاتح يناير 

 .5105مسامهني يف الشركة قبل فاتح يونيو 

عنية بالتكسري أن يكون مقيدا بالسجل اخلاص باملهنة قبل جيب على مالك املركبة امل 
وإذا تعلق األمر بالشخص االعتباري املشار إليه أعاله ، جيب على .  4102فـاتح يناير 

 .4102الشركاء املسامهني أن يكونوا مقيدين بالسجل اخلاص باملهنة قبل فاتح يناير 

املزمع تكسريها رهن إشارة اإلدارة  وتبقى االستفادة من املنحة مشروطة بوضع املركبة 
 .أو اجلهة املكلفة من طرفها، وذلك هبدف إتالفها وسحبها النهائي من السري على الطرق

 .حيتسب سن املركبة ابتداء من تاريخ وضعها يف السري ألول مرة 

  
 :حيدد مبلغ املنحة على النحو التايل 

تعلق األمر بالشخص االعتباري املشار إليه أعاله ، جيب على الشركاء املسامهني أن يكونوا مقيدين بالسجل اخلاص 
 .4102باملهنة قبل فاتح يناير 

ى االستفادة من املنحة مشروطة بوضع املركبة املزمع تكسريها رهن إشارة اإلدارة أو اجلهة املكلفة من وتبق 
 .طرفها، وذلك هبدف إتالفها وسحبها النهائي من السري على الطرق

 .حيتسب سن املركبة ابتداء من تاريخ وضعها يف السري ألول مرة 

  
 :حيدد مبلغ املنحة على النحو التايل 

 ا بض ئع  ح  ب ا غ    ل 
 (   ب  ذات  ح ك)

 مبلغ  املنحة بالدرهم

 سن املركبة املتلفة

الوزن اإلمجايل املأذون به 
للمركبة حمملة يقل أو يساوي 

 طن 02

الوزن اإلمجايل املأذون به 
 طن 02للمركبة حمملة يفوق 

 065.111 075.111 سنة 41و 05ما بني 

 021.111 005.111 سنة 41يفوق 

 
 II.-  يف حالة تكليف اإلدارة هليئة أخرى بعملية إتالف وتكسري املركبات وجب على هذه اهليئة أن تؤدي

 .لفائدة اإلدارة ، عن كل مركبة مت إتالفها أو تكسريها ، مقابل القيمة املتفق عليها بينهما
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   ل ا بض ئع  ح  ب ا غ  
 (   ب  ذات  ح ك)

 املنحة بالدرهم  مبلغ

 سن املركبة املتلفة

الوزن اإلمجايل املأذون به 
للمركبة حمملة يقل أو يساوي 

 طن 02

الوزن اإلمجايل املأذون به 
 02للمركبة حمملة يفوق 

 طن

 065.111 075.111 سنة 41و 05ما بني 

 021.111 005.111 سنة 41يفوق 

 
 II.-  بعملية إتالف وتكسري املركبات وجب يف حالة تكليف اإلدارة هليئة أخرى

على هذه اهليئة أن تؤدي لفائدة اإلدارة ، عن كل مركبة مت إتالفها أو تكسريها ، مقابل القيمة 
 .املتفق عليها بينهما

 III.-  ميكن لألشخاص الذين قاموا بإيداع ملفات التجديد لدى املصاحل
واليت مل يتم التأشري  4102بل فاتح يناير ق املختصة التابعة للسلطة احلكومية املكلفة بالنقل

عليها من طرف اخلازن الوزاري املختص ، أن يستفيدوا من املقتضيات اجلاري هبا العمل قبل 
 .هذا التاريخ

 IV.-  مديرية النقل عرب "تتحمل ميزانية مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة املسمى
مية املكلفة بالنقل ، متويل املنح احملدثة مبوجب التابع للسلطة احلكو " الطرق والسالمة الطرقية

 III.- لتابعة للسلطة احلكومية ميكن لألشخاص الذين قاموا بإيداع ملفات التجديد لدى املصاحل املختصة ا
واليت مل يتم التأشري عليها من طرف اخلازن الوزاري املختص ، أن يستفيدوا من  4102قبل فاتح يناير  املكلفة بالنقل

 .املقتضيات اجلاري هبا العمل قبل هذا التاريخ
 IV.-  مديرية النقل عرب الطرق والسالمة الطرقية"تتحمل ميزانية مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة املسمى "

يف ، 2124د   ب   62إ ى غ     التابع للسلطة احلكومية املكلفة بالنقل ، متويل املنح احملدثة مبوجب هذه املادة 
  .درهم (771.111.111)حدود سقف سنوي يبلغ ثالمثائة وثالثني مليون 
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية 

 كما وافق عليه مجلس النواب
 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

 .درهم( 771.111.111)هذه املادة يف حدود سقف سنوي يبلغ ثالمثائة وثالثني مليون 
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية 
 كما وافق عليه مجلس النواب

 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

 المكررة  11المادة 

 "صندوق دعم التماسك االجتماعي"تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى 
 

من قانون المالية  01، أحكام المادة  4102ابتداء من فاتح يناير  تتم على النحو التالي ،
بتاريخ  0.04.01الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  4104للسنة المالية  44.04رقم 
 45، كما تم نسخها وتعويضها بالمادة ( 4104ماي  06) 0277من جمادى اآلخرة  42

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  4107للسنة المالية  005.04من قانون المالية رقم 
 ( : 4104ديسمبر  41) 0272من صفر  02بتاريخ  0.04.53

 ............................................. -.I-.01المادة "
 .وصرف نفقاته "........................................... 

"II.-  يتضمن هذا الحساب: 

 :في الجانب الدائن " 
 "من حصيلة الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة % 51 -"

 ( 0133أكتوبر  1..................... )من المبلغ  2,5% -"
........................................................ " 
........................................................ " 

 :في الجانب المدين " 
 "........................................................ 

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

 المكررة  11المادة 

صندوق دعم التماسك "تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى 
 "االجتماعي

 

من قانون المالية رقم  01، أحكام المادة  4102ابتداء من فاتح يناير  تتم على النحو التالي ،
من  42بتاريخ  0.04.01الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  4104للسنة المالية  44.04

من قانون  45، كما تم نسخها وتعويضها بالمادة ( 4104ماي  06) 0277جمادى اآلخرة 
بتاريخ  0.04.53 رقم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 4107للسنة المالية  005.04المالية رقم 

 ( :4104ديسمبر  41) 0272من صفر  02
 ........................................رغبة  -.I-.01المادة "

 .وصرف نفقاته "........................................... 
"II.-  يتضمن هذا الحساب: 

 :في الجانب الدائن " 
والدخول المنصوص عليها "حصيلة المساهمة االجتماعية للتضامن المترتبة على األرباح  -"

 ؛للضرائب "من المدونة العامة  252في المادة 

الشخص لنفسه من "حصيلة المساهمة االجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه  -" 
من المدونة العامة للضرائب  224في المادة "مبنى معد للسكن الشخصي المنصوص عليها 

 ؛
 ؛من حصيلة الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة % 51 -"
 ؛( 0133أكتوبر  1..................... )من المبلغ  2,5% -"

........................................................ " 
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية 

 كما وافق عليه مجلس النواب
 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

 : خصوصية ............................ دفع المبالغ  -"
االستفادة من "الدعم المباشر للنساء األرامل في وضعية هشة وتحدد شروط ومعايير  -"

 ."م ومبلغه وطرق صرفه بنص تنظيميهذا الدع

 "........................................................ 
 :في الجانب المدين " 

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

........................................................ " 
  ؛خصوصية ............................ دفع المبالغ  -"
ومعايير االستفادة من هذا "عم المباشر للنساء األرامل في وضعية هشة وتحدد شروط الد -"

 ."الدعم ومبلغه وطرق صرفه بنص تنظيمي
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية 

 كما وافق عليه مجلس النواب
 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

 

 ترشيد استعمال المناصب
 التي أصبحت شاغرة خالل السنة المالية 

 22المادة 

من قانون  27مع مراعاة أحكام املادة  ،4102تستعمل حصريا ، ابتداء من فاتح يناير  
 74، كما وقع تغيريها وتتميمها وأحكام املادة  0116-0113للسنة املالية  1.16املالية رقم 

ملناصب اليت أصبحت شاغرة خالل السنة ، ا  4104للسنة املالية  44.04من قانون املالية رقم 
 .أوتنفيذا  لألحكام القضائية االستيداعبعد اإلحلاق و حاالت إعادة االدماج بعد املالية لتسوية 

 

 ترشيد استعمال المناصب 
 التي أصبحت شاغرة خالل السنة المالية

 22المادة 

       ن ا       ر    46، ع   ا  ة أحك م ا   دة 2124         ل ح    ، ا   اء    ف  ح   
       ن ا       ر    22و أحك م ا   دة          غ   ه  و      ه    1997-1996      ا        5..8

      ا        22-22   ا     ن ر    62         خه  و    ضه       دة   2121      ا        .48.1
ا     ب ا  ي أ بح  ش غ ة خالل ا     ا              ح الت إ  دة اإلد  ج     اإل ح ق و  ، 2122

 .    االس   اع أو     ذا  ألحك م ا  ض ئ   

  ى ا     ب ا خ       ظ ي ا  زارات و ا  ؤس  ت ا     ص    ه   ال  طبق أحك م هذه ا   دة
 ا    ر إ  ه  ا اله و  ى ا     ب  5..8        ر          ن ا  46في ا    ة األخ  ة    ا   دة 

 .ا  ذ  رة  أ اله .48.1       ن ا       ر    22ا     ص    ه  في ا    ة األخ  ة    ا   دة 
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية 

 كما وافق عليه مجلس النواب
 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

 الثالث  الباب
 أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة 

 65المادة 
املوارد املرصدة يف امليزانية العامة  ، باملبالغ املثبتة يف اجلدول التايل 4102حتدد خالل السنة املالية 

احلسابات اخلصوصية للخزينة كما هي مقدرة يف يف ميزانيات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة و يف و 
 :امللحق بقانون املالية هذا وكذا املبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك " أ"اجلدول 

 (بالدرهم)             
-.I  موارد الدولة:  تقديرات الموارد 

 
 000 .430 .430 .264 : ـ موارد الميزانية العامة  

 
ـ الضرائب المباشرة و الرسوم       

 .......................المماثلة 
79. 067 .000. 000 

 
 000 .000 .830 .80 ـ الضرائب غير المباشرة       

 
 000 .000 .700 .7 ـ الرسوم الجمركية       

 
 000 .500 .660 .14 ..ـ رسوم التسجيل و التمبر       

 
 للتذكرة .ـ حصيلة تفويت مساهمات الدولة       

 

ـ حصيلة مؤسسات االحتكار       
واالستغالالت والمساهمات المالية 

 للدولة
10. 841. 000. 000 

 
ـ عائدات أمالك الدولة       

...................... 
464. 500. 000 

 
ـ موارد مختلفة       

...................... 
4. 755. 430. 000 

 
والهبات و  ـ موارد اإلقتراضات      

 ......................الوصايا 
66. 112. 000. 000 

 
ـ موارد ميزانيات مرافق الدولة  

 .......المسيرة بصورة مستقلة  
3. 090. 438. 000 

 
ـ موارد الحسابات الخصوصية للخزينة  

...................... 
67. 656. 392. 000 

 
مجموع موارد الدولة 

...................... 
335. 177. 260. 000 

 

  
    

 
(بالدرهم)  

 

 الباب الثالث 
 أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة 

 65المادة 
املوارد املرصدة يف  ، باملبالغ املثبتة يف اجلدول التايل 4102حتدد خالل السنة املالية 

احلسابات اخلصوصية للخزينة  يف ميزانيات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة و يف امليزانية العامة و 
امللحق بقانون املالية هذا وكذا املبالغ القصوى للتكاليف والتوازن " أ"كما هي مقدرة يف اجلدول 

 :العام الناتج عن ذلك 

 (بالدرهم)            

 
 تقديرات الموارد :الدولة موارد 

 
 000 .230 .330 .313 : ـ موارد الميزانية العامة  

 
ـ الضرائب المباشرة و الرسوم    

 المماثلة 
77. 167 .000. 000 

 
 000 .000 .630 .80 ـ الضرائب غير المباشرة   

 
 000 .000 .700 .7 ـ الرسوم الجمركية   

 
 000 .500 .660 .14 .ـ رسوم التسجيل و التمبر    

 
 للتذكرة ـ حصيلة تفويت مساهمات الدولة    

 
ـ حصيلة مؤسسات االحتكار   

 واالستغالالت والمساهمات المالية للدولة
10. 841. 000. 000 

 
 000 .500 .464 ـ عائدات أمالك الدولة       

 
ـ موارد مختلفة       

...................... 
4. 755. 430. 000 

 
ـ موارد اإلقتراضات والهبات و       

 ......................الوصايا 
66. 112. 000. 000 

 
ـ موارد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة  

 .......بصورة مستقلة  
3. 090. 438. 000 

 
ـ موارد الحسابات الخصوصية للخزينة  

...................... 
69. 756. 392. 000 

 
الدولة مجموع موارد 

...................... 
335. 177. 260. 000 

 

  
   

 
(بالدرهم)  
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية 

 كما وافق عليه مجلس النواب
 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

-.II  المبالغ القصوى للتكاليف :نفقات الدولة 

 
 000 .163 .353 .199 : ـ نفقات التسيير للميزانية العامة  

 
ـ نفقات الموظفين       

...................... 
103. 700. 000. 000 

 
ـ نفقات المعدات والنفقات المختلفة       

...................... 
30. 959. 163. 000 

 
ـ التكاليف المشتركة       

...................... 
62. 028. 000. 000 

 
ـ النفقات الطارئة  و المخصصات       

 ................اإلحتياطية 
2. 666. 000. 000 

 
ـ نفقات الفوائد و العموالت المتعلقة  

 .............بالدين العمومي 
23. 934. 667. 000 

 
ـ نفقات استهالكات الدين العمومي  

 ....المتوسط و الطويل األجل 
33. 378. 262. 000 

 
ـ نفقات اإلستغالل لميزانيات مرافق  

 . الدولة المسيرة بصورة مستقلة
2 .185. 908. 000 

 
ـ نفقات اإلستثمار للميزانية العامة  

...................... 
49. 502. 282. 000 

 
ـ نفقات اإلستثمار لميزانيات مرافق  

 الدولة المسيرة بصورة مستقلة
904. 530 .000 

 
ـ نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة   

.............. 
57. 942. 473. 000 

 
مجموع نفقات الدولة 

...................... 
367. 201. 285. 000 

  
 -

.III 
 32. 024. 025. 000 ( I-II)زيادة التكاليف على الموارد  

 

 
 المبالغ القصوى للتكاليف :نفقات الدولة 

 
 000 .163 .353 .199 : ـ نفقات التسيير للميزانية العامة  

 
ـ نفقات الموظفين       

...................... 
103. 700. 000. 000 

 
ـ نفقات المعدات والنفقات المختلفة       

...................... 
30. 959. 163. 000 

 
ـ التكاليف المشتركة       

...................... 
62. 028. 000. 000 

 
ـ النفقات الطارئة  والمخصصات       

 ................اإلحتياطية 
2. 666. 000. 000 

 
ـ نفقات الفوائد و العموالت المتعلقة  

 .............بالدين العمومي 
23. 934. 667. 000 

 
ـ نفقات استهالكات الدين العمومي  

 ....المتوسط و الطويل األجل 
33. 378. 262. 000 

 
ـ نفقات اإلستغالل لميزانيات مرافق  

 . الدولة المسيرة بصورة مستقلة
2 .185. 908. 000 

 
ـ نفقات اإلستثمار للميزانية العامة  

...................... 
49. 502. 282. 000 

 
ـ نفقات اإلستثمار لميزانيات مرافق  

 الدولة المسيرة بصورة مستقلة
904. 530 .000 

 
ـ نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة   

.............. 
57. 942. 473. 000 

 
مجموع نفقات الدولة 

...................... 
367. 201. 285. 000 

  
 

-
.III 

 32. 024. 025. 000 ( I-II)زيادة التكاليف على الموارد  
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 "أ"الجدول 

 (15المادة )

 جدول التقييم اإلجمالي لمداخيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  

  4.12للخزينة لسنة  وأصناف الحسابات الخصوصية

 ( بالدرهم)

I-  الميزانية العامة 

 كما وافق عليها  الصيغة الجديدة
 مجلس المستشارين باإلجماع

 4502الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية 
 كما وافق عليه مجلس النواب

 الفصل المادة الفقرة بيان الموارد 2124تقديرات سنة  الفصل المادة الفقرة بيان الموارد 2124تقديرات سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املديرية العامة للضرائب 
 الضرائب املباشرة 

 
 
 

... 

... 

... 

... 

... 
 
 
 
 

 
01 
00 
04 

 
 

41 
40 
44 
47 
71 
21 
20 

 
 

 

 

 

1211 0.0.1.1.1.07.111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
0.111.111.111 

... 

... 

... 

... 

... 
 
 
 

411.111.111 

 املديرية العامة للضرائب 
 الضرائب املباشرة 

 
   ه   ا           ض      ى 

 .....األر  ح وا   اخ ل
... 
... 
... 
... 
... 

   ه   ا           ض    
 طب     ى          ا  خص 
          ب ى    ك  

 ......ا  خ ي 

 
01 
00 
04 
07 

 
41 
40 
44 
47 
71 
21 
20 
24 

1211 0.0.1.1.1.07.111 
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114.131.000.000 
 
 

252.252.428.111 

 

 
 
 

252.661.461.111 

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

جمموع موارد املديرية العامة   
 .........للضرائب

 

اإلقتصاد و جمموع موارد وزارة 
 .........املالية

.......... 

.......... 
 
 

 جمموع موارد امليزانية العامة

 

 

 

 

 

 

......... 

......... 

 

116.231.000.000 

 
 

467.763.201.111 
 
 
 
 
 

462.271.271.111 

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

جمموع موارد املديرية العامة 
 .....................للضرائب

 

 جمموع موارد وزارة اإلقتصاد واملالية
........................ 

.......... 

.......... 
 
 
 

 جمموع موارد امليزانية العامة
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III  الحسابات الخصوصية للخزينة 

 (بالدرهم)

 

 كما وافق عليها  الصيغة الجديدة
 مجلس المستشارين باإلجماع

 4502الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية 
 كما وافق عليه مجلس النواب

 الرقم  بيان الحسابات  2124موارد سنة  الرقم  بيان الحسابات  2124موارد سنة 
 
 

 
4.211.111.111 

... 

... 
 

68.228.658.111 
... 
... 
 

5..265.6.2.111 
 
 

الحسابات المرصدة ألمور  -7.0
 خصوصية 

 
 صندوق دعم التماسك االجتماعي

... 

... 
مجموع موارد الحسابات المرصدة 

 ....ألمور خصوصية 
... 
... 

مجموع موارد الحسابات 
 .........الخصوصية للخزينة 

 
 

 
 
 
 

7.0.1.1.1.13.122 

 
 

 
4.111.111.111 

 
 
 
 

56.041.561.111 
... 
... 

 
63.656.714.111 

الحسابات المرصدة ألمور  -7.0
 خصوصية 

 
 صندوق دعم التماسك االجتماعي 

... 

... 
مجموع موارد الحسابات المرصدة 

 ....ألمور خصوصية 
... 
... 

مجموع موارد الحسابات 
 .........الخصوصية للخزينة 

 
 
 

7.0.1.1.1.13.122 
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية 

 كما وافق عليه مجلس النواب
 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

صدار أدوات مالية أخرى  اإلذن في االقتراض وا 
 62المادة 

 
كل أداة مالية أخرى خالل السنة املالية و يف إصدار إقرتاضات  يؤذن للحكومة 

، من اخلارج يف حدود املبلغ املقدر للمداخيل املسجـلة يف الفصل  4102
حصيلة : "من امليزانية العامة  ) 44الفقرة ( 1511باملادة  0.0.1.1.1.07.111

 " .مقابل قيمة االقرتاضات اخلارجية –االقرتاض 
 

صدار  أدوات مالية أخرى اإلذن في االقتراض وا 
 62المادة 

 
يف   ،وف       وط ا     ص    ه  في ا    ة ا ث        ا   دة األو ى    هذا ا     ن ،يؤذن للحكومة

، من اخلارج يف حدود املبلغ املقدر للمداخيل  4102كل أداة مالية أخرى خالل السنة املالية و إصدار إقرتاضات 
 –حصيلة االقرتاض : "من امليزانية العامة  ) 44الفقرة ( 1511باملادة  0.0.1.1.1.07.111املسجـلة يف الفصل 

 " .مقابل قيمة االقرتاضات اخلارجية
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 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية 

 كما وافق عليه مجلس النواب
 بمجلس المستشارين نص المادة المعدلة

 
 68المادة 

يؤذن يف إصدار اقرتاضات داخلية  وكل أداة مالية أخرى ملواجهة مجيع تكاليف اخلزينة 
 . 4102خالل السنة املالية 

 
 

 68المادة 
يف     ا   دة األو ى    هذا ا     ن IIف       وط ا     ص    ه  في ا    ة يؤذن للحكومة و

في ح ود  4102إصدار اقرتاضات داخلية وكل أداة مالية أخرى ملواجهة مجيع تكاليف اخلزينة خالل السنة املالية 
   (  21ا    ة ) 8500     دة  1.1.0.0.0.13.000   ا  ب غ ا    ر     اخ ل ا       في ا   ل 

 ))اال   ا  ت ا  اخ    ا    سط  وا ط     األ ل -ح     اال   اض((ا   زا    ا      
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 1: التعديل رقم
 

 3المادة رقم 
 

 مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
 

  المادة األصلية
 

إن إحداث وتسيير مخازن وساحات االستخالص الجمركي من طرف كل شخص ذاتي  -1 - 16الفصل 
بعده يتوقفان على إذن مسبق لإلدارة التي توافق على المكان الذي ستقام  26أو معنوي، المعرف بها في الفصل 

 .به هذه المخازن والساحات وتهيئتهما
أن هذا اإلذن ال يكون الزما عندما يتعلق األمر بمِؤسسات عمومية مؤهلة لتخزين وحراسة البضائع  غير

 .داخل حظائر الموانئ أو المطارات، بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية محدثة لها
 4و 3يتحمل مستغل مخازن وساحات االستخالص الجمركي تجاه اإلدارة، طبقا للشروط الواردة في  -6

 .بعده، مسؤولية البضائع الموضوعة بمخازن و ساحات االستخالص الجمركي التي يسيرها 23لفصل من ا
عندما يتعلق األمر ببضائع موضوعة بمخازن و ساحات االستخالص الجمركي، الواقعة داخل حظائر 

أعاله، فإن  1 الموانئ أو المطارات والمستغلة من طرف المؤسسات العمومية المشار إليها في البند الثاني من
ربان الباخرة أو قائد الطائرة أو سائق الناقلة، أو ممثليهم القانونيين ال يتحررون من مسؤوليتهم تجاه اإلدارة 
بخصوص هذه البضائع إال في حالة قبول مستغل المخازن والساحات المذكورة بتحمل هذه المسؤولية مكان 

 .أعاله 45أو  44أو  44موجز المشار إليه في الفصول الناقل وتضمين هذا القبول كتابة على التصريح ال
يجب على مستغل مخازن وساحات االستخالص الجمركي أن يضع رهن إشارة اإلدارة، األماكن  -3

 .والوسائل الضرورية للقيام بالمراقبة الجمركية وفحص البضائع
 
 

 يل التعد
 
 

من طرف كل شخص  حات االستخالص الجمركي إن إحداث وتسيير مخازن وسا -1 - 16الفصل 
بعده يتوقفان على إذن  26، المعرف بها في الفصل معنوي يكون نشاطه الرئيسي اللوجستيك و النقل الدولي

 .مسبق لإلدارة التي توافق على المكان الذي ستقام به هذه المخازن والساحات وتهيئتهما
أن هذا اإلذن ال يكون الزما عندما يتعلق األمر بمِؤسسات عمومية مؤهلة لتخزين وحراسة البضائع  غير

 .داخل حظائر الموانئ أو المطارات، بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية محدثة لها
 4و 3يتحمل مستغل مخازن وساحات االستخالص الجمركي تجاه اإلدارة، طبقا للشروط الواردة في  -6

 .بعده، مسؤولية البضائع الموضوعة بمخازن و ساحات االستخالص الجمركي التي يسيرها 23لفصل من ا
عندما يتعلق األمر ببضائع موضوعة بمخازن و ساحات االستخالص الجمركي، الواقعة داخل حظائر 

أعاله، فإن  1 الموانئ أو المطارات والمستغلة من طرف المؤسسات العمومية المشار إليها في البند الثاني من
ربان الباخرة أو قائد الطائرة أو سائق الناقلة، أو ممثليهم القانونيين ال يتحررون من مسؤوليتهم تجاه اإلدارة 
بخصوص هذه البضائع إال في حالة قبول مستغل المخازن والساحات المذكورة بتحمل هذه المسؤولية مكان 

 .أعاله 45أو  44أو  44موجز المشار إليه في الفصول الناقل وتضمين هذا القبول كتابة على التصريح ال
  يجب على مستغل مخازن وساحات االستخالص الجمركي أن يضع رهن إشارة اإلدارة، األماكن -3

كما هو منصوص عليه في دفتر التحمالت  والوسائل الضرورية للقيام بالمراقبة الجمركية وفحص البضائع
 .بعده 6-16المشار اليه في الفصل 

 
 

قصد إضفاء المهنية على استغالل مخازن و ساحات االستخالص الجمركي، يقترح السماح  التبرير
بخلقها فقط من طرف الشركات التي تعمل في ميدان الخدمات اللوجبستكية و النقل الدولي مع االلتزام باحترام 

 .دفتر تحمالت واضح و دقيق
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 2: التعديل رقم
 3المادة رقم 

 الجمارك و الضرائب غير المباشرة مدونة
 

  المادة األصلية
 

الموضوعة بمخازن وساحات االستخالص الجمركي  إن المدة القصوى لبقاء البضائع -4 - 16الفصل 

 .بعده 102أو  22هي المدة المنصوص عليها في الفصلين 

بعده،  102في الفصل  وبعد انصرام هذا األجل، تعتبر متخلى عنها لدى الجمرك، طبقا للشروط المحددة

البضائع التي لم يقدم بشأنها تصريح مفصل يعين لها نظاما جمركيا أو التي لم يتم سحبها من الجمرك بعد تقديم 

تصريح مفصل بشأنها، وعلى المستغل وضع هذه البضائع رهن إشارة اإلدارة قصد بيعها أو إتالفها طبقا 

 .وما يليه من هذه المدونة 105ألحكام الفصل 

 

 يل التعد
الموضوعة بمخازن وساحات االستخالص الجمركي  إن المدة القصوى لبقاء البضائع -4 - 16الفصل 

 المدة ابتداء من تاريخ اكتتاب التصريح هذه تسري و بعده 102أو  22هي المدة المنصوص عليها في الفصلين 

 .بعده  6-16 المنصوص عليه في الفصل الجمركي، ساحات االستخالص الموجز بدخول البضائع إلى هذه المخازن و

بعده،  102وبعد انصرام هذا األجل، تعتبر متخلى عنها لدى الجمرك، طبقا للشروط المحددة في الفصل 

البضائع التي لم يقدم بشأنها تصريح مفصل يعين لها نظاما جمركيا أو التي لم يتم سحبها من الجمرك بعد تقديم 
غل وضع هذه البضائع رهن إشارة اإلدارة قصد بيعها أو إتالفها طبقا تصريح مفصل بشأنها، وعلى المست

 .وما يليه من هذه المدونة 105ألحكام الفصل 

 

 

يهدف التعديل المقترح إلى تحديد دقيق للتاريخ الذي يؤخذ بعين االعتبار لحساب المدة القصوى  التبرير
يوما مع ضرورة  44ركي المحدد في لبقاء البضائع الموضوعة في مخازن و ساحات االستخالص الجم

 .التنصيص على أن سريان هذا التاريخ  يبتدئ من الدخول الفعلي للبضائع للمخازن المذكورة
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 3: التعديل رقم
 3المادة رقم 

 مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
 

  المادة األصلية
 

يتوقف استغالل مخازن وساحات االستخالص الجمركي على توقيع المستغل تعهدا عاما  6-16الفصل 
 :مكفوال أو أي ضمانة أخرى مقبولين من طرف اإلدارة يتضمنان االلتزام بما يلي

 تقديم البضائع الموضوعة بمخازن وساحات االستخالص الجمركي عند أول طلب ألعوان اإلدارة؛( أ
أداء الرسوم والمكوس المستحقة عن البضائع الناقصة وكذا إن اقتضى الحال العقوبات المنصوص ( ب

 عليها في التشريع المعمول به؛
بتسليم البضائع المتخلى عنها بمخازن وساحات االستخالص الجمركي إلى اإلدارة عند انصرام ( ت

 .أعاله 26من الفصل  4األجل المشار إليه في 
 

 يل التعد
احترام دفتر تحمالت معد  على استغالل مخازن وساحات االستخالص الجمركي يتوقف 6-16 الفصل

تعهدا عاما مكفوال أو أي ضمانة أخرى مقبولين من طرف اإلدارة يتضمنان  توقيع المستغل و اإلدارة طرف من
 :االلتزام بما يلي

 عند أول طلب ألعوان اإلدارة؛تقديم البضائع الموضوعة بمخازن وساحات االستخالص الجمركي ( أ
أداء الرسوم والمكوس المستحقة عن البضائع الناقصة وكذا إن اقتضى الحال العقوبات المنصوص ( ب

 عليها في التشريع المعمول به؛
بتسليم البضائع المتخلى عنها بمخازن وساحات االستخالص الجمركي إلى اإلدارة عند انصرام ( ت

 .أعاله 26الفصل  من 4األجل المشار إليه في 
 

يهدف التعديل المقترح إلى فرض التزام على المستغل يتعلق بخضوعه لدفتر تحمالت بهدف  التبرير
 . تأطير جيد للعمل داخل مخازن و ساحات االستخالص الجمركي
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 4التعديل رقم 
 خمس مراتالمكررة  3المادة 

 
 : من طرف مجلس المستشارين أحدثتالمادة كما 

 

، ُيرفع مقدار الضريبة الداخلي على االستهالك المفروضة على المشروبات 6014من فاتح يناير ابتداء 
 .درهم للهكتوليتر 300إلى  المعمول بها حاليا درهم للهكتوليتر 140من  المقوية

 
 

  :نص التعديل 
 .خمس مراتالمكررة  3تحذف المادة 

 
 : تبرير التعديل 

 

صياغة و ترقيم المواد المحدثة من طرف مجلس المستشارين و المتعلقة بالضرائب الداخلية على  إعادة
ع، و ستتقدم الحكومة بتعديل يرمي إلى إحداث هذه االستهالك مع جمعها في مادة واحدة لوحدة الموضو 

 3المادة ترح حذف لذا يق. بالضرائب الداخلية على االستهالكالمادة و التي ستتضمن المقتضيات المتعلقة 
 .خمس مراتالمكررة 
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 5التعديل رقم 
 أربع مراتالمكررة  3المادة 

 
 : من طرف مجلس المستشارين أحدثتالمادة كما 

 

، ُيرفع مقدار الضريبة الداخلية على االستهالك المفروضة على الخمور 6014ابتداء من فاتح يناير 
 .درهم للهيكتوليتر 500الرفيعة إلى 

 
 

  :نص التعديل 
 .أربع مراتالمكررة  3تحذف المادة 

 : تبرير التعديل 
 

إعادة صياغة و ترقيم المواد المحدثة من طرف مجلس المستشارين و المتعلقة بالضرائب الداخلية على 
ع، و ستتقدم الحكومة بتعديل يرمي إلى إحداث هذه االستهالك مع جمعها في مادة واحدة لوحدة الموضو 

 3المادة لذا يقترح حذف . بالضرائب الداخلية على االستهالكالمادة و التي ستتضمن المقتضيات المتعلقة 
 .مراتأربع المكررة 
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 6 التعديل رقم
 إحداث مادة جديدة

 
 ثالت مراتالمكررة  3المادة 

 
  :نص التعديل 

 على االستهالكالضرائب الداخلية 
 ثالت مراتالمكررة  6المادة 

 

من الظهير الشريف بمثابة  4من المادة  (، الجدول أ6014يغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 
بتحديد المقادير المطبقة على البضائع ( 1455أكتوبر  4) 1345شوال  64بتاريخ  17557340قانون رقم 

والمصوغات المفروضة عليها ضريبة االستهالك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع 
 :والمصوغات

 الجــزء الثانـي

 مصوغات الخاضعة للمكوسجداول البضائع وال
 الداخلية على االستهالك المقبوضة من طرف

 اإلدارة والمقادير المطبقة
 :هذا الفصل.............................................. ـ تحدد  4الفصل 

 المكوس الداخلية على استهالك المشروبات والكحول المرتبة على أساس الكحول ( أ
 حصيلوحدة الت بيـان المنتجـــات

المقادير 
 (بالدراهيم)

المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها معطرة كانت أو غير  -( 1
 :معطرة، الليمونادا المحضرة بعصير الليمون الحامض 

  حجم ـ هيكتولتر 6

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

المحتوية على عناصر الكافيين، والطورين والكلكوغونولكتون أو " المشروبات المقوية( "ز
 ..............المحتوية على األقل على عنصرين منها 

 
 كذلك

 
055 

.................................................................................. ....................... ............... 
 055 هيكتولتر حجم – 6 ...................................................................ـ الخمور( 6

 )الباقي بدون تغيير)
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 : التعديل تبرير 

 :يهدف هذا التعديل إلى 
جمع المواد المحدثة من طرف مجلس المستشارين و المتعلقة بالضرائب الداخلية على االستهالك في  -

 مادة واحدة لوحدة الموضوع،

ن من طرف مجلس المستشارين يهمان الجدول للتنصيص على أن التعديلين المدرجي إعادة الصياغة -
أكتوبر  4) 1345شوال  64بتاريخ  17557340من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  4أ من المادة 

بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة المتعلق ( 1455
 ئع والمصوغات،االستهالك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضا

درهم  300الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على االستهالك المطبقة على المشروبات المقوية من  -
للقدرة بالنظر ، و ذلك للهكتوليتردرهم  400كما صودق عليه بمجلس المستشارين إلى  للهكتوليتر

لمشروبات من جهة، و الشرائية التي تتمتع بها شريحة المستهلكين التي تستهلك هذا النوع من ا
على صحة المواطنين من جهة  المقوية لمشروباتلللخطر الذي يمكن أن يسببه االستهالك المفرط 

 أخرى،

و االقتصار على  التي جاء بها التعديل المصادق عليه بمجلس المستشارين" الرفيعة"حذف كلمة  -
و ذلك لالعتبارات  أنواع الخمورتطبيق المقدار الجديد للضريبة الداخلية على االستهالك على جميع 

 :التالية 

  تم العمل بالتمييز الجبائي بين الخمور العادية و الخمور األخرى منذ سبعينيات القرن
الماضي، غير أنه تبين مع الممارسة عدم توفر أي معطى علمي أو تقني أو مادي يمكن 

ظومة تضريب وقد ترتب عن هذا الضعف في من. و أصنافهاأمن تحديد جودة الخمور 
" الرفيعة"األنواع المختلفة من الخمور خلال أتاح الفرصة لبعض منتجي و مستوردي الخمور 

من التصريح بها على أساس أنها خمور عادية، و بالتالي التملص من أداء الرسوم و 
 .المكوس المتأتية على الخمور الغير عادية

 التي تهدف إلى التملص الضريبي، تم في إطار  من أجل التصدي لهذه المناورات التدليسية
توحيد مقدار الضريبة الداخلية على االستهالك المطبقة  6016قانون المالية للسنة المالية 

، دون اعتبار لجودتها أو صنفها، على أن هناك للهكتوليتردرهم  400على الخمور في 
تجة محليا أو المستوردة متصاعد للخمور المنالتضريب الآليات جبائية أخرى تمكن من 

 .كالضريبة على القيمة المضافة مثال ،حسب القيمة المصرح بها
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  الضريبة الداخلية على االستهالك المطبقة وفي األخير فإن اعتماد مبدأ الرفع من مقدار
وحدها سيفرغ التعديل المصادق عليه من طرف مجلس المستشارين " الرفيعة" على الخمور

و الخمور األخرى و بالتالي " الرفيعة"يمكن عمليا التفريق بين الخمور من محتواه، حيث ال 
 .مما من شأنه تشجيع التملص الضريبي منظومة تضريب الخمورستضعف مجددا 

  التي جاء بها التعديل المصادق عليه بمجلس المستشارين" الرفيعة"حذف كلمة لذا فإن 
حفاظ على هذه الكلمة سيؤدي ال محالة سيمكن من تطبيق أمثل لروح هذا التعديل، بينما ال
الضريبة الداخلية على االستهالك المطبقة إلى نسف الهدف الذي جاء به الرفع من مقدار 

 .على الخمور
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 7 رقم تعديل
 4 المادة

 للضرائب العامة المدونة
 دخولهم المحددة للضريبة للخاضعين بالنسبة سجل بمسك المتعلقة االلتزامات - المكررة 145 المادة

  الجزافي الربح نظام حسب المهنية
 ......................................................... المحددة للضريبة الخاضعين على يجب

 .مرقمة صفحاته...................................................................

 ....................................................................................يوميا تسجل

 . المنجزة والخدمات ...........................................................

 و الشراء عمليات برسم المدفوعة المبالغ تسجيل وكيفية السجل نموذج تنظيمي بنص يحدد
 ."الشراء لعمليات المثبتة الوثائق شكل و عليها المحصل المبالغ

 :التعديل تبرير
 مجلس عدله كما النص يطرحها التي االختصاصات في التضارب تفادي إلى التعديل هذا يهدف
 كيفية أن فيما ،السجل نموذج بتحديد تقوم التي هي اإلدارة أن على جهة من ينص الذي المستشارين

 . ثانية جهة من ،تنظيمي نص يحددها الشراء لعمليات المثبتة الوثائق شكل و السجل في العمليات تسجيل

 على للضريبة الخاضعين األشخاص على ستطبق التي اإلجراءات تبسيط إلى التعديل هذا يهدف كما
 الملزمين هؤالء طرف من مسكه الواجب السجل نموذج أن على بالتنصيص الجزافي النظام وفق الدخل
 .لإلدارة تقدم سوف التي المحاسبية الوثائق لتوحيد توخيا ذلك و تنظيمي بنص سيحدد
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 8 رقم تعديل
 4 المادة

 للضرائب العامة المدونة
 

 الربح نظام حسب المهنية دخولهم المحددة للضريبة الخاضعين سجل مراقبة – المكررة 212 المادة
  الجزافي

 -.Iحسب المهنية دخولهم المحددة للضريبة الخاضعون يمسكه الذي للسجل اإلدارة مراقبة حالة في 
 الخاضع تبليغ يتم أعاله، إليها المشار المكررة 541 المادة في عليه المنصوص الجزافي الربح نظام

 المحدد التاريخ قبل بالفحص بإشعار بعده، 952 المادة في عليها المنصوص لإلجراءات وفقا للضريبة،
 .األقل على أيام( 8) بثمانية فيه للشروع

 ............................................................................. يتضمن أن يجب

 (فيه تغيير ال الباقي)

 
 :التعديل تبرير

 مدة من الجزافي النظام وفق الدخل على للضريبة الخاضع الملزم تمكين إلى التعديل هذا يهدف
 قبل من الفحص بعملية إشعاره حالة في فيه الواردة للبيانات المثبتة الوثائق و السجل لتقديم كافية زمنية
 .أيام 8 إلى المشروع في وردت كما أيام 6 من المذكورة  المدة تمديد يقترح لذا و. اإلدارة
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 9 رقم تعديل
 
 4 المادة

 للضرائب العامة المدونة
 

 

 المهني السر -.246 المادة
I.- بكتمان يلزم.....................................................................................
 .أعاله 996.....................................................................................  

 ................................................................................ يجوز ال أنه غير
 .المختص

.II- البند أحكام من استثناء I ،التالية الهيئات و اإلدارات لفائدة المهني السر يرفع أعاله: 

 المباشرة؛ غير والضرائب الجمارك إدارة -

 للمملكة؛ العامة الخزينة -

 الصرف؛ مكتب -

 .االجتماعي للضمان الوطني الصندوق -

 طلـب موضـو  الحالة هذه في الجبائية اإلدارة طرف من كتابة بها المدلى المعلومات تكون أن ويجب
 وال الغــر  لهـذا لدنــه مـن المفــو  الشـخص إلــى أو بالماليـة المكلــف الـوزير إلــى مسـبقا يوجــه كتـابي
 قـدم الـذي للطـرف الموكولـة المهـام لمزاولـة فقـط الضرورية العناصر إال المعلومات هذه تشمل أن يمكن
 .الطلب

 الجنــائي التشــريع ألحكــام وفقــا المهنــي الســر بكتمــان الــذكر الســالفة والهيئــات اإلدارات أعــوان ويلــزم
 .الجبائية اإلدارة قبل من بها المدلى المعلومات بجميع يتعلق فيما العمل به الجاري

 

 : تعديلال تبرير
 

 العامة المدونة من 946 المادة لمقتضيات تطبيقا المهني السر بكتمان الضرائب إدارة حاليا تلزم
 المعنيين بالضريبة الملزمين أو المتعاقدين غير ألشخاص بمعلومات تدلي أن يمكنها ال حيث للضرائب،

 .المختص القاضي عن صادر أمر بموجب إال
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 لفائدة المهني بالسر المتعلقة للمقتضيات استثناءات إدراج يقترح المعلومات، تبادل تدعيم جلأ ومن
 .العمومية الهيئات ولبعض والمالية االقتصاد لوزارة التابعة العمومية اإلدارات

 للقيام للضرائب العامة المديرية مع المعلومات لتبادل تحتاج التي والهيئات باإلدارات األمر ويتعلق
 الصرف ومكتب المباشرة غير والضرائب الجمارك إدارة وهي التالية، المنوطة العامة المصلحة بمهام

 .االجتماعي للضمان الوطني والصندوق للمملكة العامة والخزينة

 : التالية األهداف تحقيق اإلجراء هذا ويتوخى
 والهيئات واإلدارات للضرائب العامة المديرية بين المعلومات تبادل يخص فيما التعاون تقوية -

 الذكر؛ السالفة
 ؛ المتبادلة المعلومات جودة تحسين -
 في والتملص الغش محاربة إطار في وذلك الذكر السالفة الهيئات بين متناسقة مراقبة إنجاز -

 والضمان العمومية الديون وتحصيل والصرف والجمارك بالجبايات المتعلقة المجاالت
 .االجتماعي

 
 .المقترح التعديل موضوع هو ذلك
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 11التعديل رقم 
 بالخارج والموجودات المنشأة المساهمة اإلبرائية برسم الممتلكات

 المكررة مرتين 4المادة 
 

I- نطاق التطبيق 
 تعريف -1

 قبل خارجبال والموجودات المنشأةتحدث مساهمة إبرائية برسم الممتلكات  
القوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي من  دون مراعاة  6014فاتح يناير 

 .أدناه 2 طرف األشخاص المشار إليهم في 

 
 األشخاص المعنيون-6

المتوفرين على  عتبارييناألشخاص الذاتيين واال تهم هذه المساهمة اإلبرائية 
مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب والذين ارتكبوا المخالفات  أو إقامة

أدناه في ميدان الرقابة على الصرف المنظم بالظهير  I-3المنصوص عليها في 
( 1444أكتوبر  15) 1354ربيع الثاني  14بتاريخ   358-59-1الشريف رقم

بالخارج أو بالعمالت األجنبية وكذا المخالفات الجبائية  المتعلق بالممتلكات
المرتبطة بها والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب 

الظهير  بتنفيذه الصادر 6005للسنة المالية  43-02من قانون المالية رقم  4المادة 
كما ( 6002ديسمبر  31) 1465ذي الحجة  10ريخ بتا 232-06-1الشريف رقم 

 .تم تتميمها وتغييرها

 
مخالفات الصرف المعنية -  6 

الظهير الشريف الصادر  تلك المنصوص عليها في مخالفات الصرفيراد ب 
المتعلق بزجر مخالفات الرقابة ( 1444غشت  30) 1328ذي القعدة  4بتاريخ 

 :بالخارج على شكلبتكوين ممتلكات كذا على الصرف و
 

 

 بأي شكل من األشكال، مملوكة أمالك عقارية - أ

ن مملوكة وأصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال ودي - ب

  بالخارج،

ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، هيئات للقرض أو  - ج
 .مصارف موجودة بالخارج
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 المخالفات الجبائية المعنية -4
بالمدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب  تلك المحددةالمخالفات  يراد بهذه

بعدم التصريح والمتعلقة  السالف الذكر 43-02من قانون المالية رقم  4المادة 
بالدخول والحاصالت واألرباح وزائد القيمة برسم الممتلكات العقارية والقيم 

 I-3خارج كما هو مشار إليه في المنقولة والموجودات من العمالت األجنبية بال
 .أعاله

 
II- االلتزامات والشروط 
 الشروط -6

 عدم تطبيقأعاله أن يستفيدوا من   I-2يمكن لألشخاص المشار إليهم في 
المخالفات الناجمة عن العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفات الصرف وكذا تلك 

 :الشروط التاليةأعاله، وفق  I-4 و  I-3 الجبائية المشار إليهما في
يبين اإلدارة عده تقرار مكتوب على مطبوع نموذجي إأن يقوموا بإيداع -أ 

أعاله لدى إحدى  I-3نوعية الممتلكات بالخارج كما هو مشار إليها في 

رقم  ريفــر الشــالمنظمة بالظهياالئتمان المعتمدة باعتبارها بنكاً ات ــمؤسس

بمثابة قانون رقم ( 6002فبراير  14) 1465محرم  14بتاريخ  1-05-178

  ؛المعتبرة في حكمهاوالهيئات  االئتمان المتعلق بمؤسسات 34-03

أن يقوموا بجلب األموال على شكل عمالت نقدية وكذا الدخول -ب 

منها وجوًبا في سوق  %64ا و بيع نسبة ال تقل عن والحاصالت المرتبطة به

الصرف بالمغرب مقابل الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة 

المعتمدة  األجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات االئتمان

 ؛باعتبارها بنكاً المتواجدة بالمغرب

 .أدناه III-1أن يقوموا بأداء مساهمة إبرائية وفق األسعار المحددة في -ج 

 
 

 مضمون اإلقرار ومسطرة إيداعه -6
 :أعاله البيانات التالية II-1المنصوص عليه في اإلقرار يجب أن يتضمن  

مجموع المعلومات المطلوبة عادة  من  طرف مؤسسات االئتمان المعتمدة   - أ

 باعتبارها بنكاً لفتح حساب بنكي لديها ؛

 .اقيمتهتبيان أعاله مع  I-3وعية وبيان الموجودات المنصوص عليها في ن - ب



 14 

االئتمان المعتمدة باعتبارها  مؤسسات ىحدإلدى اإلقرار ويجب أن يودع  
السالف الذكر المطابق للنموذج  34-03المنظمة بموجب القانون رقم  بنكاً 

 . لهذا الغرض اإلدارةالمعد من طرف 
 

ت الوثائق التي تثبت قيمة اقتناء الممتلكابويجب أن يرفق هذا التصريح  
والكشوفات الحسابية البنكية األخيرة التي  ب-I-3 وأ -I-3   المشار إليها في

 .ج-I-3 تبين قيمة الودائع النقدية المشار إليها في

 
 المعتمدة باعتبارها بنكا   االئتمانمؤسسات المفروضة على واجبات ال - 3

المنظمة بموجب  المعتمدة باعتبارها بنكاً  االئتمانيتعين على مؤسسات  
 :أن تقوم بالواجبات التالية المشار إليه أعاله 34-03القانون رقم 

ل أو بالعملة األجنبية في إسم األشخاص يأن تفتح حسابا بالدرهم القابل للتحو-أ 

 ؛المعنيين من أجل إيداع الودائع بالعملة األجنبية االعتباريينالذاتيين أو 

ر المنصوص عليـه فـي ـأن تقتطـع من المنبع المساهمة اإلبرائيـة بالسع-ب 

1-III دفعها إلى قابض إدارة الضرائب التابع لها مقرها وذلك ب تقوم أدناه و

خالل الشهر الموالي للشهر الذي تم خالله توطين الموجودات والعمالت 

 .األجنبية

نظائر على ( 3)الثة يتم كل دفع بواسطة بيان إعالم بالدفع محرر في ث

مؤرخ وموقع من قبل الطرف الدافع يبين فقط  اإلدارةعده تمطبوع نموذجي 
: 
 ؛رقم التصريح -

و كذا قيمة اقتناء الممتلكات العقارية وقيمة اكتتاب أو المبالغ المرجعة   -

اقتناء األصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو 

 ؛ بالخارجالديون الموجودة 

 .مبلغ المساهمة المدفوعة -

 

أن ترسل نظائر بيان االعالم بالدفع إلى المقر المركزي لمكتب الصرف -ج 

الشهر الموالي للشهر الذي  أجل أقصاه وإلى المديرية العامة للضرائب خالل

 .تم فيه دفع المساهمة

 

III- سعر و أداء المساهمة اإلبرائية 
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 سعر المساهمة اإلبرائية -6
 :يحدد سعر المساهمة اإلبرائية في 

 %: 10 - أ

 ؛لممتلكات العقارية الموجودة بالخارجامن قيمة اقتناء  -

ألصول المالية و القيم المنقولة وغيرها من امن قيمة اكتتاب أو اقتناء  -

 ؛ن الموجودة بالخارجوسندات رأس المال أو الدي

 : - ب

من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب والمودعة في  4% -

 حسابات بالعملة األجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل؛

 

من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب والمباعة في سوق  6% -

 .الصرف بالمغرب مقابل الدرهم

 اإلبرائية أداء المساهمةاآلثار المترتبة عن  -6
الشخص تبرئة ذمة أعاله  III-1أداء المساهمة المشار إليها في  ينتج عن 

 .المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف
 
كما أن أداء هذه المساهمة يبرىء المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو  

بطة بهما برسم الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرت
قرار والدفع واألداء المنصوص عليها في إلالجزاءات عن مخالفة واجبات ا

 .المدونة العامة للضرائب

 
 اإلبرائية المساهمة حصيلةرصد  -6
صندوق دعم التماسك "لفائدة اإلبرائية  المساهمة حصيلةرصد ت 

 ."االجتماعي
 

IV- الجزاءات 
 عن عدم احترام الواجبات من قبل األشخاص المعنيين الجزاءات -6
ن الذين لم يحترموا الشروط والمعني االعتباريونيفقد األشخاص الذاتيون و 

عاله الحق في االستفادة من تدابير أ  II-2و II-1والواجبات المنصوص عليها في 

بائي هذه المساهمة و يبقوا خاضعين للمقتضيات التنظيمية للصرف والتشريع الج
 .الجاري به العمل
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 االئتمانعن عدم احترام الواجبات من قبل مؤسسات  اتالجزاء- 2
 
التي لم تقم بدفع مبلغ  المعتمدة باعتبارها بنكاً  االئتمان تتعرض مؤسسات 

أعاله، زيادة على أداء  II-3المساهمة اإلبرائية داخل األجل المنصوص عليه في 
 14-45لجزاءات المنصوص عليها في القانـون رقـم لمبلغ المساهمة اإلبرائية، 
رقم  الشريف هيرــالظ بتنفيذهادر ـالص ،ون العموميةــبمثابة مدونة تحصيل الدي

 .كما تم تغييره وتتميمه ( 6000ماي  3) 1461محرم  68بتاريخ  1-00-175
 

- V مقتضيات مختلفة 
 مدة التطبيق - 1
إلى غاية  6014تبتدئ من فاتح يناير تمنح لألشخاص المعنيين مدة سنة  

وأداء المساهمة اإلبرائية برسم الممتلكات  للقيام باإلقرار 6014بر يسمد 31
 . بالخارجوالموجودات 

 
 
 الضمانات -6

ضمان  مناألشخاص المعنيون الذين اكتتبوا المساهمة اإلبرائية يستفيد 
ويستفيدون  المساهمة هذهطار إفي  العمليات المنجزة برسم جميعكتمان الهوية 
المتعلق  03-34من القانون رقم  54مقتضيات الفصل  من لهذا الغرض

، بما في ذلك المشار إليه أعاله المعتبرة في حكمهاوالهيئات  االئتمانبمؤسسات 
  .دارةاتجاه اإل

  
بعد أداء مبلغ المساهمة اإلبرائية إدارية أو قضائية  متابعةتجرى أية  وال

المصرح بها ضد األشخاص المعنيين سواء برسم  والموجوداتبرسم الممتلكات 
 .للصرف أو برسم التشريع الجبائي التشريعية واألحكام التنظيميةالمقتضيات 

 
 مقتضيات عامة -6
خاضعة بعد  هذه المادة طارإالمصرح بها في  والموجودات كاتلتظل الممت 

السالف الذكر  358-59-1رقم  تاريخ التصريح لمقتضيات الظهير الشريف

المتعلق بالممتلكات بالخارج أو بالعمالت األجنبية و كذا لمقتضيات المدونة العامة 
 .للضرائب
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 : تبرير التعديل

 43) 4731ربيع الثاني  41الصادر بتاريخ 358-59-1 بمقتضى الظهير الشريف رقم 
يتمتع بالجنسية المغربية قاطن بالمغرب و كذا  ذاتييجب على كل شخص ( 4191أكتوبر 

الذين يتوفرون على مقر اجتماعي بالمغرب أن يصرحوا بجميع ممتلكاتهم  االعتبارييناألشخاص 
 . بالخارج بما فيها الموجودات بالعملة األجنبية  لدى مكتب الصرف

 
عدم  إن الحصول على ممتلكات بالخــارج دون ترخيص من لدن مكتب الصرف و كذا

التصريح بها يعتبران مخالفة لنظام الصرف وفق الظهير الشريف المشار إليه أعاله المتعلق 
بالممتلكات بالخارج و بالموجودات بالعمالت األجنبية و كذا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر 

 .والمتعلق بزجر المخالفــات لنــظام الصرف(  4111غشت  73) 4731ذو القعدة  9بتاريخ 
 
ما يعتبر عدم التصريح بالدخول واألرباح والحاصالت وزائد القيمة المرتبط بالممتلكات ك

والموجودات بالعملة الصعبة بالخارج من جهة أخرى مخالفا للتشريع الضريبي المنصوص عليه 
للسنة المالية  17-33من قانون المالية رقم  9في المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 

ديسمبر  74) 4173ذي الحجة  43بتاريخ  232-06-1الصادر بالظهير الشريف رقم  7333
 .كما تم تتميمها و تغييرها( 7333
 

المخالفين للمقتضيات السالفة الذكر من تسوية  عتباريينو لتمكين األشخاص الذاتيين واال
بالخارج حسب  والموجودات المنشأة وضعيتهم ، يقترح إقرار مساهمة إبرائية برسم الممتلكات

 :األسعار التالية 
 
 لممتلكات العقارية الموجودة بالخارج،اقتناء امن قيمة  % 43 -

 
ألصول المالية و القيم المنقولة و غيرها من سندات امن قيمة اكتتاب أو اقتناء  % 43 -

 .ن الموجودة بالخارجورأس المال أو الدي

 
من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب و المودعة في حسابات بالعملة  4% -

 األجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل؛

من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب و المباعة في سوق الصرف بالمغرب  6% -
 .مقابل الدرهم

 
 ."صندوق دعم التماسك االجتماعي" لفائدةويرصد عائد هذه المساهمة 

 
  7341دجنبر  74لمدة سنة واحدة ابتداء من فاتح يناير إلى غاية  هذه المادةويسري مفعول 

 .و ذلك من أجل تشجيع المعنيين باألمر على اإلسراع بالتصريح بممتلكاتهم في اآلجال المحددة
 

 :فيما يلي باألساس تتجلىعدة إيجابيات يكتسي المقتضى إن إصدار هذا 
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ربة القاطنين بالمغرب من تسوية وضعيتهم إزاء القوانين الجاري تمكين عدد من المغا -
 بها العمل في ميادين الصرف و الضرائب بالمغرب؛

 
 

تسجيل الممتلكات بالخارج ضمن االحصائيات المتعلقة بالوضع المالي الخارجي  -
 للمغرب ؛

 
حسابات التدعيم موجوداتنا الخارجية جراء توطين الممتلكات بالعملة األجنبية داخل  -

 بالعملة األجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل لدى النظام البنكي المغربي ؛
 
ناتجة عن دفع المساهمة  "صندوق دعم التماسك االجتماعي"ضخ موارد جديدة في  -

 من طرف المصرحين ؛موضوع هذا المقتضى 

 
 .تحسين المناخ العام لالستثمار بالمغربتعزيز الثقة و -
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 66تعديل رقم 
 المكررة  66المادة 

 "صندوق دعم التماسك االجتماعي"تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى 
 

الصادر بتنفيذه الظهير  6016للسنة المالية  66716من قانون المالية رقم  18، أحكام المادة 6014على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير تتمم    
من قانون المالية رقم  64، كما تم نسخها وتعويضها بالمادة ( 6016ماي  12) 1433من جمادى اآلخرة  64بتاريخ  1716710الشريف رقم 

 (: 6016ديسمبر  68) 1434من صفر  14بتاريخ  1716745الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  6013للسنة المالية  114716
 .............................................رغبة -.I-.18المادة "

 .وصرف نفقاته "........................................... 
 "II.-  يتضمن هذا الحساب : 

 :الجانب الدائن في 

المكررة مرتين من قانون المالية رقم " 4حصيلة المساهمة اإلبرائية برسم الممتلكات و الموجودات المنشأة بالخارج المحدثة بموجب المادة  -"
 ؛ 6564للسنة المالية  665066

 من المدونة العامة للضرائب ؛" 625المادة  حصيلة المساهمة االجتماعية للتضامن المترتبة على األرباح والدخول المنصوص عليها في -"

 654المنصوص عليها في المادة "حصيلة المساهمة االجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي  -"

 من المدونة العامة للضرائب ؛ 

 ؛ من حصيلة الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة % 40 -"

 ؛( 1455أكتوبر  4..................... )من المبلغ   4,4% -" 
........................................................ " 

........................................................ " 
 :في الجانب المدين " 

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

 خصوصية ؛ ........................... المدفوعة  المبالغ -"
الدعم المباشر للنساء األرامل في وضعية هشة وتحدد شروط ومعايير االستفادة من هذا الدعم ومبلغه  -"

 . "     وطرق صرفه بنص تنظيمي
 

 :تبرير التعديل 

رصد حصيلة المساهمة اإلبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة  بالخارج  المحدثة   
وذلك من أجل   6014للسنة المالية  110-13المكررة مرتين من قانون المالية رقم  4بموجب المادة 

عية تعزيز موارد هذا الصندوق لتمكينه من إنجاز ومواكبة البرامج االجتماعية الموجهة لتحسين وض
 .الفئات في وضعية هشة 

 

 
 


