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 حول 

  70.19مشروع قانون املالية رقم 

2020للسنة املالية   

  ة حكيمة بل قساوي السيد ةالنائبة املقرر 

 2019دورة أكتوبر 

 2020-2019: الرابعةة ــــة التشريعيـــالسنـ

 2021-2016الوالية التشريعية العاشرة: 

  -الجزء األول -



 2020للسنة املالية  70.19رقم  مشروع قانون املاليةحول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

2 
 

 

 

 تقــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــر  
 لجنة املالية والتنمية االقتصادية 

 حول 

  70.19مشروع قانون املالية رقم 

 2020برسم سنة 
 

  -الجزء األول -
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  70.19تقرير مشروع قانون املالية رقم  الجزء األول منهرسة ف

  2020برسم سنة 

 الجزء األول من التقرير

 الفهرسة  

 الورقة التقنية 

  جدول  إحصائي للتعديالت التي أدخلتها  لجنة املالية والتنمية  االقتصادية بمجلس النواب

 2020برسم سنة  70.19بمناسبة التصويت على مشروع قانون املالية رقم 

 الـمقدمة العامة 

  وزير االقتصاد واملاليةعرض السيد 

  املشروع كما أحيل 

 املناقشة العامة 

  السيد الوزيرجواب 

  مع التقديم وتفسير املواد  2020للسنة املالية منـاقشة مـواد مشروع قانون املالية 

 وجواب الحكومة عليها

  2020التعديالت املقدمة من الفرق النيابية بخصوص املشروع قانون املالية برسم سنة 

  2020جدول إثبات حضور  السادة النواب خالل دراسة مشروع قانون املالية للسنة املالية 

 الجزء الثاني من التقرير

 2020املقدمة بخصوص مشروع قانون املالية  نتائج التصويت على التعديالت 

  2020الجزء األول من مشروع قانون املالية مواد نتائج التصويت على 

  2020للسنة املالية  70.19للمواد املعدلة وملشروع قانون املالية رقم الصيغة النهائية 
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 تقنيةورقة 

 رئيس لجنة املالية والتنمية االقتصادية: النائب السيد عبد هللا بو وانو

  قساوي  حكيمة بلة السيد ةالنائب: ةرر مقالـ
 

 

  2019أكتوبر  21 :2020للسنة املالية   70.19تاريخ إحالة مشروع قانون املالية رقم 

  :2019أكتوبر  21تاريخ الشروع في الدراسة 

   :2018اجتماع سنة  12مقابل   اجتماعات 10عدد االجتماعات 

  :2018ساعة سنة  55مقابل  ساعة 70عدد ساعات العمل 

  :2018أيام سنة  7مقابل  أيام 6عدد أيام العمل 

  2018سنة  % 70مقابل   % 75: العامة حضور النسبة 

  :2018سنة  % 42مقابل  % 46 الحضور النسوي من السيدات النواب 

 2018سنة  % 58مقابل  % 54السادة النواب: الذكور من حضور ال 

  :2018سنة  % 30مقابل % 25نسبة الغياب 

   :2018سنة  % 15مقابل  % 10النسبة العامة للمعتذرين 

   :2018سنة  75مقابل  115عدد املتدخلين من السيدات والسادة النواب خالل املناقشة العامة 

 : 2018سنة  724 مقابل  760عدد األسئلة املطروحة خالل املناقشة العامة 

  :متدخال 110عدد املتدخلين في مناقشة املواد 

  2018سنة  834 مقابل 664 املواد:عدد األسئلة املطروحة خالل مناقشة 

  2018سنة  224  مقابل 271 :2020عدد التعديالت التي قدمت على مشروع قانون املالية برسم سنة 

 :2018سنة  63 مقابل 74   عدد التعديالت املقبولة 

 2018سنة  90 مقابل 132 : عدد التعديالت املرفوضة 

 :2018سنة تعديال  69 مقابل   65   عدد التعديالت املسحوبة 

  وكما تم تعديله:2020برسم سنة  70.19نتيجة التصويت على الجزء األول مشروع قانون املالية رقم ، 

افقون:    الأحداملمتنعون:     13  املعارضون:          24املو
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 املعروضة  لتعديالتإحصائي لجدول  

 النوابعلى لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس 

من الفرق واملجموعة النيابية ونائبين عن االشتراكي املوحد  املقدمة  

 مشروع قانون املالية  بمناسبة دراسة

 2020برسم سنة  70.19رقم 
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 اجملموع التعديالت املسحوبة التعديالت املقبولة التعديالت املرفوضة  اجلزء األول
  تعديل 68 23 45  فرق األغلبية

 تعديل 83 28 13 42 فريق األصالة واملعاصرة
 تعديل 65 8 9 48 الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
 تعديل 31 4 5 22 اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية

 تعديل 24 2 2 20 النائبني عمر بالفريج ومصطفى الشناوي
 271 65 74 132 اجملموع

 

 الثاني ءالجز لى تعديل يهمإضافة إ 

 

 اجملموع التعديالت املسحوبة التعديالت املقبولة التعديالت املرفوضة تعديالت خمتلفة
 22 10 12  فرق األغلبية

 15 5 1 9 فريق األصالة واملعاصرة
 8  2 6 الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
 9  1 8 اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية

 8   8 بالفريج ومصطفى الشناويالنائبني عمر 
 62 15 16 31 اجملموع

 

 اجملموع التعديالت املسحوبة التعديالت املقبولة التعديالت املرفوضة :تعديالت ذات طابع ضرييب
 37 12 25  فرق األغلبية

 61 23 10 28 فريق األصالة واملعاصرة
 44 5 6 33 الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
 20 4 4 12 اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية

 17 2 2 13 النائبني عمر بالفريج ومصطفى الشناوي
 179 46 47 86 اجملموع

 

 اجملموع التعديالت املسحوبة التعديالت املقبولة التعديالت املرفوضة :تعديالت ذات طابع مجركي
 9 1 8  فرق األغلبية

 7  2 5 فريق األصالة واملعاصرة
 13 3 1 9 الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
 2   2 اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية

 31 4 11 16 اجملموع
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 بالنسبة للتدابير الجمركيةالتعديالت المقبولة 

 

 المواد التعديالت الفريق

 فرق األغلبية
 I-°10-92 مع الصيغة المعتمدة في المواد المقترحة مالءمة الصيغة

 .د المرجع القانونييحدوذلك بتبمدونة الضرائب   26–123 و
3-I-م(-164لفصل ا 

 2,5% بنسبة الستفادة من رسم االستيراد األدنىا منحالتراجع على  فرق األغلبية
 .بعض الدهون النباتية الخاصةو فول سوداني ال بندق والللوز و  بالنسبة

3-I-164لفصل ا- 
 ش( -1المكرر

 203لفصل ا-I-3 .53.05التنصيص على الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون رقم  األغلبيةفرق 
 المكرر

 فرق األغلبية
يله ليشمل تعدو ذلك ب 13-285ي لبس في تطبيق الفصل تفادي أ

 عمليات االستيراد فقط.
-I-13-185لفصل ا 

 فرق األغلبية
عبارة "مناطق التسريع  من المشروع تهم استبدال 3إضافة فقرة إلى المادة 

"المناطق و عبارة الصناعي" محـــل عبــــــارة " المناطق الحرة للتصدير" 
 الجمارك.في مدونة  الحرة"

3-II 

الفريق االستقاللي للوحدة 
 والتعادلية

الواردة في  10%عوض نسبة من رسم االستيراد  %17,5تطبيق نسبة 
 التونة المجمدة و المسبقة الطهو. على شرائح المشروع

 )شرائح التونة(-4

 الواردة في المشروع 30%عوض نسبة من رسم االستيراد  %17,5تطبيق نسبة  فرق األغلبية
 ..ابيب الملحومة من صلب مقاوم للصدالمواسير و األن على

المواسير  )-4
واألنابيب الملحومة من 

 (صلب مقاوم للصدأ

 فرق األغلبية
 األصالة والمعاصرةفريق 

من  LEDالرفع من مقدار رسم االستيراد المطبق على مصابيح التراجع على 
 (LEDمصابيح  )-4 .%30إلى  %2,5

 فرق األغلبية

المياه على المطبقة لضريبة الداخلية على االستهالك لتالية لمقادير ااعتماد ال
وغيرها، المعطرة بإضافة الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة 

 من عصير الفواكه 10%أو من عصير الليمون الحامض  6% نسبة أقل من
و المحتوية على  الصالحة لألكل أو ما يعادلها من العصير المركز األخرى 
 سكر:

درهم  30:  ملل 100كل  غرامات أو أقل من السكر في 5بإضافة  -
 للهكتولتر.

 100كل  غرامات من السكر في 10غرامات وأقل من  5بإضافة أكثر من  -
 درهم للهكتولتر. 40: ملل

 
:  9)الفصل -5

المشروبات المحتوية 
 على سكر(
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درهم  45:  ملل 100كل  غرامات أو أكثر من السكر في 10بإضافة  -
 للهكتولتر.

 فرق األغلبية

تعبئة أو إعادة تعبئة إحداث ضريبة داخلية على االستهالك على سوائل 
 بالمقادير التالية : االلكترونيةالسجائر 

 ،تحتوي على نيكوتينبالنسبة للسوائل التي ال  دراهم/ملل 3 -
 .تحتوي على نيكوتينبالنسبة للسوائل التي  دراهم/ملل 5 -

:  9)الفصل -55
 السيجارة االلكترونية(

 فرق األغلبية
 فريق األصالة والمعاصرة

الجمركية من الطبقة الثانية المخالفات تدارك خطأ مادي بالتنصيص على أن 

 (56)الفصل -5 .294من مدونة الجمارك و ليس الفصل  293يعاقب عليها طبقا للفصل 
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 بالنسبة للمدونة العامة الضرائبالئحة التعديالت المقبولة 
 المواد التعديالت الفريق

 فرق األغلبية
على الربائح وغيرها منح اإلعفاء من الضريبة المحجوزة في المنبع المطبقة 

من عوائد المساهمة المماثلة المدفوعة من قبل الشركات المكتسبة لصفة 
 "القطب المالي للدار البيضاء".

6-I-جيم 

 فرق األغلبية

( سنوات 5منح اإلعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خالل الخمس)
ترحيل  التي تمارس أنشطة المحاسبية األولى لالستغالل بالنسبة للشركات

الخدمات داخل أو خارج المنصات الصناعية المندمجة المخصصة لهذه 
 األنشطة.

6-II-4°-باء 

 فرق األغلبية
التي تمارس أنشطة ترحيل الخدمات داخل أو  على الشركات %20تطبيق سعر 

( 5خارج المنصات الصناعية المندمجة المخصصة لهذه األنشطة بعد الخمس)
 لالستغالل )للمالءمة(.سنوات المحاسبية األولى 

19-I-ألف 

 فرق األغلبية
 مجموعات هيكلة توسيع نطاق تطبيق النظام التحفيزي المخول لفائدة إعادة

والمالية باإلضافة  المجسدة غير المستعقرات تحويل الشركات ليشمل عمليات
 المجسدة المنصوص عليها حاليا. المستعقرات تحويل إلى عمليات

 161المكررة و 20
 I-المكررة

 فرق األغلبية

رفع حدود رقم األعمال السنوي المحصل عليه التي ال يجب تجاوزها لتطبيق نظام 
 الربح الجزافي كالتالي:

درهم فيما يتعلق باألنشطة الصناعية والتجارية واألنشطة الحرفية  2.000.000 -
 و مجهزي سفن الصيد البحري ؛

الخدمات أو المھن أو مصادر الدخول درهم فيما يتعلق بمقدمي  500.000-
 من المدونة العامة للضرائب.°( 2و  -جيم° 1) 30المشار إليھا في المادة 

 أ(-41-1°

 فرق األغلبية
توسيع اإلعفاء المتعلق بالتعويض الشهري عن التدريب، ليشمل أيضا التعويضات 

شهادة الخاص للمتدربين الحاصلين على  القطاع المدفوعة من طرف منشآت
 البكالوريا.

57-°61 

 التأكيد على شرط تحصيل المداخيل العقارية قبل اداء الضرائب. فرق األغلبية

 

61 –I 
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 فرق األغلبية

إعفاء األشخاص الخاضعون للضريبة الذين يبيعون سكنهم الرئيسي داخل أجل 
 ست سنوات شريطة:

تاريخ ستة أشهر من  6االلتزام بشراء سكن رئيسي بديل داخل أجل  -
 إتمام عملية البيع؛

 احتفاظ الموثق بمبلغ الضريبة المفترض أداؤها؛ -
 ماليين درهم؛ 4أن ال تتجاوز قيمة البيع  -
 االستفادة من اإلعفاء مرة واحدة. -

63 –II 

 

 فرق األغلبية
إعفاء األشخاص الذاتيين من الضريبة برسم األرباح العقارية عند تحويل ممتلكاتهم 

ملكية الجمعيات غير الربحية المعترف لها بصفة المنفعة عن طريق الهبة الى 
 العامة.

63 –III 

 

 فرق األغلبية
تخفيض المبلغ المستثمر في إطار مخطط االدخار في األسهم وفي المقاوالت  

 درهم. 200 000الى  600 000من 
68 

 فرق األغلبية

 )بصيغة الحكومة(

من المدونة العامة  I-2°-89 توحيد التفسير وذلك بنسخ الفقرة ج( من المادة
من نفس المدونة على إعفاء البيوع  91للضرائب والتنصيص في المادة 

الذين  الخدمات والخدمات التي ينجزها األشخاص الذاتيون من الصناع ومقدمي
( درهم، 500.000) أو يقل عن خمسمائة ألف يساوي رقم أعمالهم السنوي 

من المدونة السالفة  I -° 12-89مادة باستثناء األشخاص المشار إليهم في ال
 الذكر.

 مع تحسين الصيغة كالتالي:

 وجوبا الضريبة عليها المفروضة العمليات 89.- "المادة

 -Iالمضافة القيمة على للضريبة تخضع : 

 الصنع ويكون  في المقاولون  و الصناع بها يقوم العمليات التي1°- 
 بذلك؛ محلها.........................

 : بها يقوم التي التسليمو البيع عمليات 2° -

 بالجملة؛ التجار أ(

 ؛يفوقها أو ........................ التجار (ب

 ج( تنسخ

89 –I 
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 خضوعهم على الرجوع للملزمين المشار إليهم في ب( أعاله، يجوز وال
 المذكور المبلغ من أقل أعمال رقم حققوا إذا إال المضافة القيمة على للضريبة

 متتابعة؛ سنوات (3) ثالث طوال

 ..................................... العمليات3°- 

 ....................................... )الباقي ال تغيير فيه(

 فرق األغلبية

المالئمة مع التعديلين المتعلقان بإعفاء البيوع والخدمات التي ينجزها  -
الذين يساوي رقم  الخدمات ومقدمياألشخاص الذاتيون من الصناع 

( درهم، باستثناء 500.000) أو يقل عن خمسمائة ألف أعمالهم السنوي 
من المدونة العامة  I-°12-89األشخاص المشار إليهم في المادة 

 للضرائب.
 المالءمة مع التعديل المتعلق بإبقاء إعفاء التمور الملففة. -

 

90-°2 

 

90- °3 

 فرق األغلبية

 على إعفاء التمور الملففة المنتجة بالمغرب.اإلبقاء -

 إعفاء البيوع والخدمات التي ينجزها األشخاص الذاتيون من الصناع ومقدمي -
( 500.000) أو يقل عن خمسمائة ألف الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي  الخدمات

من المدونة العامة  I-°12-89درهم، باستثناء األشخاص المشار إليهم في المادة 
 للضرائب.

91 

 فرق األغلبية-

فريق األصالة -
 المعاصرة

المجموعة النيابية -
 للتقدم و االشتراكية

 )بصيغة الحكومة(

إعفاء األدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة واألدوية المضادة لمرض التصلب 
بقرار مشترك من طرف  والمحددة اللويحي من الضريبة على القيمة المضافة 

 الوزارة المعنية و وزارة المالية.
92 

 اللجنة
اإلبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة االقتصادية 

 ٪.10٪ بدال من 7في.
99-1° 

 فرق األغلبية-

فريق األصالة -
 المعاصرة

إخضاع العائدات المترتبة على عمليات التسنيد للضريبة على القيمة 
 وذلك المضافة وفق قواعد القانون العام عوض حجز هذه الضريبة في المنبع 

 .بنسخ هذه الفقرة

117-II 
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 فرق األغلبية-

 )بصيغة الحكومة(

على المحركات  %10تطبيق الضريبة على القيمة المضافة عند االستيراد بسعر 
 .المخصصة لمراكب الصيد البحري 

 

121 -°2 

 فرق األغلبية-

فريق األصالة -
 المعاصرة

المجموعة النيابية -
 للتقدم و االشتراكية

 )بصيغة الحكومة(

 

 المالءمة:

اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند االستيراد بالنسبة لألدوية   -
حي و المحددة يالتصلب اللو المخصصة لمعالجة الخصوبة ومرض 

 بقرار مشترك من طرف الوزارة المعنية و وزارة المالية.

123 

 II -°2 -129 تعويض عبارة " الجماعات المحلية" ب "الجماعات الترابية"  فرق األغلبية

فريق األصالة  -
 المعاصرة

الفريق االستقاللي  -
 للوحدة والتعادلية

لعقود اقتناء العقارات من طرف المستفيدين من  اإلعفاء من رسوم التسجيل بالنسبة
  اعادة االيواء في إطار برنامج مدن بدون صفيح او المباني اآليلة للسقوط

129 

فريق األصالة 
 المعاصرة

إدراج عقود اقتناء األراضي المشتملة على بنايات مقرر هدمها والمرصدة إلنجاز 
عمليات بناء مؤسسات فندقية ألجل االستفادة من اإلعفاء من واجبات التسجيل 

 راضي فضاء.أعلى غرار عقود اقتناء 
129 

 االغلبية
عندما تكون الحصيلة الجارية، دون  %0.60تخفيض سعر الحد األدنى إلى  
حتساب االهتالك، المصرح بها من لدن المنشأة سلبية برسم سنتين محاسبيتين ا

 متتاليتين، فيما بعد مدة اإلعفاء.
144 

 I- 185 تجويد الصيغة باستبدال مصطلح "تفرض" بمصطلح "تطبق" االغلبية

 فرق األغلبية
 مجموعات هيكلة توسيع نطاق تطبيق النظام التحفيزي المخول لفائدة إعادة

والمالية باإلضافة  المجسدة غير المستعقرات تحويل الشركات ليشمل عمليات
 المجسدة المنصوص عليها حاليا. المستعقرات تحويل إلى عمليات

 I-المكررة 161
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إحداث نظام تحفيزي ينص على الحياد الضريبي المؤقت فيما يتعلق بالضريبة 
المنقولة والمتعلقة بعمليات على الدخل برسم األرباح الناشئة عن رؤوس األموال 

المساهمة بسندات رأس المال في شركة قابضة خاضعة للضريبة على الشركات 
 والمقيمة بالمغرب.

المكررة مرتين و  161
232 

 

 فرق األغلبية

 )بصيغة الحكومة(

بالعقود واالتفاقات  حث الملزمين على الوفاء بااللتزام المتعلق باإلدالء
الخاضعة وجوبا إلجراء التسجيل بالمجان وذلك بالتنصيص على زيادة قدرها 

 تصفى على األساس الخاضع للضريبة. % 0.25% أو  0.5

184 

 فرق األغلبية

 

التنصيص على تحرير محضر من طرف مفتش الضرائب، يحدد تاريخ 
وتسلم نسخة منه للخاضع انعقاد المحاورة المذكورة واألطراف الموقعة عليه. 

 .للضريبة
212-I 

 

استبدال الجهة المقررة في تعيين القضاة، أعضاء اللجنة الوطنية للنظر في 
الطعون المتعلقة بالضريبة، والمتمثلة في الوزير األول باقتراح من وزير 

 العدل وتعويضه بالمجلس األعلى للسلطة القضائية.

 بصيغة الحكومة:

 و تضم اللجنة :

قضاة منتمين إلى هيئة القضاء يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من  سبعة
 المجلس األعلى للسلطة القضائية".

 . 226من المادة  IIو   Iو يدرج هذا التعديل  في البندين

 

226 

 تعديل اللجنة 

 

توضيح نطاق تطبيق مسطرة تسوية الوضعية الجبائية بالتنصيص على أن هذه  -
للضريبة الذين تتضمن إقراراتهم أخطاء أو أوجه المسطرة تهم الخاضعين 

 نقصان أو إغفاالت.

األساس الخاضع " بعبارة "  الحصيلة الخاضعة للضريبةاستبدال عبارة "   -
" ألنها أوسع و تمكن من إدراج التصحيحات المتعلقة بالضريبة على للضريبة 

 القيمة المضافة.

طرة محددة في الفقرات ألف( و التنصيص على ثالثة حاالت لتطبيق هذه المس -
 باء( و جيم(.

247-XXVIII 
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لخاضعين للضريبة الذين يدلون باإلقرار لألف(  الفقرةتخصيص  (1
التصحيحي ويؤدون بشكل تلقائي الواجبات التكميلية والذين يستفيدون 
فقط من اإللغاء التلقائي للجزاءات المنصوص عليها في المدونة 

 العامة للضرائب.
تنص على اإلعفاء من التي  لة الثانيةللحاباء(  الفقرةتخصيص  (2

المراقبة الجبائية، بالنسبة لكل ضريبة ورسم ولكل سنة من السنوات 
المحاسبية التي كانت موضوع هذا اإلقرار التصحيحي، وفق الشروط 

 التالية:
  اإلدالء باإلقرار التصحيحي مع األخذ بعين االعتبار للمعلومات

اإلدارة، بعد تقديم الملزم لطلب والمعطيات التي تتوفر عليها 
قصد موافاته باإلخالالت التي رصدتها بعد تحليل البيانات 

 .الواردة في إقراراته الضريبية
  اإلدالء بمذكرة تفسيرية مفصلة يعدها الملزم بمساعدة مستشار

يتم اختياره من بين الخبراء المحاسبين أو المحاسبين المعتمدين، 
وكذا األسباب المفصلة التي تبرر  تتضمن التصحيحات المدرجة

عدم التسوية الكلية أو الجزئية لالخالالت التي تم اطالعه عليها 
 من طرف إدارة الضرائب.

  التنصيص على أنه "ال يمكن أن تقوم اإلدارة بفحص الحسابات
أو العمليات إال إذا اكتشفت عمليات تدليس أو تزوير أو 

 استعمال فواتير وهمية".
إلعفاء من المراقبة للحالة الثالثة المتعلقة باجيم(  الفقرةتخصيص    (3

الجبائية، بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين يسوون وضعيتهم على 
أساس اتفاقية مبرمة بين إدارة الضرائب والمنظمة المهنية التي ينتمون 
إليها والتي تحدد انطالقا من قاعدة المعطيات التي تتوفر عليها 

 ير التي يجب على أساسها القيام بهذه التسوية.اإلدارة المعاي

الفريق االستقاللي 
 للوحدة والتعادلية

إعفاء عقود اقتناء العقارات من طرف األحزاب السياسية والالزمة لممارسة 
 نشاطها من واجبات التسجيل.

 2020ويطبق اإلعفاء المذكور لمدة سنتين ابتداء من فاتح يناير 

247- XXX 

 فرق األغلبية-

فريق األصالة  -
 والمعاصرة

 دخول حيز التطبيق   IVالبند

إضافية من اإلعفاء لالستفادة لمدة سنة فتح المجال للمقاوالت المصدرة  -1
 كما يلي: %17,50الخماسي و من تطبيق السعر المحدد في 

من  6من المادة   IVالبند
مشروع قانون المالية لسنة 

2020 

 )دخول حيز التطبيق(



 2020للسنة املالية  70.19رقم  مشروع قانون املاليةحول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

15 
 

)بالصيغة التي جاءت 
 بها فرق األغلبية(

( 1°-"ألف" – I) 19( و3°-و"دال" 1°"باء"  -I) 6تطبق أحكام المواد  -1"
من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند  (3°-"جيم"-I) 31و
I  أعاله برسم السنوات المحاسبية التي أنجزت خاللها أول عملية تصدير ابتداء

 .2021من فاتح يناير 

الخماسي  يطبق بعد استيفاء مدة اإلعفاء %17,50توضيح أن سعر  و من أجل
 تغيير الصيغة كما يلي:تم 

 31( و1°-"ألف" – I) 19و 3°-"دال" - I -6المواد  "وتطبق كذلك أحكام
(I-"3°-"جيم ) برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من هذا التاريخ على

الشركات أو  على الضريبة المنشآت التي استوفت مدة اإلعفاء الكلي من
 الضريبة على الدخل."

حيز تطبيق التدبير المتعلق بتغيير النظام الجبائي  تمديد تاريخ دخول -3
المطبق على المنشآت المقامة في مناطق التسريع الصناعي إلى غاية فاتح 

 .2021يناير 

المالءمة بهدف تحديد تاريخ دخول حيز تطبيق التدبير المتعلق  -IV  -12البند
المنصوص عليها في  الخدماتشركات ترحيل باالمتيازات المقترحة لفائدة 

(، و ذلك برسم السنوات 9°-"ألف" – I) 19( و4° -"باء"  – II) 6المادتين 
 .2020المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 

توضيح تاريخ دخول حيز تطبيق التدبير المتعلق بمراجعة أسعار الحد األدنى  -13
 2020ابتداء من فاتح يناير ، و ذلك من أجل تطبيق األسعار الجديدة للضريبة

 . 2019على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 

 في الصيغة كما يلي:

دال من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها -I-144 "تطبق أحكام المادة
 ."2020أعاله على اإلقرارات المودعة ابتداء من فاتح يناير  Iوتتميمها بالبند

تغييرها من المدونة العامة للضرائب كما تم  41 المادة أحكامتطبق  -14
، على رقم األعمال المحقق ابتداء من فاتح يناير أعاله   I وتتميمها بالبند

2020. 
من المدونة العامة للضرائب كما تم ° 16-57 المادة أحكامتطبق  -15

للمتدرب ، على التعويض الشهري الممنوح أعاله  Iتغييرها وتتميمها بالبند
 .2020الحاصل على شهادة الباكلوريا ابتداء من فاتح يناير 
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من المدونة العامة للضرائب   VIIIو   VII-68 المادة أحكامتطبق  -16
، على مخطط االدخار في األسهم أعاله  Iتغييرها وتتميمها بالبندكما تم 

 .2020و مخطط االدخار في المقاولة المبرمة ابتداء من فاتح يناير 
من ° 19-232و  III-المكررة مرتين 161 المادتين أحكام تطبق -17

، على أعاله   I تغييرها وتتميمها بالبندالمدونة العامة للضرائب كما تم 
عمليات المساهمة بسندات رأس المال في شركة قابضة المنجزة ابتداء 

 .2020من فاتح يناير 
 أحكام انتقالية: -Vالبند 

الخماسي بصفة انتقالية بالنسبة للمنشآت التي التنصيص على تطبيق اإلعفاء  -1
هذا  مدة إلى حين انصرام 2021قبل فاتح يناير عملية تصدير  أنجزت أول

 اإلعفاء.
التمييز بين األحكام االنتقالية المطبقة على شركات الخدمات التي اكتسبت  -2

وبين المنشآت  2020صفة "القطب المالي للدار البيضاء" قبل فاتح يناير 
 .2021امة في مناطق التسريع الصناعي قبل فاتح يناير المق
إمكانية  2020لشركات المكتسبة لهذه الصفة" قبل فاتح يناير امنح  -

 %15المحدد في  النوعي الجديد طلب االستفادة من السعر
 والمطبق على مجموع رقم األعمال، بناء على طلب يوجه لإلدارة.

على المنشآت المقامة في مناطق  توضيح األحكام االنتقالية المطبقة -
مع التنصيص على  2021التسريع الصناعي قبل فاتح يناير 

على هذه المنشآت بعد انصرام مدة عشرين  %15تطبيق سعر 
 .%8,75سنة لتطبيق سعر 
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 املواد املعدلة مختلفات

مادةـال املوضوع  

ة برسم الغرامات الضريبية املتعلقة بعوارض األداء يمساهمة إبرائ

 بالشيكات

 مادة إضافية –املكرر  7املادة 

 8املادة  التسوية التلقائية برسم املمتلكات واملوجودات املنشأة بالخارج

 إضافيةمادة  –املكررة  8املادة  تنفيذ املشاريع االستثمارية على العقارات

تنفيذ االحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية 

 ومجموعاتها

 9املادة 

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "صندوق الدعم 

 لفائدة األمن الوطني"

 17املادة 

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "الحساب الخاص 

 باستبدال أمالك الدولة"

 19املادة 

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية  املسمى " صندوق دعم 

 التماسك االجتماعي"

 مادة إضافية –املكررة  19املادة 

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية  املسمى " صندوق الدعم 

 لفائدة الدرك امللكي "

 22املادة  

منصب مالي إضافي مخصصة لذوي االحتياجات  200إحداث 

 الخاصة

 26املادة 

 54املادة  التدبير الفعال للدين الداخلي

 46املادة  التدبير الفعال لنفقات االستثمار

 (42)املادة  –الجدول )أ(  إصالح خطأ مادي
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 املقدمة العامة 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  السيد الرئيس املحترم،

 السيد رئيس الحكومة املحترم،

 املحترمون،السيدات والسادة الوزراء 

 السيدات والسادة النواب املحترمون،

أتشرف اليوم بأن أعرض أمام أنظار مجلسنا املوقر، نص التقرير الذي أعدته 

لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب، بعد انتهائها من دراسة مشروع قانون 

ى مجلس النواب طبقا ، وذلك بعد إحالته عل2020برسم السنة املالية  70.19املالية رقم 

 من القانون التنظيمي لقانون املالية. 48من الدستور، ومقتضيات املادة  75ألحكام الفصل 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن مشروع قانون املالية املشار إليه أعاله، يأتي في سياق 

ألمريكية، ر والذي تجسده التوترات التجارية بين الصين والواليات املتحدة الي غير مستق  و  د  

واالضطرابات املقلقة لألسواق املالية الدولية، بالنسبة ملنطقة اليويو، الشريك التجاري 

 الرئيس ي للمغرب.

، يستند على الوجيهات امللكية 2020وللتذكير فإن مشروع قانون املالية لسنة 

ثورة السامية الواردة في خطابات جاللة امللك، التي ألقاها بمناسبة عيد العرش، وذكرى 

، وكذا افتتاح الدورة األولى من 2019غشت  20يوليوز و 29امللك والشعب على التوالي في 

 .2019أكتوبر  11السنة التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية العاشرة في 
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قانون املذكور، في سياق وطني دقيق يضعنا نحن نواب األمة المشروع الـيأتي 

نا للدفاع عن املصالح العليا لوطننا، وإيجاد الحلول أغلبية ومعارضة، أمام مسؤوليت

الكفيلة، واآلليات الالزمة، للتفاعل اإليجابي مع مطالب املواطنين املشروعة والعادلة، 

 واالنكباب على تنزيل التوجيهات امللكية، من أجل توطيد الديمقراطية، والسعي إلى التنمية

االلتزام بها، لبناء مغرب حديث، وتدليل كل تعميق اإلصالحات التي تم كذا ، و املستدامة

الصعوبات التي تعترض مساره. مستحضرين إشارات جاللة امللك، بأن آثار هذا التقدم وهذه 

املنجزات لم تشمل بما يكفي جميع فئات املجتمع املغربي، خاصة في مجال توفير  الخدمات 

 عزيز الطبقة الوسطى.االجتماعية، وتاملجالية و االجتماعية، والحد من الفوارق 

 2020وإن مناسبة مناقشة مشروع قانون املالية 
 
  ، تعطينا كمش
عين فرصة ر 

لمواطنين، لالوقوف على املسار التنموي للمملكة، والوقوف على الحاجات املتزايدة 

 واملطالبة في نفس الوقت إلى الحد من الفوارق االجتماعية ومن التفاوتات املجالية.

 ،السيدات والسادة

ال يخفى على أحد أن مشروع قانون املالية املوضوع بين أيدينا، يأتي في سياق 

 
 
اك ح  يتطلب مزيدا من الحذر واليقظة، بشأن قضيتنا الوطنية األولى، حيث مازالت املكائد ت

 
 
 س حق بالدنا في استكمال وحدتها الترابية.اك  ع  ضد بالدنا. والزالت بعض الجهات ت

 السيدات والسادة،

 
 
ط عليكم ما جاء به مشروع قانون املالية برسم السنة املالية س  ب  سأحاول بأن أ

 من تدابير وإجراءات، لرفع التحديات املطروحة، إ   2020
 
 سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. ن
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إن الحكومة، وفي مبادرتها عند تقديم مشروع قانون املالية املذكور، في شخص 

مرجعي لهذا اإلدارة، اتخذت كإطار  وإصالحالقتصاد واملالية السيد محمد بنشعبون وزير ا

املشروع، التوجيهات امللكية السامية الواردة في خطب جاللة امللك األخيرة. كما استندت 

 .2021 – 2017 ما بين كذلك على االلتزامات الواردة في البرنامج الحكومي للفترة

 :2020روع قانون املالية لسنة وهكذا فقد تم تحديد ثالثة أولويات أساسية ملش

 ؛ةمواصلة دعم السياسات االجتماعي-1-

 تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية، وإرساء آليات الحماية االجتماعية-2-

 تعزيز الثقة وإعطاء دينامية جديدة لالستثمار .-3-

 كما ارتكز  املشروع قانون املذكور على الفرضيات واملعطيات املرقمة اآلتية:

مليون قنطار، مقابل نفس التقدير  70توقع محصول زراعي من الحبوب يقدر بــ -

دوالر أمريكي  560دوالر أمريكي للطن، مقابل  350، ومتوسط سعر غاز البوتان في 2019لسنة 

، ومعدل عجز 2019لسنة  % 3,2، مقابل % 3,7، وتحقيق معدل نمو بنسبة 2019لسنة 

اب املوارد املتأتية من )دون احتس 2019لسنة  % 3,7مقابل  % 3,5امليزانية يقدر بــ 

ينها.الخوصصة( م 
 
ث
 
 ، والثروة الالمادية التي يجب ت

 .2020املعطيات املرقمة ملشروع قانون املالية لسنة 

درهم  000 446 587 488بحوالي  2020يقدر املبلغ اإلجمالي للتحمالت برسم سنة 

م برسم النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات دره 000 320 158 8بما فيها مبلغ 
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واإلرجاعات الضريبية. وبالتالي يصل املبلغ اإلجمالي للتحمالت دون احتساب النفقات 

درهم مقابل  000 126 429 480ما يناهز  2020السالفة الذكر برسم سنة 

هذه . وتتوزع % 10,98، أي بزيادة قدرها 2019درهم برسم سنة  000 936 910 432

 التحمالت على النحو التالي:

 320 660 337 000  درهم للميزانية العامة )دون احتساب استهالكات الدين

 العمومي املتوسط والطويل األجل (؛

 2 236 914 000  افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة، مقابل درهم ملر

 .2019درهم سنة  000 499 811 2

 90 019 671 000 ة للخزينة، مقابل درهم للحسابات الخصوصي

 .2019درهم سنة  000 383 397 84

 67 512 204 000  درهم الستهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل

 .2019درهم سنة  000 200 213 39االجل، مقابل 

، بما 2020درهم برسم سنة  000 175 734 446يقدر املبلغ اإلجمالي للموارد بــ و 

درهم تتعلق باملداخيل املرتبطة بالتسديدات والتخفيضات  000 320 158 8فيها مبلغ 

بــ  2020واإلرجاعات الضريبية، وهكذا يقدر املبلغ اإلجمالي الصافي للموارد برسم سنة 

، أي بزيادة 2019درهم برسم سنة  000 833 982 406درهم، مقابل  000 855 575 438

 . % 7,76قدرها 
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 الي:وتتوزع هذه املوارد على النحو الت

 248 884 681 000  درهم للميزانية العامة )دون احتساب حصيلة

 .تراضات املتوسطة والطويلة األجل(االق

  افق الدولة املسي 000 914 236 2باإلضافة إلى  .ة بصورة مستقلةر درهم ملر

 90 254 260 000 درهم للحسابات الخصوصية للخزينة. 

 97 200 000 000  طة والطويلة األجل، سدرهم ملداخيل االقتراضات املتو

 .2019درهم سنة  000 000 200 76مقابل 

 ويتبين من خالل هذه األرقام ما يلي:

  يقدر رصيد امليزانية العامة )دون احتساب حصيلة االقتراضات املتوسطة

 .2019سنة درهم برسم  000 903 914 62درهم مقابل  000 067 541 71والطويل األجل( بــ 

  ملا يناهز  2020تصل حاجيات التمويل املتبقية لقانون املالية

، بزيادة قدرها 2019درهم برسم سنة  000 103 928 25درهم مقابل  000 271 853 41

61,42 %. 

 السيدات والسادة،

وكما هو معلوم لقد اشتغلت اللجنة، وخالل املناقشة العامة ملشروع قانون 

، وفقا للمنهجية التي تقتضيها 2019أكتوبر  21التي انطلقت بتاريخ ، و 2020املالية لسنة 

 من النظام الداخلي ملجلس النواب. 213املادة 
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كما تم وألول مرة في أشغال لجنة املالية والتنمية االقتصادية، تطبيق مقتضيات 

من النظام الداخلي ملجلس النواب، وذلك لتمكين أعضاء اللجنة بالوثائق  212املادة 

 واملعطيات والبيانات لتعزيز وتعميق املناقشة البرملانية املتعلقة بمشروع قانون املالية.

 
 
رق واملجموعة النيابية أغلبية ومعارضة، وفي هذا اإلطار طلب مختلف الف

العديد من الوثائق  والبيانات، همت املداخيل الضريبة، الحسابات الخصوصية، 

روع قانون املالية، وثائق إضافية عن الدين بمفهومه االلتزامات املالية للدولة خارج مش

الواسع، مدونة الجمارك، اإلعفاءات الجبائية حسب كل قطاع، معلومات حول صندوق 

، 2017، 2016التضامن بين الجهات، اإلحصاءات املرتبطة بمردودية الضرائب لسنوات 

السكن  ، إحصائيات حول مبلغ استرجاع الضريبة على أساس قروض2019و 2018

للسنوات األربع األخيرة، جدول تفصيلي حول منظومة األجور، تقرير حول انعكاسات 

اإلعفاءات للضريبة على الشركات، توزيع مداخيل الضريبة على القيمة املضافة حسب 

 األسعار، وكذلك مداخيل الضريبة على الدخل حسب قيمة املساهمات وعدد املساهمين،

 . علق بالحسابات الخصوصية للخزينةوكذا اإلطار القانوني املت

 السيدات والسادة،

 ه  لقد است  
 
، بتطبيق 2020ت املناقشة العامة ملشروع قانون املالية برسم سنة ل

من النظام الداخلي، وذلك بإعطاء الكلمة باألسبقية للسادة رؤساء الفرق أغلبية  93املادة 

 م  م  ـالنيابية الومعارضة، باإلضافة إلى السيدة رئيسة املجموعة 
 
لة داخل مجلس النواب، ث

والذين استحضروا جميعا تسارع األحداث والتطورات على الصعيد الدولي، وما تشهده 
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الظرفية الدولية من توثرات جيوسياسية وجيوستراتيجية، وصراعات تجارية وانعكاسات 

تجاري للمغرب، ذلك على االقتصاد الوطني. باإلضافة إلى احتمال تعميق عجز امليزان ال

 والتأثير السلبي على احتياطي بالدنا من العملة الصعبة.

إلى جانب ذلك، وبعد التنديد باستهداف العلم الوطني، ورفض هذا السلوك 

الذي يمس بشعور املغاربة والثوابت الوطنية، فقد تناول السيدة والسادة النواب رؤساء 

ي يندرج فيه مشروع قانون املالية لسنة الفرق واملجموعة النيابية، السياق الوطني الذ

، ودقة املرحلة التاريخية التي تعيشها بالدنا، حيث تمت اإلشارة إلى أن مشروع قانون 2020

، 2املالية، يأتي في ظل منعطف جديد لقضية وحدتنا الترابية، بعد مخرجات جنيف 

من املغرب باإلضافة واستقالة املفوض األممي، واستفزازات الطرف  اآلخر، وهو ما يتطلب 

إلى يقظة دبلوماسية، حضورا عسكريا يتماش ى والتحديات املتسارعة في امليدان، كما عبروا 

على ضرورة االنكباب على قضايا املواطنين، ومشاكلهم، انسجاما مع التوجيهات امللكية 

فات ية إلى التحلي بروح املسؤولية والعمل الجاد، واالبتعاد عن الخال والداعالسامية، 

والتنافس الغير اإليجابي، خدمة ملصالح املواطنين ورفع التحديات ملواجهة اإلكراهات التي 

ب سلبا وإيجابا، مشددين على يعج بها املحيط اإلقليمي والدولي، والتي يتأثر بها املغر 

ة إعادة الثقة للفعل والعمل السياسيين، هما على حد سواء مسؤولية الجميع، دولة ضرور 

أحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا. فإنجاح النموذج التنموي الجديد، رهين وحكومة و 

باسترداد الثقة في العملية السياسية، وتعزيز املناخ الساس ي الحر، وترسيخ الخيار 

 الديمقراطي، وتوفير شروط التنمية.
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ه البالد، فإن كلمة أساسية في أي خيار، أو نهج تسوارتباطا بمسألة الثقة كدعا

فرق واملجموعة النيابية، وجدوا في املناقشة العامة ملشروع قانون املالية ظرفية رؤساء ال

مناسبة لتقييم مسألة تدبير التعديل الحكومي األخير، وربطه بمسألة الثقة، حيث سجل 

رؤساء فرق األغلبية بان تعديل الحكومة جاء تلبية لتوجيهات ملكية سامية، تخص تقليص 

من القطاعات فيما بينها، وحذف البعض اآلخر ودعمها  عدد أعضائها بدمج مجموعة

بكفاءات وطنية وشبابية، هدفها ضمان النجاعة والفعالية والحكامة، واندماج مختلف 

السياسات القطاعية، لتقوم بتنزيل ما تبقى من البرنامج الحكومي في أحسن الظروف 

ة إلى اعتبار التعديل تجاوبا مع انتظارات املواطنين. وذهب بعض رؤساء فرق املعارض

في تنزيل عدد من البرامج،  وعجزها عن تحقيق  ، الحكومي جاء نظرا لظروف فشل الحكومة

 األهداف املسطرة في برنامجها مبرزين أن هذه الحكومة ال تعكس الكفاءات املنشودة.

هذا، وقد انتقل السيدات والسادة النواب األعضاء سواءا املنتسبين للجنة 

تنمية االقتصادية، أو الحاضرين بصفة مالحظ، إلى اإلحاطة بأولويات مشروع املالية وال

، وبما تعتزم الحكومة القيام به في اتجاه مواصلة 2020قانون املالية برسم السنة املالية 

 اإلصالحات الكبرى، وكانت لهم قراءات مختلفة ملا حمله من مضامين وعناوين كبرى.

نواب مالحظات أولية على مشروع قانون املالية قد كانت للسيدات والسادة الول

، مختلفة ومتباينة، سواء من حيث الفرضيات التي بني عليها، أو 2020برسم السنة املالية 

 ه العامة.ات  م  من حيث س  
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فمن حيث فرضياته، وإذا كان تيار من السيدات والسادة النواب، يرى أن الحكم 

اقعيتها يستوجب التمييز بين  النسب املتوقعة والنسب املستهدفة، رفعا ألي على مدى و

 لبس، أو حكم غير م  
 
  ؤ
س، وذلك دفاعا على املقاربة الحكومية، فإن من السيدات والسادة س 

، 2017النواب من يرى أن هناك من املؤشرات املتشابهة ملا كان عليه السياق خالل سنوات 

يخص النمو والعجز والتضخم، . مما يوضح بجالء أن النسب املتوقعة فيما 2019و 2018

، لن 2020ال يمكن أن تتحقق، وأن نسبة النمو التي يتوقعها مشروع قانون املالية لسنة 

 تمكن املغرب من رفع التحديات الراهنة وأخذ مكانه ضمن الدول الصاعدة.

 السيدات والسادة،

 2020إن تقييم السيدات والسادة النواب ملضامين مشروع قانون املالية لسنة 

 
 
عدد منهم بما جاء به  ن  م  في بعدها االجتماعي، نال حيزا زمنيا كبيرا  من تدخالتهم، حيث ث

مشروع قانون املالية من تدابير تصب في اتجاه التنمية االجتماعية، من خالل حفاظ 

الحكومة على التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، وذلك بتطوير النموذج االقتصادي، 

 وض بالتشغيل والتنمية املستدامة.والنه

وعلى الرغم من هذا االرتياح من لدن بعض املتدخلين فإن جانب آخر ، أشار إلى 

أن هناك خلل يعرفه الشأن االجتماعي، وال أدل على ذلك ارتفاع عدد منسوب 

 االحتجاجات، وتنامي االحتقان والتدمر االجتماعي.

اب أن أوضاع قطاعي الصحة وفي سياق ذلك سجل السيدات والسادة النو 

املجهود املالي والبشري املوجه لهما  عن نجاعة بامللموسالخصوص، ال تعبر والتعليم ب
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ين في هذين القطاعين على املستوى ل  سنويا. باإلضافة إلى التوزيع الغير املتكافء للعام  

 املجهزة.، فضال عن الخصاص املسجل على مستوى البنيات التحتية الصحية الترابي

وانتقل السيدات والسادة النواب إلى الوقوف على إشكالية التشغيل باعتبارها 

مسألة أفقية، تستمد مرجعيتها من الدستور، ومن التوجيهات امللكية السامية، وضمانا 

وصونا لكرامة اإلنسلن املغربي، أجمعت كل التدخالت إلى بذل مزيد من الجهود لخفض 

، ذلك عبر تشجيع االستثمارات العمومية، وتخفيض % 8ن نسبة البطالة إلى ما دو 

، داعين الصلةنجاح مختلف البرامج ذات ومقومات إالضرائب، وعبر تحقيق شروط 

 بالتعجيل بإخراج القانون املتعلق باالقتصاد االجتماعي والتضامني.

وبخصوص تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية، رحب السيدات والسادة 

أن يتم اتخاذ الطابع  على ، كما أكد جانب آخر العالقةتدابير الحكومية ذات النواب بال

الحمائي في تخصيص االعتمادات املالية للقطاعات االجتماعية، والقطع مع الطابع 

اإلحساني والخيري، وضبط آليات تنفيذ قانون املالية في هذا الشأن بمزيد من الحكامة 

 والترشيد واالستهداف.

لم القروي جانبا مهما من اهتمامات السيدات والسادة النواب، واستوقف العا

استعماالت املياه وتوفير املاء الشروب وجعل التطهير مطالبين في ذلك بضرورة ترشيد 

السائل من األولويات تماشيا مع تطلعات املغرب في إشعاع البعد البيئي انسجاما مع 

تجددة خاصة الشمسية منها، الستقطاب املعايير الدولية، وتشجيع استعمال الطاقات امل

 االستثمارات، مما سيحفز الساكنة على االستقرار بالقرى واملناطق الجبلية .
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 السيدات والسادة،

لقد نال جانب تعزيز الثقة ودعم االستثمار واملقاولة، جانبا مهما من تدخالت 

ت التي تعيق االستثمار النواب، حيث كانت مناسبة لهم في إثارة اإلشكالياوالسادة السيدات 

ومناخ املال واألعمال. وأبانت عن حرص نواب االمة في إطار مقاربة تشاركية ومسؤولة، 

على ضرورة توفير ظروف تنافسية املقاولة، وتأهيليها في ظل سياق وطني ودولي دقيق 

آليات التدخل واملواكبة، تجديد  ومتسارع التقلبات، الش يء الذي يفرض على الجميع

ب املتدخلون بتشجيع املقاوالت الصغرى واملتوسطة بتوفير التمويل ورفع حجم وطال

 القروض البنكية.

اقع شبه االحتكار  ل  م  وارتباطا بذلك ح   جانب من املتدخلين الحكومة مسؤولية و

الذي يميز القطاع البنكي، انطالقا من كونها ممثلة باملجلس اإلداري لبنك املغرب. ودعا 

نشاء بنك عمومي خاص باملقاوالت املتوسطة والصغرى، سيرا على نهج عدد جانب آخر إلى إ

من البلدان، واالستفادة من تجارب الدول الصاعدة في هذا الصدد، مطالبين باعتماد 

 إجراءات أكثر جرأة لضمان الولوج للتمويل، والتفكير في آليات جديدة في هذا الصدد.

لفت قراءة السيدات والسادة النواب وفيما يتعلق بالشأن االقتصادي، فقد اخت

 في هذا الصدد، حيث اعتبر جانب منهم أن اإلبقاء على تدابير ماكرو اقتصادية م  
 
 ح  ت

 
م فيها، ك

، غير أن البعض اآلخر اعتبر أن الطرح مقبول والسيما عجز امليزانية ونسبة التضخم أمر 

هم في تحقيق نسب نمو منتجة للثروة وخلق فرص ان يسأال يمكن  الحكومي ذا الصلة،
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ضامنة الرتقاء بالدنا إلى مصاف الدول الصاعدة، داعين إلى مزيد من املرونة في  أو الشغل، 

 التعاطي مع هذين املؤشرين.

من مشروع قانون  9واستحضر جانب كبير من السيدات والسادة النواب املادة 

معطيات اعتبروها معاكسة ملا تسعى إليه ، وما حملته من 2020املالية برسم سنة 

من تعزيز للثقة في املؤسسات، وارتباطا بذلك أوضحوا أن دور القضاء يكمن في  ،الحكومة

 من 
 
ط ب 

 
ن
 
ت س 

 
حماية الحقوق وضمان الحريات، عبر تطبيق القانون، وأن شرعية األحكام ت

ا س  يعد ضربا للدستور، وم  تنفيذها، وأضافوا أن عدم االلتزام بتنفيذ األحكام القضائية، 

يخدم االستثمار  بمبدأ فصل السلط، ومنه فقدان الثقة في مؤسسة القضاء، مما ال 

من  9السيدات والسادة النواب بسحب املادة بعض والرهان عليه، وباملناسبة طالب 

، ذلك أن مكانها الصحيح هو مدونة تحصيل الديون 2020مشروع قانون املالية لسنة 

 العمومية.

  ومن جانب آخر 
 
ن ما تعتزم الحكومة اعتماده من آليات لالرتقاء و املتدخل ن  م  ث

بأداء ومردودية االقتصاد الوطني في مجملها، ووقفوا عند ما تقترحه من إحداث حساب 

 ب   مرصد ألمور خصوصية تحت اسم "صندوق دعم تمويل املبادرة املقاوالتية" 
ماليير  6صد ر 

 سنوات. 3درهم على مدى 

 السيدات والسادة،

اقف بشأن  تفاعال مع ما تمت إثارته من مالحظات، وما تم التعبير عنه من مو

، أثناء املناقشة العامة لذات املشروع، 2020شتى مضامين مشروع قانون املالية لسنة 
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أوضح السيد محمد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة أن مشروع قانون 

استجابة للتحديات والرهانات التي تواجهها بالدنا على مستوى تقليص  قيد الدرس، جاء

الفوارق االجتماعية واملجالية، وتوفير فرص الشغل للشباب واستعادة الثقة ودينامية 

 االستثمار، والتي ما فتئ جاللة امللك حفظه هللا يؤكد عليها في خطبه األخيرة.

 
 
جماعي سيمكننا من تقوية التماسك أن االنخراط والتعبئة والوعي ال ح  ض  و  وأ

واللحمة الوطنية التي طاملا ميزت بالدنا عبر التاريخ في مواجهة املتربصين باستقرار بلدنا 

 ووحدته الترابية.

وأبرز أن الحكومة في هيكلتها الجديدة، بكافة أعضائها، بانتماء حزبي أو بدونه، 

، على 2017سة البرملان املوقر سنة ما هي إال استمرار للحكومة التي حازت على ثقة مؤس

 أساس التعاقد الذي يحسده البرنامج الحكومي.

وبالتالي فاملسؤولية السياسية للحكومة قائمة ومستمرة  في إطار ما التزمت به في 

، ال يخضع ملنطق 2020برنامجها، وانتقل إلى القول بأن مشروع قانون املالية برسم سنة 

نت هذه التوازنات ضرورية من أجل ضمان استدامة تمويل التوازنات املالية. وإن كا

مختلف السياسات االقتصادية واالجتماعية. مؤكدا على أن الحكومة قامت بإعادة ترتيب 

األولويات وفقا للتوجيهات امللكية السامية في خطبه األخيرة، وذلك بتكثيف دعم 

اهتمام خاص لتقليص القطاعات االجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة، وإيالء 

واملستثمرين واملقاوالت بشكل  ،الفوارق إضافة إلى إعادة الثقة للمواطنين بشكل عام

خاص، من أجل الرفع من مستوى النمو وخلق فرص الشغل للشباب، باإلضافة إلى تقديم 
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الدعم للمقاولة الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة عبر تخفيف الضغط الضريبي 

 وبلوغ مستويات أعلى للنمو. ،وتسهيل ولوجها للتمويل من أجل خلق فرص الشغل

من مشروع قانون املالية لسنة  9ء من تساؤالت حول املادة وبخصوص ما جا

، أكد السيد الوزير على أن الحكومة ال تنوي من خالل اقتراح هذه املادة، ال خرق 2020

الدستور وال إفراغ األحكام القضائية من محتواها، ألن الهدف هو توطيد ثقة املواطن في 

ميع حريصون أشد الحرص، على احترام مؤسسات بالده وليس العكس، مشيرا إلى أن الج

 
 
 األحكام القضائية وعلى التنفيذ السريع لهذه األحكام حتى ن
 
  ث
 ب 

 
ثقة املواطن في قضاء  ت

افق العمومية في أداء خدمتها.  بالده، وفي نفس الوقت الحفاظ على استمرارية املر

د ، أك2020وبخصوص الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون املالية لسنة 

اقعية تأخذ بعين االعتبار السياق  السيد الوزير بأن هذا املشروع يستند على فرضيتا و

 ي  الدولي والوطني الذي م  
 
فترة إعداد هذا املشروع، وكذا املعطيات املوضوعية  لالقتصاد  ز

 الوطني.

 السيدات والسادة،

لقد حاولت من خالل هذه املقدمة أن ألخص لحضراتكم املجهودات التي 

ستها لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب، لدراسة مشروع قانون رقم كر 

 2020برسم السنة املالية  70.19
 
  ، والتي تجدون أبوابا خ

ت للمناقشة العامة، وجواب ص  ص 

اإلدارة، واملناقشة التفصيلية ملواد مشروع قانون  وإصالحالسيد وزير االقتصاد واملالية 
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لحكومة، ثم مقترحات التعديالت املقدمة ونتائج التصويت عليها وعلى املذكور، وجواب ا

 الجزء األول من ذات املشروع.

وبهذه املناسبة اسمحوا لي بأن أغتنمها فرصة للتوجه بالشكر للسيد عبد هللا 

بووانو رئيس اللجنة على حسن تدبيره وتسييره ألعمال اللجنة، وإلى جانبه األطر اإلدارية 

ية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب، والتي عملت جاهدة من أجل تسهيل بلجنة املال

عمل السيدات والسادة النواب األعضاء املنتسبين والغير املنتسبين للجنة، وتمكينهم من 

 القيام بعملهم في أحسن الظروف.

وال يفوتني باملناسبة التوجه بالشكر للسيد محمد بنشعبون وزير االقتصاد 

أقسام ومصالح على مابذلوه إصالح اإلدارةواملالية و  ، وإلى جانبه أطر وزارته من مديريات و

من جهد لتوفير الدارسات والوثائق والبيانات، والتي ال شك أنها عززت مناقشة 

 واستفسارات السيدات والسادة النواب.

على ما  معارضة وأغلبية كما أتوجه بالشكر لكافة السيدات والسادة النواب

عنه من جدية في النقاش املسؤول خالل كافة أطوار مناقشة مشروع قانون املالية أبانوا 

 .2020برسم سنة 

 
 
 2019نونبر  8ت هذه األخيرة يوم الجمعة ص  ص  وتتويجا ألشغال اللجنة فقد خ

تعديل لفرق األغلبية  67تعديال،  271لتلقي مقترحات التعديالت، حيث توصلت اللجنة بــ 

 83الفريق الحركي، الفريق االشتراكي(،  لتنمية، فريق التجمع الدستوري،)فريق العدالة وا

 26تعديال للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية،  65تعديال لفريق األصالة واملعاصرة،
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تعديال للنائبين السيدين عمر بالفريج  25تعديال للمجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية و

 شتراكي املوحد.ومصطفى شناوي عن الحزب اال 

نونبر  13وصبيحة يوم األربعاء  2019و نونبر  12وفي اجتماعها املنعقد يوم الثالثاء 

األول  من مشروع  ، تم البت في مختلف التعديالت املقترحة والتصويت على الجزء2019

. وستجدون السيدات والسادة النواب نتائج 2020برسم السنة املالية  70.19قانون رقم 

 في جدول ضمن هذا التقرير. كل ذلك

هذا وقد صادقت لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب على مواد 

، وكما عدلته 2020برسم السنة املالية  70.19الجزء األول من مشروع قانون املالية رقم 

 اللجنة بالنتيجة التالية:

افقون:     الأحداملمتنعون:   13املعارضون:    24املو

 اللجنةمقرر 

 
 النائبة السيدة حكيمة بل قساوي 
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 عرض السيد وزير  االقتصاد واملالية

 بخصوص   

 2020برسم سنة  70.19مشروع قانون املالية رقم 

 لجنة املالية والتنمية االقتصادية داخل 
 

2019 أكتوبر  21 بتاريخ 
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 محاور العرض
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I-  2020سياق إعداد مشروع قانون املالية لسنة 

 

 السياق الدولي
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 السياق الوطني
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 2020التوجهات العامة ملشروع قانون املالية لسنة 

  

 اإلطار املرجعي

 

 
 

 األولويات
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 2020أهم تدابير مشروع قانون املالية لسنة 
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 2020االلتزامات املرتبطة بإعداد مشروع قانون املالية لسنة 
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 التدابير التي سيتم اتخاذها لحفاظ على التوازنات املالية
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 2020فرضيات مشروع قانون املالية لسنة 
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 املعطيات املرقمة
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التي تمارس  تاية داخل البرملان إحدى أهم املحطدراسة مشروع قانون املال تعد

ها إلى تومسؤولي اتها املالية التي منحها الدستور من خاللها السلطة التشريعية اختصاص

صوص عليه في على املالية العمومية، كما هو منجانب السلطة التنفيذية في الحفاظ 

لتجسيد املقاربة التشاركية بين  احقيقي مدخال تشكل فهي بذلك  .الدستور من  70الفصل 

برملان في اعتماد سياسة إنفاق عمومي فعال وناجع. وذلك على اعتبار أنها تسمح لالحكومة وا

بتقييم حصيلة ومنجزات الحكومة ومدى التزامها بتنفيذ  ،للسيدات والسادة النواب

بالنظر في مدى استجابة مقترحات الحكومة البرملان، و  البرنامج الذي نالت على أساسه ثقة

ومختلف التدابير والبرامج التي يقوم على أساسها مشروع قانونها املالي، للحاجيات امللحة 

وللتحديات املطروحة على  ،وللقضايا الكبرى للبالد ،واملشروعة للمواطنات واملواطنين

 تماعية والسياسية، والبيئية.ة واالجالساحة الوطنية، في أبعادها االقتصادي

في جلسة  2020برسم السنة املالية  70.19فبعد تقديم مشروع قانون املالية رقم 

، وبعد استعراض من الدستور  68طبقا ألحكام الفصل عامة مشتركة بين مجلس ي البرملان، 

 من لدن وزير  ،مختلف مضامينه أمام لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب

، خضع 2019أكتوبر  29االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، السيد محمد بن شعبون، بتاريخ 

ملناقشة عامة من لدن السيدات والسادة النواب، وذلك وفق ي مشروع القانون املال

 من النظام الداخلي ملجلس النواب.،  213مقتضيات املادة 

بد من سرد عدد من ، فال قشةوقبل عرض أهم ما راج خالل هذه املنا ،لكن

من النظام  212النواب في إطار ما تتيحه املادة  الطلبات التي تقدم بها السيدات والسادة

فيما يخص مشروع قانون  ،مناقشة البرملانيةملجلس النواب من تعميق وتعزيز لل الداخلي
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ات املالية، وذلك بعد العرض الذي تقدم به السيد وزير االقتصاد واملالية فيما يخص ذ

 :ويتعلق األمر  بما يلياملشروع، 

 معطيات حول تحيين الحسابات الخصوصية للخزينة. -

معطيات إحصائية فيما يخص مبلغ استرجاع الضريبة على أساس قروض  -

السكن برسم األربع سنوات األخيرة، وعدد املستفيدين من هذه العملية، وكذا عدد األسر 

 التي استفادت من قروض السكن.

 – 2017 – 2016اإلحصائيات املرتبطة بمردودية الضرائب بخصوص سنوات  -

، فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات والضريبة على 2019و   2018

الوطنية بالنسبة و اللجن املحلية على املعروضة  ،وعدد املنازعات ونوعيتها ،القيمة املضافة

 للسنوات األربع األخيرة.

بشأن اإلرجاعات الضريبية املتعلقة بالضريبة على القيمة املضافة وثيقة  -

 .2019و 2018لسنتي 

جدول تفصيلي حول تحصيل الضريبة على الدخل بالنسبة للقطاعين العام  -

 والخاص.

 جدول تفصيلي حول منظومة األجور. -

 تقرير حول انعكاسات اإلعفاءات الضريبية على الشركات. -

 الضريبة على السيارات.تقرير تفصيلي حول مداخيل  -

تهم االعتمادات املالية  ،تفاصيل حول صندوق التضامن بين الجهات -

 املوجودة، وما صرف منها ولفائدة من.
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 الئحة الشركات العمومية املعفاة من الضريبة على القيمة املضافة. -

 .2020االلتزامات املالية للدولة خارج مشروع قانون املالية لسنة  -

 مداخيل الخزينة من أجل تبيان العجز الحقيقي.بيانات ونفقات و  -

 تقرير عن الدين العمومي بمفهومه الواسع. -

 املداخيل املتأتية من القطاع الفالحي. -

 ترقيم اآلثار املالية للتدابير املدرجة في مشروع قانون املالية. -

 قائمة اإلعفاءات الجبائية التي تتخذ بمراسيم. -

املتعلقة بتسيير اإلدارة وآليات التمويل تفاصيل بشأن بيان ترشيد النفقات  -

 مليار درهم. 12املبتكرة، وطلب معطيات حول كيفية توفير مبلغ 

إمكانية مساهمة امليزانية العامة للدولة في كل حساب خصوص ي مع فصل  -

 مداخيل كل صندوق عن مساهمة الدولة فيه.

 ترتيب املالكين العقاريين حسب قيمة ممتلكاتهم. -

 الضريبة على الدخل حسب قيمة املساهمات وعدد املساهمين.توزيع مداخيل  -

توزيع مداخيل الضريبة على الشركات حسب قيمة املساهمات وعدد  -

 املساهمين.

توزيع مداخيل ضريبة إحصاء الشركات حسب قيمة املساهمات وعدد  -

 املساهمين.

 توزيع مداخيل الضريبة على القيمة املضافة حسب األسعار. -

 حسب القطاعات، رقم املعامالت والضرائب املؤداة.الئحة الشركات  -
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برسم السنة املالية  70.19وخالل املناقشة العامة ملشروع قانون املالية رقم 

روع شامل تحول التوجهات العامة لذاالنواب ، انصبت جهود السيدات والسادة 2020

 وحول أهم مرتكزاته ومحاوره.

 فقد أعطيت  ،الداخلي ملجلس النوابلنظام من ا 93وتطبيقا ملقتضيات املادة 

ثم لباقي  النيابية الحاضرين، النيابية والسيدة رئيسة املجموعةلرؤساء الفرق  بدايةالكلمة 

رئاسة اللجنة قبل بداية النيابية املنتدبين من قبلها واملسجلين لدى  ممثلي الفرق واملجموعة

 .االجتماع

املؤطر  منها حول السياق العام مهم جزء في  همتمحورت مداخالتوفي إطار ذلك، 

 كانت التطورات الحالية للظرفية االقتصادية الدولية وما يطبعها من عدمف لذات املشروع.

 % 3أن معدل النمو العاملي لن يتخطى سقف  حيثاستقرار وتذبذبات حاضرة بقوة لديهم، 

 % 1,2منطقة األورو  ولن يتجاوز معدل النمو في 2020سنة  % 3,4،  ونسبة 2019نهاية سنة 

حسب آخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي  ،2018سنة  % 1,9، مقابل 2019سنة 

استمرار التوثرات . كما أن 2020و سنة  2019ول توقعاته لسنة منتصف الشهر الجاري ح

التجارية بين الواليات املتحدة والصين، وتراجع االستثمار والطلب على السلع االستهالكية 

وتصاعد التوترات الجيوسياسية  صادات املتقدمة واألسواق الصاعدة،على مستوى االقت

واحتمال تعميق عجز امليزان التجاري للمغرب والتأثير  ،وانعكاساتها على أسعار الطاقة

استمرار عدم اليقين بشأن خروج ، إضافة إلى السلبي على احتياطي بالدنا من العملة الصعبة

لك على الشريكين الرئيسيين و االنعكاسات املحتملة لذ اد األوروبيطانيا من االتحبري

يعيشها عدد من ، وكذا االحتجاجات الشعبية التي للمغرب على مستوى االتحاد األوروبي
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في قراءاتهم وتحليلهم و محددا أساسا هاجسا كبيرا  كل ذلك شكل لديهم  بقاع العالم،

 املالي قيد الدراسة.وتقييمهم لعدد من مضامين مشروع القانون 

ي ا السلوك الذذو بعد التنديد باستهداف العلم الوطني ورفض هإلى جانب ذلك، 

رؤساء الفرق النواب السيدة و السادة فقد تناول الوطنية،  توابثيمس بشعور املغاربة و ال

، ودقة 2020السياق الوطني الذي يندرج فيه مشروع قانون املالية لسنة و املجموعة النيابية 

ن مشروع قانون املالية يأتي في إلشارة الى أحيث تمت ااملرحلة التاريخية التي تعيشها البالد، 

و استقالة املفوض  2ظل منعطف جديد لقضية وحدتنا الترابية بعد مخرجات جنيف 

دبلوماسية و هو ما يتطلب من املغرب باإلضافة الى يقظة  االممي و استفزازات الطرف االخر،

نب التحديات املرتبطة حضورا عسكريا يتماش ى و التحديات املتسارعة في امليدان، الى جا

وعودة بفعل التهديدات املرتبطة بتطور الجريمة العابرة للقارات  ،ن الداخليبمستوى األم

املعطى، فقد تم التنويه بأفراد قواتنا املسلحة وعالقة بهذا  املقاتلين من بعض بؤر التوتر.

ملا يقومون به من أدوار إنسانية  نبيلةخارج البالد ، امللكية وكل املرابطين على الثغور 

وداخلها، كما تم التعبير عن دعم جهود رجال ونساء االمن الوطني والدرك امللكي ومختلف 

دنية على تفانيهم في خدمة أمن الوطن منية، والقوات املساعدة والوقاية املاألجهزة األ 

أن ما تمت مراكمته من  السادة النواب رؤساء فرق األغلبيةسجل . و بكل أبعادهاواملواطنين 

أو  ،أو االقتصادوالسيما خالل العقدين األخيرين، إن على املستوى السياس ي،  إنجازات

مكانة متقدمة خالل والذي تعكسه األرقام واملؤشرات التي بوأت املغرب  االجتماعي، 

 يستدعي التنويه واالعتراف. السنوات األخيرة، 
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عبروا عن ضرورة االنكباب على قضايا املواطنين ومشاكلهم انسجاما مع و 

التوجيهات امللكية الواردة في خطاب جاللة امللك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية 

لجاد واالبتعاد عن روح املسؤولية والعمل اية إلى التحلي ب، والداع2019أكتوبر  11ريخ بتا

اإليجابي خدمة ملصالح املواطنين ورفع التحديات ملواجهة اإلكراهات  افسالخالفات والتن

 التي يعج بها املحيط اإلقليمي والدولي والتي يتأثر بها املغرب سلبا وإيجابا.

رؤساء الفرق واملجموعة النيابية، والسادة  ، شدد السيدةوفي السياق ذاته

على ضرورة إعادة الثقة للفعل السياس ي والعمل السياس ي الذي يعد ، أغلبية ومعارضة

ة ومجتمعا، وذلك إيمانا منهم بأن النموذج وأحزابا سياسيمسؤولية الجميع، دولة وحكومة 

 ز املناخسية وتعزيال يمكن إنجاحه إال باسترداد الثقة في العملية السيا ،التنموي املنشود

 ط التنمية العادلة.السياس ي الحر وترسيخ الخيار الديمقراطي وتوفير شرو 

أو نهج تسلكه البالد، فإن ، ألة الثقة كدعامة أساسية في أي خيار ارتباط بمسوفي 

، وجدوا في املناقشة العامة ملشروع قانون املالية ظرفية رؤساء الفرق واملجموعة النيابية

سجل تدبير التعديل الحكومي األخير وربطه بمسألة الثقة، حيث مسألة يم مناسبة لتقي

ملكية سامية  تاتعديل الحكومة جاء تلبية لتوجيه أنالسادة النواب رؤساء فرق األغلبية 

تخص تقليص عدد أعضائها بدمج مجموعة من القطاعات فيما بينها وحذف البعض اآلخر 

ودعمها بكفاءات وطنية وشبابية، هدفها األساس ضمان النجاعة والفعالية والحكامة 

والتقائية واندماج مختلف السياسات القطاعية، لتقوم بتنزيل ما تبقى من البرنامج 

ن ن ذاته أوالتجاوب مع انتظارات املواطنين. وأضافوا في اآل  ،ظروفأحسن ال يالحكومي ف

الحكومة املعدلة، ضمت كفاءات وطنية بعد إجراء تجميع لقطاعات حكومية متجانسة 
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هو أنه إذا كانت  ،إليه من الوزراء. لكن ما تجدر اإلشارة ومتكاملة تحت سلطة عدد محدود

د من القطاعات قد لقيت ترحيبا وتنويها ع عديمسألة تقليص عدد أعضاء الحكومة وتجم

فإن دواعي من السيدة والسادة رؤساء الفرق واملجموعة النيابية، أغلبية ومعارضة، 

السيدة والسادة اعتبر  التعديل الحكومي وتعزيزه بالكفاءات لم يكن محط إجماع، حيث

التعديل أتى نظرا  أناملعارضة،  املنتمية لتيار رؤساء الفرق واملجموعة النيابية  النواب 

لفشل الحكومة في تنزيل عدد من البرامج وعجزها عن تحقيق األهداف املسطرة في برنامجها، 

هذه الحكومة ال تعكس الكفاءات املنشودة وأحدثت باإلرضاءات والترضيات، ومنهم من وأن 

ة قطاعين حيويين من تشكيلة الحكومأشار إلى أن التعديل تم بعشوائية، حيث تم إسقاط 

الحالية، أي االتصال وقطاع الشؤون العامة والحكامة، الش يء الذي تم تداركه الحقا 

 بموجب مرسوم قض ى بإلحاقهما بأقرب الوزارات إليهما.

رضاه عن ضم وزراء دون انتماء عن عدم  هذا الجانب عبر فضال عن ذلك، فقد 

الحزبية، ويطرح  حزبي للحكومة في نسختها الجديدة، معتبرين أن ذلك تبخيس للمؤسسة

سؤاال حول املسؤولية السياسية للوزراء في تحمل الشأن العام وحول تفعيل املبدأ 

 الدستوري املتعلق بربط املسؤولية باملحاسبة.

، ومنافي 2011كما اعتبر أن ذلك استهداف للمنهجية الديمقراطية في ظل دستور 

 ألبسط األعراف الديمقراطية.

وفي ارتباط بالثقة أيضا، عبر السيدة والسادة النواب رؤساء الفرق واملجموعة 

عن أسفه لعدم تقديم السيد رئيس الحكومة لتصريح املمثلة لجناح املعارضة، النيابية 
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أمام البرملان، بعد التعديل الحكومي وطمأنة املواطنين بشأن برنامجها، مما يبعث رسائل 

 لدى املواطنين في املؤسسات واستمرار العزوف السياس ي.سلبية ويكرس فقدان الثقة 

 السيدة والسادة النواب رؤساء الفرق واملجموعة النيابيةأن ما أجمع عليه  غير 

تتجلى تمظهراتها وتمثالتها  ،هو أن البالد تمر من مرحلة صعبة، في العمق أغلبية ومعارضة

واالقتصادية وفي االختالالت التي  في زيادة حدة االحتقان ورفع سقف املطالب االجتماعية

افق أبانت عنها تقارير املجلس األعلى للحسابات والتي همت العديد من املؤسسات واملر 

وهو ما جسده الخطاب امللكي السامي بمناسبة الذكرى العمومية واملجاالت الترابية، 

تردد أو األخطاء، السادسة والستين لثورة امللك والشعب، بكون املرحلة الراهنة ال تقبل ال

ن املسؤولية باتت مشتركة بين كل التي تعيق التنمية بالبالد، وأتفرض إيجاد الحلول للمشا

 الجميع لتقويم االختالالت وتصحيح املسار.

رق واملجموعة النيابية، إلى ذلك، فقد كان للسيدة والسادة النواب رؤساء الف

، سنأتي على 2020املالية برسم سنة راء بخصوص باقي معطيات مشروع قانون ومواقف وآ

تقديم موجز لها إلى جانب أبرز ما أثاره باقي السيدات والسادة النواب خالل املناقشة العامة 

 لهذا املشروع.

اإلحاطة بأولويات مشروع قانون  ،حاول السيدات والسادة النواب فقد ،وهكذا

به في اتجاه مواصلة اإلصالحات  وبما تعتزم الحكومة القياماملالية برسم السنة املالية، 

كبرى. وفيما يلي ملخص  كانت لهم قراءات مختلفة ملا حمله من مضامين وعناوينالكبرى و 

 ثير خالل النقاش العام ذي الصلة وفق املحاور التالية:ألبرز ما أ

I-  مواصلة دعم السياسات االجتماعية؛ 
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II- تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية؛ 

III- اء دينامية جديدة لالستثمار ودعم املقاولة.تعزيز الثقة وإعط 

IV- الكبرى. تامواصلة اإلصالح 

وقبل التطرق ألهم ما جاء خالل املناقشة العامة وفق املحاور أعاله، فقد كانت 

للسيدات والسادة النواب مالحظات أولية على مشروع قانون املالية برسم السنة املالية 

بني عليها، أو من حيث سماته نة، سواء من حيث الفرضيات التي مختلفة ومتباي 2020

 العامة.

فمن حيث فرضياته، وإذا كان تيار من السيدات والسادة النواب يرى أن الحكم 

اقعيتها يستوجب التمييز بين النسب املتوقعة والنسب املستهدفة رفعا ألي  ،على مدى و

بة الحكومية، فإن من السيدات والسادة أو حكم غير مؤسس، وذلك دفاعا على املقار  ،لبس

 2018-2017تشابهة ملا كان عليه السياق خالل سنوات مالنواب من يرى أن هناك مؤشرات 

نسب املتوقعة فيما يخص النمو والعجز والتضخم ال يمكن لما يوضح بجالء أن ا ،2019و

مكن املغرب لن ت 2020روع قانون املالية لسنة أن تتحقق، وأن نسبة النمو التي يتوقعها مش

 من رفع التحديات الراهنة وأخذ مكانه ضمن الدول الصاعدة.

، 2020إلى جانب ذلك، وفيما يخص الطابع العام ملشروع قانون املالية لسنة 

فهناك من عبر عن ارتياحه لجرأة الحكومة ونجاحها في تقديم مشروع قانون يستجيب لعدد 

اللتزامات واستكمال األوراش املفتوحة في ظل ويواصل تنزيل عدد من ا ،من االنتظارات

إقليمي ووطني صعب، وفي انسجام مع برنامجها الذي التزمت به أمام البرملان.  سياق دولي و
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ي مخالف، فالعرض الحكومي غير أن عددا آخر من السيدات والسادة النواب، كان له رأ

وفاقد للهوية السياسية ومي، ا تبقى من وعود البرنامج الحكبالنسبة إليه، ال عالقة له بم

 حبيس منطق التوازنات املاكرو اقتصادية والتوازنات املالية والتحكم في العجز،ويظل 

متسائلين في اآلن ذاته عن مفهوم املشروع االنتقالي في عالقته بالنموذج التنموي املنشود. 

املشروع حيث أن منهم من عبر عن أسفه لعدم وجود مؤشرات حقيقية على تضمين هذا 

يعد صالحا  ولم ،وتقطع مع نموذج استنفذ أغراضه ،لهذا النموذج تؤسسملقتضيات 

مع انطالق العشرية الثالثة التي دشنها العهد الجديد،  ،الجديدةلكسب رهانات املرحلة 

اللة امللك كما دعا إلى ذلك ج ،بطموحاتها الجريئة في إقامة عدالة اجتماعية ومجالية

 العرش للسنة الجارية.ة خطاب بمناسب

 2020إن تقييم السيدات والسادة النواب ملضامين مشروع قانون املالية لسنة 

 تدخالتهم وهو ما نعرض ملوجز له فيما يلي: منفي بعدها االجتماعي نال حيزا زمنيا كبيرا 

I- دعم السياسات االجتماعية 

اء به مشروع ثمن عدد من السيدات والسادة النواب عاليا ماج ،في هذا اإلطار

نمية االجتماعية، وذلك من خالل من تدابير تصب في اتجاه الت 2020قانون املالية لسنة 

واملتجسدة في املحور املتعلق  ،على التزاماتها الواردة في البرنامج الحكوميالحكومة حفاظ 

ق وفي املحور املتعلبتطوير النموذج االقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية املستدامة، 

مية البشرية والتماسك االجتماعي واملجالي. كما عبروا عن ارتياحهم للجهود بتعزيز التن
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عبر  ،املبذولة فيما يخص الرفع من االعتمادات املالية املرصودة للقطاعات االجتماعية

بتخصيص  ،مليار درهم لتمويل تسريع تفعيل إصالح منظومة التربية والتكوين 91تخصيص 

منها لفائدة  000 15خصص  ،منصب مالي 16.069طاع وإحداث مليار درهم لهذا الق 72,4

" 2025األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا مواصلة تفعيل مخطط الصحة "

 منصب مالي. 4000مليار درهم لقطاع الصحة وإحداث  18,6بتخصيص 

العالقة بارتياح ما يخص التشغيل، فقد قوبلت املجهودات الحكومية ذات يوف

، 8,1%السادة النواب، سواء فيما يخص تقليص نسبة البطالة إلى حدود السيدات عدد من 

ة أو عدد املناصب املالية املحدثة بموجب مشروع قانون املالية املذكور، كما حيوا جدي

دعما  ،مليار درهم لهذا الحوار 11بتخصيصها أزيد من الحكومة تجاه الحوار االجتماعي، 

 للقدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة املتوسطة.

كاد يجمع على  ،وعلى الرغم من هذا االرتياح املعلن من لدن البعض، فإن الكل

أن هناك خلال ما يعرفه الشأن االجتماعي، وال أدل على ذلك أكثر من ارتفاع منسوب 

فضاء العام تحت ضغط االحتجاجات وتنامي االحتقان والتذمر االجتماعي، واحتالل ال

سواء فيما طة بالولوج إلى الخدمات األساسية، املرتبالب الفئوية والقطاعية واملجالية، املط

يتعلق بالتعليم، أو الصحة، أو الشغل، أو العدل، أو نزع امللكية، أو االعتداءات املادية على 

 وغير ذلك من املطالب املعبر عنها. ،املمتلكات
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أن أوضاع قطاعي الصحة  ،لسيدات والسادة النوابوفي سياق ذلك، سجل ا

ت املرصودة لهذين ال تعبر عن فعالية ونجاعة املوارد واالعتمادا ،والتعليم بالخصوص

 سنويا.لهما عكس بامللموس املجهود املالي والبشري املوجه القطاعين، وال ت

 نيه من أوضاعادات والسادة النواب عند قطاع الصحة وما يعيووقف الس

وفي اتجاه بلدان  ،تدهورة، حيث النزيف املستدام للكفاءات الصحية نحو القطاع الخاصم

التي تظل دون مستوى  ،وما لذلك من أثر مباشر على الكثافة الطبية وشبه الطبية ،أخرى 

املعايير املحددة من طرف منظمة الصحة العاملية ودون املستوى املسجل على صعيد 

طبيبا لكل  7,3أن كثافة العاملين بالقطاع الصحي تبلغ إلى البلدان املماثلة، حيث أشاروا 

شخص  000 10لكل  16,4و 11,4شخص، مقابل  000 10ممرضا لكل  9,2شخص  10 000

 الشرق األوسط.في منطقة 

في هذا القطاع على املستوى  والمسوا أيضا إشكالية التوزيع غير املتكافئ للعاملين

 املسجل على مستوى البنيات التحتية الصحية املجهزة . الجهوي، فضال عن الخصاص 

وتناول طرف من السيدات والسادة النواب األعطاب التي تعيق قطاع  ،هذا

افق  لفساد املستشري على مستوى العديدمن زاوية ا ،الصحة العمومية من الهياكل واملر

وخاصة مديرية األدوية بوزارة الصحة، حيث طالبوا بضرورة إحداث وكالة  ،ذات الصلة

 وطنية للمستلزمات الصحية في هذا الصدد، بل وإعادة هيكلة الوزارة الوصية بأكملها.



 2020للسنة املالية  70.19رقم  مشروع قانون املاليةحول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

166 
 

تمت املطالبة كذلك باإلعفاء الكلي لألدوية من الضريبة  ،وفي قطاع الصحة أيضا

سيرا على ما هو عليه الحال  املواطنين،على القيمة املضافة لتخفيف عبء االستشفاء على 

 عديد من البلدان.الفي 

وفيما يخص قطاع التعليم، فقد تمحورت تدخالت السيدات والسادة النواب 

رها لضمانات التي يمكن للحكومة أن توفحول اعام، بشكل  ،وبعيدا عن االعتمادات املالية

اليات املطروحة حاليا في إلنجاح تنزيل القانون اإلطار للتربية والتكوين، في ظل اإلشك 

الكفاءات البشرية املؤهلة  على مستوى تمت اإلشارة إليه من صعوبات ما والسيما املوضوع، 

 لتنزيله في بعض الجهات.

املناداة بتوفير تعليم موحد لكافة أبناء املغاربة وتحفيز املوارد إلى ذلك، فقد تمت 

 البشرية بالقطاع.

هذا، واستوقفت مسألة التشغيل العديد من السيدات والسادة النواب، على 

 ،امللكية الساميةمرجعيتها من الدستور ومن التوجيهات اعتبار أنها مسألة أفقية تستمد 

 امن للكرامة اإلنسانية. وكضكسبيل للحماية االجتماعية، 

بالسياسة االقتصادية وامليزانياتية، حيث  اقضية التشغيل في عالقتهطرح وتم 

، وذلك عبر % 8تمت الدعوة إلى بذل مزيد من الجهود لتخفيض نسبة البطالة إلى ما دون 

شروط نجاح مختلف  توفير الضرائب، وعبر تشجيع االستثمارات العمومية وتخفيض 

 البرامج ذات العالقة.
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وفي ارتباط بذلك، سجل عدد من السيدات والسادة النواب أن مردودية 

االستثمار العمومي تظل ضعيفة من حيث خلق فرص الشغل. وأضافوا أن مشروع قانون 

 يعمق أزمة البطالة . % 3,7بنسبة نمو لن تتجاوز  2020املالية لسنة 

وحاول آخرون الربط بين مضامين القانون اإلطار للتربية والتكوين وبين برامج 

ولة روح املقا عنه من فشل، للتنصيص على أن إذكاءالتشغيل املعتمدة سابقا وما أبانت 

يظل عامال محددا في تكوين وتأهيل األشخاص لولوج سوق وتطوير مهارات وحسن االبتكار، 

 الشغل.

، دعا السيدات والسادة النواب إلى ضرورة أيضا يلوعالقة بمسألة التشغ

كما تساءلوا بشأن آليات  ،التسريع بإخراج القانون املتعلق باالقتصاد االجتماعي والتضامني

تدبير صندوق دعم تمويل املبادرة املقاوالتية، وضمان حكامته، وحول زمن وتوقيت الشروع 

 بالتمويل، وهل سيكون له بعد جهوي.في تفعيله بعد إحداثه، وطبيعة الجهات املعنية 

هذا، وتمت الدعوة إلى البحث في آليات أخرى لتوفير الشغل للمواطنين وحث 

 الحكومة على ضمان حق املعاقين في التشغيل.

أنه، عاب بعض السيدات والسادة وفيما يخص الحوار االجتماعي وما أثير بش

لى مع الحوار االجتماعي ككلفة بالنسبة للميزانية، ودعوا إ تعاطيهانواب على الحكومة ال

والتي سجل البعض منهم أنها تحتاج  ،الطبقة املتوسطةضرورة ربطه باالرتقاء بأوضاع 
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لالستقرار االجتماعي واالقتصادي  أمان سياسة عمومية، بالنظر لكونها تعتبر صمامل

 والسياس ي.

ين من مخرجات الحوار االجتماعي إسوة استفادة فئة املتقاعدأحقية كما نادوا ب

 بما تم القيام به لفائدة املوظفين واملستخدمين.

السادة النواب إلى السيدات و نادى جانب من  ،وفي الشأن االجتماعي أيضا

بيبات الحزبية لالرتقاء بأدوارها في التأطير شضرورة االستثمار في دور الشباب ودعم ال

 والتنشئة.

فقد حاول جل املتدخلين في تقييمهم للحمولة االجتماعية ملشروع  ،وعموما

وهو ما تجسد على مستوى التدبير والحكامة، التأكيد على أن مكامن الخلل ت ،قانون املالية

برامج التي اعتمدتها قد حاولوا جاهدين إبرازه أيضا على مستوى التدابير والسياسات وال

 لفوارق االجتماعية واملجالية.    طار محاولتها تقليص االحكومة في إ

II – :تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية 

وعالقة مع ما أثاره السيدات والسادة النواب فيما يخص الطابع االجتماعي 

، وبينما رحب عدد منهم بالتدابير الحكومية ذات الصلة والهادفة 2020ملشروع قانون املالية 

واملجالية، فإن ما أكد عليه جانب آخر منهم تجلى في أن إلى تقليص الفوارق االجتماعية 

تخصيص االعتمادات املالية للقطاعات االجتماعية يجب أن يتخذ طابعا حمائيا تماشيا مع 

نفيذ األدوار االجتماعية للدولة، والقطع مع الطابع اإلحساني والخيري، وضبط آليات ت
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ن االعتمادات حيث أبمزيد من الحكامة والترشيد واالستهداف.  ،قانون املالية في هذا الشأن

اقعهم، وال  ،واملواطنون  آثارها املواطناتيلمس املبرمجة ال  وليس لها وقع وأثر فعلي على و

 اجتماعيا ومجاليا. ،تعبر عن فعالية ونجاعة هذه املخصصات واملوارد

لى مستوى حاملي ق، سجل البعض منهم أن االرتفاع املسجل عاوفي هذا السي

يل على أن مستوى الفقر مليون شخص دل 14,4بطاقة املساعدة الطبية "راميد" بمايفوق 

 في ارتفاع، وأن الهشاشة تتكرس في ظل هذه امليكانيزمات.

وحاول جانب آخر من السيدات والسادة النواب النتبيه إلى ما تعرفه العديد من 

اقع الفقر والهشاشة،  املواطنات  واالرتقاء بأوضاعاآلليات التي وضعتها الحكومة لتطويق و

ين عدة ، حيث سجلوا غياب االلتقائية وتشتت املجهودات الحكومية بتعثراتواملواطنين من 

ئح والقطاعات ضدا يسمح باستمرار استفادة بعض الشرااإلطار، مابرامج تدخل في نفس 

 .اامج وأهدافهعلى فلسفة البر 

العديد من  وفي هذا اإلطار، استحضر السيدات والسادة النواب ما تعرفه

إطار صندوق التماسك االجتماعي من إشكاليات على  جة فيتلك املندر والسيما  ،البرامج

بتفعيل توصيات املجلس حيث طالبوا وجه الخصوص، الحكامة والتدبير على  مستوى 

 األعلى للحسابات في هذا الصدد.
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نادى السيدات والسادة النواب بضرورة اإلسراع بإخراج  ،و في ارتباط بذلك

مخرجات فعالة وناجعة لـ اتسهيال لعملية االستهداف وضمان ،السجل االجتماعي املوحد

 الرامية لتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية. ،للسياسات العمومية

كما تمت الدعوة إلى الضغط إلخراج نظام التغطية الصحية لفائدة املستقلين 

 وااللتفاتة إلى الوضعية القانونية ملصحات الضمان االجتماعي.

وفي ارتباط بالسعي نحو الحد من الفوارق املجالية، دعا عدد من السيدات 

جديدة لترشيد نفقات االستثمار العمومي، حيث  تالى ضرورة البحث في آلية النواب إوالساد

ال زالت املقاربة الحكومية في هذا الصدد تطرح إشكالية توزيع االستثمارات العمومية 

ضدا على منطق األولويات والعدالة  ،الذي الزال يخضع لثقل الحسابات السياسية، و جهويا

 تنمية املواطنين. االجتماعية واملجالية ووفق ضرورة

واستوقف العالم القروي واستمرار معاناته مع العطش، عددا من السيدات 

والسادة النواب، حيث طالبوا بضرورة ترشيد املاء الشروب وكذا تطهير السائل على مستوى 

تجهيزها باملاء والكهرباء ضرورة االنتباه للتشتتات السكنية و ، كما أثاروا الساكنة القروية

قطاب االستثمار وتحفيز والعقار، وتشجيع استعمال الطاقة الشمسية الست والطرق 

 .األرياف واملناطق الجبليةساكنة استقرار 
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ن املعضلة االجتماعية تظل في نظر العديد من السيدات والسادة إلى ذلك، فإ

االقتصاد الوطني ومدى قدرته على خلق الثروة وضمان  بأداءرهينة  ،النواب في جزء منها

 .مكرامة املواطنين في توفير الشغل له

وهكذا، فقد حرص السيدات والسادة النواب على تقييم مقتضيات مشروع 

في هذا الحكومة بموجب أحكامه ومقتضياته ، من زاوية ما اقترحته 2020قانون املالية لسنة 

 أتي على ذكر أبرزها في املحور التالي:املحددات نركيز على عدد من الشأن بالت

III - تعزيز الثقة ودعم االستثمار واملقاولة 

شكلت املناقشة العامة ملشروع قانون املالية املذكور مناسبة لطرح عدد من 

ألعمال، وأبانت عن مدى القضايا واإلشكاليات التي الزالت تعيق االستثمار ومناخ املال وا

على ضرورة توفير  ،والسادة النواب في إطار مقاربة تشاركية ومسؤولة تاحرص السيد

وما  ،التقلبات ومتسارعفي ظل سياق وطني ودولي دقيق  وتأهيلها،ظروف تنافسية املقاولة 

المس السيدات والسادة النواب مسألة يفرضه من تجديد آلليات التدخل واملواكبة. وهكذا 

لعل من أهمها مناخ االستثمار  ،من خالل عدد من الجوانبالثقة ودعم االستثمار واملقاولة 

لتمويل،                                                                                           وفي الولوج لالنظام الجبائي، وفي والذي يتجسد باألساس في اإلدارة والقضاء، 

وكذا تقييم تدبير بعض اآلليات التي تقترحها الحكومة لهذا الغرض، ل مباإلضافة إلى تقييمه

 تفاقيات التبادل الحر التي تجمع بالدنا مع العديد من الجهات.تدبير الحكومة ال
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اقع ففيما يخص مناخ االستثمار،  فقد تطرق السيدات والسادة النواب إلى و

كان من ثمارها صدور  ،الحاتاإلدارة العمومية، حيث أثنوا على ما عرفه القطاع من إص

ميثاق الالتركيز اإلداري واملخطط املديري لهذا امليثاق، وكذا وجود ميثاق مشروع إلصالح 

ثار طرف آخر ما تعرفه اإلدارة أ ينماير. ببإلى غير ذلك من التدا العمومية، نظام الوظيفة

مركزية باختصاصات متشابهة،  ومن بينها أساسا تواجد مديريات ،العمومية من اختالالت

، وفتح املجال أمام الكفاءات اإلدارية على تتصحيح هذه االختالال وجوب إلى  ادعو حيث 

، وتوحيد وإغنائها الصعيد املركزي والجهوي واملحلي في إطار تجديد املسؤوليات اإلدارية

دة للمرفق املخاطب اإلداري جهويا لتقريب اإلدارة من املواطنين وضمان الحكامة الجي

العمومي. كما شددوا على وجوب تجاوز منطق التوظيف وفق الزبونية واملحسوبية ضمانا 

، وبذل مزيد من الجهود للحد من الفساد املستشري على مستوى إلرجاع الثقة للمواطن

افق اإلدارية.  العديد من املر

باره ولم تغفل جهود السيدات والسادة النواب املجال الضريبي والجبائي باعت

مكونا أساسيا في مناخ االستثمار، حيث أن منهم من اعتبر أن ما جاء من تدابير على املستوى 

فعلية بين امللزم واإلدارة الضريبية،  مصالحةالضريبي من شأنه توطيد الثقة وخطوة نحو 

وسجل أن  ،من عاب على الحكومة مسألة االرتجالية في تعاملها مع املجال الضريبي مومنه

يعد حجرة عثرة أمام  ،وضوح الرؤيا الذي تجسده املقاربة الحكومية في هذا الشأنعدم 

 املستثمرين والفاعل االقتصادي ولن يؤسس للثقة املنشودة بموجب هذا املشروع.
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وارتباطا بمناخ االستثمار أيضا، سجل بعض السيدات والسادة النواب أن مؤشر 

إضافة إلى عالقته بالتخطيط  ،مار ومناخه"دوينغ بزنس" الذي له ارتباط وثيق باالستث

ج للتمويل وأن إلى أن هناك إشكالية فيما يخص الولو مفادها حمل إشارة  االستراتيجي،

وال تنخرط بشكل كافي في تمويل اهتمامها أكثر للقروض املضمونة،  محافظة تولي ابناك هناك أ

خلق وتمويل املقاوالت ومسألة حاولوا الربط بين و املقاوالت، والسيما الصغيرة واملتوسطة، 

االدخار الذي تسجل بشأنه بالدنا عجزا كبيرا خالل الستة عشرة سنة األخيرة والذي دفع 

إلى تمويل جزء من استهالكها من خالل القروض البنكية،  2013و 2012الحكومة بين سنتي 

 ومزاحمة القطاع الخاص على مستوى السوق املصرفية.

قاوالت الصغرى واملتوسطة تعاني حيف السياسة وأردف املتدخلون أن امل

من حجم القروض البنكية  % 34الحكومية من حيث التمويل، ذلك أنها ال تستفيد إال من 

 .% 98رغم ارتفاع تمثيلها في النسيج املقاوالتي بأزيد من 

حمل جانب من السيدات والسادة النواب الحكومة مسؤولية  ،وفي ارتباط بذلك

اقع شبه االحتكار الذي يميز القطاع البنكي، انطالقا من كونها ممثلة باملجلس اإلداري لبنك  و

املغرب، هذا األخير الذي سمح باندماج عدة أبناك فيما بينها. وأوضح أن ثالث أبناك من 

ملصرفي، علما أن منظمة التعاون والتنمية من السوق ا % 66أصل إثنين تستحوذ على 

. ودعا نفس الجانب إلى إنشاء  % 50توص ي بأال تتجاوز هذه النسبة  (OCDE)االقتصادية 

بنك عمومي خاص باملقاوالت املتوسطة والصغرى، سيرا على نهج عدد من البلدان 

 واالستفادة من تجارب الدول الصاعدة في هذا الصدد.
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اءات أكثر جرأة لضمان الولوج للتمويل والتفكير في آليات طالبوا باعتماد إجر و 

 جديدة في هذا الصدد.

وتناول السيدات والسادة النواب الشأن االقتصادي أيضا من منظور  ،هذا

ت قراءاتهم في هذا ر، حيث اختلفبعض مقتضيات مشروع قانون املالية في هذا اإلطا

متحكم فيها، والسيما إذ اعتبر جانب منهم أن اإلبقاء على تدابيير ماكرو اقتصادية  ،الصدد

اآلخر اعتبر أن الطرح الحكومي  البعضأن عجز امليزانية ونسبة التضخم أمر مرحب به، غير 

ن يسهم في تحقيق نسب نمو منتجة للثروة ولفرص الشغل، وكذا ضامنة ال يمكن أ ،ذا الصلة

ين إلى مزيد من املرونة في التعاطي مع هذين لى مصاف الدول الصاعدة، داعيدنا إء بال الرتقا

 املؤشرين.

مشروع قانون من  9واستحضر جانب كبير من السيدات والسادة النواب املادة 

وما حملته من معطيات اعتبروها معاكسة ملا تسعى إليه الحكومة من املالية املتحدث عنه، 

حماية ن في مكأن دور القضاء يأوضحوا  ،وفي ارتباط بذلكت. اللثقة في املؤسستعزيز 

ط من تنفيذها. ن شرعية األحكام تستنبعبر تطبيق القانون وأ حقوق وضمان الحريات،ال

  بم
ً
 للدستور ومسا

ً
دأ فصل بوأضافوا أن عدم االلتزام بتنفيذ األحكام القضائية يعد ضربا

لثقة في هذه املؤسسة، مما ال يخدم ؤسسة القضاء، ومنه فقدان االسلط وتقويضا مل

 االستثمار والرهان عليه. 

املوضوع، وبعد أن ثمن جانب آخر من السيدات والسادة النواب ما نفس وفي 

تعتزم الحكومة اعتماده من آليات لالرتقاء بأداء ومردودية االقتصاد الوطني في مجملها، 
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قوية نسيجهم، والسيما الصغيرة تطرقوا ملا ورد  من مقتضيات  بشأن دعم املقاوالت وت

والصغيرة جدا واملتوسطة والشباب حاملي املشاريع، حيث وقفوا عند ما تقترحه الحكومة 

تحت إسم "صندوق دعم تمويل املبادرة  ،حساب مرصد ألمور خصوصيةلمن إحداث 

سنوات وبمعدل مليارين كل سنة، حيث نوهوا  3ماليير درهم على مدى  6املقاوالتية"، برصيد 

في الحصول على مزيد من التوضيحات بشأن كيفيات تدبير هذا الصندوق  آملينبهذا اإلجراء 

كمت بها لصناديق التي تراال يكون لها نفس مآل اضمانا لنجاعة األداء وكي ،د تدخلهوحدو 

حول ما إذا كان  وتساءل بعضهم .ولم تبلغ أهدافهامخصصات وتأخر آجال صرفها، 

بعد جهوي، وهل للحكومة تصور أولي وصيغة جاهزة لتزيله على أرض للصندوق ذي العالقة 

اقع.  الو

وتمت الدعوة إلى مواكبة حقيقية للمقاولة الناشئة واملقاول الذاتي  ،هذا

 اإلدارة لخدمتهم وتسهيل مأموريتهم.وتوجيه 

وفي جانب دعم املقاولة واالستثمار أيضا، ناشد السيدات والسادة النواب 

الحكومة من أجل إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر التي تجمع بالدنا مع عدد من 

الوطني جديدة لحماية املنتوج  إلى جانب البحث في آليات وأساليب األقطاب والبلدان، وذلك

من املنافسة الخارجية، سواء فيما يتعلق باملنتوجات التي يتم تسويقها محليا، أو فيما 

 يخص الصادرات.

وشمل تقييم السيدات والسادة النواب كذلك، االستثمار العمومي، باعتباره 

تبذله الحكومة من  بمارافعة ودعامة أساسية بالنسبة للقطاع الخاص، إذ تمت اإلشادة 
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مليار درهم،  198مجهودات في هذا الصدد، حيث رصدت له بموجب مشروع قانون املالية 

غير أن ذلك لم يمنع من اإلحاطة باإلشكالية الرئيسية التي تعرفها االستثمارات العمومية 

والتي تتجسد على مستوى التنفيذ واإلنجاز، حيث تظل السمة الغالبة هي ضعف وتيرة 

جاز، وضعف النجاعة واملردودية، إلى جانب غياب التقائية البرامج العمومية ومشكل اإلن

 التوزيع العادل جهويا لهذه االستثمارات.

إلى ذلك، فقد دعا جانب من السيدات والسادة النواب إلى تكريس مزيد من 

أن  ذلك ،بدءا من امليزانية املخصصة للوزارة الوصية ،الجهود لفائدة القطاع السياحي

الضريبية  تاكما شددوا على ضرورة منح التحفيز السياحة قطاع مشغل لليد العاملة، 

املناظرة الوطنية  تابالضرائب والذي لم يستفد من مخرجاملثقل  ،الالزمة لهذا القطاع

 الثالثة حول الجبايات.

وال سيما على  ،وأشاروا إلى ضرورة تجاوز التعثرات التي يعرفها القطاع الفالحي

الذي إذا كان موفقا في بعض جوانبه، فإن جوانب أخرى و  ،توى مخطط املغرب األخضرمس

والبحث في سبل تصريفه  ،، وخاصة ما يتعلق بتثمين املنتوجاملراجعة والتقويمتستدعي 

 وتسويقه. كما تمت املناداة بتطهير القطاع من الوسطاء والسماسرة. 

أن االهتمام أكثر بالصناعة خيار ال وأشار فريق من السيدات والسادة النواب إلى 

محيد عنه في ظل تراجع مردودية القطاع الفالحي والفقدان املتزايد ملناصب الشغل على 

افدين الجدد على سوق الشغل  ،مستواه وشدد في اآلن ذاته على  .وأمام تزايد نسبة الو

 ة الكبرى.ضرورة توخي اإلنصاف والعدالة املجالية فيما يخص املشاريع االستثماري
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IV –  .مواصلة اإلصالحات الكبرى 

إن مداخالت السيدات والسادة النواب خالل املناقشة العامة ملشروع قانون 

، شملت أيضا ما يتعلق بمواصلة اإلصالحات الهيكلية 2020املالية برسم السنة املالية 

دارة اإل  واملؤسساتية الكبرى، وقد تركز النقاش باألساس حول مسألة الجهوية وإصالح

ونظرا إلثارة موضوع إصالح اإلدارة في املحاور السابقة لكونه  العمومية واإلصالح الجبائي.

، فإن امللخص أسفله يهم ما أثير حول كل من الجهوية مع باقي القطاعات تقاطعي مجاال 

 واإلصالح الجبائي.

هناك  تناع السيدات والسادة النواب أنموضوع الجهوية، وعلى الرغم من اق وفي

، على اعتبار أنها تعد بمثابة تانظومة القانونية املتعلقة بالجهعلى مستوى اململموسا تقدما 

ظيمية نتا فيما يتعلق بإصدار القوانين الإطار حقيقي للتنمية والحكامة الترابية، والسيم

وطني للجماعات الترابية والنصوص التطبيقية املتعلق بها، إلى جانب املرسوم بمثابة ميثاق 

بتحديد نموذج التصميم املديري املرجعي لالتمركز  ز  اإلداري ونشر املرسوم املتعلقلالتمرك

جهوية حقيقية من  ستكمال الترسانة القانونية إلرساءاإلداري، فقد دعوا إلى اإلسراع با

 كما دعوا إلى. من جهة ثانية جهة، وتأهيل اإلدارة الترابية ملواكبة هذا الورش االستراتيجي

وضع إطار قانوني ومؤسساتي يضمن االلتقائية واالنسجام بين مختلف املتدخلين في التنمية 

عبر عدة برامج، إذ أن هناك برامج التنمية الجهوية التي تعدها مجالس الجهات  ،الجهوية

امج التنمية القروية وبرنامج التأهيل الترابي التابع ر بو برامج محاربة الفوارق املجالية، و 

 رة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج الطرق القروية.للمباد
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هذا ودعا تيار من السيدات والسادة النواب إلى ضرورة اعتماد إجراءات أكثر 

 نصيبهاجرأة في اتجاه إنجاح ورش الجهوية وإعادة االعتبار لبعض الجهات التي لم تنل  بعد 

 في التنمية.

لسيدات والسادة النواب أن وفيما يخص اإلصالح الجبائي، فقد سجل بعض ا

بتدابير تهم الضريبة على الشركات،  ،الحكومة استبقت تنزيل القانون اإلطار ذي الصلة

مذكرا بأن الهدف من أي نظام جبائي يتمثل في خلق الثروة وفرص الشغل والتوزيع العادل 

تدابير في  غيابيين في ما يخص الضريبة على الدخل، ذلك أن للثروة، ودعا إلى إدراج املهن

مجال الضريبة على الدخل، اعتبرها البعض تكريسا لالتكافئ بين الرأسمال والقوة البشرية 

 املنتجة.

آخر من السيدات والسادة النواب، أن هناك تغييبا لتوصيات املناظرة  تيار واعتبر 

بل الوطنية الثالثة حول الجبايات فيما تقدمت به الحكومة بموجب مشروع قانونها املالي، 

بمثابة تراجع عن بعض املكتسبات الضريبية لعدد من األنشطة  منهم من اعتبره

على مستوى الضريبة على الشركات تم تحت أن ما تم اقتراحه من تعديالت  إذاالقتصادية، 

( لضمان االنسجام OCDEضغط االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية )

. حسب اعتقادهم الدولية والقواعد املعتمدة من طرف هذه املنظمةمع القواعد الجبائية 

البعض أن االتحاد األوروبي نفسه لم يتمكن من تحقيق االنسجام  هوهو ما سجل بخصوص

ة تواصلية حول سياستنا إلى سياسالضريبي وأضاف في اآلن ذاته أن بالدنا في حاجة 

 الجبائية.
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أن مشروع قانون املالية، وبينما الحظ طرف من السيدات والسادة النواب هذا، 

املذكور يحمل إجراءات طيبة في اتجاه زرع الثقة بين امللزم واإلدارة الضريبية والتأسيس 

نحو تكريس عدم دفع  أن بعض مقتضياته تدفع فقد الحظ آخرونلثقافة جديدة بينهما، 

فيما يخص صدور اإلعفاء، أو سلوك مسطرة أقل تكلفة  الضرائب والتطبيع مع االنتظارية 

 وكذا حمل امللزمين املواظبين على سلك نفس النهج.

هم أكثر على ، واستوقفالسيدات والسادة النواب استأثر باهتمامولعل أكثر ما 

من مشروع قانون املالية. وفي إطار ذلك، فقد  9على مستوى املادة  املستوى الضريبي تجلى

سجلوا أن مقتضيات هذه املادة تطرح العديد من اإلشكاليات املتعلقة بتنفيذ األحكام 

و الجماعات الترابية، ضائية الصادرة ضد مصالح الدولة، أو املؤسسات العمومية، أالق

على أن هذه املادة بصيغها الحالية تضرب  حيث كان هناك إجماع من طرف كل املتدخلين

من الدستور الذي يعتبر الجميع سواسية أمان القانون، حيث  6مبدأ فصل السلط والفصل 

ها فيما خاص الذاتيين دون تطبيقها، أو تعليقال يمكن أن تنفذ األحكام القضائية على األش

 يخص مصالح الدولة.

ام الذي يتحدث عنه العة املرفق ضرورة استمراري ،واستحضروا في اآلن ذاته

 الدستور، والذي قد يتأثر بالحجز على أموال الجماعة أو اإلدارة.

عادة صياغة هذه يدات والسادة النواب من دعا إلى إوارتباطا بذلك، فإن من الس

بمراعاة اإلشكاليات املطروحة أعاله، ومنهم من دعا إلى حذفها، ذلك أن مكانها  ،املادة

على  حمل هذا املقتض ى جانبا آخراون العمومية. كما تحصيل الديدونة الطبيعي هو م
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مآل مشروع قانون خاص من خارج قانون املالية والذي اشتغلت عليه  التساؤل بشأن

 الحكومة ما يزيد عن سنة.

أثار السيدات والسادة النواب إشكالية عدم االستقرار الضريبي وعموما، فقد 

 الفاعل االقتصادي وعلى املواطنين.وتاثير ذلك على مداخيل الدولة، وعلى 

كومة عالمة استفهام حول مدى تقييم الح وفي ارتباط بذلك، فقد تم طرح

مان بلوغ األهداف ياطات الالزمة لضتحللتدابير الضريبية املراجعة، وحول مدى اتخاذها لال 

املنشودة من اإلصالحات الضريبية، وكذا حول مدى قيامها بدراسة جدوى وآثار لهذه 

 ير.بالتدا

فهي تخلق نوعا  ،ها في العمقذه التقلبات، وإن كان لها ما يبرر أن مثل هوسجلوا 

ن هذه السياسة تخضع لإلمالءات الخارجية بية في السياسة الجبائية وتوحي بأمن الضبا

واختالل توازن القوى في ن مراعاة للمصلحة الوطنية، ومنه تنامي اإلحساس بالغبن دو 

 املجتمع.

كما طالبوا بضرورة التركيز على الضرائب غير املباشرة كما هو الحال عليه في 

 العديد من البلدان املتطورة.

اقبة الضري وفي الشأن الضريبي أيضا، تم التنبيه بية إلى معاناة امللزمين مع املر

حيث  ،، ومدى االنعكاسات السلبية لهذا السلوك على االقتصاد الوطني2017منذ سنة 

اقبة الضريبية.  تمت املطالبة بتأطير عمليات املر
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توجه هذا، وسجل السيدات والسادة النواب أن هناك غموضا فيما يخص 

رسوم رك، إذ أن هناك ثارة منحى تصاعدي في بعض الالحكومة على مستوى مدونة الجما

تحيين مدونة اءلوا بشأن املراحل التي وصل إليها وتسالجمركية وثارة توجها نحو التخفيض. 

 ادة قراءة وتبسيط الظهير الشريف ذي العالقة.الجمارك مع اقتراح إع

وعالوة على ذلك، فقد دعوا إلى مراجعة مدونة تحصيل الديون العمومية 

 املطروحة.ملواكبة التطورات الحالية واملستجدات 

الخاصة  دة النواب أن املقتضيات القانونيةالحظ تيار من السيدات والسا كما

، رغم أن العديد منها أصبح 47.06بالجبايات املحلية ظلت جامدة على مستوى القانون رقم 

اقع القانوني للجماعات الترابية ،متجاوزا أقاليم وعماالت والتي  ،بحكم الو من جهات و

، ومنظومة القوانين التنظيمية الترابية 2011في تطورها بعد دستور شهدت طفرة نوعية 

وطالبوا باملناسبة بضرورة مراجعتها لالعتبارات  والنصوص التنظيمية ذات الصلة.

 . املذكورة

قد أجمع السيدات والسادة النواب أغلبية ومعارضة على ضرورة التسريع و 

 الضريبي.بإخراج القانون اإلطار املتعلق باإلصالح 

وفضال عما تمت إثارته خالل املناقشة العامة من إشكاليات على  ،إلى ذلك

مستوى املحاور املشار إليها سابقا، فقد نبه السيدات والسادة النواب إلى ضرورة إعادة 

النظر في تدبير املالية العمومية في اتجاه مزيد من العقلنة والترشيد، وسلك نهج التقشف، 
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وى بعض النفقات التي تكتس ي طابعا كماليا بالتطبيق الصارم للقانون والسيما على مست

فيما يخص التعاطي مع املال العام. ونبـهوا في اآلن ذاته  إلى املستويات غير املقبولة التي بلغها 

من الناتج الداخلي  % 50الدين العمومي بمفهومه الواسع وإلى ضرورة إرجاعه إلى ما دون 

 الخام.

آخر من السيدات والسادة النواب أن املستوى الحالي للمديونية وأوضح جانب 

ال يبعث على القلق  لطاملا أنها توظف في االستثمارات. وسجل البعض منهم أن هناك نقاشا 

مغلوطا حول املديونية والعجز  والتضخم، حيث ذكر بتصنيف املغرب في مستوى أفق 

"ستاندار أندبورز"، وأن هذا التصنيف مستقر، بعدما كان في أفق سلبي، من طرف وكالة 

جاء مقابل إجراءات شجاعة وجريئة اعتمدتها الحكومة. بعد األوضاع املتدهورة للمالية 

. حيث استعادت املالية العمومية 2013و 2009العمومية والتوازنات املالية بين سنوات 

ملصدر أن عجز ليصبح بذلك الرصيد العادي موجبا. وزاد نفس ا 2014عافيتها منذ سنة 

بعاده، ورغم ضغط االستثمارات العمومية لم امليزانية رغم الضغط االجتماعي بمختلف أ

  منذ أربع سنوات. % 64، حيث كان لذلك أثر على املديونية التي أصبحت تراوح % 3,7يتجاوز 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم والسالم على أشرف املرسلين

 السيدات والسادة النواب املحترمون،

بداية أود أن أعبر لكم عن سعادتي باللقاء معكم من جديد في إطار النقاش العام -

 .2020حول مشروع قانون املالية لسنة 

وأود كذلك أن أتقدم لكم بالشكر على تعبئتكم وانخراطكم الجدي في النقاش -

حول ما تضمنه هذا املشروع من مقترحات ومدى استجابتها للتحديات والرهانات 

ة، وتوفير يقليص الفوارق االجتماعية واملجالالتي تواجهها بالدنا على مستوى ت

ستثمار، والتي ما فتئ جاللة فرص الشغل للشباب واستعادة الثقة ودينامية اال 

 امللك حفظه هللا يؤكد عليها في خطبه األخيرة.

ه السنة وقد أكد جاللته في خطابه األخير أمام مجلس ي البرملان بمناسبة افتتاح هذ-

ن الطبقة السياسية باألساس، بما في ذلك الحكومة والبرملان، أالتشريعية ب

ات والرهانات االقتصادية والتنموية مسؤولة عن توفير شروط النجاح ألهم التحدي

 التي تفرضها املرحلة الجديدة.

وهذا ما يتطلب بطبيعة الحال انخراط الجميع، باملزيد من الثقة والتعاون، 

والوحدة والتعبئة واليقظة، من أجل ترصيد املكتسبات التي راكمتها بالدنا تحت 
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ى بثقة املؤسسات الدولية القيادة الرشيدة لجاللة امللك نصره هللا، وجعلتها تحظ

واملستثمرين وتحقق مراتب متقدمة على مستوى تقارير البنك الدولي حول 

مراتب مقارنة  7"ممارسة أنشطة األعمال"، حيث سجل التقرير األخير تقدما بــ 

بالسنة املاضية، مما يقرب بالدنا من دخول نادي الخمسين األوائل. وينبغي في 

عبئة من أجل الدفع باملسار التنموي لبالدنا في إطار نفس الوقت رفع مستوى الت

نموذج تنموي جديد يمكن من تحقيق نسب نمو أعلى وإدماج أكثر للفئات الهشة 

 والفقيرة.

وما من شك بأن هذا االنخراط والتعبئة والوعي الجماعي بدقة املرحلة والرهانات -

ة التي طاملا ميزت بالدنا التي تحملها، سيمكننا من تقوية التماسك واللحمة الوطني

 عبر التاريخ في مواجهة املتربصين باستقرارها ووحدتها الوطنية.

افق على كل ش يء، بل تعني أنه على كل الفرقاء كل من موقعه ، والتعبئة ال تعني التو

املصلحة العليا للوطن واملواطنين واالرتقاء بالخطاب السياس ي من أجل رفع  يبتغل

ليها جاللة امللك حفظه هللا، خاصة وقد بلغنا مرحلة مفصلية الرهانات التي أكد ع

حافلة بالعديد من اإلكراهات داخليا وخارجيا تفرض على كل منا تحمل مسؤوليته 

من أجل تحقيق اإلقالع الشامل الذي نصبو إليه جميعا، والحفاظ على االستقرار 

 رة.الذي تنعم به بالدنا في ظل ما تعرفه املنطقة من توترات كبي
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 السيدات والسادة النواب املحترمون،

لقد حرصت طيلة مدة املناقشات على اإلنصات بكل إمعان و اهتمام لتدخالتكم 

لتجويد مضامين مشروع قانون املالية  تاأو مقترح ،أو نقد ،وما تضمنته من تثمين

 .2020لسنة 

الجواب، على وسأحاول أن أتفاعل قدر املمكن مع مختلف التدخالت في إطار هذا -

أن يستمر هذا التفاعل طيلة مرحلة املناقشة التفصيلية ملواد املشروع. هذا، علما 

افتكم باملعطيات التفصيلية  إصالح اإلدارة أن مصالح وزارة االقتصاد واملالية و  و

افاتكم بكل املعلومات  التي طالبتم بها في االجتماع األول لهذه اللجنة، ومستعدة ملو

ء النقاش واملساهمة الفاعلة في تطوير مضمون املشروع بما يخدم الكفيلة بإغنا

 مصالح املواطنين ويحسن من ظروف عيشهم واندماجهم في تنمية وطنهم.

 وجوابا على تدخالتكم، البد أن أقف عند مجموعة من النقط الهامة:-

هي  أوال: الحكومة في هيكلتها الجديد، بكافة أعضاءها، بانتماء حزبي أو بدونه، ما

، على 2017إال استمرار للحكومة التي حازت على ثقة مؤسستكم املوقرة سنة 

 أساس التعاقد الذي يجسده البرنامج الحكومي.
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وبالتالي فاملسؤولية السياسية للحكومة قائمة ومستمرة في إطار ما التزمت به في 

لكل راء بدون انتماء حزبي، ز و . فكل حكومات العالم تتوفر على إطار برنامجها

برنامج عمل هؤالء الوزراء تتم صياغته وتنفيذه وفقا للبرنامج الذي يؤطر عمل تلك 

الحكومات. ونفس الش يء يسري على الحكومة في هيكلتها الجديدة التي جاءت 

 تنفيذا لتوجيهات ملكية سامية.

حيث تم تقليص عدد أعضائها بدمج مجموعة من القطاعات فيما بينها ودعمها 

كفاءات، بهدف ضمان النجاعة والفعالية والحكامة والتقائية بمجموعة من ال

 واندماج مختلف السياسات القطاعية.

، ملنطق التوازنات املالية وإن كانت 2020ثانيا: ال يخضع مشروع قانون املالية لسنة 

هذه التوازنات ضرورية من أجل ضمان استدامة تمويل مختلف السياسات 

 االقتصادية واالجتماعية.

على العكس من ذلك، فهذا املشروع تؤطره رؤية سياسية واجتماعية بل 

اقتصادية واضحة، وتم إعداده في إطار مواصلة تنزيل البرنامج الحكومي مع  و

إعادة ترتيب األولويات وفقا للتوجيهات امللكية السامية في خطبه األخيرة. وتتمثل 

لى رأسها التعليم هذه األولويات في تكثيف الدعم للقطاعات االجتماعية وع

إعادة الثقة  إلىوالصحة، وإيالء اهتمام خاص لتقليص الفوارق، إضافة 
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للمواطنين بشكل عام واملستثمرين واملقاوالت بشكل خاص من أجل الرفع من 

 مستوى النمو وخلق فرص الشغل للشباب.  

ال تؤطره أية رؤية  2020فال يمكن أن نقول بان مشروع قانون املالية لسنة 

من امليزانية العامة للدولة وأكثر من  % 30تماعية، وقد تم تخصيص أكثر من اج

مليار درهم  18من املناصب املالية لقطاعي الصحة والتعليم، وتم تخصيص  % 45

 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. 26لتقليص الفوارق، و

ى اية رؤية اقتصادية، وهو بأن مشروع قانون املالية ال يتوفر عل ل و وال يمكن أن نق

يتضمن مجموعة من التدابير املوجهة باألساس لدعم االستثمار واملقاولة، تجعل 

منطلقا للتأسيس ملرحلة جديدة تنبني على الثقة، وتقديم الدعم  2020من سنة 

للمقاولة الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة عبر تخفيف الضغط الضريبي 

 أجل خلق فرص الشغل وبلوغ مستويات أعلى للنمو.وتسهيل ولوجها للتمويل من 

كما ال يكمن أن نقول أن هذا املشروع مبني على رؤية محاسباتية من أجل ضبط 

ماليير  5التوازنات، ألنه لو كان األمر كذلك ملا رفعنا استثمارات امليزانية العامة بــ 

مليار  9,6اعي، وملا حولنا مليار درهم في إطار الحوار االجتم 11درهم، وملا التزمنا بــ 

ماليير درهم لتصفية دين الضريبة على القيمة  10درهم للجهات، وملا خصصنا 

 املضافة لفائدة املقاوالت.
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لو كان هذا املشروع مبنيا على رؤية محاسباتية، ملا كانت لدينا الجرأة والشجاعة 

ارية العمومية من أجل البحث عن موارد بديلة ومبتكرة لتمويل املشاريع االستثم

في إطار الشراكة املؤسساتية والشراكة مع القطاع الخاص. فمشروع القانون 

 الذي يوجد بين أيديكم سيفتح آفاقا رحبة لتطوير هذا النوع من الشراكات.

، أود التأكيد على أن 2020من مشروع قانون املالية لسنة  9ثالثا: فيما يخص املادة 

اح هذه املادة ال خرق الدستور وال إفراغ األحكام الحكومة ال تنوي من خالل اقتر 

 القضائية من محتواها.

فهدفنا في إطار مشروع قانون املالية برمته هو توطيد ثقة املواطن في مؤسسات 

 بالده وليس العكس.

فنحن حريصون أشد الحرص على احترام األحكام القضائية، وعلى التنفيذ السريع 

 ملواطن في قضاء بالده.لهذه األحكام حتى نثبت ثقة ا

ولكن نحن حريصون في نفس الوقت على ضمان استمرار املرفق العام في أداء 

الخدمات املقدمة للمواطن بشكل خاص. فال يمكن أن تقبلوا كممثلي األمة أن يتم 

أو يتم الحجز على ميزانية مستشفى وتتوقف عملية  ،الحجز على أجور املوظفين

عالج املرض ى، وهذه حقوق دستورية نصت عليها مجموعة من الفصول وخاصة 

افق  154الفصل  من الدستور فيما يتعلق بوجوب الحفاظ على استمرارية املر
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العمومية في أداء خدماتها، وال يمكن أن يتأتى ذلك إال بتحصين األموال املرصودة 

ييرها من الحجز مع إيجاد وسائل بديلة تضمن إلزامية تنفيذ الحكم القضائي لتس

 في مواجهة الدولة.

والبد هنا أن أقدم بعض املعطيات، فقد بلغت الحجوزات على أموال الدولة خالل 

الثالث سنوات األخيرة عشرة ماليير درهم. وهذا االرتفاع الكبير من شانه تهديد 

ة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إذا لم تتم التوازنات املالية للدول

برمجة كيفية تنفيذ تلك االحكام بشكل يراعي إكراهات امليزانية العامة ومحدودية 

املداخيل. فكما أن الحكومة مسؤولة عن هذه التوازنات، فأنتم كذلك كبرملانيين 

 من الدستور. 77مسؤولون عنها بموجب الفصل 

منع الحجز على أموال أو ممتلكات الدولة، ال يعتبر عامال تفضيليا  وبالتالي فاقتراح

للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية املرفق العام، علما أن منع الحجز يبقى 

من مشروع قانون  9مقيدا بمجموعة من الضوابط املنصوص عليها في املادة 

 حقوقهم كاملة. لضمان حق املتقاضين في الحصول على 2020املالية لسنة 

وعالوة على ذلك، وفي إطار تبسيط املساطر وضمان تنفيذ األحكام القضائية، قد 

تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات من قبيل إدراج بنود تتعلق بتنفيذ األحكام 

القضائية في ميزانيات اإلدارات العمومية واملؤسسات، وبرمجة اعتمادات سنوية 
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 Sans ordonnancementء بدون أمر مسبق )لهذا الغرض تخضع ملسطرة األدا

préalable ). 

وتحرص الحكومة على برمجة االعتمادات الضرورية في إطار قوانين املالية، حيث 

 مليار درهم سنويا. 1يفوق مبلغ هذه االعتمادات 

كما تجب اإلشارة في هذا الصدد بأن العديد من التشريعات الدولية تنص صراحة 

على األموال العمومية، في فرنسا وبلجيكا وكندا وسويسرا  على مبدأ عدم الحجز 

 ومصر.

 14وإجماال البد من التأكيد على أن املادة التاسعة جاءت تنفيذا ملقتضيات املادة 

من القانون التنظيمي لقانون املالية التي تنص على أن نفقات تنفيذ األحكام 

ير التي يتكلف قانون القضائية الصادرة ضد الدولة تندرج ضمن نفقات التسي

املالية للسنة لتحديدها وبيان كيفية أدائها، وبالتالي فإن أجرأة تنفيذ هذه النفقة 

ال يمكن أن يكون إال في إطار القانون املالي للسنة، وأن التنصيص على عدم جواز 

الحجز على األموال العمومية في إطار تنفيذ األحكام الصادرة ضد الدولة ما هو إال 

طبيعية ومحصلة قانونية الحترام تلك اإلجراءات عند أداء هذه النفقة. كما  نتيجة

أن املادة التاسعة من مشروع قانون املالية جاءت منسجمة مع املقتضيات 

م   ز 
 
ل الدستورية، من خالل تحديد الجهة املخاطبة بالتنفيذ وتحديد أجل معلوم ي 
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حماية املال العام وكل هذا في فيه اآلمر بالصرف بالتنفيذ وفي نفس الوقت سعت ل

إطار تحقيق توازن بين مقتضيات الدستور التي تنص على ضرورة احترام االحكام 

القضائية إلزاميتها، كما تنص في الوقت على مسؤولية الحكومة في ضمان 

 التوازنات املالية للميزانية العامة وضرورة الحفاظ على استمرارية املرفق العام.

، أود 2020علق بالفرضيات التي بني عليها مشروع قانون املالية لسنة رابعا: فيما يت

اقعية تأخذ بعين االعتبار  التأكيد على ان هذا املشروع يستند إلى فرضيات و

السياق الدولي والوطني الذي ميز فترة إعداد هذا املشروع، وكذا املعطيات 

 املوضوعية لالقتصاد الوطني.

، فذلك راجع % 3,7ع تحقيقه السنة القادمة هو املتوق النمو ن أفلما نقول ب

 باألساس إلى العوامل التالية:

التحول الهيكلي للقطاع األولي لصالح األنشطة الزراعية غير الحبوب، حيث -1

أصبحت تهيمن ثالثة سالسل ذات إمكانات عالية على القيمة املضافة الفالحية، 

( وتربية املاشية 2018-2007الفترة  في املتوسط خالل % 27,8وهي األشجار املثمرة )

(، وذلك على حساب سلسلة الحبوب التي % 16,6( والخضراوات )% 30,5)

(. وقد مكن هذا التحول الهيكلي من تعزيز % 14,8تقلصت نسبتها بشكل ملحوظ )
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مناعة القيمة املضافة الفالحية، مما خفف بشكل ملحوظ من آثار أداء القطاع 

 لداخلي الخام مقارنة باملاض ي.الفالحي على الناتج ا

في الشق غير الفالحي، ساهم تنويع النسيج الوطني اإلنتاجي وظهور قطاعات -2

جديدة بشكل كبير في تحديث القطاع اإلنتاجي، حيث يتوقع أن يستفيد القطاع 

الثانوي من األداء الجيد املرتقب لألنشطة الطاقية واستخراج املعادن واألنشطة 

ستتزايد القيمة املضافة لقطاع الخدمات بفضل األداء الجيد الصناعية. كما 

املرتقب لألنشطة التجارية والسياحية والنقل واالتصاالت. وعلى وجه الخصوص، 

 سيستمر تعزيز قطاع السياحة ارتباطا بانتعاش النمو العاملي والسياحة الدولية.

تصادي كاالستثمار استمرار عناصر الطلب في لعب دور رئيس ي في دعم النمو االق-3

مدعوما بالتطور اإليجابي لالستثمارات العمومية والخاصة. ويتوقع أن يواصل 

مستفيدا من دعم سوق  2020استهالك األسر دعمه للنمو االقتصادي خالل سنة 

الشغل وتحسين مداخيل األسر، وذلك بتعزيز تحويالت املغاربة املقيمين بالخارج 

 فة إلى التحكم في مستوى األسعار.وبدعم القدرة الشرائية باإلضا

من شان االنتعاش املرتقب للطلب الخارجي املوجه إلى املغرب أن يؤدي إلى -4

انتعاش صادرات السلع والخدمات. وسيتم دعم هذه الدينامية من طرف قطاعات 

ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة السيارات والطيران واإللكترونيك. ومن 
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أن يرتفع حجم مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، بنفس نسبة جهتها، من املتوقع 

 تزايد مجموع الصادرات، وخصوصا مبيعات األسمدة.

أما بخصوص أسعار املحروقات في السوق الدولية، فمن املتوقع أن يظل نمو 

مليون برميل في اليوم(، مع  +1,2) 2020الطلب العاملي على النفط معتدال سنة 

 +0,3ك في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )ارتفاع طفيف في االستهال

مليون برميل في اليوم( ونمو محدود في الطلب من البلدان غير األعضاء في هذه 

الظروف، ينتظر أن يظل هذه مليون برميل في اليوم(. وفي ظل  +0,9املنظمة )

 دوالرا للبرميل. 67متوسط سعر خام البرنت معتدال نسبيا في حوالي 

ص سعر الصرف، فقد تم تسجيل استمرار تباطؤ األورو مقابل الدوالر منذ وبخصو 

إلى غاية السنة الحالية، حيث يستمر الدوالر في االستفادة من فارق  2018أبريل 

سعر إيجابي واضح بالنسبة ملنطقة األورو ومن استئناف انتعاش النشاط 

قدمة. ونظرا لهذه العوامل، االقتصادي في الواليات املتحدة مقارنة بباقي الدول املت

سيبقى سعر الصرف بين األورو والدوالر قريبا من املتوسط املسجل منذ بداية 

 .2020وسنة  2019خالل سنة  1,13ليستقر في حوالي  2019

مجموعة من  ضالضريبي الذي تناولته بشكل مستفيخامسا: فيما يخص اإلصالح 

 :التدخالت، فالبد من تقديم التوضيحات التالية
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لقد التزمت أمامكم السنة املاضية بعقد مناظرة وطنية حول الجبايات، وقد -

اوفيت بالتزامي وتم عقد هذه املناظرة شهر ماي املاض ي، وقد شارك فيها كل 

الفاعلين وتم االستماع إلى كل املقترحات بما في ذلك مقترحاتكم القيمة. وتوجت 

تجميعها في مشروع قانون إطار يتم هذه املناظرة بمجموعة من التوصيات التزمنا ب

 تنزيله تدريجيا على مدى الخمس سنوات القادمة.

وقد قامت مصالح وزارة االقتصاد واملالية بإعداد مشروع القانون اإلطار، وهو -

يوجد قيد الدراسة من طرف مصالح األمانة العامة للحكومة في انتظار عرضه على 

 قر في أقرب اآلجال.مسطرة املصادقة وتقديمه ملجلسكم املو 

ونحن لم ننتظر إخراج القانون اإلطار للشروع في تنزيل توصيات املناظرة، بل -

، مجموعة هامة من التدابير التي تندرج 2020يتضمن مشروع قانون املالية لسنة 

 22تدبيرا مقترحا في إطار هذا املشروع، هناك  33ضمن هذه التوصيات. فمن أصل 

ات املناظرة الوطنية حول الجبايات وهي مفصلة في الوثائق تدبيرا منبثقا عن توصي

 التي ستوزع عليكم.

وقد كان ضروريا، وكما تم االتفاق على ذلك في إطار املناظرة، أن نؤسس ملرحلة -

انتقالية نقوم فيها باتخاذ مجموعة من التدابير لتوطيد الثقة وخلق مصالحة 

مرحلة االمتثال واملواطنة الضريبية. حقيقية للمواطن مع الضريبة واالنتقال إلى 
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ومن هذا املنطلق تم اتخاذ مجموعة من التدابير تهدف إلى التسوية الطوعية 

 الجبائية.

وبالتالي فالهدف من هذه التدابير ليس تشجيع التملص الضريبي أو ضخ موارد 

 ولو درهما 2020إضافية في خزينة الدولة لتقليص العجز. فلم تتوقع ميزانية سنة 

 واحدا من املوارد التي ستتأتى من املساهمات اإلبرائية املقترحة.

بل على العكس من ذلك، تعتبر هذه املقترحات بمثابة فرصة بالنسبة للخاضعين 

 للضريبة لتسوية وضعيتهم قبل:

الشروع في تطبيق االتفاقية التي تربط املغرب والدول األعضاء في منظمة التعاون -

واملتعلقة بالتبادل اآللي للمعلومات الخاصة بالحسابات  والتنمية االقتصادية

 .2021املالية ابتداء من سنة 

الشروع في تنفيذ توصيات املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات والقانون اإلطار -

 املرتبط بها.

سنة انتقالية إلصالح ضريبي أساسه املزيد من  2020وبالتالي، ستكون سنة 

 والتحفيزات املالئمة للشركات الصغرى واملتوسطة.العدالة الجبائية 
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أما فيما يتعلق بالتدابير املتخذة للمالئمة مع االلتزامات الدولية، فالبد من التأكيد -

 على النقط التالية:

  ،اتخذ االتحاد األوروبي، الشريك االقتصادي والتجاري األساس ي لبالدنا

لجبائية الدولية، كما قامت بذلك قراره السيادي بااللتزام باحترام املعايير ا

العديد من الدول. املغرب في إطار هذه الشراكة التي انتقلت إلى وضع جديد 

يسمى "بالتعاون األوروبي املغربي من أجل التقدم املشترك"، حريص على 

حماية مصالحه االقتصادية املرتبطة أساسا بتشجيع االستثمار وخلق فرص 

خاذ أي تدبير في إطار مشروع قانون املالية لسنة الشغل. وبالتالي فلم يتم ات

 ، دون تقييم دقيق ألثره على املقاولة الوطنية واالستثمار بشكل عام.2020

 وهنا سأقدم بعض التفاصيل:

ففيما يخص نسخ اإلعفاء ملدة خمس سنوات املتعلق برقم املعامالت املحقق 

املنشآت املصدرة لألسباب من التصدير، فهذا التدبير لن يكون له أثر على 

 التالية:

. أغلبية الشركات املصدرة املحدثة تمارس نشاطا صناعيا يستفيد من 1

 اإلعفاء ملدة خمسة سنوات؛
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. ستواصل الشركات التي حققت عملية التصدير األولى قبل فاتح يناير 2

 ، االستفادة من اإلعفاء الخماس ي املتعلق بالتصدير إلى غاية انتهاء مدة2020

 هذا اإلعفاء.

، 17%. ال يتعدى معدل السعر الحقيقي الذي سيطبق على هذه الشركات 3

 أخذا بعين االعتبار الجدول التصاعدي.

. ستسفيد الشركات الصناعية من تخفيض سعر الضريبة على الشركات 4

، مما سيمكن من % 28إلى   31%املطبق على رقم األعمال املحقق محليا من 

بالنسبة لرقم األعمال املتعلق  % 20إلى  % 17,50من تعويض رفع السعر 

 بالتصدير.

أما فيما يخص مراجعة النظام التفضيلي املطبق على الشركات املكتسبة لصفة 

"القطب املالي للدار البيضاء" واملناطق الحرة للتصدير،  بتطبيق سعر موحد 

الصدد اعتمدت بعد بير املقترحة في هذا افيجب التأكيد على أن التد % 15محدد في 

دراسة معمقة للوسائل الكفيلة بوضع حلول ذكية تمكن من مالءمة النظام 

التحفيزي الحالي املخول للقطب املالي للدار البيضاء وللمناطق الحرة للتصدير مع 

 املعايير الدولية، دون املساس بجاذبيهما وتنافسيتهما.
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من هذا النظام التحفيزي  ذلك أنه على عكس ما يقال فإن هذه التدابير ستحسن

 وتحصن مكتسبات الشركات التي تستثمر في هذه املناطق.

 حيث سيمكن النظام الجديد املقترح من:

  حاليا بالنسبة العمل ضمان اإلبقاء على النظام الجبائي الجاري به

 ؛2020للمنشآت املقامة في هذه املناطق قبل فاتح يناير 

  ات األولى لالستغالل بالنسبة للشركات اإلبقاء على اإلعفاء ملدة خمس سنو

 الجديدة التي ستستقر بهذه املناطق؛

  تخفيض سعر الضريبة على الشركات املطبقة على رقم األعمال املحلي

، مما % 15إلى  % 31املحقق من طرف الشركات املقامة في هذه املناطق من 

تعلق رقم أعمالها املعلى سيمكن من تعويض الزيادة في السعر املطبق 

، علما أن أغلبية الشركات املعنية ال يتعدى  % 15إلى  % 8,75بالتصدير من 

 . % 60رقم أعمالها املتعلق بالتصدير 

  بشكل دائم بالنسبة للمنشآت الجديدة  % 15التنصيص على تطبيق سعر

 سنة. 20التي ستستقر في املناطق الحرة للتصدير، املدة املحددة حاليا في 
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 بعض الشركات من تخفيض مبلغ الضريبة اإلجمالي الذي  إمكانية استفادة

تدفعه حاليا جراء تخفيض سعر الضريبة على الشركات املطبق على رقم 

 ؛  %15إلى  %31أعمالها املحلي من 

  إمكانية تسويق منتوجات الشركات املقامة في هذه املناطق دون شروط أو

 قيود سواء داخل التراب الوطني أو في الخارج.

ارة فبعض الفاعلين في "القطب املالي للدار البيضاء" طالبوا بمنحهم إمكانية لإلش

اختيار االستفادة من النظام الجديد نظرا لالمتيازات اإلضافية التي يخولها تطبيق 

على رقم األعمال اإلجمالي، بدل االستمرار في االستفادة من النظام  % 15سعر 

 القديم.

 البد من التأكيد على النقط التالية:سادسا: فيما يخص املديونية، 

 2000عرف مؤشر الدين اإلجمالي للخزينة خالل العشرية األولى من سنوات -

 2000من الناتج الداخلي الخام سنة  68,1%تراجعا ملموسا حيث انتقل من نسبة  

 .2009سنة  % 46,1إلى 

إال أنه نظرا للظرفية االقتصادية الصعبة املرتبطة بتأثيرات األزمة العاملية، عرف 

 2012متم سنة  % 58,2ليصل إلى حدود  2010هذا املؤشر ارتفاعا ابتداء من سنة 

 ؛2018سنة  % 65,3و 2017نهاية سنة  % 65,1و 2014نهاية  % 63,3ثم 
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وبفضل اإلصالحات املعتمدة والتحكم في عجز امليزانية، فقد نجحت الحكومة في -

تقليص وتيرة تطور مؤشر معدل املديونية نسبة إلى الناتج الداخلي الخام حيث 

 2009نقطة من الناتج الداخلي الخام كمتوسط سنوي بين   + 3,9تراجعت من 

سنة  + 0,3، ثم إلى 2017و 2014نقطة كمتوسط سنوي بين  1+إلى حوالي  2013و

وذلك بالرغم من التراجع النسبي ملعدل النمو االقتصادي الذي عرفته هذه  2018

 الحقبة.

وبالرغم من أن نسبة املديونية قد تبدو مرتفعة، إال أن األهم يبقى هو مدى -

استدامة هذا الدين، إذ أن املستوى الحالي للمديونية يعد بعيدا عن الخط األحمر 

من  % 70دده صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الصاعدة في نسبة والذي ح

نهاية  % 65,3الناتج الداخلي الخام. والحال أن مديونية الخزينة بقيت في حدود 

. وقد أثبت اختبار القدرة على تحمل الصدمات املنجز من طرف صندوق 2018سنة 

 يبقى مستداما.النقد الدولي على مستوى الدين الحالي أن دين الخزينة 

وبخصوص دين القطاع العمومي فالبد من توضيح بعض املفاهيم، حيث تبقى -

 لفاعلين بخصوص حجم الدين العمومياإلحصائيات املقدمة من طرف بعض ا

محدودة من حيث املعنى املتعارف عليه دوليا ألنها تعتمد على مفاهيم مختلفة وال 

افق بالضرورة مع املعايير التي يجب مر   اعاتها في هذا املجال.تتو
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افينا  وبناء على طلب من السادة النواب عن حزب األصالة واملعاصرة، فقد و

لجنتكم املوقرة بمذكرة توضح املفاهيم املستخدمة إلعداد ونشر بيانات الدين 

 املوحد.

وبالتالي، فوفقا للمعايير الدولية الجاري بها العمل في هذا املجال، يبلغ حجم دين 

يمثل حجم الدين املوحد  نمن الناتج الداخلي الخام في حي % 65ا يقارب الخزينة م

 من الناتج الداخلي الخام. % 55لإلدارات العمومية ما قدره 

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الرقم املتداول لحجم الدين العمومي بالنسبة 

ع للدين والذي تم قياسه على أ % 91للناتج الداخلي الخام واملتمثل في  م  ج  ساس م 

افق بتاتا مع املعايير الدولية  العمومي دون اللجوء إلى مبدأ توحيد البيانات، ال يتو

ل كأساس  ب 
 
ق بما في ذلك تلك املعتمدة من طرف صندوق النقد الدولي وال يمكن أن ي 

 للمقارنة بين الدول أو كمؤشر لتحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين.

د مرة أخرى بان اللجوء إلى االستدانة يخضع للترخيص من قبل والبد أن أؤك-

البرملان، باعتبار أن مستوى املداخيل والنفقات وحاجيات التمويل السنوية يتم 

الترخيص لها في إطار قانون املالية السنوي، والذي يحدد سقفا ملستوى التمويالت 

ملتبقى من احتياجات الخارجية ال يمكن بأي حال تجاوزه، وتتم تغطية الفارق ا

 التمويل باملوارد الداخلية.
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 وفي إطار اللجوء إلى االقتراض، تعمل الحكومة على احترام املبادئ التالية:-

إلى املشاريع االستثمارية إضافة  اتوجيه املوارد املتأتية من القروض أساس-1

مي إلى إعادة تمويل استهالك الدين. من أجل ذلك، تم تضمين القانون التنظي

لقانون املالية قاعدة ذهبية تلزم الحكومة على تخصيص املديونية اإلضافية 

 من القانون التنظيمي لقانون املالية( . 20للخزينة كليا إلى االستثمار )املادة 

التحكيم بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية من أجل الحصول على -2

من مخاطر تقلبات أسعار شروط مواتية تضمن أقل كلفة ممكنة مع التقليل 

 الفائدة والصرف.

وسأتوقف هنا عند مالحظة أثارها أحد السادة النواب بخصوص مدى احترام 

من القانون التنظيمي للمالية، مستندا في ذلك إلى كون  20الحكومة للمادة 

مليار درهم(، والتي يرى  97,2املعطيات املرقمة املتعلقة بموارد االقتراض املتوقعة )

 مليار درهم(. 78ت االستثمار )اتتجاوز االعتمادات املفتوحة برسم نفق أنها

وجوابا أؤكد للسيد النائب املحترم بأن الحكومة تراعي في إعداد مشاريع قوانين 

كل املقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي للمالية ال  2016املالية منذ سنة 

 "القاعدة الذهبية".أو ما يصطلح عليه به  20سيما املادة 
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وبالرجوع إلى نص هذه املادة، فقد جاء كما يلي: "ألجل الحفاظ على توازن مالية 

من الدستور، ال يمكن أن تتجاوز حصيلة  77الدولة املنصوص عليه في الفصل 

االقتراضات مجموع نفقات االستثمار وسداد أصول الدين برسم السنة املالية. 

 مليات الضرورية لتغطية حاجيات الخزينة."ويمكن للحكومة القيام بالع

ويتضح من خالل هذا النص أن القروض يجب أن تغطي، ليس فقط نفقات 

االستثمار، بل كذلك استهالكات الدين. وبصيغة أخرى، ال ينبغي أن توجه حصيلة 

 االقتراض إلى تغطية نفقات التسيير.

 باب منسجمة تماموعلى أساس هذه القاعدة، فإن توقعات املشروع في هذا ال

االنسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، حيث أن املبلغ الصافي 

مليار درهم( يبقى دون  29.7مليار درهم =  67.5-مليار درهم  97.2لالقتراض )أي 

 مليار درهم(. 78نفقات االستثمار املتوقعة )

طرف بعض سابعا: بخصوص التساؤالت والتخوفات التي تم التعبير عنها من 

السادة النواب بخصوص منافسة الخزينة للمقاوالت املتوسطة والصغيرة جدا في 

إطار لجوء هاته األخيرة لتمويل احتياجاتها في السوق الداخلي وال سيما عن طريق 

التمويالت البنكية، أود أن أؤكد بأن الحكومة واعية كل الوعي بدور املقاولة 
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توسطة كقاطرة لخلق مناصب الشغل غيرة واملصوخاصة الصغيرة جدا وال

 وإحداث الثروة وتحقيق النمو االقتصادي والتماسك االجتماعي.

ومن هذا املنطلق، يعتمد تمويل حاجيات الخزينة على مبدأ التحكيم بين املوارد 

الداخلية والخارجية مع األخذ بعين االعتبار العوامل املرتبطة أساسا بظروف 

ها وضعية السيولة في السوق الداخلي وتجنب مزاحمة االقتصاد الوطني السيما من

 الخزينة للقطاع الخاص وكذا شروط التمويل في السوق املالي الدولي.

إلى مزاحمة القطاع الخاص  لخزينة إلى السوق الداخلي لم يؤدوعليه، فإن لجوء ا

 خاصة املقاوالت املتوسطة والصغيرة جدا، باالعتماد على املعطيات التالية:

ابعت أسعار الفائدة املدينة املطبقة على كافة فئات القروض املنحى ت-1

التنازلي وبالخصوص تلك املطبقة على القروض املوجهة للمقاوالت. وهكذا، 

نقطة أساس  98فقد انخفض املعدل العام ألسعار الفائدة املدينة بحوالي 

لفصل وا 2014إجماال خالل الفترة املمتدة ما بين الفصل األول من سنة 

وقد شمل هذا االنخفاض جميع مكونات القروض،  2019الثاني من سنة 

نقطة أساس (  113-نقطة أساس( وتسهيالت الخزينة ) 119-السيما السكن )

 نقطة أساس(. 70-نقطة أساس( واالستهالك ) 91-والتجهيز )
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ويعزى هذا االنخفاض إلى قرارات السياسة النقدية السيما االنخفاضات 

 % 2,75إلى  %3لسعر الفائدة الرئيس ي لبنك املغرب الذي انتقل من  املتتالية

مما يعكس فعالية انتقال هاته  2019و 2014بين سنتي  % 2,25و % 2,50ثم 

 القرارات.

استمر حجم قروض البنوك املوجهة لالقتصاد في االرتفاع في الفترة املمتدة -2

 %18مليار درهم أو  137يادة قدرها حيث سجل ز  2019ويونيو  2014بين دجنبر 

 وذلك بفضل االنتعاش الذي عرفته القروض املوجهة للقطاع الخاص.

 % 23بقيت حصة البنوك في تمويل الخزينة في مستويات معقولة لم تتعد -3

باملقارنة مع حصة القطاع  2019من حجم الدين اإلجمالي في متم شهر يونيو 

الغير البنكي كمؤسسات التوظيف الجماعي للقيم املنقولة ومؤسسات 

 التأمين.

وتجدر اإلشارة إلى أنه في إطار االستراتيجية الوطنية لتحسين نظام الضمان 

ة والصغيرة جدا، فقد عمدت والتمويل املشترك املوجه لفائدة املقاوالت املتوسط

الوزارة إلى إصالح هذا النظام لتسهيل وصول الشركات الصغرى واملتوسطة إلى 

التمويل البنكي وذلك من خالل إعادة هيكلة العديد من الصناديق وتجميعها بهدف 

 توحيد الصناديق القائمة وتنويع العرض الحالي.
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، واصل نشاط 2018الل سنة وقد أفرز اإلصالح املعتمد على نتائج مرضية، فخ

مليار  20,5الضمان لفائدة املقاوالت نموه حيث وصل حجم القروض املضمونة 

. وقد استفادت املقاوالت الصغيرة 2017مقارنة بسنة  % 16درهم، بزيادة قدرها 

عملية همت هذه املقاوالت  7771من نشاط الضمان وهو ما يعادل  %70جدا من 

من القروض. وقد بلغ حجم القروض االستثمارية  مليار  2,1ومكنت من تعبئة 

 3,3املعبئة لتمويل عمليات إحداث وتطوير املقاوالت املتوسطة والصغيرة جدا 

مليار من االستثمارات من  5,8مليار درهم. وقد تولد عن هذه االعتمادات ما يقارب 

 وظيفة. 22100شأنها خلق ما يزيد عن 

مليار درهم  1ت االلتزامات نحو املقاوالت حوالي أما بالنسبة للتمويل املشترك، بلغ

. ويعزى هذا االنخفاض 2017مقارنة بسنة  % 12أي بانخفاض قدره  2018سنة 

إلى وقف نشاط صندوق الدعم املالي للمقاوالت املتوسطة والصغيرة جدا والذي 

. وبالتالي، وبفضل تدخل 2018أصبح ساري املفعول ابتداء من فاتح أغسطس 

في  2018املركزي للضمان، بلغت القروض البنكية املعبئة خالل سنة  الصندوق 

مليون درهم موجهة لغرض  984مليار درهم، منها  1,4إطار التمويل املشترك 

 .2017مقارنة بسنة  % 30استثماري، أي بزيادة قدرها حوالي 
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ثامنا: فيما يخص املعطيات التي طلبتم بخصوص إحداث الحساب املرصد ألمور 

صية: "صندوق دعم تمويل املبادرة املقاوالتية"، أو التأكيد على أن اقتراح خصو 

إحداث هذا الصندوق يأتي تفعيال للتوجيهات السامية لجاللة امللك حفظه هللا في 

رصد له 
 
الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، حيث ست

شراكة بين الدولة وبنك املغرب سنوات في إطار ال 3ماليير درهم على مدى  6

مليار درهم موزعة  2، 2020واملجموعة املهنية لألبناك. وستخصص له برسم سنة 

 بالتساوي بين الدولة واألبناك.

ويهدف إحداث هذا الصندوق باألساس لدعم الخريجين الشباب عن طريق تسهيل 

لصغيرة الوصول إلى القروض املصرفية لتمويل مشاريعهم، ودعم املشاريع ا

واملتوسطة الحجم العاملة خاصة في مجال التصدير، السيما إلى أفريقيا والسماح 

بتحقيق إدماج وتكامل اقتصادي أفضل للمشاريع املذرة للدخل للقطاع غير 

 املهيكل وكذا املقاوالت الناشئة املبتكرة واملقاولين الذاتيين. 

سمال االستثمار وستخصص موارد هذا الصندوق لتمويل آليات الضمان ورأ

واملساعدة التقنية التي تضعها الدولة لفائدة املقاوالت الصغيرة جدا واملقاوالت 

رة واملتوسطة والشباب حاملي املشاريع. وسيتم استهداف كل جهات اململكة يالصغ

 بما في ذلك العالم القروي.
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(، البد من تقديم LPLتاسعا: فيما يخص تجديد خط الوقاية والسيولة )

 ضيحات التالية:التو 

لقد أبرم املغرب مع صندوق النقد الدولي أربع اتفاقيات تتعلق بخط الوقاية -

والسيولة مدة كل واحدة منها سنتان، وقد انخفض مبلغ هذه االتفاقيات 

. وهذا 2018ماليير دوالر سنة  3إلى  2012مليار دوالر سنة  6,2بشكل تدريجي من 

في اإلصالحات التي انتهجتها بالدنا،  يرجع باألساس إلى ثقة هذه املؤسسة

وصالبة األسس التي ينبني عليها اقتصادنا وقدرته على مواجهة الصدمات 

 الخارجية.

وقد ساهم توقيع بالدنا لهذه االتفاقيات في إعطاء مزيد من الثقة لدى -

املستثمرين والشركاء املاليين األجانب وكذا وكاالت التصنيف الدولية حول 

قتصادية واملالية والسياسات املتبعة ببالدنا، كما ساعد على تعبئة اآلفاق اال

 تمويالت خارجية في األسواق املالية الدولية بشروط مالئمة.

وبالرغم من التحسن امللموس لتوازنات املالية العمومية والقطاع الخارجي، -

بطة ال تزال آفاق االقتصاد الوطني مهددة بالتداعيات السلبية املمكنة املرت

باملخاطر الخارجية، خاصة منها ارتفاع أسعار البترول في السوق العاملية 

والتطورات الجيوسياسية وتباطؤ النمو االقتصادي في منطقة اليورو وغيرها، 
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وهذا ما جعلنا نطلب من صندوق النقد الدولي إعادة تجديد خط الوقاية 

 والسيولة لسنتين إضافيتين.

والسيولة، فقد انخفضت بشكل كبير حيث  أما بخصوص كلفة خط الوقاية

. في املقابل يساهم الخط 2020-2018مليون درهم خالل الفترة  90لن تتعدى 

 في خفض كلفة االقتراض في السوق املالي الدولي.

عاشرا: فيما يتعلق بما تمت اإلشارة إليه في بعض التدخالت من ارتفاع لنفقات 

هي أن اإلدارة قلصت من النفقات املرتبطة التسيير، البد من توضيح مسألة مهمة و 

مليار درهم. وأخص بالذكر النفقات املرتبطة بالتنقل  1بسيرها العادي بأكثر من 

داخل وخارج الوطن، واالستقبال والفندقة وتنظيم الندوات، وكل املصاريف 

 املرتبطة باقتناء وصيانة سيارات الدولة، والدراسات، ...

 نفقات التسيير فهو راجع بشكل خاص إلى: أما االرتفاع املسجل في

الزيادة الهامة التي عرفها فصل "النفقات املتعلقة بالتسديدات -1

والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية" املحدث بموجب القانون التنظيمي 

، إذ انتقل 2020-2017خالل الفترة  % 16لقانون املالية، حيث بلغت نسبتها 

مليار سنة  7,2إلى  2017مليار درهم سنة  5,3 مبلغ اإلرجاعات الضريبية من

. وهو ما يعكس املجهود االستثنائي املالي 2019مليار درهم سنة  10,5، ثم 2018
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الذي بذلته الحكومة لتصفية دين الضريبة على القيمة املضافة املتراكم 

 وتسريع اإلرجاعات لفائدة املقاوالت؛

نفقات املعدات والنفقات املختلفة يادة امللموسة التي خصصت مليزانية ز ال-2

أطر  –ور األساتذة جلوزارة التربية الوطنية وعلى الخصوص لتغطية تكاليف أ

بكتلة أجرية  70.000إلى  2019-2016األكاديميات الذين وصل عددهم برسم 

، باإلضافة إلى الزيادة التي 2020أستاذ برسم   15 000مليار درهم،  6,9تناهز 

مليار درهم،  1,47تماعي )الداخليات واملطاعم( إذ بلغ عرفها الدعم االج

 مليون درهم لتعميم التعليم االولي؛ 550وكذلك زيادة مبلغ 

الزيادة امللموسة التي طرأت على الكتلة األجرية وعلى الخصوص في إطار -3

مليار درهم سنة  112,16تنفيذ مخرجات الحوار االجتماعي، إذ انتقلت من 

، إضافة 2020مليار درهم برسم مشروع قانون املالية لسنة  119,68إلى  2019

إلى النفقات املتعلقة بالتغطية االجتماعية التي سينتقل مبلغها اإلجمالي من 

 .2020مليار درهم سنة  18,41إلى  2019مليار درهم سنة  16,67

والبد أن أتوقف عند نقطة مهمة بخصوص مقارنة مختلف امليزانيات وتطورها بين 

، حيث يجب األخذ بعين االعتبار مقتضيات القانون التنظيمي 2020و 2019ي سنت

لقانون املالية التي دخلت حيز التنفيذ واملتعلقة أساسا بنقل االعتمادات الخاصة 
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بمساهمات الدولة في إطار أنظمة االحتياط االجتماعي والتقاعد من فصل 

 ت الوزارية واملؤسسات.التحمالت املشتركة إلى فصل نفقات املوظفين للقطاعا

ولي أهمية قصوى إلصالح اإلدارة وتطوير 
 
وكنقطة أخيرة، أؤكد لكم بأن الحكومة ت

افق العمومية تفعيال للتعليمات امللكية السامية. وسيتم التركيز في هذا  أداء املر

 اإلطار على املحاور التالية:

لية لتقريب مواصلة تنزيل ورش الالتمركز اإلداري، باعتباره ترجمة فع-1

 الخدمة العمومية من املواطنين؛

افق -2 افق العمومية الذي يندرج في سياق النهوض باملر تنزيل ميثاق املر

 العمومية وتطوير منظومة الحكامة داخلها تفعيال ملقتضيات الدستور.

تسريع وثيرة تحسين الخدمات العمومية املقدمة للمواطنين واملقاوالت، -3

تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية ورقمنتها والسهر على السيما من خالل 

حسن استقبال املرتفقين واالهتمام بتظلماتهم، وذلك بما يمكن من تجويد 

الخدمة العمومية، وتحسين مناخ األعمال، وتعزيز القدرة التنافسية في جلب 

اوال االستثمارات الوطنية واألجنبية من خالل التركيز على الخدمات األكثر تد

 وذات الوقع املباشر على حياة املواطن واملقاولة.
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إصالح منظومة األجور، من خالل ربط األجر بالوظيفة واملردودية، بدل -4

ربطه فقط باالنتماء إلى هيئة أو درجة معينة، وذلك عبر تفعيل نتائج الدراسة 

 التي سبق إنجازها في هذا اإلطار؛

ب العمومية، السيما عبر مسطرة تشجيع السبل الجديدة لولوج املناص-5

 التعاقد.

املراجعة الشاملة والبنيوية ملنظومة التعيين في مناصب املسؤولية، من -6

خالل تغيير مسطرة التعيين الجاري بها العمل حاليا، وذلك من أجل تكريس 

معيار الكفاءة ومبادئ االستحقاق والشفافية، السيما من خالل وضع آلية 

العتبار هذه املعايير وخاصة تلك املنصوص عليها في جديدة تأخذ بعين ا

الدستور، مع إرساء تدابير تحفيزية الستقطاب الكفاءات من القطاعين العام 

 والخاص، من جهة وتفعيل مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة.

 السيدات والسادة النواب املحترمون،

لكم في إطار التفاعل  كانت تلكم أهم التوضيحات واإلجابات التي ارتأيت تقديمها

 مع تدخالتكم القيمة.

 وسأبقى رهن إشارتكم، لتقديم مزيد من التوضيحات في إطار املناقشة التفصيلية.
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كما أن الحكومة مستعدة للتفاعل بكل إيجابية مع التعديالت التي يمكنها أن تغني 

 هذا املشروع.

 أشكركم مجددا على انخراطكم الجدي في النقاش.

 م عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.والسال      
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 الجـزء األول 

 املعطيات العامة للتوازن املالي

 الباب األول 

 األحكام املتعلقة باملوارد العمومية

I  .- الضرائب واملوارد املأذون في استيفائها 

 املـــادة األولى

 :تقديم وتفسير

ــد
 
 املادة كل سنة في مشروع قانون املالية، وتتضمن ثالثة بنود :رج هذه ت

يأذن البند األول للجهات املختصة باالستمرار في استيفاء الضرائب والرسوم والحاصالت والدخول املخصصة للدولة 

 الترابية واملؤسسات العمومية والهيآت املخول لها ذلك بحكم القانون . والجماعات

في حين ، يأذن البند الثاني للحكومة في التمويل باالقتراض أو اللجوء الى كل اداة مالية اخرى وفق الشروط التي يحددها 

 .46و 45و  44و 43هذا في املواد  قانون املالية

م االعتماد أساسا على تلك املمنوحة من طرف املقرضين الثنائي و املتعددي بالنسبة للتمويالت الخارجية، فسيت

األطراف. أما بالنسبة لالقتراض في السوق املالي الدولي فهي فرضية تظل دائما واردة و تدخل في إطار السياسة 

 .ةالتمويلية املعتمدة في مجال التحكيم بين املوارد الداخلية والخارجية لتمويل عجز امليزاني

أما بالنسبة لالقتراض الداخلي والذي يعتبر املصدر الرئيس ي للتمويل، فسيتم االعتماد أساسا على اصدار سندات 

الخزينة في سوق املزادات لسندات الخزينة )السوق الداخلية( مع إمكانية اللجوء إلى أدوات مالية أخرى يتم إصدارها 

دات الصكوك السيادية في السوق الداخلي والتي يتم إصدارها عن بطريقة غير مباشرة. وينطبق هذا على عمليات شها

طريق صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد حيث تلعب الدولة، في اطــار هذه العمليات، دور املؤسسة املبادرة ، أي 

ار شهادات املتعلق بتسنيد األصول  واملنظم إلصد 33.06الجهة املحتاجة للتمويل، وذلك وفقا ملقتضيات القانون رقم 

 الصكوك.

أما البند الثالث فيمنع استيفاء أي نوع من الضرائب غير املرخص بها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية 

 الجــاري بها العمل، وأحكام قانون املالية هذا، حيث يتعرض كل من يفرضها أو يضع جـداولها أو يباشر جبايتها للمتابعة.

ل من يمنح اإلعفاءات من الرسوم والضرائب أو يقوم بتقديم خدمات أو منتجات صادرة ويتعرض كذلك للعقوبات ك 

 عن مؤسسات الدولة مجانا ، بدون إذن تشريعي أو تنظيمي.

 ملخص املناقشة:

يرت بأداء الضرائب، وفي هذا الصدد أث أجمع السيدات والسادة النواب على ضرورة تكثيف الجهود لتوعية املواطنين

ح تعديل بعض الية في تحصيل الرسوم نظرا ملحدودية إمكانيتها. وتم اقتر التي تواجهها الجماعات املحوبات الصع

املتعلق بالجبايات املحلية لتسهيل تحصيل الديون من طرف الجماعات الترابية  47.06مقتضيات القانون رقم 

اقتراح تجميع الرسوم الخاصة ببعض القطاعات في رسم واحد.  و

رحت تس
 
 والقطاع الخاص. ل السياسة التشاركية للقطاع العاماؤالت حو كما ط

من القانون  20تم التساؤل هل اإلذن املمنوح للحكومة في هذا الفصل له عالقة باملادة  ،من املادة IIوحول الفقرة 

 التنظيمي للمالية.

ها غير مفصلة، ويجب اإلحالة على من املادة األولى، واعتبرها بعض املتدخلين بأن IIIكما قدمت مالحظات حول الفقرة 

 .الغدرالقانون الجنائي في ما يخص جريمة 
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 جواب الوزير:

أوضح السيد الوزير أن هذه املادة هي نمطية تأتي كل سنة كمدخل ملشروع قانون املالية حول السياسة التشاركية 

 للقطاع العام والقطاع الخاص.

تمويل  طريق بطريقتين: من ميزانية الدولة وهو املعمول به عادة أو عنوأضاف أن مجهودات الدولة في االستثمار تتم 

الخروج من النمط العادي، املديونية. أما التمويالت املبتكرة فهي تمثل من االقتراض وهو مايرفع بهذه االستثمارات 

االستثمارية بصفة  املعامالتوهي متاحة في املعامالت املصرفية بصفة عامة و  ،لوسائل ال يمكن تحديدهاواللجوء 

 وهناك العديد من التحويالت املبتكرة والهدف األساس ي هو عدم توقف عجلة االستثمار. خاصة.

 

 الرسوم الجمركية والضرائب غير املباشرة

 2املادة  

 :تقديم وتفسير

I - :التأهيل 

يمكن أن تقوم الحكومة بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم املفروضة على  

الواردات والصادرات وكذا الرسوم الداخلية على االستهالك، باستثناء الضريبة على القيمة املضافة، بناء على قانون 

 من الدستور. 70إذن بإصدار وذلك وفقا ألحكام الفصل 

من قانون املالية للسنة   I– 2من الدستور واملعمول به بموجب املادة  70طبقا للتأهيل املنصوص عليه في الفصل و 

 ، تم الترخيص للحكومة أن تقوم بمقتض ى مراسيم:2019املالية 

، وكذا بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم املفروضة على الواردات والصادرات -

 الرسوم الداخلية على االستهالك؛

بتغيير أو تتميم كذلك بمراسيم قوائم املنتجات التي يعود أصلها ومصدرها إلى بعض البلدان اإلفريقية املستفيدة  -

 وكذا قائمة الدول املذكورة. من اإلعفاء من رسم االستيراد

من مشروع قانون املالية لسنة  2من املادة  Iينص البند  وفي نفس اإلطار وكما هو الشأن في القوانين املالية السابقة،

 .2020السنة املالية  على تأهيل الحكومة التخاذ نفس اإلجراءات أعاله وذلك خالل 2020

II - :املصـادقـة 

إن املراسيم املتخذة بموجب التأهيل التشريعي املشار إليه أعاله، يجب أن تخضع للمصادقة البرملانية عند انتهاء 

 من الدستور. 70ألجل املنصوص عليه في قانون التأهيل وذلك طبقا ألحكام الفصل ا

، يرمي إلى املصادقة على مراسيم اتخذت خالل 2020من مشروع قانون املالية لسنة  2من املادة  IIلذا، فإن البند 

2019. 

 املذكورة. و للمزيد من اإليضاحات تجدون رفقته جذاذة مفصلة حول التدابير موضوع املراسيم

 

 مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

 3املادة 

 :تقديم وتفسير

 .تهم هذه املادة تعديل ستة فصول و كذا عنوان الجزء الثامن املكـــــــرر من مدونة الجمارك و الضرائب غير املباشرة

 : و تهم التعديالت املقترحة
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 املكرر سبع مرات؛  20و  20املكررة امللغى في الفصلين  20حذف اإلحالة على الفصل  -

 (؛ 164تكريس شفافية األنظمة الخاصة)الفصل  -

 ذ(؛-1مكرر  164د و  -1-مكرر  164خ و – 1-مكرر  164إلغاء بعض األنظمة التعريفية الخاصة ) الفصول  -

ض مدخالت صناعة البسكويت و الحلويات و الشكالطة في إطار لفائدة بع  % 5,2تطبيق رسم استيراد أدنى بنسبة  -

 ش(؛– 1-مكرر  164حصص محددة ) الفصل 

 املكرر(؛  203تكريس تجريد املساطر الجمركية من طابعها املادي ) الفصل  -

 (.293عقلنة النظام الزجري الجمركي )الفصل  -

 املقترحة ألحكام هذه الفصول كما يلي: التو يمكن تعليل التعدي

 164املكرر سبع مرات و  20و  20، أحكـــــــــــــــــــــام الفصـــــول 2020تغيـــــــــر و تتمـــــــــم على النحــــــــــو التــــــــــــالي، ابتداء من فـاتــــــح ينـايـــــــــر 

املكـــــــرر من مدونة الجمـارك والضرائب غير املباشرة الراجعة و عنوان الجزء الثامن  293املكـــــــرر و  203املكرر و  164و 

بتاريخ  1.77.339إلدارة الجمارك و الضرائب غير املباشرة املصادق عليـها بالظهيـر الشـريف املـعتبر بمـــثـابة قانـون رقم 

 :1977أكتوبر  9) 1397من شـوال  25

 املكرر سبع مرات.  20و  20املكررة امللغى في الفصلين  20حذف اإلحالة على الفصل  -3-1

املكرر املتعلق بالقيمة في الجمرك يسمح باللجوء إلى األسعار املرجعية لتحديد القيمة في الجمرك. و قد  20كان الفصل

زامات املغرب الدولية في إطار منظمة تماشيا مع الت 2007تم نسخ هذا الفصل بواسطة قانون املالية للسنة املالية 

 التجارة العاملية.

 املكرر. 20املكرر سبع مرات الزاال يحيالن على الفصل  20و  20غير أن الفصلين 

 املكرر سبع مرات. 20و  20املكرر في الفصلين  20وعليه، يقترح حذف اإلحالة على الفصل 

 (. 164تكريس شفافية األنظمة الخاصة)الفصل  -3-2

إدراج جميع االستثناءات التعريفية املمنوحة بموجب نصوص خاصة في مدونة  2018بموجب قانون املالية لسنة  تم

 املكرر. 164و  164الجمارك و الضرائب غير املباشرة على مستوى الفصلين 

دونة الجمارك من م 164و في إطار الجهود املبذولة لتعزيز الشفافية التشريعية و التنظيمية، يقترح تضمين الفصل 

اإلعفاء من رسم االستيراد الذي تستفيد منه املعدات ذات الطابع التربوي و العلمي و الثقافي املوجهة إلى التعليم 

 . 1950بموجب اتفاق اليونسكو لسنة 

 ذ(-1مكرر  164د و  -1-مكرر  164خ و – 1-مكرر  164إلغاء بعض األنظمة التعريفية الخاصة ) الفصول  -3-3

ر الجهود املبذولة لعقلنة النظام الضريبي املغربي، خاصة عبر إلغاء اإلعفاءات الضريبية و األنظمة املخالفة في إطا

 : على % 2,5لنظام الحق العام، يقترح إلغاء األنظمة التعريفية الخاصة املتعلقة بتطبيق رسم االستيراد األدنى بنسبة 

 تعمال الفالحي؛بعض املعدات و املنتجات املخصصة حصريا  لالس -

 املواد املخصصة إلقامة املصاري؛ املعدات و  -

  معدات الحفر و السبر املخصصة للبحث عن املياه الجوفية و استغاللها. -

لفائدة بعض مدخالت صناعة البسكويت و الحلويات و الشكالطة في   % 5,2تطبيق رسم استيراد أدنى بنسبة  -3-4

 ش(– 1-مكرر  164إطار  حصص محددة ) الفصل 
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في إطار تنفيذ املخطط الوطني لإلقالع الصناعي تم إخضاع املواد األولية الرئيسية املستعملة في صناعة البسكويت و 

ف و القمح اللين املعد لصناعة البسكويت( إلى رسم استيراد أدنى الحلويات و الشكالطة ) السكر املكرر و الحليب املجف

 و ذلك في حدود حصص كمية. % 5,2بنسبة 

و في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الصناعات الغذائية و  دعم البرامج املسطرة في إطار مخطط التسريع 

لفائدة مدخالت أساسية أخرى لصناعة   % 5,2نسبة  الصناعي، يقترح توسيع االستفادة من رسم االستيراد األدنى ب

 البسكويت و الحلويات و الشكالطة في حدود  حصص. 

طن  500طن و مادة الفول السوداني في حدود  500طن و مادة البندق في حدود  800و يتعلق األمر بمادة اللوز في حدود  

 طن. 300و بعض الدهون النباتية الخاصة في حدود 

 املكرر(  203تكريس تجريد املساطر الجمركية من طابعها املادي ) الفصل  -3-5

يهدف هذا اإلجراء إلى تكريس تجريد املساطر الجمركية من طابعها املادي الذي تبنته اإلدارة من خالل التنصيص على 

 أن تسليم الوثائق من طرف اإلدارة يمكن أن يتم بطريقة إلكترونية أو معلوماتية. 

 (293عقلنة النظام الزجري الجمركي )الفصل  -3-6

من مدونة الجمارك )استيراد  285يعاقب حاليا عن املخالفات الجمركية من الدرجة األولى املنصوص عليها في الفصل 

أو تصدير البضائع بدون تصريح مفصل نتج عنه تجانف عن رسم أو مكس أو التملص منه، الشطط في استعمال 

ية في الجمرك، عدم تقديم البضائع املوضوعة بمخازن وساحات االستخالص الجمركي أو تحت األنظمة االقتصاد

األنظمة االقتصادية في الجمرك بمجرد ما يطلب ذلك أعوان اإلدارة ...( بغرامة تعادل ثالث مرات مبلغ الرسوم 

 املتجانف عنها أو املتملص منها.

) كل تصريح غير  294من الدرجة الثانية املنصوص عليها في الفصل و من جهة أخرى، يعاقب على املخالفات الجمركية 

صحيح أو مناورة عند االستيراد أو التصدير عندما ينتج عن هذا التصريح غير الصحيح أو هذه املناورة التجانف عن 

ي الجمرك، رسم أو مكس أو التملص منهما، عدم القيام داخل اآلجال املحددة بتسوية وضعية األنظمة االقتصادية ف

كل تحويل لبضائع من مستودع إلى آخر أو كل مناولة جرت فيه بدون إذن...( بغرامة تعادل ضعف مجموع الرسوم 

 واملكوس املستحقة.

و يترتب عن هذه الوضعية إمكانية معاقبة املخالفات من الدرجة الثانية من مدونة الجمارك بشكل أشد من املخالفات 

 من الدرجة األولى.

ل تقويم هذه الوضعية، يقترح احتساب مبلغ الغرامة على املخالفات من الدرجة الثانية على أساس الرسوم و و من أج

 املكوس املتجانف عنها.

 ملخص املناقشة:

، بمجهودات رجال ونساء الجمارك في حماية االقتصاد 3نوه السيدات والسادة النواب خالل مناقشة مقتضيات املادة 

 الوطني.

السادة النواب مراجعة بعض اتفاقيات التبادل الحر حماية للمنتوج السيدات و وحول تراجع مداخيل الجمرك اقترح 

 ر، ووضع تصور شامل وواضح للسياسة الجمركية ببالدنا.طني، وتمت املطالبة بتبسيط املساطالو 

ا عن الئحة املواد التي تدخل في هذ تدخلون امل وعن اإلجراء املتعلق بـ "األشياء واملعدات ذات الطابع التربوي" تساءل

 القطاع وعن املستفيد من اإلعفاء، هل القطاع العام او الخاص أو هما معا.

، أعرب عدد من املتدخلين عن استغرابهم من اإلجراء املتعلق بمعدات الحفر للبحث عن املاء النه حسب تعبيرهم

تسائلين عن الهدف منه، وعالقته باالمن املائي، والحفاظ على التوجيهات امللكية وأهداف املخطط األخضر، م يناقض

 جراء.بتقديم توضيحات أكثر حول هذا اإل  الفرشاة املائية من االستنزاف، لذا تمت املطالبة
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هدافه، ومدى مساهمته : طرحت العديد من املالحظات حول هذا اإلجراء وأالقمح الطري املعد لصناعة البسكويت

مية الصناعية وعن الغاية من االقتصار على صناعة مخطط تسريع التنالغذائية وفي  ناعاتفي تشجيع الص

 البسكويت.

طنين خاصة األطفال، كما ال يراعي الحفاظ على صحة املواومن ناحية أخرى سجل بعض املتدخلين أن هذا اإلجراء  

 ، بخصوص مادة السكر.2019ما حمله قانون مالية سنة  أنه يناقض

 :جواب الحكومة

فيما يخص  السيد الوزير أن اإلجراءات الجمركية مضبوطة تمت مالءمتها مع ماجاء في اتفاقية اليونسكو أوضح 

وعن املواد ويجري تطبيقها من طرف إدارة الجمارك، ، املعدات ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي املعدة للتعليم 

  فيما يخص هذه املعدات.طار أبرز أن هناك مالحق مضبوطة هذا اإل املعفية في 

فيما يخص اإلجراء املتعلق بـ "البسكويت" أوضح أن الصناعات الغذائية تدخل في إطار إجراءات وتدابير مخطط 

مليار  3,7شركة باملغرب تعمل في مجال صناعة البسكويت، ولها رقم معامالت يبلغ  57التنمية الصناعية، وأن هناك 

مشروعا لوزارة التجارة والصناعة في طور اإلعداد بمبلغ  115. وأضاف أن هناك منصب شغل 7150درهم وتوفر حوالي 

واردة في مشروع قانون منصب شغل. وتم بناء االقتراحات ال 2100مليون درهم كاستثمار وسيخلق  680إجمالي محدد في 

يتم توقيف الصناعة املالية على أساسها. وأكد أن الجانب الصحي مهم، ويجب أن يكون منظوره شامال بحيث ال 

 الوطنية واإلبقاء على االستيراد .

وأكد أن اإلجراءات الجمركية منظورها واضح وأهدافها حمائية باألساس، وأن ما يدخل في التصنيع يحدد رسم 

في  % 30وتم اقتراح  %  25، والبضائع الجاهزة املصنعة  % 17,5و % 10، واملواد نصف مصنعة  % 2,5استيراده في 

 .2020مشروع قانون املالية لسنة 

ت يتم امن هذه املعد % 70وعن اإلجراء املتعلق بمعدات الحفر للبحث عن املاء أبرز أن اإلحصائيات املتوفرة تبين أن 

. وأن كل  % 2,5تؤدي رسم استيراد في  % 90املتبقية فيها أكثر من  % 30التبادل الحر، وأن  تااستيرادها في إطار اتفاقي

 ذه اإلجراءات يتم التنسيق بخصوصها مع القطاعات املعنية.ه

 

 تعريفة الرسوم الجمركية

  4املادة 

 :تقديم وتفسير

4- I -  30إلى  %25رفع نسبة رسم االستيراد من % . 

من أجل تحسين املداخيل الجمركية التي يتم تحصيلها من رسم االستيراد و تشجيع اإلنتاج املحلي و تخفيض عجز 

امليزان التجاري، يقترح الرفع من رسم االستيراد على بعض املنتجات املصنعة و شبه املصنعة الخاضعة لرسم االستيراد 

 . % 25بنسبة 

و يبدو الوضع الدولي مواتيا من أجل القيام بهذا الرفع في حدود النسب املثبتة من طرف املغرب في إطار املنظمة 

 العاملية للتجارة. 

فقد أظهرت القوى االقتصادية العاملية الكبرى رغبتها في تعزيز الوسائل الحمائية للحفاظ على مداخيلها و حماية 

 ة الدولية الشرسة.اقتصادياتها في مواجهة املنافس

1-4-II-  على األخالط املعقمة.  % 2,5إلى  % 25تخفيض نسبة رسم االستيراد من 

يعتبر الخليط املعقم مادة أولية ال يمكن حقنها على حالتها و يتطلب تحويلها إلى منتوج نهائي استعمال تكنولوجيا عالية 

 الدقة.
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على هذه املادة األولية أي بنفس النسبة املطبقة على املنتجات التامة الصنع  % 25و يعتبر تطبيق رسم االستيراد بنسبة 

 خلال تعريفيا يحد من تنافسية املنتوج الوطني.

 على األخالط املعقمة. %  2,5إلى  % 25لذا و لتقويم هذا الخلل التعريفي، يقترح التخفيض من نسبة رسم االستيراد من 

2-4-II-  على بعض املنتوجات نصف املصنعة املستعملة في تصنيع  % 10إلى  % 25اد من تخفيض نسبة رسم االستير

 أجزاء السيارات )البامبو و الروطان(.

من أجل تحسين تنافسية الصناعة الوطنية لتصنيع قطع غيار و أجزاء السيارات و التي هي حاليا في أوج إقالعها، يقترح 

تخفيض مقدار التعريفة املطبقة على بعض املنتجات نصف املصنعة املستوردة )البامبو و الروطان( املستعملة 

 . % 10إلى  % 25كمدخالت في إنتاج هذه القطع و األجزاء من 

3-4-II-  الرفع من مقدار رسم االستيراد املطبق على مصابيحLED  30إلى  % 2,5من % . 

يهدف هذا التدبير إلى تعزيز تنافسية الفرع الوطني لتركيب أجهزة اإلضاءة أمام منافسة املنتجات املستوردة و التي 

 . % 2,5تخضع حاليا لرسم االستيراد بنسبة 

 LEDسبة رسم االستيراد املطبقة على أجهزة اإلضاءة الكهربائية بصمام ثنائي مصدر للضوء و عليه، يقترح الرفع من ن

 .% 30إلى  % 2,5من 

4-4-II-  10إلى  % 40تخفيض مقدار رسم االستيراد املطبق على قطــــــــع لحم التونة املجمدة و املسبقة الطهو من% . 

من رسم  % 40ملسبقة الطهو و املوجهة إلنتاج معلبات التونة لنسبة يخضع حاليا استيراد قطع لحم التونة املجمدة و ا

االستيراد، كما هو الشأن بالنسبة للمنتجات النهائية، مما يؤثر سلبا على نشاط التصنيع املحلي و يلحق ضررا 

 بتنافسيته أمام الواردات. 

لذا، و من أجل تقويم هذا الخلل التعريفي، يقترح تخفيض مقدار رسم االستيراد املطبق على قطع لحم التونة املجمدة 

 . % 10إلى  % 40و املسبقة الطهو من 

5-4-II-  2,5إلى  17,5% تخفيض مقدار رسم االستيراد املطبق على الصمامات على شكل أجزاء منفصلة من %. 

لفة التموين من الصمامات املستعملة كمدخل أساس ي في اإلنتاج الوطني من اإلطارات من أجل التخفيض من ك

  17,5% الهوائية للعجالت، يقترح التخفيض من رسم االستيراد املطبق على الصمامات على شكل أجزاء منفصلة من

 . % 2,5إلى 

6-4-II-  لتر. 100و  50 على الثالجات من حجم يتراوح بين %30تطبيق رسم االستيراد بنسبة 

 .% 2,5لتر إلى رسم االستيراد األدنى بنسبة  100تخضع حاليا الثالجات من حجم يقل أو يساوي 

و من أجل حماية االنتاج الوطني من هذا النوع من الثالجات في مواجهة الواردات املتزايدة، يقترح تطبيق رسم االستيراد 

 لتر. 100و  50  على الثالجات من حجم  يتراوح بين %30بنسبة 

7-4-II-  املواسير و األنابيب امللحومة من صلب مقاوم للصدأ. على %30تطبيق رسم االستيراد بنسبة 

يعتبر اإلنتاج الوطني من املواسير و األنابيب امللحومة من صلب مقاوم للصدأ و املوجه لقطاع البناء و صناعة السيارات 

بسبب الواردات من هذه املنتجات التي تخضع حاليا لرسم االستيراد بنسبة  و الصناعة الكيميائية و البترولية، مهددا

2,5 %. 

و من أجل معالجة هذه الوضعية يقترح الرفع من نسبة رسم االستيراد املطبق على املواسير و األنابيب امللحومة من 

 . % 30إلى  % 2,5صلب مقاوم للصدأ من 

 :ملخص املناقشة

، سجل السادة النواب أن تقييم هذه اإلجراءات 2019الرابعة من مشروع قانون املالية لسنة املادة  مناقشة خالل 

التي حملتها هذه املادة يتطلب التوفر على املعطيات مسبقا ودراستها للوقوف على أسباب رفع أو تخفيض التعريفة 
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أخرى تضر بالصناعة الوطنية. وأن هناك نتاج املحلي، في حين أن الجمركية. ولوحظ أن بعض التدابير هدفها حماية اإل 

 دم وضوح أسباب تغيير النسب والهدف منها، وكذا تأثيرها على االقتصاد املحلي ومردودية الجمارك .ع

 وتطرقت تدخالت السيدات والسادة النواب للنقاط التالية:

السياسة الطاقية لبالدنا، والتي ( تركزت املالحظات حول أهداف LEDجراء املتعلق باملصابيح االقتصادية )حول اإل -

ذه املصابيح، مما سيؤثر على اإلنارة تصبو إلى االقتصاد في استهالك الطاقة، وأن هذا اإلجراء سيؤدي إلى رفع أثمنة ه

في املناطق املكشوفة، خاصة وأن الجماعات املحلية معظمها يتجه نحو استعمال هذه املصابيح في اإلنارة العمومية، 

عض املتدخلين حذف هذا اإلجراء خاصة وأن املغرب ال يتوفر على صناعة وطنية في هذا امليدان، والشركات لذا اقترح ب

العاملة فيه تقوم بالتجميع فقط وال تشغل عددا مهما من اليد العاملة. في حين رأى بعض السيدات والسادة النواب 

يحتاج بعض الوقت  أن االستثمار في امليدان الصناعي أن اإلجراء إيجابي، يعمل على تشجيع الصناعة الوطنية، مبرزين

 والعديد من اإلجراءات التشجيعية للوصول لنسب مهمة في التصنيع.

 على املستوى املحلي. الثمنوعن اإلجراء املتعلق بالتلقيحات تم التساؤل عن تأثيرها على  -

لصناعة املحلية، وبالقدرة الشرائية لضرارا سيسبب أكما سجل بعض املتدخلين أن اإلجراء املتعلق بــ "التونة" -

 للمواطنين، شأنه شأن اإلجراء الخاص بالثالجات. 

 وتمت املطالبة بتقديم توضيحات أكثر حول "الخليط املعقم"، وكذا حول معدات السيارات )البامبو والروتان(.-

 :جواب الحكومة

إدارة الجمارك تأتي في إطار اللجنة االستشارية للواردات، توضيحا ملنهجية العمل، أبرز السيد الوزير أن كل اقتراحات 

التابعة لوزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، حيث تتم متابعة املعاهدات والتظلمات وشكايات جميع 

ي مشروع القطاعات والفاعلين االقتصاديين، ويتم تبني توصيات بحضور إدارة الجمارك واملقبول منها يتم إدراجه ف

 اجات االقتصاد الوطني خاصة الصناعة .انون املالية في إطار مواكبة احتيق

وحول تشجيع الصناعة أكد السيد الوزير أن مالحظات بعض السيدات والسادة النواب مهمة، وأن مواكبة السياسة 

مما سيقلص من نسبة  التصنيعية يبدأ بخطوات تهدف لتشجيع التجميع أوال للوصول ملرحلة التصنيع بنسب كبيرة.

 االستيراد.

( يتطلب تشجيع صناعة التجميع أوال. وقدم في هذا الشأن بعض املعطيات LEDوأضاف، أن تشجيع صناعة مصابيح )

مليون  150مليون درهم سنويا من الصين، و 140، إذ يتم استيراد ما قيمته 2017املرقمة، حسب إحصائيات سنة 

ماليين درهم سنويا، وأن السوق برمته  6اتفاقيات للتبادل الحر. ومن باقي الدول  درهم من الدول التي للمغرب معها

 مليون درهم. 300يبلغ ما يقارب 

، في  %  0جراء املتعلق بــ "التونة" أبرز السيد الوزير أنه يتم استيراد معلبات التونة بــ وعن التساؤالت املطروحة حول اإل 

إطار اتفاقيات التبادل الحر. بينما "التونة" املوجهة لغرض التصنيع يفرض على استيراها رسم مرتفع، وهذا اإلجراء 

 يشجع الشركات املغربية العاملة في القطاع.

 بخصوص معدات السيارات )البامبو والروتان( أوضح أنها تدخل في صناعة املقاعد وحزام السالمة.

املعقم" أبرز أنه مادة تدخل في صناعة بعض املضادات الحيوية والتي يتوفر املغرب على مختبرات بالنسبة "للخليط 

 تقوم بتصنيعها.

وختم السيد الوزير جوابه بالتطرق لألثر املالي لهذه اإلجراءات مؤكدا محدوديته، وأن الغرض منها باألساس هو حماية 

مليون درهم  500له أثر مالي هام حدد في  % 30إلى  % 25لنسبة من الشركات الوطنية. وأن اإلجراء الهادف إلى رفع ا

 سنويا.
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 الضرائب الداخلية على االستهالك

  5املادة 

 :تقديم وتفسير

 التضريب املتدرج للمشروبات غير الكحولية أخدا بعين االعتبار محتواها من السكر. -5-1

من مقدار الضريبة  % 50، تم الرفع بنسبة 2019للسنة املالية  18-80من قانون املالية رقم  5طبقا ملقتضيات الفصل 

الداخلية على االستهالك املطبقة على املشروبات املحتوية على السكر وذلك بهدف الحد من استهالك املشروبات 

 املحالة.

بها السكر، يقترح وضع نظام للتضريب املتدرج برسم الضريبة الداخلية و لنفس الغاية و ملحاربة األمراض التي يسب 

 على االستهالك املطبقة على هذه املشروبات حسب نسبة السكر املحتوية عليه.

و سيمكن هذا التدبير من تحفيز منتجي هذا النوع من املشروبات على أخذ التدابير الالزمة لخفض محتوى السكر في 

 منتجاتهم.

 يح تعريف املشروبات املنبهة.توض  -5-2

من الظهير الشريف بمثابـــة  9يهدف هذا املقترح إلى تنسيق تعريف املشروبات الطاقية املنصوص عليه في الفصل 

( بتحديد املقادير املطبقة على البضائع 1977أكتوبر  9) 1397من شوال  25الصادر في  1.77.340قانــون رقم 

يبة االستهالك الداخلي وكذا املقتضيات الخاصة بهذه البضائع واملصوغات، مع واملصوغات املفروضة عليها ضر 

من رمضان  17الصادر في  2-19-13التعريف الوارد في النصوص املنظمة لهذا النوع من املنتجات خاصة املرسوم رقم 

 ها.( املتعلق بالجودة  و السالمة الصحية لبعض املشروبات التي يتم تسويق2019ماي  23) 1440

لتطبيق  2-19-13و عليه، يقترح اعتماد نفس تعريف املشروبات املنبهة التي ينص عليها املرسوم املشار إليه أعاله رقم 

 الضريبة الداخلية على االستهالك على هذه املشروبات.

 دمج مقادير الضريبة على القيمة املضافة الخاصة في الضريبة الداخلية على االستهالك.  -5-3

ذا االقتراح في إطار تنزيل توصيات املناظرة  الوطنية األخيرة للجبايات خصوصا فيما يتعلق بحذف الضريبة يندرج ه

من املدونة العامة للضرائب وإدراج  مقادير  121و  100على القيمة املضافة الخاصة املنصوص عليها في الفصلين 

 الك املطبقة على املواد املعنية. هذه الضريبة في تلك املتعلقة بالضريبة الداخلية على االسته

 و بناء على هذا، يقترح الرفع من مقادير الضريبة الداخلية على االستهالك على الشكل التالي:

 درهم للهيكتولتر بالنسبة للجعة املحتوية على الكحول؛ 1000إلى  900من  -

 درهم للهيكتولتر بالنسبة للخمور.   800إلى  700من  -

باملصوغات من املعادن النفيسة، يقترح الرفع من رسم االختبار الذي تخضع له هذه املصوغات على و في ما يتعلق 

 الشكل التالي:

 درهم للهيكتوغرام الواحد بالنسبة للمصوغات من البالتين؛ 600إلى  100من   -

 درهم للهيكتوغرام الواحد بالنسبة للمصوغات من الذهب؛ 600إلى  100من  -

 درهم للهيكتوغرام الواحد بالنسبة للمصوغات من الفضة. 25إلى  15من  -

إحداث مخالفة متعلقة بعدم مطابقة العالمة الجبائية املوضوعة على األوعية و اللفائف مع خاصيات املادة  -5-4

 املعروضة لالستهالك.

اقبة املشروبات و التبغ املصنع الخاضعين للضريبة الداخلية على االستهالك، تم  اكتشاف أن العالمات عند مر

ــ ـــ ـــ ــــات و مميــــزات املنتجـــ ــــة ) طبيعة الجبائية املوضوعة على أوعيـــة هذه املنتجـــــــــــــات ال تتــــــطابق مـــــــع خاصيـ ــات املعنيـ

 املنتوج و حجمه و درجة الكحول الذي يحتوي عليها ...إلخ( مما قد يشجع على الغش الجبائي.
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حيث أن مدونة الجمارك ال تنص على أي عقوبة بخصوص هذه املخالفة الجديدة، يقترح اعتبارها كمخالفة من و 

الطبقة الثانية معاقب عليها بغرامة تعادل ضعف الرسوم و املكوس املتجانف عنها أو املتملص منها، طبقا ملقتضيات 

 من مدونة الجمارك. 293الفصل 

 ملخص املناقشة:

 والسادة النواب في مداخالتهم للنقاط التالية:تطرق السيدات 

جراء املتعلق بمادة السكر على املشروبات بما فيها املشتقة من الحليب وتحديد نسب معينة العمل على تطبيق اإل -

 للتضريب بالتدرج.

اقتراح مطالبة شركات املشروبات املشتقة من الحليب على النقص من مادة السكر حفاظا على صحة  املواطنين و

 وخاصة األطفال منهم.

 بعض املتدخلين أنها ستشجع على التهريب ىستهالك املفروضة على الخمور، رأالزيادة في الضريبة الداخلية على اال -

يضر باالقتصاد الوطني وبصحة املواطنين، فيما طالب البعض اآلخر بتعميم هذا اإلجراء  وعلى الصناعات السرية مما 

 لخمور وتوجيه نسبة من مداخيلها لصندوق الحماية الصحية.على جميع أنواع ا

تم التساؤل عن دمج الضريبة على القيمة املضافة الخاصة مع الضريبة الداخلية على االستهالك وتأثيرها املالي، وهل -

 سيتم احتساب نسبة كل واحدة على حدة، ومدى تأثيره على مداخيل الدولة.

 جواب الحكومة:

الضريبة الداخلية على االستهالك تهم موادا معروفة: كالتبغ، الكحول أشار السيد الوزير إلى أن  في مستهل جوابه،

 ..املواد البترولية واملشروبات الغازية.

وأن الهدف هو إيجاد توازن بين رفع نسبة الضريبة الداخلية على االستهالك والتهريب، النه عند بلوغ مستوى من 

 والقطاع غير املهيكل.التضريب ينشط التهريب 

فروضة على التبغ السنة املاضية فقد عرفت موارد مهمة كما جاء على لسان وبخصوص الزيادة التي عرفتها الضريبة امل

السيد الوزير، كما أنها تدخل في إطار املساهمة في الحفاظ على صحة املواطنين إذ تراجع استهالك هذه املادة بنسبة 

5 % . 

، فقد بلغت مداخيل هذا اإلجراء زيادة 2019وعن اإلجراء املتعلق باملشروبات الغازية والذي جاء به قانون مالية سنة 

 .2018مليون درهم سنة  195مليون درهم كمداخيل مقابل  230، أي 2018مقارنة مع سنة  % 56بنسبة 

 .وأضاف أن الضريبة على القيمة املضافة الخاصة يجب حذفها تدريجيا

 

 املدونة العامة للضرائب 

 6املادة 

 :تقديم وتفسير

 :2020من مشروع قانون املالية لسنة  6من املادة  Iالبند 

I.- 60و  57و  31و  28و 19 و 7و  6، تغير وتتمم على النحو التالي أحكام املواد 2020ابتداء من فاتح يناير  III-و  91و  90و

- 212املكررة و  185و 185و 165و  161و145دال و -I– 144و IV – 129و 124و  123و 121و 106و 105و 99و 96و  92

I 250و 247املكررة ثالث مرات و  234و  214و-VI  من املدونة العامة للضرائب املحدثة  284و  282و  280و  267و  252و

بتاريخ  1.06.232الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  2007للسنة املالية  43.06 من قانون املالية رقم 5بموجب املادة 

 ( كما تم تغييرها وتتميمها:2006ديسمبر  31) 1427ذي الحجة  10

 تغيير وتتميم أحكام بعض مواد املدونة العامة للضرائب.
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 الضريبة على الشركات

 اإلعفاءات - .6 املادة

برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بالنسبة للمنشآت املصدرة و نسخ اإلعفاء ملدة خمس سنوات 

 التوجه نحو توحيد األسعار املطبقة على رقم أعمالها املحلي واملتعلق بالتصدير

تستفيد املنشئات الصناعية من اإلعفاء ملدة خمس سنوات باعتبار نوعية النشاط الذي تمارسه وتستفيد في نفس 

 فاء ملدة خمس سنوات بالنسبة لرقم املعامالت املحقق من التصدير.الوقت من اإلع

 وفي إطار تفعيل توصيات املناظرة الوطنية األخيرة للجبايات الهادفة إلى: 

 ترشيد التحفيزات الجبائية -

 التوحيد التدريجي ألسعار الضريبة على الشركات قصد تطبيقها بسعر مخفض وموحد على مجموع رقم األعمال  -

 مالئمة التشريع الجبائي املغربي مع املعايير املتعارف عليها دوليا مع مراعاة الحفاض على تنافسية القطاع الصناعي -

 يهدف التدبير املقترح إلى:

الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، املتعلق برقم املعامالت املحقق من الخماس ي من  نسخ اإلعفاء -

 ؛2020التي ستنجز أول عملية تصدير ابتداء من فاتح يناير  التصدير بالنسبة للمنشآت

التي لم تستنفد بعد مدة اإلعفاء الخماس ي بتاريخ دخول  االستمرار في االستفادة من هذا اإلعفاء بالنسبة للمنشآت -

 حيز التنفيذ؛  2020قانون املالية 

ق بالتصدير بغض النظر عن التاريخ الذي  ، بالنسبة لرقم األعمال املتعل %17,50بدل  %20تسقيف سعر الجدول في  -

 . (أو بعده 2020أنجزت فيه أول عملية تصدير )قبل فاتح يناير 

 البيضاء" للدار املالي القطب "مراجعة النظام التفضيلي املطبق على الشركات املكتسبة لصفة

 يهدف هذا التدبير إلى:

تعتمدها األقطاب املالية األخرى والتي تنسجم مع املعايير مالءمة النظام التحفيزي الحالي مع أفضل األنظمة التي  -

الدولية وذلك باعتماد مقاربة جديدة فيما يخص االمتيازات املخولة للشركات املعنية دون املساس بجاذبية وتنافسية 

 القطب املالي للدار البيضاء؛

حيز  2020تاريخ دخول قانون املالية لسنة الحفاظ على االمتيازات الحالية للشركات التي اكتسبت هذه الصفة قبل  -

 .التنفيذ

 ويتجلى هذا النظام الجديد املقترح في:

برسم رقم األعمال اإلجمالي دون تمييز بين الخدمات املقدمة للمقيمين أو غير  %15تطبيق سعر نوعي موحد محدد في  -

 املقيمين وذلك بعد انقضاء مدة اإلعفاء الخماس ي،

د حيز التنفيد بالنسبة للشركات التي ستكتسب صفة "القطب املالي للدار البيضاء" ابتداء دخول هذا النظام الجدي -

 ؛ 2020من فاتح يناير 

لصفة "القطب املالي للدار البيضاء"  املكتسبة الدولية أو الجهوية نسخ النظام الجبائي الخاص املطبق على املقرات -

الصفة قصد إخضاعها للضريبة وفق القواعد العامة  لهذه املكتسبة املقيمة غير للشركات التمثيلية املكاتب وعلى

 .2020وذلك ابتداء من فاتح يناير 

 تحسين النظام الجبائي املطبق على الشركات الرياضية

ذلك عبر إرساء مرحلة انتقالية يهدف هذا التدبير إلى مواكبة االستراتيجية الرامية الى تطوير قطاع الرياضة الوطنية و 

 تشجيع الشركات الرياضية  التي توجد حاليا في طور التأسيس، على  وضع أسس الشفافية وحسن التدبير. تروم 
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 النظام الجبائي على: هذاويرتكز  

 لالستغالل؛ األولى املحاسبية سنوات طوال الخمس الشركات على الكلي من الضريبة اإلعفاء 

   املادتان  %20تطبيق سعر الجدول املحدد سقفه في( 6بعد انصرام هذه املدة-I-19و 5°-باء-I –؛6°-ألف) 

  وضع نظام جبائي يضمن الحياد الضريبي لعمليات مساهمة الجمعيات الرياضية بجزء أو بكل أصولها وخصومها في

تكون  الجبائية عندما حصيلتها على أثر و ذلك بالتنصيص على أنه لن يترتب عن هذه العمليات أي الشركات الرياضية،

للجمعية )املادة  مختتمة الشركة الرياضية املعنية بقيمتها الواردة في آخر موازنة العناصر املساهم بها مقيدة في موازنة

161- V) 

الى تدبير ذي صلة يروم منح اإلعفاء من واجبات التسجيل بالنسبة 129وفي نفس السياق، سيتم التطرق الحقا في املادة 

تساهم بموجبها هذه الجمعيات بجزء أو بكل أصولها وخصومها في الشركات الرياضية التي واملحررات التي  للعقود

 توجد في طور التأسيس. 

مناطق التسريع "توحيد أسعار النظام الجبائي التفضيلي املطبق على املناطق الحرة للتصدير التي يقترح تسميتها 

 "الصناعي

  يهدف التدبير املقترح إلى:

اعتماد مقاربة جديدة فيما يخص مالءمة النظام التحفيزي املنصوص عليه في املنظومة التشريعية الجبائية املغربية  -

مع املعايير املتعارف عليها دوليا التي تجيز اعتماد سعر مخفض شريطة أال يقتصر تطبيقه على رقم األعمال املوجه 

 للتصدير؛ 

 األسهم ؛ عوائد من وغيرها الربائحوكذا إعفاء  نوات األولىاإلبقاء على اإلعفاء املتعلق بالخمس س -

الحرص على تكريس جاذبية وتنافسية املناطق الحرة للتصدير عبر سن قواعد جد محفزة خصوصا على املدى    -

  .املتوسط  بالنسبة  للمنشآت املقامة في هذه املناطق

 :ويكمن التدبير املقترح في

  بالنسبة للضريبة على الدخل، بعد  %20بالنسبة للضريبة على الشركات و %15تطبيق سعر نوعي موحد محدد في

في املناطق الحرة للتصدير و التي يقترح  2020انقضاء مدة اإلعفاء الخماس ي، على املنشآت املقامة ابتداء من فاتح يناير 

 6°-باء-I-6املواد املتعلق بالتصدير )تسميتها "مناطق التسريع الصناعي" ، وذلك دون تمييز بين رقم معامالتها املحلي و 

 (؛ 3°-باء-I-31و  II- 19و

 انتقالية على املنشآت املقامة في هذه املناطق قبل  االستمرار في تطبيق النظام الجبائي الجاري به العمل حاليا بصفة

 (.2020من مشروع قانون املالية لسنة  6من املادة  V -2)البند  2020فاتح يناير 

الخدمات في أفق  أو للمنتجات التدبير املتعلق بالتوجه نحو توحيد األسعار املطبقة على املنشآت املصدرة املالئمة مع

 تطبيق سعر موحد على رقم أعمالها املحلي واملتعلق بالتصدير

 بند تدبير من أجل املالءمة تبعا لنسخ اإلعفاء الخماس ي املطبق على املنشآت املصدرة والذي سبق التطرق إليه في ال

I – .باء أعاله 

  6ويتعلق األمر بنقل األحكام املتعلقة بتطبيق السعر املخفض في مجال الضريبة على الشركات من املادة (I-1°-باء )

( املتعلقة بالفرض الدائم 3°-" دال"-I) 6املتعلقة باإلعفاءات املتبوعة بفرض دائم للضريبة بأسعار مخفضة إلى املادة 

 للضريبة بأسعار مخفضة. 

املالءمة مع التدبير املتعلق بتوحيد أسعار النظام الجبائي التفضيلي املطبق على املنشآت املقامة في مناطق التسريع 

 الصناعي
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ة للمنشآت املقامة في مناطق بالنسب %15تدبير من أجل املالءمة مع التدبير الذي يروم تطبيق سعر نوعي موحد محدد في 

 .التسريع الصناعي

 (2°و  1° -ألف – II)  6األحكام املتعلقة باالمتيازات املخولة للمناطق الحرة للتصدير من املادة  ويتعلق األمر بنقل

( املتعلقة 7°و 6°-باء - I) 6إلى املادة  مؤقتة بصفة مخفضة بأسعار املتبوعة بفرض الضريبة املتعلقة باإلعفاءات

 مخفضة. بأسعار للضريبة دائم بفرض املتبوعة باإلعفاءات

 املالءمة مع التدبير املتعلق بتحسين النظام الجبائي املطبق على الشركات الرياضية

تدبير من أجل املالءمة مع التدبير الذي سبق التطرق إليه أعاله واملتعلق بتحسين النظام الجبائي املطبق على الشركات 

د( املتعلقة -1°-جيم – II)  6الرياضية، وذلك بنقل األحكام املتعلقة باالمتيازات املخولة لهذه الشركات من املادة 

 للضريبة دائم بفرض املتبوعة ( املتعلقة باإلعفاءات5°باء - I) 6املادة  إلى مخفضة بأسعار بالفرض املؤقت للضريبة

 مخفضة. بأسعار

 7املادة -املدونة العامة للضرائب

 اإلعفاء شروط -.7املادة 

الخدمات في أفق  أو للمنتجات نحو توحيد األسعار املطبقة على املنشآت املصدرةاملالءمة مع التدبير املتعلق بالتوجه 

 سعر موحد على رقم أعمالها املحلي واملتعلق بالتصديرتطبيق 

تدبير من أجل املالءمة مع التدبير الذي يروم نسخ اإلعفاء الخماس ي املطبق على املنشآت املصدرة والذي سبق التطرق 

 إليه.

 (.3°-دال""-I) 6 ( باملادة1°-"باء"-I)  6ويتعلق األمر بحذف كلمة "اإلعفاء" وتحيين اإلحالة باستبدال املادة

أسعار النظام الجبائي التفضيلي املطبق على املنشآت املقامة في مناطق التسريع  املالءمة مع التدبير املتعلق بتوحيد

 الصناعي

بالنسبة للمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق  %15تدبير من أجل املالءمة تبعا لتطبيق سعر نوعي موحد محدد في 

 التسريع الصناعي.

املتعلقة بشروط االستفادة من االمتيازات الجبائية املتعلقة باملنشآت  7من املادة  IXويهدف إلى نسخ أحكام البند 

سيطبق على مجموع رقم األعمال للمنشآت التي تزاول  %15املقامة في مناطق التسريع الصناعي، على اعتبار أن سعر 

 رقم األعمال املنجز محليا أو املتعلق بالتصدير.نشاطها في مناطق التسريع الصناعي دون تمييز بين 

 تدبير من أجل املالءمة يتعلق ب:

تبعا لنسخ اإلعفاء وذلك ( وحذف كلمة "اإلعفاء" 3°-"دال"-I) 6 ( باملادة1°-"باء"-I) 6تحيين اإلحالة باستبدال املادة  -

 الخماس ي املطبق على املنشآت املصدرة؛

)الفقرة الثالثة( وتدقيق الصيغة لحصر شروط التصدير فقط على منتجات  1°-ألف-II-6حذف اإلحالة على املادة  -

املنشآت املقامة خارج مناطق التسريع الصناعي املوجهة للتصدير عن طريق املنشآت املقامة في هذه املناطق، تبعا 

اول نشاطها في مناطق على مجموع رقم أعمال املنشآت التي تز  %15لنسخ الشروط املتعلقة بتطبيق السعر املخفض 

 التسريع الصناعي.

 الضريبة سعر -.19 املادة

I-السعر العادي للضريبة . 

 التوجه نحو توحيد األسعار املخفضة للضريبة على الشركات املطبقة على بعض القطاعات في أفق تطبيق سعر موحد

 يهدف هذا التدبير إلى:
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  ؛%20إلى  %17,50الرفع من السعر األوسط لجدول الضريبة على الشركات من 

  وذلك مالءمة مع األسعار التي سبق %20إلى  %17,50الرفع من سعر الجدول املحدد سقفه لبعض األنشطة من ،

 التطرق لها واملتعلقة باملنشآت املصدرة وبالشركات الرياضية. 

 اإلحالة على:ويقترح من أجل املالءمة تحيين 

 (؛3° -"دال"  – I) 6( باملادة 1°-باء""–I) 6 املنشآت املصدرة باستبدال املادة -

 (.5° -"باء"  – I) 6د( باملادة -1° -"جيم"  – II) 6 الشركات الرياضية باستبدال املادة -

رقم أعمالها املحقق  التوجه التدريجي نحو توحيد أسعار الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية برسم

 محليا أو املتعلق بالتصدير في أفق تطبيق سعر موحد

 يكمن التدبير املقترح في:

  بالنسبة للشركات الصناعية فيما يخص رقم  %28إلى  %31تخفيض السعر الهامش ي للضريبة على الشركات من

 ( درهم؛100.000.000مائة مليون )الصافي  أعمالها املحلي، باستثناء الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها

  بالنسبة لرقم املعامالت املتعلق بالتصدير. %20إلى سعر  %17,50الرفع من السعر املحدد في 

 ويهدف التدبير املقترح إلى:

 تنفيذ توصيات املناظرة الوطنية حول الجبايات الهادفة إلى التخفيف التدريجي للعبء الضريبي على هذه الشركات؛ 

  االستثمار املنتج وخلق مناصب شغل قارة؛تشجيع 

 الصناعية املغربية التي تخضع ملنافسة قوية في سياق دولي يتسم بتوجه عام نحو  تعزيز القدرة التنافسية للشركات

تخفيض أسعار الضريبة على الشركات، ال سيما في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومنطقة الشرق 

 يا؛األوسط وشمال إفريق

  اعتماد مقاربة تروم التوحيد التدريجي للسعر قصد مالءمة القواعد الضريبية الوطنية مع املعايير الدولية التي  تعتبر

 تطبيق السعر املخفض على رقم املعامالت املوجه للتصدير، إجراء يتنافى مع مبدأ املنافسة العادلة .

لتكافلي الجديدة مع النظام املطبق على منتجات التأمين مالءمة النظام الجبائي املطبق على منتجات التأمين ا

 الكالسيكية

للتذكير فإن التأمين التكافلي هو صيغة من صيغ التأمينات  تقوم مبدئيا على أساس التكافل بين املنخرطين بهدف 

تغطية األخطار املنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي أو االستثمار التكافلي وفق ضوابط شرعية بواسطة صندوق 

رف مقاولة للتأمين وإعادة التامين معتمدة ملزاولة عمليات التأمين التكافلي الذي يسير، مقابل أجرة تسيير، من ط

 التأمين التكافلي. 

ومن أجل ضمان الحياد الجبائي ملنتجات التأمين وإعادة التأمين التكافلي مقارنة مع أنواع التأمين الكالسيكية 

العامة للضرائب، بالتنصيص على املعمول بها حاليا، يقترح توضيح مدلول مقاوالت التأمين وإعادة التأمين في املدونة 

أنه يراد بها كذلك املقاوالت التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكذا صناديق التأمين التكافلي وصناديق إعادة التأمين 

 التكافلي.

وبالتالي فإن جميع املقاوالت والصناديق املتدخلة في مجال التأمين وإعادة التأمين التكافلي تخضع لنفس النظام 

جبائي العادي املعمول به حاليا بالنسبة للتأمين وإعادة التأمين الكالسيكي فيما يتعلق بجميع الضرائب والواجبات ال

 والرسوم املنصوص عليها في املدونة العامة للضرائب.

II.- للضريبة السعر النوعي 
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مناطق التسريع املالئمة مع التدبير املتعلق بتوحيد أسعار النظام الجبائي التفضيلي املطبق على املنشآت املقامة في 

 »البيضاء للدار املالي القطب  «لصفة املكتسبة الخدمات على شركاتو  الصناعي

 سبق التطرق لهذا التدبير الذي يهدف إلى:

  بالنسبة للضريبة على الشركات، بعد انقضاء مدة اإلعفاء الخماس ي، على  %15تطبيق سعر نوعي موحد محدد في

، »ءالبيضا للدار املالي القطب « لصفة املكتسبة الخدمات شركاتالتسريع الصناعي و على  املنشآت املقامة في مناطق

 ؛وذلك دون تمييز بين رقم أعمالها املحلي أو املتعلق بالتصدير

 انتقالية على املنشآت املقامة في هذه املناطق و  م الجبائي الجاري به العمل حاليا بصفةواالستمرار في تطبيق النظا

 .2020قبل فاتح يناير   »البيضاء للدار املالي القطب « لصفة املكتسبة الخدماتعلى شركات 

تبعا لنسخ األحكام املنصوص عليها في الفقرة "باء" املتعلقة  19من املادة  IIكما يقترح إعادة هيكلة أحكام البند 

 املكاتب وكذا» للدار البيضاء املالي القطب « لصفة املكتسبة الدولية أو الجهوية املقراتاملطبق على  %10بسعر

 الصفة و التي سبق التطرق لها. لهذه املكتسبة املقيمة غير للشركات التمثيلية

  على الدخللضريبة ا

 28املادة  -املدونة العامة للضرائب

 للضريبة الخاضع الدخل مجموع من خصوم - .28 املادة

% بالنسبة لألقساط أو االشتراكات املتعلقة بعقود تأمين التقاعد املبرمة 50تطبيق موحد لنسبة الخصم املحددة في 

 2015قبل وبعد فاتح يناير 

من الخصم الكلي لهذه األقساط  2015أبرموا عقود تأمين التقاعد قبل فاتح يناير يستفيد الخاضعون للضريبة الذين 

 أو االشتراكات من صافي أجورهم.

ابتداء من فاتح يناير % بالنسبة لعقود تأمين التقاعد املبرمة 50في حين يستفيد حاليا األجراء من هذا الخصم في حدود 

2015. 

% 50، يقترح تسقيف الخصم املحدد في برسم عقود تأمين التقاعد دون تمييزمن أجل توحيد النظام الجبائي املطبق 

 بالنسبة لجميع العقود السالفة الذكر بغض النظر عن تاريخ إبرامها.

 31املادة  -املدونة العامة للضرائب

 الضريبة وتخفيض املخفض بالسعر الضريبة وفرض اإلعفاءات -.31 املادة

بإلغاء اإلعفاء من الضريبة على الدخل ملدة خمس سنوات برسم رقم األعمال املتعلق املالئمة مع التدبير املتعلق 

 بالتصدير

لهذه املادة ونقل األحكام الخاصة بفرض الضريبة بالسعر املخفض املحدد في  Iمن البند  1°-نسخ أحكام الفقرة باء 

سنوات  5الخاص بإلغاء اإلعفاء من الضريبة ملدة مع التدبير  مالءمةلنفس املادة وذلك  Iللبند  3°-إلى الفقرة جيم  20%

 (.1°-باء""– I) 6برسم رقم األعمال املتعلق بالتصدير والذي سبق التطرق له عند مناقشة أحكام املادة 

على املنشآت املقامة في مناطق املالئمة مع التدبير املتعلق بالتوجه نحو توحيد أسعار النظام الجبائي التفضيلي املطبق 

 التسريع الصناعي

من املدونة العامة للضرائب  II-19و 7و )7 °و 6° (باءI–6قد سبق التطرق إلى هذا التدبير عند مناقشة أحكام املواد و 

 و املتعلقة بالضريبة على الشركات.

 من أجل ضمان مواءمة النظام الجبائي للمناطق الحرة للتصدير مع معايير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

% بصفة دائمة بالنسبة للضريبة على 20ومدونة قواعد السلوك لالتحاد األوروبي، يقترح تطبيق سعر خاص محدد في 
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في هذه املناطق، وذلك بعد االستفادة من مدة االعفاء الخماس ي ودون التمييز  أنشطتهاالدخل على املنشآت التي تزاول 

سنة  20من الضريبة املذكورة طوال  %80وض تخفيض قدره بين رقم معامالتها املحلي أو املتعلق بالتصدير، ع

 محاسبية التي تلي مدة اإلعفاء املذكورة وذلك برسم مبيعاتها املوجهة للتصدير.

كما يقترح استبدال عبارة "املناطق الحرة للتصدير" بـعبارة "مناطق التسريع الصناعي" في املدونة العامة للضرائب 

 بيقها.لتط املتخذة وكذا في النصوص

املالءمة مع التدبير املتعلق بإلغاء اإلعفاء من الضريبة على الدخل ملدة خمس سنوات برسم رقم األعمال املتعلق 

 بالتصدير

تبعا للتدبير املتعلق بإلغاء اإلعفاء من الضريبة على الدخل ملدة خمس سنوات برسم رقم األعمال املتعلق بالتصدير، 

% على املنشآت املصدرة للمنتجات أو 20املخفض املحدد في  بالسعر م للضريبةالدائ يقترح التنصيص على الفرض

التسريع  مناطق داخل املنشآت املقامة لفائدة منتجاتها من املبيعات برسم الخدمات بما في ذلك رقم أعمالها املحقق

 لهذه املادة. Iمن البند  3°-الصناعي، على مستوى الفقرة جيم 

املتعلق بتوحيد أسعار النظام الجبائي التفضيلي املطبق على املنشآت املقامة في مناطق التسريع املالئمة مع التدبير 

 الصناعي

 وفرضها الضريبة من املؤقت " اإلعفاء 31من املادة  IIتبعا لنسخ أحكام الفقرة ألف يقترح استبدال عنوان البند 

 املخفض"" بالسعر للضريبة املؤقت " ب" " الفرض مؤقتة بصفة مخفض بسعر

 57املادة  -املدونة العامة للضرائب

 اإلعفاءات - 57املادة 

مالءمة النظام الجبائي املطبق على منتجات التأمين التكافلي الجديدة مع النظام املطبق على منتجات التأمين 

 الكالسيكية

وإعادة التأمين الكالسيكي، يقترح إعفاء ضمانا للحياد الجبائي لهذه املنتجات باملقارنة مع نظيراتها من منتجات التأمين 

سنوات، من الضريبة على الدخل على  8مدتها عن  تقل ال بمقتض ى عقود االستثمار التكافلي والتي االيرادات املمنوحة

 الرسملة. عقود أو الحياة على التأمين عقود بمقتض ى غرار ما هو مطبق على االيرادات املمنوحة

  III-60املادة  -املدونة العامة للضرائب

  :املحترفين للرياضيين املدفوعة األجور - III - .60  املادة

 %50% إلى 40الرفع من نسبة الخصم الجزافي املطبق برسم األجور اإلجمالية املدفوعة للرياضيين املحترفين من 

لألخطار البدنية املحتملة سنة( واعتبارا  35نظرا للمسار املنهي القصير للرياضيين املحترفين )متوسط سن التقاعد  

قترح رفع نسبة الخصم الجزافي املطبق حاليا من   %.50% إلى 40املرتبطة بطبيعة ممارستهم املهنية، ي 

 الضريبة على القيمة املضافة

 90املادة  -املدونة العامة للضرائب

  اختيار على بناء للضريبة الخاضعة العمليات -.90 املادة

 املالئمة مع التدبير املرتبط بنسخ اإلعفاء الخاص بالتمور امللففة املنتجة باملغرب 

تبعا للتدبير املرتبط بنسخ اإلعفاء الخاص بالتمور امللفقة املنتجة باملغرب والذي سيتم التطرق له عند مناقشة أحكام 

 بعده، يقترح للمالءمة تحيين اإلحالة على هذه املادة. 91املادة 

  91املادة  -نة العامة للضرائباملدو 

  الخصم في الحق دون  اإلعفاء -.91 املادة

 نسخ اإلعفاء املتعلق بالتمور امللففة املنتجة باملغرب
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فى حاليا من الضريبة على القيمة املضافة دون الحق في الخصم التمور امللففة املنتجة باملغرب، فيما تبقى التمور 

 املستوردة خاضعة لهذ للضريبة حين االستيراد. 

ة تجدر اإلشارة إلى أن االتفاقات الجمركية للتبادل الحر املبرمة من طرف املغرب تتضمن بندا خاصا باملعاملة الوطني

يلزم املغرب بتطبيق نفس املعاملة املخصصة للمنتجات املعدة محليا على املنتجات املستوردة. وعليه، فإن التمور 

امللففة املستوردة في إطار االتفاقات املذكورة )السيما االتفاقات املبرمة مع بعض الدول العربية( تصبح معفاة من 

 ا امللففة املنتجة باملغرب معفاة من هذه الضريبة.الضريبة على القيمة املضافة طاملا أن مثيالته

لذا، يقترح إخضاع كل التمور امللففة املستوردة واملنتجة باملغرب امللففة بطرق صناعية، للقواعد العامة للضريبة 

 % على غرار التين املجفف والزبيب.20على القيمة املضافة بتطبيق السعر العادي البالغ 

التمور املنتجة واملباعة دون تلفيف ال تدخل في نطاق تطبيق الضريبة على القيمة املضافة على وتجدر اإلشارة إلى أن 

 غرار باقي املنتوجات الفالحية.

 92املادة  -املدونة العامة للضرائب

 الخصم في الحق مع اإلعفاء - .92 املادة

 ٪ على بعض املعدات الفالحية القابلة الستخدام مزدوج20تطبيق سعر 

من املدونة العامة للضرائب حدد املشرع قائمة من املعدات التي تستفيد من  15°-123و I -°5-92ألحكام املواد طبقا 

، في الداخل وحين 10اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة أو من السعر املخفض لهذه الضريبة املحدد في ٪

 حضة.االستيراد، عندما تكون هذه املعدات مخصصة ألغراض فالحية م

في القطاعات املتعلقة بالبناء واألشغال إال أنه تبين أن بعض هذه املعدات تستعمل ألغراض غير فالحية، خصوصا 

 العمومية والصناعة.

يقترح تطبيق سعر وفي سياق املجهودات املبذولة لعقلنة التحفيزات الضريبية عبر إعطاء األولوية آلليات الدعم املباشر 

 :على املعدات الفالحية التالية 20املضافة املحدد في ٪الضريبة على القيمة 

 صنعها؛ في الداخلة والعناصر الدفيئات -

les abri-serres et les éléments entrant dans leur fabrication ;  

 املضخات «املسماة اآللية واملضخات العمودي املحور  ذات واملضخات الثابت الداخلي االحتراق ذات املحركات -

 ؛ »املاء تحت العاملة املضخات «أو» املغمورة

les moteurs à combustion interne stationnaire, les pompes à axe vertical et les motopompes dites 

pompes immergées ou pompes submersibles ;  

 .le scarificateur .()محشاة البرسيم مسلفة – محشة -

توضيح إعفاء معدات السقي الصغير بالقطرات ومعدات السقي بواسطة الرش وذلك وفي نفس السياق، يقترح 

وسن إجراءات تمكن من  بتحديد الئحة مفصلة للمعدات واملواد املخصصة للسقي املستفيدة من هذا االمتياز

اقب اقبة االستعمال الفعلي للمعدات املستوردة املستفيدة من هذا اإلعفاء، عبر تطبيق إجراءات مر ة تحدد بنص مر

 تنظيمي.

 عفاء أموال االستثمار املقتناة في إطار عملية املرابحة من الضريبة على القيمة املضافةإ

في إطار مواكبة تطوير منتوجات التمويل التشاركي الجديدة ومن أجل ضمان مالءمة النظام الضريبي املطبق عليها مع 

يقترح توسيع نطاق تطبيق اإلعفاء مع الحق في الخصم املنصوص ما هو مطبق على املنتوجات البنكية الكالسيكية، 

 من املدونة العامة للضرائب، ليشمل أموال االستثمار املقتناة في إطار عملية املرابحة. I-6°-92عليه في املادة 
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 إعفاء اللقاحات من الضريبة على القيمة املضافة في الداخل وحين االستيراد

ضمان الحصول على اللقاحات الكافية لفائدة . و الولوج للتلقيحتسهيل في إطار تطوير القطاع الصحي وقصد 

 املواطنين، يقترح إعفاء اللقاحات من الضريبة على القيمة املضافة، في الداخل وحين االستيراد.

 الطب البيطري.ويخص هذا اإلعفاء كال من اللقاحات املخصصة للطب البشري وتلك املستخدمة في 

 96املادة  -املدونة العامة للضرائب

 الضريبة عليه املفروضة األساس تحديد -.96 املادة

 املالئمة مع التدبير املتعلق بنسخ األسعار الخاصة للضريبة على القيمة املضافة

من املدونة  100املادة تبعا للتدبير املتعلق بنسخ األسعار الخاصة للضريبة على القيمة املضافة املنصوص عليها في 

العامة للضرائب والذي سبق التطرق له ضمن التدابير الجمركية وذلك بدمج مقادير هذه األسعار ضمن الضريبة 

 الداخلية على االستهالك، يقترح للمالءمة حذف اإلحالة على هذه املادة.

 د.املتعلق بنسخ بعض املوا IIIوسيتم التطرق لهذا التدبير عند مناقشة البند 

مالءمة النظام الضريبي ملنتجات التمويل التشاركي "السلم" و "االستصناع" مع النظام املطبق على املنتجات البنكية 

 الكالسيكية

في إطار مواكبة إطالق منتجات التمويل التشاركي الجديدة وخصوصا عمليات "السلم" و "االستصناع" وضمان 

هو مطبق على املنتجات البنكية الكالسيكية، يقترح توضيح األساس  مالءمة النظام الضريبي املطبق عليها مع ما

٪ يطبق على مبلغ هامش  10املفروضة عليه الضريبة على القيمة املضافة على هذه العمليات، باإلشارة إلى أن سعر

 الربح املحقق من طرف البنك التشاركي.

 99املادة  -املدونة العامة للضرائب

 املخفضة األسعار -.99 املادة

 ٪10٪ إلى 7رفع سعر الضريبة على القيمة املضافة املطبق على السيارة االقتصادية من.

 14و٪ 10و٪ 7الضريبة على القيمة املضافة )٪ يندرج هذا التدبير في إطار الحد من االختالالت الناتجة عن تعدد أسعار

ن معدل الضريبة على القيمة املضافة املفوترة إلى خلق حالة دين جبائي بنيوي "مصدم" )حيث يكو  ( والتي تؤدي20و٪

للزبناء أقل من معدل الضريبة على القيمة املضافة املدفوعة للموردين( الش يء الذي يؤثر سلبا على الوضعية املالية 

 للمقاوالت، يقترح

 رح٪ على عمليات بيع تذاكر الولوج للمتاحف وقاعات السينما واملس10تطبيق السعر املخفض املحدد في 

تخضع حاليا عمليات بيع تذاكر الولوج للمتاحف وقاعات السينما واملسرح للضريبة على القيمة املضافة بالسعر 

 ٪.20العادي املحدد في 

 ٪ على الخدمات املذكورة. 10وفي إطار تشجيع القطاع الثقافي، يقترح تطبيق السعر املخفض املحدد في 

 املطبق على زيت النخيلاملضافة  توضيح سعر الضريبة على القيمة

٪، بينما تخضع الدهون 10تخضع حاليا الزيوت السائلة الغذائية للضريبة على القيمة املضافة بالسعر املخفض 

 %.  20النباتية لهذه الضريبة بالسعر العادي 

تم تحويلها إلى غير أن زيت النخيل تعتبر من الدهون النباتية التي تكون في شكل جامد عند درجة الحرارة العادية وي

 شكل سائل بواسطة عمليات حرارية من أجل تيسير نقلها.

املضافة على زيت النخيل، يقترح  في هذا الصدد، ومن أجل توضيح النظام املطبق في مجال الضريبة على القيمة

عه للسعر ٪ في الداخل وحين االستيراد وإخضا 10التنصيص على استثنائه من االستفادة من السعر املخفض البالغ 

 العادي.
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مالءمة النظام الضريبي ملنتجات التمويل التشاركي "السلم" و "االستصناع" مع النظام املطبق على املنتجات البنكية 

 الكالسيكية

في إطار مواكبة إطالق منتجات التمويل التشاركي الجديدة وخصوصا عمليات "السلم" و "االستصناع" وضمان 

املطبق عليها مع ما هو مطبق على املنتجات البنكية الكالسيكية، يقترح تطبيق سعر الضريبة مالءمة النظام الضريبي 

% على عمليات التمويل املنجزة في إطار عقود "السلم" و "االستصناع" على غرار 10على القيمة املضافة املحدد في 

 خرى.السعر املطبق على العمليات املنجزة من طرف البنوك ومؤسسات االئتمان األ 

 ٪ على بعض املعدات الفالحية القابلة لالستخدام املزدوج20سعر تطبيق 

من املدونة العامة للضرائب حدد املشرع قائمة من املعدات التي تستفيد من  2°-121و 2°-99طبقا ألحكام املواد 

عندما تكون هذه املعدات ، في الداخل وحين االستيراد، 10السعر املخفض الضريبة على القيمة املضافة املحدد في ٪

 مخصصة ألغراض فالحية محضة.

السالفة الذكر الرامي إلى عقلنة التحفيزات الضريبية عبر إعطاء األولوية  91وفي نفس سياق التدبير املشار إليه في املادة 

لعادي للضريبة آلليات الدعم املباشر وتجنبا لبعض املمارسات التي تؤدي إلى التهرب الضريبي، يقترح تطبيق السعر ا

 .(les tarières)الثاقبات ، في الداخل وحين االستيراد، على 20على القيمة املضافة املحدد في ٪

 ٪10 ٪ إلى7املالئمة مع التدبير الذي يروم رفع سعر الضريبة على القيمة املضافة املطبق على السيارة االقتصادية من.

الرفع من سعر الضريبة على القيمة املضافة املطبق على السيارة للمالئمة مع التدبير الذي سبق التطرق إليه أعاله تم 

 ٪ وكذا على جميع املنتجات واملواد التي تدخل في صنعها وكذا خدمات تركيبها. 10٪ إلى  7"االقتصادية" من 

 105املادة  -املدونة العامة للضرائب

 تحويل الحق في الخصم -.105 املادة

املالئمة مع التدبير املتعلق بمالءمة النظام الضريبي ملنتجات التمويل التشاركي "السلم" و "االستصناع" مع النظام 

 املطبق على املنتجات البنكية الكالسيكية

" مع النظام املطبق تبعا للتدبير املتعلق بمالءمة النظام الضريبي ملنتجات التمويل التشاركي "السلم" و "االستصناع

من املدونة العامة   2-99و 96له عند مناقشة املادتين على املنتجات البنكية الكالسيكية والذي سبق التطرق 

للضرائب، يقترح للمالئمة السماح بتحويل الحق في خصم الضريبة على القيمة املضافة على عمليات االقتناء التي 

اع" للمقتنيين الفعليين الخاضعين للضريبة على القيمة املضافة مع استثناء تمت في إطار عقود "السلم" و "االستصن

 بعده. 106األبناك التشاركية من هذا الحق طبقا للتدبير املقترح في املادة 

 106املادة  -املدونة العامة للضرائب

 الخصم في الحق من املستثناة العمليات -.106 املادة

 بنسخ األسعار الخاصة للضريبة على القيمة املضافةاملالئمة مع التدبير املتعلق 

من املدونة  100تبعا للتدبير املتعلق بنسخ األسعار الخاصة للضريبة على القيمة املضافة املنصوص عليها في املادة 

العامة للضرائب والذي سبق التطرق له ضمن التدابير الجمركية وذلك بدمج مقادير هذه األسعار ضمن الضريبة 

 خلية على االستهالك، يقترح للمالءمة حذف اإلحالة على هذه املادة.الدا

 املتعلق بنسخ بعض املواد. IIIوسيتم التطرق لهذا التدبير عند مناقشة البند 

املالئمة مع التدبير املتعلق بمالءمة النظام الضريبي ملنتجات التمويل التشاركي "السلم" و "االستصناع" مع النظام 

 نتجات البنكية الكالسيكيةاملطبق على امل

من املدونة العامة للضرائب يقترح للمالئمة ° 3-105و° 2-99و 96كما سبق التطرق لهذا التدبير عند مناقشة املواد 

استثناء األبناك التشاركية من الحق في خصم الضريبة على القيمة املضافة على عمليات االقتناء التي تمت في إطار 
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تصناع" مع تحويل هذا الحق للمقتنيين الفعليين الخاضعين للضريبة على القيمة املضافة عقود "السلم" و "االس

 السالفة الذكر. 105طبقا للتدبير املقترح في املادة 

 121املادة  -املدونة العامة للضرائب

اقعة - .121 املادة  ووعاؤها للضريبة املنشئة الو

 املضافة املتعلق بزيت النخيل سعر الضريبة على القيمة املالئمة مع التدبير املتعلق بتوضيح نطاق تطبيق

تبعا للتدبير املتعلق بتوضيح نطاق تطبيق سعر الضريبة على القيمة املضافة املتعلق بزيت النخيل والذي سبق التطرق 

فادة من من املدونة العامة للضرائب يقترح للمالءمة التنصيص على استثنائه من االست° 2-99له عند مناقشة املادة 

 ٪ حين االستيراد وإخضاعه للسعر العادي. 10السعر املخفض 

 املالئمة مع التدبير املتعلق بنسخ األسعار الخاصة للضريبة على القيمة املضافة

 يقترح للمالءمة حذف الفقرة األخيرة من هذه املادة والتي تنص على تطبيق هذه األسعار حين االستيراد.

 املتعلق بنسخ بعض املواد املدونة العامة للضرائب. IIIوسيتم التطرق لهذا التدبير عند مناقشة البند 

 123املادة  -املدونة العامة للضرائب

 اإلعفاءات - .123 املادة

 املالئمة مع التدبير املتعلق بإعفاء اللقاحات من الضريبة على القيمة املضافة في الداخل وحين االستيراد

ا للتدبير املتعلق بإعفاء اللقاحات من الضريبة على القيمة املضافة في الداخل والذي سبق التطرق له عند مناقشة تبع

 من املدونة العامة للضرائب يقترح إعفاء اللقاحات من الضريبة على القيمة املضافة حين االستيراد. I -19°-92املادة 

 للمطاعم املعدة واألسماك بالنسبة الستيراد اللحومنسخ اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة 

تعفى حاليا اللحوم واألسماك املحضرة واملعدة للمطاعم، املحددة خصائصها في البنود التعريفية الجمركية من 

 الضريبة على القيمة املضافة حين االستيراد. 

فق القواعد العامة إذا تم إنتاجها الداخل و  غير أن هذه املحضرات تبقى خاضعة للضريبة القيمة املضافة في

 باستخدام وسائل صناعية أو كانت مطروحة بتقديم تجاري.

وبغية مالءمة نظام الضريبة على القيمة املضافة املطبق في الداخل مع النظام املطبق حين االستيراد، يقترح إخضاع 

 االستيراد. املنتجات السالفة الذكر للسعر العادي للضريبة على القيمة املضافة حين

بكل الطاقات املتجددة األخرى واملستخدمة في القطاع الفالحي  عفاء املضخات املائية التي تعمل بالطاقة الشمسية أوإ

 من الضريبة على القيمة املضافة حين االستيراد

إعفاء  2019 من أجل تشجيع اللجوء الستعمال الطاقات املتجددة في املجال الفالحي، تم بموجب قانون املالية لسنة

بكل الطاقات املتجددة األخرى واملستخدمة في القطاع الفالحي من  املضخات املائية التي تعمل بالطاقة الشمسية أو

 .الضريبة على القيمة املضافة في الداخل

 الضريبة من أجل توحيد النظام الجبائي املطبق على هذه املضخات في الداخل وحين االستيراد، يقترح إعفاءها من

 االستيراد. حين املضافة القيمة على

  124املادة  -املدونة العامة للضرائب

 إجراءات اإلعفاءات- 124املادة 

بواسطة الرش من الضريبة دات السقي املالءمة مع التدبير الذي يروم إعفاء معدات السقي الصغير بالقطرات ومع

 على القيمة املضافة

 املتعلقة بتوضيح إعفاء معدات السقي. I-5°-92املادة  لقد تم التطرق لهذا التدبير عند تقديم
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اقبة االستعمال الفعلي ملعدات السقي املستوردة  124تتعلق املادة  بسن إجراءات تحدد بنص تنظيمي تمكن من مر

 املستفيدة من اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة. 

 واجبات التسجيل

 IV-129املادة  -املدونة العامة للضرائب

 املحررات املتعلقة باالستثمار -. IV– 129املادة 

إعفاء العقود واملحررات التي تساهم بموجبها الجمعيات الرياضية بجزء أو بكل أصولها وخصومها في الشركات 

 الرياضية

( أعاله، حيث يقترح منح اإلعفاء من واجبات التسجيل 5°باء - I) 6لقد تم التطرق لهذا التدبير عند تقديم املادة 

واملحررات التي تساهم بموجبها الجمعيات الرياضية بجزء أو بكل أصولها وخصومها في الشركات  بالنسبة للعقود

 الرياضية.

 مقتضيات مشتركة

 دال-I-144املادة -املدونة العامة للضرائب

 للضريبة األدنى سعر الحد -دال- I-.144املادة 

 مراجعة أسعار الحد األدنى للضريبة

للضريبة،  األدنى في إطار تفعيل توصيات املناظرة الوطنية األخيرة حول الجبايات الهادفة إلى التخفيض التدريجي للحد

 يقترح في مرحلة أولى من هذا اإلصالح، إدراج التغييرات اآلتية:

 ؛ %0,50إلى  %0,75تخفيض السعر الحالي للحد األدنى للضريبة من  (1

على املقاوالت التي تصرح بعجز بصفة دائمة، عندما تكون الحصيلة الجارية املصرح بها سلبية  %0,75تطبيق سعر  (2

ونة العامة جيم من املد-I-144برسم سنتين محاسبيتين متتاليتين، بعد انصرام مدة اإلعفاء املنصوص عليه في املادة 

 للضرائب.

  ويهدف التدبير املقترح إلى:

 استثناء املنشآت التي ينتج العجز الذي تصرح به عن االهتالك املطبق على االستثمارات التي تنجزها. -

  145املادة  -املدونة العامة للضرائب

 املحاسبة مسك -.145 املادة

الربح الجزافي أو نظام املقاول الذاتي من نطاق تطبيق استثناء امللزمين الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام 

 من املدونة العامة للضرائب املتعلقة بااللتزامات املحاسبية 145مقتضيات املادة 

في إطار تعزيز الضمانات القانونية للملزمين وتنفيذا لتوصيات املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، يقترح توضيح 

املدونة العامة للضرائب بالتنصيص على عدم خضوع امللزمين الخاضعين للضريبة على الدخل من  145أحكام املادة 

 وفق نظام الربح الجزافي أو نظام املقاول الذاتي لاللتزامات املحاسبية املنصوص عليها في هذه املادة.

 161املادة  -املدونة العامة للضرائب

 االستغالل نهاية في أو اللخ املحقق أو املالحظ القيمة زائد -.161املادة 

 تحسين النظام الجبائي املطبق على الشركات الرياضية

وضع نظام جبائي يضمن الحياد الضريبي لعمليات مساهمة الجمعيات لقد سبق تقديم هذا التدبير الذي يهدف إلى 

يترتب عن هذه وذلك بالتنصيص على أنه لن  الرياضية بجزء أو بكل أصولها وخصومها في الشركات الرياضية،

الشركة الرياضية املعنية  الجبائية عندما تكون العناصر املساهم بها مقيدة في موازنة حصيلتها على أثر العمليات أي

 للجمعية الرياضية. مختتمة بقيمتها الواردة في آخر موازنة
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 165املادة  -املدونة العامة للضرائب

 االمتيازات بين الجمع عدم -.165 املادة

املنشآت املقامة في مناطق التسريع  املالءمة مع التدبير املتعلق بتوحيد أسعار النظام الجبائي التفضيلي املطبق على

 الصناعي

 تدبير من أجل املالءمة مع التدبير املتعلق بتوحيد األسعار املطبقة في مناطق التسريع الصناعي:

 ؛"مناطق التسريع الصناعي "بعبارة  "املناطق الحرة للتصدير  "استبدال عبارة  -

 ."ألف"-II–31و "ألف" –II –19"ألف"( و – IIو 1°-"جيم"  – I) 6تحيين اإلحالة على املواد  -

 185املادة  -املدونة العامة للضرائب

 االطالع بحق املتعلقة لألحكام املخالفات عن الجزاءات -.185 املادة

 ألغراض جبائية مع املعايير الدوليةمالءمة اإلطار التشريعي املنظم لتبادل املعلومات 

يندرج هذا التدبير ضمن التدابير املقترحة لضمان مالءمة اإلطار التشريعي املنظم لتبادل املعلومات ألغراض جبائية 

 مع املعايير الدولية.

إلخالل بالتزامات املؤسسات حساب، في حالة  كل عن درهم) 2.000ألفي ) قدرها غرامة التنصيص على تطبيق (1

املالية املتعلقة بالتعريف باملعلومات التي تخص اإلقامات الضريبية لجميع أصحاب الحسابات املالية واملتعلقة 

 باإلدالء بهذه املعلومات بواسطة إقرار؛

إلخالل كل صاحب حساب، في حالة  عن درهم )1.500ألف وخمسمائة ) قدرها غرامة التنصيص على تطبيق (2

 املتعلقة باإلدالء للمؤسسات املالية بإشهاد ذاتي يمكن من تحديد إقاماتهم الضريبية.بالتزامات أصحاب الحسابات 

 املكررة 185املادة  -املدونة العامة للضرائب

 بالوثائق االحتفاظ عدم على املترتبة الجزاءات  -. املكررة 185 املادة

 عايير الدوليةمالءمة اإلطار التشريعي املنظم لتبادل املعلومات ألغراض جبائية مع امل

يندرج كذلك هذا التدبير ضمن التدابير املقترحة لضمان مالءمة اإلطار التشريعي املنظم لتبادل املعلومات ألغراض 

 جبائية مع املعايير الدولية.

سنة وعن كل حساب يجب اإلدالء به، عند عدم  كل ( درهم، عن5.000خمسة آالف ) قدرها ويهدف إلى تطبق غرامة

االحتفاظ بسجالت اإلجراءات املتخذة من طرف املؤسسات املالية وكذا بأوراق اإلثبات و اإلشهادات الذاتية وعناصر 

ار اإلثبات األخرى التي يمكن اإلدالء بها لهذا الغرض إلى غاية نهاية السنة العاشرة التي تلي سنة اإلدالء باإلقرار املش

 .V -214إليه في املادة 

 I-212املادة  -املدونة العامة للضرائب

 إحداث إطار قانوني ينظم مسطرة شفوية تواجهية بين اإلدارة وامللزم الخاضع ملسطرة فحص املحاسبة

وامللزم في إطار تعزيز الضمانات املخولة للملزمين يقترح إحداث إطار قانوني ملسطرة شفوية تواجهية بين اإلدارة 

 الخاضع ملسطرة فحص املحاسبة.

وينص هذا التدبير على عقد اجتماع مع امللزم بعد اختتام أشغال فحص املحاسبة وقبل تبليغ هذا األخير بالتصحيحات 

 املنبثقة عنها وذلك من أجل اطالعه على التصحيحات التي يعتزم املفتش إدخالها على إقراره الجبائي.

اقفهم في إطار مسطرة شفوية وتواجهيه وذلك بغية وسيمكن هذا اإلجراء إدا رة الضرائب وامللزم من مطابقة مو

اقع والقانون التي تمت معالجتها  اقعية التصحيحات التي سيتم اعتمادها على ضوء عناصر الو ضمان موضوعية وو

اقبة.  في مسطرة املر
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 214املادة  -املدونة العامة للضرائب

 املعلومات دلوتبا االطالع حق -.214 املادة

 مالءمة اإلطار التشريعي املنظم لتبادل املعلومات ألغراض جبائية مع املعايير الدولية

قصد تعزيز الشفافية والعدالة الجبائية من خالل تبادل املعلومات بين  التعاون الدولي ألغراض جبائية في إطار

على االتفاقية  املئة دولة ما يفوق  للمعلومات، وقع اآلليفيها التبادل  اإلدارات الضريبية في جميع أنحاء العالم بما

 21وقد وقع املغرب على هذه االتفاقية في  اإلدارية املتبادلة في املجال الضريبي. املتعددة األطراف املتعلقة باملساعدة

ملية للتبادل الع اإلجراءات وعلى االتفاقية التي توضح 2019أبريل  17 ولم يصادق عليها إال بتاريخ 2013مايو 

 للمعلومات. اآللي

اإلدارية  أحكام االتفاقية املتعددة األطراف املتعلقة باملساعدة وقد ترتب عن هاته االتفاقيات االلتزام بضرورة تنزيل

 ومالءمة النص الضريبي مع املعيار املوحد لإلقرار.  في املدونة العامة للضرائب املتبادلة في املجال الضريبي

املتعلقة بحق االطالع املخول لإلدارة قصد إتاحة تبادل املعلومات مع إدارات  214من املادة  Iالبند  تتميموعليه تم  -

 .الضرائب األجنبية بموجب االتفاقيات أو االتفاقات الدولية

لية املؤسسات املا من املدونة العامة للضرائب من أجل إلزام 214من املادة  Vتم تغيير وتتميم أحكام البند  كما -

سنوي للمعلومات املتعلقة بتحديد هوية أصحاب الحسابات املالية، وعند  عن طريق إقرار بإبالغ إدارة الضرائب

من هذه الحسابات، وكذلك املعلومات املالية املتعلقة بهذه الحسابات. من جانبها،  االقتضاء، املستفيدين الفعليين

    مع بلدانها الشريكة. بطريقة آليةستتبادل املديرية العامة للضرائب هذه املعلومات 

 مع السلطات التنظيمية بشراكة تنظيمي نص عن طريق يتم تحديدها أن كيفية تطبيق هذه التدابير وتجدر اإلشارة

 للسوق املالي املغربي

على كل شخص يقوم بتسوية رضائية أو يباشر  درهم )1.500ألف وخمسمائة ) قدرها غرامة التنصيص على تطبيق -

 بهدف تجنب إحدى االلتزامات السالفة الذكر. تصرفا

تنظيمي، ال سيما تلك املتعلقة باملؤسسات املالية والحسابات املالية  هذا التدبير بنص تطبيق كيفيات تحديد  -

 وتعريف اإلقامات الضريبية واملستفيدين الفعليين واإلقرار وطرق اإلخبار باملعلومات.

بمجموعات الشركات متعددة الجنسيات برسم التوزيع العاملي ألرباحها املحققة إحداث إلزامية اإلدالء بإقرار خاص 

 في كل بلد

بداية تجدر اإلشارة أن املجتمع الدولي قد شكل منذ سنوات إطارا دوليا خاصا بالتنسيق والتعاون من أجل محاربة 

دولة.   134(، التي تضم حاليا Cadre Inclusif)التهرب الضريبي ووضع لذلك برنامج خطة عمل تسمى اإلطار الشامل 

املنضمة إليها وذلك في مارس من هذه السنة. وجاء هذا االنضمام املتأخر حرصا على  129حيث كان املغرب الدولة 

القيام بما يلزم من الدراسات والتقييمات الضرورية و االستفادة من تجارب الدول األخرى ملالئمة التشريع الجبائي مع 

 الدولية اإللزامية. املعايير 

ويندرج إحداث هذا اإلقرار عن كل بلد ضمن املعايير الدولية اإللزامية الدنيا والتي، سيتعرض البلد في حالة عدم 

 التقيد بها ، إلى مخاطر أبرزها: 

 املس بصورته كبلد ال يفي بالتزاماته، -

اقبة من طرف الدول األعضاء في اإلطار الشامل ) - ( مما سيجعل التقييم السلبي مضرا Cadre Inclusifتعرضه للمر

 بمصالحه  خصوصا فيما يخص االستثمارات األجنبية باعتباره دولة غير ممتثلة وغير متعاونة. 

 ويهدف هذا اإلقرار عن كل بلد إلى :
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 بلد  التزام مجموعات الشركات املتعددة الجنسيات بإيداع تصريح يتضمن توزيع األرباح املحققة من طرفها في كل

 تتواجد فيه شركاتها الفرعية

 ،تعزيز الشفافية بالنسبة لإلدارات الضريبية من خالل تزويدها بمعلومات أساسية 

  إجراء عمليات تقييم املخاطر الخاصة بتحويل أثمان املعامالت للمنشآت متعددة الجنسيات عبر العالم، وفق نموذج

 ي أبرمت اتفاقا دوليا لهذا الغرض. دولي موحد يسمح بتبادل مضمونه فيما بين الدول الت

 املكررة ثالث مرات 234املادة  -املدونة العامة للضرائب

 نطاق تطبيق طلب االستشارة الضريبية املسبقة -املكررة ثالث مرات. 234املادة  

 توسيع نطاق تطبيق طلبات االستشارة الضريبية املسبقة

نظرا لكون وضوح الرؤيا بالنسبة للمستثمر يعتبر عنصرا أساسيا من عناصر األمن القانوني التي تمكنه من تجنب 

مخاطر تضارب التأويالت وما يترتب عنها من خلخلة للتوقعات والوقوع في منازعات تؤرق الفاعل االقتصادي وتصرف 

ته، فإن استقراء رأي اإلدارة يعتبر من املطالب الهامة اهتمامه عن املشاغل ذات األولوية املرتبطة بتنمية مقاول

 للمستثمرين. 

اقع االقتصادي  لذا تم إدراج هذا التدبير ليتمكن امللزم من االستشارة املسبقة لإلدارة الضريبية و جعلها تالمس الو

اقعية املقدمة إليها. ويعتبر ه ذا اإلجراء االحترازي من بين أهم للمقاولة و تتبنى موقفها على أساس العناصر املادية و الو

 الضمانات التي ستساهم في اكتساب املقاولة لالستقرار الجبائي و توجيه طاقاتها لتنمية مشاريعها  

 247املادة  -املدونة العامة للضرائب

 دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية -247املادة 

 ماعية في إطار عقود "املرابحة" من واجبات التسجيلإعفاء عمليات اقتناء األراض ي املخصصة إلنجاز مساكن اجت

قترح  بهدف مالءمة املعاملة الجبائية التي تخضع لها منتجات املالية التشاركية مع ما يطبق على املنتجات البنكية، ي 

    إعفاء عمليات اقتناء األراض ي املخصصة لبناء مساكن اجتماعية بواسطة عقود "املرابحة" من واجبات التسجيل. 

إحداث إقرار تصحيحي تلقائي بالنسبة لألشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل برسم 

 الدخول املهنية والضريبة على القيمة املضافة

في إطار تعزيز عالقة الثقة مع امللزمين ومواكبتهم في التسوية التلقائية لوضعيتهم الجبائية، يقترح منحهم بصفة 

 2017و 2016إمكانية تسوية وضعيتهم الجبائية من خالل اإلدالء بإقرار تصحيحي برسم السنوات املحاسبية انتقالية 

 .2018و

ويهم هذا التدبير الخاضعين للضريبة الذين الحظوا إخالالت في إقراراتهم الضريبية ترتب عنها نقصان في رقم األعمال 

ة على الشركات والضريبة على الدخل برسم دخولهم املهنية أو في الحصيلة الخاضعة للضريبة، فيما يخص الضريب

املحددة حسب نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة وكذا الضريبة على القيمة 

 املضافة.

ي للواجبات وأن يقوموا باألداء التلقائ 2020يدلي هؤالء الخاضعين للضريبة بهذا اإلقرار قبل فاتح أكتوبر  ويجب أن

 .2020التكميلية على دفعتين متساويتين على التوالي قبل انصرام شهري سبتمبر و ديسمبر من سنة 

اقبة الجبائية بالنسبة لكل سنة من السنوات املحاسبية املشار إليها أعاله:  ويعفى كذلك من املر

( درهم والذين يدلون بهذا 20 000 000)الخاضعون للضريبة الذين يساوي أو يفوق رقم أعمالهم عشرين مليون  -

 اإلقرار مشفوعا بمذكرة تفسيرية يعدها خبير محاسب حول التصحيحات التي تم إدخالها في محاسبتهم؛
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( درهم والذين يدلون بهذا اإلقرار 20 000 000و الخاضعون للضريبة الذين يقل رقم أعمالهم عن عشرين مليون ) -

 اسب معتمد حول التصحيحات التي تم إدخالها في محاسبتهم.مشفوعا بمذكرة تفسيرية يعدها مح

اقبة الجبائية بعد استطالع رأي اإلدارة بصفة  ويعفى كذلك الخاضعون للضريبة الذين يدلون بهذا اإلقرار من املر

 .مباشرة. ويمكن أن يتم اإلدالء بهذا الرأي للخاضع للضريبة أو للمنظمة املهنية التي ينتمي إليها

الذين يوجدون في حالة التوقف عن مزاولة  الخاضعون للضريبة يستثنى من النظام االنتقالي املشار إليه أعالهغير أنه 

اقبة  نشاطهم أو الذين يزاولون نشاطهم بالنسبة للسنة أو السنوات املحاسبية التي كانت موضوع إحدى مساطر املر

 املنصوص عليها في هذه املدونة.

ة الجبائية للخاضعين للضريبة الذين لم يقوموا باإلدالء باإلقرار السنوي بمجموع الدخل التسوية التلقائية للوضعي

 املتعلق بالدخول العقارية

رغبة في تشجيع الخاضعين للضريبة الذين لم يقوموا باإلدالء باإلقرار السنوي بمجموع الدخل املتعلق بالدخول 

يطلها التقادم، على تسوية وضعيتهم الجبائية بصورة تلقائية، العقارية املكتسبة برسم السنوات املنصرمة التي لم 

% من املبلغ اإلجمالي 10يقترح تمكين هذه الفئة من امللزمين من االدالء باإلقرار التلقائي بالتسوية ودفع مساهمة قدرها 

 .2018للدخول العقارية املكتسبة برسم سنة 

ن أداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية وكذا من ويستفيد الخاضعون للضريبة باملقابل من اإلعفاء م

اإللغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر املنصوص عليها في املدونة العامة للضرائب برسم السنوات املنصرمة 

 غير املتقادمة.

 واجبات التمبر

 VI-250املادة  -املدونة العامة للضرائب

 نفعة اجتماعيةاملحررات ذات م-VI-250املادة 

 %0.25مراجعة نطاق تطبيق واجب التمبر النسبي على املخالصات املحدد في 

من أجل األخذ بعين االعتبار الصعوبات التي يواجهها التجار فيما يخص استخالص واجب التمبر النسبي املطبق على 

و تلك املقننة أثمنتها، يقترح توسيع املخالصات املؤداة نقدا واملتعلق بمبيعات بعض املنتجات ذات هامش ربح ضعيف أ

 أو املحلول. أو املسال املضغوط نطاق اإلعفاء من هذا الواجب ليشمل مبيعات الغاز

 252املادة  -املدونة العامة للضرائب

 تعريفة الواجبات - 252املادة 

 %0.25مراجعة نطاق تطبيق واجب التمبر النسبي على املخالصات املحدد في 

املقترح املتعلق بمبيعات الغاز ولنفس االعتبارات، يقترح توسيع االستثناء من مجال تطبيق واجب التمبر على غرار 

 النسبي على املخالصات املؤداة نقدا ليشمل تجار التبغ بالتقسيط.

 األرباح على املترتبة للتضامن االجتماعية املساهمة

 267املادة  -املدونة العامة للضرائب

 املساهمة عليهم املفروضة شخاصاأل– .267 املادة

 املالءمة مع التدبير املتعلق بتوحيد أسعار النظام الجبائي التفضيلي املطبق على مناطق التسريع الصناعي

 .1°-"ألف" – II-6يقترح للمالءمة تحيين اإلحالة على املادة 

 التأمين عقود على الرسم

 280املادة  -املدونة العامة للضرائب

 العقود الخاضعة للرسم –. 280املادة 
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مالءمة النظام الجبائي املطبق على عمليات التأمين وإعادة التأمين التكافلي مع عمليات التأمين وإعادة التأمين 

 الكالسيكية

في إطار مالءمة النظام الجبائي املطبق على عمليات التأمين التكافلي مع املقتضيات املطبقة على عمليات التأمين 

بالنسبة للرسم على عقود التأمين، يقترح توضيح مدلول عقود وعمليات التأمين وإعادة التأمين ليشمل الكالسيكي، 

جميع األصناف بما فيها عمليات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وذلك لتجويد مقروئية أحكام املدونة العامة 

 للضرائب.

 282املادة  -املدونة العامة للضرائب

 فاءاتاإلع -. 282املادة 

مالءمة النظام الجبائي املطبق على عمليات التأمين وإعادة التأمين التكافلي مع عمليات التأمين وإعادة التأمين 

 الكالسيكية

في إطار مالءمة النظام الجبائي املطبق على عمليات التأمين التكافلي مع املقتضيات املطبقة على عمليات التأمين 

عقود التأمين، يقترح على غرار اإلعفاء املخول لعمليات التأمين في مجال االدخار من الكالسيكي، بالنسبة للرسم على 

أجل تكوين رؤوس األموال أو الرسملة املشتركة للمبالغ املؤداة من طرف املؤمن لهم، إعفاء عمليات االستثمار التكافلي 

 أو االستثمار املشترك.

 284املادة  -املدونة العامة للضرائب

 تعريفة الرسم -.284املادة 

مالءمة النظام الجبائي لعمليات التأمين ضد مخاطر التمويل بواسطة األبناك التشاركية مع ما يطبق على عمليات 

 مخاطر االئتمان الكالسيكي 

في إطار مالءمة النظام الجبائي املطبق على عمليات التأمين التكافلي مع املقتضيات املطبقة على عمليات التأمين 

سيكي، بالنسبة للرسم على عقود التأمين، يقترح التوضيح على أن عمليات التأمين ضد مخاطر التمويل بواسطة الكال 

على غرار عمليات التأمين ضد مخاطر االئتمان  % 14األبناك التشاركية تخضع للرسم على عقود التأمين بنسبة 

 املتعلقة بمنتجات املالية الكالسيكية.

  6املادة 

 IIالبند 

 بمواد جديدة ق بتتميم املدونة العامة للضرائبتعلامل

 2020من مشروع قانون املالية لسنة  6من املادة  IIالبند 

II.-  املكررة كما يلي 199املكررة مرتين و 154تتمم املدونة العامة للضرائب السالفة الذكر باملادتين : 

 تتميم املدونة العامة للضرائب بمواد جديدة

 املكررة مرتين 154املادة -للضرائباملدونة العامة 

 اإلقرار عن كل بلد -املكررة مرتين 154املادة 

إحداث إلزامية اإلدالء بإقرار خاص بمجموعات الشركات متعددة الجنسيات برسم التوزيع العاملي ألرباحها املحققة 

 في كل بلد

الجنسيات بوضع إقرار يتعلق بتوزيع األرباح سبق التطرق إلى هدا التدبير الدي يلزم مجموعات الشركات املتعددة 

 املحققة من طرفها في كل بلد على حدة واملسمى " اإلقرار عن كل بلد".
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ويتعلق هذا اإلقرار باملجموعات املتعددة الجنسيات املقيمة باملغرب والتي تقوم بعمليات على الصعيد الدولي، والتي 

ة مليارات ومائة واثنين وعشرين مليونا وخمسمائة ألف يساوي أو يفوق رقم معامالتها اإلجمالي ثماني

 ( درهم.8.122.500.000)

 ملكررة مرتينا 154املادة -املدونة العامة للضرائب

ويتعين تقديم اإلقرار املذكور بطريقة إلكترونية لدى إدارة الضرائب في غضون اثني عشر شهرا من اختتام السنة 

 املحاسبية، وفق نموذج تعده اإلدارة.

ويجب أن يتضمن هذا اإلقرار توزيع األرباح املحققة من قبل املجموعات املذكورة في كل بلد وكذلك املعلومات 

 الضريبية واملحاسبية واملعطيات املتعلقة بالهوية وطبيعة ومكان مزاولة األنشطة املتعلقة بهذه املجموعات.

 املكررة 199املادة -املدونة العامة للضرائب

 الجزاء املترتب عن عدم اإلدالء باإلقرار عن كل بلد أو إيداع إقرار ناقص-املكررة 199املادة 

إحداث إلزامية اإلدالء بإقرار خاص بمجموعات الشركات متعددة الجنسيات برسم التوزيع العاملي ألرباحها املحققة 

 في كل بلد

ي الخاضع للضريبة باإلقرار املكررة تنص على مسطرة مبسطة لتطبيق الجزاءات  199إحداث مادة جديدة  دل 
عندما ال ي 

 يوما (15)عشر  خمسة أجل داخل إليداع هذا اإلقرار أو تتميمه أو يدلى بإقرار ناقص، حيث يدعى بواسطة رسالة

 املذكورة. الرسالة تسلم لتاريخ املوالية

مبلغها خمسمائة  غرامة برسالة بتطبيق وفي حالة عدم اإلدالء باإلقرار املذكور أو اإلدالء بإقرار ناقص، تخبره اإلدارة

 ( درهم.500.000ألف )

  6املادة 

 IIIالبند 

 املتعلق بنسخ بعض مواد املدونة العامة للضرائب

 2020من قانون املالية لسنة  6من املادة  IIIالبند 

III.-  8، أحكام املواد 2020تنسخ ابتداء من فاتح يناير-VI من املدونة العامة للضرائب السالفة الذكر. 178و 100و 

  VI-8املادة -املدونة العامة للضرائب

 )تنسخ(-.VI -. 8املادة 

 للدار املالي القطب "املالءمة مع التدبير املتعلق بمراجعة النظام التفضيلي املطبق على الشركات املكتسبة لصفة

 البيضاء"

لصفة  املكتسبة الدولية أو الجهوية نسخ النظام الجبائي الخاص املطبق على املقراتتدبير من أجل املالءمة يهدف إلى 

الصفة قصد إخضاعها  لهذه املكتسبة املقيمة غير للشركات التمثيلية املكاتب "القطب املالي للدار البيضاء" وعلى

 للضريبة وفق القواعد العادية.

 100املادة -املدونة العامة للضرائب

  )ينسخ(  -.100 املادة

 نسخ األسعار الخاصة للضريبة على القيمة املضافة

يهدف التدبير املقترح إلى نسخ األسعار الخاصة للضريبة على القيمة املضافة من املدونة العامة للضرائب، باعتبار أن 

اشرة، كما أنها تشكل األمر يتعلق بضريبة داخلية على االستهالك تختص بتدبيرها إدارة الجمارك والضرائب غير املب

 ضريبة مزدوجة مع تطبيق الضريبة بحسب القيمة، املنصوص عليها وفق قواعد النظام العام.
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ولقد سبق التطرق لهذا التدبير ضمن التدابير الجمركية وذلك بدمج مقادير هذه األسعار ضمن الضريبة الداخلية على 

 االستهالك.

 178املادة -املدونة العامة للضرائب

 )ينسخ( -.178 ةاملاد

 املالئمة مع التدبير املتعلق بنسخ األسعار الخاصة للضريبة على القيمة املضافة

تبعا للتدبير املتعلق بنسخ األسعار الخاصة للضريبة على القيمة املضافة السالف الذكر يقترح للمالءمة نسخ هذه 

 والضرائب غير املباشرة.هذه األسعار من طرف إدارة الجمارك  املادة والتي تنص على تحصيل

 2020من مشروع قانون املالية لسنة  6من املادة  IVالبند 

IV.-  التطبيق  حيز دخول 

 لقد تم تقديم هذه التدابير عند تقديم املواد املتعلقة بها.

 2020من مشروع قانون املالية لسنة  6من املادة  Vالبند 

V- أحكام انتقالية 

 عند تقديم املواد املتعلقة بها.لقد تم تقديم هذه التدابير 

 

 ملخص املناقشة وجواب الحكومة عليها 

 2020مشروع قانون املالية للسنة املالية 

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب وجواب الحكومة عليها

  ة على من املدونة العامة للضرائب املتعلقة بالتدابير الخاصة بالضريب 19و  8و 7و 6املناقشة التفصيلية للمواد

 الشركات

 تم التساؤل حول النقط التالية:

 مراجعة أسعار الضريبة على الشركات : -1

 تصور الحكومة و مرجعية  اإلصالحات املقترحة في مجال أسعار الضريبة على الشركات؛ 

 أسباب مراجعة النظام الجبائي املطبق على التصدير و التدابير االتحفيزية املواكبة لهذا القطاع؛ 

  حذف اإلعفاء الخماس ي للتصدير على تنافسية الشركات الوطنية، خاصة شركات ترحيل الخدمات تأثير

"offshoring؛ " 

  خصوصا بالنسبة للشركات املتوسطة و  %20إلى  %17,50سعر الضريبة على الشركات من أسباب و آثار رفع

 لبعض القطاعات كالفندقة والسياحة؛

  بالنسبة للشركات الصناعية و إشكالية تعريف األنشطة الصناعية وربط  28%إلى  31%دراسة أثر تخفيض سعر

 هذا االمتياز ببعض الشروط؛

  عدم مطابقة األسعار املقترحة مع القواعد العامة في هذه املرحلة االنتقالية، كما هو مطلوب من أجل احترام

 االلتزامات الدولية للمغرب؛

  حيز التطبيق و باإلشارة السلبية للمستثمرين وبزيادة الضغط الجبائي  اإلشكاليات املحتملة املتعلقة بتاريخ دخول

 ؛على الشركات
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  ضرورة الحفاظ على لحقوق املكتسبة و على استقرار النظام الجبائي مع معالجة االختالالت الناتجة عن التدابير

 املقترحة بالنسبة لبعض القطاعات؛

 تقييم و التفكير في التحفيزات البديلة مع منح التسهيالت و ضرورة مراجعة سياسة اإلعفاءات الجبائية بعد ال

 املساعدات لجميع االستثمارات؛

 ناطق الحرة للتصدير و القطب املالي للدار البيضاء:املمراجعة النظام الجبائي املطبق على  -2

 للدار البيضاء على  مناطق الحرة للتصدير وكذا النظام املتعلق بالقطب املاليتأثير مراجعة النظام الجبائي لل

 جاذبية االستثمار في هذه املناطق؛

  على تنافسية هذه املناطق؛ %15تأثير تطبيق سعر 

 على استثمار شركات قطاع صناعة السيارات؟ مناطق الحرة للتصدير تأثير مراجعة النظام الجبائي لل 

 ناطق و بين باقي الشركات التي تزاول غياب العدالة الجبائية بين الشركات القديمة و الحديثة املقامة في هذه امل

 أنشطتها خارج هذه املناطق؛

 ضرورة دراسة مقارنة مع األنظمة الجبائية املطبقة على األقطاب املالية العاملية؛ 

 الشركات الرياضية  مراجعة النظام الجبائي املطبق على -3

   ملاذا تم االقتصار على التنصيص على امتيازات جبائية لصالح الجمعيات الرياضية؟ ماذا عن الجمعيات

 األخرى؟

 أسباب منح اإلعفاء الخماس ي للشركات الرياضية وهل هذا اإلعفاء كاف لتشجيع تطورها؟ 

 ة؟هل سيتم دعم الشركات الرياضية من الصندوق املخصص لدعم املقاوالت الصغرى واملتوسط 

 .مصير الديون الضريبية الحالية للجمعيات الرياضية 

 الوزير السيد أجوبة ملخص

جوابا على األسئلة التي أثارها السادة النواب في إطار املناقشة املفصلة ملواد املدونة العامة للضريبة املتعلقة بالضريبة على 

بمسألة التواصل حول التدابير الجبائية املقترحة من أجل الشركات، أشار السيد الوزير في البداية على أنه يجب االهتمام 

التوضيح و أنه سيتم التشاور حول هذا األمر مع الفاعلين االقتصاديين املعنيين وأن الحكومة منفتحة على جميع االقتراحات 

 التي تكون في صالح املقاوالت و االستثمار.

  فقد ذكر السيد الوزير بأنها تأخذ بعين االعتبار اإلكراهات و فيما يخص تصور الحكومة حول هذه اإلصالحات الجبائية

يجب الحرص على ضمان املكتسبات الحالية فيما يخص النسب املطبقة في مجال الضريبة وأن هذا التصور يعتمد على 

نظرة توصيات املناظرة التي تم اعتمادها بعد التشاور مع مختلف األطراف و التي أصبحت ملزمة للحكومة و ستعطي 

 مستقبلية لإلصالح الضريبي.

  فيما يخص القطاع الصناعي، تم إدراج التدبير املتعلق بتخفيض السعر في إطار مقاربة تدرجية على مدى خمس سنوات

 املتفق عليه. %20لتفادي األثر املباشر على امليزانية و لتطبيق سعر 

لشركات الصغرى واملتوسطة رهم، أما بالنسبة لد 300000على األرباح التي ال تتعدى  %10الهدف هو تطبيق سعر 

علما أن هذا  %15درهم فمعدل مساهمتها الفعلي ال يتعدى  1.000.000و  300.001التي تحقق ربح صافي يتراوح بين 

 السعر يطبق على صافي األرباح بعد استخالص كل النفقات.

 Fond deاملقابل تستفيد هذه الشركات من الدعم املباشر من طرف صندوق التنمية الصناعية        وفي

développement industriel  وصندوق ضمان تمويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة وصندوق الضمان املركزي

Caisse centrale de garantie مقاولة. 25000والتي تضمن حاليا حوالي 
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  اقع املتعلق بالشركات والقطاعات املعنية سنجد أن النسيج االقتصادي املغربي جد ضعيف فيجب فيما يخص الو

وبالتالي  %0,50تأدي فقط الحد األدنى للضريبة بسعر  73 000تأدي الضريبة على الشركات منها شركة  83 000التذكير بأن 

 شركة. 10 000فال تهم التدابير املقترحة لتغيير سعر الضريبة على الشركات سوى 

وقد تم التأكيد في توصيات املناظرة الوطنية الثالثة للجبايات على ضرورة الخفض التدريجي للحد األدنى للضريبة 

في أفق حذفه خالل الخمس سنوات املقبلة وقد تضمن املشروع إشارات بذلك من خالل املقترح الهادف إلى تخفيض 

من الشركات التي تصرح بعجز وضرورة تمويل  %80طرح أمام وضعية ، ولكن املشكل ي%0,50سعر الحد األدنى إلى 

 املشاريع االجتماعية.

ولكن من باب املسؤولية مقابل اإلشارات التي تعطيها الحكومة لتخفيض األسعار خصوصا بالنسبة للصناعة 

 الشفافية.(، يجب تجاوب النسيج االقتصادي مع هذه التدابير باملزيد من %20)االتقائية األسعار في 

وإذا كان خطاب صاحب الجاللة قد حث الحكومة وبنك املغرب والقطاع البنكي عل العمل من أجل تمويل 

 االستثمارات فقد نادى في نفس الوقت القطاع الخاص للقيام باالستثمار.

  هذه البيضاء" أوضح السيد الوزير على أن عدد  للدار املالي القطب "الشركات املكتسبة لصفة فيما يخص

شركة تؤدي فقط الحد األدنى للضريبة. كما أكد على أن الشركات  100شركة من ضمنها  189الشركات حاليا هو 

املكتسبة لهذه الصفة قد أبدت اهتماما كبيرا بالتدبير املقترح وأعربت عن رغبتها في االستفادة منه لبساطته ووضوحه 

 مجموع رقم املعامالت املحقق في الداخل والخارج. علىبشكل دائم  %15بحيث ينص على سعر موحد محدد في 

للتذكير فإن الضريبة على الشركات ال تعد املحفز األساس ي لالستثمار بل إن مناخ األعمال هو األهم وهو الذي يمكن 

 من تحقيق األرباح.

  يصرحون بربح فقط هم من  3500فاعل من أصل  800فيما يخص القطاع السياحي أوضح السيد الوزير على أن

تأدي إلى زيادة في الضرائب على  %20إلى  %17,50ويأدون الضريبة وأن الزيادة في سعر الضريبة على الشركات من 

ماليين درهم، و بالتالي ال يمكن اعتبار أن الهدف هو الزيادة في مداخيل الدولة بل فقط اعتماد  8هذا القطاع تقدر ب 

مليون درهم  800ا أن هذا القطاع يستفيد من الدعم املباشر للدولة )منهجية تدرجية إلصالح الضريبة، علم

 تخصص للمكتب الوطني املغربي للسياحة(.

يجب االهتمام بنمو وتطور القطاع لتحقيق فرص االستثمار وتحقيق الربح، علما أنه يجب على الفاعلين الذين 

 يحققون أرباح أداء الضريبة.

  املدونة العامة للضرائب املتعلقة بالضريبة على الدخل:املناقشة التفصيلية ملواد 

مالءمة النظام الجبائي املطبق على الخاضعين للضريبة الذين أبرموا عقود تأمين التقاعد قبل فاتح تمت املطالبة ب

 والذين يستفيدون حاليا من الخصم الكلي لهذه األقساط أو االشتراكات من صافي أجورهم مع النظام 2015يناير 

% والذين أبرموا العقود السالفة الذكر 50املطبق على األجراء الذين يستفيدون حاليا من هذا الخصم في حدود 

 .2015ابتداء من فاتح يناير 

% بالنسبة 50ما هي األسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ اإلجراء املتعلق بتطبيق موحد لنسبة الخصم املحددة في 

 ؟2015ملتعلقة بعقود تأمين التقاعد املبرمة قبل وبعد فاتح يناير لألقساط أو االشتراكات ا

 جواب السيد الوزير:

 على التدبيرين التاليين فيما يتعلق بعقود تأمين التقاعد: 2015نصت أحكام القانون املالية لسنة 

لألجير عوض الخصم % بالنسبة 50تحديد خصم األقساط أو االشتراكات املتعلقة بعقود تأمين التقاعد في نسبة  -

الكلي من مجموع األجير، على اعتبار أن هذا التدبير ال يستفيد منه سوى الخاضعون للضريبة الذين يحصلون على 
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أجور مرتفعة والذين يبرمون عقود تأمين التقاعد لإلستفادة من خصم مبلغ األقساط املتعلقة بهذا العقد من 

 دم أداء الضريبة على الدخل؛مجموع أجرتهم الخاضعة للضريبة وبالتالي، ع

، مما أدى إلى تطبيق مختلف بين العقود املبرمة 2015تطبيق هذا الخصم على العقود املبرمة ابتداء من فاتح يناير 

 قبل وبعد هذا التاريخ.

وعليه ومن أجل ترشيد هذا االمتياز وتفادي حاالت عدم املساهمة في التكاليف الضريبية من طرف األجراء الذين 

ستفيدون من الخصم الكلي ونظرائهم الذين ال يسري على عقودهم التدبير السالف الذكر، تم اقتراح تعميم ي

قاعد % بالنسبة لألقساط أو االشتراكات املتعلقة بعقود تأمين الت50التطبيق املوحد لنسبة الخصم املحددة في 

 .2015يناير املبرمة قبل وبعد فاتح 

 تعد نسبة ضعيفة مقارنة مع مبلغ املعاشات املحصل عليها؟والتي  % 50وعن التساؤل الذي يهم    

 جواب السيد الوزير:

التدبير يتعلق بالتقاعد التكميلي ويستفيد من جراءه الخاضعون للضريبة من خصم اإلقساط أو االشتراكات 

واملدفوعة إلى مستحقيها ابتداء سنوات  8املتعلقة بعقود تامين التقاعد املتعلقة به والتي تساوي مدتها ما ال يقل عن 

 من بلوغهم خمسين سنة كاملة من العمر، في حدود:

 10% من مجموع الدخل بالنسبة لجميع امللزمين؛ 

 فيما يخص األجراء. 50%أو 

غير أن التقاعد التكميلي املنخرط فيه بموازاة مع النظام األساس ي للتقاعد وغير القابلة اشتراكاته للخصم ألجل 

دخل األجر املفروضة عليه الضريبة معفى من الضريبة على الدخل دون أي شرط مرتبط بالسن أو  تحديد صافي

 وللتذكير فإن النسب املعمول بها دوليا اقل من ها هو مطبق ببالدنا. بمدة العقد.

لتزاماتها تجاه األجراء الذين أبرموا عقود التأمين التقاعدي قبل فاتح يناير الالدولة وعن التساؤل حول عدم احترام 

 ؟ 2015

 جواب السيد الوزير:

 لألسباب التالية:

  مالءمة النظام الجبائي املطبق على الخاضعين للضريبة الذين أبرموا العقود السالفة الذكر سواء قبل فاتح يناير

 أو بعده؛ 2015

  املساهمة في التكاليف الضريبية من طرف األجراء الذين يستفيدون من الخصم الكلي؛تفادي حاالت عدم 

  .عدالة جبائية بين امللزمين 

تقديم املقترح املتعلق بالرفع من نسبة الخصم الجزافي املطبق برسم األجور اإلجمالية املدفوعة للرياضيين املحترفين 

 %50% إلى 40من 

من تمويل التموقع الجديد لوضعيتهم املهنية بالنظر ملسارهم املنهي القصير )متوسط لتمكين الرياضيين املحترفين 

قترح رفع نسبة  35سن التقاعد  سنة( وملواجهة األخطار البدنية املحتملة املتعلقة بطبيعة ممارستهم املهنية، ي 

 %.50% إلى 40الخصم الجزافي السالف الذكر من 

  ؟أعالهبير هداف التدأ ةما هيوعن التساؤل حول 

 جواب السيد الوزير:

تشجيع الرياض ي املحترف في تمويل وضع منهي جديد وتمكينه من تمويل التموقع الجديد لوضعيتهم املهنية نظرا  -

 سنة(؛ 35ملحدودية مساره في الرياضة املهنية )متوسط سن التقاعد 
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 مواجهة األخطار البدنية املحتملة املتعلقة بطبيعة ممارستهم املهنية؛ -

تمكين الرياض ي املحترف من تكوين تقاعده خالل السنوات التي يكون فيها في أوج ممارسته الرياضية واالستفادة  -

من تقاعده مبكرا على خالف النظام املطبق على جميع األجراء حسب النظام العام والذين ال يستفيدون من التقاعد 

 سنة. 60إال عند بلوغهم سن 

 اد بالرياض ي املحترف؟ما هو تعريف املر وعن سؤال 

 جواب السيد الوزير:

من املدونة العامة للضرائب، استمد من نص املادة  III-60إن تعريف الرياض ي املحترف الوارد على مستوى املادة 

( الصادر بتنفيذ 2010أغسطس  24) 1431من رمضان  13الصادر في  1-10-150األولى من الظهير الشريف رقم 

املتعلق بالتربية البدنية والرياضة والذي عرف الرياض ي املحترف بكونه كل رياض ي يمارس مقابل  30-09القانون رقم 

 ئيسية أو حصرية نشاطا رياضيا ألجل املشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية.أجر بصفة ر 

 هل يهم هذا التدبير الطاقم التقني واملدرب؟وعن سؤال 

 جواب السيد الوزير:

هذا املقترح ال يهم سوى الرياض ي املحترف، الذي يمارس مقابل أجر بصفة رئيسية أو حصرية نشاطا رياضيا ألجل 

من املدونة العامة  III- 60افسات أو تظاهرات رياضية حسب التعريف الوارد على مستوى املادة املشاركة في من

( 2010أغسطس  24) 1431من رمضان  13الصادر في  1-10-150للضرائب و املادة األولى من الظهير الشريف رقم 

 املتعلق بالتربية البدنية والرياضة. 30-09الصادر بتنفيذ القانون رقم 

 هل يطبق هذا الخصم على املنح والعالوات املمنوحة للرياض ي املحترف؟ال وعن سؤ 

 :جواب السيد الوزير

 يطبق هذا الخصم على دخول األجور املمنوحة للرياضيين املحترفين بما فيهم العالوات التي تمنح لهم.

 املضافةبالضريبة على القيمة  املناقشة التفصيلية ملواد املدونة العامة للضرائب املتعلقة 

  من املدونة العامة للضرائب املتعلقتين بنسخ اإلعفاء املتعلق بالتمور  91و 90املناقشة التفصيلية للمادتين

 امللففة املنتجة باملغرب

 في هذا اإلطار أثيرت األسئلة التالية من طرف السادة النواب:

 ملاذا تم إخضاع التمور امللففة للضريبة على القيمة املضافة؟ -

 ملقصود بالتمور امللففة؟ ما هو ا -

هل ستخضع التمور املنتجة واملباعة من طرف الفالحين التقليديين والتعاونيات الصغيرة للضريبة على القيمة  -

 املضافة؟

هذه التمور وبالتالي  ةثمنأما هو تأثير إخضاع التمور امللففة املنتجة باملغرب للضريبة على القيمة املضافة، على  -

 على القدرة الشرائية؟

إطار املناقشة التفصيلية  في املثارة التساؤالت حول  وإصالح اإلدارة واملالية االقتصاد وزير السيد أجوبة ملخص

 من املدونة العامة للضرائب: 91و 90للمادتين 

إطار االتفاقات الجمركية للتبادل الحر )السيما التمور امللففة املستوردة في أشار السيد الوزير في البداية على أن  

االتفاقات املبرمة مع بعض الدول العربية( تستفيد من اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة طاملا أن مثيالتها 

 امللففة املنتجة باملغرب معفاة من هذه الضريبة.
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الجهود املبذولة لعقلنة التحفيزات الضريبية من وتشجيعا للمنتوج الفالحي الداخلي من التمور من جهة وفي إطار  

جهة أخرى، يقترح إخضاع كل التمور امللففة بطرق صناعية للقواعد العامة للضريبة على القيمة املضافة، بتطبيق 

 % على غرار التين املجفف والزبيب املجفف.20السعر العادي 

ة، وبالتالي فإن التمور املنتجة واملباعة من طرف الفالحين بواسطة طرق صناعيامللففة ويراد بالتمور امللففة، التمور 

بعد تلفيفها بوسائلهم الخاصة وذلك في إطار نشاطهم الفالحي ال تدخل في نطاق تطبيق الضريبة على القيمة 

 املضافة. 

 IV-1°-91املادة كما ذكر السيد الوزير بأن التعاونيات املنتجة للتمور امللففة تستفيد من اإلعفاء املنصوص عليه في 

 درهم. 10.000.000من املدونة العامة للضرائب، عندما يقل رقم أعمالها السنوي عن عشرة ماليين 

ومن جهة أخرى فإن إخضاع التمور املنتجة باملغرب  و امللففة بطرق صناعية للقواعد العامة للضريبة على القيمة 

االستفادة من الحق في خصم الضريبة على القيمة املضافة وكذا املضافة، سيمكن املستثمرين في هذا املجال من 

من املدونة العامة للضرائب، مما  I-6°-92من إعفاء أموال االستثمار حسب الشروط املنصوص عليها في املادة   

ملنافسة سيشجعهم على إحداث مشاريع جديدة وتطوير وسائل اإلنتاج للرفع من قيمة و جودة املنتوج املحلي وتأهيله 

التمور األجنبية وتحديد أثمان تناسب القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا بعد التطور الذي عرفه إنتاج التمور 

% 40طنا، أي بزيادة قدرها  143000يتوقع أن يصل اإلنتاج هذه السنة ملا يقارب  في املغرب في السنوات األخيرة حيت

وهو الهدف املسطر حسب  2020طن في متم  سنة  160000إلى إنتاج الوصول  في أفق ،2019-2018مقارنة بالفترة 

 المغرب األخضر.البرنامج املوقع في إطار مخطط -العقد

أشار فيما يخص تأثير إخضاع التمور امللففة املنتجة باملغرب للضريبة على القيمة املضافة، على أثمنة هذه األخيرة، 

سيستفيد من تطبيق الضريبة على القيمة املضافة غير الظاهرة، كما هو إلى أن إنتاج التمور امللففة السيد الوزير 

املكررة مرتين من املدونة العامة للضرائب، لهذا فإن الضريبة على القيمة املضافة لن تطبق  125منصوص في املادة 

القيمة املضافة غير فعليا إال على عملية التلفيف، بما أن منتجي وبائعي التمور امللففة يمكنهم خصم الضريبة على 

 محدودا.الظاهرة من ثمن شراء التمور، و بالتالي فإن تأثير هذا التدبير على أثمنة هذه التمور يبقى 

 من املدونة العامة للضرائب  124و 123و121و 106و 105و 99و 96و 92ناقشة التفصيلية للمواد امل

 النواب:في هذا اإلطار تمت إثارة األسئلة التالية من طرف السادة 

 صنعها؟ في الداخلة والعناصر ٪ على بعض املعدات الفالحية وخصوصا الدفيئات20ملاذا تم تطبيق سعر  -

وتعويضها بالئحة مفصلة  ملاذا تم حذف إعفاء معدات السقي الصغير بالقطرات ومعدات السقي بواسطة الرش -

 لهذه املعدات واملواد؟

 لجديدة للضريبة على القيمة املضافة، بدال من تشجيعها؟ملاذا تم إخضاع منتوجات التمويل التشاركي ا -

والذي من شأنه التأثير  %10إلى  %7ملاذا تم رفع سعر الضريبة على القيمة املضافة على السيارة االقتصادية من  -

 على القدرة الشرائية للطبقة املتوسطة؟

إطار املناقشة التفصيلية  في املثارة التساؤالت حول  وإصالح اإلدارة واملالية االقتصاد وزير السيد أجوبة ملخص

 من املدونة العامة للضرائب 124و 123و121و 106و 105و 99و 96و 92للمواد 

    بعدما تبين أنفي إطار الجهود املبذولة لعقلنة التحفيزات الضريبية، أشار السيد الوزير على أن هذا التدبير يأتي 

والتي تستفيد حاليا من اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة أو من بعض املعدات املخصصة ألغراض فالحية 

، تستعمل ألغراض أخرى غير فالحية، خصوصا في القطاعات املتعلقة 10السعر املخفض لهذه الضريبة املحدد في ٪

 .بالبناء واألشغال العمومية والصناعة
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استخدام السلك الحديدي املستعمل في صنع الدفيئات صنعها، يتم  في الداخلة والعناصر يخص الدفيئاتفيما  

في العديد من القطاعات، نجد من بينها: صناعة السياج والصناعات التحويلية واألشغال العمومية وتستخدم 

كذلك املواد البالستيكية واملواد املستخدمة في تصنيعها في صناعة األكياس وغيرها من املنتجات البالستيكية مما 

 انتشار القطاع غير املهيكل وخاصة في صناعة البالستيك. يشجع على

وسيمكن هذا التدبير من تجنب هذا النوع من التهرب الضريبي، كما سيمكن من ترشيد النفقات الجبائية تماشيا مع 

 التوصيات املنبثقة عن املناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.

  لسقي بواسطة الرش، ذكر السيد الوزير أنها تستفيد حاليا يخص معدات السقي الصغير بالقطرات ومعدات افيما

-123و I-5°-92من اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة في الداخل وعند االستيراد، طبقا ملقتضيات املادتين 

طاع من املدونة العامة للضرائب، بناء على التزام املستورد باستخدام أو بيع املعدات املعنية حصريا في الق 15°

 الفالحي.

غير أن بعض التجار والوسطاء يستفيدون بدون وجه حق من هذا االمتياز حيث يتم بيع هذه املعدات ألشخاص 

 يستعملونها في قطاعات غير فالحية، مما يشكل منافسة غير عادلة ملصنعي هذه املواد.

لذلك وحرصا على منح هذا اإلعفاء للفالحين فقط، يقترح تحديد الئحة مفصلة ملعدات السقي الصغير بالقطرات  

اقبة االستعمال النهائي لهذه  املستفيدة من هذا االمتياز وسن إجراءات بديلة عن شهادة االلتزام، تمكن من مر

اقبة تحدد بنص تنظيمي.  وتتمثل هذه اإلجراءات في الحصول قبل كل املواد، خصوصا عبر تطبيق إجراءات مر

عملية استيراد، على تأشيرة الوزير املكلف بالصناعة والوزير املكلف بالفالحة، على قائمة تتضمن كمية معدات ومواد 

السقي التي يمكن أن تستفيد من اإلعفاء السالف الذكر، وكذلك اإلدالء إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة 

 قبل املصالح الجهوية املختصة التابعة لوزارة الفالحة تثبت معاينة تركيب هذه املعدات واملواد. بشهادة من

  التدابير تهدف أشار السيد الوزير إلى أن هذه  منتوجات التمويل التشاركي الجديدة،التدابير املتعلقة ب يخصفيما

ن مالءمة النظام الضريبي املطبق عليها مع ما إلى مواكبة تطوير منتوجات التمويل التشاركي الجديدة من أجل ضما

 هو مطبق على املنتوجات البنكية الكالسيكية، وذلك تكريسا ملبدأ حيادية الضريبة على القيمة املضافة.

  أشار السيد الوزير %10إلى  %7رفع سعر الضريبة على القيمة املضافة على السيارة االقتصادية من يخص فيما ،

في إطار تنزيل توصيات املناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات الرامية إلى العمل على ضمان يندرج  هذا التدبير إلى أن 

حيادية الضريبة على القيمة املضافة والحد من االختالالت الناتجة عن تعدد أسعار الضريبة على القيمة املضافة 

 ؤثر سلبا على الوضعية املالية للمقاوالت.والتي تؤدي إلى خلق حالة دين جبائي بنيوي "مصدم"، الش يء الذي ي

 هو سعر مخفض مقارنة مع السعر العادي املطبق على السيارات األخرى.  %10ويجدر التذكير أن سعر 

 بواجبات التسجيل والتمبر و الرسم على عقود  املناقشة التفصيلية ملواد املدونة العامة للضرائب املتعلقة

 التأمين

 ذا الصدد التدابير التالية:قدم السيد الوزير في ه

 فيما يخص واجبات التسجيل

منح اإلعفاء من واجبات التسجيل بالنسبة للعقود واملحررات التي تساهم بموجبها الجمعيات الرياضية بجزء أو  -

 (؛IV-129بكل أصولها وخصومها في الشركات الرياضية. )املادة 

اجتماعية بواسطة عقود "املرابحة" من واجبات التسجيل إعفاء عمليات اقتناء األراض ي املخصصة لبناء مساكن  -

 ألف(-XVI-247)املادة 
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 فيما يخص واجبات التمبر

 (؛250إعفاء مستودعي الغاز السائل من واجب التمبر النسبي )املادة  -

 (252تجار التبغ بالتقسيط من نطاق تطبيق واجب التمبر النسبي )املادة  استثناء -

 التأمينفيما يخص الرسم على عقود 

مالءمة النظام الجبائي املطبق على عمليات التأمين التكافلي مع املقتضيات املطبقة على عمليات التأمين  -

 (284و 282و 280الكالسيكي )املواد 

 و لإلشارة فإن هذه التدابير لم تثر أية مالحظة من طرف السادة النواب.

 بالتدابير املشتركة تعلقةاملناقشة التفصيلية ملواد املدونة العامة للضرائب امل

 :فيما يخص التدبير املتعلق بمراجعة سعر الحد األدنى للضريبة أثيرت التساؤالت التالية 

 ؛ %0,75هل طبق سعر  -

 هل هناك توجه لتفعيل إلغاء الحد األدنى للضريبة؛ -

 ما هو تاريخ دخول املقتضيات املتعلقة بمراجعة سعر الحد األدنى للضريبة حيز التنفيذ؟ -

 الجواب:

لقد تم االتفاق في إطار املناظرة الوطنية حول الجبايات على التخفيض التدريجي لسعر الحد األدنى للضريبة مقابل 

تحسين امتثالية الخاضعين للضريبة اللتزاماتهم الضريبية والذي يعتبر بمثابة عقد يجب أن يحافظ على التوازنات 

 شفافية اإلقرارات.بين الحفاظ على مداخيل الخزينة و تحسين 

إن التدبير املقترح في هذا الصدد يأخد بعين االعتبار وضعية الشركات التي تستثمر و تخلق القيمة املضافة و التي 

تصرح بعجز ناتج عن خصم االهتالكات، علما أن اإلعفاء الكلي من الحد األدنى للضريبة يخول لجميع املنشآت خالل 

 .الثالث سنوات األولى لالستغالل

فيما يخص تاريخ دخول املقتضيات املتعلقة بمراجعة سعر الحد األدنى للضريبة حيز التنفيذ، أوضح السيد الوزير 

على أن تطبيق التدابير الجديدة في مجال الضريبة على الشركات يكون دائما في السنة املوالية، غير أنه فيما يتعلق 

 يقها بأثر فوري و يمكن تقديم تعديالت في هذا املجال.بالتدابير التي تكون في صالح املواطن فيمكن تطب

 :فيما يخص التدبير املتعلق باملحاورة الشفوية التواجهية أثيرت التساؤالت التالية 

 تحصين هذا املقتض ى بالشفافية و تعزيز الحكامة؛ -

 اقتراح التحكيم من طرف شخص محايد مع التحفيز على عقد اتفاق؛ -

 ة الشفوية التواجهية لتشمل مراجعة األرباح العقارية؛توسيع نطاق تطبيق املحاور  -

 ترتيب األثر القانوني لهذه املسطرة )كبطالن مسطرة الفحص(. -

 الجواب:

الهدف من التدبير يندرج في إطار تفعيل توصيات املناظرة الوطنية للجبايات وتعزيز الثقة بين اإلدارة وامللزم دون 

ناك تمييز في هذه املسطرة بين املفتش وإدارة الضرائب التي تكون هي املحاور التنصيص على أية الزامية. علما أن ه

 الفعلي للملزم لتعزيز الضمانات املخولة له.

 فيما يخص التدبير املتعلق بمالءمة اإلطار التشريعي املنظم لتبادل املعلومات ألغراض جبائية مع املعايير الدولية 

 :تم التساؤل حول النقط التالية

 املعنيون بهذا التدبير؟ أصحاب الحسابات املاليةمن هم  -
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في حالة  املؤسسات املاليةدرهم عن كل حساب فيمل يخص  2.000إلى  20.000ملاذا تم خفض مبلغ الغرامة من  -

 إلخالل بالتزاماتها املتعلقة بالتعريف باملعلومات التي تخص اإلقامات الضريبية واإلدالء بها بواسطة إقرار؟ا

 سبق تطبيق هذه الجزاءات على األبناك.هل  -

 الجواب:

فيما يخص التدبير املتعلق بمالءمة اإلطار التشريعي املنظم لتبادل املعلومات ألغراض جبائية مع املعايير الدولية، 

أكد السيد الوزير على أن املعلومات التي ستتبادلها إدارة الضرائب مع باقي إدارات الضرائب األجنبية تخص 

 باألساس األجانب املقيمين باملغرب وعلى أن املغرب حريص على ضمان حقوق املغاربة أينما كانوا.

درهم عن كل حساب املتعلق باملؤسسات املالية في حالة  2.000إلى  20.000فيما يخص خفض مبلغ الغرامة من 

ليها تحترم املعايير الدولية وعلى أنه جراء اإلخالل بالتزاماتها، أوضح السيد الوزير على أن الغرامة التي تم التنصيص ع

درهم غير مالئم باعتبار  20.000على االتفاقية املتعددة األطراف مع ما يفوق املئة دولة أصبح مبلغ  توقيع املغرب

 تعدد العمليات املعنية.

 ل.فيما يتعلق بتطبيق هذه الجزاءات على األبناك أكد السيد الوزير على أنه سبق تطبيقها من قب

 تم التساؤل عن النقط التالية فيما يخص التدبير املتعلق إيداع اإلقرارات التصحيحية: 

مليون درهم كمعيار لتحديد الجهة )الخبير املحاسب أو املحاسب  20ملاذا تم اعتماد سقف رقم معامالت محدد في  -

 املعتمد( التي ستتكلف بإعداد املذكرة التفسيرية حول التصحيحات التي سيتضمنها اإلقرار التصحيحي؟ 

عين للضريبة الذين يدلون باإلقرار هل سيكون لإلدارة دور في تحديد الواجبات الضريبية بالنسبة للخاض  -

 التصحيحي بعد استطالع رأي اإلدارة؟

ما هي مسؤولية الخبير املحاسب أو املحاسب املعتمد التي سيتكلف بإعداد املذكرة التفسيرية حول التصحيحات  -

 وما هو مضمون هذه املذكرة؟

اقبة أن يستفيدوا من أحكام ا - ملادة املتعلقة باإلقرار التصحيحي من هل يمكن للخاضعين الذين هم في طور املر

 باب العدالة الجبائية؟

هل يمكن للخاضعين الذين لم يودعوا بعد إقراراتهم الضريبية أن يستفيدوا من أحكام املادة املتعلقة باإلقرار   -

 التصحيحي؟

 الجواب:

للضريبة على الشركات فيما يخص التدبير املتعلق بإحداث إقرار تصحيحي تلقائي بالنسبة لألشخاص الخاضعين 

والضريبة على الدخل برسم الدخول املهنية والضريبة على القيمة املضافة، أكد السيد الوزير على أن هذا التدبير 

 يندرج في إطار مرحلة انتقالية إلصالح ضريبي أساسه املزيد من العدالة الجبائية وتعزيز عالقة الثقة مع امللزمين.

أنه سيتم دراسة كل مقترحات السادة النواب فيما يخص تحديد الجهة التي ستتكلف  كما أوضح السيد الوزير على

 بإعداد املذكرة التفسيرية حول التصحيحات التي سيتضمنها اإلقرار التصحيحي.

افقة إدارة الضرائب على التصحيحات التي سيتضمنها اإلقرار  وفي نفس السياق، أكد السيد الوزير أن مو

 ال يمكن مناقشته.التصحيحي حق مكتسب 

 تساءل أحد السادة النواب  فيما يخص إيداع اإلقرار عن كل بلد: 

درهم بالضبط كمعيار حتى تكون املنشأة  8.122.500.000ملاذا تم اعتماد سقف رقم معامالت يساوي أو يفوق  -

 خاضعة إللزامية إيداع اإلقرار عن كل بلد؟
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 الجواب:

عن  درهم كمعيار إللزامية إيداع اإلقرار  8.122.500.000فيما يخص اعتماد سقف رقم معامالت يساوي أو يفوق 

من  2015سنة  كل بلد، أوضح السيد الوزير أن هذا املبلغ يساوي مقابل املبلغ الذي تم التنصيص عليه باألورو 

 أورو. 750 000 000طرف املجتمع الدولي و املحدد في 

 درهم كجزاء عن عدم التزام بإيداع اإلقرار عن كل بلد؟ 500 000ملاذا حدد مبلغ كما تساءل أحد املتدخلين: 

 الجواب:

 لقد تم تحديد هذا املبلغ بعد دراسة التجارب الدولية املعمول بها في هذا املجال.

 

 

 2020للسنة املالية  70.19من مشروع قانون املالية رقم   7املادة 

 الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبةالتسوية 

 تقديم وتفسير 

 التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة

في إطار التوجه الرامي إلى تعزيز مناخ الثقة مع امللزمين وحثهم على تسوية وضعيتهم الجبائية بشكل تلقائي وتكريس 

ح بصفة استثنائية، إحداث إطار قانوني للتسوية الطوعية سلوك االمتثال الجبائي الطوعي لدى امللزمين، يقتر 

للوضعية الجبائية لألشخاص الذاتيين والذين هم في وضعية إخالل بالتزاماتهم الجبائية املنصوص عليها في املدونة 

 العامة للضرائب وذلك بإحداث مساهمة إبرائية برسم املوجودات املحتفظ بها في شكل أوراق بنكية.

الذاتيين الذين لهم موطن ضريبي باملغرب واملتوفرين على موجودات متأتية من أرباح أو دخول  األمر باألشخاصويتعلق 

، برسم الضريبة على الدخل طبقا 2020ترتبط بمزاولة نشاط منهي أو فالحي لم يتم التصريح بها، قبل فاتح يناير 

 للمدونة العامة للضرائب.

 غ املوجودات املودعة في حسابات مفتوحة لدى األبناك املقيمة باملغرب. % من مبل5يحدد سعر املساهمة في 

 ويتعين على الخاضع للضريبة:

 إيداع املوجودات السالفة الذكر لدى مؤسسات االئتمان املعتمدة، باعتبارها بنكا؛ 

 .وأن تكون هذه الودائع موضوع إقرار لدى البنك املعني مقابل وصل يسلمه 

 املؤسسة البنكية:يتعين على كما 

 اقتطاع املساهمة ودفعها إلى قابض إدارة الضرائب خالل الشهر املوالي للشهر الذي تم فيه إيداع املوجودات؛ 

 إعالم" موضوع الودائع إلى املديرية العامة للضرائب خالل الشهر املوالي للشهر الذي تم فيه  إرسال نظائر من "ورقة

 دفع املساهمة.

  لملزم:الضمانات املخولة ل

، من 2020إبراء الشخص الذاتي املعني من أداء الضريبة على الدخل برسم السنوات املفتوحة ابتداء من فاتح يناير  -

الفحص الجبائي املتعلق بتقييم مجموع الدخل بناء على نفقاته في إطار فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضع 

 املوجودات املصرح به. وذلك في حدود مبلغ  216للضريبة املنصوص عليه في املادة 

 ملخص املناقشة
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ال يكفي، بل يجب  7التدخالت حول خلق الثقة بين امللزمين وإدارة الضراب، وأن اإلجراء الذي حملته املادة انصبت 

عادة الثقة وإطالق إشارات قوية وبذل املستوى االقتصادي واالجتماعي إل  تكريس تضامن جميع مكونات الوطن على

 املجهودات.املزيد من 

وتساءل بعض املتدخلين عن اإلجراءات االحترازية املزمع القيام بها للتمييز بين األموال املتأتية من نشاط تجاري أو 

جراء هل حل مشكلة سيولة األبناك، الهدف من اإل  ما طرحت أسئلة أخرى حول فالحي وأموال من مصادر مشبوهة ك

اقترح البعض رفع النسبة إلى  ية والوضوح.و خلق الثقة بالشفافا  . %  5عوض  % 10و

  جواب الحكومة

يدخل في إطار التسوية  7أكد السيد الوزير أن اإلجراء الوارد في املادة  ردا على تساؤالت السيدات والسادة النواب،

املهنية والفالحية، الطوعية وهي اختيارية، وأن ال عالقة له بغسيل األموال الن املادة واضحة وتنص على املداخيل 

والحديث عن أموال غير مشروعة يؤثر على سمعة بالدنا دوليا، وأضاف أنه من باب املسؤولية يجب تفادي الخوض في 

مثل هذه النقاشات. وللقطع مع أزمة الثقة، أردف السيد الوزير أنه بخصوص الضريبة على الدخل التي تهم املهنيين 

 خالل السنة املاضية. مليون درهم 800املهنيين ما قيمته  وفي إطار ودي وطواعية أدى عدد من

تصب كلها في اتجاه إعادة الثقة لدى املواطنين وتشجيع املستثمرين للرفع  2020وأن تدابير مشروع قانون املالية لسنة 

 من وتيرة االقتصاد الوطني.

ظافر جهود جميع الفاعلين، وأن إجراءات وأكد على أن القطع مع "أزمة الثقة" بين امللزم وإدارة الضرائب يحتاج ت

إجراءات فيما يخص العالقة ما بين امللزمين  7قانون املالية وحدها ال تكفي، مضيفا أن مشروع قانون املالية حمل 

القيام بها مع كل الفاعلين وإدارة الضرائب ومكتب الصرف إلعادة بناء هذه الثقة، وأن هناك إجراءات أخرى سيتم  

 .لتكريسها

مبرزا أن وزارة االقتصاد واملالية قامت بعمل كبير مع بنك املغرب قبل اإلتيان بهذا اإلجراء، مضيفا أن العديد من 

 البلدان املتقدمة لها تصريح طوعي دائم وغير محدد بوقت معين.

حتى  2020سنة وأكد في نهاية جوابه أن مداخيل هذه اإلجراءات لم يتم إدراجها ضمن مقتضيات مشروع قانون املالية 

عادة بناء الثقة بين املواطن وإدارة مداخيل ميزانية الدولة، بل هي إل  يتم تكريس فكرة أن الهدف منها الرفع منال 

 الضرائب، وأن هذه املداخيل ستوجه مستقبال للقطاعات االجتماعية.

 

 التسوية التلقائية برسم املمتلكات واملوجودات

 2019للسنة املالية  70.19من مشروع قانون رقم  8املادة 

 تقديم وتفسير

، تهم هذه املادة إحداث 2014على غرار املساهمة اإلبرائية برسم املمتلكات واملوجودات املنشأة بالخارج لسنة 

ضريبي باملغرب مساهمة إبرائية لفائدة األشخاص الذاتيين واالعتباريين املتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن 

والذين ارتكبوا مخالفات تهم ميدان الرقابة على الصرف واملتعلقة باملمتلكات بالخارج أو بالعمالت األجنبية وكذا 

 مخالفات للمقتضيات الجبائية املرتبطة بها.

ودع بشأنها إقرار وامل 2019شتنبر  30ولهذه الغاية، يقترح تطبيق مساهمة إبرائية على املمتلكات املنشأة بالخارج قبل   

 باألسعار التالية : 2020أكتوبر  31بالتسوية التلقائية ما بين فاتح يناير و

من قيمة اقتناء املمتلكات العقارية و قيمة اكتتاب أو اقتناء األصول املالية والقيم املنقولة وغيرها من سندات  % 10 -

 رأس املال أو الديون املنشأة بالخارج؛

ت النقدية بالعملة املرجعة للمغرب واملودعة في البنوك املغربية بحسابات بالعملة أو بالدرهم من مبلغ املوجودا % 5 -
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 القابلة للتحويل؛

 من مبلغ السيولة بالعملة املرجعة للمغرب واملباعة في سوق الصرف باملغرب مقابل الدرهم. % 2 -

 ن : ولالستفادة من مقتضيات التسوية التلقائية يجب على األشخاص املعنيي 

أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب لدى إحدى مؤسســات االئتمان املعتمدة باعتبارها بنكا حسب النموذج الذي تعده  -

 اإلدارة يبين نوعية املمتلكات املنشأة بالخارج؛

أن يقوموا بجلب األموال على شكل سيولة نقدية بالعملة وكذا الدخول والحاصالت الناجمة عن هذه السيولة و بيع  -

% منها وجوًبا في سوق الصرف باملغرب مقابل الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة 25سبة ال تقل عن ن

 املتواجدة باملغرب؛
ً
 أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات االئتمان املعتمدة باعتبارها بنكا

 ا.أن يقوموا بأداء مبلغ املساهمة وفق النسب املذكورة سالف -

إن أداء املساهمة اإلبرائية يبرئ ذمة األشخاص الذاتيين أو االعتباريين املعنيين ويعفيهم من دفع الغرامات املتعلقة 

بمخالفات قانون الصرف وأداء الضريبة على الدخل أو الضريبة  على الشركات وكذا الغرامات والجزاءات والرسوم 

 يها باملدونة العامة للضرائب.اإلضافية املفروضة على املخالفات املنصوص عل

، ضدهم هذا وعالوة على ضمان كثمان الهوية ، سيستفيد األشخاص املعنيون من وقف أي إجراءات إدارية أو قضائية

اقبة الصرف أو القوانين الضريبية بعد أداء املساهمة اإلبرائية موضوع التسوية التلقائية  سواء في مجال قوانين مر

 املصرح بها.

 ناقشة:اململخص 

 تمت إثارة عدة تساؤالت نسردها كالتالي: 8خالل مناقشة املادة 

 ؟8جراءات الواردة باملادة هل املغاربة املقيمين بالخارج لهم عالقة باإل -

 بأي عملة يمكن إدارة حسابتا املغاربة املقيمين بالخارج؟-

 هل هذه املقتضيتا تخص املغاربة املقيمين بالخارج أو في املغرب؟-

 ؟2020هل هناك دول تبنت مقتضيتا املادة الثامنة الواردة بمشروع قانون املالية برسم سنة -

 ما املقصود بالتصريح باملمتلكات والحسابات في الخارج؟-

 هل هناك تعقيد مالي بخصوص هذه املقتضيات؟-

اقع لتوضيح وتسهيل ومرونة عالقة املواطن بخصوص -  استعمال العملة؟هل هناك قرارات على أرض الو

 :جواب الحكومة

واملتعلقة بالتسوية التلقائية برسم املمتلكات  8ر جوابه على التساؤالت التي همت املادة استهل السيد الوزي

ة بالخارج، بفكرة جوهرية هم مضمونها عالقة املغاربة املقيمين بالخارج أقر من خاللها بعدم عالقة واملوجودات املنشأ

ن بالخارج بهذه األمور، كما أكد على حقهم في إدارة حساباتهم بالعملة الصعبة، أو الدرهم القابل املغاربة املقيمي

من لهم الحق في 
 
للتحويل، وبالتالي لهم الصالحيات الكاملة لكونهم مقيمين بالخارج وبالتالي في مداخلته هذه ض

 التصرف في مبالغهم املالية.

قيمين في املغرب، املالكين ملبالغ مالية، ممتلكات أو اسهم في الخارج، هم الذين وهكذا، فالخديق هذا، يخص املغاربة امل

 ، والذي تحدثت عنهم أيضا في ذات السياق اآلن.2014خصتهم املادة في السنة 

مع وجود اختالف طفيف  8كما بسط في جوابه نموذج تبني العديد من الدول املتقدمة لنفس مضمون مقتضيتا املادة 

فرضه مقتضيات املناخ. منهم فرنسا، إيطاليا... واملقصود هنا التصريح باملمتلكات والحسابات في الخارج. كل تولده وت

 بحسب املقتضيات واملناخ الذي يالئم بلده.
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والتقني فيما يهم  عالقة املغاربة لينتقل في نقطة أساسية يسير مضمونها أنه إذا تم الثبات على نفس اإلطار القانوني 

العملة الصعبة سوف يولد نفس النتائج، وبالتالي أدلى أن مشروع قانون املالية وضح، كما وعد أنه في آخر السنة مع 

افه بوجود  2020وقبل فاتح يناير  سوف يتم تسهيل وتبسيط تعامل املغاربة مع العملة الصعبة، باإلضافة إلى اعتر

 تعقيد مالي.

اقع وذلك لتوضيح وتسهيل مرونة عالقة املواطن فيما يخص إصدار مجموعة من القرارات على أكما وعد ب رض الو

 استعمال العملة الصعبة. 

افقة هذه اإلصالحات بتبسيط املساطر ومرونتها من أجل نزع خوف املواطن من امتالكه  وبالتالي ألح على ضرورة مر

رورة إعادة النظر في تقنين العالقة مع للعملة الصعبة. وهكذا فباملوازاة مع هذه العملية  السيد الزوير ، أكد على ض

 مكتب الصرف.

   

 تنفيذ األحكام الصادرة ضد الدولة

   9املادة 

 :تقديم وتفسير

الحفاظ على حقوق املتقاضين ومالءمة التشريع الوطني بشأن الحجز على كذا في اطار تعزيز دولة الحق والقانون و 

، 2020الدولية، يقترح ادراج ضمن مقتضيات مشروع قانون املالية لسنة األموال العامة مع املعايير واملمارسات 

مقتضيات ترمي الى ضمان تنفيذ االحكام الصادرة ضد الدولة لفائدة املتقاضين، مع العمل على تكريس مبدأ عدم 

 الحجز على أموال وممتلكات الدولة .

 :ملخص املناقشة

رف كل الفرق والتيارات السياسة املمثلة في املجلس، إذ أكد السيدات استأثرت مناقشة هذه املادة باهتمام كبير من ط

والسادة النواب أن أسباب نزول هذه املادة فرضها مبدأ استمرارية املرفق العام، وأن ميزانية الجماعات الترابية 

ثير في هذا الصدد ضعيفة وال يمكن الحجز على ممتلكاتها، مسجلين في الوقت ذاته ضرورة احترام حقوق املواطنين وأ

مشكل نزع امللكية واحترام األحكام القضائية واستقاللية القضاء مؤكدين على ضرورة إشراك عدة أطراف )الخبراء، 

القضاة، املالكين، ممثلي الجماعات الترابية..( ملعالجة هذا اإلشكال في شموليته دون املس بأحكام الدستور وتوجيهات 

ق املواطنين وضمان سير املرفق العام لخلق توازن بين مصالح الطرفين. وفي نفس جاللة امللك بشأن احترام حقو 

السياق تمت الدعوة إلى فتح نقاش حقيقي بين جميع الفرقاء السياسيين من خالل تنظيم يوم دراس ي على مستوى 

افقي لهذا اإلشكال. من خالل تحديد سقف معين ال يهدد املصلح ة العامة ويحقق البرملان بغرفتيه وإيجاد حل تو

املساواة. كما اقترح بعض املتدخلين إحداث حساب خصوص ي لهذا الغرض وتحديد هوامش أسعار العقار حسب 

 املناطق حتى التفاجئ اإلدارات بأحكام قضائية خيالية وغير منطقية.

الش يء الذي يلزم فقد أجمعت كل التدخالت على ضرورة االعتراف أن هذه املادة طرحت نقاشا لدى الرأي العام، 

ضرورة تبني نقاش حاد من أجل الوصول لحل فيما يخص تنفيذ األحكام القضائية،  وقد أبرز  أحد السادة النواب 

بضرورة احترام املمتلكات لضمان االستقرار االجتماعي، موضحا بضرورة تنفيذ األحكام القضائية ال يمكن أن يكون 

 :بالحجز. وقد  أثار باملناسبة إشكاليتين

 إشكال الفوض ى التي تطال عقارات املواطنين، والتي تتطلب إحداث قانون نزع امللكية؛ أولها: -

 .غياب تأطير قانوني للقاض ي فيما يخص نزع امللكية ثانيا: -

 .مؤكدا على ضرورة وجود حساب خاص لتنفيذ األحكام بضوابط منهجية محكمة

 .ة9و السادة النواب بمناسبة مناقشتهم املاد  و في اآلتي مجمل املالحظات التي أبداها السيدات
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 الحجز يجب أن يكون بناءا على طلب. -

% . بينما آخذ أحد 70% ، و بالحجز في حدود 30كما أثار البعض اآلخر أن تنفيذ األحكام بدون حجز يتم في حدود  -

ادة. ناهيك عن عدم وضوح السادة النواب الحكومة عن وجود مفارقات عديدة بين الصيغة التي أتى بها نص امل

الصياغة ككل. و بالتالي أقر بضرورة االتفاق عن إجراءات قانونية للعمل بها من أجل تجاوز صعوبة التنفيذ.  و هنا 

تساءل أحد املتدخلين ؛ هل األمر و املشكل يتعلق بتأخر في التنفيذ؟ أم بامتناع عن التنفيذ؟ أو يتعلق بوجود صعوبات 

 .و بالتالي وجب البحث عن تصالح لعالج هذه اإلشكاالت في شموليتها ذه األحكام؟. على مستوى تنفيذ ه

وكما طالب العديد من املتدخلين  .كما أثارت بعض تدخالت السادة النواب وجود خرق للدستور فيما يتعلق بهذه املادة

 .بإلحاح على تدبير األحكام القضائية باستعجال

إضافة للفقرة األخيرة من هذه املادة... عبارة :) ...مع مراعاة ضمان حقوق  وقد تقدم بعض املتدخلين باقتراح

 .سنوات 5املواطن(، و من بين هذه الحقوق ضمان استرجاع الديون في فترة أقصاها 

هكذا، فقد تمت مطالبة الحكومة، بضرورة اإلدالء بجواب قانوني لهذا اإلشكال. باملوازاة مع اتخاذ مجموعة من 

وكذا، وجوب ترتيب أثر قانوني على هذا االعتداء املادي، باعتباره خرقا  .التي تهم مجموعة من القوانيناإلصالحات 

اقع  للقانون، مع األخذ بعين االعتبار ملصلحة املواطن بمناسبة نزع امللكية العامة، على ان يقارب تعويض نزع امللكية لو

 التنفيذ.

تتطلب مزيد من النقاش، و يجب التأسيس لها بالشكل الذي يعالج اإلشكال فيما صرح أحد السادة على أن هذه املادة 

 . من جميع جوانبه

 كما تركزت مناقشة السيدات والسادة النواب حول النقط التالية"

 .صعوبة تنفيذ األحكام الصادرة ضد الدولة -

 .املطالبة بمراجعة مسطرة نزع امللكية، ملا ولدته من ممارسات غير شرعية -

 .معالجة هذا املطلب لم يتم بالصيغة التي أتى بها نص هذه املادة، خصوصا السطر األخير منها -

 .عدم تغليب منطق الدولة بل تغليب مصلحة الشعب و ضمان حفظ حقوقه -

 ملاذا لم يتم تحديد الحد األدنى لهذه السنوات بدقة؟ -

ي قد يطرح إشكاالت أخرى عميقة في املستقبل، لعل أهمها املطالبة ببذل املزيد من الجهود لحل هذا املشكل  والذ  -

 .هول حجم مبالغ األحكام القضائية و صعوبة تنفيذها

 إبراز ذكاء املشرع املغربي في التعامل مع هذا املادة.  -

اقتراح فتح نقاش بحضور عدد من الفاعلين و املتدخلين لدراسة هذه املادة من أجل تكريس مبدأ دولة الحق و   -

 .القانون و البحث عن صياغة جديدة لها

 .املطالبة بتحديد الوقت الزمني لألحكام القضائية  -

فيما أجمع العديد من املتدخلين حول وجوب تفعيل مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة، و البحث عن املسببات العميقة   -

ات الدقيقة حول هذه األحكام، من أجل معرفة لهذا اإلشكال. مع مطالبة الحكومة بنشر املعلومة، و اإلدالء باملعطي

 .قيمة املبالغ، و طبيعة املسطرة املتبعة فيها من أجل الكشف عن الخلل

 االجتهاد في خلق آلية من أجل إعطاء املواطنين دعم من أجل حل املشاكل التي تواجههم مع األبناك.  -

 .تعزيز وسائل الوساطة الودية-

 .احترام قانون نزع امللكية -

افق العمومية ذات طبيعة  - االتجاه نحو إحداث صندوقين، أو االقتداء بالتجربة الفرنسية الذي ميزت بين املر

افق العمومية املرتبطة بالخدمات الصناعية و التجارية  .اإلدارية، و املر
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بالوسائل الالزمة للدفاع عن الدولة إعادة النظر في اإلطار القانوني املنظم لعمل الوكالة القضائية للمملكة و تمكينها -

 .بطريقة مستقيمة

 .بالصيغة التي أتت بها  2020للسنة املالية  70.19من مشروع قانون املالية رقم  9صعوبة فهم املادة -

 .ضرورة األخذ بعين االعتبار لحقوق األفراد و املؤسسات- 

 :جواب الحكومة

اقترحاتهم الهامة، منوها توجه السيد الوزير بداية بالشكر لجميع السيدا ت والسادة النواب على تدخالتهم الهادفة و

اقفهم، مؤكدا أن الجميع يعمل على تنفيذ األحكام القضائية، وتطرف املنهجية العمل في هذا  افق الجميع في مو بتو

من القانون  14ة اإلطار، إن تعمل الوزارة بجميع توقعات كل القطاعات حول األحكام القضائية، طبقا ملقتضيات املاد

التنظيمي للمالية، ويتم إدراج مبالغ هذه األحكام في كل قطاع وزاري. وبخصوص التنفيذ في إطار مشروع قانون املالية 

، يتم تحديد مبلغ معني لتنفيذ هذه األحكام، لكن يصعب إدراج جميع مبالغ هذه االحكام. ألنها ستؤثر على 2020لسنة 

 من الدستور. 77ة والتي ينص عليها الفصل التوازنات املالية للميزاني

ويبقى للمشرع في نهاية االمر الكلمة الفصل في هذا الشأن، إذا ما ارتأى اقتطاع املبالغ املتبقية من ميزانية االستثمار 

 مثال. وهو ما سيؤثر على التوازنات املالية.

افق 2020من مشروع قانون املالية لسنة  9وأكد السيد الوزير أنه مستعد لدراسة كل االقتراحات بشأن املادة  ، بالتو

 مع ممثلي األمة في الغرفتين لحل هذه اإلشكالية، وتحديد الهدف بوضوح .

والتمس من السيدات والسادة النواب التعجيل بإعداد صياغة متفق عليها قبل املصادقة على مستوى قانون املالية 

 ، ألنه مشكل يهم الدولة واملواطنين.2020لسنة 

 

II.-  املوارد املرصدة 

 املوارد املرصدة للجهات

 :11و املادة  10املادة 

 :11و 10املادتين  تقديم وتفسير 

من حصيلة الضريبة  %5املتعلق بالجهات، ترصد نسبة  111.14من القانون التنظيمي رقم  188تطبيقا ألحكام املادة 

ماليير  10على الشركات والضريبة على الدخل لفائدة الجهات، علما أن مجموع املوارد التي سترصد للجهات ستصل الى 

 . 2021في أفق سنة  درهم

 11و 10املادتين  ناقشةمملخص 

الدستور بخصوص املوارد من  142و     141استهل أحد املتدخلين بطرح تساؤل استند فيه على مضمون املادتين 

املرصودة من قبل الدولة للجهات و الجماعات الترابية، و كذا إحداث صندوق للتضامن بين الجهات، بهدف التقليص 

من التفاوتات بينها. ليعبر من خالل تساؤله عن املوارد املرصودة لهذا الصندوق، بدليل أن هذا األخير قد أحدث سنة 

لم يصرف منه أي مبلغ. ما عدا بعض اإلرجاعات الضريبية التي تم استغاللها. متسائال  و إلى حدود هذه السنة 2016

  ؟2021ماليير في أفق سنة  10هل نتحدث عن 

كما تساءل السيدات والسادة النواب عن ماهية الجهوية املتقدمة، مع إثارة عدم إمكانية تسيير البلد من املركز. 

ي املغرب يس يء إلى البلد ككل، و بالتالي تم التأكيد على ضرورة وجوب تحويل مبرزين أن التدبير الس يء للجهوية ف

  .مجموعة من االعتمادات املالية، و املوارد البشرية للمصالح الالممركزة من أجل خدمة هذا املطلب

املستوى  وفي ذات السياق تم طرح مشكل حاجة الجهات ألطر ذوو كفاءات ولديها القدرة على التسيير والتدبير على

  .اإلداري واملالي على وجه الخصوص
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و هكذا، أثار بعض املتدخلين في صلب مناقشات هذه املادة، إشكالية الذهاب مستقبال لتشكيل الجهوية ببعدها    

الديمقراطي، بحيث ال يزال السعي إلى تفعيل التضامن بين الجهات في حاجة ألن يفعل بشكل أنجع وأن ترصد له 

  .مما مرصودة حالياإمكانات أكثر 

و ارتباطا بمضمون هذه املادة، تم التأكيد على ضرورة األخذ بعين االعتبار بنصيب الجهات من االستثمار و تأصيلها من 

أجل مواكبة الرواج االقتصادي الذي تعرفه الجهات الرائدة في املغرب.  كما تم عرض املشكل الذي لطاملا صاحب 

  .ا توزيع االعتمادات على الجهات بدون معايير والتي يتحكم فيها من املركزاملمارسات التي يتم من خالله

وفي هذا السياق بالذات، تم عرض ملتمس يطالب من خالله أحد املتدخلين بقيام مفتشية املالية بدورها في مواكبة      

  .تي تعاني من الهشاشةاإلنصاف و العدالة املجالية، فيما يخص االعتمادات املرصودة لألقاليم الفقيرة وال

وقد أبرز احد املتدخلين بأن املقاربة املعتمدة حول الجهات هي مقاربة سياسوية، اعتباطية يتخللها تلبية رغبات 

أعضاء املجالس. ناهيك عن التركيز عن أقاليم دون أخرى. وانعدام مقاربة التنمية التي ترعى مؤهالت كافة جهات 

  .اململكة

تم التساؤل إلى أي حد تصرف املبالغ املرصدة للجهات  11و  10لتساؤالت التي طرحتها املادتين و في خضم استمرار ا

و عن ما إذا كانت الجهات تحتضن موارد بشرية مؤهلة، لكي تدبر هذه املوارد املالية و تجعلها  بطريقة ناجعة و متكاملة ؟

  . في خدمة الجماعات؟ ضمانا لنجاعة إنفاق هذه املوارد

اقبة و التقييم السنوي لصرف  و على نفس املنوال تمت املطالبة بتعزيز مقاربة وجود إدارة مركزية قوية تعمل على املر

  .املبالغ املرصدة

كما تم توجيه   هل للحكومة تصور حول بداية تنفيذ االعتمادات املحددة للجهات؟ وقد تساءل أحد السادة النواب:

مجموعة من القطاعات الحكومية، التي لم تستوعب بعد نقل االختصاصات  بعض املؤاخذات على اعتبار أن هنالك

للجهات، بدليل أنها وقعت اتفاقيات مع الجهات وتملصت منها، وبالتالي تم التخلي عن تنفيذها. وهنا تم التساؤل هل 

مة وتفعيل الالتمركز وذلك بتنزيل جهوية متقد يمكن اليوم وبهذه التصريحات أن نصل للجهوية التي يطمح لها املغرب؟

وقد تم اإللحاح على أنه قد آن األوان إلعادة النظر   .اإلداري، باعتبارهما دعامتين ورافعتين أساسيتين لبلوغ التنمية

  .في القانون التنظيمي للجهات

لعدالة أشار بعض السيدات والسادة النواب إلى أن الجهات انطلقت بدرجات غير متساوية، الش يء الذي يساءل مبدا ا

وفي معرض إبداء هذه املالحظات و التدخالت تم بسط املشاكل الذي   .املجالية التي تم رفعها كشعار للفاعلين اليوم

  .تعاني منها العدالة املجالية و التي تقف أمام تطبيق هذا املبدأ

وت الذي أجمع عليه فهناك جهات ورثت بنيات تحتية جد مؤهلة، وأخرى انطلقت من تحت الصفر. وهذا يظهر التفا

كل املتدخلين والذي طالبوا بتأهيل بعض الجهات ومدها بكل املوارد مذكرين بأنه سبق وأن تم مد هذه الجهات بموارد 

افقتهم بالتكوين املستمر.  مالية و بشرية. بدون مر

مر الذي. و الذي من باإلضافة إلى ضرورة تدارك بعض األمور التي تحول دون مالمسة الهدف األسمى لهذا الورش املث

بينها، وجوب عقد برنامج بين الدولة و الجهات الذي يعد الحل األمثل من أجل دعم ومساعدة الجهات على إنجاز برامج 

  Pdr .التنمية القروية

% 10وفي خضم هذه املناقشات شكلت مالحظات السيدات و السادة النواب، وعاء إلثارة إشكالية بخصوص تحويل 

املرصدة للجهات إلى صندوق محو الفوارق املجالية . و هنا تم عرض بعض التحفضات على اللجنة  من امليزانية 

الجهوية، همت مجاالت التدخل و برمجة تدخالت هذه املشاريع و االلتقائية بين القطاعات األخرى. ومنه تم التأكيد 

  .على وجوب مراعاة األولوية بين املناطق الحاضنة لهذه املشاريع
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  :جواب الحكومة

في معرض جواب الحكومة على تدخالت مالحظات السيدات و السادة النواب، أوضح السيد الوزير أن الغاية من      

لقانون املالية. كما أدلى ببعض املعلومات التقنية و املرقمة  130.13هذين املادتين هي تفعيل القانون التنظيمي رقم 

% من الضريبة 5% من الضريبة على الشركات، و 5أوضح على أنه سيتم أخد  بخصوص هذين املادتين، و بذلك فقد

 960مليار درهم، و ستذهب  9.6على الدخل و سيتم رصدها للجهات. على أنه في هذه السنة سيأخد مبلغ ما يقارب 

  .جهات مباشرةمليار درهم لل 8.6مليون درهم لصندوق التضامن بين الجهات. على أن يتم توزيع الباقي املتمثل في 

افق بين رؤساء الجهات، حول كيفية صرف هذه االعتمادات املوجهة  كما أكد السيد الوزير على ضرورة وجود تو

% من امليزانية املرصدة للجهة. كما حث على وجوب تفعيل هذه املبالغ، ووعد 10لصندوق دعم الجهات متمثلة في 

اؤالت لوزارة الداخلية باعتبارها وزارة وصية . ليختم رده على السيدات و السادة النواب بإيصال املطالب و التس

افقة عليها لتكون مطابقة ألحكام املادة   188املداخالت املوجهة للحكومة باإلعتراف أنه الهدف من هذين املادتين واملو

  .من القانون التنظيمي  املتعلق بالجهات

 

افق الدولة   املسيرةتثبيت املبالغ املرصدة في ميزانيات مر

 بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

 12املــادة 

 تقديم وتفسير

يعتبر مبدأ عدم تخصيص موارد معينة لنفقات محددة من بين املبادئ األساسية التي يقوم عليها تدبير املالية 

افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة والحسابات  الخصوصية للخزينة العمومية. ويشكل رصد موارد ميزانيات مر

 للنفقات املتعلقة بها، استثناًء لهذا املبدأ الذي يتم الترخيص له سنويا بموجب قانون املالية .

لقانون املالية،  يتم كل سنة، إدراج  130.13من القانون التنظيمي رقم  8ولتجديــد هذا اإلذن وفقا ملقتضيات املادة 

 مادة في هذا الشأن، في قانون املالية.

 

افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة   مر

افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة  إحداث مر

 13املــادة 

 تقديم وتفسير

 21يقترح تخويل صفة مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة للمتحف املذكور وذلك الستيفائه الشروط املقررة في املادة 

من املوارد اإلجمالية   % 30لقانون املالية باعتبار أن موارده الذاتية تفوق  130.13من القانون التنظيمي رقم 

 املنصوص عليها في املادة املذكورة.

 ملخص املناقشة

ملاذا سيتم استحداث تدخل أحد السادة النواب متسائال حول إحداث متحف محمد السادس لحضارة املاء باملغرب و 

  هذا املتحف؟ و ملاذا هو تابع بالذات لوزارة األوقاف و الشؤون االسالمية؟

  .مستدركا على أنه كان من املفترض أن يتبع لوزارة الثقافة أو املياه و الغابات
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افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة   حذف مر

 14املــادة 

 تقديم وتفسير

 "قسم خريطة التكوين املنهي"-

يقترح حذف هذا املرفق لكون املهام املوكولة له باعتباره مرفقا للدولة مسير بصورة مستقلة، قد تم نقلها ملؤسسات 

 التكوين املنهي التابعة لهذه الوزارة .

 العامة""مديرية التجهيزات -

 " مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية"-

 "املركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق"-

افق املذكورة،  للمؤسستين العموميتين اللتين تم إحداثهما مؤخرا لهذه الغاية  على إثر نقل املهام املوكولة لهذه املر

افق .وهما الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية والوكالة   الوطنية للتجهيزات العامة ، يقترح حذف هذه املر

 "املعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان" -

 "املعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث بالرباط" -

 30ونظرا لكونهما لم يتمكنا من تحقيق نسبة  2016من قانون املالية  16تم إحداث هذين املرفقين بمقتض ى املادة    

من  21الذاتية خالل السنة الثالثة املوالية إلحداثهما كما تنص على ذلك الفقرة الرابعة من املادة  من املوارد %

 لقانون املالية، يقترح حذفهما. 130.13القانون التنظيمي رقم 

 

 الحسابات الخصوصية للخزينة 

 إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية

 يسمى "صندوق دعم تمويل املبادرة املقاوالتية"

 15املــادة 

 تقديم وتفسير

من أجل تعزيز جهود دعم املبادرة املقاوالتية من خالل الضمان والتمويل ورأسمال االستثمار واملساعدة التقنية 

املبتكرة  الناشئةللمقاوالت الصغيرة جدا واملقاوالت الصغرى واملتوسطة والشباب حاملي املشاريع واملقاوالت 

اآلليات العمومية  واملقاولين الذاتيين عبر تعبئة القطاع البنكي لتحقيق هذه الغاية وتحقيق االنسجام و التلقائية بين 

قترح إحداث حساب خ اص يسمى "صندوق دعم تمويل املبادرة املقاوالتية" ويكون الوزير املكلف باملالية آمرا للدعم ، ي 

 بقبض موارده وصرف نفقاته.

مليون درهم كل  2.000سنوات، بمعدل  3مليون درهم على مدى  6.000وسيرصد لهذا الحساب مبلغ إجمالي يقدر ب 

 سنة ، تمول بشكل مشترك من امليزانية العامة واألبناك.

 ملخص املناقشة

باهتمام كبير من طرف السيدات و السادة النواب الذين قدموا مالحظات و اقتراحات هامة  15حظيت مناقشة املادة 

 .من شأنها النهوض بدعم املبادرة املقاوالتية

افقة على إحداث  صندوق و هكذا، أبرز بعض السيدات والسادة النواب نقط مهمة فاملطلوب منهم كنواب أمة هو املو

دعم تمويل املبادرة املقاوالتية، إال أنهم يفتقرون للتفاصيل املصاحبة إلحداث هذا الصندوق. كما أنهم ال يمتلكون 

التفاصيل حول الكيفيات الذي يشتغل بها هذا الصندوق. سواء فيما يخص طريقة عمله، تسييره وال طريقة تمويله. 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9
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مع إبراز أن املشكلة ليست في تمويل هذه الصناديق، بل في كيفية تتبع  كما عبروا عن رغبتهم في إنجاح هذه املبادرة،

  .املشاريع و تأطير املقاولين

لب االستفسار حولها السيدات و السادة النواب بخصوص هذه املادة فيما يلي
 
 :هذا، و نلخص بعض التساؤالت التي ط

 هل سيتم تحسين تصنيف املقاوالت؟-

  ؟هل هناك تميز بين القطاعات-

ما مصير الصناديق السابقة التي أتت في نفس الصيغة و الذي لم ينفق منها ش يء ك: " صندوق النهوض بتشغيل  -

 ."الشباب

وفي هذا املقام تم تقديم مقترح بخصوص مداخيل هذا الصندوق،كما تم اقتراح إضافة مؤسسة الوقف نظرا لبعده 

اقعكما أجمع  املتدخلون على و   .االجتماعي و التنموي    .جود مفارقات تظهر بكثرة على مستوى التفعيل بين النص و الو

باإلضافة إلى ضرورة تجاوز نمط التفكير املركزي ألجل خدمة تنمية املناطق البعيدة، و ذلك بإدخال الجهات و مشاركتها 

  .في هذا التدبير باعتبارها شريك حقيقي

ه الصناديق تفتقر لنقص في التقييم و التقويم الضروريين و هكذا، أوضحت بعض املداخالت أن فكرة إنشاء مثل هذ

اقص. و كذلك األشياء الذي نجحت على مستوى الجهوية فيما يخص دعم املقاوالت الصغرى،  من أجل اكتشاف النو

مع ضرورة وجوب إعمال قدر عالي من الحكامة من أجل تفادي األخطاء السابقة، و أن يراعي تدبير هذا الصندوق 

املجالية. كما تمت اإلشارة إلى أنه كي تكون هناك حكامة يجب أن يوجه الدعم لبعض االستثمارات ذات  العدالة

  .األولوية

و في ذات السياق أبرزت مناقشات السيدات و السادة النواب أن القطاع الخاص ال يحتاج إلى التمويل بقدر ما يحتاج 

  .إنجاح املشاريعأيضا لعملية املواكبة و املتابعة التي تساهم في 

و أخيرا  تم ختام مناقشات هذه املادة بالتساؤل حول عالقة هذا الصندوق باختصاصات الجهوية، بمعنى هل سيضل  

  .ممركز، أم سيحض ى بتنسيق على املستوى الجهوي 

  :جواب الحكومة

ان تجاوبا مع التوجيهات ارتباطا باملوضوع و في جواب الحكومة أكد السيد الوزير على أن مجيء هذا الصندوق، ك  

السامية لصاحب الجاللة، كما أشار إلى أن هناك آليات تم تفعيلها في الشهور األخيرة، ووصلت لتنائج جد مرضية 

ألف مقاولة صغرى و متوسطة.  11مول الصندوق املركزي للضمان  2018سيعمل على تحيينها. و أوضح أنه في عام 

مقاولة صغرى و متوسطة. كما كشف أن  35.000هم  2020و املبرمجين لسنة  ألف،  25.000سيبلغ العدد  2019وفي 

هناك إعادة هيكلة عمل الصندوق املركزي للضمان، و مواكبته للمقاوالت الصغرى و املتوسطة بصفة عامة. كما 

نسبة للفئات أوضح أنه قد تم الرفع من قيمة الضمان ليصل تدبير املخاطر بالنسبة لهذا الصندوق ملستوى مقبول بال

  .الخاصة باملقاولين

كما أوضح أن صاحب الجاللة حدد في خطابه فئات جديدة يجب دعمها؛ منها مواكبة املقاولين الشباب و الشركات 

الصغرى و املتوسطة التي تصدر،مع ضرورة إيجاد حلول للقطاع الغير املهيكل. ألنه يمثل فئة مهمة من املجتمع و 

  .اقتصاد البلد

أن الصندوق سيعرف تدخل القطاع البنكي. والذي سيقوم بتقييم هذه املشاريع باإلضافة إلى أنه سيتم  كما أعلن

تحديد احتياجات كل فئة بصفة مدققة. ليلخص جوابه بأن الغرض و الهدف األسمى من هذا العمل هو مواكبة 

 ة لكل حالة على حدة.املقاولة لكي تنمو وتتطور. و بهذا ال بد من إيجاد عدد من اآلليات املالئم
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 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

اقبة األسعار واملدخرات االحتياطية"  املسمى "صندوق الدعم املقدم ملصالح املنافسة ومر

 16املادة 

 تقديم وتفسير

قترح تغيير  مقتضيات هذا على إثر تحيين األحكام القانونية املتعلقة بمجال األسعار واملنافسة وحماية املستهلك، ي 

اقبة منع صنع األكياس من  اقبة تدابير حماية املستهلك ومر الحساب لتوسيع مجال تدخله ليشمل أيضا مجال مر

اقبة املتعلقة بضبط السوق.  مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها وكذلك املر

 ملخص املناقشة

 جواب الحكومة:

 

 خصوصيةتغيير الحساب املرصد ألمور 

 املسمى "صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني"

 17املادة 

 تقديم وتفسير

من حصيلة الغرامات التصالحية  % 80حاليا  إلى  % 60 هذا التغيير إلى الرفع من حصة هذا الحساب من يرمي 

افية املتعلقة بمخالفات مدونة السير على الطرق والتي يتم تحصيلها بواسطة محرري محاضر  الشرطة املؤهلين والجز

 .لذلك واملنتمين لإلدارة العامة لألمن الوطني

 :ملخص املناقشة

تدخل أحد النواب بالتساؤل حول هل تملك الحكومة معطيات بخصوص مضمون هذه املادة، و بمعنى آخر هل 

 ارتفعت الغرامات؟

 :جواب الحكومة

الدعم لفائدة األمن الوطني، بأن هناك تحول، ففي أوضح السيد الوزير بخصوص املوارد و النفقات لفائدة صندوق 

 1.2.  ثم انخفض فيما بعد ل 2017مليار درهم في سنة  1.4 ـمليار درهم. و ارتفع ل 1.3كان العدد مستقر في   2016سنة 

  .مليار درهم

 

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية 

 املسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية"

 18املادة 

 تقديم وتفسير

يقترح تغيير هذا الحساب في جانبه الدائن لتمكينه من تسجيل "استرداد املبالغ التي لم يتم استعمالها من طرف حاملي 

املشاريع املمولة من أرصدة هذا الصندوق"  و في جانبه املدين لتمكينه من تحمل "النفقات ذات الطبيعة األفقية 

 والتواصل( املتعلقة بمكافحة آثار الكوارث الطبيعية".والتوعية  )تعزيز القدرات

 

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

 "الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولةاملسمى " 

 19املادة 
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 تقديم وتفسير

يروم تغيير هذا الحساب تمكينه من تحمل نفقات تمويل مشاريع تحديث مصالح مديرية أمالك الدولة، مثل إحداث 

 يروم عصرنة تدبير امللك الخاص للدولة. (SIGمعلوماتي جغرافي ) نظام

 

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

 "الصندوق الوطني الغابوي املسمى " 

 20املادة 

 تقديم وتفسير

يهدف هذا التغيير إلى إفراد بند خاص للتنزيل امليزانياتي  للمحصوالت الغابوية والتعويض عن الضرر املتعلق 

 باملخالفات في املجال الغابوي التي  يتم إدراجها ضمن البند املتعلق باملوارد املختلفة.

 

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية 

  "الصندوق الوطني للعمل الثقافي"املسمى 

 21املادة 

 تقديم وتفسير

املؤسسات الثقافية والفنية. وكذا يرمي تغيير هذا الحساب إلى تمكينه من تحمل النفقات املتعلقة بنظافة وحراسة 

 إمكانية الدفع للميزانية العامة.

 

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية 

 "صندوق الدعم لفائدة الدرك امللكي"املسمى 

 22املادة 

 تقديم وتفسير

من حصيلة الغرامات التصالحية  % 80حاليا  إلى  % 60 هذا التغيير إلى الرفع من حصة هذا الحساب من يرمي 

افية املتعلقة بمخالفات مدونة السير على الطرق والتي يتم تحصيلها من لدن األعوان محرري املحاضر املؤهلين  والجز

 .لذلك املنتمين للدرك امللكي

 

 حذف حساب التمويل

 املسمى "القروض املمنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب"

 23 املادة

 وتفسيرتقديم 

لقانون املالية التي تنص على "حذف الحسابات  130.13من القانون التنظيمي رقم  28تطبيقا ملقتضيات املادة 

الخصوصية للخزينة التي لم يعد الهدف الذي أحدثت من أجله قائما ويدرج رصيدها وان اقتض ى الحال مداخيلها 

 و النفقات بامليزانية العامة"، يقترح حذف هذا الحساب.ونفقاتها املتعلقة بعمليات ما قبل حذفها في املداخيل أ

 ملخص املناقشة
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استهلت إحدى السيدات النواب مداخالتها بخصوص هذه املادة بالتساؤل حول وضعية املديونية، والقروض 

القروض. املمنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. إضافة للتساؤل أيضا عن ماهية الضمانات املصاحبة لهذه 

 .قرض خارجي 14من    1990_ 1979مع ذكر أن هذا املكتب قد استفاد  من سنة 

 :جواب الحكومة

في جوابه على التساؤالت أوضح السيد الوزير أن ضمانة الدولة تكون فقط في الحاالت التي تكون فيها مؤسسات مالية  

املقابل ضمانة الدولة. وفي هذه الحالة تعطي  دولية تمنح قروض بنسبة مئوية ضعيفة على مدى طويل، و يطلبون في

  .الدولة ضمانتها

 

 حذف حساب التمويل

 املسمى "القروض املمنوحة لوكاالت توزيع املاء والكهرباء"

 24املادة 

 تقديم وتفسير

لقانون املالية التي تنص على "حذف الحسابات  130.13من القانون التنظيمي رقم  28تطبيقا ملقتضيات املادة 

الخصوصية للخزينة التي لم يعد الهدف الذي أحدثت من أجله قائما ويدرج رصيدها وان اقتض ى الحال مداخيلها 

 ونفقاتها املتعلقة بعمليات ما قبل حذفها في املداخيل أو النفقات بامليزانية العامة"، يقترح حذف هذا الحساب.

 

 الباب الثاني

 أحكام تتعلق بالتكاليف 

 امليزانية العامة

 التأهيل

 25املادة 

 تقديم وتفسير

على وجوب االلتزام بالنفقات واألمر بصرفها وأدائها في حـدود  60ينص القانون التنظيمي لقانون املالية في مادته 

من القانون التنظيمي املذكور على أنه يمكن ، في حالة  60االعتمادات املفتوحة . واستثناء لهذا املبدأ، تنص املادة 

 وغير متوقعة ذات مصلحة وطنيـة ، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. ضرورة ملحة

 ويتم إخبار اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان مسبقا بذلك.

 وتدرج هذه املراسيم في أقرب قانون للمالية ويتعين عرضها على البرملان بقصد املصادقة تطبيقا ألحكام الدستور.

 

 اليةإحداث مناصب م

  26 املادة 

 تقديم وتفسير

 .،  موزعة على القطاعات الوزارية واملؤسسات 2020منصبا ماليا، برسم السنة املالية  23.112 يقترح إحداث

 وباإلضافة الى ذلك يقترح إحداث املناصب املالية التالية :

 5.564  مليزانية مجالس العماالت واألقاليم منصبا ماليا لفائدة وزارة الداخلية، تخصص للموظفين املنتسبين

، في إطار عملية توزيع املوظفين املذكورين على مختلف مصالح اإلدارة الترابية  2020الذين سيتم نقلهم، خالل سنة 

املتعلق بالعماالت واألقاليم . وتهم هذه العملية  112.14من القانون التنظيمي رقم  227وذلك تنفيذا ملقتضيات املادة 
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 منصبا ماليا موزعة على سنتين. 11.127لها في مجم

 700  منصب مالي إضافي لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، تخصص

لتسوية وضعية املوظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين سيتم توظيفهم عن طريق املباراة ، بصفة أستاذ للتعليم 

 لى أن تحذف املناصب املالية التي يشغلها املعنيون باألمر بالقطاعات الوزارية أو املؤسسات التي ينتمون اليها.العالي. ع

 ملخص املناقشة

نوه بعض املتدخلين بخلق الحكومة للمناصب املالية. مطالبين بخلق لعدد من املناصب املختصة للمعاقين، من أجل 

ض لغياب الحديث عن املغادرين املتقاعدين بمناسبة إحداث املناصب املالية. حل اإلشكال االجتماعي، كما أشار البع

  .و ذلك من أجل العمل باملقارنة

وقد ذهب البعض إلى اقتراح تفعيل املغادرة التطوعية و تسهيل مساطرها مع اإلشارة إلى التوزيع الغير العادل للموارد 

  .البشرية

منصب املحدثة لفائدة املعاقين، مع املطالبة بأن يكون لقانون املالية  200ليتساءل البعض اآلخر عن مآل الوعد ب 

وعلى نفس املنوال أثار أحد السادة النواب إشكالية عدم تعويض املناصب املحالة على التقاعد  .نفس اجتماعي

حقيقية في خصوصا على مستوى قطاع الصحة. لهذا، تم اإللحاح على ضرورة اإلدالء بصورة واضحة لالحتياجات ال

املوارد البشرية. و بالتالي طرح املشكل الذي يعاني منه التوظيف الجهوي على مستوى قطاع الصحة، و الذي من شأنه 

  .خدمة سياسة القرب

وأكد املتدخلون على ضرورة األخذ بعين االعتبار للتوزيع املجالي، الذي يطرح نفسه مع كل إجراء حكومي، خاصة داخلي 

صحة و التعليم. و من جهة أخرى تمت  مساءلة  الحكومة على املناصب املحدثة للصحة والتي لم يتم قطاعين مهمين ال

  .تفعيلها.  في ظل غياب تام للتحفيزات التي من شأنها مساعدة الطبيب ملمارسة مهنته في املناطق البعيدة

 :جواب الحكومة

من املوارد البشرية، وستدخل  588على أن وزارة الصحة سيغادرها  إصالح اإلدارة صرح السيد وزير االقتصاد واملالية و 

موظف. كما اعترف بوجود مشكل يعانيه هذا القطاع في املوارد البشرية  وواعد بأنه سيأخذ بعين االعتبار هذا  4000

يأخذونها بعين اإلشكال، مخبرا السيدات و السادة النواب بضرورة توجيه هذه املطالب لوزراء القطاعات املعنية كي 

  .االعتبار نظرا لكون كل قطاع له ميزانيته الخاصة

 

 إلغاء اعتمادات األداء التي لم تكن محل التزام 

 27املادة 

 تقديم وتفسير

يقترح الغاء اعتمادات االداء فيما يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانية العامة املفتوحة بموجب قانون املالية عن 

محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها ، وال يطبق االلغاء على  2019ديسمبر  31التي لم تكن الى تاريخ  2019السنة املالية 

 اعتمادات االداء برسم نفس السنة لفائدة البرامج واملشاريع املستفيدة من اموال املساعدة الخارجية على شكل هبات.

داء املفتوحة برسم نفقات االستثمار بامليزانية العامة على املبالغ املرحلة من اعتمادات األ  %30يطبق سقف ال 

وأرصدة االلتزام لفائدة البرامج واملشاريع املستفيدة من أموال املساعدة ، املؤشر عليها والتي لم يصدر األمر بصرفها 

 لقانون املالية. 130.13من القانون التنظيمي رقم  63الفقرة الثانية من املادة  املنصوص عليه في

لغى بقوة القانون اعتمادات االستثمار املرحلة واملتعلقة بالصفقات املنتهية اإلنجاز و االلتزامات املتعلقة بهذه وت

 االعتمادات وكذلك املشاريع املنتهية اإلنجاز املستفيدة من أموال املساعدة الخارجية على شكل هبات.



 2020للسنة املالية  70.19رقم  مشروع قانون املاليةحول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

265 
 

 

II.-افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة  مر

 املادة  28 

 تقديم وتفسير

افق جديدة للدولة مسيرة بصورة  70استنادا إلى أحكام الفصل  من الدستور ، يمكن أن يؤذن للحكومة بإحداث مر

 . 2020مستقلة ، بموجب مراسيم خالل السنة املاليـة 

 قانون للمالية. أقرب وتدرج هذه املراسيم ، التي يتعين عرضها على البرملان بقصد املصادقة تطبيقا ألحكام الدستور، في

 

III.- الحسابات الخصوصية للخزينة 

 29املادة 

 تقديم وتفسير

يهدف مقترح التأهيل إلى الترخيص للحكومة قصد إحداث حسابات خصوصية للخزينة بموجب مراسيم خالل السنة 

، وذلك في حالة االستعجال والضرورة امللحة وغير املتوقعة، على أن يتم عرض هذه املراسيم على البرملان 2020املالية 

 للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.           

 

 لتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية اال

 املسمى "صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية"

 30املادة 

 تقديم وتفسير

يحدد بمقتض ى هـذه املـادة مبلغ النفقات املأذون لرئيس الحكومة ، بصفته آمرا بالصرف للحساب املذكور ، االلتزام 

 برسم هذا الحساب . 2021من االعتمادات التي سترصد له  في السنة  املالية  2020املالية بها مقدما خالل السنة 

يبرر اللجوء إلى آلية االلتزام مقدما بالنفقات املتعلقة بهذا الحساب إلى كون معظم برامج املبادرة الوطنية للتنمية 

 البشرية تمتد ألكثر من سنة و بالتالي تستدعي توفير اإلعتمادات  بصفة مستمرة إلنهاء البرامج التي توجد قيد اإلنجاز. 

 

 املرصد ألمور خصوصية  االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب

 املسمى "صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني"

 31املادة 

 تقديم وتفسير

يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون لوزير الداخلية االلتزام بها مقدما من الحساب املرصد ألمور 

من االعتمـــادات التي ستــرصد له  2020خصوصية املسمى "صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني" خالل السنة املالية 

 برسم الحساب املذكور . 2021في السنة املالية 

وذلك نظرا لطبيعة بعض األوراش التي يمولها هذا الحساب مثل بناء وتجديد وترميم وتجهيز البنايات التقنية واإلدارية 

 ي تمتد في غالبها ألكثر من سنة .للمديرية العامة لألمن الوطني غير املدرجة في امليزانية العامة والت

 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

 املسمى "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر"
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 32املادة 

 تقديم وتفسير

يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون لوزير الداخلية االلتزام بها مقدما من الحساب املرصد ألمور 

 2020وذلك خالل السنة املالية  "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية االلكترونية ووثائق السفر"خصوصية املسمى 

 .2021من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية 

برر اللجوء إلى االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املسمى الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية وي

ووثائق السفر، بكون  الصفقات املبرمة من طرف املديرية العامة لألمن الوطني من أجل اقتناء أنظمة  انتاج الوثائق 

 كثر من سنة. املتعلقة بالهوية اإللكترونية ووثائق السفر تمتد أل

 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

 املسمى "الحساب الخاص بالصيدلة املركزية "

 33املادة 

 تقديم وتفسير

يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون لوزير الصحة االلتزام بها مقدما من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

من االعتمادات التي سترصد له في  2020وذلك خالل السنة املالية  "الخاص بالصيدلية املركزيةالصندوق "املسمى 

 .2021السنة املالية 

ويبرر اللجوء إلى االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املسمى "الصندوق الخاص بالصيدلية املركزية" ، بكون  بعض 

الصفقات املبرمة من طرف هذه الوزارة  تمتد ألكثر من سنة وخاصة تلك املتعلقة باملنتجات الصيدلية واملعدات 

 الطبية. 

 ملخص املناقشة

اقبة عليها و متابعة صالحيتها. في مناقشة هذه املادة ، تمت  مطالبة الحكومة بفتح تحقيق في ثمن األدوية، و تفعيل املر

كما تم إخبار الحكومة على أنه هناك أدوية يتم التجارة فيها وال تصل للمواطنين. مع حثهم على أن الصيدلية املركزية 

 .يجب ان ال تبقى في يد اإلدارة

 

 ب املرصد ألمور خصوصية االلتزام مقدما بالنفقات من الحسا

 املسمى "الصندوق الخاص بالطرق"

 34املادة 

 تقديم وتفسير

يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالتجهيز االلتزام بها مقدما من الحساب املرصد ألمور 

االعتمادات التي سترصد له في السنة من  2020خصوصية املسمى "الصندوق الخاص بالطـرق" خالل السنة املالية 

 برسم الحساب املذكور . 2021املالية 

وذلك نظرا لطبيعة األوراش التي يتكفل هذا الصندوق بتمويلها واملتعلقة ببناء وتهيئة وصيانة البنية الطرقية، التي 

االعتمادات التي سترصد تستلزم إبرام صفقات متعددة السنوات مما يستدعي اللجوء لاللتزام مقدما بالنفقات من 

 .2021للصندوق في السنة املالية 
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 االلتزام بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

 املسمى "صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية"

 35املادة 

 تقديم وتفسير

القروية واملياه والغابات يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 

االلتزام بها مقدما من الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية" خالل 

 .2021من االعتمـادات التي سترصـد لـه في السنـة املالية  2020السنة املالية 

البنيات التحتية والتجهيزات األساسية للعالم القروي وذلك نظرا لطبيعة األشغال التي يمولها هذا الحساب مثل 

واملناطق  الجبلية والتي يمتد انجازها ألكثر من  سنة ، وخاصة النفقات املتعلقة ببرنامج تقليص الفوارق الترابية 

 واالجتماعية بالعالم القروي .

 

 االلتزام بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

 ني لتنمية الرياضة"املسمى "الصندوق الوط

 36املادة 

 تقديم وتفسير

يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالرياضة االلتزام بها مقدما من الحساب املرصد ألمور 

من االعتمــادات التي سترصد  2020خصوصية املسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة" وذلك خالل السنة املالية 

 .2021في السنة املالية له 

ويتكفل هذا الصندوق بتمويل تأهيل الرياضة الوطنية وعلى الخصوص تشييد البنيات التحتية الرياضية التي يتطلب 

إنجازها أزيد من سنة وبالتالي يستلزم صرف نفقاتها، اإللتزام مقدما بالنفقات من اإلعتمادات التي سترصد للحساب 

 .2021خالل 

 

 االلتزام بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

 املسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي"

 37املادة 

 تقديم وتفسير

يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالثقافة االلتزام بها مسبقا من الحساب املرصد ألمور 

من االعتمادات التي ستـــرصد  2020الثقافي" وذلك خالل السنة املالية خصوصية املسمى "الصندوق الوطني للعمل 

 برسم الحساب املذكور . 2021له في السنة املاليــة 

ويتطلب إنجاز مشاريع بناء املتاحف ومعاهد الفنون واملسارح فترات زمنية تتجاوز مدتها عموما السنة، مما يبرر اللجوء 

من  2021بالنفقات من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  2020ملالية إلى االلتزام مقدما خالل السنة ا

 الحساب املذكور .
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 االلتزام بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

 املسمى "الصندوق الوطني الغابوي"

 38املادة 

 تقديم وتفسير

والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات  يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون لوزير الفالحة

االلتزام بها مسبقا من الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "الصندوق الوطني الغابوي" وذلك خالل السنة املالية 

 برسم الحساب املذكور . 2021من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  2020

جة في إطار هذا الصندوق واملتعلقة بالحفاظ على الثروة الغابوية عن طريق إنجاز عمليات وتمتد معظم األوراش املبرم

تمتد ألكثر من سنة، مما يستلزم اإللتزام مقدما بالنفقات من اإلعتمادات املخصصة التي سترصد  لهذا الحساب برسم 

2021  . 

 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

 " الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون ى "املسم

 39املادة 

 تقديم وتفسير

يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج االلتزام بها مسبقا من 

املالية  الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون" ، وذلك خالل السنة

 برسم الحساب املذكور. 2021من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  2020

وسيمكن هذا اإلجراء من تسهيل برنامج ترحيل املؤسسات السجنية املتواجدة داخل النسيج الحضري وبناء 

تمتد لعدة سنوات مما يبرر مؤسسات سجنية جديدة تتماش ى مع املعايير املعتمدة دوليا واملزمع إنجازه على مراحل 

 .2021اللجوء الى اإللتزام مقدما بالنفقات من هذا الحساب من االعتمادات التي سترصد له خالل سنة 

 

  النفقات الخصوصيةااللتزام مقدما بالنفقات من الحساب 

 " اشتراء وإصالح معدات القوات املسحلة امللكيةاملسمى " 

  40املادة 

 تقديم وتفسير

بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني يحدد 

االلتزام بها مسبقا من حساب النفقات من املخصصات املسمى "اشتراء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية" 

 برسم الحساب املذكور . 2021ي السنة املالية من االعتمادات التي سترصد له ف 2020وذلك خالل السنة املالية 

 ملخص املناقشة

ارتباطا باملوضوع قدم أحد املتدخلين ملتمس للحكومة: مفاده وجوب وضع لجنة مصغرة تجتمع مع الحكومة تتكون 

املبلغ من ) وزير الدفاع، وزير املالية، ممثلي الفرق( ليكون نقاش حول: استراتيجية هذا الصندوق و للتساؤل حول 

 % من الناتج الداخلي الخام.10املرصود له و املحدد من طرف النائب في 
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 الخصوصية للخزينة اتالحساب عمليات 

 41املادة 

 تقديم وتفسير

من القانون التنظيمي لقانون املالية على أنه يمنع أن تدرج في حساب خصوص ي  28تنص الفقرة السادسة من املادة 

الناتجة عن صرف مرتبات أو أجور أو تعويضات إلى موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية للخزينة النفقات 

ومستخدمي املؤسسات واملقاوالت العمومية  ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون املالية . وهذا ما 

 تهدف إليه هذه املـادة .

 

 الباب الثالث

 ف الدولةأحكام تتعلق بتوازن موارد وتكالي

 42املادة 

 تقديم وتفسير

منه، يتم تقديم جدول توازن موارد  36و  9لقانون املالية خاصة املادتين  130.13وفقا ملقتضيات القانون التنظيمي 

 وتكاليف الدولة بطريقة تبرز مجموعة من البيانات واملؤشرات من أهمها : 

تغطية املداخيل العادية للنفقات العادية  وكذا توفير هامش الرصيد العادي للميزانية العامة الذي يبين مستوى  (1

 مالي لتوجيهه لتغطية بعض نفقات االستثمار ؛

رصيد امليزانية العامة دون احتساب حصيلة االقتراضات واستهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل األجل  (2

 بعد تقييم حاجيات االستثمار ؛ 

 افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة ؛رصيد الحسابات الخصوصية ورصيد مر  (3

 رصيد ميزانية الدولة دون احتساب حصيلة االقتراضات واستهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل األجل ؛  (4

الحاجيات االجمالية لتمويل ميزانية الدولة، بعد احتساب نفقات استهالكات الدين العمومي الطويل واملتوسط  (5

 األجل ؛

 لتمويل ميزانية الدولة للسنة املقبلة، بعد احتساب موارد االقتراضات . الحاجيات املتبقية

 

 اإلذن في التمويل باالقتراض وبكل أداة مالية أخرى 

 43املادة 

 تقديم وتفسير

يهدف نص هذه املادة إلى الترخيص للحكومة باللجوء إلى االقتراض الخارجي و الى كل أداة مالية أخرى من الخارج في 

 حدود املبلغ املقدر للمداخيل املسجلة بجدول موارد امليزانية العامة امللحق بمشروع قانون املالية ) الجدول  "أ"(. 

 

 44املادة 

 تقديم وتفسير

إلى الترخيص للحكومة باللجوء إلى االقتراض الداخلي واللجوء الى كل أداة مالية أخرى من اجل تمويل يهدف نص املادة 

 عجز امليزانية و تغطية استحقاقات أصل الدين.
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 45املادة 

 تقديم وتفسير

والحكومة على يسهر البرملان » من الدستور التي تنص على أنه  77تندرج هذه املادة في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 

حيث يرخص البرملان، بمقتض ى هذه املادة، للحكومة انطالقا من بداية السنة «. الحفاظ على توازن املالية العمومية 

وضع نسبة من اعتمادات االستثمار كاحتياطات في إطار التدبير املعقلن والناجع لنفقات االستثمار وفقا لألهداف التي 

 حددها قانون املالية.

ط استعمال هذه االعتمادات بمدى جاهزية املشاريع للتنفيذ أو بتقدم نسبة األشغال أو بالسيولة التي تتوفر وسيتم رب

وسيتم إعطاء األولوية في هذا اإلطار لتعبئة املداخيل  عليها املؤسسات واملقاوالت العمومية في حالة التحويالت.

 املبرمجة على مستوى التمويالت املبتكرة للمشاريع االستثمارية . 

 وال بد من اإلشارة إلى أن اقتراح هذه املادة تم باالستناد إلى التجارب الدولية على مستوى تدبير التوازنات املالية.

 ملخص املناقشة

ة االستثمارات العمومية، و مبدأ وقف نفقات االستثمار باعتباره اختصاص حصري للحكومة تم التساؤل عن أهمي

كما طرح أحد السادة النواب فكرة عبر من خاللها عن أهمية االستثمارات، كما أشار أن   .ويتم في ظروف استثنائية

رح إشكال بخصوص عدم تنفيذ وه االشكال ليس في مبلغ ميزانية االستثمار بل االشكال هو: هل سيتم تنفيذها؟
 
نا ط

% و هذا ما تمت مالمسته في قانون 65بعض القطاعات الوزارية مليزانياتها، بحيث لم يصل هذا التنفيذ لحدود 

  .التصفية

كما تم بسط بعض املشاكل التي تعاني منها الجماعات الترابية عند تنفيذها مليزانياتها املتعلقة باالستثمار و التي 

  :لعديد من العوائق والتي يمكن إجمالها فيما يليتواجهها ا

 .شهور النجاز بعض السياسات العمومية 6التنفيذ يتطلب مدة  -

افقة و اجتماعات اللجان -   .ضياع الوقت ما بين اجتماعات املكتب و املو

افقة على صرف االعتمادات -  .صعوبة املو

  .تعقيد املساطر املتعلقة بخصوص صرف االعتمادات -

 :جواب الحكومة 

أنه فيما يخص تدبير االستثمارات، فقد تم  إصالح اإلدارة في مستهل جوابه أوضح السيد وزير االقتصاد واملالية و 

مليار درهم كتوقعات لهذه السنة.  9التفكير فيها في قانون مالية السنة السابقة و تم العمل به هذه السنة، وقد تم رصد 

 .مليار درهم 12ح أن توقعاتها ستصل ل فيما يخص السنة املقبلة أوض

كما عمل السيد الوزير على إعطاء مثال ببعض الدول كفرنسا التي يتضمن القانون التنظيمي لها، ضرورة تضمن 

 قانون املالية لكل سنة النسبة املئوية الحترازية. مع تأكيده أنه تم العمل في املغرب بنفس املنظومة. 

مجموعة من املشاريع، سيتم تمويلها بهذه الطريقة. باإلضافة ألن قانون عقود الشراكة بين كما أوضح إلى أن هناك 

القطاع العام والخاص، سوف يبدأ بتحديد عدد سنوات املشاريع املؤهلة للعمل بهذه الصيغة. وبالتالي ستكون هناك 

  .تمويلإمكانية العمل على إعداد هذه الشراكة قبل الوقت، كطريقة جديدة للعمل و ال

 

 التدبير الفعال للدين الداخلي

 46املادة 
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 تقديم وتفسير

والذي يرخص للحكومة القيام بعمليات إعادة شراء وتبادل  2020من مشروع قانون املالية لسنة  46يهدف نص املادة 

  .سندات الخزينة في السوق الثانوي 

إقراضها عبر اإلستحفاظ، للبنوك في إطار عمليات تسهيل  كما يرخص هذا النص للحكومة إصدار سندات للخزينة و

 «Repo Facility ».إقراض سندات الخزينة أو ما يسمى دوليا  ب 

ة، و بموجب هذا الترخيص ستلعب الخزينة دور "املقرض األخير" لسندات الخزينة لصالح البنوك ووسطاء قيم الخزين

في إطار التزام هاته البنوك بتسعير سندات الخزينة، في حالة عدم تمكنها من اقتنائها في السوق الثانوي و ذلك لضمان 

 نجاعة السوق.

وتجدر اإلشارة إلى أن حجم السندات املصدرة في إطار هذه العمليات سيحدد في سقف منخفض يتم إقراضه ألجل جد 

 يوم عمل(. 22دة ال تتعدى قصير )يوم واحد قابل للتجديد مل

 

 47املادة 

 تقديم وتفسير

   تتعلق هذه املادة بتحديد مبلغ االعتمادات املفتوحة فيما يخص نفقات التسيير للميزانية العامة.

 

 48املادة 

 تقديم وتفسير

 االستثمار للميزانية العامةترمي هذه املادة إلى تحديد مبلغ اعتمادات األداء  ومبلغ اعتمادات االلتزام  املتعلقة بنفقات 

 

 49املادة 

 تقديم وتفسير

تحدد هذه املادة مبلغ االعتمادات املفتوحة فيما يخص نفقات الدين العمومي في امليزانية العامة. و تشتمل على 

 والعموالت والنفقات املتعلقة باستهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل األجل . النفقات املتعلقة بالفوائد

 

 :49 - 48 – 47املواد  ملخص مناقشة

طالب أحد املتدخلين بإمكانية نقص بعض نفقات املعدات املختلفة و صبها فيما هو حيوي و باألخص قطاع الصحة و 

التعليم. اللذان يضالن في حاجة الستثمارات حقيقية. و في ذات السياق تساءل أحد املتدخلون عن املستشفى املتنقل 

ماليير. نفس الش يء بالنسبة  3ماليير في حين أن املستشفى العسكري تم شراؤه ب  10وزارة الصحة ب الذي اشترته 

و أشار البعض اآلخر من السيدات و السادة النواب إلى ما يصاحب  مليون. 270لسيارات اإلسعاف التي تم شراءها ب 

سر وجوب تفعيل ربط مبدأ املسؤولية هذه امليزانية من سوء تدبير و استحواذ على الصفقات، الش يء الذي يف

وعمل أحد املتدخلين على إثارة قضية مالية الجماعات املحلية و ما ينتج عنها من مشاكل في الباقي  .باملحاسبة

وفي ذات املقاربة، ارتكزت إحدى املداخالت على تقديم   .استخالصه، مع ضرورة خلق لجنة مصغرة ملراجعة هذه األمور 

 .جاوز نمط صرف االعتمادات بما في ذلك رصد بعض النفقات بمبالغ كبيرة تفوق الحاجة إليهابعض املقترحات لت

  :و لذلك تمت مطالبة الحكومة بـ

  .تسريع وتيرة تنفيذ امليزانية وعلى وجه الخصوص ميزانية االستثمار على مستوى الجماعات التي تسير بوتيرة ضعيفة-

  .امليزانية. من أجل تجاوز التدبير الس يء للنفقات و تبذير املال العامالحاجة إلى جرعة تخليقية في تنفيذ  -
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  .التساؤل حول جدوى االستثمار في نفقات الدين العمومي إذ لم ترفع معدالت النمو -

 

 50املادة 

 تقديم وتفسير

افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة .    ترمي هذه املادة إلى تحديد مبلغ االعتمادات املتعلقة بنفقات االستغالل ملر

 

 51املادة 

 تقديم وتفسير

افق الدولة  ترمي هذه املادة إلى تحـــديد مبلغ اعتمادات األداء واعتمـــــادات االلتــــــزام املتعلقة بنفقات االستثمار ملــــر

 املسيرة بصورة مستقلة .  

 

 :51و 50املادتين  اقشةمنملخص 

ما يتخللها من سوء تدبير على أثناء مناقشة هذه املواد طرح السيدات و السادة النواب قضية تسيير املستشفيات و 

 ." مستوى تدبير النفقات، مع التنويه بالنموذج الناجح و متمثل في "مؤسسة اللة سلمى لعالج السرطان

 

 52املادة 

 تقديم وتفسير:

 تحدد هذه املادة سقف االعتمادات املتعلقة بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة.

 ملخص املناقشة:

  .املادة بإقرار أحد املتدخلين أن الخلل يكمن في طغيان املصالح السياسية على املصلحة العامةخلصت مناقشات هذه 

  .كما تم تقديم ملتمس بخصوص الحسابات الخصوصية للخزينة
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 املقدمة بخصوصالتعديالت 

 70.19مشروع القانون املالي رقم 

 2020برسم السنة املالية 
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 التعديالت املقدمة من طرف الحكومة
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 التعديالت املقدمة 

 من فرق األغلبية

 

 

 

 

 

 



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

278 
 

 

 

 

 

70.192020

 

 

 2019نونبر  08ـ الموافق ل 1441ربيع األول  10 الجمعة
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  01 التعديل رقم 

 األحكام العامة  للتوازن  املالي

 املادة األولى

 

 

رقم 
 التعديل

 املادة األصلية

 (2020)كما وردت في مشروع قانون املالية 
 تعليل التعديل التعديل املقترح

1 

 املادة األولى:

I. – ....... ،تستمر الجهات املختصة 

II.  – ........................... يؤذن للحكومة 

III.  – ....... كل ضريبة مباشرة 

من الرسوم أو الضرائب  ........ويتعرض كذلك للعقوبات 

أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن العامة 

 الدولة. مؤسسات

 املادة األولى:

I. – ....... ،تستمر الجهات املختصة 

II.  – ........................... يؤذن للحكومة 

III.  – ....... كل ضريبة مباشرة 

من الرسوم أو الضرائب  .....ويتعرض كذلك للعقوبات 

أويقدمون مجانا منتجات أو خدمات  العامة

 صادرة عن مؤسسات الدولة.

 

 

 

 

 

 

 

مؤسسات الدولة هو أن تقدم منتجات وخدمات األصل في 

عمومية مجانية لفائدة املواطنات واملواطنين، واالستثناء 

هو تقديم منتجات وخدمات بمقابل يتضمنه نص تشريعي 

 أو تنظيمي.
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 02التعديل رقم 

 مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

 3املادة 

  164لفصل ا

قانون املاليةاملادة بمشروع  التعديل التعليل  
 I -°10-92مالءمة الصيغة مع الصيغة املعتمدة في املواد  

بمدونة الضرائب  والتي تحدد أيضا املرجع ° 26 – 123و

 القانوني 

 من الضرائب والرسوم: .................................تستورد 

 ؛ ................................................................... أ(

 ..........................................................................؛

 املطارات الدولية...... ل( الوثائق واملعدات في األرض،

املعدات التربوية  أو العلمية  أو الثقافية ( م

إطار اتفاقات منظمة األمم   املستوردة في

 UNESCO.املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )

(التي انضم إليها املغرب عنال بالظهيرين 

من  1.60.202ورقم  1.60.201الشريفين رقم 

 ( 1963أكتوبر  3) 1383جمادى األولى 
 ...................................تطبيق هذا الفصلتحدد  - 2

 

 من الضرائب والرسوم: .................................تستورد - 1

 ؛ ................................................................... أ(

 ..........................................................................؛

 املطارات الدولية...... ل( الوثائق واملعدات في األرض،

ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي  ( األشياء واملعداتم

 .للتعليم املعدة

 ...................................تطبيق هذا الفصل تحدد  - 2
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               03التعديل رقم 

 مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

 3املادة 

املكرر  164الفصل   

قانون املالية املادة بمشروع التعديل التعليل  

 

حصريا التراجع على نسخ املنتجات واملواد املخصصة 

لالستعمال الفالحي واملحددة بنص تنظيمي، من 

% 2.5االستفادة من رسم االستيراد األدنى بنسبة 

من  5وبمعزل عن أحكام الفصل  3خالفا للفصل 

نفس القانون، وذلك ملا تعود به من نفع على صغار 

وتماشيا مع توجه الحكومة التي الفالحين من جهة، 

 70تتوقع من خالل مشروع هذا القانون على تحقيق 

 مليون قنطار.

من رسم االستيراد  ما تم إضافته لالستفادة من

في التعريفة الجمركية يخص أصناف اللوز األدنى 

مجفف (و بندق و  )لوز بقشرة  ومقشر طاجز 

فول سوداني بقشرة  و  مقشور مجفف وطاجز 

 : أعاله 5تستفيد .................................... الفصل 

 ؛أ.....................................................................

 ب( ....................................... ؛

 ت(  السلع .......................................... املغربي؛

املعدات املنتجات املخصصة حصريا لالستعمال الفالحي ( خ

 واملحددة بنص تنظيمي؛

املحددة الئحتها بنص  املعدات واملواد املخصصة للسقي ،د( 

 تنظيمي ؛

 ذ (ينسخ

 0402.10.12.00 ش( املنتجات املصنفة في البنود التعريفية أرقام

و 0802.11.00.99و 0802.11.00.91و 0402.21.19.00و

 0802.22.00.10و 0802.12.00.99و 0802.12.00.91

قمح الطري املعد )ال  Ex1001.99.00.19 و 0802.22.00.90و

 : أعاله 5تستفيد ....................................ز الفصل  -1

 ؛أ.....................................................................

 ؛ ب( .......................................

 ت(  السلع .......................................... املغربي؛

 نسخ يخ( 

املحددة الئحتها بنص  د( املعدات واملواد املخصصة للسقي ،

 تنظيمي ؛

 ذ (ينسخ

ش( املنتجات املصنفة في البنود التعريفية 

 0402.21.19.00و 0402.10.12.00 أرقام

 0802.12.00.91و 0802.11.00.99و 0802.11.00.91و

 0802.22.00.10و 0802.12.00.99و

)القمح الطري   Ex1001.99.00.19 و 0802.22.00.90و
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صص للصناعة ،  واملاركرين ، وإن ومقشور مخ

كان في صالح التسريع الصناعي وخدمة صناعة 

البيسكويت فإنه من جانب ثاني له أثار سلبية في 

الجانب االجتماعي حيث تعيش مناطق من 

املغرب على هذا املنتوج خاصة أن تخفيضه من 

، سيضر باملقاولة الوطنية  % 2.5إلى   %40سعر 

املواد ويتنافي وتحفيز  الصغيرة املنتجة لهذه

املقاولة الصغيرة والتمويل التعاوني الذي جاء في 

 التوجهات امللكية 

وهو ما يدعو لحذف هذا التعديل والبحث على 

املقاولة و  صيغة تخدم التسريع الصناعي

 الوطنية الصغيرة ، 

 

 

 

 يوليوز و  لصناعة البسكويت املستورد خارج أشهر يونيو

 01202.42.00.9أغسطس( وو 

في  ،1517.90.91.00و 1701.99.91.99 و 1202.41.00.90و

 حدود الكميات السنوية املحددة كالتالي :

 

 الترميز الجمركي
الكمية السنوية 

 بالطن

0402.10.12.00 2 000 

0402.21.19.00 500 

0802.11.00.91 

0802.11.00.99 

0802.12.00.91 

0802.12.00.99 

800 

 

0802.22.00.10 
500 

0802.22.00.90 

Ex1001.99.00.19  القمح(

الطري املعد لصناعة 

 البسكويت(

40 000 

1202.41.00.90 
500 

1202.42.00.90 

1517.90.91.00 300 

 يوليوز و  املعد لصناعة البسكويت املستورد خارج أشهر يونيو

 01202.42.00.9أغسطس( وو 

و 1701.99.91.99 و 1202.41.00.90و

في حدود الكميات السنوية املحددة  ،1517.90.91.00

 :كالتالي 

 الترميز الجمركي
الكمية السنوية 

 بالطن

0402.10.12.00 2 000 

0402.21.19.00 500 

0802.11.00.91 

0802.11.00.99 

0802.12.00.91 

0802.12.00.99 

800 

 

0802.22.00.10 
500 

0802.22.00.90 

Ex1001.99.00.19  القمح(

الطري املعد لصناعة 

 البسكويت(

40 000 

1202.41.00.90 
500 

1202.42.00.90 

1517.90.91.00 300 
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1701.99.91.99 50 000 

 مناطق التسريع الصناعي( البضائع املنتجة في  ؛ ص( .

املتعلق باملناطق الحرة  19-94كما هي معرفة في القانون رقم 

بتاريخ  1-95-1رقم  الشریف للتصدير الصادر بتنفيذه الظهير

( عند عرضها لالستهالك في 1995يناير  26) 1415من شعبان  24

املعامالت  من رقم 30% التراب الخاضع بنسبة قصوى ال تتعدى

 ..............................................السنوي عند التصدير.

 

1701.99.91.99 50 000 

 

 ص( ...........................
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                    04التعديل رقم 

 مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

 3املادة 

املكرر  203لفصل ا  

 املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل

  بعد حذف من الصيغة األصلية وكذا لتسهيل   "،"وضع

 مقروئية الفقرة 

  انسجاما مع عنوان هذا الجزء وحيث أن اإلدارة تفرض على

األخر التعامل بالطريقة االلكترونية واملعلوماتية فيجب أن 

 تكون القدوة أوال بهذا املقتض ى

  جرت العادة في هذه املدونة والتشريع املغربي وضع النص

 الظهير املنفذ له وتاريخ إصداره القانوني و 

الوثائق أو الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، )الفقرة األولى  أوال:

من قانون االلتزامات والعقود(، وتتمتع الوثيقة املحررة على دعامة  417من الفصل 

إلكترونية بنفس قوة اإلثبات التي تتمتع بها الوثيقة املحررة على الورق. )الفقرة 

االلتزامات والعقود(، وحسب املادة األولى من من قانون  417 -1األولى من الفصل 

يتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية كما وقع تغييره  53.05القانون رقم 

وتتميمه، يحدد النظام املطبق على املعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة 

املعدة على دعامة إلكترونية وعلى املعادلة بين الوثائق املحررة على الورق، وتلك 

إلكترونية، وعلى التوقيع اإللكتروني. كما يحدد اإلطار القانوني املطبق على 

العمليات املنجزة من قبل مقدمي خدمات املصادقة اإللكترونية وكذا القواعد 

الواجب التقيد بها من لدن مقدمي الخدمة املذكورين ومن لدن الحاصلين على 

يباشر بطريقة إلكترونية أو معلوماتية إيداع التصاريح 

والوثائق ،مقابل كفالةاملفصلةواملوجزة وسندات اإلعفاء 

 .امللحقة بها ...... املكلف باملالية

تسليم الوثائق  يتعين  على اإلدارة    يمكن لإلدارة

بطريقة إلكترونية أو «املنصوص عليها في هذه املدونة

 .معلوماتية

توقع التصريحات اإلعفاء مقابل كفالة والوثائق 

بالتبادل املتعلق  05.53املذكورةأعاله وفقا للقانون رقم 

الصادر بتنفيذه .اإللكتروني للمعطيات القانونية

ااصادر في  1.07.129ظهير الشريف رقم ال

نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19

2007) 

يباشر بطريقة إلكترونية أو معلوماتية إيداع التصاريح 

املفصلةواملوجزة وسندات اإلعفاء مقابل كفالة 

والوثائق امللحقة بها املنصوص عليها في هذه املدونة ما 

للوزير عدا االستثناءاملنصوص عليه بقرار 

 .املكلفباملالية

يمكن لإلدارة تسليم الوثائق املنصوص عليها في هذه 

 .بطريقة إلكترونية أو معلوماتية«املدونة

توقع التصريحات اإلعفاء مقابل كفالة والوثائق 

املتعلق  05.53املذكورةأعاله وفقا للقانون رقم 

 .بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية
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. ولم يتم التطرق للوثائق املدونة بطريقة معلوماتية الشهادات اإللكترونية املسلمة

 مما يجعل هذا االصطالح خارج التنظيم القانوني.

من قانون االلتزامات والعقود  2.1تنص الفقرة األولى من الفصل  ثانيا:

يتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية كما وقع تغييره  53.05)القانون رقم 

عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني، يمكن إعدادها  وتتميمه( على أنه

-417و 1-417وحفظها بشكل إلكتروني وفق الشروط املنصوص عليها في الفصلين 

من نفس القانون "تقبل  417 -1أدناه، وأنه كذلك وفق الفقرة الثانية من الفصل 2

ة املحررة على الوثيقة املحررة بشكل إلكتروني لإلثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيق

الورق، شريطة أن يكون باإلمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي 

 صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها.".

وهو ما يعني أن الوثائق اإللكترونية يتم إعدادها وحفظها بشكل إلكتروني، مما 

 يتعين معه التنصيص على حفظ الوثائق.

يتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات  53.05القانون رقم الثا:ث

من ذي  19في  1.07.129القانونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

 6بتاريخ  5584(، الجريدة الرسمية عدد 2007نوفمبر  30) 1428القعدة 

من  2.1بتغيير الفصل  09.15، صدر بعده القانون رقم 2007ديسمبر 

( بمثابة 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ريف الصادر في الظهير الش

مارس  19بتاريخ ) 6344قانون االلتزامات والعقود، الجريدة الرسمية عدد 

 .(، مما يتعين معه إضافة عبارة كما وقع تغييره وتتميمه2015

وتوقع وتحفظ التصريحات وسندات اإلعفاء 

مقابل كفالة والوثائق املذكورة أعاله وفقا 

املتعلق بالتبادل اإللكتروني  53.05للقانون رقم 

 للمعطيات القانونية، كما وقع تغييره وتتميمه.

 وتحدد ...............بنص تنظيمي.
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 05التعديل رقم 

 مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

 3املادة 

 284الفصل 
 باملدونة املادة  التعديل التعليل

 مدونة مراجعة بخصوص اتخاذه سيتم ما انتظار  في

 مذكرة في جاء كما املباشرة غير  والضرائب الجمارك

 التي التعديالت ببعض القيام نقترح املشروع، تقديم

 293و 284 للفصلين استعجاليا طابعا ـ نظرنا في ـ تكتس ي

 .الجمارك مدونة من

 تم التي التعديالت بأن التذكير  من بد ال  الصدد، هذا في

 همت والتي 2013 لسنة املالية قانون  إطار  في بها، القيام

 أساس على املالية العقوبة حددت املذكورين الفصلين

 عوض عنها املتجانف أو  منها املتملص واملكوس الرسوم

 به معمول  كان كما بشأنها الغش املرتكب البضائع قيمة

 .السابق في

 من الجمركية املخالفات عن يعاقب - 284 الفصل

 : األولى الطبقة

 ............................................. بغرامة( أ -1

 .................................................... بغرامة(  ب

 .................................................. بغرامة( ج

 .........................................................بغرامة( د

 املخالفة موضوع البضائع قيمة ربع بين تتراوح بغرامة( ه

 املخالفة يخص فيما البضائع هذه قيمة أرباع وثالث

 الفصل من 2 في إليها املشار  البضائع بتصدير  املتعلقة

 بعده؛ 285

 من الجمركية املخالفات عن يعاقب - 284 الفصل

 : األولى الطبقة

 واملكوس الرسوم مبلغ مرات ثالث تعادل بغرامة( أ -1

 ؛ منها املتملص أو  عنها املتجانف

 موضوع البضائع قيمة نصف بين تتراوح بغرامة(  ب

 يخص فيما البضائع لهذه اإلجمالية والقيمة املخالفة

 إليها املشار  املحظورة البضائع بتصدير  املتعلقة املخالفة"

 ؛ بعده 285 الفصل من 1 في

 فيما درهم 100.000و 80.000 بين تتراوح بغرامة( ج

 .بعده 285 الفصل من 14 في إليها املشار  املخالفة يخص
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 ومكوس رسوم حاليا توجد ال  أنه التذكير  يجب كما

 في اإلدارة ألعوان يمكن ال  وبالتالي التصدير  عند مفروضة

 : التصدير أثناء مخالفة اثبات حالة

 رسوم وجود لعدم وذلك املخالفة مرتكب مؤاخذة ـ1

 .البضائع تصدير   عند جمركية ومكوس

 عند جمركية رسوم أساس على الغرامة مبلغ احتساب ـ2

 .األصل في موجودة غير  ألنها التصدير 

 284 الفصلين تعديل يقترح النقص هاذ ولتدارك لذا،

 أساس على تحتسب غرامة على للتنصيص وذلك 293و

 مخالفة اقتراف عند بشأنها الغش املرتكب البضائع قيمة

 .الجمركية املكوسو  الرسوم عوض البضائع تصدير  عند

 

 

 موضوع البضائع قيمة نصف بين تتراوح بغرامة( و

 يخص فيما البضائع لهذه االجمالية والقيمة املخالفة

 عند بعده 285 الفصل من 13 في إليها املشار  املخالفة

 ؛التصدير

 

 

 

 موضوع البضائع قيمة مجموع تعادل بغرامة( د

 بوثائقها االحتفاظ يتم لم التي الجمركية العمليات

 285 الفصل من 15 في إليها املشار  للمخالفة بالنسبة

 .بعده
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 06 التعديل رقم 

 الجمارك والضرائب غير املباشرةمدونة 

 3املادة 

 املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل
 

 281نفس التعليل على التعديل السابق للفصل  في

 

 الطبقة من الجمركية املخالفات عن يعاقب - 293 الفصل

 : الثانية

 ؛ واملكوس الرسوم ضعف تعادل بغرامة -

 .................................. بغرامة -

 ........................................ بغرامة -

 ............................................ بغرامة -

 نصفو  املخالفة موضوع البضائع قيمة ثلث بين تتراوح بغرامة -

 بتصدير املتعلقة املخالفة يخص فيما البضائع هذه قيمة

  بعده 294 الفصل من مكرر  6 في إليها املشار املحظورة البضائع

 املخالفة موضوع البضائع قيمة ربع تساوي  بغرامة- 

 عند بعده 294 الفصل من 4 في إليها املشار

 .التصدير
 

 الطبقة من الجمركية املخالفات عن يعاقب - 293 الفصل 

 : الثانية

 ؛ واملكوس الرسوم ضعف تعادل بغرامة -

 .................................. بغرامة -

 ........................................ بغرامة -

 ............................................ بغرامة -

 املخالفة موضوع البضائع قيمة ثلث بين تتراوح بغرامة -

 املتعلقة املخالفة يخص فيما البضائع هذه قيمة نصفو 

 من مكرر  6 في إليها املشار املحظورة البضائع بتصدير

 . بعده 294 الفصل
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                    07 التعديل رقم 

 تعريفة الرسوم الجمركية 

 املادة 4

 املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I -  من تعريفة الرسوم  25 ، مقدار2020%ابتداء من فاتح يناير  30يحدد في%

من  املمتدةللفترة  25.00رقـم  املاليةمن قانون ( Iالبنـد) 4باملادة املحددةالجمركية 

 1.00.241،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  2000ديسمبر  31فاتح يوليو إلى 

 .(،كما وقع تغييره وتتميمه2000يونيو  28) 1421 األول من ربيع  25بتاريخ 

II-  الي، تعريفة الرسوم الجمركية على النحو الت ، تغير2020ابتداء من فاتح يناير

من فاتح يوليو إلى  املمتدةللفترة  25.00رقم  املاليةمن قانون ( Iالبند) 4املحددةباملادة

من  25بتاريخ  1.00.241، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  2000ديسمبر  31

 :تتميمهو  ،(كما وقع تغييره 2000يونيو  28) 1421 األول ربيع 

 

 

 

1604.14,00.91 

 

 

 

 

تونة وبونيت مخطط البطن وبونيت األطلنطى 

 مقدمة  (Sarda spp(ساردا) )

شرائح تسمى "حقويه" من بونيت مخطط  -

البطن( ايوثينوس "كاتسووانوس" بيالميس 

(Euthynnus, Katsuwonus, pelamis وإن ،)

 كانت معالجة بالحرارة

 غيرها...................

 

10.00 

 

 

 

I -  من تعريفة  25 ، مقدار2020%ابتداء من فاتح يناير  30يحدد في%

 25.00رقـم  املاليةمن قانون ( Iالبنـد)4  باملادة املحددةالرسوم الجمركية 

،الصادر بتنفيذه الظهير  2000ديسمبر  31من فاتح يوليو إلى  املمتدةللفترة 

ونيو ي 28) 1421 األول من ربيع  25بتاريخ  1.00.241الشريف رقم 

 .(،كما وقع تغييره وتتميمه2000

II-  على النحو التالي، تعريفة الرسوم  ، تغير2020ابتداء من فاتح يناير

للفترة  25.00رقم  املاليةمن قانون ( Iالبند)4املحددةباملادةالجمركية 

، الصادر بتنفيذه الظهير  2000ديسمبر  31من فاتح يوليو إلى  املمتدة

 2000يونيو  28) 1421 األول من ربيع  25بتاريخ  1.00.241الشريف رقم 

 :تتميمهو  ،(كما وقع تغييره

 

رسم  نوع البضائع ترميز

 االستيراد

1604.14,00.91 

 

 

تونة وبونيت مخطط البطن وبونيت 

 مقدمة  (Sarda sppاألطلنطى (ساردا) )

شرائح تسمى "حقويه" من بونيت مخطط  -

"كاتسووانوس" البطن( ايوثينوس 

 

10.00 

 



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

290 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كون أي تـخفيض أو رفع في 

الرسوم يحب أن يكون 

 تدريجيا 

 

بالنسبة للمعادن 

ومصنوعاتها من صلب مقاوم 

للصدى وغيره   من مواسير 

وأنابيب  حيث اقترح في 

1604.14,00.99 40.00 

 

 

30.03.10.90.21 

30.03.10.90.29 

..........تحتوي على أدوية( باستثناء األصناف

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

 خليط معقم من كالفونات البوتاسيوم

  أموكسيسيلين الصوديك املعقمو 

 غيرها ..........................................

 

 

2.5 

30 

 

4601.92.90.91 

 

 

4601.92.90.99 

 

4601.99.90.92 

 

4601.99.90.98 

 ..........ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد

يتكون من طبقتين ملصقة إحداها تشكل .... 

الوجه الخارجي من صفيحات البامبو واألخرى 

 تشكل الوجه الداخلي مصنوع من قدد الورق

 غيرها 

يتكون من طبقتين ملصقة إحداها  - - - - - -

الوجه الخارجي من صفيحات ورقية تشكل 

 واألخرى تشكل الوجه الداخلي 
ً
مطوية طوليا

 مصنوع من الالمنسوجات

 .................................غيرها 

10 

 

 

 

30 

 

10  

 

30 

 

 

 

7306.40.19.00 

 

7306.40.99.00 

 

 .........مواسير وأنابیب وأشكال خاصة

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

 غيرها ......................

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

 غيرها 

 

17.5 
 

17.5 

 ...............ثالجات "برادات" ومجمدات 

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

 

 

1604.14,00.99 

 ,Euthynnus, Katsuwonusبيالميس )

pelamisوإن كانت معالجة بالحرارة ،) 

 غيرها...................

 

 

40.00 

 

30.03.10.90.21 

30.03.10.90.29 

..........تحتوي أدوية( باستثناء األصناف

 على ...........................

 خليط معقم من كالفونات البوتاسيوم

  أموكسيسيلين الصوديك املعقمو 

 غيرها ..........................................

 

 

2.5 

30 

 

4601.92.90.91 

 

 

4601.92.90.99 

 

4601.99.90.92 

 

4601.99.90.98 

 ..........ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد

يتكون من طبقتين ملصقة إحداها .... 

تشكل الوجه الخارجي من صفيحات 

البامبو واألخرى تشكل الوجه الداخلي 

 مصنوع من قدد الورق

 غيرها .....................................

يتكون من طبقتين ملصقة  - - - - - -

إحداها تشكل الوجه الخارجي من 

 واألخرى 
ً
صفيحات ورقية مطوية طوليا

تشكل الوجه الداخلي مصنوع من 

 الالمنسوجات

 .................................غيرها 

10 

 

 

 

30 

 

10  

30 

 

 

 

7306.40.19.00 

 

7306.40.99.00 

 

 .........مواسير وأنابیب وأشكال خاصة

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

 غيرها ......................

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

 غيرها 

 

 

30 

 

30 
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وهي مادة   30املشروع  

أساسية في التصنيع 

وإنتاجها في املغرب لم يصل 

إلى مدى حماية املنتوج 

الوطني من املنافسة  مما 

 يقتض ي تخفيض رسمها 

للثالجات  نفس املنظور بالنسبة 

 17.5تتخضيعها  ل   حيث يقترح

في اتجاه االرتفاع   2.5عوض  

بخصوص نوعية الثالجات التي 

لتر لحماية   50تقل سعتها على 

 املنتوج الوطني 

 

 LED   وبخصوص اإلنارة 

املستعملة بالساحات 

املكشوفة  والشوارع  

العمومية فإن املنتوج الوطني 

في اعتقادنا ما زال غير قادر 

كبة على تغطية السوق وموا

وتلبية املشاريع الكبرى التي 

تقدم عليها الدولة 

والجماعات الترابية وخاصة 

بالجودة املطلوبة لدى يقترح 

 

8418.21.00.92 

 

  

8418.21.00.93 

 

8418.21.00.94 

8418.21.00.99 

لتر مزودة بتيار  100سعتها تساوي أو تقل عن  -

 فولت........... 24أو  12مستمر غير دوري من 

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

لتر وتساوي أو  50سعتها تساوي أو تفوق عن 

 100تقل عن 

 
 ...............50ل عن سعتها تق -

 

 غيرها .....................

 

 

2.5 

 

17.5 
 

2.5 

17.5 
 

 

 

 

8481.80.90.20 

 

8481.80.90.81 

 

8481.80.90.89 

 

أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من 

 ........................األدوات

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

 إلطارات هوائية وألنابيب داخليةصمامات  -

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

أو نحاس أصفر ذات أقطار  (برونز )من قصدير

 مم... 50الخروج ال تتجاوز و  داخلية للولوج

 غيرها .........................................

 

 

 للكلغ     2.5    

 

17.5 

 

2.5 

 

9405.40.05.10 

9405.40.05.90 

 ...................أجهزة إنارة( بما فيها أجهزة تركيز

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

املستعملة إلنارة املساحات املكشوفة أو 

 الشوارع العامة

 غيرها ........................................

 

2.5 
 

 

 

8418.21.00.92 

  

 

8418.21.00.93 

8418.21.00.94 

8418.21.00.99 

 ...............ثالجات "برادات" ومجمدات

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

لتر مزودة  100سعتها تساوي أو تقل عن  -

 24أو  12بتيار مستمر غير دوري من 

 فولت...........

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

لتر وتساوي  50سعتها تساوي أو تفوق عن 

 100أو تقل عن 

 .................50سعتها تقل عن  -

 غيرها ...............................

 

 

2.5  

 

 

30  

2.5  

30 

 

 

 

 

8481.80.90.20 

 

8481.80.90.81 

 

8481.80.90.89 

 

الحنفيات وغيرها من  أصناف صناعة

 ........................األدوات

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

صمامات إلطارات هوائية وألنابيب  -

 داخلية

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

أو نحاس أصفر ذات  (برونز )من قصدير

 الخروج ال تتجاوز و  أقطار داخلية للولوج

 مم... 50

 غيرها .........................................

 

 

 للكلغ     2.5    

 

17.5 

 

2.5 

 

9405.40.05.10 

9405.40.05.90 

أجهزة إنارة( بما فيها أجهزة 

 ...................تركيز

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

املكشوفة أو املستعملة إلنارة املساحات 

 الشوارع العامة

 غيرها ........................................

 

30    

 

2.5 
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تأجيل هذا املقتض ى وترك 

 30عوض  2.5الرسم في 

 املقترحة في املشروع  

2.5 
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                   08التعديل رقم 

 الضرائب الداخلية على االستهالك

 05املادة 

 املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل
خطأ مادي  كون املادة 

 غيرت وتممت 

 

فصل  اقتراح إضافة 

 إلى الظهير   حيث

يهدف هذا التعديل إلى 

 البيسكوي إضافة 

والبيسكوت  واملنتجات 

 املماثلة  والبريتزيل

للبضائع التي تطبق عليها 

الضريبة على الرسوم 

االستهالك وخاصة 

تحتوي على  التياملفروضة 

نسب عالية من السكر 

للحفاظ على الصحة 

السمنة  والحد من انتشار 

 الفصلينتتمم على النحو التالي أحكام و  أو ،تغير 2021بتداء من فاتح يناير ا

من الظهير الشريف بمثابــة قانـون  56و (حو  ) الجدولين أ9 و 2الفصول  األول و 

املقادير (بتحديد  1977أكتوبر  9) 1397من شوال  25الصادر في   1.77.340رقم 

الداخلي وكذا  االستهالكعليها ضريبة  واملصوغات املفروضةعلى البضائع  املطبقة

 : تتميمهو  ، كما تم تغييرهواملصوغاتالخاصة بهذه البضائع  املقتضيات

املستوردة أو املنتجة داخل التراب الخاضع  .......................ـ تكلف إدارة  ألول الفصل ا

: 

 ؛ ..........أنواع الليمونادا أو املياه  ـ 1

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

. 

 ـ املصوغات من البالتين أو الذهب أو الفضة ؛ 7

 التبغ املصنع. – 8

 

) 9،تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصلين  2020بتداء من فاتح يناير ا

الصادر   1.77.340من الظهير الشريف بمثابــة قانـون رقم  56و (حو  الجدولين أ

على البضائع  املقادير املطبقة(بتحديد  1977أكتوبر  9) 1397من شوال  25في 

 املقتضياتالداخلي وكذا  االستهالكعليها ضريبة  واملصوغات املفروضة

 : تتميمهو  ، كما تم تغييرهواملصوغاتالخاصة بهذه البضائع 
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ها داء ومضاعفاتها ومن

السكري والقلب 

 ....... والشرايين

 ويحدد له الجدول " ع"

 

إضافة عصير الحليب 

ومشتقاته من صنف 

 YAOURTالياورت 

وغيرها املحالة  ضمن 

 املياه  املحضرة بعصير 

 

 45اعتبار أقل سعر هو 

درهم تالئما مع تعديل 

السنة السابقة التي لم 

يحدد فيها حجم 

الكرامات  من السكر 

 املحتوية

 

في  دراهم 05وإضافة 

كل سعر مقترح 

وتخصيص العائد 

ي  للمجال الصح

 البريتزيل.و  البيسكوي والبيسكوت  واملنتجات املماثلة-9

 ـ يراد من أجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بكلمة : 2الفصل 

 ...............................ـ "الجعة" املشروبات التي يتم الحصول 

 يعتبر تبغا مصنعا :

 السيكار الكبير والسيكار الصغير ؛         -

 ؛بمختلف أنواعها بما فيها اإللكترونيالسيجارة          -

 التبغ الرهيف املقطع املعد لبرم السجائر ؛         -

 أنواع التبغ األخرى املعدة للتدخين ؛         -

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

تعتبر سجائر مصنعة من التبغ الداكن، السجائر التي تحتوي على األقل على 

 من التبغ الداكن. 80%

يراد بالسجائر اإللكترونية جهاز على شكل مرذاذ محمول يعمل ببطارية 

وتحاكي عملية تدخين التبغ يستنشق منه الهباء الجوي، املعروف باسم البخار 

عادة تحتوي على عنصر تسخين يعمل على بخ محلول سائل يسمى السائل 

 اإللكتروني، بالنيكوتين أو بدونه.

( والفتيلة atomiseurوملف التسخين ) (batterieوتتكون من بطارية )

(embout buccal( وخزان املحلول )réservoir واملحلول اإللكتروني )

(liquide.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ............................... في هذا الفصل .تحدد وفقا للجداول  - 9الفصل 

شروبات والكحول املرتبة على أساس امل  كوس الداخلية على استهالكاأ(امل«

 الكحول 
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صندوق الصيدلية 

 املركزية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعده مبالغ الرسوم املفروضة على  "ع" -"ط" –تحدد وفقا للجداول "أ" ـ "ت" ـ "ح" 

 البضائع واملصوغات املشار إليها في الفصل األول أعاله واملفصلة في هذا الفصل

 : وفقا للجداول ............................... في هذا الفصل . تحدد- 9الفصل 

 املشروبات والكحول املرتبة على أساس الكحول   كوس الداخلية على استهالكأ(امل«

 

 بيان املنتجات                            
وحدة 

 التحصيل

املقادير 

 )بالدراهيم(

املياه الغازية أو غير الغازية واملياه املعدنية  -( 1

ومياه املائدة وغيرها معطرة كانت أو غير 

املحضرة بعصير  معطرة، الليمونادا

عصير الحليب ، الليمون الحامض

 : ومشتقاته  املحالة 

 هيكتولتر

 حجم

  

أ( ـ املياه الغازية أو غير الغازية واملياه املعدنية 

ومياه املائدة وغيرها، املعطرة بإضافة نسبة 

( من عصير 10%أقل من عشرة في املائة )

الفواكه الصالحة لألكل أو ما يعادلها من 

 العصير املركز

 محتوية على سكر........

 100فيكل غرامات أو أقل من السكر  5بإضافة 

 ملل............

 

 

 

 

 

 كذلك

 

 

 

 

 

25.00 

 

 

 

 

 بيان املنتجات                            
وحدة 

 التحصيل

املقادير 

 م()بالدراه

املياه الغازية أو غير الغازية واملياه املعدنية  -( 1

ومياه املائدة وغيرها معطرة كانت أو غير 

معطرة، الليمونادااملحضرة بعصير 

 الليمون الحامض :

 هيكتولتر

 حجم

  

أ( ـ املياه الغازية أو غير الغازية واملياه املعدنية 

ومياه املائدة وغيرها، املعطرة بإضافة نسبة 

( من عصير 10%أقل من عشرة في املائة )

أو ما يعادلها من الفواكه الصالحة لألكل 

 العصير املركز

 محتوية على سكر........

 100غرامات أو أقل من السكر فيكل  5بإضافة 

 ملل............

 10أقل من و  غرامات 5بإضافة أكثر من  - - - 

 ملل..... 100غرامات من السكر في كل 

غرامات أو أكثر من السكر في كل  10بإضافة  - - -

 ............ ملل 100

 

 

 

 

 

 كذلك

 

 كذلك

 

 كذلك

 

 

 

 

 

 

30.00 

 

37.50 

 

45.00 
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 10أقل من و  غرامات 5بإضافة أكثر من  - - - 

 ملل..... 100غرامات من السكر في كل 

غرامات أو أكثر من السكر في كل  10بإضافة  - - -

 ............ ملل 100

 كذلك

 

 كذلك

40.00 

 

50.00 

   

 .... ..... ........ .غيرها.................... ... ... 

املياه الغازية أو غير الغازية واملياه املعدنية  -ب( 

ومياه املائدة وغيرها املعطرة بإضافة عشرة في 

( أو أكثر من عصير الفواكه 10%املائة )

الصالحة لألكل أو ما يعادلها من العصير 

 املركز

  

  

  

  

  

  

 سكر..........................محتوية على  ـ ـ   

 100غرامات أو أقل من السكر فيكل  5بإضافة 

 ملل............

 10أقل من و  غرامات 5بإضافة أكثر من  - - - 

 ملل..... 100غرامات من السكر في كل 

غرامات أو أكثر من السكر في كل  10بإضافة  - - -

 ............ ملل 100

 

 

 كذلك

 

 كذلك

 

 

 

15.00 

17.50 

20.00 

   

 .... ..... غيرها.................... ... ... ........ .

املياه الغازية أو غير الغازية واملياه املعدنية  -ب( 

ومياه املائدة وغيرها املعطرة بإضافة عشرة في 

( أو أكثر من عصير الفواكه 10%املائة )

أو ما يعادلها من العصير الصالحة لألكل 

 املركز

  

  

  

  

  

  

 محتوية على سكر.......................... ـ ـ   

 100غرامات أو أقل من السكر فيكل  5بإضافة 

 ملل............

 10أقل من و  غرامات 5بإضافة أكثر من  - - - 

 ملل..... 100غرامات من السكر في كل 

من السكر في كل  غرامات أو أكثر 10بإضافة  - - -

 ............ ملل 100

 

 كذلك

 كذلك

 

 كذلك

 

10.00 

12.50 

 

15.00 

 ............. ....... غيرها..................................................... ـ ـ   

 ........... ....................................... -ج( 

 

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

 

املحضرة بنسبة أقل من ستة في د( ـ الليمونادا 

( من عصير الليمون الحامض أو ما 6%املائة )

 يعادلها من العصير املركز
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 كذلك

 ............. ....... غيرها..................................................... ـ ـ   

 ........... ....................................... -ج( 

 

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

 

د( ـ الليمونادا املحضرة بنسبة أقل من ستة في 

الحامض أو ما ( من عصير الليمون 6%املائة )

 يعادلها من العصير املركز

    

 محتوية على سكر..................... ـ ـ   

 100غرامات أو أقل من السكر فيكل  5بإضافة 

 ملل............

 10أقل من و  غرامات 5بإضافة أكثر من  - - - 

 ملل..... 100غرامات من السكر في كل 

السكر في كل غرامات أو أكثر من  10بإضافة  - - -

 ............ ملل 100

....... 

 كذلك

 

 كذلك

 كذلك

.......... 

25.00 

40.00 

50.00 

 ..... ....... غيرها.......................................................... ـ ـ   

( 6%ه( ـ الليمونادا املحضرة بنسبة ستة في املائة )

ما أو أكثر من عصير الليمون الحامض أو 

 يعادله من العصير املركز

    

 محتوية على سكر..................... ـ ـ   

 100غرامات أو أقل من السكر فيكل  5بإضافة 

 ملل............

 10أقل من و  غرامات 5بإضافة أكثر من  - - - 

 ملل..... 100في كل  غرامات من السكر

غرامات أو أكثر من السكر في كل  10بإضافة  - - -

 ............ ملل 100

....... 

 

 كذلك

 

 كذلك

 

 كذلك

.......... 

 

30.00 

 

37.50 

 

45.00 

 ..... ....... غيرها.......................................................... ـ ـ   

( 6%بنسبة ستة في املائة )ه( ـ الليمونادا املحضرة 

أو أكثر من عصير الليمون الحامض أو ما 

 يعادله من العصير املركز

    

 محتوية على سكر......................... ـ ـ   

 100غرامات أو أقل من السكر فيكل  5بإضافة 

 ملل............

 10أقل من و  غرامات 5بإضافة أكثر من  - - - 

 ملل..... 100كل غرامات من السكر في 

غرامات أو أكثر من السكر في كل  10بإضافة  - - -

 ............ ملل 100

...... 

 

 كذلك

 

 

 كذلك

....... 

10.00 

 

12.50 
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 محتوية على سكر......................... ـ ـ   

 100غرامات أو أقل من السكر فيكل  5بإضافة 

 ملل............

 10أقل من و  غرامات 5بإضافة أكثر من  - - - 

 ملل..... 100غرامات من السكر في كل 

كل غرامات أو أكثر من السكر في  10بإضافة  - - -

 ............ ملل 100

...... 

 كذلك

 

 

 كذلك

 

 كذلك

 

15.00 

17.50 

20.00 

 

 

 

 ....... ...... غيرها................................................................... ـ ـ   

 ....... ".................. –و( 

 

 

.......... 

 

 

املحتوية على نسبة من  املشروبات املنبهةز( 

تقل و  ملل 100غرام لكل 14.5الكافيين تفوق 

ملل، مضاف إليها عند  100غرام لكل  32عن 

االقتضاء، مواد منشطة كالطورين 

والكلكوغونولكتونوالكواراناوالجينسنغ أو 

 .......كل مستخلص نباتي آخر"

عصير الحليب ومشتقاته س( 

 محتوي على سكر

  

 كذلك

 

 

 

 

 

 

  

00,600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كذلك

15.00 

 

 

 ....... ...... غيرها................................................................... ـ ـ   

 ....... ".................. –و( 

 

 

.......... 

 

 

املحتوية على نسبة من  املشروبات املنبهة"ز( 

تقل و  ملل 100غرام لكل 14.5الكافيين تفوق 

ملل، مضاف إليها عند  100غرام لكل  32عن 

االقتضاء، مواد منشطة كالطورين 

والكلكوغونولكتونوالكواراناوالجينسنغ أو 

 .......كل مستخلص نباتي آخر"

  

 كذلك

  

00,600 

هيكتولتر  الجعة )البيرة(: -( 2

 حجم

  

 ......................... (ب

 ب( جعات أخرى .............

  

..... 

 

 كذلك

...... 

 

1000.00 

 .................…………( ـ الخمور 3

4................................. ) 

هيكتولتر 

 حجم

800.00 
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يهدف هذا التعديل إلى 

إحداث الرسوم املفروضة 

اليسكوي على استهالك 

والبيسكوت  التي تحتوي 

على نسب من السكر 

للحفاظ على الصحة 

والحد من انتشار السمنة 

ومضاعفاتها ومنها داء 

غ من 5بإضافة نسبة أقل من 

 مل 100السكر في كل 

غ  10إلى غ  5ما بين  بإضافة نسبة 

 مل 100في كل 

غ من  10بإضافة نسبة أكثر من  *

 مل 100السكر في كل 

 كذلك

 

 

 كذلك

 

 

 كذلك

 

 

 

 

 

 

25.00 

 

 

40.00 

 

50.00 

هيكتولتر  الجعة )البيرة(: -( 2

 حجم

  

 ......... (أ

 .............ب( جعات أخرى 

  

 كذلك

 كذلك

....... 

1.000 

 .................…………( ـ الخمور 3

4................................. ) 

هيكتولتر 

 حجم

800.00  

     

   

 

رسوم االختبار املطبقة على املصوغات من البالتين أو الذهب أو ح( 

 الفضة

وحدة  بيان املنتجات

 التحصيل

مبلغ الرسم 

 بالدرهم

الرسوم املقبوضة من أعمال 

االختبار التي تقوم بها مصلحة 

 الضمانة

  

الهيكتوغرام  املصوغات من البالتين.....

 الواحد

600.00 

الهيكتوغرام  .............املصوغات من الذهب 

 الواحد

600.00 
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السكري والقلب 

 والشرايين .......

 

      

   

 ..............................ح(

املكوس الداخلية على استهالك البيسكوي والبيسكوت -(ع

 واملنتجات املماثلة  البريتزيل
 
 

وحدة  بيان املنتجات

 التحصيل

املقادير 

 )بالدرهم(

البيسكوي والبيسكوت 

وكل املنتجات املماثلة 

ملحتوية على البريتزيال

كمية من السكر لكل 

غرام من مقدار 100

 املنتوج 

نسبة السكر ما بين  -

 غرام 20و غرام 10

كيلوغرام   

 حجم

 

 

 

 

 كذلك

 

 

 

 

 

 

...... 

5.00 

الهيكتوغرام  املصوغات من الفضة ...........

 .الواحد

25.00 
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نسبة السكر ما بين   -

 غرام 30و غرام 20

نسبة السكر تفوق    -

 غرام 30

 كذلك

 

 كذلك

10.00 

 

15.00 

 

 

 

من شوال  25الصادر في   1.77.340ومن الظهير الشريف بمثابــة قانـون رقم  (ط ) الجدول 9 الفصل تتمم على النحو التالي أحكام و  ،تغير 2020بتداء من فاتح يناير ا

، كما واملصوغاتالخاصة بهذه البضائع  املقتضياتالداخلي وكذا  االستهالكعليها ضريبة  واملصوغات املفروضةعلى البضائع  املقادير املطبقة(بتحديد  1977أكتوبر  9) 1397

 : تم تغييره وتتميمه

 لبضائع واملصوغات املشار إليها في الفصل األول أعاله واملفصلة في هذا الفصلتحدد وفقا للجداول "أ" ـ " بعده مبالغ الرسوم املفروضة على ا

 : وفقا للجداول ............................... في هذا الفصل . تحدد- 9الفصل 

 الضريبة الداخلية على اإلستهالك املفروضة على التبغ املصنع

املقدار القيمي لثمن  املقدار العيني بيان املنتجات

 البيع للعموم ...

 املبلغ األدنى للتحصيل

سيجارة 1000درهم لكل  500.00  السجائر.  %25  

  

درهم 700.00  

سيجارة 1000لكل    
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السجائر االلكترونية : 

 السائل دون نيكوتين

السائل  -

 بالنيكوتين

 البطارية -

 الجهاز  -

 ملل

 ملغرام

 

 

 

 

 3 دراهم  ملل

 5 دراهم اقل من 10 غرام

 10 دراهم ألزيد من 10 غرام

 50 درهم

 100درهم 
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  09التعديل رقم 

 1-56الفصل 

 حالي الالنص  التعديل املقترح تبرير التعديل

  تصحيح خطأ مادي

 تتميمه:و  تغييره ........، 2020ابتداء من فاتح يناير 

 تحدد وفقا للجداول......................في هذا الفصل: -9الفصل 

 ................أ(.....................................................................

من مدونة  284تعد املخالفات .................الفصل -1- 56الفصل  

 .الجمارك

اللفائف و  يعد عدم مطابقة العالمة الجبائية املوضوعة على األوعية -2

لالستهالك مخالفة جمركية من الطبقة لخاصيات املادة املعروضة 

 من املدونة املذكورة. 293الفصل يعاقب عليها طبقا ألحكام و  الثانية

 5املادة 

 تتميمه:و  غييره.........، 2020ابتداء من فاتح يناير 

 تحدد وفقا للجداول......................في هذا الفصل: -9الفصل 

 ...........أ(...........................................................................

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

من مدونة  284تعد املخالفات ..................الفصل -1- 56الفصل 

 .الجمارك

اللفائف و  يعد عدم مطابقة العالمة الجبائية املوضوعة على األوعية -2

لخاصيات املادة املعروضة لالستهالك مخالفة جمركية من الطبقة 

 من املدونة املذكورة. 294الفصل يعاقب عليها طبقا ألحكام و  الثانية
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 التعديل رقم 10

 ....................مادة جديدة 

 أحكام مختلفة

 

املتعلق باملناطق الحرة للتصدير الصادر  19.94، املناطق الخاضعة للقانون رقم الجمارك  مدونة يراد بـمناطق التسريع الصناعي حسب مدلول 

 (.1995يناير  26)1415من شعبان  24بتاريخ  1.95.1بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

  تحل عبارة مناطق التسريع الصناعي محل عبارة املناطق الحرة للتصدير في هذه املدونة وفي النصوص املتخذة لتطبيقها 
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              11 التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب

6املادة   

 املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل
 

الهامة لهذا النوع من إضافة بند اعتبارا لألدوار االجتماعية 

املؤسسات والتي تمس شريحة مهمة من املوظفات 

 واملوظفين.

 

تعميم االستفادة من اإلعفاءات املمنوحة لبعض مؤسسات 

األعمال االجتماعية على جميع املؤسسات األخرى التي تعمل 

 على نفس األهداف؛

افق بين املقتضيات الواردة في النصوص  تحقيق التو

 ملؤسسات.املحدثة لهذه ا

املساوات في االستفادة من الخدمات االجتماعية بين مختلف 

 موظفي وأعوان القطاع العام؛

تمكين مؤسسات االعمال االجتماعية لإلدارات العمومية 

املحدثة بقانون من تسوية الوضعية الجبائية والعقارية 

ملجموعة من املمتلكات، تمكنها من تنمية خدمات ستعود 

 على منخرطيها والرفع من مستوى معيشتهم.بالنفع املباشر 

 

 

 اإلعفاءات  6املادة 

I.- اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها باألسعار

 املخفضة بصفة دائمة

 " 
 ................................................................-ألف 

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

من مجموع الضريبة على الشركات طوال من اإلعفاء          -5°

من السنة  تبتدئسنوات محاسبية متتالية  (10عشر ) مدة

 املحاسبية األولى لالستغالل،
......................................................................... 

 

مؤسسات االعمال االجتماعية لإلدارات  °35

تهدف إلى إحداث أو  العمومية املحدثة بقانون، والتي

 اإلعفاءات  6املادة 

I.- اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها باألسعار

 املخفضة بصفة دائمة

 

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

اإلعفاءات املتبوعة بفرض دائم للضريبة بأسعار -باء 

 مخفضة

 

 °1 - 
في  ...تستفيد  الوكالة الخاصة  طنجة _البحر االبيض املتوسط -7°

 .املناطق املذكورة
 اإلعفاءات الدائمة من الضريبة املحجوزة في املنبع -جيم
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في الهالل األحمر المغربي إدراج  لىإيهدف هذا التعديل 

كلي من الضريبة ال الئحة األشخاص المستفيدين من اإلعفاء
من  ألف-I -6دة الماالمنصوص عليها في  على الشركات

بجمعية تم المدونة العامة للضرائب، علما ان األمر يتعلق 
الصادر في  1.57.31الظهير الشريف رقم فق و  تأسيسها

تتمتع و  (1957دجنبر  24) 1377فاتح جمادى الثانية 
 بصفة المنفعة العامة.

 

تدبير أو تنمية خدمات اجتماعية لفائدة منخرطيها 

من موظفي وأعوان الدولة كما هو منصوص عليه في 

قوانينها الداخلية، بالنسبة ملستحقات الدولة املترتبة 

عن الضريبة عن القيمة املضافة، وكذا عن جميع 

الضرائب والرسوم امللزمة بها أو الناتجة عن 

تي تقدمها ملنخرطيها سواء على املستوى الخدمات ال

 الوطني أو املحلي.

باإلضافة لواجبات التحفيظ والتسجيل والتمبر 

كيفما كانت طبيعتها، الخاصة بنقل أو شراء أو 

تسوية أو تفويت العقارات واملنقوالت واألصول التي 

 تدخل في محفظتها.

تستفيد املؤسسات القائمة في تاريخ دخول هذا 

يز التنفيذ من اإلعفاءات الواردة في هذه القانون ح

 املادة

الهالل األحمر املغربي، فيما يخص العمليات  -63

 املطابقة للغرض املحدد في نظامه األساس ي.
 

  تعفى من الضريبة على الشركات املحجوزة في املنبع: 

 عوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول املعتبرة في حكمها°1 -

  التالية:

الربائح وغيرها من عوائد املساهمة املدفوعة أو املوضوعة رهن   -

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

  املبالغ املقتطعة من األرباح ......................................................؛- 

املوزعة لتمكين الهيئات املكلفة و  املبالغ املقتطعة من األرباح -

  ...................؛بالتوظيف ....................

الربائح املقبوضة من لدن الهيئات املكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم -

  املنقولة ..........................................................؛

الربائح املقبوضة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري  -

 ؛  السالفة الذكر

....... 

-.......... 

 

 

األر باح والربائح الموزعة من طرف المنشآت الحاصلة  -

على امتياز إستغألل حق الهيدروكاربورات المنظمة 

 90 -21-بالقانون رقم
 .........................................................................

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

 الفرض الدائم للضريبة بأسعار مخفضة-دال 

1°-......................................................................... 
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 تخفيف الضغط الضريبي على الشركات القابضة 

صناديق االستثمار نظرا لعدم وجود شبكة واسعة و 

البلدان من اتفاقيات عدم االزدواج الضريبي مع 

اتفاقيات ابرمها  10اإلفريقية ( حاليا هناك فقط 

 الغابون ومصرو  املغرب مع كل من ساحل العاج

دول االتحاد و  السنغالو  ماليو  غينيا كوناكري و 

 املغرب العربي(.

يهدف هذا التدبير الى استثناء أيضا الشركات التي 

من الخضوع   amenagemetتقوم بأعمال التهيئة

ي مناطق التسريع الصناعي، باعتبار لسعر الضريبة ف

 أن هذه االعمال التدخل في أهداف هذه املناطق

 

 

 

 

 

 

 

اإلعفاءات املتبوعة بفرض دائم للضريبة بأسعار -باء 

 مخفضة

 

 °1.............................................. 

الرياضية املؤسسة طبقا ألحكام القانون رقم تستفيد الشركات  5°

املتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الصادر بتنفيذه الظهير  30.09

أغسطس  24) 1431من رمضان  13بتاريخ  1.10.150الشريف رقم 

2010:) 

من اإلعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال          -

 سنوات محاسبية (10عشر )  سنوات 5  مدة

 متتالية تتبتدئ من السنة املحاسبية األولى لالستغالل،

غير أنه تخضع  ...................................................° 6

للضريبة على الشركات وفق شروط القواعد 

العامة، الشركات التي تزاول أنشطتها في هذه 

التركيب أو و  ورش أشغال البناء  اطار املناطق في 

 التهيئة.أعمال 

 

 .في املناطق املذكورة ........تستفيد  الوكالة الخاصة  -°7

 

. 

تتمتع املنشآت املصدرة للمنتجات أو الخدمات ،باستثناء  املنشآت -3

املصدرة للمعادن املستعملة ،التي تحقق في السنة رقم أعمال حين 

فيما يخص  مجموع رقم األعمال  املذكور  بفرض الضريبة  التصدير  

 "الف" أدناه.I-19بالسعرين املنصوص عليهما في املادة 

 
ويطبق فرض الضريبة بالسعرين السالفي الذكر  وفق الشروط 

 بعده.IV-7املنصوص عليها في املادة 

ويطبق كذلك  فرض الضريبة بالسعرين املذكورين أعاله ،وفق 

بعده، على رقم اعمال املنشآت   X-7املنصوص عليها في املادة الشروط 

املحقق برسم  املبيعات  من منتجاتها  لفائدة املنشآت  املقامة  داخل 

 .مناطق التسريع الصناعي

II.- اإلعفاءات املؤقتة من الضريبة..................... 

 ...........................................................-باء.
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تمكين الشركات املكتسبة   يهدف هذا التعديل إلى. 1

 لصفة القطب املالي للدار البيضاء من اإلعفاء التام

غيرها من عوائد األسهم من الضريبة و  الدائم للربائحو 

عندما يتعلق األمر بتوزيع هذه املحجوزة من املنبع 

ذلك بالنظر و  املبالغ ألشخاص غير مقيمين باملغرب

 لالعتبارات التالية:

 

  تفعيل التوجيهات امللكية في الواردة في رسالته

إلى  2014أكتوبر  13السامية املوجهة بتاريخ 

املشاركين في الدورة التاسعة ملنتدى التنمية 

ورة إيجاد حلول التي ألح فيها على ضر و  بإفريقيا

مبتكرة من أجل إيجاد أدوات مالية جديدة من 

شأنها أن تواكب التحول االقتصادي للقارة 

 تنميتها املستدامة،و  اإلفريقية

 

  توحيد الجباية املطبقة على القطب املالي للدار

البيضاء مع ما هو معمول به في أقطاب مالية 

سنغفورة و  جزر موريسو  لكسمبورجو  كلندن  عاملية

 اإلعفاءات الدائمة من الضريبة املحجوزة في املنبع -جيم
 

  تعفى من الضريبة على الشركات املحجوزة في املنبع: 

األسهم وحصص املشاركة والدخول املعتبرة في  عوائد°1 -

  حكمها التالية:

من عوائد املساهمة املدفوعة أو املوضوعة رهن  الربائح وغيرها  -

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

  املبالغ املقتطعة من األرباح ......................................................؛- 

املوزعة لتمكين الهيئات املكلفة و  املبالغ املقتطعة من األرباح -

  .....؛بالتوظيف ..................................

الربائح املقبوضة من لدن الهيئات املكلفة بالتوظيف الجماعي -

  للقيم املنقولة ..........................................................؛

الربائح املقبوضة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري  -

 ؛  السالفة الذكر

........... 

-.......... 

 

من عوائد املساهمة املماثلة  الربائح وغيرها -

أو املقيدة في   املدفوعة أو املوضوعة رهن اإلشارة

حساب أشخاص غير مقيمين من قبل الشركات 

املكتسبة لصفة "القطب املالي للدار البيضاء"، 
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وجعل القطب املالي للدار البيضاء أكثر تنافسية مع 

 مثيالته في العالم،

 

  تعويض فقدان االستقطاب للقطب املالي للدار

البيضاء جراء التدابير املقترح إدراجها في القانون 

التي قفز سعر الضريبة بها من و  2020املالي لسنة 

 ، 15  الى%  %75،8

 

 صناديق و  جلب املزيد من الشركات القابضة

االستثمار للتوطين في القطب املالي للدار البيضاء 

تحسبا النسحاب مجموعة من الشركات من 

القطب جراء التدابير الواردة في مشروع قانون 

 ،2020املالية 

 

  استقطاب صناديق االستثمار املوجه إلفريقيا

وتمكين الشركات األجنبية من تجميع فروعها 

قطب مالي واحد ترقبا  املنتشرة في ربوع إفريقيا في

 إلنشاء منطقة التبادل الحر اإلفريقية،

 

. معالجة التمييز بين املنشأة املصدرة  داخل 2

املناطق التسريع الصناعي واملوجودة خارج هذا 

املناطق  خاصة وأن اإلعفاء لخمس سنوات 

تستفيد منه أيضا الشركات الرياضية  وشركات 

طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها 

 العمل ،
 

صلة على امتياز الربائح املوزعة من طرف املنشآت الحاو  األرباح -

 90 21-إستغألل حق الهيدروكاربورات املنظمة بالقانون رقم

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

 الفرض الدائم للضريبة بأسعار مخفضة-دال  .......... 

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

تتمتع املنشآت املصدرة للمنتجات أو الخدمات ،باستثناء  -°3

املنشآت املصدرة للمعادن املستعملة ،التي تحقق في السنة رقم 

 أعمال حين التصدير  فيما يخص  مجموع رقم األعمال  املذكور 

باإلعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال 

من السنة ( سنوات متتالية تبتدئ 5مدة خمس )

املحاسبية التي أنجزت خاللها عملية التصدير 

 .األولى

 ويطبق فرض الضريبة
"الف" I-19بفرض الضريبة  بالسعرين املنصوص عليهما في املادة و 

 أدناه.
ويطبق فرض الضريبة بالسعرين السالفي الذكر  وفق الشروط 

 بعده.IV-7املنصوص عليها في املادة 
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الخدمات املكتسبة لصفة القطب املالي  واملنشأة 

التي تزاول خدماتها كيفما كانت في مناطق 

الصناعي، وكون املنشأت السابقة قبل  التسريع

 ستيقى مستفيدة من هدا اإلعفاء  2020

 

 

 هذه المنشآت التي إلى تشجيعهذا التعديل يهدف . 3
التي توفر فرص شغل أنشطة ترحيل الخدمات  تمارس

اإلبقاء على ، وذلك بالتنصيص على كبيرة وعملة صعبة
ا من والذي يمكنه يهاالنظام الجبائي المطبق حاليا عل

 التالية: تاالستفادة من االمتيازا

اإلعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال  -
 األولى؛ محاسبيةال( سنوات 5خمس )ال

فرض الضريبة بالسعرين المنصوص عليهما في  -
 ."ألف"-I-19المادة 

مجموع رقم سيمكن هذا التدبير الذي سيطبق على و  
التصدير الذي تفادي ربط اإلعفاء بعامل من  أعمالها

 .يبقى شرطا ضمنيا

المنشآت و لإلشارة فإن هذه االمتيازات تطبق حاليا على 
داخل المنصات أنشطة ترحيل الخدمات  تمارسالتي 

مناطق  ........ويطبق كذلك  فرض الضريبة بالسعرين املذكورين 

 .التسريع الصناعي
 بأسعار وفرضها الضريبة من المؤقتة اإلعفاءات-II-6المادة 
 مؤقتة بصفة مخفضة

 ......................................................-ألف
 المؤقتة اإلعفاءات -باء
°1- .................................................... 
°2- ................................................... 
°3- ................................................... 
( 5من اإلعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس) تستفيد -°4

 :ستغاللالا في الشروع من تاريخ تبتدئ تتاليةسنوات المحاسبية األولى الم
 ؛التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيميالصناعية  الشركات -
والشركات التي تمارس أنشطة ترحيل الخدمات داخل أو -

خارج املنصات الصناعية املندمجة املخصصة لهذه 

األنشطة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

 بها العمل

III-  لتخفيض من الضريبة لفائدة الشركات التي تدخل  -   ا

 سنداتها إلى البورصة 

تتمتع الشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة بفتح رأس املال – 1

طوال خمس أو الزيادة فيه بتخفيض من الضريبة على الشركات 
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  المخصصة لهذه األنشطة الصناعية المندمجة
offshoring »  P2I  «.و خارجها 

 على غرار الشركات املصدرة وشركات الق

 طب املالي للدار البيضاء

سنوات متتابعة ابتداء من السنة املحاسبية املوالية لسنة ( 5)

 .ول أسعار البورصةتقييدها في جد
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  12رقم التعديل 

 املدونة العامة للضرائب

 06املادة 

 

 التعليل النص املقترح النص الحالي

 شروط اإلعفاء: -.IV – 7املادة  

-) ا 6يطبق اإلعفاء أو السعر النوعي املنصوص عليهما في املادة  -

 لفائدة:اعاله °( 1-باء

املنشآت املصدرة، برسم البيع األخير املنجز والخدمة األخيرة  .1

املقدمة  داخل تراب اململكة واللذين نتج عنهما التصدير 

 بصورة مباشرة وفورية؛

املنشآت الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي،  .2

برسم رقم أعمالها املحقق  منبيع املنتجات املصنعة إلى 

 املصدرة املشار إليها أعاله التي تقوم بتصديرها.املنشآت 

ويجب أن يثبت هذا التصدير بكل الوثائق التي تشهد على خروج 

 املنتجات املصنعة من التراب الوطني.

 شروط اإلعفاء: -.IV – 7املادة  

إلعفاء أو السعر النوعي املنصوص عليهما في املادة يطبق ا-

 أعاله لفائدة:°( 1-باء-) ا 6

 

املنشآت املصدرة، برسم البيع األخير املنجز  .1

والخدمة األخيرة املقدمة داخل تراب اململكة 

واللذين نتج عنهما التصدير بصورة مباشرة 

 وفورية؛

التي تزاول  أو الفالحيةاملنشآت الصناعية  .2

أنشطة محددة بنص تنظيمي، برسم رقم 

أو أعمالها املحقق  من بيع املنتجات املصنعة 

لم يتوقف املغرب على مدار الزمن عن تقوية استراتيجية في 

القطاع الفالحي، وهي االستراتيجية التي تقوم على انخراط 

مجموعة من الفاعلين بهدف خلق فالحة عصرية وتضامنية 

 تعتمد على األسواق الداخلية والخارجية.

ص الفالحة املعتمدة على التصدير، فإن الهدف وفيما يخ

املنشود هو تطوير  هذه الفالحة بالشكل الذي تنسجم فيه مع 

قواعد السوق الدولي بفضل استثمارات خاصة تقوم على 

تقنيات حديثة، ألن العوملة، ومستلزمات الجودة، حتمت على 

املتعاملين في هذا القطاع تنظيم أنفسهم ومباشرة مجموعة من 

إلصالحات بهدف ضمان التواجد الدائم في السوق الدولية ا

 خاصة.
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  وتحدد كيفيات اإلدالء بالوثاءق املذكورة بنص تنظيمي؛

مقدمي الخدمات واملنشآت الصناعية التي تزاول أنشطة  .3

برسم رقم أعمالهم املحقق بالعمالت  محددة بنص تنظيمي،

األجنبية مع املنشآت املقامة بالخارج أو في املناطق الحرة 

للتصدير واملطابق للعمليات املتعلقة بمنتجات مصدرة من 

 طرف منشآت أخرى.

غير أن اإلعفاء أو السعر النوعي املشار إليهما أعاله، ال يطبقان فيما 

أعاله إال على رقم  3و 1شار إليها في يخص املنشآت املقدمة للخدمات امل

 األعمال املنجز بعمالت أجنبية.

 يراد بتصدير الخدمات كل عملية تستغل أو تستعمل في الخارج.

ط السالفة الذكر سقوط الحق في يترتب عن عدم مراعاة الشرو 

عفاء وفي تطبيق السعر النوعي، املشار إليهما أعاله، دون اإلخالل اإل 

 أدناه. 208و 186والزيادات املنصوص عليها في املادتين بتطبيق الذعيرة 

 

 

 

 

إلى املنشآت املصدرة املشار إليها  الفالحية

 أعاله التي تقوم بتصديرها.

ويجب أن يثبت هذا التصدير بكل الوثائق التي 

 أو الفالحيةتشهد على خروج املنتجات املصنعة 

 من التراب الوطني.

وتحدد كيفيات اإلدالء بالوثائق املذكورة بنص 

  تنظيمي؛

أو مقدمي الخدمات واملنشآت الصناعية  .3

التي تزاول أنشطة محددة بنص  لفالحيةا

تنظيمي، برسم رقم أعمالهم املحقق 

بالعمالت األجنبية مع املنشآت املقامة 

بالخارج أو في املناطق الحرة للتصدير 

للعمليات املتعلقة بمنتجات مصدرة واملطابق 

 من طرف منشآت أخرى.

غير أن اإلعفاء أو السعر النوعي املشار إليهما أعاله، 

ال يطبقان فيما يخص املنشآت املقدمة للخدمات املشار 

أعاله إال على رقم األعمال املنجز بعمالت  3و 1إليها في 

 أجنبية.

وبفضله أصبحت الصادرات الفالحية منظمة في إطار 

مجموعات موحدة تقوم بالتصدير املباشر لفائدة مجموعة من 

الوحدات األخرى تشتغل في اإلنتاج. وهكذا فإن هذه الوحدات 

املجموعات  اإلنتاجية هي مصدر عمليات التصدير التي تقوم بها

املوحدة املذكورة. إال أنها ال تستفيد من بعض االمتيازات 

الجبائية املتعلقة بالتصدير والتي تحصل عليها املنشآت التي 

 تقوم بالتصدير املباشر.

لدى فإن هذه الوحدات اإلنتاجية في حاجة ماسة إلى املزيد من 

الدعم، خاصة على املستوى الجبائي لكونها مصدرا للعملة 

 لصعبة ولتشغيل اليد العاملة.ا

من املدونة العامة  6وتجدر اإلشارة إلى أن مقتضيات املادة 

للضرائب تنص على أن املقاوالت املصدرة للمنتجات أو 

الخدمات التي تحقق في السنة رقم أعمال حين التصدير املباشر 

 تستفيد فيما يخص مجموع رقم األعمال:

الشركات أو باإلعفاء من مجموع الضريبة على  -

سنوات متتالية  5الضريبة على الدخل طوال مدة 

تبتدئ من السنة املحاسبية التي أنجزت خاللها عملية 

 التصدير األولى.
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- Vينسخ  

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

VI-............................................ 

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

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

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

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

-IX 

 لالستفادة.......................................

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

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

 التنظيم الجمركي الجاري بهما العمل.

يراد بتصدير الخدمات كل عملية تستغل أو 

 عمل في الخارج.تست

يترتب عن عدم مراعاة الشروط السالفة الذكر سقوط 

الحق في اإلعفاء وفي تطبيق السعر النوعي، املشار إليهما 

أعاله، دون اإلخالل بتطبيق الذعيرة والزيادات املنصوص 

 أدناه. 208و 186عليها في املادتين 

- Vينسخ 

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

VI-......................................... 

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

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

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

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

-IX 

 لالستفادة.....................................

فيما يخص  % 17,5وبفرض الضريبة بسعر مخفض  -

فيما يخص الضريبة  %20الضريبة على الشركات أو 

 على الدخل، فيما بعد هذه املدة.

 

 

ونة حصرت االستفادة من االمتيازات من املد 7لكن املادة 

 املذكورة بالنسبة للوحدات التي تقوم بالتصدير املباشر للخارج.

غير أن هذا التقييد يشكل عائقا بالنسبة للمقاوالت املنتجة 

للمواد املصدرة، وهو ما له مساس مباشر على مردودية تلك 

 املقاوالت والتي تساهم بشكل غير مباشر في عمليات التصدير 

التي تجلب العملة الصعبة للبالد.وبناءا عليه تدخل املشرع ملد 

 االعفاء الجزئي ليشمل التصدير الغير مباشر

وعليه، وعلى غرار ما تم التنصيص عليه بالنسبة للتصدير 

غير املباشر في القطاع الصناعي بموجب مشروع قانون املالية 

قترح تمديد وضمانا ملبدئ العدالة الجبائية، فإنه ي 2017لسنة 

نفس االمتيازات إلى املقاوالت في القطاع الفالحي والتي تحقق 

 رقم معامالت بالنسبة للمنتوجات املفوتة للمقاوالت املصدرة. 
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-X  1ا باء – 6 –لالستفادة من األحكام املنصوص عليها في املادة °

يجب احترام )الفقرة الثالثة( أعاله، ° 1ألف –)الفقرة الثالثة(   واا 

 الشروط التالية: 

أن يتم تحويل املنتجات املوجهة للتصدير بين املنشآت املقامة في -

املناطق الحرة للتصدير واملنشآت املقامة خارج هذه املناطق، وفق 

اقفة، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛  األنظمة الجمركية الو

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

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

 التنظيم الجمركي الجاري بهما العمل.

-X ا – 6 –ملنصوص عليها في املادة لالستفادة من األحكام ا

 )الفقرة الثالثة(° 1باء 

)الفقرة الثالثة( أعاله، يجب احترام الشروط ° 1ألف –واا 

 التالية:

أن يتم تحويل املنتجات املوجهة للتصدير بين املنشآت  -

املقامة في املناطق الحرة للتصدير واملنشآت املقامة خارج 

اقفة، طبقا هذه املناطق، وفق األنظمة الجمركي ة الو

 للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛

 

وتبعا له، فإن التصدير املذكور يجب أن يكون مبررا بجميع 

الوثائق التي تشهد بخروج املنتوجات الفالحية من التراب 

 الوطني. 

الهدف املنشود هو تطوير هذه الفالحة ولإلشارة فإن 

 بالشكل الذي تنسجم فيه مع قواعد السوق الدولية
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  13رقم التعديل 

 املدونة العامة للضرائب

 06املادة 

 : العائدات املفروضة عليها الضريبة9 املادة

 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 : العائدات املفروضة عليها الضريبة09 املادة

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

 :العائدات املالية املتكونة من-باء 

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

2- ........................................................ 

 الفوائد الجارية وعائدات مالية أخرى؛   -3

 

 الباقي بدون تغيير

 

 

 : العائدات املفروضة عليها الضريبة09الفصل 

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

 :العائدات املالية املتكونة من-باء 

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

2- ........................................................ 

الجارية وعائدات مالية  الفوائد-3

تتعدى مبلغ الفوائد املضمنة في  أال شريطة ،أخرى 

 .خانة املصاريف

 الباقي بدون تغيير
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                                                         14 التعديل رقم 

 للضرائب املدونة العامة 

 6املادة 

مكررة  9املادة   
 كما جاءت باملدونة املادة  التعديل التعليل

 تبرير التعديل :

 

الشركات املكتسبة لصفة القطب  تمكين إلىيهدف هذا التعديل 

غيرها من و  الدائم للربائحو  املالي للدار البيضاء من اإلعفاء التام

عندما يتعلق األمر عوائد األسهم من الضريبة املحجوزة من املنبع 

ذلك بالنظر و  بتوزيع هذه املبالغ ألشخاص غير مقيمين باملغرب

 لالعتبارات التالية:

 

  تفعيل التوجيهات امللكية في الواردة في رسالته السامية

إلى املشاركين في الدورة  2014أكتوبر  13املوجهة بتاريخ 

ورة التي ألح فيها على ضر و  التاسعة ملنتدى التنمية بإفريقيا

إيجاد حلول مبتكرة من أجل إيجاد أدوات مالية جديدة من 

 شأنها أن تواكب التحول االقتصادي للقارة اإلفريقية

 تنميتها املستدامة،و 

  توحيد الجباية املطبقة على القطب املالي للدار البيضاء مع

 لكسمبورجو  كلندن  ما هو معمول به في أقطاب مالية عاملية

العائدات غير الخاضعة  –املكررة.  9املادة 

 للضريبة

تستثنى من العائدات الخاضعة للضريبة  

  عائدات التفويت املتأتية من العمليات التالية:

عمليات استحفاظ السندات املنصوص -°1-

الصادر بتنفيذه  24-01رقم عليها في القانون 

بتاريخ فاتح ربيع  04.04.1الظهير الشريف رقم 

  (؛2004أبريل  21) 1425األول 

عمليات إقراض السندات املحققة طبقا  -  °2

للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها 

  العمل واملتعلقة بالسندات التالية:

صة القيم املنقولة املقيدة في جدول أسعار بور  -

 ………………………………..القيم

العائدات غير الخاضعة  –املكررة.  9املادة 

 للضريبة

العائدات الخاضعة للضريبة تستثنى من  

  عائدات التفويت املتأتية من العمليات التالية:

عمليات استحفاظ السندات املنصوص -°1-

الصادر بتنفيذه  24-01عليها في القانون رقم 

بتاريخ فاتح ربيع  04.04.1الظهير الشريف رقم 

  (؛2004أبريل  21) 1425األول 

بقا عمليات إقراض السندات املحققة ط -  °2

للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها 

  العمل واملتعلقة بالسندات التالية:

القيم املنقولة املقيدة في جدول أسعار بورصة  -

 ………………………………..القيم



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

318 
 

وجعل القطب املالي للدار البيضاء سنغفورة و  جزر موريسو 

 أكثر تنافسية مع مثيالته في العالم،

  تعويض فقدان االستقطاب للقطب املالي للدار البيضاء

 2020جراء التدابير املقترح إدراجها في القانون املالي لسنة 

 .15  الى%  75،8الضريبة بها من %التي قفز سعر و 

 ق االستثمار صناديو  جلب املزيد من الشركات القابضة

للتوطين في القطب املالي للدار البيضاء تحسبا النسحاب 

مجموعة من الشركات من القطب جراء التدابير الواردة في 

 ،2020مشروع قانون املالية 

  استقطاب صناديق االستثمار املوجه إلفريقيا وتمكين

الشركات األجنبية من تجميع فروعها املنتشرة في ربوع 

الي واحد ترقبا إلنشاء منطقة التبادل إفريقيا في قطب م

 الحر اإلفريقية،

 

 تخفيف الضغط الضريبي على الشركات القابضة 

صناديق االستثمار نظرا لعدم وجود شبكة واسعة من و 

اتفاقيات عدم االزدواج الضريبي مع البلدان اإلفريقية ( 

اتفاقيات ابرمها املغرب مع كل من  10حاليا هناك فقط 

 ماليو  غينيا كوناكري و  الغابون ومصر و  ساحل العاج

 دول االتحاد املغرب العربي(.و  السنغالو 

 

عمليات تفويت عناصر األصول املحققة بين  -3-

صناديق التوظيف الجماعي و  املؤسسة املبادرة

 ………………………للتسنيد 

استرجاع املبيع املتعلقة و  عمليات تفويت -- 4

املحققة بين و  بالعقارات الواردة في األصول 

املنشآت في إطار عقد بيع الثنيا، مع مراعاة 

 الشروط

…………………………………………………التالية

………………………… 

 5-  عمليات تفويت القيم املنقولة املنجزة 

من طرف الشركات املكتسبة لصفة 

"القطب املالي للدار البيضاء" طبقا 

للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

 بها العمل .

 

عمليات تفويت عناصر األصول املحققة بين  -3-

صناديق التوظيف الجماعي و  املؤسسة املبادرة

 ………………………للتسنيد 

استرجاع املبيع املتعلقة و  ات تفويتعملي -- 4

املحققة بين و  بالعقارات الواردة في األصول 

املنشآت في إطار عقد بيع الثنيا، مع مراعاة 

الشروط 

…………………………………………………التالية

………………………… 
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  15رقم   التعديل

 املدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل املقترح النص األصلي 

 الضريبة سعر 19.-  املادة

I -للضريبة العادي . السعر 

 :يلي كما الشركات على الضريبة تحتسب

 :التالي التصاعدية املبينة في الجدول  باألسعار – ألف

 

 السعر بالدرهم( (الصافي الربح مبلغ

 10%  300.000یساوي  یقل أو

 %20  1.000.000إلى  300.001من 

 %31  1.000.000يفوق 

 

 السعر املطبق على الشريحة التي يفوق فيها مبلغ الربحغير أن 

 بالنسبة: %20 يحدد في( درهم 1.000.000الصافي مليون )

 الضريبة سعر 19.-  املادة

I -للضريبة العادي . السعر 

 :يلي كما الشركات على الضريبة تحتسب

 :التالي التصاعدية املبينة في الجدول  باألسعار – ألف

 

 السعر بالدرهم( (الصافي الربح مبلغ

 10%  300.000یساوي  یقل أو

 %20  1.000.000إلى  300.001من 

 %31  1.000.000يفوق 
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  أعاله؛ (3° -"دال"  – I) 6 املادة في عليها للمنشآت املنصوص1°-

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

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

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

 -"باء"  – I) 6 املادة في عليها ...............املنصوص للشركات-°6

 أعاله؛ (°5

°7- .................................................... 

 أعاله. (5° -"جيم"  – II) 6املادة  ...................-8°

 

 

 

 ....................... %31و يخفض سعر الجدول من 

 ......................................... في هذا النشاط.

 

غير أن السعر املطبق على الشريحة التي يفوق فيها مبلغ 

 %20 يحدد في( درهم 1.000.000الصافي مليون ) الربح

 بالنسبة:

 (3° -"دال"  – I) 6 املادة في عليها للمنشآت املنصوص1°-

  أعاله؛

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

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

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

"باء"  – I) 6 املادة في عليها ...............املنصوص ركاتللش-°6

 أعاله؛ (°5 -

°7- .................................................... 

 أعاله؛ (5° -"جيم"  – II) 6املادة  ...................-8°

التي تمارس أنشطة ترحيل الخدمات داخل  للشركات -°9

املندمجة املخصصة لهذه  أو خارج املنصات الصناعية

 (4° -"باء"  – II) 6 املادة في عليها األنشطة  املنصوص

 أعاله.

 ....................... %31 و يخفض سعر الجدول من

 ......................................... في هذا النشاط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفس التبرير للمالءمة 
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 التعديل رقم 16 

 املدونة العامة للضرائب

 06املادة 

 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

املفروضة عليها  : اإلقرار بالحصيلة20 املادة  

 الضريبة وبرقم األعمال

I- يجب على الشركات سواء أكانت خاضعة للضريبة

 على الشركات...............................................................

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

يتضمن هذا اإلقرار املراجع املتعلقة باألداءات 

أدناه ويجب أن  170و 169املنجزة عمال بأحكام املادتين 

يكون مرفقا باألوراق امللحقة املحددة قائمتها بنص تنظيمي 

رقم التعريف املوحد وببيان للمبيعات عن كل زبون باعتماد 

 للمقاولة ووفق نموذج تعده اإلدارة.

 الباقي بدون التغيير

املفروضة عليها  : اإلقرار بالحصيلة20الفصل 

 الضريبة وبرقم األعمال

I- يجب على الشركات سواء أكانت خاضعة

 للضريبة على الشركات ....................................................

إلقرار املراجع املتعلقة باألداءات يتضمن هذا ا

أدناه ويجب أن  170و 169املنجزة عمال بأحكام املادتين 

باعتماد رقم التعريف  .......يكون مرفقا باألوراق امللحقة 

وذلك  املوحد للمقاولة ووفق نموذج تعده اإلدارة،

 2022ابتداء من السنة املحاسبية 

 الباقي بدون تغيير

 

 

للملزمين وخصوصا التجار واملقاوالت فتح املجال 

 الصغرى واملتوسطة من أجل االستعداد لهذا اإلجراء.

 



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

322 
 

 17التعديل   رقم 

 مكررة 20املادة 

 التعليل التعديل املقترح دونة العامة للضرائبالنص األصلي للم

 حالة في للضريبة الخاضعين التزامات- المكررة 20 المادة
  المجموعة أعضاء الشركات بين االستثمار تحويل أموال

 الشروط وفق االستثمار أموال تحويل عمليات لتحقيق
 يجب أدناه، I – المكررة 161 المادة في عليها المنصوص

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

 .للمجموعة لالنضمام .....................................
 مكونات تغيير حالة وفي

 ............................المجموعة
 خالل .................................................

 .المنصرمة المحاسبية السنة
 ................................. الشركة على كذلك ويجب

 أموال تحويل عمليات جميع ...............................
 خالل المجموعة أعضاء الشركات بين تمت التي االستثمار

 عملية بعد األموال هذه مآلوكذا  معينة محاسبية سنة
 .......التحويل

 الشركات بين االستثمار تحويل أموال حالة في للضريبة الخاضعين التزامات- المكررة 20 المادة
  المجموعة أعضاء
 عليها المنصوص الشروط وفق والمالية المجسدة وغير المجسدة المستعقرات تحويل عمليات لتحقيق

 ............................................. يجب أدناه، I – المكررة 161 المادة في
.............................................................. 

 .للمجموعة لالنضمام .................................
 ............................المجموعة مكونات تغيير حالة وفي

 .المنصرمة المحاسبية السنة خالل .................................................
 .................................... الشركة على كذلك ويجب

والمالية  المجسدة وغير المجسدة المستعقرات تحويل عمليات جميع .............................
 بعد المستعقرات هذه مآلوكذا  معينة محاسبية سنة خالل المجموعة أعضاء الشركات بين تمت التي

 .المذكورة المستعقرات مآل تغيير .............التحويل عملية
 .......................................... الشركة على ويجب

............................................................. 
 .المجموعة إلى االنضمام خاللها تم التي المحاسبية............

 ببيان، تدلي أن المذكورة المستعقرات بتحويل قامت التي الشركات على ويجب
............................................. 

 
يهدف التعديل المقترح إلى توسيع نطاق 

 إعادةتطبيق النظام التحفيزي المخول لفائدة 
 عملياتليشمل  الشركات مجموعات هيكلة
والمالية  المجسدة غير المستعقرات تحويل

 المستعقرات تحويل عملياتباإلضافة إلى 
 المجسدة المنصوص عليها حاليا.
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 التعليل التعديل املقترح دونة العامة للضرائبالنص األصلي للم

 .المذكورة االستثمار أموال مآل تغيير ........................
 الشركة على ويجب

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

 إلى االنضمام خاللها تم التي المحاسبية............
 .المجموعة

 االستثمار أموال بتحويل قامت التي الشركات على ويجب
 ................................... ببيان، تدلي أن المذكورة

 .بالتحويل المعنية المحاسبية السنة ...........................
 االستثمار أموال تحويل من المستفيدة الشركات على ويجب

 .......................................... تدلي أن المذكورة
 وكذا .............................................

 إدراجها سيعاد التي وتلك للخصم القابلة اإلهتالكات مخصصات
 .للضريبة الخاضعة الحصيلة في

 أحد سحب حالة في أو المجموعة من شركة خروج حالة وفي
 تنتمي ال شركة إلى تفويته أو االستثمار أموال

 .........للمجموعة
............................................................. 

 ".المعنية المحاسبية السنة اختتام ............................

 .بالتحويل المعنية المحاسبية السنة .............................
 تدلي أن المذكورة المستعقرات تحويل من المستفيدة الشركات على ويجب

................................................. 
 للخصم القابلة والمؤن  اإلهتالكات مخصصات وكذا .............................................

 .للضريبة الخاضعة الحصيلة في إدراجها سيعاد التي وتلك
 شركة إلى تفويته أو المذكورة المستعقرات أحد سحب حالة في أو المجموعة من شركة خروج حالة وفي

 للمجموعة، تنتمي ال
 اختتام...........................................................................................

 ".المعنية المحاسبية السنة
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 18التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب                                                                    

 6املادة 

 املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتخفيض اإلعفاءات وفرض الضريبة بالسعر املخفض 31 املادة 

 :الضريبة

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

 اإلعفاءات املتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض-باء 

 تنسخ1°-

 تتمتع املنشآت الفندقية ......................................-2°

 أعاله. VI-7وفق الشروط املنصوص عليها في املادة 

 من: تستفيد املنشآت التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي-°3

املتتالية ابتداء من تاريخ  األولى( سنوات 5االعفاء الكلي طوال الخمس )-

 .الشروع في استغاللها
( أدناه فيما 7°-"واو"-II)73وبفرض الضريبة بالسعر املنصوص عليه في املادة 

 بعد هذه املدة.

 

وفرض الضريبة بالسعر املخفض وتخفيض  اإلعفاءات 31املادة 

 الضريبة:

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

 اإلعفاءات املتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض-باء 

 تنسخ1°-
 تتمتع املنشآت الفندقية ......................................-2°

 أعاله. VI-7وفق الشروط املنصوص عليها في املادة 

 من: تستفيد املنشآت التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي-°3

املتتالية ابتداء من تاريخ  األولى( سنوات 5الكلي طوال الخمس ) اإلعفاء-

 .الشروع في استغاللها
( أدناه فيما 7°-"واو"-II)73وبفرض الضريبة بالسعر املنصوص عليه في املادة 

 بعد هذه املدة.
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نفس التعليل الذي قدمناه 

بخصوص هذه املنشأت في املادة 

6(I-"3°-"دال) ملعالجة التمييز

بين املنشأة املصدرة  داخل 

املناطق التسريع الصناعي 

 واملوجودة خارج هذا النطاق
 

 

غير  أنه تخضع للضريبة على الدخل  وفق الشروط القواعد العامة ،املنشآت 

 .التي تزاول أنشطتها في هذه املناطق في إطار ورش أشغال البناء أو التركيب

 الفرض الدائم للضريبة بالسعر املخفض:-جيم 

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

باإلعفاء  ( أعاله3°-"دال"-I)6املنشآت املنصوص عليها في املادة تتمتع -3°

( 5من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس )

سنوات متتالية تبتدئ من السنة املحاسبية التي أنجزت 

 .خاللها عملية التصدير األولى

 ( أدناه.7°-"واو"-II)73بفرض الضريبة بالسعر املنصوص عليه في املادة  و

يطبق فرض الضريبة املذكور بالسعر املخفض وفق الشروط املنصوص و 

 أعاله. IV-7عليها في املادة
على رقم أعمال املنشآت املحقق برسم املبيعات  من  .......ويطبق كذلك فرض 

 .منتجاتها  لفائدة  املنشآت املقامة  داخل مناطق  التسريع الصناعي

II.- فضالفرض املؤقت للضريبة بالسعر املخ 

 ينسخ -ألف 

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

 ) الباقي ال تغيير فيه

غير  أنه تخضع للضريبة على الدخل  وفق الشروط القواعد العامة ،املنشآت 

 .في هذه املناطق في إطار ورش أشغال البناء أو التركيبالتي تزاول أنشطتها 

 الفرض الدائم للضريبة بالسعر املخفض:-جيم 

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

( أعاله بفرض 3°-"دال"-I)6تتمتع املنشآت املنصوص عليها في املادة -3°

 ( أدناه.7°-"واو"-II)73املادة الضريبة بالسعر املنصوص عليه في 

يطبق فرض الضريبة املذكور بالسعر املخفض وفق الشروط املنصوص و 

 أعاله. IV-7عليها في املادة
ويطبق كذلك فرض الضريبة بالسعر املخفض السالف الذكر ،وفق الشروط  

أعاله، على رقم أعمال املنشآت املحقق برسم  X-7املنصوص عليها في املادة 

ت  من منتجاتها  لفائدة  املنشآت املقامة  داخل مناطق  التسريع املبيعا

 .الصناعي

 
II.- الفرض املؤقت للضريبة بالسعر املخفض 

 ينسخ -ألف 

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

 ) الباقي ال تغيير فيه(
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 19التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب

 6املادة 

 

 باملدونةاملادة  التعديل التعليل

إلى مراجعة السقف  لالتعدي اهدف هذي

املحدد لتطبيق الضريبة على الدخل بالنظام 

الجزافي والذي لم يشهد تغيرا منذ إحداثه 

بالرغم من تغير الوضع االقتصادي ومستوى 

األسعار وكذا شروط اختيار نظام املقاول 

وتشجيع الذاتي ملواكبة نجاح هذا النظام 

أكبر عدد من الشباب لالنخراط فيه ودعم 

إدماجهم في سوق الشغل وضمان املواكبة 

الالزمة للصندوق الجديد لدعم تمويل 

 املبادرة املقاوالتية.

 المبسطة شروط تطبیق نظام النتیجة الصافیة:  39المادة 

يطبق نظام النتيجة الصافية المبسطة بناء على اختيار 

غير انه ال يسري على الخاضعين ............................ . 

للضريبة الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي دون احتساب 

الضريبة على القيمة المضافة أو المرحل إلى السنة دون احتساب 

 : الضريبة على القيمة المضافة
 

 : درھم إذا تعلق األمر باألنشطة التالية 4.000.000  1°- 

 شطة التجارية؛األن-

 األنشطة الصناعية أو الحرفية؛-

 مجهز سفن الصيد البحري؛-

درھم إذا تعلق األمر بمقدمي الخدمات أو  1.000.000 2°- 

 . أعاله 30المادة  المهن أو مصادر الدخول المشار إليها في

 

يظل 

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

شروط تطبيق نظام النتيجة الصافية  .- 39ملادة ا

املبسطة يطبق نظام النتيجة الصافية املبسطة بناء على 

يسري على الخاضعين للضريبة  الغير انه  ..........اختيار 

الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي دون احتساب 

الضريبة على القيمة املضافة أو املرحل إلى السنة دون 

 :احتساب الضريبة على القيمة املضافة

 التالية باألنشطة األمر  درهم إذا تعلق  2.000.000 - 1° 

 التجارية؛ األنشطة - :

 الحرفية؛الصناعية أو  األنشطة - 

 مجهز سفن الصيد البحري؛ - 

بمقدمي الخدمات أو  األمردرهم إذا تعلق   500.000 - 2° 

-"1°) 30املادة  املهن أو مصادر الدخول املشار إليها في 

 ....يظل اختيار  . أعاله ( 2°و جيم"
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 20التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب

 6املادة 

 

 باملدونة املادة  التعديل التعليل

إلى مراجعة السقف  لالتعدي اهدف هذي

املحدد لتطبيق الضريبة على الدخل 

بالنظام الجزافي والذي لم يشهد تغيرا منذ 

إحداثه بالرغم من تغير الوضع 

االقتصادي ومستوى األسعار وكذا 

شروط اختيار نظام املقاول الذاتي 

ملواكبة نجاح هذا النظام وتشجيع أكبر 

عدد من الشباب لالنخراط فيه ودعم 

في سوق الشغل وضمان إدماجهم 

املواكبة الالزمة للصندوق الجديد لدعم 

 تمويل املبادرة املقاوالتية.

 

 : شروط تطبیق نظام الربح الجزافي 41املادة 

أدناه 44 و 43  في المادتين....... يطبق نظام الربح الجزافي بناء 

 : ال يمكن أن يسري على هغير أن. 
 

 تنظيمي؛بنص ......... الخاضعين للضريبة- 1°-

الخاضعين للضـريبـة الذيـن يتجـاوز رقـم أعمـالهـم  °2 -

 : السنــوي أو المقدر للسنة باعتبار الضريبة على القيمة المضافة
 

درھم إذا تعلق األمر باألنشطة المشار إليها  2.000.000( أ 

 أعاله؛ 1 - 39° في المادة 

درھم إذا تعلق األمر بمقدمي الخدمات أو 1.000.000 ( ب 

 . أعاله  30المهن أو مصادر الدخول المشار إليها في المادة 
 ......................... يظل اختيار 

 

 

 . شروط تطبيق نظام الربح الجزافي- 41املادة 

يطبق نظام الربح الجزافي بناء على اختيار يجب أن يعبر عنه الخاضع  

للضريبة على الدخل وفق الشروط الشكلية وفي املواعيد املنصوص 

 يمكن أن يسري على إالأدناه. غير أنه  44و 43عليها في املادتين 

الخاضعين للضـريبـة   -2°بنص تنظيمي؛  ...الخاضعين للضريبة  - °1 :

جـاوز رقـم أعمـالهـم السنــوي أو املقدر للسنة باعتبار الضريبة الذيـن يت

 :القيمة املضافة 1على 

املشار إليها في املادة  باألنشطة األمردرهم إذا تعلق 1.000.000أ( : 

 عاله‘أ 1 -39°

بمقدمي الخدمات أو املهن أو  األمردرهم إذا تعلق  250.000ب(

 أعاله( 2°و جيم" –" 1°) 30 مصادر الدخول املشار إليها في املادة

 ...................................يظل  

 ...........................................وفي حالة العكس،  .
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 21التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب

 6املادة 

 

 باملدونة املادة  التعديل التعليل

إلى مراجعة السقف  يهدف هذا التعديل

املحدد لتطبيق الضريبة على الدخل بالنظام 

الجزافي والذي لم يشهد تغيرا منذ إحداثه 

بالرغم من تغير الوضع االقتصادي ومستوى 

األسعار وكذا شروط اختيار نظام املقاول 

الذاتي ملواكبة نجاح هذا النظام وتشجيع 

أكبر عدد من الشباب لالنخراط فيه ودعم 

في سوق الشغل وضمان املواكبة إدماجهم 

الالزمة للصندوق الجديد لدعم تمويل 

 املبادرة املقاوالتية.

 

 شروط التطبیق: المكررة مرتین  42المادة 

- .I  يطبق نظام المقاول الذاتي .............................. 

 

- .II الختيار نظام المقاول الذاتي، يجب احترام الشروط التالية : 
 

أال يتجاوز رقم األعمال السنوي المحصل عليه يجب -ألف 

 : الحدود التالية
 

 درھم فيما يتعلق باألنشطة الصناعية 2.000.000  •

 األنشطة الحرفية؛و التجاريةو

 . درھم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات 1.000.000  •
 

 الباقي دون تغيير

 

 .شروط التطبيق-املكررة مرتين  42املادة 

  I -.- بعده......ز.طبق نظام املقاول الذاتي ي 

. II -. نظام املقاول الذاتي، يجب احترام الختيار

 :الشروط التالية

السنوي  األعماليتجاوز رقم  أاليجب  -ألف  :

 :املحصل عليه الحدود التالية

 الصناعية باألنشطةدرهم فيما يتعلق  500.000

 الحرفية؛ األنشطةو  التجاريةو 

 .ا يتعلق بمقدمي الخدماتدرهم فيم 200.000

 ................ ........باء  

 .بموجب نص تنظيمي  ...........................

 



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

329 
 

 22التعديل رقم    

 57املادة 
 التعليل النص املقترح النص األصلي

 اإلعفاءات- 57املادة 

 تعفى من الضريبة على الدخل 

املدفوعة التعويضات املصروفة لتغطية املصاريف     -1

خالل مزاولة وظيفة أو عمل بشرط إثبـاتها سواء صرفت بناء 

على قوائم تتضمن بيان املصاريف املتعلقة بها أو صرفت 

 بصورة جزافية..............

2-    ..................... 

( درهم 6.000التعويض الشهري اإلجمالي في حدود ستة آالف ) - 16°°16

 املنهي التكوين أو العالي التعليم خريج املتدرب إلى املدفوععن التدريب 

 (24) وعشرين أربعة الخاص وذلك ملدة القطاع منشآت لدن من املعين

 شهرا.

ال يجوز ان يستفيد نفس املتدرب مرتين من اإلعفاء ) ب

 املذكور؛

 اإلعفاءات- 57لفصل ا

 تعفى من الضريبة على الدخل 

التعويضات املصروفة لتغطية املصاريف املدفوعة     -1

خالل مزاولة وظيفة أو عمل بشرط إثبـاتها سواء صرفت 

املصاريف املتعلقة بها أو بناء على قوائم تتضمن بيان 

 صرفت بصورة جزافية..............

2-    ..................... 

( درهم 6.000التعويض الشهري اإلجمالي في حدود ستة آالف )  -16°°

املنهي  التكوين أو العالي التعليم خريج املتدرب إلى املدفوععن التدريب 

 القطاع منشآت لدن من املعين أو الحاصل على شهادة البكالوريا

 شهرا. (24) وعشرين أربعة الخاص وذلك ملدة

مع ال يجوز ان يستفيد نفس املتدرب مرتين من اإلعفاء املذكور؛  )ب

شهر في حالة فسخ اتفاقية  24األخذ بعين االعتبار املدة املتبقية من 

أشهر األولى من تاريخ إبرامها وفق املقتضيات  6التدريب خالل 

 والتنظيمية املعمول بها؛التشريعية 

  23- ................................................ 

  

  تيسير الولوج واالندماج في سوق الشغل

للشباب كما جاء في الخطاب امللكي  بالنسبة

السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرملانية ليوم 

 ؛2017أكتوبر  13

  تشجيع املنشآت على منح الفرصة لحاملي

وريا والباكالوريا املهنية خاصة شهادة البكال

 للقيام بتداريب داخل املقاولة؛ 

  منح فرصة ثانية لحاملي الشهادات للقيام

بتداريب داخل املقاوالت في حالة فسخ 

 اإلتفاقية األولى؛

  من املدونة العامة  16-57ضمان تطابق املادة

 23) 1.93.16للضرائب مع محتوى القانون رقم 

( املنظم لعقود التدريب من أجل 1993مارس 

 االدماج كما وقع تتميمه وتغييره.

  14من القانون  4للتوضيح وللمالئمة مع املادة-

التي تنص على إمكانية اإلستفادة من  101



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

330 
 

  

  

 

23- ............................................................................... 

مبلغ االستثمارات املخصصة القتناء أسهم البورصة من دخول -24

من الدخل اإلجمالي الخاضع للضريبة، غير أنه  10األفراد في حدود 

بالنسبة للملزم الذي ال يتوفر فقط إال على دخول أجرية، فإن 

في املائة من األجر الخاضع  50الخصم املذكور ال يجب أن يتجاوز 

 للضريبة.

 6تدريب أخير عند فسخ اتفاقية تدريب خالل 

 أشهر األولى من تاريخ إبرامها.

  اقتناء األشخاص يهدف هذا املقترح إلى تشجيع

الذاتيين لألسهم في البورصة علما بأن عددهم 

شخصا مقابل  3000في املغرب ال يتعدى حاليا 

ماليين في السعودية،  3ألف في األردن و 900

وعليه فقد بات من الالزم اتخاذ إجراءات 

 تحفيزية من أجل االستثمار في هذا امليدان.

  والخصم املقترح هو نفس الخصم املقترح

لنسبة لإليرادات املمنوحة بمقتض ى عقود با

 التأمين على الحياة.
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  23التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب

 6املادة 

 املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل
إيالء اهتمام لفئة ال تشملها أي زيادة أجرة " 

املتقاعد" بل تدني قدرتهم الشرائية  مما يتحتم 

نسبة لتخفيض الزجافي بشكل يمكنهم مراجعة ا 

االستفادة من الزيادة التي شملت األجرة األخيرة  

 لفئات املوظفين  .

 
 

 

 

تمتيع الفنانين بنفس اإلجراء الذي شمل 

الرياضيون املحترفون كونهم يتقاسمون  نفس 

 تفسير الذي جاء بخصوص الرياضيين 

 

 

 

 

-I - الخصوم الجزافية- 60املادة . 

لتحديد صافي الدخل املفروضة عليه الضريبة على الدخل برسم - .

املبلغ  ..…املعاشات واإليرادات العمرية... يطبق على املبلغ اإلجمالي

 اإلجمالي ا أعاله تخفيض جزافي نسبته : 

 65 % من املبلغ اإلجمالي السنوي الذي يساوي أو

 درهم 168.000يقل على 

 48%   ملا زاد على ذاك 

II- األجور املمنوحة للفنانين: 

يخضع املبلغ اإلجمالي لألجور املمنوحة ............... 

%ويصفى حجز الضريبة  50تخفيض جزافي نسبته 

............... I - أدناه. 
 ..……………ألجور املدفوعة للرياضيين املحترفين: ا-III-60املادة 

 )الباقي ال تغيير فيه

 

 60املادة 

.......................................... 
 األجور املدفوعة للرياضيين املحترفين:-III-60املادة 

 لتحديد صافي الدخل ....................................

%من املبلغ  50................................... خصم جزافي نسبته 

 اإلجمالي لهذه األجور.....................................................

 )الباقي ال تغيير فيه(
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 هذه الفئة تختلف عن الالعبين املمارسين من

حيث استمرارهم في العمل إلى سن متأخرة من 

العمر وال توقفهم األعطاب الطارئة عن ممارسة 

 مهامه.

يستثنى من هذا االجراء املدربون ومساعدوهم والتقنيون 

ومساعدوهم والفنيون ومساعدوهم واملؤطرون 

الذين يظلون ومساعدوهم واألطقم الصحية املختلفة، 

خاضعين ألحكام تحديد صافي الدخل املشار إليها في املادة 

60 –I . 
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 24التعديل رقم  

 املدونة العامة للضرائب

 6املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 . التعريف بالدخول واألرباح العقارية- 61 املادة 

I-  ،تعتبر دخوال عقارية ألجل تطبيق الضريبة على الدخل

 : ما لم تكن مندرجة في صنف الدخول املهنية

 الدخول الناشئة عن إيجار:  -ألف

 الباقي بدون تغيير

 

 . التعريف بالدخول واألرباح العقارية- 61 املادة

I- ل تطبيق الضريبة على تعتبر دخوال عقارية ألج

الدخل، ما لم تكن مندرجة في صنف الدخول 

 : املهنية

العقارات التي الدخول الناشئة عن إيجار -ألف

 يتم تحصيل مداخيلها:

 الباقي بدون تغيير

 

 

التأكيد على تحصيل املداخيل العقارية قبل أداء 

 الضرائب.
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  25التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب

 6املادة 

املدونة املادة التعديل التعليل  

 

 

 

 

تمكين بعض الفئات وخاصة الفئة املتوسطة من 

اإلعفاء من الضريبة على الدخول العقارية عند 

انتقاله بيعه لسكناه الرئيس األول وشرائه لسكن 

رئيس ي ثان داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إتمام 

 .البيع

 

 

من تمكين الجمعيات غير الربحية من اإلعفاء 

الضريبة على الدخول العقارية عند تحويل أصولها 

وممتلكاتها عن طريق الهبة من أشخاص ذاتيين إلى 

 ملكيتها كجمعيات.

 العقاريــة واألرباحالدخــول 

 يعفى من الضريبة اإلعفاءات -.63املادة 

 تعفى من الضريبة:

I – .............  املبلغ اإلجمالي 

II-  ألف الربح املحصل 

II - .................................................................... 

كما يعفى كذلك األشخاص الخاضعون للضريبة الذين  –مكرر -ب

يبيعون سكنهم الرئيس ي داخل الست سنوات ،  ويلتزمون بشراء 

ستة أشهر من تاريخ إتمام عملية  6سكن رئيس ي آخر داخل أجل 

  البيع.

 

III-   التفويتات بغير عوض  الواقعة على املمتلكات املذكورة  ................بكفالة

 واملمتلكات( ، 2002يونيو  13)  1423األطفال املهملين ........ربيع األخر 

املنقوالت العائدة للجمعيات غير الربحية وعلى تحويل أصولها وممتلكاتها و 

 . إلى ملكية الجمعياتاملسجلة عن طريق الهية باسم أشخاص ذاتيين 

 العقاريــة واألرباحالدخــول 

 يعفى من الضريبة اإلعفاءات -.63املادة 

 تعفى من الضريبة:

I – .............  املبلغ اإلجمالي 

II-  ألف الربح املحصل 

III-    التفويتات بغير عوض  الواقعة على املمتلكات املذكورة

.........................بكفالة األطفال املهملين ........ربيع األخر 

 (2002يونيو  13)  1423
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 26التعديل  

 املدونة العامة للضرائب

 6املادة 
 .االعفاءات- 68املادة  لتشجيع االسر القادرة على االدخار

VII.- I - الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة.

  -املحققة في إطار مخطط االدخار في األسهم املتكون من: 

األسهم وشهادات االستثمار املسعرة في بورصة القيم 

 باملغرب................

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

أن ال يتجاوز مبلغ الدفعات املنجزة من طرف الخاضع للضريبة في  -

 (؛200.000إطار املخطط املذكور ستمائة ألف درهم)

VIII.- .......................................... الدخول واالرباح 

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

أن ال يتجاوز مبلغ الدفعات املنجزة في إطار املخطط املذكور -

 درهم.( 200.000ستمائة ألف )

 

 .االعفاءات- 68املادة 

VII.- I - الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة.

  -املحققة في إطار مخطط االدخار في األسهم املتكون من: 

ملسعرة في بورصة القيم األسهم وشهادات االستثمار ا

 باملغرب................

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

أن ال يتجاوز مبلغ الدفعات املنجزة من طرف الخاضع للضريبة في  -

 (؛600.000إطار املخطط املذكور ستمائة ألف درهم)

VIII.-  واالرباح ..........................................الدخول 

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

أن ال يتجاوز مبلغ الدفعات املنجزة في إطار املخطط املذكور -

 ( درهم.600.000ستمائة ألف )
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  27التعديل رقم 

 للضرائباملدونة العامة 

 6املادة 
 

 

 

من أجل االسهام في الرفع من القدرة الشرائية 

 للطبقة املتوسطة

 

 

 

 

 

 

 

 تصفية الضريبة على الدخل

 سعر الضريبة 73املادة 

I-جدول حساب الضريبة 

 يحدد..........................................................

إلى  33.001بالنسبة لشريحة الدخل من 10 %-

 درهم؛  50.000

إلى  50.001بالنسبة لشريحة الدخل من  18 %-

 درهم؛ 60.000

إلى 60.001بالنسبة لشريحة الدخل من  28 %-

 درهم؛ 80.000
 )الباقي بدون تغيير

 73 املادة

 تصفية الضريبة على الدخل

 سعر الضريبة 73املادة 

I-جدول حساب الضريبة 

 يحدد..........................................................

 50.000إلى 30.001من بالنسبة لشريحة الدخل % 10-

 درهم؛ 

 درهم؛ 60.000إلى  50.001بالنسبة لشريحة الدخل من -% 20 

 درهم؛ 80.000إلى 60.001بالنسبة لشريحة الدخل من -% 30 

 

 

 

 

 

 



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

337 
 

         28التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب

 6املادة 

 

 باملدونة  املادة  التعديل التعليل
 

 

 

إلى اقتراح صياغة جديدة  بنسخ ج يهدف هذا التعديل

وذلك بالتنصيص على هذا تمكن من توحيد التفسير 

 من املدونة العامة للضرائب 91اإلعفاء في املادة 

من  هذا التدبير يهم األشخاص الذاتيينوتوضيح أن 

الصناع ومقدمي الخدمات الذين يساوي أو يقل رقم 

 .درهم 500.000أعمالهم السنوي عن 

بعض املهن الحرة للخضوع للضريبة  املادة  تلزمحيث  

)مثال املحامون   %10على القيمة املضافة بسعر 

والتراجمة واملوثقون والعدول وأعوان القضاء 

 
- .I  تخضع للضريبة على القيمة المضافة : 

العمليات التي يقوم بها ..................أو بواسطة من عهدوا إليه  -°1 

الصنع  في املقاولون و الصناع بها يقوم العمليات التي بذلك؛

 بذلك؛ محلها............................... ويكون 
 

وتقديم الخدمات التي يقوم  التسليموعمليات البيع  -2° 

 : بها 
 ............................. 

 تنسخج( 
 ه،للملزمين املشار إليهم في ب( أعال يجوز  وال

 إذا إال املضافة القيمة على للضريبة خضوعهم على الرجوع

 )3 (ثالث طوال املذكور  املبلغ من أقل أعمال رقم حققوا

 ؛متتابعة سنوات

  89املادة 
- .I املضافة : تخضع للضريبة على القيمة 

العمليات التي يقوم بها ................أو بواسطة من عهدوا  -°1 

 إليه بذلك؛

 عمليات البيع وتقديم الخدمات التي يقوم بها : -°2 

 أ( التجار بالجملة؛

ب( التجار الذين يساوي رقم أعمالهم املفروضة عليه 

 (2.000.000الضريبة املحقق خالل السنة السابقة مليوني )

 ھم أو يفوقها؛در 

الصناع ومقدمو الخدمات الذين يساوي أو يفوق رقم ج( 

أعمالهم الخاضع للضريبة املحقق خالل السنة السابقة 

 .( درھم500.000خمسمائة ألف)

( سنوات 3وال يجوز للملزمين......................طوال ثالث )

 متتابعة.
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والبیاطرة( ومهن حرة أخرى تظل خاضعة لسعر 

 )مثل املحاسبون املهندسون املعماریون   20%

والقائسون املحققون واملهندسون القائسون 

ساحون واملهندسون والطبوغرافیون وامل

 واملستشارون والخبراء في جمیع املیادین( 

سعر الضريبة على القيمة  توحيد اإلنصاف يقتضإ

 بدون تمييز بين املهن الحرة.  %10املضافة بسعر 

 

إلى مراجعة السقف املحدد  التعديل اهدف هذي

لتطبيق الضريبة على الدخل بالنظام الجزافي 

اثه بالرغم من والذي لم يشهد تغيرا منذ إحد

تغير الوضع االقتصادي ومستوى األسعار وكذا 

شروط اختيار نظام املقاول الذاتي ملواكبة 

نجاح هذا النظام وتشجيع أكبر عدد من 

الشباب لالنخراط فيه ودعم إدماجهم في سوق 

الشغل وضمان املواكبة الالزمة للصندوق 

 الجديد لدعم تمويل املبادرة املقاوالتية

 
، كيفما كان رقم األعمال املحقق، في ............العمليات التي °  12

 :نطاق مزاولة مهنة من املهن التالية

 واملوثقون والعدول وأعوان القضاء؛  أ( املحامون والتراجمة

ب( املهندسون املعماريون والقائسون املحققون واملهندسون  

القائسون والطوبوغرافيون واملساحون واملهندسون 

الحيسوبيين واملحاسبين  اءوالخبر واملستشارون 

 في جميع امليادين؛ والخبراء  املعتمدين

 .ج( البياطرة
 

 التجار بالجملة؛( أ

ب( التجار الذين يساوي رقم أعمالهم املفروضة عليه الضريبة 

درھم  (4.000.000املحقق خالل السنة السابقة أربعة مليون )

 أو يفوقها؛

ج( الصناع ومقدمو الخدمات الذين يساوي أو يفوق رقم أعمالهم 

الخاضع للضريبة املحقق خالل السنة السابقة مليون 

 درھم. (1.000.000)

( 3وال يجوز للملزمين..................................................طوال ثالث )

 سنوات متتابعة.
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                     29 التعديل رقم 

 العامة للضرائباملدونة 

 6املادة 
 

 املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل

 
 للمالئمة 

 

 

 العمليات الخاضعة للضريبة بناء على اختيار.- 90ملادة 

 بطلب منهم:.......................يمكن أن

1°......................................................................................................... 

 المادة في إليهم المشارمقدمو الخدمات و  الصناع.°2
 91-II-3°بعده 

 بعده؛(°4و 3°و 2°و 1° -ألف" "  –I) 91  األشخاص ا في املادة ° 3

 

 األشخاص................................................................................. 4°

 )الباقي ال تغيير فيه(

 

 العمليات الخاضعة للضريبة بناء على اختيار.- 90املادة 

 بطلب منهم:.......................يمكن أن

1°......................................................................................................... 

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

 بعده؛(3°و 2°و 1° - ألف""  –I) 91  األشخاص ا في املادة ° 3

 

 األشخاص................................................................................. 4°

 )الباقي ال تغيير فيه(
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                  30التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب

 6املادة 

 املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل
 

من منشأ  مور امللففةالتإرجاع 

إلى قائمة املنتوجات التي  مغربي 

تعفى  بحكم مكانة هذه املادة في 

مائدة االستهالك بالنسبة للمغاربة 

والتي أصال تخضع ملنافسة قوية 

من دول الجوار والشرق األوسط  

وأي تضريب سيرفع ثمنها لدى 

املستهلك املغربي وبالتالي العائد 

رب القدرة الجبائي يجب ان ال يض

الشرائية من جهة والتعاونيات 

واملقاوالت التي ستشهد منافسة 

أكثر من املاض ي وستعرضها 

 لخسائر غير محمودة

 
.اإلعفاء دون الحق في الخصم- 91املادة   

 تعفى من الضريبة على القيمة املضافة:

I- البيوع الواقعة على السلع التالية غير املستهلكة في مكان البيع :-. ألف 

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

 )سكاروز( ............أنواع السكر املماثلة ،  الخام  السكر-3°

 ذات منشأ مغربي ويحدد نوعها بنض تنظيمي مور امللففة تال°  4
 منتجات............................................................-°5

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

 البيوع الواقعة على   -جيم( 

°1....................................................... 

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

 املضخات املائية ..................... °6

 السخانات املائية  التي تعمل بالطاقات الشمسية  - °7

 
.اإلعفاء دون الحق في الخصم- 91املادة   

 تعفى من الضريبة على القيمة املضافة:

I- البيوع الواقعة على السلع التالية غير -. ألف

 املستهلكة في مكان البيع :

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

 ............أنواع السكر املماثلة ،  الخام  السكر-3°

 )سكاروز(

 ينسخ°  4

 منتجات............................................................-°5

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

 

 V .-1° العمليات التي تنجزها التعاونيات واتحاداتها

املؤسسة بشكل قانوني والتي تكون أنظمتها األساسية 
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اقتراح السخانات املائية التي تعمل 

بالطاقات الشمسية  حفاظا على 

الطاقة وتوجه املغرب نحو الريادة 

في انتاج واستعمال الطاقات 

 املتجددة

 

ت والسيارات بعد إعفاء الدراجا

املعدة لألشخاص في وضعية إعاقة 

من الرسوم الجمركية ،  واعتبارا 

لألهمية التي توليها الحكومة بهاته 

الفئة التي طالها الحرمان في 

السابق ،  يقترح مواصلة هذا 

االهتمام بإعفاء البيوعات التي 

تطال  الكراس ي والسيارات من 

 الضريبة على القيمة املضافة

 

جماعات الترابية إلنشاء تشجيعا لل

نظرا   شركات التنمية املحلية

لفعالية هذه الشركات في تنفيذ 

 برامج  عمل الجماعات الترابي

 مكيفات الطاقة الشمسية 8

الكراس ي والدراجات والسيارات وكدا األدوات واملعدات األلية °  9

 املحددة الئحتها بنص تنظيمي املعدة خصيصا لألشخاص في وضعية

املتعلق بحماية  97.13إعاقة حسب مدلول القانون اإلطار رقم 

حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها الصادر بتنفيذه 

أبريل   27) 1437من رجب  19بتاريخ  1.16.65الظهير الشريف رقم 

2016 ) 
........................................................................................................................ 

 وإعادة التأمينو  الخدمات التي تنجزها مقاوالت الـتأمين  3 –دال 

والخاضعة للرسم على عقود  الوسطاء ووكالء الـتأمين املعتمدينو

 التأمين املنصوص عليه
V .-1° والتي تكون العمليات التي تنجزها التعاونيات واتحاداتها املؤسسة بشكل قانوني

أنظمتها األساسية وسيرها وعملياتها مطابقة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها 

 العمل واملنظمة للصنف الذي تنتمي إليه؛

2.°-................................ 

وكذا مجموع األنشطة والعمليات  مجموع األنشطة التي.........املنفعة العامة..-°.3

حققة من طرف الشركات الرياضية املحدثة بصفة واملداخيل امل

 السالف الذكر  30.09قانونية طبقا ملقتضيات القانون 

وسيرها وعملياتها مطابقة للنصوص التشريعية 

لصنف الذي والتنظيمية الجاري بها العمل واملنظمة ل

 تنتمي إليه؛

2.°-................................ 

 مجموع األنشطة التي.........املنفعة العامة..-°.3

 

..............................................  العمليات-2
 التقليدية؛

 

 

V.-.................................. 
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والعمليات التي تقوم بها شركات التنمية املحلية   مجموع األنشطة° 4

 والجهوية.
 ه...............................................

II   _°2-التقليدية؛ العمليات .............................................. 
 البيوع والخدمات التي ينجزها األشخاص الذاتيون من الصناع -3°

خمسمائة أو يقل عن  الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي  الخدمات ميمقدو 

 I -° 12-89درهم، باستثناء األشخاص املشار إليهم في املادة  (500.000) ألف

 أعاله.

غير أنه إذا أصبح هؤالء خاضعين للضريبة على القيمة املضافة، ال يجوز لهم 

الرجوع على خضوعهم لهذه الضريبة إال إذا حققوا رقم أعمال يساوي أو يقل 

 .( سنوات متتابعة3عن املبلغ املذكور طوال ثالث )

 ميمقدو  البيوع والخدمات التي ينجزها األشخاص الذاتيون من الصناع -3°

 خمسمائة ألفأو يقل عن  الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي  الخدمات

 أعاله. I -° 12-89درهم، باستثناء األشخاص املشار إليهم في املادة  (500.000)

غير أنه إذا أصبح هؤالء خاضعين للضريبة على القيمة املضافة، ال يجوز لهم 

رقم أعمال يساوي أو يقل الرجوع على خضوعهم لهذه الضريبة إال إذا حققوا 

 .( سنوات متتابعة3عن املبلغ املذكور طوال ثالث )

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

V.-.................................. 
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 13التعديل رقم 

 للضرائباملدونة العامة 

 المادة بمشروع قانون المالية التعديل التعليل
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 .اإلعفاء مع الحق في الخصم- 92ملادة ا

I -......................................تعفى من الضريبة . 

1°..................................................................... 

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

ية ال حالالمنتجات والمعدات التالية إذا كانت مخصصة ألغراض ف5°

 غير:

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

 :المنتجات والمعدات ........الغراض فالحية ال غير  5°

 العناصر الداخلة في صنعها و  دفيئاتال -

املحركات ذات االحتراق الداخلي الثابت  -

واملضخات ذات املحور العمودي واملضخات األلية 

 املسماة املضخات املغمورة أو املضخات تحت املاء 

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

 محشة مسلفة  -

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

واألدوية المخصصة  لعالج أمراض ...األدوية................. -19°

  ومعالجة  العقمالسكري  والربو وأمراض القلب والشرايين  

 .اإلعفاء مع الحق في الخصم- 92لمادة ا

I -......................................تعفى من الضريبة . 

1°..................................................................... 

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

ية ال حالالمنتجات والمعدات التالية إذا كانت مخصصة ألغراض ف5°

 غير:

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

- 

 ويراد بالشروع ..........................................

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

 (Méningite)األدوية.....................ومرض التهاب السحايا  -19°

 واللقاحات وكذا األدوية التي يفوق ..............

  )الباقي دون تغيير(.
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تقتض ي أكثر من محاولة و  جدا  امراض العقم مكلفة 

 .الحالة النفسية لهذه الفئة  إلى ملعالجتها إضافة 

 

.ومرض التهاب السحايا ومرض التصلب اللوحي

(Méningite)  وكذا األدوية التي يفوق .............. واللقاحات 

 )الباقي دون تغيير(. 
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                      32التعديل رقم

 املدونة العامة للضرائب

 6املادة 

 املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل
 

 عدم تحديد نوعية الصابون املنزلي 

 

 

 

 

 

بخصوص  %7الحفاظ على سعر الضريبة 

السيارة املسماة "السيارة االقتصادية" وجميع 

املنتجات واملواد الداخلة في صنعها، وكذا 

 خدمات تركيب السيارة االقتصادية املذكورة

 
 

 المخفضة األسعار:  99ادة امل

 تخضع للضريبة بالسعر المخفض:
 مع الحق في الخصم: %7البالغ -1

 المبينة بعده: ت"عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجا
................... 
 )في شكل قطع أو كتل(:الصابون المنزلي 

السيارة املسماة " السيارة االقتصادية" وجميع 

في صنعها، وكذا املواد الداخلة و  املنتجات

 ...خدمات تركيب السيارة االقتصادية املذكورة.

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

 ألسعار المخفضةا  99املادة 

 تخضع للضريبة بالسعر المخفض:
 مع الحق في الخصم: %7البالغ -1

المبينة  توالتسليم المتعلقة بالمنتجا"عمليات البيع 
 بعده:

................... 
 الصابون المنزلي )في شكل قطع أو كتل(:

 تنسخ 
 مع الحق في الخصم: % 10البالغ  -2

 عمليات اإليواء وخذمات المطعم ..
. 

 عمليات .................الفنية؛
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تشجيع المواطنين لدخول السينما والمتاحف 

 والمسارح.
تخضع حاليا الخدمات املقدمة في املطاعم لسعر 

، في حين تخضع نفس الخدمات املقدمة 10املخفض %

 %. 20في املقاهي للسعر العادي 

في إطار تكريس العدالة الجبائية ورغبة في توحيد النظام 

الضريبي املطبق على نفس النوع من الخدمات، يقترح 

طبق على توحيد سعر الضريبة على القيمة املضافة امل

% دون تمييز بين هذه  10املقاهي واملطاعم بسعر 

 املحالت.

 
 

 

 التي للطاقة الوطنية االستراتيجية دعم إطار في
 ولتشجيع وطنية، كأولوية الطاقية النجاعة تعتبر

يهدف هذا التعديل إلى  الشمسية، الطاقة استخدام
 القيمة على للضريبة٪ 10 المخفض السعر تطبيق

 .الضوئية الشمسية األلواح على المضافة
 

 

 

عمليات بيع تذاكر دخول املتاحف والسينما 

 واملسرح

 مع الحق في الخصم: % 10البالغ  -2
 

وكذا الخدمات خدمات المطعم و  عمليات اإليواء
 المقاهيالمقدمة من طرف 

 عمليات .................الفنية؛
عمليات بيع تذاكر دخول المتاحف والسينما  -

 والمسرح؛
 الزيوت السائلة الغذائية باستثناء زيت النخيل؛

 المماثلة المنتجات من وغيره البيسكوت والبيسكوي  -
 البريتزيل و المحالة

 ملح.............. -
.......................................... 

 السخانات الشمسية 
 األلواح الشمسية الضوئية؛

 المعامالت المتعلقة ...............
 العمايات المتعلقة ..............

عمليات بيع تذاكر دخول المتاحف والسينما  -
 والمسرح؛

 الزيوت السائلة الغذائية باستثناء زيت النخيل؛
 ملح.............. -

.......................................... 
 المعامالت المتعلقة ...............

 العمايات المتعلقة ..............
 -I-89العمليات التي ینجزها األشخاص املشار إليهم في املادة 

  ة مهنتهمفي نطاق مزاول  جو  أ-12

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

 "األحواض اآللية؛
 تنسخ 

 "البوليميرات.............األتربة؛
 الخشب...............الخشب؛ -
 أدوات وشباك الصيد........أو حفظه؛ -
السيارة المسماة "السيارة االقتصادية" وجميع  -

وكذا خدمات المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، 
 تركيب السيارة االقتصادية المذكورة.
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 –"حذف التمييز بين املهن الحرة  بحذف "أ"و "ج 

بعض املهن الحرة للخضوع  املادة  تلزمحيث  

)مثال   %10للضريبة على القيمة املضافة بسعر 

املحامون والتراجمة واملوثقون والعدول وأعوان 

مهن حرة أخرى تظل خاضعة و  البیاطرة(و  القضاء

)مثل املحاسبون املهندسون   %20لسعر 

والقائسون املحققون واملهندسون  املعماریون 

افیون واملساحون  القائسون والطبوغر

واملهندسون واملستشارون والخبراء في جمیع 

 املیادین( 

سعر الضريبة على القيمة  توحيد اإلنصاف يقتضإ

 بدون تمييز بين املهن الحرة.  %10املضافة بسعر 

 
 

 
 

I- -89العمليات التي ینجزها األشخاص املشار إليهم في املادة 

 . في نطاق مزاولة مهنتهم  جو  أ    -12

 
 "األحواض اآللية؛

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

اقبة، لوازم  - املحركات املبردة بمياه البحر، اليات الرصد واملر

وأدواتوشباك الصيد املعدة ملحترفي الصيد السالمة البحرية 

 البحري.

يراد بأدوات وشباك الصيد البحري جميع اآلالت واملنتجات  -

 إغرائه بطعم أو صيده أوحفظه؛ املستعملة الجتذاب السمك أو

السيارة المسماة "السيارة االقتصادية" وجميع  -
المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيب 

 السيارة االقتصادية المذكورة
 

 ..)الباقي التغيير فيه(.................. -
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 التعديل رقم 33

 املدونة العامة للضرائب

  6املادة 

 

 النص الحالي  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

تخضع حاليا العوائد املترتبة على عمليات التسنيد واملحصلة من 

التوظيف الجماعي للتسنيد للضريبة على القيمة طرف صناديق 

املضافة التي تتولى املؤسسة املبادرة قبضها لحساب الخزينة عن 

 طريق الحجز في املنبع.

 

من املدونة العامة  I-117وفي نفس السياق وطبقا ملقتضيات املادة 

تخضع الفوائد التي تدفعها صناديق التوظيف الجماعي  للضرائب

ستثمرين، حاملي السندات، للضريبة على القيمة للتسنيد إلى امل

املضافة التي يتولى الوديع قبضها لحساب الخزينة عن طريق 

 الحجز في املنبع.

 

ويترتب عن هذه املقتضيات الجبائية عدم استفادة صندوق 

التوظيف الجماعي للتسنيد من الحق في خصم الضريبة على 

خدمات املنجزة القيمة املضافة التي تحملها فيما يخص ال

 ملنبع حجز الضريبة في ا - 117 املادة

 I -  حجز الضريبة في املنبع عن الفوائد املدفوعة من قبل

 مؤسسات االئتمان لحسابها أو لحساب الغير

 

 إن الضريبة على القيمة املضافة املستحقة....................................  

 ............................. الحجز في املنبع.

 

 

IIينسخ . 
 

 

 

 حجز الضريبة في املنبع  - 117 ةادالم

 I -  حجز الضريبة في املنبع عن الفوائد

املدفوعة من قبل مؤسسات االئتمان 

 لحسابها أو لحساب الغير
 

 املستحقة........إن الضريبة على القيمة املضافة  

 .............................. الحجز في املنبع.
 

 II . حجز الضريبة في املنبع عن العائدات املترتبة

 على عمليات التسنيد
 

ن الضريبة على القيمة املضافة املستحقة عن إ 

العائدات املترتبة على عمليات التسنيد املنجزة طبقا 
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 النص الحالي  التعديل املقترح تبرير التعديل

ومصاريف التسيير، مما يؤدي في زيادة كلفة عمليات التسنيد 

ويشكل بالتالي السيما بالنسبة للهيئات التي تصدر السندات 

 .عائقا لتطور هذه التمويالت البديلة

 

، يقترح حيادية الضريبة على القيمة املضافةويهدف إرساء مبدا 

التوظيف الجماعي إخضاع العمليات املنجزة من طرق صناديق 

للتسنيد وفق قواعد القانون العام لهذه الضريبة مما يسمح لهذه 

الصناديق بإيداع إقراراتها وخصم الضريبة املترتبة على مدخالتها 

 وتحصيل الضريبة املترتبة على منتجاتها.

 

وتجدر اإلشارة على أن هذا التدبير املقترح يندرج في إطار توجهات  

السيما فيما يتعلق بدعم االستثمار  2020القانون املالي لسنة 

 .وتحسين مناخ األعمال

  

كما أنه سيساهم بال شك في تكريس مبدأ حيادية الضريبة على 

أهم توصيات املناظرة الوطنية القيمة املضافة الذي يعتبر من 

الثالثة للجبايات وتأمين الضمانات الالزمة للمستثمرين 

 .وتشجيع االستثمار العمومي

 

 

 

 

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

 

 الباقي ال تغيير فيه
 

كر، تتولى املؤسسة السالف الذ 33- 06للقانون رقم 

املبادرة قبضها لحساب الخزينة عن طريق الحجز في 

 املنبع.

 

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

 ير فيهالباقي ال تغي
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 النص الحالي  التعديل املقترح تبرير التعديل

ال يترتب على هذا التدبير فيما يخص وفي األخير يجب التذكير أنه 

إيرادات الضريبة على القيمة الضافة أي أثر مالي نظرا لضعف 

 عمليات التسنيد املنجزة حاليا.
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 34التعديل رقم 

 ملدونة العامة للضرائبا

 6املادة 

 املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل

 

 

 

 

 

 

 

  للمالءمة 

 
 

 

 اإلعفاءات 123المادة 
.......................................... 

واألدوية المخصصة   المضادة السرطان األدوية-37
لعالج أمراض السكري  والربو وأمراض القلب والشرايين  

ومرض التصلب  ومعالجة  العقم
 درهما؛  ...................اللوحي
38°.................................... 
 اآلنف الذكر؛.عمليات استيراد......-39°
اللحوم واألسماك المعدة لمؤسسات اإلطعام  - -40°

 المحددة في المسمية الجمركية .................
 

 السلع والخدمات-41°

 اإلعفاءات 123المادة 
....................................... 

المضادة  األدوية-37
السرطان.....................ومرض التهاب 

وكذا األدوية التي  ( واللقاحاتMéningiteالسحايا )
 درهما؛ 588يفوق ......

38°.................................... 
 اآلنف الذكر؛.عمليات استيراد......-39°
اللحوم واألسماك المعدة لمؤسسات  - -40°

سمية الجمركية المحددة في الماإلطعام 
................. 

......................................... 
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 المواد والسلع .... الموكولة إليه؛-56°
تعمل بالطاقة الشمسية أو بكل املضخات املائية التي  -57°

 الطاقات املتجددة واملستخدمة في القطاع الفالحي

 مكيفات الطاقة الشمسية  58°

 لسخانات املنزلية التي تعمل بالطاقاتا °59

 الشمسية

 

الكراس ي والدراجات والسيارات وكدا    °60

األدوات واملعدات األلية املحددة الئحتها بنص 

لألشخاص في وضعية تنظيمي املعدة خصيصا 

 97.13إعاقة حسب مدلول القانون اإلطار رقم 

املتعلق بحماية حقوق األشخاص في وضعية 

إعاقة والنهوض بها الصادر بتنفيذه الظهير 

 1437من رجب  19بتاريخ  1.16.65الشريف رقم 

 ( 2016أبريل   27)
 

املضخات املائية التي تعمل بالطاقة الشمسية أو بكل  -57°

 الطاقات املتجددة واملستخدمة في القطاع الفالحي
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 35التعديل رقم 

 ملدونة العامة للضرائبا

 6املادة 

 املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل

 
واملعاوضات   كل االقتناءات إعفاء

العقارية التي تنجزها الجماعات الترابية 

استثناء  اعتبار من واجبات التسجيل بدون 

الختصاصات هذه الجماعات ودورها في 

تحفيز  االستثمار مواكبة املراكز الجهوية 

 لالستثمار .

 كما هو الشأن مع مقتنيات الدولة 

 

 
 

 

 .اإلعفاءات- 129املادة 

 . تعفى من واجبات التسجيل

 :I –.املحررات ذات املنفعة العامة 

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

II.-:املحررات املتعلقة بالجماعات العمومية. 

االقــــتــــنــــــاءات واملــــعــــــاوضــــــــــــــــات الــــعــــقــــــاريــــــة الــــتــــي تــــنــــجــــزهــــــا ° 1-

 الدولة..........................

 االقــــتــــنــــــاءات واملــــعــــــاوضــــــــــــــــات الــــعــــقــــــاريــــــة الــــتــــي تــــنــــجــــزهــــــا -°2

واملعــــدة للتعليم  ملحليــــةا الترابيــــة  الجمــــاعــــات

العمومي واالســـــــــــعاف االجتماعي واملحافظة 

على الصـــــــــــحة العامة وكذا أشـــــــــــغال التعمير 

 .والبناءات ذات النفع الجماعي

 )الباقي ال تغيير فيه(

 .اإلعفاءات- 129املادة 

 . تعفى من واجبات التسجيل

 :I –.املحررات ذات املنفعة العامة 

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

II.-:املحررات املتعلقة بالجماعات العمومية. 

االقتناءات. واملعاوضات العقارية التي تنجزها ° 2-

 الدولة..........................

قتناءات واملعاوضات العقارية التي تنجزها اال -°2

الجماعات املحلية واملعدة للتعليم العمومي وإالسعاف 

ااالجتماعي واملحافظة على الصحة العامة وكذا أشغال 

 التعمير والبناءات ذات النفع الجماعي.
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  36التعديل رقم 
 

 املدونة العامة للضرائب 

 60املادة 
 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 التزامات مشتركة 139 املادة
 

IV –  في حالة نقل ملكية عقار أو أصل تجاري أو تفويتهما يتعين على العدول أو

 املوثقين ـأو أي شخص أخر يمارس مهام توثيقية أن :

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

امللكية أو عقد في نموذج تحدد اإلدارة يدلي به رفقة عقد نقل  يضمن -

التفويت، رقم التعريف املوحد للمقاولة أو رقم القيد قي سجل رسم 

السكن أو رسم الخدمات الجماعية، وذلك تحت طائلة رفض تسجيل 

العقد  الذي ال يكون مرفقا بالنموذج السالف الذكر، من طرف 

 مفتش الضرائب املكلف بالتسجيل

 

 

العقد يقترح حذف الجزاء املتعلق برفض تسجيل 

 املذكور  الذي ال يكون مرفقا بالنموذج

 

يعتقد أن الجزاء املتمثل برفض 

التسجيل هو جزاء قاس خاصة فيما 

يتعلق بعدم االرفاق برقم القيد في سجل 

 رسم السكن أو رسم الخدمات الجماعية

ومن شأنه عرقلة املعامالت العقارية من 

جهة وحرمان خزينة الدولة من 

متعلقة برسوم مستحقات كبيرة 

التسجيل التي قد تفوت بكثير 

املستحقات املتعلقة برسم السكن أو 

 رسم الخدمات الجماعية
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 37 رقم التعديل

 املدونة العامة للضرائب

 60املادة 

 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 للضريبة سعر الحداألدنى -دال- I-144 املادة

 يحددسعرالحداألدنىللضريبةفي:

- %0,50. 

عندما تكون الحصيلة الجارية، دون  %0,75غير أنه يرفع هذا السعر إلى

احتساب االهتالك، املصرح بها من لدن املنشأة سلبية برسم سنتين 

و °1-محاسبيتين متتاليتين، فيما بعد مدة اإلعفاء املشار إليها في "جيم"

 أعاله. 2°

 

 بالنسبة للعمليات..................................................... 0,25% -

 .............................................للمهن.................. بالنسبة  % 6 -

....... 

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

 )الباقي ال تغيير فيه(

 سعر الحداألدنىللضريبة -دال - I-.144 املادة

 يحددسعرالحداألدنىللضريبةفي:

- %0,50. 

عندما تكون الحصيلة الجارية،  %0,75غير أنه يرفع هذا السعر إلى

دون احتساب االهتالك، املصرح بها من لدن املنشأة سلبية برسم 

سنتين محاسبيتين متتاليتين، فيما بعد مدة اإلعفاء املشار إليها في 

 أعاله. °2و °1-"جيم"

 

 بالنسبة للعمليات.................................................... 0,25% -

 .............................للمهن.............................. سبةبالن  % 6 -

.4 °.............................. ...............................°- 

......................................................... 
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  38 رقم التعديل

  145املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 . مسك املحاسبة- 145 املادة

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

II-  

 :يعدوا في نهاية كل سنة محاسبية أن-2

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

قوائم مفصلة للمخزونات من البضائع واملنتجات واللفائف  -

واملواد القابلة الستهالك التي يشترونها بقصد بيعها أو الستخدامها 

 ارسونها مع بيان كميتها وقيمتها،فيما تستلزمه مزاولة املهنة التي يم

 

 الباقي بدون تغيير

 . مسك املحاسبة- 145  املادة

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

II-  

1- ........ 

2-.................................................................................... 

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

قوائم مفصلة للمخزونات من البضائع واملنتجات واللفائف  -

واملواد القابلة الستهالك التي يشترونها بقصد بيعها أو 

الستخدامها فيما تستلزمه مزاولة املهنة التي يمارسونها مع 

ومسجلة في سجل مكتوب بخط اليد أو بيان كميتها وقيمتها، 

 بطريقة إلكترونية.

 الباقي بدون تغيير
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 39 رقم التعديل

 املدونة العامة للضرائب

 60املادة 

 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

  161املادة 

 

 

 

 

 

 

يقترح إعادة التنصيص 

على التدبير الوارد في قانون 

  2014املالية 

 

 

يلعب إحداث شركات القطب دورا أساسيا في خلق االستثمار وتدعيم املوارد 

تحسين مردودية املقاولة املغربية ويجعلها أكثر تنافسية مع املالية للمقاولة وفي 

 مثيالتها الدولية.

في هذا اإلطار اتخذ املشرع مجموعة من املبادرات، من بينها ما ورد في قانون 

من عدم فرض الضريبة على األشخاص الذاتيين الذين  2014املالية لسنة 

شركة أو عدة شركات في  يساهمون بجميع سندات رأس املال التي يملكونها في

شركة قابضة مقيمة خاضعة للضريبة على الشركات بالنسبة إلى صافي زائد 

القيمة الذي تم تحقيقه على إثر املساهمة املذكورة شريطة استيفاء الشروط 

 التالية:

  اقب للحصص أن يتم تقييم سندات رأس املال املساهم بها من قبل مر

اقبي يتم اختياره من بين األشخاص املخ ول لهم ممارسة مهمة مر

 الحسابات.
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  أن يلتزم الخاضع للضريبة الذي ساهم بجميع سندات رأس املال

 اململوكة في عقد املساهمة أداء الضريبة على الدخل.

لكن رغم أهمية هذا التدبير يبدو أنه لم يحقق األهداف املرجوة منه ملجموعة من 

 األسباب:

 31قصر املدة التي شملها هذا اإلجراء في سنتين )من فاتح أبريل إلى  -1

( رغم أن نفس اإلجراء أصر على إطالقه وبدون تحديد املدة 2015دجنبر 

 الشركات أو تحويل الشخص الذاتي إلى شركة. FUSIONفي حالة إدماج 

عدم وجود تواصل بشأن هذا اإلجراء جعل أغلبية األشخاص املعنيين  -2

 علمون به.به ال ي

وبناء عليه وبالنظر ألهمية هذا اإلجراء لالقتصاد الوطني، فإنه يقترح إعادة 

إحياء هذا اإلجراء، وعدم ربط تطبيقه بمدة معينة خالفا ملا ورد في قانون مالية 

، مع مالحظة أن مبدأ حياد هذا اإلجراء الجبائي تضمن من خالل ما 2014سنة 

 يلي:

اقب الحساباتيجب أن يجرى تقويم سندات ر  -  أس املال من طرف مر

تلتزم الشركات القابضة في قرار املساهمة بعدم تفويت طيلة مدة ال تقل  -

 عن أربع سنوات

في حالة التفويت الالحق للسندات فإن الضريبة على زائد القيمة األولى التي تم 

 اإلعفاء منها سلفا تصبح نافذة.
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 40التعديل رقم 

  مكررة 161املادة                                                                     

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 هيكلة إعادة لفائدة التحفيزي  النظام- المكررة 161 المادة
  والمنشآت الشركات مجموعات

I.-  الشركات بين االستثمار أموال تحويل عمليات إنجاز يمكن 
 ............................ الشركات على للضريبة الخاضعة

 :التالية الشروط..................
 
 باألصول مسجلة بالتحويل المعنية االستثمار أموال تكون  أن يجب -

 .التحويل بعمليات المعنية للشركات الثابتة
 يترتب عملية كل أعاله إليه المشار االستثمار أموال بتحويل ويراد
 األصول في المسجلة المجسدة المستعقرات ملكية تحويل عنها

 المجموعة؛ نفس في األعضاء الشركات بين الثابثة
 

 أخرى  شركة إلى الذكر السالفة االستثمار أموال تفوت أال يجب -
 للمجموعة؛ تنتمي ال

 الثابثة األصول من المذكورة االستثمار أموال تسحب أال يجب -
 إليها؛ حولت التي للشركات

 .المجموعة من التحويل بعمليات المعنية الشركات تخرج أال يجب -
 ...................... وفق المحولة االستثمار أموال تقييم يجب

 .المذكور بالتحويل.........................

 هيكلة إعادة لفائدة التحفيزي  النظام- المكررة 161 المادة
  والمنشآت الشركات مجموعات

I.-  وغير المجسدة المستعقرات تحويل عمليات إنجاز يمكن 
 على للضريبة الخاضعة الشركات بين والمالية المجسدة
 .....................................................الشركات

 :التالية الشروط..............
 باألصول مسجلة بالتحويل المعنية المستعقرات تكون  أن يجب- 

 .التحويل بعمليات المعنية للشركات الثابتة
 

 عنها يترتب عملية كل أعاله إليه المشار المستعقرات بتحويل ويراد
 المسجلة والمالية المجسدة وغير المجسدة المستعقرات ملكية تحويل

 المجموعة؛ نفس في األعضاء الشركات بين الثابثة األصول في
 ال أخرى  شركة إلى الذكر السالفة المستعقرات تفوت أال يجب- 

 للمجموعة؛ تنتمي
 الثابثة األصول من المذكورة المستعقرات تسحب أال يجب -

 إليها؛ حولت التي للشركات
 .المجموعة من التحويل بعمليات المعنية الشركات تخرج أال يجب -

 ...................... وفق المحولة المستعقرات تقييم يجب
 .المذكور بالتحويل.........................

 

 نفس التبرير
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 تخصم أن االستثمار أموال تحويل من المستفيدة للشركات يمكن وال
 األموال بهذه المتعلقة االهتالكات مخصصات الجبائية نتيجتها من
 قيمتها أساس على المحتسبة االهتالكات مخصصات حدود في إال

 .تحويل عملية بأول ........................
 ................................. الشروط احترام عدم حالة وفي

 قواعد وفق االستثمار أموال أحد تحويل ........................
 .الشروط بهذه ..................................... القانون 

 

II- ......................................................................... 

 من تخصم أن المستعقرات تحويل من المستفيدة للشركات يمكن وال
 بهذه المتعلقة والمؤن  االهتالكات مخصصات الجبائية نتيجتها

 المحتسبة والمؤن  االهتالكات مخصصات حدود في إال المستعقرات
 .تحويل عملية بأول............... قيمتها أساس على
 ............................ الشروط احترام عدم حالة وفي

 وفق قواعد المستعقرات أحد تحويل.....................
 .الشروط بهذه ........................................

II- .......................................................... 
 )الباقي التغيير فيه(
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 41عديل رقم الت

 التسجيل واجبات
 184المادة 

  الحالينص ال التعديل المقترح تبرير التعديل

 

 

 

 

 

 

يهدف التعديل املقترح إلى حث امللزمين على احترام 

بالعقود واالتفاقات  االلتزام املتعلق باإلدالء

الخاضعة إلجراءات التسجيل باملجان وذلك 

% تحتسب بناء 0.5بالتنصيص على زيادة قدرها 

 .الخاضع للضريبةعلى األساس 

 

ومن شأن هذا التدبير تدعيم األمن التعاقدي 

 وحفظ العقود واملحررات.

  

 املتأخر اإلدالء أو اإلدالء عدم عن ناتجة جزاءات184.-املادة 

 باإلقرارات الضريبية والعقود واالتفاقات

 ...........................................5تطبق زيادات قدرها %

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

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

 أعاله.°4 .........................................املشار إليها في 

 .....غير أنه عند كل إقرار...................................

 ....................................................املقاول الذاتي.

% في حالة عدم اإلدالء أو اإلدالء خارج 0.5وتطبق زيادة قدرها 

أعاله بالعقود واالتفاقات  128اآلجال املنصوص عليها في املادة 

 إليها املشار بالعمليات املعفاة من واجبات التسجيل واملتعلقة

 أعاله.  (°6و 2° -"باء" و 3°و 2°و 1° -"ألف"  – I) 127 باملادة

ويحتسب مبلغ هذه الزيادة باعتبار األساس الخاضع للضريبة 

أعاله على أال يقل هذا املبلغ على  131املنصوص عليه في املادة 

 .( درهم100.000( درهم وأن ال يزيد على مائة ألف )500خمسمائة )

 املتأخر اإلدالء أو اإلدالء عدم عن ناتجة جزاءات184.-املادة 

 الضريبية والعقود واالتفاقات باإلقرارات

 ...........................................5تطبق زيادات قدرها %

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

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

 أعاله.°4 ..........................................املشار إليها في 

 غير أنه عند كل إقرار..............................................

 قاول الذاتي...................................................امل

 

 



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

363 
 

                 42التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب

 6املادة 

 املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل
 هده املادة  بنود  لتوحيد الصياغة بين مختلفأوال 

التي اسٌتعمل فيها لفظ تطبق عوض تفرض الذي 

كانت تبدأ به بنود املادة في مدونة الجمارك وغيرت 

 بٌتطبق 

وكون أن اإلدارة غيرت طريقة  تعاملها مع الخاضع 

كما هو الحال بمنهجية فحصها للمحاسبة  للضريبة 

 .بعيدة عن التهديد بمحاور شفوية وتواجهية و 

دم أداء الغرامة في تمكين الخاضع للضريبة من ع

 حالة  وجود قوة قاهرة املعرفة قانونا 

 

 

الجزاءات عن املخالفات لألحكام املتعلقة بحق  185املادة 

 االطالع

I يومية قدرها .................. تهديديةغرامة  ض تطبقتفر 

 

II- ( درهم، عن كل سنة وعن 5.000تطبق غرامة قدرها خمسة آالف )

به، عند عدم االحتفاظ باملعلومات والوثائق كل حساب يجب اإلدالء 

ما لم "ألف" أدناه،  - V-214من املادة  5املنصوص عليها في الفقرة 

يثبت الخاضع للضريبة حالة القوة القاهرة التي حالت 

 دون احتفاظه باملعلومات او الوثائق.
 حاب الحسابات عمدا بمعلومات خاطئة للهيئات السالفة الذكر

جزاءات عن املخالفات لألحكام املتعلقة بحق ال 185املادة 

 االطالع
I......................... 

II - ( درهم كل حساب، 2.000تطبق غرامة قدرها ألفي )........  عند إدالء

 أصحاب الحسابات عمدا بمعلومات خاطئة للهيئات السالفة الذكر
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 43التعديل رقم  

 املدونة العامة للضرائب

 6املادة 
 

 التعليل التعديل املقترح املادة 

  212: املادة   

I- ..........................إذا قررت اإلدارة 

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

 ...................................... الوثائق املحاسبية.

يتعين على اإلدارة قبل تبليغ التصحيحات املنصوص 

 عليها.............................

.............................. إدخالها على اإلقرار 

 الجبائي...............

 

  212: املادة 

I- ..........................إذا قررت اإلدارة 

 ...................................... الوثائق املحاسبية.

التصحيحات املنصوص يتعين على اإلدارة قبل تبليغ 

 عليها.............................

ينجز على .............................. إدخالها على اإلقرار الجبائي، 

إثرها محضر موقع من الطرفين ويترتب عن عدم 

 مراعاة هذا االجراء بطالن مسطرة التصويب....
الخاضع  وتأخذ اإلدارة بعين االعتبار املالحظات التي أدل بها

للضريبة خالل املحاورة املذكورة. إذا اعتبرت أنها تستند إلى أساس 

 صحيح 

 

 

 : يهدف هذا التعديل الى

أوال: التنصيص على انجاز محضر كتابي الثبات وقوع 

 هذه املحاورة

 

ثانيا: التنصيص على جزاء بطالن مسطرة التصحيح 

في حالة اخالل اإلدارة بدعوة الخاضع للضريبة لهذه 

 املحاورة.
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ويحرر محضر من طرف مفتش الضرائب، يحدد تاريخ 

انعقاد املحاورة املذكورة واألطراف املوقعة على املحضر. 

 .وتسلم نسخة منه للخاضع للضريبة

 رسالة..........................................غير أن 
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     44 رقم التعديل 

 املدونة العامة للضرائب

 6املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 224املادة:

إذا الحظ مفتش الضرائب ، فيما يتعلق باالرباح العقارية بعد 

االطالع على إقرار الخاضع للضريبة................ ما يستوجب 

القيام ببعض التصحيحات أو تقدير ثمن التملك أو نفقات 

االستثمار غير املبررة أو هما معا أو القيمة التجارية لألمالك 

املبيعة وجب عليه أن يبلغ الخاضع للضريبة، وفقا لإلجراءات 

أعاله، األساس الجديد املصحح  219املنصوص عليها في املادة 

 وكذا أسباب ومبلغ التصحيحات املزمع القيام بها.............

 

 224املادة:

وجب  الضرائب......... املبيعةإذا الحظ مفتش 

عليه أن يدعو الخاضع للضريبة داخل أجل ال 

 يوما املوالية لتاريخ إيداع اإلقرار......... 90يتجاوز 

إلى محاورة شفوية وتوجهية بشأن التصحيحات 

التي يعتزم املفتش إدخالها على اإلقرار الجبائي 

وينجز على إثرها محضر موقع من الطرفين. ويترتب 

عدم مراعاة هذا االجراء بطالن مسطرة  عن

 .التصويب

يهدف هذا التعديل الى مد 

االجراء املتعلق باملحاورة 

الشفوية والتوجهية ليشمل 

أيضا التصحيحات املتعلقة 

باالرباح العقارية، نظرا لكثرة 

املنازعات التي تثار بشأنها، وألنها 

تؤثر سلبا على عالقة اإلدارة 

 الضريبية بامللزمين
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  45التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب

 6املادة 

 املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية 247املادة 

 

I - تطبق....................... 

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

XVI- ألف االمتيازات املمنوحة للمنعشين العقاريين 

 يعفى املنعشون.............................في مدينة واحدة أو أكثر.

يتم الحصول على اإلعفاء..........وفق الشروط املنصوص عليها في املادة 

130- II .أعاله 

ويمنح هذا اإلعفاء أيضا بالنسبة القتناء األراض ي في إطار عقد "املرابحة" 

 .2020املبرم ابتداء من فاتح يناير 

ضريبة  لالستفادة من اإلعفاء.................................موضوع مسطرة تسوية

 من طرف إدارة الضرائب.

XVII ................................................................................. 

.. XXVII- ................................................. 2018يونيو  30.وذلك قبل. 

 دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية 247املادة 

I - تطبق....................... 

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

XVI- ألف االمتيازات املمنوحة للمنعشين العقاريين 

 يعفى املنعشون.............................في مدينة واحدة أو أكثر.

يتم الحصول على اإلعفاء..........وفق الشروط املنصوص عليها في املادة 

130- II .أعاله 

ويمنح هذا اإلعفاء أيضا بالنسبة القتناء األراض ي في إطار عقد "املرابحة" 

 .2020املبرم ابتداء من فاتح يناير 

ضريبة  لالستفادة من اإلعفاء.................................موضوع مسطرة تسوية

 من طرف إدارة الضرائب.

XVII ................................................................................. 

.. XXVII- ................................................. 2018يونيو  30.وذلك قبل. 
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الحرية  يهدف هذا التعديل إلى ترك

للملزمين الختيار املنهي املحاسب الذي 

يرغبون اللجوء إليه إلعداد املذكرة 

التفسيرية حول التصحيحات وعدم 

االختيار في قانون املالية بناء   تحديد

على رقم املعامالت، باعتبار ان مهن 

الخبرة املحاسبية هي مهن حرة وان 

امللزمين أحرار  في اختيار  من يلجؤون 

إليه للحصول على هذه الخدمة، ال 

XXVIII- يمكنفةبصرف النظر عن جميع األحكام المخالو  بصفة انتقالية ، 
للخاضعين للضريبة الذين الحظوا إخالالت في إقراراتهم الضريبية ترتب عنها 

أن يقوموا بشكل  ،الخاضع للضريبة في األساسنقصان في رقم األعمال أو 
ويستفيد الخاضعون للضريبة الذين يدلون باإلقرار  تلقائي بتسوية وضعيتهم

التكميلية من اإللغاء السالف الذكر ويؤدون بشكل تلقائي الواجبات 

 التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر املنصوص عليها في املدونة.

وعالوة على إلغاء الجزاءات السالفة الذكر، يعفى من املراقبة الجبائية 

بالنسبة لكل سنة من السنوات املحاسبية املشار إليها أعاله والتي كانت 

لضريبة الذين ل  الخاضعون موضوع هذا اإلقرار التصحيحي 

يدلون بهذا اإلقرار السنوي مشفوعا بمذكرة تفسيرية 

أو مستشار أو   يعدها خبير محاسب أو محاسب معتمد

اقب الحسابات  حول التصحيحات التي تم إدخالها مر

 في محاسبتهم.

الخاضعون للضريبة الذين يساوي أو يفوق رقم أعمالهم 

 املصرح به برسم آخر سنة محاسبية عشرين مليون 

( درهم دون احتساب الضريبة على القيمة 20.000.000)

املضافة والذين يدلون بهذا اإلقرار مشفوعا بمذكرة 

تفسيرية يعدها خبير محاسب حول التصحيحات التي تم 

 ؛إدخالها في محاسبتهم

XXVIII-  بصفة انتقالية وبصرف النظر عن جميع

 .......................األحكام.......

ويستفيد الخاضعون للضريبة الذين يدلون باإلقرار السالف الذكر 

ويؤدون بشكل تلقائي الواجبات التكميلية من اإللغاء التلقائي للزيادات 

 والغرامات والذعائر املنصوص عليها في املدونة.

بائية وعالوة على إلغاء الجزاءات السالفة الذكر، يعفى من املراقبة الج

بالنسبة لكل سنة من السنوات املحاسبية املشار إليها أعاله والتي كانت 

 موضوع هذا اإلقرار التصحيحي.

الخاضعون للضريبة الذين يساوي أو يفوق رقم أعمالهم املصرح به برسم 

( درهم دون احتساب 20.000.000آخر سنة محاسبية عشرين مليون )

يدلون بهذا اإلقرار مشفوعا بمذكرة الضريبة على القيمة املضافة والذين 

تفسيرية يعدها خبير محاسب حول التصحيحات التي تم إدخالها في 

 محاسبتهم؛

الخاضعون للضريبة الذين يقل رقم أعمالهم املصرح به برسم آخر سنة 

( درهم دون احتساب الضريبة 20.000.000محاسبية عن عشرين مليون )

هذا اإلقرار مشفوعا بمذكرة تفسيرية على القيمة املضافة والذين يدلون ب

 يعدها خبير محاسب حول التصحيحات التي تم إدخالها في محاسبتهم؛

 ويعفى كذلك الخاضعون للضريبة ....... املشار إليه أعاله:

 الخاضعون للضريبة ........ في هذه املدونة.-

XXIX-  بصفة انتقالية وبصرف النظر عن جميع األحكام املخالفة، يمكن

صحاب الدخول العقارية الذين لم يدلوا باإلقرار السنوي بمجموع أل

الدخل املتعلق بالدخول املذكورة برسم السنوات السابقة غير املتقادمة، 

أن يستفيدوا وفق الشروط املبينة بعده، من اإلعفاءات من الضريبة على 
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سيما أن هذا التحديد الذي نص 

عليه مشروع قانون املالية سيدفع 

ن املهنيي  ببعضهم إلى ضرورة تغيير

 الذين يتعاملون معهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاضعون للضريبة الذين يقل رقم أعمالهم املصرح به 

برسم آخر سنة محاسبية عن عشرين مليون 

( درهم دون احتساب الضريبة على القيمة 20.000.000)

املضافة والذين يدلون بهذا اإلقرار مشفوعا بمذكرة 

تفسيرية يعدها خبير محاسب حول التصحيحات التي تم 

 ؛إدخالها في محاسبتهم

 

………………….. 

يمكن للشركة التي تعتزم اإلدراج في البورصة داخل أجل ال 

تاريخ االستفادة من هذا اإلجراء، شهرا ابتداء من  24يتعدى 

تسوية وضعيتها الجبائية عن األربع سنوات عبر تقديم إقرار 

 %50تصحيحي عن كل سنة محاسبية. مع االستفادة من 

 . كخصم من مبلغ الضريبة املؤداة

……………………………………………… 

 

الخاضعون للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بالنسبة للسنة أو 

موضوع إحدى مساطر املراقبة  هيالسنوات املحاسبية التي 

ات الدخل برسم الدخول العقارية ومن اإللغاء التلقائي للزيادات والغرام

والذعائر املنصوص عليها في املدونة، على أن يودعوا قبل فاتح يوليو 

 ، إقرارا وفق أو على مطبوع نموذجي تعده اإلدارة.2020

يتعين على الخاضعين للضريبة السالف ذكرهم أن يؤدوا بشكل تلقائي 

% من املبلغ اإلجمالي 10بالتزامن مع اإلقرار املذكور أعاله، مساهمة تساوي 

. ويدفع مبلغ هذه املساهمة لدى 2018العقارية املتعلقة بسنة  للدخول 

قابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسة على 

 أساس بيان إعالم بالدفع تعده اإلدارة.

يظل األشخاص الذاتيون املعنيون اليودعون اإلقرار واليؤدون املساهمة 

اخل األجل السالف الذكر خاضعين املنصوص عليهما في هذا البند د

 للقواعد العامة.

 

 

 

 

 

 

XXIX-  بصفة انتقالية وبصرف النظر عن جميع االحكام املخالفة، يمكن

ألصحاب الدخول العقارية الذين لم يدلوا باإلقرار السنوي بمجموع 

الدخل املتعلق بالدخول املذكورة برسم السنوات السابقة غير املتقادمة، 

وفق الشروط املبينة بعده، من اإلعفاءات من الضريبة على أن يستفيدوا 

الدخل برسم الدخول العقارية ومن اإللغاء التلقائي للزيادات والغرامات 

والذعائر املنصوص عليها في املدونة، على أن يودعوا قبل فاتح يوليو 

 ، إقرارا وفق أو على مطبوع نموذجي تعده اإلدارة.2020
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يهدف هذا التعديل إلى تشجيع الشركات 

على اإلدراج في البورصة. وكذا تسوية 

وضعيتها قبل عملية اإلدراج، تكريسا ملبدأ 

 الشفافية

 

يهدف هذا التعديل إلى أن يساهم أصحاب 

الدخول العقارية الذين لم يدلوا باإلقرار 

% من املبلغ 5ي بمساهمة تساوي السنو 

اإلجمالي للدخول العقارية املتعلقة برسم 

تم إشعارهم بنتيجة  املنصوص عليها في هذه املدونة، والذين

اقبة.  هذه املر

……………………………. 

 

 

 

 

XXIX-  بصفة انتقالية وبصرف النظر عن جميع األحكام املخالفة، يمكن

ألصحاب الدخول العقارية الذين لم يدلوا باإلقرار السنوي بمجموع 

الدخل املتعلق بالدخول املذكورة برسم السنوات السابقة غير املتقادمة، 

أن يستفيدوا وفق الشروط املبينة بعده، من اإلعفاءات من الضريبة على 

مات الدخل برسم الدخول العقارية ومن اإللغاء التلقائي للزيادات والغرا

والذعائر املنصوص عليها في املدونة، على أن يودعوا قبل فاتح يوليو 

 ، إقرارا وفق أو على مطبوع نموذجي تعده اإلدارة.2020

 

يتعين على الخاضعين للضريبة السالف ذكرهم أن يؤدوا بشكل تلقائي 

من املبلغ اإلجمالي   %5بالتزامن مع اإلقرار املذكور أعاله، مساهمة تساوي 

برسم السنوات . 2018بسنة ل العقارية املتعلقة للدخو 

ويدفع مبلغ هذه املساهمة لدى قابض إدارة غير املتقادمة   السابقة

الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسة على أساس بيان 

 إعالم بالدفع تعده اإلدارة.

 

لضريبة السالف ذكرهم أن يؤدوا بشكل تلقائي يتعين على الخاضعين ل

% من املبلغ اإلجمالي 10بالتزامن مع اإلقرار املذكور أعاله، مساهمة تساوي 

. ويدفع مبلغ هذه املساهمة لدى 2018للدخول العقارية املتعلقة بسنة 

قابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسة على 

 م بالدفع تعده اإلدارة.أساس بيان إعال 

 

يظل األشخاص الذاتيون املعنيون ال يودعون إقرار وال يؤدون املساهمة 

املنصوص عليهما في هذا البند داخل األجل السالف الذكر خاضعين 

 للقواعد العامة.
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كل السنوات السابقة غير املتقادمة عوض 

% من املبلغ اإلجمالي 10مساهمتهم بنسبة 

للدخول العقارية املتعلقة برسم سنة 

لوحدها، وكذلك استفادة املعنيين  2018

اقبة الجبائية  باألمر من اإلعفاء من املر

سبة لكل سنة من هذه السنوات، وذلك بالن

على غرار ما سيستفيد منه الخاضعون 

للضريبة الذين الحظوا إخالال في إقراراتهم 

الضريبة ترتب عنها نقصان في رقم االعمال 

أو في الحصيلة الخاضعة للضريبة والذين 

سيدلون بإقرار تصحيحي وسيؤدون بشكل 

 تلقائي الواجبات التكميلية.

 

 

وعالوة على إلغاء الجزاءات السالفة الذكر، يعفى 

للضريبة السالف ذكرهم من املراقبة الخاضعون 

الجبائية بالنسبة لكل سنة من السنوات املحاسبية املشار 

 إليها أعاله والتي كانت موضوع هذا اإلقرار التصحيحي.

 

يظل األشخاص الذاتيون املعنيون الذين اليودعون اإلقرار واليؤدون 

لذكر املساهمة املنصوص عليهما في هذا البند داخل األجل السالف ا

 خاضعين للقواعد العامة.
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 46التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب

 6املادة 

 
 الماليةالمادة بمشروع قانون  التعديل التعليل

 
  

 
 
 

 التطبيق  حيز دخول -.
-I) 31( و1°-"ألف" – I) 19( و3°-"دال"-I) 6المواد  أحكامتطبق  -1

 I بالبندتغييرها وتتميمها من المدونة العامة للضرائب كما تم  (3°-"جيم"
التي أنجزت خاللها أول عملية تصدير  السنوات المحاسبيةبرسم  أعاله
 .2020من فاتح يناير  ابتداء

ابتداء  السنوات المحاسبية المفتوحةوتطبق كذلك هذه األحكام برسم 
 الكلي منمن هذا التاريخ على المنشآت التي استوفت مدة اإلعفاء 

 .الشركات أو الضريبة على الدخل على الضريبة
من المدونة العامة  II-19( و4°-"باء"-I) 6تطبق أحكام المادتين  -2

أعاله، على الشركات المكتسبة  Iبالبند للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها 
 .2020لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" ابتداء من فاتح يناير 

-"باء"-I) 31و II-19و 7و( 7°و 6)°"باء" -I-6تطبق أحكام المواد  -3
العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها من المدونة  267و 165و (°3

 دخول حيز التنفيذ

تطبق أحكام املواد ............................ ابتداء  من فاتح  – 1

على املنشآت التي أنجزت أول عملية تصدير 2020يناير   

 ابتداء من هذا التاريخ .

تطبق أحكام املادتين .......... على الشركات املكتسبة  – 2

لصفة القطب املالي للدار البيضاء ابتداء  من فاتح يناير 

2020 

تطبق أحكام ....................على املنشأت املقامة في مناطق  - 3

 .2020التسريع الصناعي ابتداء  من فاتح يناير 

لف ..............برسم . أ I – 19تطبق أحكام املادة  – 4

 2020السنوات املحاسبتية  املفتوحة ابتداء  من فاتح يناير 

. ألف ..............برسم  I – 19تطبق أحكام املادة  - 5

 2020السنوات املحاسبتية  املفتوحة ابتداء  من فاتح يناير 
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عاله، على المنشآت المقامة في مناطق التسريع الصناعي ابتداء أ  I بالبند
 .2021من فاتح يناير 

. ألف ..............برسم السنوات املحاسبتية   I – 19تطبق أحكام املادة  – 4

 2020املفتوحة ابتداء  من فاتح يناير 

بتية  . ألف ..............برسم السنوات املحاس I – 19تطبق أحكام املادة  - 5

 2020املفتوحة ابتداء  من فاتح يناير 

................على األقساط واالشتراكات املدفوعة  28تطبق أحكام املادة  – 6

 2020ابتداء  من فاتح يناير 

 منح الشرك 7

......................على العقود واملحررات املنجزة  129تطبق أحكام املادة  – 8

 2020ابتداء  من فاتح يناير 

املكررة ..................  199و .املكررة مرتين 154تطبق أحكام املادة  – 9

  2021املحاسبتية املفتوحة ابتداء  من فاتح يناير 

املكررة .......................................  185و 185تطبق أحكام  املواد  – 10

 2020يناير برسم السنوات املحاسبتية املفتوحة ابتداء  من فاتح 

....................في شأن تبليغ اإلشعار   I – 212تطبق أحكام املادة  -11

 2020بالفحص ابتداء من فاتح يناير 

-"ألف" – I) 19و (4° -"باء"  – II) 6تطبق أحكام املادتين  °12

 I( من املدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند 9°

 أعاله برسم السنوات املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير

2020. 

................على األقساط  28تطبق أحكام املادة  – 6

 2020دفوعة ابتداء  من فاتح يناير واالشتراكات امل

..................على دخول األجور 60تطبق أحكام املادة   - 7

 2020املكتسبة ابتداء  من فاتح يناير 

......................على العقود  129تطبق أحكام املادة  – 8

 2020واملحررات املنجزة ابتداء  من فاتح يناير 

املكررة  199و .املكررة مرتين 154تطبق أحكام املادة  – 9

......................برسم السنوات املحاسبتية املفتوحة ابتداء  

  2021من فاتح يناير 

املكررة  185و 185تطبق أحكام  املواد  – 10

....................................... برسم السنوات املحاسبتية 

 2020املفتوحة ابتداء  من فاتح يناير 

....................في شأن تبليغ   I – 212تطبق أحكام املادة  -11

  2020اإلشعار بالفحص ابتداء من فاتح يناير 
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د كما تم تتميمها بالبند أعاله  -I– 144تطبق أحكام املادة  °13

 2020من فاتح يناير   ءبتحدبد السعر األدنى املنجزة ابتدا

واملتعلقة السنوات  املحاسبية ااملفتوحة ابتداء من   فاتح 

 2019يناير

V-  انتقاليةأحكام 
عملية  الخدمات التي أنجزت أول أو للمنتجات المصدرة المنشآت تستمر -1

 االستفادة بصفة انتقالية من اإلعفاء في، 2021قبل فاتح يناير تصدير 
إلى حين  الشركات أو الضريبة على الدخل على الضريبة الكلي من

السنة  التي ابتدأت من المتتالية سنوات (5) الخمس مدة انصرام
 األولى. التصدير عملية خاللها أنجزت التي المحاسبية

 بالسعرين الضريبة هذه المدة من فرض بعد تستفيد المنشآت المذكورة فيما
( من المدونة العامة °7-واو-II)-73ألف أو -I-19المادة  في عليهما المنصوص
 للضرائب.

مطبقا  2020 فاتح ينايرالنظام الجبائي الجاري به العمل قبل  يظل -2
على شركات الخدمات التي اكتسبت صفة "القطب المالي للدار البيضاء" 

 قبل هذا التاريخ.
االستفادة من  2020فاتح يناير  قبللصفة لهذه الشركات المكتسبة ويمكن ل

 ،من المدونة العامة للضرائب II-19المادة  في عليه المنصوص النوعي السعر
، بشكل اختياري ال رجعة فيه بناء على أعاله Iكما تم تغييرها وتتميمها بالبند 

قبل انتهاء األجل المحدد لإلدالء باإلقرار المنصوص  إدارة الضرائبإلى طلب يوجه 
 العامة للضرائب.  المدونةمن  I-20عليه في المادة 
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انتقالية  مطبقا بصفة 2021 فاتح ينايرويظل النظام الجبائي الجاري به العمل قبل 
 لمقامة في مناطق التسريع الصناعي قبل هذا التاريخ. على المنشآت ا

 في عليه املنصوص النوعي و تستفيد هذه املنشآت من السعر

من املدونة العامة  7°-"واو"-II -73أو املادة  II-19املادة 

أعاله، بعد  Iللضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند 

( سنة املحاسبية املتتالية املوالية 20انصرام مدة عشرين )

 ملدة لإلعفاء الكلي من الضريبة.
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   47التعديل رقم 

 مكررة 06إضافة املادة  

 تحصيل الديون العمومية

 بواسطة اإلشعار  للغير  الحائز
 

بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذها الظهير الشريف  15-97من القانون رقم  104إلى 100بهدف ضمان التطبيق السليم ملقتضيات املواد  

 (، يتم التحصيل الجبري عبر مسطرة اإلشعار  للغير الحائز  وفق الشروط والضمانات التالية:2000ماي  3) 1421محرم  28الصادر في  1.00.175رقم 

 لزم بالضريبة وإعالمه بجميع الوسائل املتاحة، ويتضمن هذا اإلخبار تاريخ االستحقاق وتاريخ الشروع في التحصيل؛"يتعين على املحاسب العمومي إخبار امل

ويمنح امللزم بالضريبة أجل شهرين على األقل لتسديد ديونه رضائيا انطالقا من تاريخ الشروع في التحصيل إلى تاريخ حلول استحقاق الدين،  وال يمكن خالل 

 هذه الفتر ة مباشرة أي إجراء للتحصيل عبر هذه الوسيلة بالنسبة للديون املعنية بأجل االستحقاق .

ك خالل العشرة أيام املوالية "عند انتهاء فترة استحقاق الدين العمومي املحددة في القانون، يتم إخبار الغير الحائز باملوازاة مع توجيه آخر إشعار بدون صائر، وذل

 .للغير الحائز ر ، وذلك قبل الشروع في مسطرة تحصيل الديون العمومية بواسطة اإلشعاألرضائي للفترة التحصي

ال يتم  تبليغ إشعار للغير الحائز ملؤسسة بنكية أخرى إال بعد . و "ال يمكن تبليغ اإلشعار للغير الحائز إال ملؤسسة بنكية واحدة من أجل تحصيل ديون نفس امللزم

 ملقتطعة من أجل تغطية كامل الديون املستحقة على امللزم بالضريبة؛من عدم كفاية املبالغ ا دالتأك

 أيام عمل لتسوية ديونه العمومية، أو املنازعة أو  تقديم الضمانات املحددة في الفقرة املوالية. 3ويتعين على الغير الحائز تمكين امللزم من أجل ال يقل عن 

 

املطالب يمكن للملزم طلب توقيف األداء إما بتكوين الضمانات الكافية املنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون " في حالة منازعة امللزم في كل أو بعض املبالغ 

 أو بواسطة استصدار حكم قضائي.
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فوائد قانونية  في حالة ما إذا تبين أن املبالغ التي تم استخالصها إثر مسطرة اإلشعار للغير الحائز غير املستحقة فإنه يترتب عن ردها لفائدة صاحبها

 تحتسب من تاريخ استخالصها وفق نفس فوائد التأخير الجاري بها العمل في هذه املدونة

طاع الخاص برسم وفي جميع الحاالت ال يمكن أن تتجاوز االقتطاعات التي تتم على أجور موظفي الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية وأجراء الق

  من مبلغ الراتب الصافي للمدين ، بعد خصم التعويضات العائلية  %40اإلشعار للغير الحائز 

 

 التعليل:

تبقى مجرد اتفاق  يهدف هذا التعديل إلى التنصيص على قواعد قانونية بمثابة ضمانات متعلقة بتنفيذ الحجز في املنبع على أموال امللزمين بالضريبة عوض أن

 بين عدد من األطراف املعنية.

هذه الضمانات أن يعزز الثقة بين املواطن واإلدارة الضريبية، ويمنح للملزمين رؤية واضحة وشفافة بخصوص تطبيق مقتضيات التحصيل ومن شأن تقنين 

 الجبري للديون العمومية.
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  48التعديل رقم 

 التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة

  07املادة 

 تبرير التعديل التعديل المقترح  النص الحالي
 التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة

 7المادة 
I-نطاق التطبيق 
 تعريف-1

في شكل أوراق بنكية من قبل تحدث مساهمة برسم الموجودات المحتفظ بها 
أدناه والذين أخلوا بإلتزاماتهم الجبائية  2األشخاص الذاتيين المشار إليهم في 

 .المدونة العامة للضرائبالمنصوص عليها في 
المعنيين التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية وفق الشروط لألشخاص يجوز 

أدناه، مقابل أداء هذه المساهمة بالسعر المنصوص عليه  IIالواردة في البند 
 أدناه.  IIIفي البند 

 
 يعتبر أداء هذه المساهمة بمثابة إبراء للشخص الذاتي المعني من أداء الضريبة
على الدخل وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المتعلقة بها والمترتبة عن 

 اإلخالل بااللتزامات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
 

وعالوة على ذلك، ال يتم برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح 
ن المدونة العامة م 29، اعتماد النفقات المشار إليها في المادة 2020يناير 

للضرائب والتي تم صرفها عند تقييم مجموع الدخل في إطار فحص مجموع 

 للضريبةالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع 
 7المادة 

I-نطاق التطبيق 
 تعريف-1

المحتفظ بها  املودعة لدى األبناك أوتحدث مساهمة برسم الموجودات 
أو املنقوالت أو العقارات غير املخصصة لغرض في شكل أوراق بنكية 

أو برسم السلفات  تم اقتناؤها بواسطة هذه املوجودات التي منهي

املدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب املستغل 

من قبل األشخاص الذاتيين المشار إليهم في والقروض املمنوحة للغير، 
أدناه والذين أخلوا بإلتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة  2

 .للضرائب
لوضعيتهم الجبائية وفق الشروط المعنيين التسوية الطوعية لألشخاص يجوز 

أدناه، مقابل أداء هذه المساهمة بالسعر المنصوص عليه  IIالواردة في البند 
 أدناه.  IIIفي البند 

 
، اعتماد 2020ال يتم برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير و

والتي تم من المدونة العامة للضرائب  29النفقات المشار إليها في المادة 
فحص مجموع الوضعية الضريبية عند تقييم مجموع الدخل في إطار  صرفها

 :إلى تتهدف التعديال
  توسيع نطاق تطبيق التدبير المتعلق بالتسوية

الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة، 
لتشمل الموجودات المودعة سلفا في حسابات بنكية 
وكذا المنقوالت أو العقارات غير مخصصة لغرض 
مهني تم اقتناؤها بواسطة هذه الموجودات أو 

و السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أ
، في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير

 وذلك لضمان انخراط أكبر عدد من الملزمين؛
 
 على  إعادة ترتيب الفقرات الثالثة والرابعة من للتأكيد

 إبراء أن اإلقرار بالتسوية الطوعية يترتب عنه
الشخص الذاتي المعني من أداء الضريبة على 

ت المتعلقة الدخل وكذا الذعائر والغرامات والزيادا
بها وذلك برسم مسطرة مراقبة مجموع الوضعية 
الضريبية للملزم المتعلقة بالنفقات المنصوص عليها 

من المدونة العامة للضرائب، بالنسبة  29في المادة 
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من  216الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة المنصوص عليه في المادة 
 المدونة السالفة الذكر، وذلك في حدود مبلغ الموجودات المصرح به.

 األشخاص المعنيون -2
الذاتيين الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب تهم هذه المساهمة األشخاص 

والمتوفرين على موجودات متأتية من أرباح أو دخول ترتبط بمزاولة نشاط مهني 
، برسم الضريبة على 2020أو فالحي لم يتم التصريح بها، قبل فاتح يناير 

 الدخل طبقا للمدونة العامة للضرائب.
 
II-الشروط و  االلتزامات 
 وشروط االستفادة من المساهمةاإللتزام باإلقرار -1

من أجل االستفادة من المساهمة، يقوم األشخاص المعنيون بإيداع الموجودات 
السالفة الذكر لدى مؤسسات االئتمان المعتمدة، باعتبارها بنكا، الخاضعة 

المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة  103.12ألحكام القانون رقم 
بتاريخ فاتح ربيع األول  1.14.193ذه الظهير رقم في حكمها، الصادر بتنفي

 (.2014ديسمبر  24) 1436
 

يجب أن تكون هذه الودائع موضوع إقرار منجز وفق أو على مطبوع نموذجي 
 تعده اإلدارة، مقابل وصل يسلمه البنك المعني، يتضمن:

 عناصر التعريف المتعلقة بالطرف الدافع؛ 
  ل أوراق بنكيةفي شكمبلغ الموجودات المحتفظ بها. 

 
 إلتزامات مؤسسات االئتمان المعتمدة باعتبارها بنكا-2

يتعين على مؤسسات االئتمان المعتمدة باعتبارها بنكا الخاضعة للقانون رقم 
 السالف الذكر: 103.12

من المدونة السالفة  216في المادة  للخاضعين للضريبة المنصوص عليه

المنقوالت أو قيمة  أو الذكر، وذلك في حدود مبلغ الموجودات
 أو مبلغ مخصصة لغرض مهنيالالعقارات غير 

ت الجارية للشركاء أو السلفات المدرجة في الحسابا
في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير 

 المصرح بها. المشار اليها أعاله،
 

هذه المساهمة بمثابة إبراء للشخص الذاتي المعني من أداء الضريبة يعتبر أداء 
المتعلقة بها والمترتبة عن  على الدخل وكذا الذعائر والغرامات والزيادات

فحص مجموع تقييم نفقات الخاضعين للضريبة في إطار 

 .وضعيتهم الضريبية

 
 األشخاص المعنيون -2

 تهم هذه المساهمة األشخاص الذاتيين الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب:
مودعة في حسابات بنكية أو  المتوفرين على موجودات-ألف( 

ترتبط متأتية من أرباح أو دخول  في شكل أوراق بنكيةمحتفظ بها 
، 2020بمزاولة نشاط مهني أو فالحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 

 ؛برسم الضريبة على الدخل طبقا للمدونة العامة للضرائب

للسنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 
 ؛2020
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بعده  IIIأن تقتطع المساهمة بالسعر المنصوص عليه في البند  (أ
الموالي للشهر وتدفعها إلى قابض إدارة الضرائب خالل الشهر 

 الذي تم فيه إيداع الموجودات.
إعالم" منجزة وفق أو على مطبوع نموذجي،  ويتم كل دفع بواسطة "ورقة

 مؤرخة وموقعة من لدن الطرف الدافع وتتضمن:
 رقم اإلقرار المذكور؛ 
   والمودعة  في شكل أوراق بنكيةمبلغ الموجودات المحتفظ بها

 ؛من طرف الخاضع للضريبة
  المساهمة المدفوع.مبلغ 

 
أن ترسل نظائر من "ورقة إعالم" المشار إليها أعاله إلى  (ب

المديرية العامة للضرائب خالل الشهر الموالي للشهر الذي تم 
 فيه دفع المساهمة.

III- سعر المساهمة 
% من مبلغ الموجودات المشار إليها 5يحدد سعر المساهمة في نسبة 

لدى مؤسسات االئتمان المعتمدة أعاله المودعة في حسابات مفتوحة 
 باعتبارها بنكا التي تقيم بالمغرب.

 
IV- الجزاءات 

تتعرض مؤسسات االئتمان المعتمدة باعتبارها بنكا التي لم تقم بدفع مبلغ 
أعاله، عالوة  II-2المساهمة داخل األجل المنصوص عليه في البند 

بالتحصيل على أداء المبلغ األصلي للمساهمة، للجزاءات المتعلقة 
 المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

ملنقوالت أو عقارات غير مخصصة لغرض املقتنين  –باء( 

بواسطة هذه املوجودات خالل السنوات غير منهي، 

 املتقادمة؛

سلفات مدرجة في الحسابات عمليات املنجزين ل-جيم( 

الجارية للشركاء أو في حساب املستغل أو عمليات قروض 

 خالل السنوات غير املتقادمة. ممنوحة للغير،
 
II-الشروط و  االلتزامات 
 اإللتزام باإلقرار وشروط االستفادة من المساهمة-1

  بالنسبة لألشخاص املشار إليهم فيI-2-:ألف أعاله 

من أجل االستفادة من المساهمة، يقوم األشخاص المعنيون بإيداع الموجودات 
السالفة الذكر لدى مؤسسات االئتمان المعتمدة، باعتبارها بنكا، الخاضعة 

المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة  103.12ألحكام القانون رقم 
خ فاتح ربيع األول بتاري 1.14.193في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 

 (.2014ديسمبر  24) 1436
يجب أن تكون الودائع موضوع إقرار منجز وفق أو على مطبوع نموذجي تعده 

 اإلدارة، مقابل وصل يسلمه البنك المعني، يتضمن:
 عناصر التعريف المتعلقة بالطرف الدافع؛ 
 المحتفظ  املودعة في حسابات بنكية أو مبلغ الموجودات

 .ق بنكيةفي شكل أورابها 
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V-مدة تطبيق المساهمة 

 2020يونيو  30تمنح لألشخاص المعنيين مدة تبتدئ من فاتح يناير إلى 
 للقيام باإلقرار المشار إليه أعاله وأداء المساهمة برسم الموجودات المعنية.

  بالنسبة لألشخاص املشار إليهم فيI -2 - باء وجيم

 أعاله:

من أجل االستفادة من املساهمة، يقوم األشخاص 

 املعنيون:

  بإيداع إقرار مكتوب على أو وفق مطبوع نموذجي

تعده اإلدارة مقابل وصل لدى قابض إدارة 

الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم 

 يتضمن البيانات التالية:الرئيسية، 

االسم العائلي والشخص ي واملوطن الضريبي  -

 للملزم أو مقر مؤسسته الرئيسية؛

 رقم التعريف الضريبي؛ -

املمتلكات العقارية أو ملنقوالت أو قيمة اقتناء ا -

السلفات املدرجة في الحسابات الجارية  مبلغ

للشركاء أو في حساب املستغل والقروض املمنوحة 

 .للغير

بدفع املساهمة تلقائيا عند إيداع اإلقرار السالف 

أدناه،  IIIالذكر حسب السعر املشار إليه في البند 

املمتلكات ملنقوالت أو على أساس قيمة اقتناء ا

رجة في الحسابات السلفات املد العقارية أو مبلغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

382 
 

الجارية للشركاء أو في حساب املستغل والقروض 

 .املمنوحة للغير

ويتم دفع مبلغ املساهمة لدى قابض إدارة الضرائب التابع 

له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية على أساس 

( نظائر وفق أو على 3ورقة إعالم بالدفع محررة في ثالثة )

ؤرخة وموقعة من قبل مطبوع نموذجي تعده اإلدارة م

 الطرف الدافع يبين:

اإلسم العائلي والشخص ي واملوطن الضريبي  -

 للملزم أو مقر مؤسسته الرئيسية؛

 رقم التعريف الضريبي؛ -

 أساس احتساب املساهمة؛ -

 مبلغ املساهمة املدفوع. -
 

 إلتزامات مؤسسات االئتمان المعتمدة باعتبارها بنكا-2
يتعين على مؤسسات االئتمان المعتمدة باعتبارها بنكا الخاضعة للقانون رقم 

 السالف الذكر: 103.12
برسم املوجودات املودعة في أن تقتطع المساهمة  (أ

في شكل أوراق بنكية حسابات بنكية أو املحتفظ بها 

بعده  IIIبالسعر المنصوص عليه في البند ، التي تم ايداعها
تدفعها إلى قابض إدارة الضرائب خالل الشهر الموالي أن و 

 .اإلقرارللشهر الذي تم فيه إيداع 
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إعالم" منجزة وفق أو على مطبوع نموذجي،  ويتم كل دفع بواسطة "ورقة
 مؤرخة وموقعة من لدن الطرف الدافع وتتضمن:

 رقم اإلقرار المذكور؛ 
   املوجودات املودعة في حسابات بنكية أو مبلغ

 في شكل أوراق بنكية التي تم ايداعهااملحتفظ بها 
 ؛من طرف الخاضع للضريبة

 .مبلغ المساهمة المدفوع 
أن ترسل نظائر من "ورقة إعالم" المشار إليها أعاله إلى  (ب

المديرية العامة للضرائب خالل الشهر الموالي للشهر الذي تم 
 .فيه دفع المساهمة

 

III- سعر المساهمة 
املودعة % من مبلغ الموجودات 5يحدد سعر المساهمة في نسبة 

لدى  لدى األبناك أو املحتفظ بها في شكل أوراق بنكية

مؤسسات االئتمان املعتمدة باعتبارها بنكا املقيمة 

أو من قيمة املنقوالت أو العقارات غير  باملغرب

بواسطة هذه املخصصة لغرض منهي التي تم اقتناؤها 

أو من مبلغ السلفات املدرجة في الحسابات  املوجودات

الجارية للشركاء أو في حساب املستغل والقروض 

 .املمنوحة للغير
 

IV- الجزاءات 
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تتعرض مؤسسات االئتمان المعتمدة باعتبارها بنكا التي لم تقم بدفع مبلغ 
عالوة أعاله،  II-2المساهمة داخل األجل المنصوص عليه في البند 

على أداء المبلغ األصلي للمساهمة، للجزاءات المتعلقة بالتحصيل 
 المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

- Iكما يفقد األشخاص الذاتيون املعنيون املشار إليهم في 

باء وجيم أعاله الذين لم يحترموا الشروط وااللتزامات -2

هذه املنصوص عليها أعاله، الحق في االستفادة من 

املساهمة ويظلون خاضعين للتشريع الجبائي الجاري به 

 العمل.

V-مدة تطبيق المساهمة 
 2020يونيو  30تمنح لألشخاص المعنيين مدة تبتدئ من فاتح يناير إلى 

و أللقيام باإلقرار المشار إليه أعاله وأداء المساهمة برسم الموجودات المعنية 
تم اقتناؤها بواسطة  العقارات التيملنقوالت أو برسم قيمة ا

أو السلفات املدرجة في الحسابات الجارية  هذه املوجودات

 .للشركاء أو في حساب املستغل والقروض املمنوحة للغير

 

ويمكن تمديد هذا األجل مدة شهرين، قابلة للتجديد مرة 

 واحدة.
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 مدة شهرين، منح إمكانية العمل بهذه المساهمة ل
 .قابلة للتجديد مرة واحدة
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 49التعديل رقم 

 مكرر  7املادة   

 املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل

 إعادة النظر في دور االبناك -

 تعزيز التكنولوجيا في املجال البنكي  -

 إعادة الثقة للمعامالت التجارية  -

-  

 

 تعريف: -1

يتم إحداث مساهمة إبرائية برسم الغرامات الضريبية املتعلقة بعوارض األداء كيفما كان ترتيبها، والتي 

 كحد أقص ى. 2019دجنبر  31لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات املقدمة لألداء بتاريخ 

 وأداء املساهمة اإلبرائية:سعر  -2

من مبلغ الشيك أو الشيكات غير املؤداة موضوع عوارض األداء  %1.5يحدد سعر املساهمة اإلبرائية في 

كحد أقص ى، شريطة أن يتم أداء هذه املساهمة  2019دجنبر  31التي لم تتم تسويتها واملقدمة لألداء بتاريخ 

 .2020خالل سنة 

درهم كحد أقص ى بالنسبة لألشخاص الطبيعيين، وفي  10.000ة الذكر في يحدد مبلغ املساهمة السالف

درهم بالنسبة لألشخاص املعنويين، كيفما كان عدد عوارض األداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة  50.000

 كحد أقص ى.  2019دجنبر 31للشيكات املقدمة لألداء بتاريخ 

 .دةيتم أداء املساهمة اإلبرائية املذكورة دفعة واح

 اآلثار املترتبة عن أداء املساهمة اإلبرائية: -3

يترتب عن أداء املساهمة اإلبرائية املشار إليها أعاله تبرئة ذمة األشخاص املعنيين بأداء الغرامات 

دجنبر  31الضريبية املتعلقة بعوارض األداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات املقدمة لألداء بتاريخ 

 كحد أقص ى. 2019
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  50التعديل 

 املنشأة بالخارج التسوية التلقائية برسم املمتلكات واملوجودات

 8املادة 
 املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصحيح املرجع

 

 

 

 8املادة 

I- نطاق التطبيق 

 تعريف: .1

 للقوانين املنظمة للصرف وللتشريع الجبائي. ......تحدث مساهمة إبرائية 

 األشخاص املعنيون: .2

تهم هذه املساهمة اإلبرائية األشخاص الذاتيين واالعتباريين املتوفرين 

على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي باملغرب والذين ارتكبوا 

يدان الرقابة على الصرف أدناه في م I-3املخالفات املنصوص عليها في 

 1379من ربيع اآلخر  14بتاريخ  1.59.358بالظهير الشريف رقم املنظم 

 ( املتعلق باملمتلكات بالخارج أو بالعمالت األجنبية1959أكتوبر  17)

بشأن العفو عن بعض املخالفات  1.61.427شريف رقم الظهير بال

 1.59.358قتضيات الظهير الشريف رقم املتمم مللنظام الصرف 

افق  1379ربيع الثاني  14الصادر في  بشأن األموال  1959أكتوبر  17املو

وكذا املخالفات الجبائية املوجودة في الخارج أو املتألفة من نقود أجنبية

 املرتبطة بها واملنصوص عليها في املدونة العامة للضرائب.

 مخالفات الصرف املعنية .3

 صارف موجودة بالخارج.أو م ..........يراد بمخالفات الصرف 

 8املادة 

I نطاق التطبيق 

 تعريف:

 للقوانين املنظمة للصرف وللتشريع الجبائي. .......تحدث مساهمة إبرائية 

 األشخاص املعنيون:2

تهم هذه املساهمة اإلبرائية األشخاص الذاتيين واالعتباريين املتوفرين 

على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي باملغرب والذين ارتكبوا 

أدناه في ميدان الرقابة على الصرف  I-3املخالفات املنصوص عليها في 

 1379من ربيع اآلخر  14بتاريخ  1.59.358املنظم بالظهير الشريف رقم 

( املتعلق باملمتلكات بالخارج أو بالعمالت األجنبية وكذا 1959أكتوبر  17)

املخالفات الجبائية املرتبطة بها واملنصوص عليها في املدونة العامة 

 للضرائب.

 مخالفات الصرف املعنية 1

 للقرض أو مصارف موجودة بالخارج. .............يراد بمخالفات الصرف 

 املعنيةاملخالفات الجبائية  2

 أعاله. I-3كما هو مشار إليه في  ...............يراد باملخالفات املعنية 

II - االلتزامات والشروط 
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 لتشجيع االسر القادرة على االدخار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املخالفات الجبائية املعنية .4

 أعاله. I-3هو مشار إليه في  ...........................يراد باملخالفات املعنية 

II- االلتزامات والشروط 

 الشروط: .1

وفق النسب .......أعاله أن يستفيدوا  I-2يمكن لألشخاص املشار إليهم في 

 أدناه. III-1املحددة في 

 اإلقرار ومسطرة إيداعهمضمون  .2

 ج.  -I-3املشار إليها في ......يجب أن يتضمن اإلقرار املنصوص عليه 

الواجبات املفروضة على مؤسسات االئتمان املعتمدة  .3

 باعتبارها بنكا

دفع املساهمة ..............................يتعين على مؤسسات االئتمان املعتمدة 

 برسم التسوية. 

III-  املساهمة اإلبرائيةنسب وأداء 

 نسب املساهمة اإلبرائية .1

 تحدد نسب املساهمة اإلبرائية في:

 :%10 (أ

 من قيمة اقتناء املمتلكات العقارية املنشأة بالخارج؛ -

من قيمة اكتتاب أو اقتناء األصول املالية والقيم املنقولة -

 وغيرها من سندات رأس املال أو الديون املنشأة بالخارج،

لألشخاص الذين قاموا بتسوية وضعيتهم بشكل بالنسبة 

، يتعين على اإلدارة إرجاع  %15سابق وتلقائي بنسبة مساهمة 

 من املبلغ املؤدى سالفا %5فارق 

 الشروط: 1

وفق النسب  ........أعاله أن يستفيدوا  I-2يمكن لألشخاص املشار إليهم في 

 أدناه. III-1املحددة في 

 مضمون اإلقرار ومسطرة إيداعه 2

الودائع النقدية املشار إليها  .....يجب أن يتضمن اإلقرار املنصوص عليه 

 ج.  -I-3في 

الواجبات املفروضة على مؤسسات االئتمان املعتمدة  (3

 باعتبارها بنكا

دفع املساهمة برسم  .................يتعين على مؤسسات االئتمان املعتمدة 

 التسوية. 

III - يةنسب وأداء املساهمة اإلبرائ 

 نسب املساهمة اإلبرائية 1

 تحدد نسب املساهمة اإلبرائية في:

 :%10أ(  (ت

 من قيمة اقتناء املمتلكات العقارية املنشأة بالخارج؛ -

من قيمة اكتتاب أو اقتناء األصول املالية والقيم املنقولة -

 وغيرها من سندات رأس املال أو الديون املنشأة بالخارج،

 ب(

من مبلغ املوجودات النقدية بالعملة املرجعة للمغرب  5%-

واملودعة في حسابات بالعملة األجنبية أو بالدرهم القابل 

 للتحويل؛

من مبلغ السيولة بالعملة املرجعة للمغرب واملباعة في سوق  2%-

 الصرف باملغرب مقابل الدرهم.
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  (ب

من مبلغ املوجودات النقدية بالعملة املرجعة للمغرب  5%-

واملودعة في حسابات بالعملة األجنبية أو بالدرهم القابل 

 للتحويل؛

من مبلغ السيولة بالعملة املرجعة للمغرب واملباعة في سوق  2%-

 الصرف باملغرب مقابل الدرهم.

 اآلثار املترتبة عن أداء املساهمة اإلبرائية .2

ينتج عن أداء املساهمة اإلبرائية تبرئة ذمة الشخص املعني من أداء 

، عن الغرامات املتعلقة بمخالفة املقتضيات التنظيمية للصرف

 الجزاءات تي تسبق تاريخ التسوية التلقائيةالسنوات ال

الجزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل األشخاص  .1

 املعنيين

 الجبائي الجاري به العمل............واالعتباريون  يفقد األشخاص الذاتيون 

الجزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل مؤسسات  .2

 االئتمان 

للجزاءات املنصوص عليها في  ...........تتعرض مؤسسات االئتمان املعتمدة 

بمثابة مدونة تحصيل الديــون العمومية، الصـادر  15.97القانون رقم 

ماي  3) 1421محرم  28بتاريخ  1.00.175بتنفيذه الظــهير الشريف رقم 

 ( كما تم تغييره وتتميمه.2000

IV- مقتضيات مختلفة 

 مدة التطبيق .1

 واملوجودات املنشأة بالخارج. .............تمنح لألشخاص املعنيين 

 اآلثار املترتبة عن أداء املساهمة اإلبرائية 2

 في املدونة العامة للضرائب. ...................املساهمة اإلبرائية ينتج عن أداء 

IVالجزاءات 

الجزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل األشخاص  1

 املعنيين

 الجبائي الجاري به العمل. ............يفقد األشخاص الذاتيون واالعتباريون 

الجزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل مؤسسات  2

 االئتمان 

للجزاءات املنصوص عليها في  .........تتعرض مؤسسات االئتمان املعتمدة 

بمثابة مدونة تحصيل الديــون العمومية، الصـادر  15.97القانون رقم 

ماي  3) 1421محرم  28بتاريخ  1.00.175بتنفيذه الظــهير الشريف رقم 

 كما تم تغييره وتتميمه. (2000

V  - مقتضيات مختلفة 

 مدة التطبيق 1

 واملوجودات املنشأة بالخارج. .........تمنح لألشخاص املعنيين 

 الضمانات 2

بسن املقتضيات التنظيمية للصرف أو  ......يستفيد األشخاص املعنيون 

 برسم التشريع الجبائي.  

 مقتضيات عامة 3

تمت تسويتها بالنسبة للفترة املوالية تظل املمتلكات واملوجودات التي 

لتاريخ اإلقرار في إطار هذه املادة خاضعة ألحكام الظهير الشريف رقم 

السالف الذكر املتعلق باملمتلكات بالخارج أو بالعمالت  1.59.358

 األجنبية وكذا ألحكام املدونة العامة للضرائب.
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 الضمانات .2

بسن املقتضيات التنظيمية للصرف أو  .......يستفيد األشخاص املعنيون 

 برسم التشريع الجبائي.  

 مقتضيات عامة .3

تظل املمتلكات واملوجودات التي تمت تسويتها بالنسبة للفترة املوالية 

عة ألحكام الظهير الشريف رقم لتاريخ اإلقرار في إطار هذه املادة خاض

السالف الذكر املتعلق باملمتلكات بالخارج أو بالعمالت  1.59.358

 ألحكام املدونة العامة للضرائب. وكذا املوجودة بالخارجاألجنبية

تخصص املوارد املتأتية  مناصفة بين الحساب الخصوص ي املرصد 

الحساب ألمور خصوصية املسمى " صندوق التماسك االجتماعي "و 

املرصد ألمور خصوصية املسمى "الصندوق الخاص لتنويع مصادر 

 التكوين وتحسين جودتها"و  تمويل منظومة التربية
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  51التعديل رقم  

 مكررة  08إضافة   املادة  

 تحديد قيمة التعويض عن نزع امللكية ألجل املنفعة العامة

 وإثارة املسؤولية الشخصية عند عدم احترام مسطرة نزع امللكية
 

املعتمد من طرف إدارة الضرائب  املرجعي السعرحكم بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة في ال نزع امللكيةعن يمة التعويض أن تتجاوز ق ال يمكن

 واملحافظة العقارية عند فرض ومراجعة الضريبة على األرباح العقارية وعند التحفيظ.

ات املحددة في القانون وال يمكن لنازع امللكية أن يبدأ إجراءات الحيازة أو إقامة األشغال أو التهيئة أو إنجاز املشاريع على عقارات الغير إال وفق املقتضي

 (.1982 مايو 6)  1402 رجب 11 بتاريخ 1.81.254 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت،الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 7.81 قمر 

أن يصدر أوامر وفي جميع الحاالت، يمنع منعا كليا على أي مسؤول أو موظف عمومي كيفما كانت صفته، تحت طائلة إثارة مسؤوليته الشخصية، 

نفعة العامة املنصوص أو  أن يقوم بالشروع في تنفيذ مشاريع عمومية على عقارات الغير باالعتداء املادي ودون سلوك املسطرة القانونية لنزع امللكية ألجل امل

 عليها في القانون املذكور في الفقرة السابقة.

 التعليل:

ة وموحدة في مجال تحديد قيمة التعويض عن نزع امللكية ألجل املنفعة العامة عند الحكم بنزع يهدف هذا التعديل إلى التنصيص على قواعد واضح

نزع امللكية ألجل امللكية،إضافة إلى التنصيص على إثارة املسؤولية الشخصية للمتسببين في االعتداء املادي والذين ال يحترمون سلوك املسطرة القانونية ل

 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة  وباالحتالل املؤقت. 7.81 في القانون رقم املنفعة العامة املنصوص عليها
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ن من تفادي تكاثر املنازعات القضائية 
ّ
وتضخم ومن شأن هذا اإلجراء أن يحافظ على حقوق املنزوع ملكيتهم ويؤطر  التعويض عن نزع امللكية ويمك

رابية والسيما في حالة االعتداء املادي، وذلك باملوازاة مع التعديل املقترح لتصفية األحكام السابقة وتسريع وتيرة املبالغ املحكوم بها ضد الدولة والجماعات الت

 تنفيذ هذه األحكام.
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 52التعديل رقم 

 تنفيذ األحكام الصادرة ضد الدولة

9املادة   

 املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل

املالية، لقانون  130.13من القانون التنظيمي رقم  14تطبيقا ألحكام املادة  

القضائية عن االحكام والقرارات  املبالغ الناتجة املتعلقة بأداءالنفقات  تنفذ

الدولة، في مواجهة  للتنفيذ الصادرة به والقابلةلقوة الش يء املقض ي  الحائزة

 املواليتين، ووذلك طبقارتين الفق حصرية فيبصفة  الكيفيات املحددة وفق

 بها العمل. التشريعية والتنظيمية الجاري للنصوص 

يتم االمر بدفع وأداء النفقات املذكورة أعاله، في حدود االعتمادات  -أ

املالية املفتوحة بامليزانية خالل السنة املالية الجارية وذلك داخل أجل 

 ( يوما من تاريخ تبليغ االعذار بالتنفيذ. 90)تسعون 

في حالة عدم توفر االعتمادات الالزمة للتنفيذ خالل السنة املالية  -ب

املذكورة  تنفيذ النفقاتأجل  القيام من كفايتها، يتعينالجارية او عدم 

 اإلجراءات التالية: وأدائها بأحد

  تحويل االعتمادات الالزمة للتنفيذ خالل السنة املالية الجارية

 تنظيمي.وفق الشروط والكيفيات املحددة بنص 

 

الصادرة ضد الدولةتنفيذ األحكام   

9املادة   

يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد 

 أمام مصالح اآلمر بالصرف لإلدارة العمومية 
ّ
الدولة أن  ال يطالبوا باألداء إال

 ؛

في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الش يء املقض ي به، يدين       

( يوما 60الدولة بأداء تعويض مادي، يتعين األمر بصرفه داخل أجل أقصاه) 

ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود االعتمادات 

 املالية املفتوحة بامليزانية؛ 

بالصرف إدراج االعتمادات الالزمة لتنفيذ األحكام يتعين على اآلمرين     

القضائية في حدود اإلمكانات املتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في 

اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر األمر 

م بصرف املبلغ املعين  في حدود االعتمادات املتوفرة بامليزانية، على أن يقو 

اآلمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير االعتمادات الالزمة ألداء 

 املبلغ املتبقي في ميزانيات السنوات الالحقة.

غير أنه ال يمكن في أي حال من األحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة     

 للحجز لهذه الغاية.
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  فتح اعتمادات تكميلية عند االقتضاء، وذلك خالل السنة

القانون التنظيمي لقانون  من 42الجارية طبقا ألحكام املادة 

 ونصوصه التنظيمية. 130.13 املالية رقم

  النفقات املذكورة برسم وأداء فتح االعتمادات الالزمة لتنفيذ

سنة الثانية او السنة املالية املوالية وعند االقتضاء برسم ال

الثالثة املواليتين، بحسب الحالة، وذلك في حدود املبالغ املحكوم 

  بها.

اقبين واملحاسبين العموميين كل في  يتعين على االمرين بالصرف واملر

مجال اختصاصه، التقيد باملقتضيات القانونية السابقة تحت طائلة 

تنظيمية إثارة املسؤولية املقررة بموجب النصوص التشريعية وال

بتحديد املتعلق  61.99رقم  العمل، والسيما القانون الجاري بها 

اقبيناالمرين  مسؤولية  املحاسبين العموميين. بالصرف واملر

مباشرة إجراءات التنفيذ ال يمكن الذكر،  السالفةلمقتضيات وطبقا ل

 بامليزانية العامة للدولة االعتمادات املرصودةعلى  الجبري، والسيما الحجز 

إال بعد مرور ثالث  للخزينةأو الحسابات الخصوصية او الحسابات الجارية 

 سنوات كاملة من تاريخ اإلعذار بالتنفيذ.

وبهدف ضمان تنفيذ األحكام الصادرة ضد الدولة يتم إحداث مرصد ألمور 

خصوصية يسمى "صندوق تنفيذ األحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات 

 الترابية"
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  53التعديل رقم  

 املكررة  09املادة إضافة  
 منحة تجديد ومنحة تكسير املركبات املخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي

 للمستخدمين من طرف أرباب العمل 

 

 العمل. منحة تجديد ومنحة تكسير املركبات املخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمستخدمين من طرف أرباب 2023ديسمبر  31إلى  2020تحدث خالل الفترة املمتدة من فاتح يناير 

 مقاعد في حدود منحتين خالل نفس السنة والتي تلتزم: 9تخول منحة التجديد للمقاوالت التي توفر خدمات النقل العمومي الجماعي ملستخدميها، بالنسبة للمركبات التي يفوق عدد مقاعدها  -1

 الفها وسحبها النهائي من السير على الطرق؛بوضع املركبة املزمع تجديدها رهن إشارة اإلدارة أو الجهة املكلفة من طرفها، بهدف إت 

  باقتناء مركبة جديدة، من نفس صنف املركبة، من حيث عدد املقاعد)A, B, C( الذي تم التصريح به ألجل االستفادة من منحة التجديد، والتي تتوفر فيها شروط االستعمال والتهيئة ،

 ومي السالفة الذكر باإلضافة إلى توفرها على أجهزة السالمة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.التقنية املتعلقة باملركبات املخصصة لخدمات النقل العم

 يحدد مبلغ منحة التجديد لكل مركبة مخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمستخدمين حسب الجدول التالي:

 

عمر املركبة 

 موضوع اإلتالف

 مبلغ املنحة بالدرهم

 9عدد املقاعد املأذون به للمركبة يفوق 

 مقعدا 15مقاعد ويقل عن أو يعادل 

عدد املقاعد املأذون به للمركبة يعادل أو 

 25مقعدا ويقل عن أو يعادل  16يفوق 

 مقعدا

عدد املقاعد املأذون به للمركبة يعادل أو 

 39مقعدا ويقل عن أو يعادل  26يفوق 

 مقعدا

عدد املقاعد املأذون به 

 40ركبة يعادل أو يفوق للم

 مقعدا

ويقل  15يفوق 

 سنة 20عن 
190.000 310.000 420.000 550.000 

يعادل أو يفوق 

 سنة 20
170.000 280.000 375.000 500.000 
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مقاعد في حدود ثالث منح خالل نفس السنة، والتي  9تخول منحة التكسير للمقاوالت التي توفر خدمات النقل العمومي الجماعي ملستخدميها بالنسبة للمركبات التي يفوق عدد مقاعدها  -2

 تلتزم:

 بوضع املركبة املزمع تكسيرها رهن إشارة اإلدارة أو الجهة املكلفة من طرفها، وذلك بهدف إتالفها وسحبها النهائي من السير عبر الطرق؛ 

 ( سنوات، خالل الثالث سنوات ال10بعدم اقتناء مركبة لنفس الغرض يفوق عمرها عشر ) تي تلي تاريخ إيداع أول مركبة يراد تكسيرها رهن إشارة اإلدارة أو الجهة املكلفة من طرفها، وذلك

 بهدف إتالفها وسحبها النهائي من السير عبر الطرق.

 :يحدد مبلغ منحة التكسير بالنسبة للمركباتاملخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمستخدمين حسب الجدول التالي

 

 املنحة بالدرهممبلغ  

 9عدد املقاعد املأذون به للمركبة يفوق 

 مقعدا 15مقاعد ويقل عن أو يعادل 

 16عدد املقاعد املأذون به للمركبة يعادل أو يفوق 

 مقعدا 39مقعدا ويقل عن أو يعادل 

عدد املقاعد املأذون به للمركبة 

 مقعدا  40يعادل أو يفوق 

 300.000 200.000 80.000 املركبة األولى

املركبة الثانية املراد تكسيرها خالل نفس 

 السنة املالية بالنسبة لنفس املقاولة
80.000 100.000 150.000 

املركبة الثالثة املراد تكسيرها خالل نفس 

 السنة املالية بالنسبة لنفس املقاولة
80.000 100.000 150.000 

 

 التجديد والتكسير للشروط املتعلقة بالعمر وامللكية واالستعمال التالية:ينبغي أن تستجيب املركبة املعنية بعمليتي  -3

 ( سنة عند إيداع طلب منحة التجديد أو طلب منحة التكسير، يحتسب ابتداء من تاريخ الشروع في استخدامها ألول مرة؛15أن يتجاوز عمرها خمسة عشر ) 

 ن منحة التجديد أو من منحة التكسير، على األقل سنة قبل تاريخ إيداع الطلب، أو في ملكية شريك أو عدة شركاء في الشخص أن تكون في ملكية املقاولة التي تقدمت بطلب االستفادة م

 االعتباري الذي تقدم بالطلب، على األقل سنة قبل تاريخ إيداع الطلب من طرف هذا الشخص االعتباري؛

 نصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛أن تكون متوفرة على بطاقة اإلذن سارية الصالحية طبقا لل 
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 ( شهرا السابقة لتاريخ إيداع الطلب كمركبة مخصصة لخدمات النقل العمومي السالفة الذكر؛12( أشهر على األقل خالل االثني عشر )3أن تكون في وضعية استغالل ملدة ثالثة ) 

 أال تكون موضوع أي تعرض أيا كان نوعه؛ 

  يجب أن تكون املركبة الجديدة املقتناة في إطار عملية التجديد مسجلة في السلسلةWW. 

 أو تكسيرها مقابل القيمة املتفق عليه بينهما. في حالة تكليف اإلدارة لجهة أخرى بعملية إتالف وتكسير املركبات، وجب على هذه الجهة أن تؤدي لفائدة اإلدارة عن كل مركبة تم إتالفها
 

 التعديل  تبرير 

ك بهدف تجديد هذا هذا التعديل إلى تخفيف العبء املالي الكبير الذي اضطرت لتحمله املقاوالت التي تتوفر على أسطول خاص من املركبات لنقل مستخدميها وذل يهدف

بتطبيق أحكام هذا القانون وكذا قرارات وزير التجهيز والنقل املتعلقة   2.10.421 األسطول ملالئمته مع معايير السالمة التي تنص عليها مدونة السير على الطرق واملرسوم رقم

 اإلنتاجيةا على املركبات وعناصرها وتوابعها، وذلك بالنظر للحاجة املاسة لهذه املصانع للتوفر على نقل خاص بها يستجيب بالسرعة الالزمة لحاجياته بشأن املصادقة 

للوقت  ع تشتغل وفق نظام مداومة نهارا وليال مما يتطلب الحرص على نقل العمال مباشرة من املصانع وإلى منازلهم ربحاولراحة مستخدميها، السيما أن هذه املصان

 وحفاظا على سالمتهم وراحتهم
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  54التعديل رقم 

 مرتين املكررة  09املادة إضافة 

 الرسم المفروض على األخشاب المستوردة

 1406من ربيع اآلخر  18بتاريخ  1.85.353 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  33.85 رقم 1986من القانون املالي لسنة  10الفقرة األولى من املادة   2020تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 

 ( ؛كما تم تغييرها 1985ديسمبر  31)

 املادة األصلية  

% من قيمة البضاعة. غير أن سعر الرسم املذكور يحدد 12من املصنف العام للمنتجات( رسم سعره  44يفرض على األخشاب واملصنوعات الخشبية املستوردة )الباب  -األولى( )الفقرة  10املادة 

و تساويها. ويتحمل هذا الرسم املستورد ويصفى ويستوفى وتعاين املخالفات سنتيمترا أ 60% من قيمة الخشب الخام غير املعالج من نوع "أوكوم" املدور الذي تفوق دائرة طرفه العريض 6بنسبة 

 املتعلقة به ويعاقب عليها ويتابع مرتكبوها كما هو الشأن فيما يتعلق بالجمارك.

 املادة املعدلة

بالنسبة للمصنوعات الخشبية  % من قيمة البضاعة12م للمنتجات( رسم سعره من املصنف العا 44يفرض على األخشاب واملصنوعات الخشبية املستوردة )الباب  -)الفقرة األولى(  10املادة 

% 3يحدد بنسبة و  سنتيمترا أو تساويها. 60من نوع "أوكوم" املدور الذي تفوق دائرة طرفه العريض  الخام املعالج% من قيمة الخشب 6غير أن سعر الرسم املذكور يحدد بنسبة الجاهزة ، 

  سنتيمترا أو تساويها. 15من قيمة الخشب الخام غير املعالج املدور تفوق دائرة طرفه العريض 

املستورد ويصفى ويتحمل هذا الرسم وبسعر  جماركويتحمل هذا الرسم املستورد ويصفى ويستوفى وتعاين املخالفات املتعلقة به ويعاقب عليها ويتابع مرتكبوها كما هو الشأن فيما يتعلق بال

 ويستوفى وتعاين املخالفات املتعلقة به ويعاقب عليها ويتابع مرتكبوها كما هو الشأن فيما يتعلق بالجمارك.
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 التعليل :
خلق فرص العمل:/  1   

.العاملة اليداستخدام الكثير من  األشجار  جذوعيتطلب تجهيز   

 

/ تخفيض فاتورة الطاقة: 2  

   ويمكن استخدام النفايات الخشبية الناتجة عن تحولها، بعد التثمين، كمصادر للطاقة البديلة اإليكولوجية مقارنة بالطاقات األحفورية.

/ تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 3  

أطنان من ثاني  3فبالنسبة للغاز أو الوقود، على سبيل املثال، يبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حوالي  للخشب محايدة بينما تكون مصادر الطاقة األخرى مرتفعة جدا.والبصمة الكربونية 

 أكسيد الكربون لكل طن من الوقود املستخدم.

( تطوير سوق الفواكه والخضروات املحلية،4)  

عبئة والتغليف للفاكهة والخضار التي تلبي املعايير الدولية للجودة والنظافة هي موجهة نحو التصدير.وحاليا فإن محطات الت  

 هذه املحطات التي لها نشاط موسمي ال تستطيع تطوير السوق املحلية، ألن تكلفة تكييف الفواكه والخضروات مرتفعة.

تي تستورد موادها,واحد من محاور التحسن، في خفض التكاليف، وتعبئة العبوات ال املستوردة. األخشابوالتقليص من الضريبة على    

  

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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  55التعديل رقم 

 الحسابات الخصوصية للخزينة 

 خصوص ي مرصد ألمور خصوصية إحداث حساب

 يسمى " صندوق تنفيذ األحكام الصادرة ضد الدولة "
 مكرر  15إضافة املادة  

I-  حساب خصوص ي مرصد ألمور  2020التمكن من ضبط عمليات تنفيذ األحكام النهائية الصادرة ضد الدولة ، يحدث ابتداء من فاتح يناير رغبة في

 خصوص ي يسمى " صندوق تنفيذ األحكام الصادرة ضد الدولة "، ويكون الوزير املكلف باملالية أمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.

II- : يتضمن هذا الحساب 

 الجانب الدائن ـ:في  -

 املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة " باب ......"؛ -

 الهبات والوصايا؛ -

 املوارد املختلفة؛ -

 في الجانب املدين:

 النفقات املتعلقة بتنفيذ األحكام النهائية الصادرة ضد الدولة.

ع احترام األولوية حسب تاريخصدور األمر بتنفيذ الحكم تنفذ االحكام الصادرة ضد الدولة في حدود االعتمادات املخصصة لكل قطاع وزاري م

 القضائي النهائي 
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  56التعديل رقم 

 الحسابات الخصوصية للخزينة 

 إحداث حساب خصوص ي مرصد ألمور خصوصية

 الصندوق الخاص بتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها "يسمى 

 املكررة مرتين   15إضافة املادة  

I - اوالرفع من مردوديته ا وتحسين جودتها رغبة في تعبئة املوارد وتوفير الوسائل الالزمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنويع مصادره 

دي الحجة  7بتاريخ  1.19.113املتعلق بمنظومة التربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  51.17من القانون اإلطار رقم  47لمادة ل،وتفعيال 

الصندوق الخاص بتنويع مصادر  حساب خصوص ي مرصد ألمور خصوص ي يسمى "  2020(  ، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2019أغسطس  9)  1440

أمرا بقبض موارده بالتربية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي"  "، ويكون الوزير املكلف نظومة التربية والتكوين وتحسين جودتهامتمويل  

 وصرف نفقاته.

II- : يتضمن هذا الحساب 

 في الجانب الدائن ـ: -
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 املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة  -

 مساهمة الجماعات الترابية في إطار اتفاقي  -

  في إطار اتفاقيمساهمة  املؤسسات واملقاوالت العمومية  -

 مساهمة القطاع الخاص  -

 عائدات  مساهمة ا أشخاص املعنيين بالتسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية  -

 عائدات  املساهمة اإلبرائية املتعلقة بالتسوية التلقائية   -

 الدوليةمساهمة املنظمات  -

 الهبات والوصايا؛ -

 املوارد املختلفة؛ -

 في الجانب املدين:

 املدفوعة لبرامج دعم التعليم االولي النفقات  -

 تطوير منظومة التكوين  والبحث العلميو النفقات املدفوعة لبرامج دعم  -

 بتنويع العرض التربوي والتعليمي  التكويني   املدفوعة النفقات  -

 الخدمات االجتماعية للطلبة والتالميذاملباللغ املدفوعة لبرامج  -

 ذ االلتزامات التعاقدية يبتنف املتعلقة النفقات  -

 نفقات مختلفة  -
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  57التعديل  

 إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى  -

 "صندوق تعزيز التواصل باللغة األمازيغية وتنمية استعمالها في مختلف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية -

 مرات  3 مكرر  15املادة  -

 املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى 
"صندوق تعزيز التواصل باللغة األمازيغية وتنمية 
 استعمالها في مختلف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية"

I- 26.16رغبة في التمكن من أجرأة القانون رقم 
المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، 
وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة 
العامة ذات األولوية، والسيما تنمية استعمالها وتيسير 
تعلمها وحماية الموروث الثقافي والحضاري األمازيغي 
وترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال 

 يرها.وتطو 
حساب مرصد  2020يحدث ابتداء من فاتح يناير 

ألمور خصوصية يسمى "صندوق تعزيز التواصل باللغة 

 إحداث حساب.......
 يسمى"صندوق دعم تمويل..........."

I......... 
II ............... 

 إحداث حساب.......
يسمى"صندوق الدعم المقدم لمصالح 

 المنافسة..........."
I......... 

II ............... 
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األمازيغية وتنمية استعمالها في مختلف مجاالت الحياة 
العامة ذات األولوية" ويكون الوزير المكلف بالثقافة آمرا 

 .بقبض موارده وصرف نفقاته
II–يتضمن هذا الحساب 

 دائنفي الجانب ال
 المبالغ المدفوعة في الميزانية العامة للدولة-
 مساهمات المنظمات والهيئات الدولية-
 مساهمات الجماعات الترابية في إطار اتفاقي-
 مساهمات المؤسسات العمومية في إطار اتفاقي-
 الهبات والوصايا-
استرجاع المبالغ المدفوعة لفائدة القطاعات الوزارية -

 يتم استعمالهاوالمؤسسات والتي لم 
 الموارد المختلفة-

 في الجانب المدين
المصاريف المتعلقة بتيسير تعلم اللغة األمازيغية -

 وتعليمها ونشرها
المصاريف المتعلقة بالمحافظة على هذه اللغة -

 وتأهيلها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتنمية خطها تيفيناغ.
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المصاريف المتعلقة بحماية الموروث الثقافي -
 الحضاري األمازيغيو 

تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية العاملة باإلدارات -
 العمومية وبمختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص

مصاريف المشاركة في المهرجانات الثقافية المنظمة -
بالمغرب والخارج غير المدرجة في الميزانية المكلفة 

 بالشؤون الثقافية.
لعمليات المتعلقة بتشجيع النفقات المترتبة على ا-

البحث العلمي في مجال تطوير اللغة األمازيغية، وكذا 
تشجيع أعمال وأنشطة الترجمة من وإلى اللغة وتنمية 

 وتشجيع ودعم اإلبداع الفني األمازيغي
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  58التعديل 

 الحسابات الخصوصية للخزينة

 سمىاملرصد ألمور خصوصية املحساب ال تغيير

 "صندوق دعم التماسك االجتماعي"

 املكررة 16إضافة املادة 

 

رقم   ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 2012املالية  ةللسن 22.12من قانون املالية  18املادة تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام 

  :( كما وقع تغييرها وتتميمها2012ماي 16)  1433من جمادى االخرى  24صادر في  1.12.10

I.-        ، رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات املتعلقة بدعم التماسك االجتماعي............................................. 

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

II.-    : يتضمن هذا الحساب 

 

 في الجانب الدائن :

من قانون  9مساهمة من أجل دعم التماسك االجتماعي تتحملها الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، املحدثة بموجب املادة           -

 ؛2012للسنة املالية  22.12املالية رقم 
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احتساب الضريبة على القيمة املضافة، واملستعمل الحتساب مقادير الضريبة الداخلية على  % من ثمن البيع للعموم، دون  1,6          -

من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر  9االستهالك املطبقة على السجائر املشار إليها في الجدول "ط" من الفصل 

 (؛ 1977أكتوبر  9) 1397من شوال  25الصادر في   1.77.340 رقم

من القانون املالي  7وفق  املادة   تعلقة بالتسوية التلقائية برسم املمتلكات واملوجودات املنشأة بالخارجاملبرائية إل ساهمة إاملمن   %50   -

 2020برسم السنة املالية  70.19

وفق   في إطار التسوية التصالحية  " الطوعية املوجودات املحتفظ بها في شكل أوراق بنكية و  من مساهمة برسم  الودائع البنكية% 50 -

 2020برسم السنة املالية  70.19من القانون املالي   8املادة 

 املخصصات من امليزانية العامة ؛          -

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

 املوارد املختلفة.         -

 

 الباقي دون تغيير 
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     59التعديل 

 17املادة 
 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى " صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني

 املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل

 
 املسمى " تغيير الحساب املرصد ألمور خصوص ي

ذلك و  " صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني

 بالتنصيص على :

السير على تحيين اإلطار القانوني املتعلق بتنظيم  -

 الطرق؛

احتساب الحصيلة املرصدة لهذا الحساب من  -

الجزافية املتعلقة و  الغرامات التصالحية

بواسطة محرري التي تتم معاينتها باملخالفات  

محاضر الشرطة املؤهلين لذلك بدل الغرامات 

التي الجزافية املتعلقة باملخالفات و  التصالحية

 يتم تحصيلها؛

مات باستعمال جميع إمكانية أداء هذه الغرا -

 وسائل األداء املتاحة.   

 17املادة

 II، أحكام البند  2020على النحو التايل ، ابتداء من فاتح يناير  تغري
،  2004للسنة املالية  48.03من قانون املالية رقم  29من املادة 

ذي القعدة  7بتاريخ  1.03.308الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 
 : ،كما وقع تغيريها وتتميمها(2003ديسمرب  31) 1424

 يتضمن هذا احلساب: II .- -.29املادة "
 يف اجلانب الدائن:"
حصيلة الغرامات التصالحية والجزافية  املحدثة  من % 80 -"

 1431من صفر  26الصادر في  1.10.07الظهير الشريف رقم بموجب 

املتعلق بمدونة السير  52.05بتنفيذ القانون رقم ( 2010فبراير  11)

على الطرق كما وقع تغييره وتتميمه، واملتعلقة باملخالفات التي تتم 

بواسطةمحرري محاضر الشرطة املؤهلين لذلك املنتمين  معاينتها

 ؛  كيفما كانت وسيلة أدائهالإلدارة العامة لألمن الوطني 

 ؛.…………اهلبات "-

 .………………املبالغ "-

 يف اجلانب املدين:"

 17املادة

من  II، أحكام البند  2020على النحو التايل ، ابتداء من فاتح يناير  تغري
، الصادر  2004للسنة املالية  48.03من قانون املالية رقم  29املادة 

 1424ذي القعدة  7بتاريخ  1.03.308بتنفيذه الظهري الشريف رقم 
 : وتتميمها،كما وقع تغيريها (2003ديسمرب  31)

 يتضمن هذا احلساب: II .- -.29املادة "
 يف اجلانب الدائن:"

منحصيلة الغرامات التصاحلية  % 80 "-
 الوطين؛ .…………………………………………

 ؛.…………اهلبات "-

 ..………………املبالغ "-

 يف اجلانب املدين:"

……………………………………………" 
 .)الباقي ال تغيري فيه(
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  60التعديل 

 للخزينةالحسابات الخصوصية 

 الخاص بالصيدلية املركزية حساب ال تغيير 

 املكررة 17إضافة املادة

صادر في ال  ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1964املالية  ةللسن  1.64من قانون املالية  28تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام املادة 

 ,كما وقع تغييرها وتتميمها(1964أبريل  13) 1383ذي القعدة  20

  28املادة 

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

 الجانب الدائن 

 حصيلة بيع املواد الصيدلية 

  حصيلة بيع العتاد الطبي وعتاد االستغالل 

  مخصصات امليزانية العامة 

  ثمن البيع للعموم، دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة، واملستعمل الحتساب مقادير الضريبة الداخلية على االستهالك املطبقة على املوارد  املتأتية  من

 (؛ 1977أكتوبر  9) 1397من شوال  25الصادر في   1.77.340 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 9من الفصل  "أا في الجدول "ماملشار إليهاستهالك املشروبات  

 املساهمة السنوية ........من طرف الجماعات برسم نظام املساعدة الطبيىة 
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 املساهمة الجزئية السنوية املدفوعة من طرف املستفيدين من نظام املساعدة الطبية 

  الهبات والوصايا 

  موارد متنوعة 

 الجانب املدين 

 الباقي دون تغيير 
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 التعديل رقم 61

 الخصوصية للخزينةالحسابات 

 املسمى خصوصية ألمور  املرصد الحساب تغيير

"املضافة القيمة على الضريبة حصيلة من الترابية الجماعات حصة"   

املكررة  18إضافة املادة    

 

 الشريف الظهير  بتنفيذه ،الصادر  1986 لسنة33.85 رقم املالية قانون  من املكررة 33 املادة ،أحكام2020يناير فاتح من  التالي،ابتداء النحو  على تتمم

 تتميمها أو  اتغييره وقع كما(، 1985 ديسمبر 31 )   1406 اآلخر ربيع من 18 بتاريخ 1.85.353 رقم

 املكررة 33املادة 

I-      نفقاته.في.............. رغبة 

II - : يتضمن هذا الحساب 

 في الجانب الدائن :

.......................................................................................« 

 العامة؛ .................................... املبالغ - » 
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 .متنوعة موارد

 في الجانب املدين :

 اري بها العمل.النفقات التي تتحملها الجماعات بمقتض ى النصوص التشريعية والتنظيمية الج       -

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

 .كيفيات توزيع حصيلة الضريبة على القيمة املضافة على الجماعات بمرسومو   تحدد معايير 

 

 التعليل:

وحصيلة  العماالت واألقاليم وللجماعةو  القانون التنظيمي على أنه يتعين إدراج حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة املخصصة للجهات نص

ى من خالل املوارد املرصودة من الدولة لفائدة الجماعة ضمن قانون املالية، واعتمادا لنفس املسطرة التي حددت معايير التوزيع في الصناديق األخر 

ضريبة على التنصيص صراحة على إصدار مرسوم يحدد معايير توزيع الحساب املرصد لحصة الجماعات في حصيلة ال  مرسوم، يقترح هذا التعديل

 ، كما هو الحال باملرسوم الذي يحدد معايير توزيع الحساب املرصد لفئات الجهات.القيمة املضافة
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 62التعديل  

 .تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة

 19املادة 

الحالينص ال التعديل المقترح تبرير التعديل  

 

سيضفي هذا اإلجراء مرونة لتحمل 

نفقات استثنائية وغير متوقعة وذلك 

بالسماح بخلق مشاريع وسطور ببرنامج 

توظيف الحساب الخاص دون اللجوء إلى 

 تغيير هذا الحساب على مستوى قانون املالية.

 19املادة

،  2020تتمم على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 

من الظهير الشريف بمثابة قانون  50الفصل من  II أحكام البند

من ذي الحجة  23بتاريخ  1-75-464رقم  1976املالية عن سنة 

( ، كما تم تغييره وتتميمه1975ديسمبر  26) 1395  : 

" 50الفصل  -.II-. يتضمن هذا الحساب : 

 : "في الجانب الدائن

"…………................. 

"………................... 

املدين"في الجانب   : 

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

"..................... ؛   

النفقات املتعلقة بتحديث مصالح مديرية أمالك الدولة؛ -"  

فقات مختلفةن-" . 

 

 19املادة

، أحكام  2020تتمم على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 

املالية عن من الظهير الشريف بمثابة قانون  50من الفصل  II البند

 26) 1395من ذي الحجة  23بتاريخ  1-75-464رقم  1976سنة 

( ، كما تم تغييره وتتميمه1975ديسمبر   : 

" 50الفصل  -.II-. يتضمن هذا الحساب : 

 : "في الجانب الدائن

"…………................. 

"………................... 

 : "في الجانب املدين

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

"..................... ؛   

النفقات املتعلقة بتحديث مصالح مديرية أمالك الدولة." -"  
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 63التعديل  

 22املادة 
 صندوق الدعم لفائدة الدرك امللكي.تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

الحالينص ال التعديل المقترح تبرير التعديل  
17املادة املالئمة مع التعديل املقترح على   

 
املادة22  

،أحكامالبند 2020تغريعلىالنحوالتايل،ابتداءمنفاحتيناير  II من
2005 للسنةاملالية26.04من قانوانملاليةرقم37املادة    ،

 1425 منذايلقعدة 16 بتاريخ1.04.255الصادربتنفيذهالظهريالشريفرقم
:(،كما وقع تغيريها وتتميمها 2004 ديسمرب 29)  

II -. 37"املادة  يتضمن هذا احلساب : -.   
 "يف اجلانب الدائن:

"- 80 % الظهري اجلزافية  احملدثة مبوجب و  منحصيلة الغرامات التصاحلية 
فرباير  11) 1431من صفر  26الصادر يف  1.10.07الشريفرقم 
املتعلق مبدونة السري على الطرق   52.05( بتنفيذ القانون رقم 2010

من لدن  ابملخالفات اليت تتم معاينتهااملتعلقة و  قع تغيريه وتتميمه،و  كما
كيفما كانت األعوان حمرري احملاضر املؤهلني لذلك املنتمني للدرك امللكي 

؛  وسيلة أدائها  

اهلبات ......................-"  
 "يف اجلانب املدين:

فيه(. )الباقي ال تغيري   

 

املادة22  

 

،أحكامالبند 2020تغريعلىالنحوالتايل،ابتداءمنفاحتيناير  II من املادة
2005 للسنةاملالية26.04من قانوانملاليةرقم37   ،

 1425 منذايلقعدة 16 بتاريخ1.04.255الصادربتنفيذهالظهريالشريفرقم
:(،كما وقع تغيريها وتتميمها 2004 ديسمرب 29)  

II -. 37"املادة  يتضمن هذا احلساب : -.   
  اجلانب الدائن:"يف

"-80 % من حصيلة الغرامات التصاحلية ..........................  
 للدرك امللكي؛

اهلبات ......................-"  
 "يف اجلانب املدين:

"…………………………………………… 
 )الباقي ال تغيري فيه(.
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 64التعديل رقم 

 إحداث مناصب مالية

   26املادة 

 التعليل الوزارات واملؤسسات

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 العامة  امليزانية  برسم ماليا  منصبا  23.112 إحداث يتم

 .   2020للسنة املالية 

 املؤسساتو  الوزارات لفائدة ماليا منصبا   23.062  -1

 التالية

:.....................................................................................

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

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

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

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

.. 

للسنة  العامة  امليزانية  برسم ماليا  منصبا  23.112 إحداث يتم

 .   2020املالية 

 املؤسساتو  الوزارات لفائدة ماليا منصبا   23.062  -1

..................................................................................................التالية

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

منصبا ماليا على   250  يؤهل  رئيس  الحكومة  لتوزيع   - .

منها  200، وتخصص مختلف  الوزارات  واملؤسسات 

 لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة 

 عالوة على املناصب املالية .............. –3

بموجب الجدول  املحدثة املالية املناصبعلى  عالوة  –4

، يحدث ابتداء من فاتح يناير املادةمن هذه  1الوارد في البند 

يهدف هذا التعديل إلى إيجاد الحل القانوني 

الالزم والصيغة العملية لتفعيل حقيقي 

للنسبة املائوية املخصصة من املناصب 

املالية لألشخاص في وضعية إعاقة وتنظيم 

مباراة خاصة بهم ومشتركة بين القطاعات 

زارية التي ال تتطلب القدرة البدنية، الو 

بهدف ضمان حسن تطبيق مقتضيات 

الصادر في  1.92.30الظهير الشريف رقم 

( 1993شتنبر 10) 1414من ربيع األول  22

املتعلق بالرعاية  07.92بتنفيذ القانون 

االجتماعية لألشخاص املعاقين، وكذا 

من  18صادر في ال 2.97.218 رقماملرسوم 
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منصبا ماليا على  50يؤهل  رئيس  الحكومة  لتوزيع     -2

 مختلف  الوزارات  واملؤسسات 

 عالوة على املناصب املالية .............. –3

 عالوة على ...................... – 4

 وتحذف ابتداء من نفس التاريخ ................... 5

 

والتعليم  املنهي، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين 2020

منصبا ماليا تخصص لتسوية  700العالي والبحث العلمي، 

العاملين بمصالح  الدولة   املوظفينوضعية 

 والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية

م، عن طريق الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفه

، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا املباراة

 للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل

 وتحذف ابتداء من نفس التاريخ ................... -5

القطاعات الوزارية واملؤسسات تخصص  -6

إعاقة  وضعية وجوبا لفائدة األشخاص في

97.13    اإلطار رقم القانون  مدلول  حسب

املتعلق بحماية األشخاص في وضعية إعاقة 

والنهوض بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

 27) 1437من رجب  19بتاريخ  1.16.52رقم 

(  مناصب مالية وفق النسبة 2016أبريل 

املحددة بموجب النصوص التشريعية 

والتظيمية الجاري بها العمل ، على أن تكون 

بفعل ذلك مالئمة  املهام التي سيضطلعون بها

( بتطبيق 1997ديسمبر  19) 1418شعبان 

املتعلق بالرعاية  05.81القانون رقم

االجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

 1402من رجب  11بتاريخ  1.82.246

 07.92 والقانون رقم ،(1982ماي 6)

املتعلق بالرعاية االجتماعية لألشخاص 

لشريف املعاقين الصادر بتنفيذه الظهير ا

من ربيع األول  22بتاريخ  1.92.30 رقم

 .(1993سبتمبر  10) 1414
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لقدراتهم البدنية أو العقلية أو النفسية أو 

 الجسية
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  65التعديل 

 42املادة 
 أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

 
 النص الحالي التعديل املقترح تبرير التعديل

 

لتحسين مقروئيةاألحكام 

املتضمنة بالباب الثالثلمشروع 

 قانون املالية.

 

 

 

 املادة 42

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

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

 اإلذن في التمويل باالقتراض وبكل أداة مالية أخرى 

 املادة 43

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

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

 املادة 44

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

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

 التدبير الفعال للدين الداخلي

 45املادة 

، في تطبيق احتياطات 2020يؤذن للحكومة، خالل السنة املالية 

اعتراضية العتمادات األداء املفتوحة برسم نفقات االستثمار من 

 امليزانية العامة.

 .%15املذكورة في  تحدد نسبة االحتياطات لالعتمادات

42املادة   

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

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

 اإلذن في التمويل باالقتراض وبكل أداة مالية أخرى 

 43املادة 

، من  2020يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى خالل السنة املالية 

 8500املصلحة  1.1.0.0.0.13.000الخارج في حدود املبلغ املقدر للمداخيل املسجـلة بالفصل 

 مقابل قيمة االقتراضات الخارجية" –من امليزانية العامة : "حصيلة االقتراض  ) 22طبيعة املورد (

 44ملادة ا

يؤذن للحكومة في التمويلعبر إصدار اقتراضات داخليةواللجوء الى كل أداة مالية 

 . 2020أخرىلمواجهة جميع تكاليف الخزينة خالل السنة املالية 

يؤذن للحكومة اللجوء الى تمويالت مبتكرة ترتكز على الشراكات املؤسساتية أو الشراكات 

 بين القطاع العام والخاص.

 45املادة 

، في تطبيق احتياطات اعتراضية العتمادات األداء 2020يؤذن للحكومة، خالل السنة املالية 

 املفتوحة برسم نفقات االستثمار من امليزانية العامة.

 .%15تحدد نسبة االحتياطات لالعتمادات املذكورة في 
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 التدبير الفعال لنفقات االستثمار

 46املادة 

، في تطبيق احتياطات 2020يؤذن للحكومة، خالل السنة املالية 

اعتراضية العتمادات األداء املفتوحة برسم نفقات االستثمار من 

 امليزانية العامة.

 1تحدد نسبة االحتياطات لالعتمادات املذكورة في 

 التدبير الفعال للدين الداخلي 

46املادة   

داخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرىقصد إنجاز عمليات يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات 

التدبير الفعال للدين الداخلي عبر استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة وكل أداة مالية 

 أخرى.



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

420 
 

  
 66التعديل 

 45املادة 
 اإلذن في التمويل باالقتراض وبكل أداة مالية أخرى 

 النص الحالي  التعديل املقترح تبرير التعديل

 

 45إعادة ترتيب املادة  لىيهدف هذا التعديل إ

وإعطائها عنوان "التدبير  46رقم  وإدراجها تحت

 الفعال لنفقات االستثمار". 

 

 

 

 

 التدبير الفعال لنفقات االستثمار

 46املادة 

، في تطبيق احتياطات اعتراضية العتمادات 2020يؤذن للحكومة، خالل السنة املالية 

 األداء املفتوحة برسم نفقات االستثمار من امليزانية العامة.

باستثناء نفقات االستثمار  .%15تحدد نسبة االحتياطات لالعتمادات املذكورة في 

 بقطاعي الصحة والتعليم.

 

 45املادة 

، في تطبيق احتياطات اعتراضية العتمادات 2020يؤذن للحكومة، خالل السنة املالية 

 املفتوحة برسم نفقات االستثمار من امليزانية العامة.األداء 

 .%15تحدد نسبة االحتياطات لالعتمادات املذكورة في 
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 67 التعديل رقم

  46 املادة
 

 التدبير الفعال للدين الداخلي
 

الحالينص ال التعديل المقترح تبرير التعديل  
 

يهدف هذا التعديل إعادة 
وإدراجها  46ترتيب المادة 

 . 45تحت رقم 
 

 

 التدبير الفعال للدين الداخلي
45المادة   

كل أداة مالية اللجوء إلى يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات داخلية و 
أخرىقصد إنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي عبر استرجاع 

كل أداة مالية أخرى.و وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة   
 

 

 التدبير الفعال للدين الداخلي
 

 المادة 
46 

كل أداة مالية أخرىقصد إنجاز عمليات التدبير الفعال اللجوء إلى يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات داخلية و 

.كل أداة مالية أخرى و للدين الداخلي عبر استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة   
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(  34ستدراك خطأ مادي في الجدول "أ" )الصفحة ا  

43وليس  42املادة الصحيحة املرجعية هي    
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 التعديالت املقدمة من طرف 

 فريق األصالة واملعاصرة 
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 التعديل األول

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 3المادة 

 تبرير التعديل التعديل المقترح )مادة لم ترد في المشروع( النص األصلي

 :109الفصل 

 يخصص محصول........................: -1

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

 يودع الباقي لدى قباض.............  -2

 غير أنه إذا كان .......................... 

عندما يكون محصول بيع البضائع المتخلى عنها موضوع تصريح  -3

مفصل ال يغطي مجموع الرسوم والموكوس المستحقة على هذه 

 البضائع، يبقى الفرق الواجب أداؤه على عاتق الملزم.

 :109الفصل 

 يخصص محصول........................: -1

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

 يودع الباقي لدى قباض.............  -2

 غير أنه إذا كان .......................... 

عندما يكون محصول بيع البضائع المتخلى عنها موضوع تصريح  -3

وكوس المستحقة على هذه البضائع، مفصل ال يغطي مجموع الرسوم والم

 .ى الملزم من أداء الفرقيعف يبقى الفرق الواجب أداؤه على عاتق الملزم

 

 

 

عدم إثقال كاهل المالك بالمزيد من الخسائر بعد خسارة 

 بضاعته التي بيعت من طرف اإلدارة.
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 2التعديل رقم 

 مدونة الجمارك  والضرائب غير المباشرة
 3المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعليل التعديل المقترح كما جاء في المشروع صالن

من رسم االستيراد األدنى تستفيد  -1-المكرر. 164 الفصل

 أعاله : 5الفصل خالفا ألحكام .... 2,5بنسبة 

أ(................................................................

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

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

ث( السلع 

............................................................المغر

 بي؛

 نسخ(خ( )ي

د( المعدات والمواد المخصصة للسقي، المحددة الئحها بنص 

 تنظيمي؛

 ذ( )ينسخ(

 ش( المنتجات المصنفة في البنود التعريفية أرقام

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

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

 

من رسم االستيراد تستفيد  -1-المكرر. 164 الفصل

 أعاله : 5الفصل خالفا ألحكام .... 2,5األدنى بنسبة 

أ(...........................................................

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

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

ث( السلع 

.....................................................ا.......

 لمغربي؛

حصريا لالستعمال  المعدات والمنتجات المخصصة( خ

 والمحددة الئحتها بنص تنظيمي؛ الفالحي

د( المعدات والمواد المخصصة للسقي، المحددة الئحها 

 بنص تنظيمي؛

 ...................ذ( 

 البنود التعريفية أرقامش( المنتجات المصنفة في 

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

.................................... 
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 3التعديل رقم 

 مدونة الجمارك  والضرائب غير المباشرة

  3المادة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات توضيح التدبير المقترح ص كما جاء في المشروعالن

خالفا  2,5تستفيد من رسم االستيراد األدنى بنسبة  -1-المكرر. 164 الفصل

 أعاله : 5ألحكام ....الفصل 

أ(...................................................................................

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

 ..........................المغربي؛ث( السلع ..................................

 خ( )ينسخ(

 د( المعدات والمواد المخصصة للسقي، المحددة الئحها بنص تنظيمي؛

 ذ( )ينسخ(

 ش( المنتجات المصنفة في البنود التعريفية أرقام

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

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

 

 2,5تستفيد من رسم االستيراد األدنى بنسبة  -1-المكرر. 164 الفصل

 أعاله : 5خالفا ألحكام ....الفصل 

أ(............................................................................

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

 .........................................المغربي؛ث( السلع 

 .....................خ( 

 د( المعدات والمواد المخصصة للسقي، المحددة الئحها بنص تنظيمي؛

معدات الحفر والسبر المخصصة ذ( 

للبحث عن المياه الجوفية 

المحددة الئحتها بنص  واستغاللها،

 تنظيمي؛

 نود التعريفية أرقامش( المنتجات المصنفة في الب

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

................................................... 
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 4 التعديل رقم

 تعريفة الرسوم الجمركية

 (I)البند  4المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات المقترحتوضيح التدبير  ص كما جاء في المشروعالن

I.-  مقدار 2020ابتداء من فاتح يناير  %30يحدد في ،

 4من تعريفة الرسوم الجمركية المحددة بالمادة  25%

للفترة الممتدة من  25.00( من قانون المالية رقم I)البند 

، الصادر بتنفيذه 2000ديسمبر  31فاتح يوليوز إلى 

ربيع من  25بتاريخ  1.00.241الظهير الشريف رقم 

(، كما وقع تغييره 2000يونيو  28) 1421االول 

 وتتميمه.

 

I.-  من  %25، مقدار 2020ابتداء من فاتح يناير  %30يحدد في

( من قانون I)البند  4تعريفة الرسوم الجمركية المحددة بالمادة 

ديسمبر  31للفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى  25.00المالية رقم 

بتاريخ  1.00.241الظهير الشريف رقم  ، الصادر بتنفيذه2000

(، كما وقع تغييره 2000يونيو  28) 1421من ربيع االول  25

 وتتميمه.

 

 : نقترح نسخ البند األول روماني من المادة الرابعة من مشروع قانون المالية

ألنه لم يتم استثناء عدد مهم من المواد نصف المصنعة  -
الوطنية، التي يتوخى هذا والمدخالت التي تقتنيها المقاوالت 

اإلجراء حمايتها، مما سيؤدي إلى نتائج عكسية، وإلى زيادة 
 في كلفة اإلنتاج وتدهور تنافسية المقاوالت؛

من شأن هذا التدبير زيادة الضغط على القدرة الشرائية   -

 25للطبقة المتوسطة، بحيث أن رفع رسم االستيراد من 

المصنعة وشبه سيشمل عدد كبير من المنتجات  %30إلى

المصنعة دفعة واحدة ودون إعطاء بيانات توضح ما هي 
 .من غيرها المنتجات التي تشكل تهديدا لإلنتاج المحلي

مما يعني أن الهدف هو فقط الرفع من المداخيل الجمركية وليس بالضرورة  

 حماية اإلنتاج المحلي.

أننا نخشى أن وإذا كنا نتفق مع الحكومة في البحث عن مداخيل إضافية إال 

 يكون ذلك على حساب جيوب الطبقة الوسطى المتآكلة.
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 5التعديل رقم 

 (II)البند 4المادة  –تعريفة الرسوم الجمركية 

 التعليل التعديل المقترح  ص كما جاء في المشروعالن 

II.-  تغير على النحو التالي، تعريفة تعريفة الرسوم 2020ابتداء من فاتح يناير ،

للفترة الممتدة  25.00( من قانون المالية رقم I)البند  4الجمركية المحددة بالمادة 

، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2000ديسمبر  31من فاتح يوليوز إلى 

(، كما وقع تغييره 2000يونيو  28) 1421من ربيع االول  25بتاريخ  1.00.241

 وتتميمه :

 

ترميز حسب 
 النظام

 

 نوع البضائع

 رسم

االستير
 اد

  

II.-  تغير على النحو التالي، تعريفة تعريفة الرسوم 2020ابتداء من فاتح يناير ،

للفترة الممتدة  25.00( من قانون المالية رقم I)البند  4الجمركية المحددة بالمادة 

، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2000ديسمبر  31من فاتح يوليوز إلى 

(، كما وقع 2000يونيو  28) 1421من ربيع االول  25بتاريخ  1.00.241

 تغييره وتتميمه :

 

ترميز حسب 
 النظام

 

 نوع البضائع

 رسم

االستير
 اد

  

 

 

 

 

 

 

 

يهدف التعديل إلى  -
دعم الجماعات 
الترابية على 
تحسين النجاعة 

الطاقية في  
 اإلنارة العمومية 
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...................................................... 

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

أجهزة تركيز أجهزة إنارة )بما فيها 
األضواء الكاشفة( وأجزاؤها، غير 
مذكورة وال داخلة في مكان آخر؛ 

إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو 
إعالنية مضيئة وغيرها من األصناف 

المماثلة التي تحتوي على مصدر إضاءة 
مثبت بها بصورة دائمة، وأجزاؤها، غير 

 المذكورة وال الداخلة في مكان آخر.

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

 . أجهزة إنارة كهربائية أخر-

 ( :LEDبصمامات للضوء ) - - -

المستعملة إلنارة المساحات  - - - -
المكشوفة أو الشوارع العامة 

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

غيرها  - - -.-
.............................................

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

 أجهزة تركيز األضواء : - -.-
......................  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

2,5 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

أجهزة تركيز أجهزة إنارة )بما فيها 
األضواء الكاشفة( وأجزاؤها، غير 
مذكورة وال داخلة في مكان آخر؛ 

إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو 
إعالنية مضيئة وغيرها من األصناف 

المماثلة التي تحتوي على مصدر إضاءة 
مثبت بها بصورة دائمة، وأجزاؤها، غير 

 المذكورة وال الداخلة في مكان آخر.

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

 . أجهزة إنارة كهربائية أخر-

 ( :LEDبصمامات للضوء ) - - -

المستعملة إلنارة المساحات  - - - -
 المكشوفة أو الشوارع العامة
................................ 

غيرها  - - -.-
.............................................

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

 أجهزة تركيز األضواء : - -.-
......................  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,
5 
 

2,5 
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 6التعديل رقم 

 الضرائب الداخلية على االستهالك

  5المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

  -.56 الفصل

تعد المخالفات ألحكام الفصول ................. وفقا ألحكام  -1

 من مدونة الجمارك. 284الفصل 

يعد عدم مطابقة العالمة الجبائية الموضوعة على األوعية  -2

واللفائف لخاصيات المادة المعروضة لالستهالك مخالفة جمركية من 

من المدونة  294الطبقة الثانية ويعاقب عليها طبقا ألحكام الفصل 

 المذكورة.

  -.56 الفصل

............. وفقا ألحكام الفصل تعد المخالفات ألحكام الفصول .... -1

 من مدونة الجمارك. 284

يعد عدم مطابقة العالمة الجبائية الموضوعة على األوعية واللفائف  -2

لخاصيات المادة المعروضة لالستهالك مخالفة جمركية من الطبقة الثانية 

 من المدونة المذكورة. 293ويعاقب عليها طبقا ألحكام الفصل 

 

  

 

 

 اإلحالة الواردة في هذه المادة. ألجل تدقيق

المخالفات الجمركية من الطبقة الثانية يعاقب عليها طبقا 

 من مدونة الجمارك. 293للفصل 
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 7التعديل رقم 

  إحداث مادة إضافية 

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

 

المالية للسنة  115.12( من قانون المالية رقم I)البند  7المادة )

 ، كما تم تغييرها(2013

 نظام جبائي تفضيلي

استثناء ألحكام مدونة الجمارك والضرائب غير  -.I-.7المادة 

المباشرة، يستفيد المغاربة القاطنون بالخارج الذين تعادل 

هم بالخارج لمدة قامتيثبتون إسنة والذين  60أعمارهم أو تفوق 

ت السياحية من ال تقل عن عشر سنوات عند استيراد السيارا

 على قيمة السيارات على حالتها الجديدة. %90تخفيض بنسبة 

يمنح التخفيض المشار إليه أعاله، في حدود قيمة السيارة على 

ط الذي درهم ويخضع القس 300.000حالتها الجديدة ال تتعدى 

يتجاوز هذا السقف ألداء الرسوم والمكوس الجمركية المستحقة 

 عادة.

 متياز إال مرة واحدة في حياة المستفيد.ال يمنح هذا اال

 نظام جبائي تفضيلي

 المكررة 5المادة 

( I)البند  7، المادة 2020تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير  

الصادر بتنفيذه  2013للسنة المالية  115.12من قانون المالية رقم 

ديسمبر  28) 1434من صفر  14بتاريخ  1.12.57الظهير الشريف رقم 

 ( كما تم تغيرها :2012

استثناء ألحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة،  -.I-.7المادة 

سنة  60يستفيد المغاربة القاطنون بالخارج الذين تعادل أعمارهم أو تفوق 

هم بالخارج لمدة ال تقل عن عشر سنوات عند استيراد قامتيثبتون إوالذين 

على قيمة السيارات على  %100ض بنسبة السيارات السياحية من تخفي

 حالتها الجديدة.

يمنح التخفيض المشار إليه أعاله، في حدود قيمة السيارة على حالتها 

ط الذي يتجاوز درهم ويخضع القس 400.000الجديدة ال تتعدى 

 هذا السقف ألداء الرسوم والمكوس الجمركية المستحقة عادة.

 واحدة في حياة المستفيد.ال يمنح هذا االمتياز إال مرة 

  

 

 

 

 

 

 

 

التنصيص على اإلعفاء الكلي من الرسوم  -
جمركية بالنسبة للمغربة المقيمين بالخارج 
فيما يخص استيراد سيارات سياحية بعد بلوغ 

 سن التقاعد؛
الرفع من قيمة السيارة المعفية من  -

 درهم. 400.000إلى  300.000
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 8التعديل رقم 

 للضرائبالمدونة العامة 

 -I-: البند  6المادة 

 تبرير التعديل التدبير المقترح األصلي ص الن

 المفروضة عليهم الضريبة األشخاص -.2المادة 

I.- تخضع وجوبا للضريبة على الشركات: 

1°-............................ 

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

 مؤسسات مجموعات هذه الشركاتمؤسسات الشركات غير المقيمة أو  -5°

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

 

 المفروضة عليهم الضريبة األشخاص -.2المادة 

I.- تخضع وجوبا للضريبة على الشركات: 

1°-............................ 

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

 الشركات مؤسسات الشركات غير المقيمة أو مؤسسات مجموعات هذه -5°

الشركات األم للمجموعات الدولية المتخصصة في التسويق اإلعالني  -°6

برسم معامالتها التي يتم استغاللها أو تستهدف  اإلنترنتواإلعالمي عبر شبكة 

 جمهورا وزبائن داخل المغرب.

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

 

  

 

 

 

 تضريب أنشطة الشركات الدولية المعروفة ب

« GAFA » تمكين ؛ بهدف التي تتم بالمغرب

 .من عوائد ضريبية الخزينة
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 9التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاءات – 6المادة 

I.-  اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها

 باألسعار المنخفضة بصفة دائمة

-ألف.

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

اإلعفاءات المتبوعة بفرض -باء.

 دائم للضريبة بأسعار مخفضة 

 )ينسخ(  -1˚

˚3 -

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

 اإلعفاءات – 6المادة 

I.-  اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها باألسعار

 المنخفضة بصفة دائمة

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

اإلعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة  -باء.

 بأسعار مخفضة 

 تتمتع المنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات، باستثناء -1˚

المنشآت المصدرة للمعادن المستعملة، التي تحقق في السنة 

رقم أعمال حين التصدير فيما يخص مجموع رقم األعمال 

 :المذكور

 

 

 

من شأن نسخ اإلعفاء المؤقت من  الضريبة على الشركات، 

الذي تستفيد منه حاليا هذه الشركات فيما يخص رقم 

السعر  معامالتها المتعلق بالتصدير، باإلضافة إلى الرفع من 

 %17,5الهامشي للضريبة على الشركات المطبق عليها من 

أن يؤثر سلبا على تنافسية قطاع التصدير  %20إلى 

 ي.الوطن

 

لذلك، نقترح الحفاظ على تنافسية المقاوالت المصدرة 

باإلبقاء على استفادتها من اإلعفاء الكلي لمدة خمس سنوات 

 األولى.
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˚«4-.................................. 

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

 

باإلعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال  -

( سنوات متتالية تبتدئ من السنة 5مدة خمس )

المحاسبية التي أنجزت خاللها عملية التصدير 
 األولى؛

الضريبة بالسعرين المنصوص عليهما في بفرض و  -

 .فيما بعد هذه المادة ألف أدناه - I -19المادة 

فرض الضريبة بالسعرين السالفي الذكر و يمنح هذا اإلعفاءو

 بعده. IV-7وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

بالسعرين  هافرضاإلعفاء من الضريبة وويطبق كذلك 

لمنصوص عليها في المادة المذكورين أعاله، وفق الشروط ا

7-X  بعده، على رقم أعمال المنشآت المحقق برسم المبيعات

من منتجاتها لفائدة المنشآت المقامة داخل مناطق التسريع 

 الصناعي.

˚3 -................................................. 

˚«4-............................ 
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 10التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاءات – 6المادة 

I.-   اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها

 باألسعار المنخفضة بصفة دائمة

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

 اإلعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بأسعار مخفضة -باء.

 )ينسخ(  -1˚

تتمتع المنشآت الفندقية، عن  – 3˚

 مؤسساتها...................................

 1429من جمادى األولى  17......................

 (؛2008ماي  23)

مؤسسات التنشيط السياحي المحددة أنشطتها  -
 بنص تنظيمي؛

 اإلعفاءات – 6المادة 

I.-   اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها باألسعار

 المنخفضة بصفة دائمة

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

 للضريبة بأسعار مخفضة اإلعفاءات المتبوعة بفرض دائم -باء.

 )ينسخ(  -1˚

تتمتع المنشآت الفندقية، عن  – 3˚

 مؤسساتها...................................

 23) 1429من جمادى األولى  17......................

 (؛2008ماي 

مؤسسات التنشيط السياحي المحددة أنشطتها  -
 بنص تنظيمي؛

  

 

 

تعميم النظام التحفيزي على كافة  -
 الفاعلين في القطاع السياحي.

ني مواجهة المنافسة الشرسة التي يعا -
منها القطاع السياحي المغربي في 

 السوق الدولية؛
 تخفيظ تكلفة الوجهة السياحية المغربية؛ -
الرفع من مساهمة القطاع السياحي من  -

 في جلب العملة الصعبة.
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ويمنح هذا اإلعفاء...................المنصوص 

 بعده. VI-7عليها في المادة 

˚«4-

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

بالسعر المخفض النوعي من فرض الضريبة  -

أدناه فيما  II-19المنصوص عليه في المادة 

 بعد هذه المدة.
تستفيد الشركات الرياضية المؤسسة  -°5

فرض الضريبة بالسعرين المنصوص ...........طبقا

 ألف أدناه فيما بعد هذه المدة. I -19عليهما في المادة 

°6-.......................................... 

 مقاوالت النقل السياحي؛ -
 تأجير السيارات مع أو بدون سائقين؛مقاوالت  -
 مقاوالت وكاالت األسفار؛ -
 مقاوالت المرشدين السياحيين. -

ويمنح هذا اإلعفاء...................المنصوص عليها 

 بعده. VI-7في المادة 

˚«4-

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

بالسعر المخفض النوعي من فرض الضريبة  -

أدناه فيما بعد  II-19المنصوص عليه في المادة 

 هذه المدة.
تستفيد الشركات الرياضية المؤسسة  -°5

          ...........طبقا

°6-.......................................... 
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 11التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاءات – 6المادة 

I.-   اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها

 باألسعار المنخفضة بصفة دائمة

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

 اإلعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بأسعار مخفضة -باء.

 )ينسخ(  -1˚

˚3 -................................................. 

˚«4-.................................. 

تستفيد الشركات الرياضية المؤسسة طبقا  -°5

المتعلق بالتربية البدنية  30.09ألحكام القانون رقم 

والرياضية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 اإلعفاءات – 6المادة 

I.-   اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها

 باألسعار المنخفضة بصفة دائمة

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

 اإلعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بأسعار مخفضة -باء.

 )ينسخ(  -1˚

˚3 -................................................. 

˚«4-.................................. 

تستفيد الشركات الرياضية المؤسسة طبقا  -°5

المتعلق بالتربية البدنية  30.09ألحكام القانون رقم 

والرياضية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 تشجيعا لقطاع الرياضة وهيكلته. -
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 24) 1431من رمضان  13بتاريخ  1.10.150

 (:2010أغسطس 

من اإلعفاء من مجموع الضريبة على  -

( سنوات 5الشركات طوال مدة خمس )

محاسبية متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية 
 األولى لالستغالل؛

ومن فرض الضريبة بالسعرين المنصوص  -

ألف أدناه فيما بعد  I -19عليهما في المادة 

 هذه المدة.
°6-.......................................... 

 24) 1431من رمضان  13بتاريخ  1.10.150

 (:2010أغسطس 

من اإلعفاء من مجموع الضريبة على  -
محاسبية  ( سنوات10مدة عشر )الشركات طوال 

متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية األولى 
 لالستغالل؛

ومن فرض الضريبة بالسعرين المنصوص  -

ألف أدناه فيما بعد  I -19عليهما في المادة 

 هذه المدة.
°6-.......................................... 
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 12التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

 اإلعفاءات – 6المادة 

I.-   اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها

 بصفة دائمةباألسعار المنخفضة 

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

 اإلعفاءات الدائمة من الضريبة المحجوزة في المنبع -جيم.

تعفى من الضريبة على الشركات      

  :المحجوزة في المنبع

وحصص المشاركة  األسهمعوائد °1 -

  :والدخول المعتبرة في حكمها التالية

...........الجماعي .....الربائح وغيرها.....  -

 العقاري السالف الذكر؛

 اإلعفاءات – 6المادة 

I.-   اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها

 باألسعار المنخفضة بصفة دائمة

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

 الضريبة المحجوزة في المنبعاإلعفاءات الدائمة من  -جيم.

تعفى من الضريبة على الشركات المحجوزة      

  :في المنبع

وحصص المشاركة والدخول  األسهمعوائد °1 -

  :المعتبرة في حكمها التالية

...........الجماعي .....الربائح وغيرها.....  -

 العقاري السالف الذكر؛

تمكين الشركات المكتسبة يهدف هذا التعديل إلى 

لدار البيضاء من اإلعفاء التام للصفة القطب المالي 

الدائم للربائح و غيرها من عوائد األسهم من و

الضريبة المحجوزة من المنبع عندما يتعلق األمر 

الغ ألشخاص غير مقيمين بالمغرب بتوزيع هذه المب

 ذلك من أجل االعتبارات التالية:و

ق حاليا بالنسبة للمالءمة مع نفس التدبير المطب -

التي ير وفي المناطق الحرة للتصد مةللشركات المقا

مناطق "اقترح استبدال اسمها في هذا المشروع ب

بخصوص الربائح وغيرها من  "التسريع الصناعي

ثلة المدفوعة أو الموضوعة عوائد المساهمة المما

شارة أو المقيدة في حساب أشخاص غير رهن اإل

 ؛مقيمين
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..................................................

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

  )نسخ)ت -

الربائح وغيرها من عوائد المساهمة المماثلة -

شارة أو إلالمدفوعة أو الموضوعة رهن ا

المقيدة في حساب أشخاص غير مقيمين من قبل 

المقامة في المناطق الحرة للتصدير الشركات 

والناتجة عن األنشطة المزاولة في المناطق 

 19–94المذكورة المنظمة بالقانون رقم 

 1.95.1الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

يناير  26) 1415من شعبان  24بتاريخ 

 (؛ 1995

األر باح والربائح الموزعة  -

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

……………………………………………………

……………......................................

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

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

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

  )نسخ)ت -

الربائح وغيرها من عوائد المساهمة المماثلة -

شارة أو المقيدة إلالمدفوعة أو الموضوعة رهن ا

في حساب أشخاص غير مقيمين من قبل الشركات 

المقامة في المناطق الحرة للتصدير والناتجة عن 

المنظمة األنشطة المزاولة في المناطق المذكورة 

الصادر بتنفيذه الظهير  19–94بالقانون رقم 

من شعبان  24بتاريخ  1.95.1الشريف رقم 

 (؛ 1995يناير  26) 1415

ثلة المدفوعة أو الموضوعة الربائح وغيرها من عوائد المساهمة المما -

شركات الشارة أو المقيدة في حساب أشخاص غير مقيمين من قبل رهن اإل

ب المالي للدار البيضاء"، طبقا للنصوص التشريعية المكتسبة لصفة "القط

 ؛والتنظيمية الجاري بها العمل

األر باح والربائح الموزعة  -

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

)الباقي بدون ..……………………………………

 تغيير(

ة رسالاللتفعيل التوجيهات الملكية الواردة في   -

 2014أكتوبر  13السامية الموجهة بتاريخ  الملكية

إلى المشاركين في الدورة التاسعة لمنتدى التنمية 

ضرورة إيجاد على فيها جاللته التي ألح و بإفريقيا

أدوات مالية جديدة من  توفير بغايةحلول مبتكرة 

 شأنها أن تواكب التحول االقتصادي للقارة اإلفريقية

 ؛مةوتنميتها المستدا

لتوحيد الجباية المطبقة على القطب المالي للدار   -

البيضاء مع ما هو معمول به في أقطاب مالية عالمية  

 ؛كلندن و لكسمبورج وجزر موريس و سنغفورة

لتعويض فقدان االستقطاب للقطب المالي للدار   -

البيضاء جراء التدابير المقترح إدراجها في القانون 

ي قفز سعر الضريبة بها من والت 2020المالي لسنة 

 ؛15   %إلى %75،8

صناديق القابضة و جلب المزيد من الشركات -

االستثمار للتوطين في القطب المالي للدار البيضاء 

تحسبا النسحاب مجموعة من الشركات من القطب 

ردة في مشروع قانون المالية جراء التدابير الوا

 ؛2020
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 ؛إلفريقيااستقطاب صناديق االستثمار الموجه  -

جعل القطب المالي للدار البيضاء أكثر تنافسية مع  -

 ؛في العالم أمثاله

ط الضريبي على الشركات القابضة تخفيف الضغ -

صناديق االستثمار نظرا لعدم وجود شبكة واسعة و

من اتفاقيات عدم االزدواج الضريبي مع البلدان 

ها اتفاقيات ابرم 10حاليا هناك فقط )اإلفريقية 

رب مع كل من ساحل العاج والغابون ومصر المغ

وغينيا كوناكري ومالي والسنغال ودول اتحاد 

 ؛المغرب العربي(

تمكين الشركات األجنبية من تجميع فروعها  -

المنتشرة في ربوع إفريقيا في قطب مالي واحد ترقبا 

 .إلنشاء منطقة التبادل الحر اإلفريقية في القريب
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 13 التعديل رقم

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاءات – 6المادة 

I.-   اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها باألسعار

 المنخفضة بصفة دائمة

-ألف.

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

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

 الفرض الدائم للضريبة بأسعار منخفضة -دال.

˚1-.......................................................... 

تتمتع المنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات،  – 3˚

قق باستثناء المنشآت المصدرة للمعادن المستعملة، التي تح

في السنة رقم أعمال حين التصدير فيما يخص مجموع رقم 

األعمال المذكور بفرض الضريبة بالسعرين المنصوص 

 ألف أدناه. -  I-19عليهما في المادة 

 اإلعفاءات – 6المادة 

I.-   اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها باألسعار

 المنخفضة بصفة دائمة

-ألف.

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

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

 بأسعار منخفضةالفرض الدائم للضريبة  -دال.

˚1-.......................................................... 

تتمتع المنشآت المصدرة للمنتجات أو  – 3˚

الخدمات، باستثناء المنشآت المصدرة للمعادن 

المستعملة، التي تحقق في السنة رقم أعمال حين 

التصدير فيما يخص مجموع رقم األعمال المذكور 

 

 

 

 

 

 

 للمالءمة مع التعديل في "ألف" أعاله. 

 

الت المصدرة الحفاظ على تنافسية المقاو

باإلبقاء على استفادتها من اإلعفاء الكلي 

 لمدة خمس سنوات األولى.
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ويطبق فرض الضريبة بالسعرين السالفي الذكر وفق 

 بعده. IV-7الشروط المنصوص عليها في المادة 

مذكورين أعاله، ويطبق كذلك فرض الضريبة بالسعرين ال

بعده، على  X-7وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

رقم أعمال المنشآت المحقق برسم المبيعات من منتجاتها 

 لفائدة المنشآت المقامة داخل مناطق التسريع الصناعي.

II.-   اإلعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بأسعار

 مخفضة بصفة مؤقتة 

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

بالسعرين المنصوص عليهما في  بفرض الضريبة

 ألف أدناه. - I -19المادة 

ويطبق فرض الضريبة بالسعرين السالفي الذكر 

 IV-7وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

 بعده.

ويطبق كذلك فرض الضريبة بالسعرين المذكورين 

-7أعاله، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

X المحقق برسم  بعده، على رقم أعمال المنشآت

المبيعات من منتجاتها لفائدة المنشآت المقامة داخل 

 مناطق التسريع الصناعي.

II.-   اإلعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بأسعار

 مخفضة بصفة مؤقتة

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

 

 

 

 

 

 



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

444 
 

 14التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 شروط اإلعفاء -7المادة 

I.- 

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

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

. 

IV.-  ا في المادة  مالسعران المنصوص عليه يطبق

6 (I-  أعاله، لفائدة:3˚  -دال ) 

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

2-.................................................... 

........................................منشآت -3

 أخرى.

 شروط اإلعفاء -7المادة 

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

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

IV.-  ا مالسعران المنصوص عليه اإلعفاء و يطبق

 أعاله، لفائدة:( 1°  -باء  -I) 6في المادة  

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

2-.................................................... 

........................................منشآت -3

 أخرى.

 

 

 

 

 أعاله.  6للمالءمة مع التعديل في المادة 

 

الحفاظ على تنافسية المقاوالت المصدرة باإلبقاء على 

 استفادتها من اإلعفاء الكلي لمدة خمس سنوات األولى.
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السعرين المشار إليهما أعاله، ال  غير أن

 يطبقان....................في الخارج.

يترتب عن عدم     

 مراعاة..........................الحق في تطبيق

أعاله، دون اإلخالل بتطبيق السعرين المشار إليهما 

الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادتين 

 أدناه. 208و  186

VI.-  المنصوص عليها في......................

 أدناه. 208و  186المادتين 

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

 

 

السعرين المشار إليهما أعاله، ال  اإلعفاء و غير أن

 يطبقان............في الخارج.

يترتب عن عدم     

 مراعاة..........................الحق في تطبيق

السعرين المشار إليهما أعاله، دون اإلخالل ء واإلعفا

بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في 

 أدناه. 208و  186المادتين 

VI.- .................. المنصوص عليها في........

 أدناه. 208و  186المادتين 

............................................... 
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 15التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 شروط اإلعفاء -7المادة 

I.- 

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

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

X – في المادة   لالستفادة من األحكام المنصوص عليها

6- I –الفقرة الثالثة( أعاله، يجب احترام  3˚ -دال(

 الشروط التالية:

للتصدير أن يتم تحويل المنتجات الموجهة  -
بين المنشآت المقامة خارج مناطق التسريع 
الصناعي والمنشآت المقامة في هذه 

األنظمة الجمركية الواقفة،  المناطق، وفق
 طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛

 أن يتم تصدير المنتوج النهائي. -

 شروط اإلعفاء -7المادة 

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

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

X – في المادة  لالستفادة من األحكام المنصوص عليها

6- I –الفقرة الثالثة( أعاله، يجب احترام   1˚ -باء(

 الشروط التالية:

بين أن يتم تحويل المنتجات الموجهة للتصدير  -
المنشآت المقامة خارج مناطق التسريع 

 المقامة في هذه المناطق، الصناعي والمنشآت
وفق األنظمة الجمركية الواقفة، طبقا للتشريع 

 والتنظيم الجاري بهما العمل؛
 أن يتم تصدير المنتوج النهائي. -

 

 

 

 

 أعاله.  6للمالءمة مع التعديل في المادة 

 

الحفاظ على تنافسية المقاوالت المصدرة باإلبقاء على 

 استفادتها من اإلعفاء الكلي لمدة خمس سنوات األولى.
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....من يجب أن يثبت هذا التصدير...........   

 التراب الوطني.

يترتب عن عدم مراعاة الشروط السالفة الذكر،    

في تطبيق السعرين المشار إليهما أعاله،  سقوط الحق

 دون اإلخالل...........................................

 

 

يجب أن يثبت هذا التصدير...............من    

 التراب الوطني.

يترتب عن عدم مراعاة الشروط السالفة الذكر،    

تطبيق السعرين المشار في  في اإلعفاء و سقوط الحق

 إليهما أعاله، دون اإلخالل.................
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 16التعديل رقم 

 للضرائبالمدونة العامة 

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

 العائدات غير الخاضعة للضريبة –المكررة.  9لمادة ا

تستثنى من العائدات الخاضعة للضريبة عائدات التفويت المتأتية من   

  :العمليات التالية

 ؛ ...............................عمليات استحفاظ السندات  -°1

 .............................عمليات إقراض السندات المحققة  -°2

 عمليات تفويت......................................... -°3

عمليات تفويت و استرجاع المبيع المتعلقة بالعقارات الواردة في  -°4

الثنيا، مع مراعاة الشروط عقد بيع األصول و المحققة بين المنشآت في إطار 

 لية:التا

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

 يراد بعائدات تفويت القيم ........................

 من أجل تحديد  الحصيلة ...............سابق لتاريخ اإلخالل.

 

 خاضعة للضريبةالعائدات غير ال –المكررة.  9لمادة ا

تستثنى من العائدات الخاضعة للضريبة عائدات التفويت المتأتية من   

  :العمليات التالية

 ؛ ...............................عمليات استحفاظ السندات  -°1

 .............................عمليات إقراض السندات المحققة  -°2

 تفويت.........................................عمليات  -°3

عمليات تفويت و استرجاع المبيع المتعلقة بالعقارات الواردة في األصول  -°4

 لية:الثنيا، مع مراعاة الشروط التاو المحققة بين المنشآت في إطار عقد بيع 

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

 يراد بعائدات تفويت القيم ........................

 من أجل تحديد  الحصيلة ...............سابق لتاريخ اإلخالل.

عمليات تفويت القيم المنقولة المنجزة من طرف الشركات المكتسبة لصفة  -5°

"القطب المالي للدار البيضاء" طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

 .العملبها 

 

 

 

 

 

 

 

لنفس األسباب ولنفس األهداف الواردة في التعليل المتعلق 

"جيم" من المدونة  -I-6بالتعديل المقترح أعاله في المادة 

 العامة للضرائب.
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 17التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

 القابلة للخصم التكاليف -10المادة 

 أعاله: 8تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة

I-:تكاليف االستغالل المتكونة من 

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

III.- : التكاليف غير الجارية المتكونة من 

 ............................. -ألف 

 ارية بما فيها :المخصصات غير الج  -جيم 

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

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

 )تنسخ. -°7

 التكاليف القابلة للخصم -10المادة 

 أعاله: 8تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة

I-:تكاليف االستغالل المتكونة من 

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

III.- : التكاليف غير الجارية المتكونة من 

 ............................. -ألف 

 المخصصات غير الجارية بما فيها :  -جيم 

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

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

 )تنسخ. -°7

IV.-  اآلجال القانونية والتي قيمة المبيعات التي لم يتم تحصيل مبلغها في

 بقيت عالقة.

 

 

 

 

المقاوالت الكبرى  تشكو المقاوالت الصغرى من عدم احترام

لآلجال القانونية المتعلقة بأداء ديونها لفائدة المقاوالت 

الصغرى. وتعد هذه اإلشكالية السبب الرئيسي في إفالس عدد 

 كبير من المقاوالت الصغرى.

ت الذي لم يتم تحصيله من رقم لذلك، نقترح خصم مبلغ المبيعا

معامالت المقاوالت المتضررة، على أن يخصم هذا المبلغ 

أيضا من نفقات المقاولة المتقاعسة عن أداء ديونها، مما 

سيرفع من أرباحها ويزيد من الضريبة المستحقة عليها 

 ويحفزها على سداد ديونها في اآلجال القانونية.
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 18التعديل رقم 

 العامة للضرائبالمدونة 

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 التكاليف القابلة للخصم -10المادة  

 أعاله: 8تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 

I-:تكاليف االستغالل المتكونة من 

 ولوازم؛مشتريات البضائع ......................  -ألف

 تكاليف خارجية أخرى.............. بما في ذلك: -باء

 الهدايا اإلشهارية............ أو تتجر فيها؛-1

 الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة:-2

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

 

 التكاليف القابلة للخصم -10المادة 

 أعاله: 8لول المادة تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مد

I-:تكاليف االستغالل المتكونة من 

 مشتريات البضائع ...................... ولوازم؛ -ألف

 تكاليف خارجية أخرى.............. بما في ذلك: -باء

 الهدايا اإلشهارية............ أو تتجر فيها؛-1

 الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة:-2

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

من  %5تكاليف البحث واالبتكار واإلبداع، شرط أال يتجاوز مجموعها  -3

 الربح الصافي السنوي وأن يتم إنفاقها في غضون السنتين المواليتين. 

 

 

 

 

 

 

 لتعزيز تنافسية وإنتاجية المقاوالت.
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 19التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 القابلة للخصم التكاليف -10المادة  

 أعاله: 8تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 

I-:تكاليف االستغالل المتكونة من 

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

III.-  المتكونة من :التكاليف  غير الجارية 

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

المخصصات غير الجارية بما فيها :  -جيم

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

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

 

 التكاليف القابلة للخصم -10المادة 

 أعاله: 8 تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة

I-:تكاليف االستغالل المتكونة من 

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

III.- : التكاليف  غير الجارية المتكونة من 

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

المخصصات غير الجارية بما فيها :  -جيم

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

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

IV.- تكاليف الزيادة في رأس المال 

يجوز الخصم من الربح الصافي الخاضع للضريبة القسط من الر بح 

 السنوي الذي يتم دمجه في رأسمال المقاولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزيز رسملة المقاوالت، حيث أن المقاوالت الصغرى 

القروض  والمتوسطة تعاني من صعوبات الحصول على 

 بسبب ضعف رؤوس أموالها.  والتمويالت البنكية
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 20التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 غير القابلة للخصم التكاليف  -.11المادة  

I.-  

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

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

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

IV.-  ال يخصم من الحصيلة الخاضعة

 للضريبة:

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

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

 غير القابلة للخصم التكاليف  -.11المادة 

I.-  

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

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

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

IV.-  ال يخصم من الحصيلة الخاضعة

 للضريبة:

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

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

 

 

 

 

 

 

 

أعاله، نقترح عدم خصم 10تبعا للتعديل المقترح بالمادة 

التكاليف التي لم يتم دفع ثمنها بشكل فعلي، بهدف حث 

أداء ما بذمتها من ديون لفائدة  لىالمقاوالت المتماطلة ع

 ممونيها.
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مبلغ المساهمة االجتماعية للتضامن  -

المترتبة على األرباح المنصوص عليها في 

ن الكتاب الثالث من هذه القسم الثالث م

 المدونة.

ساهمة االجتماعية للتضامن مبلغ الم -

المترتبة على األرباح المنصوص عليها في 

القسم الثالث من الكتاب الثالث من هذه 

 المدونة.

V.-   ال تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة تكاليف المشتريات التي لم

 يتم أداء ثمنها والتي بقيت دينا بذمة المقاولة.
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 21التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 سعر الضريبة -19المادة 

I.- السعر  العادي للضريبة 

 تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي: 

 باألسعار التصاعدية المبينة في الجدول التالي: -ألف

مبلغ  الربح الصافي 
 )بالدهم(

 السعر

 10% 300.000يقل أو  يساوي 

إلى  300.001من 

1.000.000 
20%   

 31% 1.000.000يفوق 
غير أن السعر المطبق على الشريحة التي يفوق فيها مبلغ الربح الصافي 

 بالنسبة:  20%( درهم يحدد في1.000.000مليون )

 ( أعاله؛3˚-دال I) 6للمنشآت المنصوص عليها في المادة  -1˚

 سعر الضريبة -19المادة 

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

 باألسعار التصاعدية المبينة في الجدول التالي: -ألف

 مبلغ  الربح الصافي
 )بالدهم(

 السعر

 10% 300.000يقل أو  يساوي 

إلى  300.001من 

1.000.000 
20%   

 31% 1.000.000يفوق 
 غير أن السعر المطبق على :

درهم يحدد في  300.000الشريحتين التي يفوق فيهما مبلغ الربح الصافي  -

( أعاله 3°-"باء"-I) 6بالنسبة للمنشآت المنصوص عليها في المادة  17,5%

 ؛

  

نقترح استثناء المقاوالت السياحية من تطبيق أي 

زيادة في سعر الضريبة على الشركات؛ واإلبقاء 

على ما هو مطبق حاليا على األقل؛ وذلك لألسباب 

 التالية:

التي يعيشها قطاع  نظرا لألزمة -
 السياحة في الفترة الحالية؛

ونظرا لعدم تمتيع هذا القطاع بأي  -
دعم من قبل الدولة على غرار 

القطاعات اإلنتاجية االخرى 
 وخصوصا القطاع الفالحي؛

ونظرا لتخوفات الفاعلين والمستثمرين  -
في هذا القطاع من اآلثار السلبية الي 
زيادة في الضغط الضريبي على هذا 

 لقطاع.ا
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للمنشآت الفندقية ومؤسسات التنشيط السياحي المنصوص عليها في  -2˚

 أعاله؛( 3°-"باء"-I) 6المادة 

 للمنشآت........................................-°3

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

......... 

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

( درهم يحدد 1.000.000الشريحة التي يفوق فيها مبلغ الربح الصافي مليون )  -

 بالنسبة:  20%في

 ( أعاله؛3˚-دال I) 6للمنشآت المنصوص عليها في المادة  -1˚

 6للمنشآت الفندقية ومؤسسات التنشيط السياحي المنصوص عليها في المادة  -2˚

(I-"أعاله؛3°-"باء ) 

  للمنشآت........................................-°3

................................................ 
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 22التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 سعر الضريبة -19المادة 

I.- السعر  العادي للضريبة 

 تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي: 

باألسعار التصاعدية المبينة في الجدول  -ألف

 التالي:

مبلغ  الربح الصافي 
 )بالدهم(

 السعر

 10% 300.000يقل أو  يساوي 

إلى  300.001من 

1.000.000 
20%   

 31% 1.000.000يفوق 
 

 سعر الضريبة -19المادة 

I.- السعر  العادي للضريبة 

 تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي: 

 باألسعار التصاعدية المبينة في الجدول التالي: -ألف

مبلغ  الربح الصافي 
 )بالدهم(

 السعر

 10% 300.000يقل أو  يساوي 

إلى  300.001من 

1.000.000 
20%   

 31% 1.000.000يفوق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعاله.  6في المادة  المقترح لمالءمة اإلحالة وفق التعديل

 

الحفاظ على تنافسية المقاوالت المصدرة باإلبقاء على 

 استفادتها من اإلعفاء الكلي لمدة خمس سنوات األولى.
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غير أن السعر المطبق على الشريحة التي يفوق فيها مبلغ الربح الصافي 

 بالنسبة:  20%( درهم يحدد في1.000.000مليون )

 ( أعاله؛3˚-دال I) 6عليها في المادة للمنشآت المنصوص  -1˚

˚2- 

 للمنشآت........................................................................

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

الربح الصافي غير أن السعر المطبق على الشريحة التي يفوق فيها مبلغ 

 بالنسبة:  20%( درهم يحدد في1.000.000مليون )

 أعاله ؛°( 1-باء-I)6في المادة للمنشآت المنصوص عليها  -1˚

˚2- 

 للمنشآت........................................................................

.......................................................................... 
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 23التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 سعر الضريبة -19المادة  

I.- السعر  العادي للضريبة 

 تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي: 

-ألف

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

... 

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

.. 

 سعر الضريبة -19المادة 

I.- السعر  العادي للضريبة 

 تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي: 

-ألف

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

... 

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

.. 

 

 

 

 

 

 

أقامتها الدولة بنيات تحتية  من استغاللهذه الشركات تستفيد 

في مجال شبكات التواصل بالهاتف واإلنترنت. لذلك نقترح 

 الخزينة العامة بشكل عادل.أن تساهم في دعم موارد 
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للمستغالت الفالحية المنصوص عليها  -8°

 أعاله.°( 5-جيم-II) 6في المادة 

فيما يخص مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة  %37بسعر -باء -باء

في حكمها وبنك المغرب وصندوق اإليداع والتدبير ومقاوالت التأمين وإعادة 

 التأمين

II.- األسعار النوعية للضريبة 

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

للمستغالت الفالحية المنصوص عليها  -8°

 أعاله.°( 5-جيم-II) 6في المادة 

فيما يخص مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة  %37بسعر -باء -باء

في حكمها وبنك المغرب وصندوق اإليداع والتدبير ومقاوالت التأمين وإعادة 

والمقاوالت الكبرى الفاعلة في مجال  التأمين

 االتصاالت.

II.- األسعار النوعية للضريبة 

........................................ 
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 24التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 الضريبة سعر -19المادة  

I.- السعر  العادي للضريبة 

 تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي: 

-ألف

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

... 

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

.. 

 سعر الضريبة -19المادة 

I.- السعر  العادي للضريبة 

 تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي: 

-ألف

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

... 

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

.. 

 

 

نظرا الستفادة هذه الشركات من تحرير قطاع  -
بحها خالل هوامش ر ومضاعفة المحروقات
 هذه الفترة، 

الحكومة في تسقيف األسعار  ونظرا لتردد -
وغياب التنافس الحر والشريف مما يجعل هذه 
الشركات هي أكبر رابح من عملية التحرير 
على حساب القدرة الشرائية للمواطن الذي 

 يعتبر أكبر المتضررين من هذه العملية؛
، من %37لذا، نقترح إدراج هذه الشركات ضمن سعر 

 أجل دعم موارد الخزينة.
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للمستغالت الفالحية المنصوص عليها  -8°

 أعاله.°( 5-جيم-II) 6في المادة 

فيما يخص مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في  %37بسعر  -باء

اإليداع والتدبير ومقاوالت التأمين وإعادة حكمها وبنك المغرب وصندوق 

 التأمين

II.- األسعار النوعية للضريبة 

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

للمستغالت الفالحية المنصوص عليها  -8°

 أعاله.°( 5-جيم-II) 6في المادة 

فيما يخص مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في  %37بسعر  -باء

اإليداع والتدبير ومقاوالت التأمين وإعادة حكمها وبنك المغرب وصندوق 

ومقاوالت استيراد وتوزيع  التأمين

 المحروقات.

 

II.- األسعار النوعية للضريبة 

........................................ 
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 25التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 خصوم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة – 28المادة 

يخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد في 

 أعاله: 25المادة 

I. -............................................................... 
II. ........................................................... 
III. – خمسين سنة كاملة % 10في حدود  -ألف..................

 من العمر.
ال يمكن له إذا كان الخاضع للضريبة ال يتقاضى سوى دخول أجور،   

 50غ األقساط المطابقة لعقد أو عقود تأمين تقاعده إال في حدود خصم مبل

من صافي أجرته الخاضعة للضريبة المحصل عليها بشكل منتظم  %

 ألف أدناه. II -59خالل مزاولة نشاطه وذلك طبقا ألحكام المادة 

 غير أنه في حالة توفر الخاضع للضريبة................

 )الباقي ال تغيير فيه(

 

 خصوم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة – 28المادة 

يخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد في المادة 

 أعاله: 25

I. -............................................................... 
II. ........................................................... 
III. – خمسين سنة كاملة من % 10حدود في  -ألف..................

 العمر.
فإن بإمكانه إذا كان الخاضع للضريبة ال يتقاضى سوى دخول أجور،  

 % 50خصم مبلغ األقساط المطابقة لعقد أو عقود تأمين تقاعده في حدود 

من صافي أجرته الخاضعة للضريبة المحصل عليها بشكل منتظم خالل 

 ألف أدناه. II -59طبقا ألحكام المادة مزاولة نشاطه وذلك 

 غير أنه في حالة توفر الخاضع للضريبة................

 )الباقي ال تغيير فيه(

 

 

 

 

 

 

 

 

، لكون التدبير المقترح يتعارض االحتفاظ بالصيغة األصلية

 ومبدأ عدم رجعية القوانين.
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 26التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

 تعريف الدخول المهنية -.30المادة 

 تعد دخوال مهنية لتطبيق الضريبة على الدخل :

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

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

°3- ........................................................................... 

 ..............................................أو الشركة أو الجمعية.

 

 تعريف الدخول المهنية -.30المادة 

 تعد دخوال مهنية لتطبيق الضريبة على الدخل :

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

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

°3- ........................................................................... 

 ..............................................أو الشركة أو الجمعية.

الدخول المتأتية من تأجير المحالت المفروشة، إذا تجاوزت هذه  -4°

 درهم. 500.000الدخول الحد السنوي البالغ 

 

 

 

 

 

اعتبار الدخول المتأتية من تأجير المحالت  -
المفروشة دخوال مهنية تطبق عليها الضريبة 

إذا تجاوزت هذه الدخول الحد  على الدخل

 درهم. 500.000السنوي البالغ 
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 27التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

اإلعفاءات وفرض الضريبة بالسعر  -.31المادة

 المخفض وتخفيض الضريبة

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

..... 

 المتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفضاإلعفاءات  -باء

  )ينسخ( -1˚

 تتمتع المنشآت الفندقية......................... -2˚

 

اإلعفاءات وفرض الضريبة بالسعر  -.31المادة

 المخفض وتخفيض الضريبة

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

.... 

 دائم للضريبة بسعر مخفض اإلعفاءات المتبوعة بفرض -باء

 6تتمتع المنشآت المنصوص عليها في المادة  -°1  

(I- 1-باء )° أعاله  باإلعفاء من مجموع الضريبة

( سنوات، وبفرض 5على الدخل طوال مدة خمس )

-II) 73الضريبة بالسعر المنصوص عليه في المادة 

 أدناه فيما بعد هذه المدة.°( 7-واو

 

 

على غرار المنشآت المصدرة الخاضعة للضريبة على 

 ؛الشركات

 ؛لتعزيز تنافسية قطاع التصدير الوطنيو

نقترح اإلبقاء على اإلعفاء الكلي الخماسي السنوات على رقم 

التصدير بالنسبة للمنشآت الخاضعة  نع المعمالت المترتب

 للضريبة على الدخل.
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فرض الضريبة بالسعر ويمنح هذا اإلعفاء و   

المخفض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

7-IV .أعاله 

ويطبق كذلك اإلعفاء من الضريبة وفرضها     

بالسعر المخفض السالف الذكر، وفق الشروط 

أعاله، على رقم  X-7المنصوص عليها في المادة 

أعمال المنشآت المحقق برسم المبيعات من منتجاتها 

 ت المقامة داخل المناطق الحرة للتصدير.لفائدة المنشآ

 تتمتع المنشآت الفندقية......................... -2˚
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 28التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

اإلعفاءات وفرض الضريبة بالسعر  -.31المادة

 المخفض وتخفيض الضريبة

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

..... 

 اإلعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض -باء

  )ينسخ( -1˚

لفندقية وومؤسسات التنشيط تتمتع المنشآت ا -2˚

( 3°"باء"-I) 6السياحي المنصوص عليها في المادة 

خل أعاله باإلعفاء من مجموع الضريبة على الد

( سنوات، وبفرض الضريبة بالسعر 5طوال خمس )

 المنص.....................

اإلعفاءات وفرض الضريبة بالسعر  -.31المادة

 المخفض وتخفيض الضريبة

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

.... 

 بوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفضاإلعفاءات المت -باء

  )ينسخ( -1˚

لفندقية وومؤسسات التنشيط تتمتع المنشآت ا -2˚

ومقاوالت النقل السياحي وتأجير السيارات مع أو بدون سائقين السياحي 

المنصوص عليها في  ووكاالت األسفار والمرشدين السياحيين

( أعاله باإلعفاء من مجموع 3°"باء"-I) 6المادة 

( سنوات، 5الضريبة على الدخل طوال خمس )

 وبفرض الضريبة بالسعر المنص.....................

 

 

 

 ( أعاله.3°"باء"-I) 6للمالءمة مع التعديل في المادة 
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.................................................وفق 

 أعاله. VI-7الشروط النصوص عليها في المادة 

 6تتمتع المنشآت المنصوص عليها في المادة  -3˚

(I-  أعاله بفرض الضريبة بالسعر 3˚-دال )

............................................المنصوص

. 

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

....... 

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

 أعاله. VI-7الشروط النصوص عليها في المادة 

 -I) 6تتمتع المنشآت المنصوص عليها في المادة  -3˚

بالسعر  ( أعاله بفرض الضريبة3˚-دال 

 .............................................المنصوص

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

...... 
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 29التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح جاء في المشروع ص كماالن

اإلعفاءات وفرض الضريبة بالسعر  -.31المادة

 المخفض وتخفيض الضريبة

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

..... 

اإلعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر  -باء

 مخفض

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

 الفرض الدائم للضريبة بالسعر المخفض: -جيم

˚1-

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

اإلعفاءات وفرض الضريبة بالسعر  -.31المادة

 المخفض وتخفيض الضريبة

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

.... 

اإلعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر  -باء

 مخفض

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

 الفرض الدائم للضريبة بالسعر المخفض: -جيم

˚1-..................................................... 

 

 للمالءمة 

 

للضريبة على على غرار المنشآت المصدرة الخاضعة 

 ؛الشركات

 ؛لتعزيز تنافسية قطاع التصدير الوطنيو

نقترح اإلبقاء على اإلعفاء  الخماسي السنوات على رقم 

التصدير بالنسبة للمنشآت الخاضعة  نالمعمالت المترتب ع

 للضريبة على الدخل.
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 6تتمتع المنشآت المنصوص عليها في المادة  -3˚

(I-  أعاله بفرض الضريبة بالسعر 3˚-دال )

 ( أدناه.7˚ -واو -II)  73المنصوص عليه في المادة 

ويطبق فرض الضريبة المذكور بالسعر المخفض    

 IV-7وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

 أعاله.

ويطبق كذلك فرض الضريبة بالسعر المخفض     

السالف الذكر، وفق الشروط المنصوص عليها في 

أعاله، على رقم أعمال المنشآت المحقق  X-7 المادة

برسم المبيعات لفائدة المنشآت المقامة داخل مناطق 

 التسريع الصناعي.

 

II-  الفرض المؤقت للضريبة بالسعر المخفض 

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

 -I) 6المنصوص عليها في المادة  تتمتع المنشآت -3˚

( أعاله بفرض الضريبة بالسعر المنصوص 3˚-دال 

 ( أدناه.7˚ -واو -II)  73عليه في المادة 

ويطبق فرض الضريبة المذكور بالسعر المخفض    

 IV-7وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

 أعاله.

ويطبق كذلك فرض الضريبة بالسعر المخفض     

ر، وفق الشروط المنصوص عليها في السالف الذك

أعاله، على رقم أعمال المنشآت المحقق  X-7المادة 

برسم المبيعات لفائدة المنشآت المقامة داخل مناطق 

 التسريع الصناعي.

 

II-  الفرض المؤقت للضريبة بالسعر المخفض 

.................... 
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 30التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 
 التعليل التعديل المقترح جاء في المشروعص كما الن

 شروط التطبيق -المكررة مرتين. 42المادة 

I.-  يطبق نظام المقاول الذاتي حسب

 االختيار...................................

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

II.-  الختيار نظام المقاول الذاتي، يجب احترام

 الشروط التالية :

يجب أال يتجاوز رقم األعمال السنوي  -ألف

 المحصل عليه الحدود التالية :

 500.000  درهم فيما يتعلق باألنشطة

 الصناعية والتجارية واألنشطة الحرفية؛
 200.000  درهم فيما يتعلق بمقدمي

 الخدمات.
 ........................................... -باء

 ط التطبيقشرو -المكررة مرتين. 42المادة 

I.-  يطبق نظام المقاول الذاتي حسب

 االختيار...................................

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

II.-  الختيار نظام المقاول الذاتي، يجب احترام

 الشروط التالية :

يجب أال يتجاوز رقم األعمال السنوي المحصل  -ألف

 عليه الحدود التالية :

 .000.0001  درهم فيما يتعلق باألنشطة

 الصناعية والتجارية واألنشطة الحرفية؛

 500.000  درهم فيما يتعلق بمقدمي

 الخدمات.
 .......................................... -باء

 

 

 

 

رفع عتبة رقم األعمال بما يسمح بتعيين أجير  -
بهدف محاربة االقتصاد غير أو أكثر، 
 المهيكل.
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 31التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

 اإلعفاءات -.57 المادة

 تعفى من الضريبة على الدخل:

1°-............................ 

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

 اإلعفاء المذكور إال مرة واحدة؛من .....................................-21°

رصيد الوفاة المدفوع لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين  -22°

واألعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بموجب 

)فاتح  1419من شوال  14الصادر في  2.98.500مقتضيات المرسوم رقم 

 (؛1999فبراير

والتعويضات المدفوعة للمجندين في الخدمة العسكرية، طبقا األجر  -23°

 للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

 اإلعفاءات -.57 المادة

 تعفى من الضريبة على الدخل:

1°-............................ 

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

اإلعفاء المذكور إال مرة  من.....................................-21°

 واحدة؛

، بموجب مقتضيات .....................رصيد الوفاة المدفوع لفائدة  -22°

)فاتح  1419من شوال  14الصادر في  2.98.500المرسوم رقم 

 (؛1999فبراير

األجر والتعويضات المدفوعة للمجندين في الخدمة العسكرية، طبقا  -23°

 مية الجاري بها العمل.للنصوص التشريعية والتنظي

( شهرا تبتدئ من 36األجر اإلجمالي الشهري لمدة ستة وثالثين ) -°24

تاريخ التعيين، المدفوع للكفاءات والخبرات العلمية المغربية بالخارج التي 

تختار العودة للعمل بأرض الوطن. يحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق هذا 

 البند.

  

 

  

 

 

 

  

 

الكفاءات المغربية وتشجيع  الخبرات ومن أجل استقطاب 

 .المتواجدة بالخارج على العمل داخل البالد
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 32التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

 اإلعفاءات -.57 لمادةا

 تعفى من الضريبة على الدخل:

1°-............................ 

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

21°-

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

من اإلعفاء المذكور إال مرة 

 واحدة؛

رصيد الوفاة المدفوع لفائدة  -22°

ذوي حقوق الموظفين المدنيين 

والعسكريين واألعوان التابعين 

للدولة والجماعات الترابية 

 اإلعفاءات -.57 المادة

 تعفى من الضريبة على الدخل:

1°-............................ 

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

من اإلعفاء .............................-21°

 المذكور إال مرة واحدة؛

رصيد الوفاة المدفوع لفائدة  -22°

.....................، بموجب مقتضيات 

من  14الصادر في  2.98.500المرسوم رقم 

 (؛1999ير)فاتح فبرا 1419شوال 

يعتبر هذا المقتضى تنزيال اللتزامات المغرب من خالل مصادقته 

على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  لألمم  2009سنة 

لتي وا 2006المتحدة والبروتوكول االختياري المعتمد في دجنبر 

 27. والتي تنص في مادتها  2008دخلت حيز التنفيذ في ماي 

 على ما يلي :

. تعترف الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في - 1"

العمل على قدم المساواة مع اآلخرين ....، وذلك عن طريق اتخاذ 

الخطوات المناسبة؛ بما في ذلك سن التشريعات لتحقيق عدة أهداف 

 منها ما يلي:

 (. ..............أ

 ز( تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع العام؛
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والمؤسسات العمومية، بموجب 

مرسوم رقم مقتضيات ال

من  14الصادر في  2.98.500

)فاتح  1419شوال 

 (؛1999فبراير

األجر والتعويضات  -23°

المدفوعة للمجندين في الخدمة 

العسكرية، طبقا للنصوص 

التشريعية والتنظيمية الجاري بها 

 العمل.

 

 

 

لتعويضات المدفوعة للمجندين ااألجر و -23°

في الخدمة العسكرية، طبقا للنصوص 

 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

األجر اإلجمالي الشهري في حدود عشرة آالف درهم،  -°42

المدفوع لألجير من ذوي االحتياجات الخاصة، لمدة ستة وثالثين 

تشغيل األجير من ذوي االحتياجات ( شهرا تبتدئ من تاريخ 36)

الخاصة، شريطة أن يتم التشغيل في إطار عقد شغل غير محدد 

 المدة

عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع الخاص من ح( تشجيع 

خالل انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج 

 التصحيحية والحوافز وغير ذلك التدابير..."

أن "تقوم  على 34كما أن دستور المملكة ينص في الفصل 

ات موجهة إلى األشخاص سالسلطات العمومية بوضع وتفعيل سيا

، تسهر والفئات من ذوي االحتياجات الخاصة، ولهذا الغرض

....وإدماجهم في الحياة االجتماعية  -خصوصا على ما يلي : 

والمدنية، وتيسير تمتيعهم بالحقوق والحريات المعترف بها 

 للجميع".

في هذا المجال على الرعاية المولوية التي فال بد من التأكيد    

يوليها جاللة الملك لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وإعالنه 

على مصادقة  2008دجنبر  10في الرسالة الملكية بتاريخ 

 .2006المملكة المغربية على االتفاقية األممية بتاريخ دجنبر

تشريعية ويمكن لهذا التعديل أن يشكل دعامة اللتزام المؤسسة ال

 . لحل إشكالية توظيف المكفوفين المعطلين 
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 33التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاءات -.57 المادة

 تعفى من الضريبة على الدخل:

1°-............................ 

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

من .....................................-21°

 اإلعفاء المذكور إال مرة واحدة؛

رصيد الوفاة المدفوع لفائدة ذوي  -22°

حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين 

واألعوان التابعين للدولة والجماعات 

الترابية والمؤسسات العمومية، بموجب 

 2.98.500مرسوم رقم مقتضيات ال

 اإلعفاءات -.57 المادة

 تعفى من الضريبة على الدخل:

1°-............................ 

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

من اإلعفاء المذكور .............................-21°

 ..........................إال مرة 

لتعويضات المدفوعة للمجندين في ااألجر و -23°

الخدمة العسكرية، طبقا للنصوص التشريعية 

 والتنظيمية الجاري بها العمل.

( درهم المدفوع 10.000في حدود عشرة آالف )األجر اإلجمالي الشهري  -°42

لألجير من ذوي السوابق العدلية المدمجين في إطار مؤسسة محمد السادس 

إلعادة إدماج السجناء، وذلك بتوصية من قبل هذه المؤسسة أو من قبل المندوبية 

  

 

 

 

 

 

 

 

إجراء من شأنه المساهمة في دعم الجهود المبذولة إلدماج 

 السجناء في الحياة االقتصادية.
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)فاتح  1419من شوال  14الصادر في 

 (؛1999فبراير

األجر والتعويضات المدفوعة  -23°

للمجندين في الخدمة العسكرية، طبقا 

للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

 بها العمل.

العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، شريطة أن يتم التشغيل في إطار عقد 

  المدة. غير محدد
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  34التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاءات -.57 المادة

 على الدخل:تعفى من الضريبة 

1°-............................ 

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

من .....................................-21°

 اإلعفاء المذكور إال مرة واحدة؛

رصيد الوفاة المدفوع لفائدة ذوي  -22°

حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين 

واألعوان التابعين للدولة والجماعات 

ترابية والمؤسسات العمومية، بموجب ال

 2.98.500مقتضيات المرسوم رقم 

 اإلعفاءات -.57 المادة

 على الدخل:تعفى من الضريبة 

1°-............................ 

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

من اإلعفاء .....................................-21°

 المذكور إال مرة واحدة؛

رصيد الوفاة المدفوع لفائدة ذوي حقوق  -22°

الموظفين المدنيين والعسكريين واألعوان التابعين 

ترابية والمؤسسات العمومية، للدولة والجماعات ال

الصادر  2.98.500بموجب مقتضيات المرسوم رقم 

 (؛1999)فاتح فبراير 1419من شوال  14في 

  

 

 

 

 

 

 

 

للمالءمة مع الممارسة المطبقة  -
من لدن صندوق الضمان 

  2003االجتماعي منذ 
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)فاتح  1419من شوال  14الصادر في 

 (؛1999فبراير

األجر والتعويضات المدفوعة  -23°

للمجندين في الخدمة العسكرية، طبقا 

للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

 بها العمل.

األجر والتعويضات المدفوعة للمجندين في  -23°

الخدمة العسكرية، طبقا للنصوص التشريعية 

 والتنظيمية الجاري بها العمل.

ق واإلقامات السياحية المصنفة وفقا الوهبات التي تسلم لمستخدمي الفناد -°24

 للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

بخصوص نظام الوهبات، 
والذي يعفيها استنادا إلى االتفاق 

البرنامج واالتفاق اإلطار 
لهما المطبق واالتفاق التطبيقي 

 .2000منذ سنة 
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 35التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 التعريف بالدخول واألرباح العقارية  -.61المادة  

I.- :تعتبر دخوال عقارية ألجل............ الدخول المهنية 

 الدخول الناشئة عن إيجار : -ألف

1- ............................... 
2- ............................. 

 القيمة اإليجارية للعقارات والمباني...................................... -باء

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

 

 التعريف بالدخول واألرباح العقارية  -.61المادة 

I.- :تعتبر دخوال عقارية ألجل............ الدخول المهنية 

 الدخول الناشئة عن إيجار : -ألف

1- ............................... 
2- ............................. 
المحالت المفروشة التي ال يصل دخلها السنوي إلى  -3

 درهم. 500.000
 اإليجارية للعقارات والمباني......................................القيمة  -باء

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

 )الباقي ال تغيير فيه( 

 

 

 

 أعاله. 4°-30للمالءمة مع التعديل المقترح في المادة 

اقتراح تحديد اإلطار الضريبي لمؤجري  -
 المفروشة كما يلي :المحالت 

التصريح بدخلهم كدخل عقاري، إذا لم  -

درهم سنويا، وإخضاعه  500.000يتجاوز 

وعدم إخضاعه  %20فقط للضريبة بسعر 

للضريبة على على القيمة المضافة أو أي 
 ضريبة أخرى ذات طبيعة مهنية؛

التصريح بدخلهم كمحترفين إذا تجاوز دخلهم  -

درهم سنويا مع إخضاعه  500.000

لضريبة على القيمة المضافة وجميع ل
 الضرائب التجارية األخرى.
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 36التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

 اإلعفاءات  -.68المادة  

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

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

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

IV.-  الفوائد المدفوعة لألشخاص الطبيعيين اصحاب حسابات االدخار لدى

 صندوق التوفير الوطني؛

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

 اإلعفاءات  -.68المادة 

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

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

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

IV.-  الفوائد المدفوعة لألشخاص الطبيعيين أصحاب حسابات االدخار لدى

ومؤسسات االئتمان والخزينة صندوق التوفير الوطني 

 ؛العامة

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

 

 

 

مخططات االدخار )للسكن والتعليم واألسهم(  -

 مليون درهم(، 150فشلت في جلب االدخار )
والبنوك تعاني من أزمة سيولة استمرت   -

 ألزيد من سبع سنوات، 
واالقتصاد الوطني يعاني من عجز في  -

االدخار ا الذي ال يكفي لتغطية االستثمار 

 ، 2007الوطني منذ سنة 
الفوائد على ادخار المواطنين لدى البنوك لذا، نقترح إعفاء 

أسوة بما هو معمول به بالنسبة لالدخار لدى صندوق التوفير 

  الوطني.
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 37التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 سعر الضريبة  -.73المادة  

 I.-الضريبة جدول حساب 

 يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل:

 درهم معفاة من الضريبة؛ 30.000شريحة الدخل إلى غاية   -

 درهم؛ 50.000إلى   30.001بالنسبة لشريحة الدخل من  10% -

 درهم؛ 60.000إلى  50.001بالنسبة لشريحة الدخل من  20% -

 درهم؛ 80.000إلى  60.001بالنسبة لشريحة الدخل من  30% -

 درهم؛ 180.000إلى  80.001بالنسبة لشريحة الدخل من  34% -

 بالنسبة لما زاد على ذلك. 38% -

II.- أسعار خاصة 

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

 سعر الضريبة  -.73 المادة

 I.-جدول حساب الضريبة 

 يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل:

 درهم معفاة من الضريبة؛ 36.000 غايةشريحة الدخل إلى   -

 درهم؛ 50.000إلى   36.001بالنسبة لشريحة الدخل من  8% -

 درهم؛ 60.000إلى  50.001بالنسبة لشريحة الدخل من  15% -

 درهم؛ 80.000إلى  60.001بالنسبة لشريحة الدخل من  25% -

 درهم؛ 240.000إلى  80.001بالنسبة لشريحة الدخل من  30% -

 بالنسبة لما زاد على ذلك. 38% -

II.- أسعار خاصة 

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

 

 

 

 

 

 

 الرفع من القدرة الشرائية لألجراء. -

 تشجيع المقاوالت على تشغيل األطر. -
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 38التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 
 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

 سعر الضريبة  -.73 المادة 

 I.-جدول حساب الضريبة 

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

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

II.- أسعار خاصة 

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

 : %20 -واو

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

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

فيما يخص األرباح الصافية الناتجة عن تفويت القيم المنقولة غير  -°10

 المسعرة ...........................................الجماعي العقاري.

 سعر الضريبة  -.73 المادة

 I.-جدول حساب الضريبة 

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

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

II.- أسعار خاصة 

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

 : %20 -واو

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

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

فيما يخص األرباح الصافية الناتجة عن تفويت القيم المنقولة غير  -°10

 المسعرة ...........................................الجماعي العقاري.

فيما يخص األرباح الصافية الناتجة عن المحالت المفروشة كما هي  -11°

 أعاله.°( 3-ألف -I) 61محددة في المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 °(3-ألف -I) 61في المادة  مع التعديل للمالءمة
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 39التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 العمليات الخاضعة للضريبة بناء على اختيار -  90المادة 

 منهم:يمكن أن .......................................بطلب 

˚1- ......................................................... 

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

الذين يبيعون ما اشتروه من منتجات على حالها، غير   األشخاص -3˚

 ( بعده؛ 3˚و 2˚و  1˚ -ألف I) 91المنتجات المبينة في المادة 

 األشخاص..........................................  -4 ˚

 )الباقي ال تغيير فيه(

 العمليات الخاضعة للضريبة بناء على اختيار -  90المادة 

 يمكن أن .......................................بطلب منهم:

˚1- ......................................................... 

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

األشخاص الذين يبيعون ما اشتروه من منتجات على حالها، غير  -3˚

 ( بعده؛4و 3˚و 2˚و  1˚ -ألف I) 91المنتجات المبينة في المادة 

 األشخاص..........................................  -4 ˚

 فيه()الباقي ال تغيير 

 

 

 

 

اإلبقاء على اإلعفاء من الضريبة على القيمة  -
المضافة بالنسبة للتمور الملففة المنتجة 

 بالمغرب.
التخفيظ من الضغط الجبائي على القدرة  -

  البسيط. واطنالشرائية للم
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 40التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاء دون الحق في الخصم. -.91المادة 

 تعفى من الضريبة على القيمة المضافة: 

I. – البيوع الواقعة  عل السلع التالية غير المستهلكة  -ألف
 فغي مكان البيع:

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

 السكر...................................)سكاروز(؛ -3˚

 )تنسخ(  -4˚

 منتجات............................................. -5˚

 )الباقي ال تغيير فيه(

 اإلعفاء دون الحق في الخصم. -.91المادة 

 تعفى من الضريبة على القيمة المضافة: 

I. – غير المستهلكة البيوع الواقعة  عل السلع التالية  -ألف
 فغي مكان البيع:

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

 السكر...................................)سكاروز(؛ -3˚

 التمور الملففة المنتجة بالمغرب؛ -4˚

 منتجات............................................. -5˚

 ر فيه()الباقي ال تغيي

 

 

 

اإلبقاء على اإلعفاء من الضريبة على القيمة  -
المضافة بالنسبة للتمور الملففة المنتجة 

 بالمغرب.
التخفيظ من الضغط الجبائي على القدرة  -

 الشرائية للمواطن البسيط.
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 41التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

 اإلعفاء دون الحق في الخصم. -.91المادة 

 تعفى من الضريبة على القيمة المضافة: 

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

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

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

 العمليات المتعلقة بما يلي : -دال

1°- ........................... 

2°- ....................... 

الخدمات التي تنجزها مقاوالت التأمين وإعادة التأمين والخاضعة  -3°

 للرسم على عقود التأمين المنصوص عليه في هذه المدونة.

 اإلعفاء دون الحق في الخصم. -.91المادة  

 تعفى من الضريبة على القيمة المضافة: 

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

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

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

 العمليات المتعلقة بما يلي : -دال

1°- ........................... 

2°- ...................... 

الخدمات التي تنجزها مقاوالت التأمين وإعادة التأمين والخاضعة للرسم  -3°

العموالت وكذا على عقود التأمين المنصوص عليه في هذه المدونة، 

، نظرا عون أو وسيط أو سمسار والمكافآت التي تدفعها هذه المقاوالت لكل

 .للعقود التي يقدمها

 

  

 سباب التالية:اقتراح إعفاء عموالت وسطاء التأمين لأل

على خالف المهن التي تنفذ معامالت تتم محاسبتها  

للمستهلك النهائي على وجه التحديد، ال يتقاضى وسطاء 

التأمين مكافآتهم من حاملي وثائق التأمين، ولكن يتقاضونها 

من مقاوالت التأمين بموجب العقود التي يجلبونها، ويتم 

مين )على شكل اقتطاع مبلغ هذه المكافآت من قسط التأ

( الذي 99.17من القانون  309"عمولة" بموجب المادة 

يدفعه الشخص المؤمن له، وهي عملية غير منفصلة أو قابلة 

 للفصل عن عملية التأمين.

وباعتبار هذه العمولة إحدى مكونات قسط التأمين الخاضع 

حصرا للضريبة على عقود التأمين، فإنه يجب أال تخضع 

ريب إضافي من خالل تطبيق الضريبة )هذه العمولة( لتض

 على القيمة المضافة.



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

485 
 

 42التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاء مع الحق في الخصم – 92المادة  .

I.  تعفى من
 الضريبة.....................................

˚1-

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

. 

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

......... 

المنتجات والمعدات التالية إذا كانت  – 5˚

 مخصصة ألغراض فالحية ال غير:

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

 اإلعفاء مع الحق في الخصم – 92المادة  .

I.  تعفى من
 الضريبة.....................................

˚1-

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

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

........ 

المنتجات والمعدات التالية إذا كانت مخصصة  – 5˚

 ألغراض فالحية ال غير:

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

 الجرارات؛ -

 

 

 

 

مشكل االستعمال المزدوج يجب أن يعالج 

إلغاء  باتخاذ تدابير مناسبة أخرى، غير

اإلعفاء وتطبيق السعر العادي للضريبة 

على  %20على القيمة المضافة، أي 

 المعدات الفالحية التالية :

الدفيئات والعناصر الداخلة في  -
 صنعها؛

المحركات ذات االحتراق الداخلي  -
 الثابت؛

 المضخات ذات المحور العمودي؛ -
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 ات؛الجرار -

  )تنسخ( -

  )تنسخ( -

 البدارات العادية والمزدوجة؛ -

  )تنسخ( -

 ناثرات السماد؛  -

 

 

 الدفيئات والعناصر الداخلة في صنعها؛ -

حتراق الداخلي الثابت والمضخات ذات المحور المحركات ذات اال  -

العمودي والمضخاتات اآللية المسماة "المضخات المغمورة" او "المضخات 

 العاملة تحت الماء"؛

 البدارات العادية والمزدوجة؛ -

  )تنسخ( -

 ناثرات السماد؛  -

 

المضخات المغمورة أو العاملة  -
 تحت الماء؛
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 43التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاء مع الحق في الخصم -.92المادة 

II. ..................تعفى من الضريبة......................... 
˚1-.................................................................. 

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

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

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

األدوية............................................ومرض التهاب  – 19˚

واللقاحات وكذا األدوية التي  (méningite)السحايا 

 يفوق..........................

 )الباقي ال تغيير فيه(

 

 اإلعفاء مع الحق في الخصم -.92المادة 

I. ..........................تعفى من الضريبة................. 
˚1-....................................................................... 

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

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

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

 )méningite(األدوية.............ومرض التهاب السحايا  – 19˚

واللقاحات وكذا األدوية التي ومرض التصلب اللويحي 

 يفوق..........

 )الباقي ال تغيير فيه(

 

 

 

 

 

 

 

تمكين مرضى التصلب اللويحي غير  -
الولوج لألدوية التي يقل ثمنها المؤمنين من 

 درهما. 588عن 
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 44التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاء مع الحق في الخصم -.92المادة 

I.- ...........................................تعفى من الضريبة 

˚1-.................................................................. 

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

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

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

 م الموكولة إليه.االمواد والسلع ...........................وفقا للمه – 51˚

II.- ........................................................ 

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

 

 اإلعفاء مع الحق في الخصم -.92المادة 

I.- على القيمة المضافة تعفى من الضريبة.......................... 

˚1-.................................................................. 

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

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

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

 م الموكولة إليه.االمواد والسلع ...........................وفقا للمه – 51˚

 آليات التجهيز والمستعقرات المقتناة من طرف المقاوالت. -52°

II.- ........................................................ 

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

 

 

 

 

 

 

 

تعميم هذا اإلجراء ليشمل المقاوالت، خاصة  -
وأن الضريبة على القيمة المضافة تفرض 
على االستهالك وليس على االستثمار في 

 جميع أنحاء المعمورة.

 



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

489 
 

 45التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي 

 شروط اإلعفاء -.93 المادة

I.- شروط إعفاء السكن االجتماعي 

يراد بمساحة السكن االجتماعي المعفى من  -ألف

 ..................................................الضريبة.....

 ......................داخلة أم غير داخلة في البناء الرئيسي.

وإذا تعلق األمر بشقة تؤلف جزءا ال يتجزأ من عقار      

واحد فإن المساحات تشمل، باإلضافة إلى مساحة أماكن 

المشتركة السكنى كما هي محددة أعاله، على قسم األجزاء 

 .%10المخصصة للشقة المقصودة المقدر بما ال يقل عن 

 )الباقي ال تغيير فيه(

 شروط اإلعفاء -.93 المادة

I.- شروط إعفاء السكن االجتماعي 

يراد بمساحة السكن االجتماعي المعفى من  -ألف

............................................................الضريبة.....

. 

 ...........................داخلة أم غير داخلة في البناء الرئيسي....

وإذا تعلق األمر بشقة تؤلف جزءا ال يتجزأ من عقار واحد فإن      

في حدها األقصى دون حدها المساحات 

تشمل، باإلضافة إلى مساحة أماكن السكنى كما هي  األدنى

المخصصة للشقة محددة أعاله، على قسم األجزاء المشتركة 

 .%10المقصودة المقدر بما ال يقل عن 

 )الباقي ال تغيير فيه(                

 

ألف  -I– 93إن تطبيق الفقرة الثانية من المادة 

يجعل مساحة السكن االجتماعي، المعني 

بالضريبة على القيمة المضافة، في حدها 

متر مربع، وذلك بإضافة  46األدنى تصل إلى 

من مساحة أماكن السكن كأجزاء  10%

 مشتركة مخصصة للشقة المقصودة. 

وهذا يشكل مسا بحقوق المواطنين الذين 

يقتنون السكن االجتماعي؛ خاصة وأن هذا 

متر  46إلى  50النقصان في المساحة من 

مربع ال يؤثر على ثمن البيع المحدد جزافيا 

درهم  250.000وبطريقة إجمالية في مبلغ 

الضريبة على القيمة المضافة،  دون احتساب

وال يزيد إال في أرباح المنعشين العقاريين، 
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 50الذين ينجزون مساكن اجتماعية تقل عن 

 %10متر مربع، بحيث تزيد أرباحهم بنسبة 

من رقم المعامالت، في الوقت الذي يستفيدون 

 فيه من من حوافز ضريبية مهمة.

ناهيك عن كون هذه المساحة المخصصة    

متر مربع، تتنافى  50كن، والتي تقل عن للس

مع معايير السكن الالئق والكريم للمواطنين، 

وتزيغ ببرنامج السكن االجتماعي عن 

األهداف المتوخاة منه والمتعاقد بشأنها مع 

  الدولة.
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 46التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 األسعار المخفضة -99المادة 

 تخضع للضريبة بالسعر المخفض:

 مع الحق في الخضم: % 7البالغ  -1˚

 عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده:

- ................................................................. 
- ................................................................. 
 الصابون المنزلي )في شكل قطع أو كتل(. -
 )تنسخ(  -

 مع الحق في الخصم: % 10البالغ  – 2˚

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

 

 األسعار المخفضة -99المادة 

 بالسعر المخفض:تخضع للضريبة 

 مع الحق في الخضم: % 7البالغ  -1˚

 عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده:

- ................................................................. 
- ................................................................. 
 كل قطع أو كتل(.الصابون المنزلي )في ش -
السيارة المسماة " السيارة االقتصادية" وجميع المنتجات   -

والمواد الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيب السيارة 
 االقتصادية المذكورة.

 مع الحق في الخصم: % 10البالغ  – 2˚

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

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلبقاء على السيارة االقتصادية خاضعة  -

في المائة، دعما للطبقة  7للسعر البالغ 

 المتوسطة.
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 47التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 األسعار المخفضة -99المادة 

 تخضع للضريبة بالسعر المخفض:

 مع الحق في الخضم: % 7البالغ  -1˚

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

 مع الحق في الخصم: % 10البالغ  – 2˚

 عمليات اإليواء وخدمات المطعم؛ -
عمليات إيجار العقارات المعدة الستعمالها  -

 فنادق أو موتيالت ......
.......ال يتجزأ من ............................

 المجموعة السياحية؛

 عمليات بيع وتسليم االعمال والتحف الفنية؛ -
 الزيوت........................................ -
- ............................ 

 األسعار المخفضة -99المادة 

 تخضع للضريبة بالسعر المخفض:

 مع الحق في الخضم: % 7البالغ  -1˚

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

 مع الحق في الخصم: % 10البالغ  – 2˚

 عمليات اإليواء وخدمات المطعم؛ -
عمليات إيجار العقارات المعدة الستعمالها  -

 فنادق أو موتيالت ......
.......ال يتجزأ من ............................

 المجموعة السياحية؛

 عمليات النقل السياحي؛ -
 عمليات تأجير السيارات مع أو بدون سائقين؛ -
الهوامش والعموالت التي تحققها وكاالت  -

 األسفار؛

، برسم الضريبة على القيمة %10تخضع حاليا لسعر 

المضافة، عمليات اإليواء وخدمات المطعم وإيجار العقارات 

أو موتيالت أو قرى لالصطياف أو المعدة الستعمالها فنادقا 

 المجموعات العقارية المعدة ألغراض السياحة.

على صناعة  %10لذا، يقترح التعديل تعميم السعر المخفض 

السياحة بأكملها ليشمل عمليات النقل السياحي وتأجير 

السيارات ووكاالت االسفار والخدمات المقدمة من المرشدين 

 ياحي وذلك::السياحيين وخدمات الترفيه الس

-I) 6للمالءمة مع التعديل السابق في المادة  -
 (؛3° -باء

المالءمة مع السعر المطبق برسم الضريبة  -
على القيمة المضافة في الوجهات المنافسة 

 ؛%10الرئيسية، والمحدد باقل من 
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........................................ 

 

 

 

 الخدمات المقدمة من المرشدين السياحيين؛ -
خدمات الترفيه السياحي المحددة بنص  -

 تنظيمي؛
 والتحف الفنية؛عمليات بيع وتسليم االعمال  -
 الزيوت........................................ -
- ............................ 

........................................ 
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 48التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح في المشروعص كما جاء الن

 المخفضة األسعار -99المادة 

 تخضع للضريبة بالسعر المخفض:

 مع الحق في الخضم: % 7البالغ  -1˚

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

 مع الحق في الخصم: % 10البالغ  – 2˚

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

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

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

العمليات التي ينجزها األشخاص المشار  -

أ( و ج( أعاله في -12° - 89إليهم في المادة 

 نطاق مزاولة مهنتهم؛
 تنسخ -

 المخفضة األسعار -99ة الماد

 تخضع للضريبة بالسعر المخفض:

 مع الحق في الخضم: % 7البالغ  -1˚

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

 مع الحق في الخصم: % 10البالغ  – 2˚

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

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

........... 

العمليات التي ينجزها األشخاص المشار إليهم  -

و ج( أعاله وب( أ(  -12° - 89في المادة 

 في نطاق مزاولة مهنتهم؛
 تنسخ -

 

 

 

 

 

 

 

بالنسبة  %10إلى  %20تخفيض السعر من  -

للضريبة المفروضة على المهندسين 
والمعماريين والقائسين المحققين والمهندسين 
القائسين والطبوغرافيين والمساحين 
والمهندسين والمستشارون والخبراء في جميع 
الميادين؛ وذلك إسوة بما هو مفروض على 
المحامين والمترجمين والعدول وأعوان 

 %10عر القضاء الذين يؤدون الضريبة بس
 فقط.
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....................................................

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

 أدوات وشباك الصيد ................أو حفظه؛ -
خدمات  .......السيارة المسماة "السيارة االقتصادية  -

 تركيبيها على استيفاء اإلجراءات المحددة بنص تنظيمي.
 :% 14البالغ  -3˚

 )الباقي ال تغيير فيه

 

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

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

 ................أو حفظه؛أدوات وشباك الصيد  -
خدمات تركيبيها  .......السيارة المسماة "السيارة االقتصادية  -

 على استيفاء اإلجراءات المحددة بنص تنظيمي.
 :% 14البالغ  -3˚

 )الباقي ال تغيير فيه(
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 49التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 
 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 األسعار المخفضة -99المادة 

 تخضع للضريبة بالسعر المخفض:
 مع الحق في الخضم: % 7البالغ  -1˚

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

 مع الحق في الخصم: % 10البالغ  – 2˚

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

 الخشب.................................الخشب؛ -
 أدوات وشباك الصيد ................أو حفظه؛ -
السيارة المسماة "السيارة االقتصادية " وجميع المنتجات  -

والمواد الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيب السيارة 
 االقتصادية المذكورة.

ويتوقف تطبيق السعر المشار إليه أعاله على المنتجات والمواد الداخلة في 
ء صنع السيارة االقتصادية المذكورة وعلى خدمات تركيبيها على استيفا

 اإلجراءات المحددة بنص تنظيمي.
 :% 14البالغ  -3˚

 )الباقي ال تغيير فيه(

 األسعار المخفضة -99المادة 

 تخضع للضريبة بالسعر المخفض:
 مع الحق في الخضم: % 7البالغ  -1˚

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

 م:مع الحق في الخص % 10البالغ  – 2˚

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

 الخشب.................................الخشب؛ -
 أدوات وشباك الصيد ................أو حفظه؛ -
السيارة المسماة "السيارة االقتصادية " وجميع المنتجات  -

السيارة والمواد الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيب 
 االقتصادية المذكورة.

ويتوقف تطبيق السعر المشار إليه أعاله على المنتجات والمواد الداخلة في 
صنع السيارة االقتصادية المذكورة وعلى خدمات تركيبيها على استيفاء 

 اإلجراءات المحددة بنص تنظيمي.
 :% 14البالغ  -3˚

 )الباقي ال تغيير فيه(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمالءمة -
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  50التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

 األسعار المخفضة -99المادة 

 تخضع للضريبة بالسعر المخفض:

 مع الحق في الخضم: % 7البالغ  -1˚

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

 :% 14البالغ  -3˚

  مع الحق في الخصم : (أ

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

 من غير الحق في الخصم :  (ب
الخدمات المؤداة عن كل عون أو وسيط أو سمسار، نظرا للعقود 

 التي يقدمها إلحدى مقاوالت التأمين.

 

 األسعار المخفضة -99المادة  

 المخفض:تخضع للضريبة بالسعر 
 مع الحق في الخضم: % 7البالغ  -1˚

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

 :% 14البالغ  -3˚

 مع الحق في الخصم : (أ

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

 من غير الحق في الخصم :  (ب
وسيط أو سمسار، الخدمات المؤداة عن كل عون أو 

 نظرا للعقود التي يقدمها إلحدى مقاوالت التأمين.

 

 أعاله. 91للمالءمة مع التعديل الوارد في المادة 

 اقتراح إعفاء عموالت وسطاء التأمين لألسباب التالية:
على خالف المهن التي تنفذ معامالت تتم محاسبتها للمستهلك  

ء التأمين مكافآتهم من النهائي على وجه التحديد، ال يتقاضى وسطا
حاملي وثائق التأمين، ولكن يتقاضونها من مقاوالت التأمين بموجب 

العقود التي يجلبونها، ويتم اقتطاع مبلغ هذه المكافآت من قسط 
من القانون  309التأمين )على شكل "عمولة" بموجب المادة 

( الذي يدفعه الشخص المؤمن له، وهي عملية غير منفصلة 99.17

 بلة للفصل عن عملية التأمين.أو قا
وباعتبار هذه العمولة إحدى مكونات قسط التأمين الخاضع حصرا 
للضريبة على عقود التأمين، فإنه يجب أال تخضع )هذه العمولة( 
 لتضريب إضافي من خالل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
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 51التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

 حجز الضريبة في المنبع  -117المادة

I - حجز الضريبة في المنبع عن الفوائد المدفوعة من قبل مؤسسات االئتمان

 لحسابها أو لحساب الغير

 إن الضريبة على القيمة المضافة المستحقة....................... 

 ........................................... الحجز في المنبع.

IIحجز الضريبة في المنبع عن العائدات المترتبة على عمليات التسنيد . 

إن الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن العائدات المترتبة على  

لى السالف الذكر، تتو 33- 06عمليات التسنيد المنجزة طبقا للقانون رقم 

 المؤسسة المبادرة قبضها لحساب الخزينة عن طريق الحجز في المنبع.

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

 )الباقي التغيير فيه             (

 حجز الضريبة في المنبع  -117المادة

I.- ات االئتمان حجز الضريبة في المنبع عن الفوائد المدفوعة من قبل مؤسس

 لحسابها أو لحساب الغير

 إن الضريبة على القيمة المضافة المستحقة.......................

 ..................... الحجز في المنبع............

II.- حجز الضريبة في المنبع عن العائدات المترتبة على عمليات التسنيد 

العائدات المترتبة على  إن الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن 

السالف الذكر، تتولى  33- 06عمليات التسنيد المنجزة طبقا للقانون رقم 

 المؤسسة المبادرة قبضها لحساب الخزينة عن طريق الحجز في المنبع.

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

 )الباقي التغيير فيه       (

 

 

 

هذا التعديل إلى إخضاع العائدات المترتبة على عمليات يهدف 

التسنيد للضريبة على القيمة المضافة وفق قواعد القانون العام 

 عوض حجز هذه الضريبة في المنبع.

 ومن شأن التدبير المقترح:

تمكين صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد من الحق في -

لى جميع خصم الضريبة على القيمة المضافة المترتبة ع

 تكاليف التسيير تكريسا لمبدأ حيادية هذه الضريبة؛

 تشجيع هذه التمويالت البديلة. -

من المدونة  117وعليه يقترح نسخ البند الثاني من المادة 

 العامة للضرائب.
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 52التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

 اإلعفاءات – 123المادة 

 تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين االستيراد:

˚1-.............................................................. 

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

األدوية المضادة للسرطان...................ومرض التهاب السحايا  -37˚

(méningite) درهما؛ 588وكذا األدوية التي يفوق............ واللقاحات 

˚38- ........................................................ 

 عمليات استيراد........................اآلنف الذكر؛ -39˚

˚40- .............................................. 

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

 

 اإلعفاءات – 123المادة  

 تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين االستيراد:

˚1-.............................................................. 

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

األدوية المضادة للسرطان...................ومرض التهاب السحايا  -37˚

)méningite(  واللقاحاتومرض التصلب اللويحي 

 درهما؛ 588وكذا األدوية التي يفوق............

˚38- ........................................................ 

 عمليات استيراد........................اآلنف الذكر؛ -39˚

˚40- .............................................. 

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

 

 

 

 

 

 

مكين مرضى التصلب اللويحي غير المؤمنين من ت -

 درهما. 588الولوج لألدوية التي يقل ثمنها عن 
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 53التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

 اإلعفاءات – 123المادة 

 تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين االستيراد:

˚1-.............................................................. 

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

 األدوية المضادة للسرطان.............. -37˚

 السلع والخدمات..................................... -41˚

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

 .....................الموكولة إليه؛المواد والسلع..... -56˚

المضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية أو بكل الطاقات  -57 ˚

 المتجددة والمستخدمة في القطاع الفالحي.

 

 اإلعفاءات – 123المادة 

 تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين االستيراد:

˚1-.............................................................. 

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

 األدوية المضادة للسرطان.............. -37˚

 السلع والخدمات..................................... -41˚

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

 المواد والسلع..........................الموكولة إليه؛ -56˚

المضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية أو بكل الطاقات  -57 ˚

 المتجددة والمستخدمة في القطاع الفالحي.

 ألواح الطاقة الشمسية؛ – 58°

 

 

 

 

 

 

 تشجيع استعمال الطاقات المتجددة. -
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 54التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاءات  -.129 المادة

 تعفى من واجبات التسجيل :
I.-................. 

....................... 
III.-  ذات المنفعة االجتماعية :المحررات 

1°-...................... 

............................. 
عمليات................................الواقعة في دوائر  -17°

 الري؛
عقود التأمين المبرمة من لدن مقاوالت التأمين وإعادة  -18°

منصوص التأمين أو لفائدتها الخاضعة للرسم على عقود التأمين ال
 عليه في هذه المدونة.

IV.- ........................... 

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

 اإلعفاءات  -.129 المادة

 تعفى من واجبات التسجيل :
I.-................. 

....................... 
III.- : المحررات ذات المنفعة االجتماعية 

1°-...................... 

............................. 
 عمليات................................الواقعة في دوائر الري؛ -17°

عقود التأمين المبرمة من لدن مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أو  -18°

لفائدتها الخاضعة للرسم على عقود التأمين المنصوص عليه في هذه 
 .المدونة

عقود اقتناء العقارات من طرف المستفيدين من إعادة اإليواء في  -°19

إطار برامج مدن بدون صفيح أو األحياء غير الصحية أو المباني اآليلة 
 للسقوط.

IV.- ........................... 

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

  

 

 

 

 

ات المنفعة االجتماعية من محررات ذاليروم هذا التعديل إعفاء 

 واجبات التسجيل متى تعلق األمر بما يلي:

عقود اقتناء العقارات من طرف المستفيدين من إعادة اإليواء -

في إطار البرامج الوطنية لمدن بدون صفيح أو األحياء غير 

الصحية أو المباني اآليلة للسقوط؛ والتي تستهدف فئات 

لية هي في أمس الحاجة اجتماعية هشة، تستلزم مواكبة ما

 إليها.
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 55التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاءات  -.129 المادة

 تعفى من واجبات التسجيل :

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

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

IV.- باالستثمار المحررات المتعلقة 

°1- ............. 

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

 عقود تأسيس................................................. -°5

 )تنسخ(. -°6

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

 اإلعفاءات  -.129 المادة

 تعفى من واجبات التسجيل :

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

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

IV.- المحررات المتعلقة باالستثمار 

°1- ............. 

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

 عقود تأسيس................................................. -°5

عمليات تفويت الديون وعمليات ضم ديون الشركاء إلى رأسمال  -6°

 المقاولة؛

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

 

 

 

بما أن المشرع سبق له أن أعفى من رسوم التسجيل عمليات 

الزيادة في رأسمال المقاولة فإنه يجب إعفاء عمليات تفويت 

 وضم ديون الشركاء إلى رأسمال المقاولة.
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 56التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاءات  -.129 المادة

 تعفى من واجبات التسجيل :
I.-................. 

....................... 
IV.- المحررات المتعلقة باالستثمار 

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

عقود اقتناء أراض فضاء معدة لبناء مؤسسات فندقية، مع  -°24
 أدناه؛ VII-130المنصوص عليها في المادة مراعاة الشروط 

 التخلي بعوض أو........................................... -°25
................................................. 

 

 اإلعفاءات  -.129 المادة

 تعفى من واجبات التسجيل :
I.-................. 

....................... 
IV.- المحررات المتعلقة باالستثمار 

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

أو مشتملة على عقود اقتناء أراض فضاء  -24°
معدة لبناء مؤسسات فندقية، مع  بناءات مقرر هدمها

 أدناه؛ VII-130مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 

 .....................التخلي بعوض أو...................... -°25
................................................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

المشتملة على األراضي عقود اقتناء إدراج  -
مؤسسات فندقية ألجل بنايات مقرر هدمها لبناء 

على  االستفادة من اإلعفاء من واجبات التسجيل
 .غرار عقود اقتناء األراضي الفضاء
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 57 التعديل رقم

 المدونة العامة للضرائب

 -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 الحد األدنى للضريبة -.144المادة 

I.-  الحد األدنى للضريبة على الشركات

وللضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية 

 والفالحية

 تعريف –ألف 

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

 أساس احتساب الحد األدنى للضريبة : -باء

يتكون أساس احتساب الحد األدنى للضريبة 

من مبلغ الحاصالت التالية دون احتساب 

 الضريبة على القيمة المضافة :

 الحد األدنى للضريبة -.144المادة 

I.- ة على الشركات الحد األدنى للضريب

وللضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية 

 والفالحية

 تعريف –ألف 

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

 أساس احتساب الحد األدنى للضريبة : -باء

يتكون أساس احتساب الحد األدنى للضريبة من 

مبلغ الحاصالت التالية دون احتساب الضريبة 

 فة :على القيمة المضا

 

 

 

 

الضرائب المستحقة تعتبر نصيب الدولة من من  -
القيمة المضافة اإلجمالية التي أنتجتها المقاولة، 
وبما أن الحكومة تريد الحصول على نصيب لها 
من نشاط المقاولة التي تكبدت خسائر، فإنه 

القيمة يتعين تطبيق سعر الحد األدنى على 
المضافة التي حققتها المقاولة وليس على على 
مجموع رقم معامالتها. ألن هذا األخير يتضمن 

 المشتريات التي لم تنتجها المقاولة الخاسرة.
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رقم األعمال وعائدات االستغالل  -

 9األخرى، المشار إليها في المادة 
(I-"أعاله؛ 5°و 1°"ألف ) 

- ......................................... 
- ........................................ 
- ....................................... 
 -جيم

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

. 

رقم األعمال وعائدات االستغالل  -

-I) 9األخرى، المشار إليها في المادة 
 ؛( أعاله 5°و 1°"ألف"

مبلغ القيمة المضافة التي أنتجتها المقاولة خالل  -
 نشاطها السنوي؛

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

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

 .......................................... -جيم 
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 58التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

القيمة المالحظ أو المحقق  زائد -.161المادة  

 خالل أو في نهاية االستغالل.

I.- )تنسخ( 

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

VI.-   يمكن إنجاز

 عملية.....................................

.............................................محاسبية 

 للشركة.

V.-  القيام بعملية المساهمة  يمكن لجمعية رياضية

بأصولها وخصومها، جزئيا أو كليا، في شركة 

السالف  30.09رياضية طبقا ألحكام القانون رقم 

الذكر دون أثر على حصيلتها الجبائية، عندما تكون 

ائد القيمة المالحظ أو المحقق خالل ز -.161المادة 

 أو في نهاية االستغالل.

I.- )تنسخ( 

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

VI.-   يمكن إنجاز

 عملية.....................................

.............................................محاسبية 

 ة.للشرك

V.-   يمكن لجمعية رياضية القيام بعملية المساهمة

بأصولها وخصومها، جزئيا أو كليا، في شركة 

السالف  30.09رياضية طبقا ألحكام القانون رقم 

الذكر دون أثر على حصيلتها الجبائية، عندما تكون 

 

 

 

تشجيع المقاوالت على عصرنة وتجديد آليات  -
تضطر فيها  إنتاجها، ومراعاة الحاالت التي

 المقاةالت إلى تغيير مقراتها وأماكن عملها.
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العناصر المساهم بها مقيدة في موازنة الشركة 

الرياضية المعنية بقيمتها الواردة في آخر موازنة 

 عية قبل العملية المذكورة.مختتمة للجم

العناصر المساهم بها مقيدة في موازنة الشركة 

في آخر موازنة  الرياضية المعنية بقيمتها الواردة

 مختتمة للجمعية قبل العملية المذكورة.

V.-  ،يعفى من الضريبة زائد القيمة الناتج عن ثمن تفويت المستعقرات

شرط أن يتم استثمار عائدات هذا التفويت في غضون سنتين على أقصى 

 تقدير. 
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 59التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

الوطنية للنظر في في الطعون المتعلقة  اللجنة  -.226المادة  

 بالضريبة

I.-  دائمة تسمى " اللجنة الوطنية للنظر تحدث لجنة

في الطعون المتعلقة بالضريبة" وترفع إليها الطعون 

: 

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

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

تكون اللجنة المذكورة تابعة للسلطة المباشرة لرئيس  

 الحكومة ويوجد مقرها بالرباط.

وتبت في 

...............................النزاعات...............

 ......يخوله القانون

الوطنية للنظر في في الطعون المتعلقة  اللجنة  -.226المادة  

 بالضريبة

I.-  تحدث لجنة دائمة تسمى " اللجنة الوطنية للنظر

في الطعون المتعلقة بالضريبة" وترفع إليها الطعون 

: 

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

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

تكون اللجنة المذكورة تابعة للسلطة المباشرة لرئيس  

 الحكومة ويوجد مقرها بالرباط.

وتبت في 

النزاعات...............................................

 .....يخوله القانون

 

 

 

 

 

يقتضي أن يتم تعيين  احترام استقاللية القضاء -
القضاة من طرف السلطة القضائية وليس من 

 السلطة التنفيذية.
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 وتضم اللجنة :

( قضاة منتمين إلى الهيئة القضاء 7سبعة ) -

يعينهم الوزير األول باقتراح من وزير 
 العدل؛

( موظفا يعينهم 30ثالثون ) -

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

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

 وتضم اللجنة :

ن إلى الهيئة القضاء ( قضاة منتمي7سبعة ) -

 الوزير األول باقتراح من وزير العدليعينهم 
 ؛المجلس األعلى للسلطة القضائية

( موظفا يعينهم 30ثالثون ) -

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

............ 
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 60التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

الوطنية للنظر في في الطعون المتعلقة  اللجنة  -.226المادة  

 بالضريبة

I.- 

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

II.- 

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

III.- : تضم كل لجنة فرعية 

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

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

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

 قة بالضريبةاللجنة الوطنية للنظر في في الطعون المتعل  -.226المادة 

I.- 

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

II.- 

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

III.- : تضم كل لجنة فرعية 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

ال يتم نشر مقررات اللجن، مما يؤدي إلى  -
صدور قرارات متناقضة ومتضاربة في 

 نزاعات جبائية متماثلة ومتشابهة؛
  (Doctrine fiscale)خلق فقه جبائي  -

 يرتكز على اجتهادات القضاء.
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تتداول اللجان الفرعية   

بصورة.....................................الذين 

 يكون فيه الرئيس.

يجب أن تكون مقررات اللجان الفرعية مفصلة   

ومعللة، ويبلغها القاضي الذي يشرف على 

........................................صدور ..

 المقرر.

ويجب أن تبت اللجنة في اجل 

 ...................................من اإلدارة.

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

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

 

تتداول اللجان الفرعية   

بصورة.....................................الذين يكون 

 فيه الرئيس.

يجب أن تكون مقررات اللجان الفرعية مفصلة   

ومعللة، ويبلغها القاضي الذي يشرف على 

........................................صدور ..

 المقرر.

جن الفرعية على نشر مقرراتها بكيفية لتسهر ال  

 منتظمة.

ويجب أن تبت اللجنة في اجل 

 ...................................من اإلدارة.

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

................ 
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 61التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح المشروعص كما جاء في الن

 انتقالية وأحكام التطبيق حيز دخول -. 247 المادة

.I.......................................................

........... 

XXVIII .- عن النظر وبصرف انتقالية بصفة ....................... 

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

 .المدونة هذه في عليها....................................

 الجبائية المراقبة من يعفي الذكر، السالفة الجزاءات إلغاء على وعالوة

 كانت والتي أعاله إليها المشار المحاسبية السنوات من سنة لكل بالنسبة

 : التصحيحي اإلقرار هذا موضوع

 برسم بهالمصرح أعمالهم  رقم يفوق أو يساوي الذين للضريبة الخاضعون

 احتساب دون ( درهم20.000.000)  مليون عشرين محاسبية سنة أخر

 بمذكرة مشفوعا اإلقرار  بهذا يدلون والذين المضافة القيمة على الضريبة

 في إدخالها تم التي التصحيحات حول محاسب خبير يعدها تفسيرية

 محاسبتهم؛

 سنة أخر برسم بهالمصرح أعمالهم  رقم يقل الذين للضريبة الخاضعون

 الضريبة احتساب دون ( درهم20.000.000)  مليون عشرين محاسبية عن

 انتقالية وأحكام التطبيق حيز دخول -. 247 المادة

.I........................................................

.......... 

XXVIII .- عن النظر وبصرف انتقالية بصفة ....................... 

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

 .المدونة هذه في عليها..................................

 بالنسبة الجبائية المراقبة من يعفي الذكر، السالفة الجزاءات إلغاء على وعالوة

 هذا موضوع كانت والتي أعاله إليها المشار المحاسبية السنوات من سنة لكل

الخاضعون للضريبة الذين يدلون بهذا اإلقرار مشفوعا  التصحيحي اإلقرار

بمذكرة تفسيرية يعدها خبير محاسب أو محاسب معتمد حول التصحيحات 

. مباشرة بصفة اإلدارة رأي استطالع هم، بعدمحاسباتالتي تم إدخالها في 

 التي المهنية للمنظمة أو للضريبة للخاضع  الرأي بهذا اإلدالء يتم أن ويمكن

 إليها. ينتمي

 

 

 

 

 

 

 

حذف العتبة المقترحة في المشروع ألجل إتاحة  -
حرية االختيار أمام الملزمين  فيما يخص 
اللجوء إلى المهني الذي يفضلونه، أو لتفادي 
إجبارهم على تغيير المهني الذي يتعاملون معه 

 أصال. 
 

 

 التنصيص على حد أدنى للمبلغ الواجب أداؤه. -
 



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

513 
 

 تفسيرية بمذكرة مشفوعا اإلقرار  بهذا يدلون والذين المضافة القيمة على

 محاسبتهم؛ في إدخالها تم التي التصحيحات حول معتمدمحاسب  يعدها

 المراقبة  من اإلقرار بهذا يدلون الذين للضريبة الخاضعون كذلك ويعفی

 بصفة اإلدارة رأي استطالع بعد السابقة الفقرة في عليها المنصوص الجبائية

 للمنظمة أو للضريبة للخاضع  الرأي بهذا اإلدالء يتم أن ويمكن. مباشرة

 .إليها ينتمي التي المهنية

 :أعاله إليه المشار االنتقالي النظام من يستثنى أنه غير

 الذين يوجدون في حالة توقف عن مزاولة نشاطهم؛ للضريبة الخاضعون -

 السنوات للسنة أو بالنسبة نشاطهم يزاولون الذين للضريبة الخاضعون -

 عليها المنصوص» المراقبة مساطر إحدى موضوع كانت التي المحاسبية

 .المدونة هذه في

XXIX - المخالفة األحكام جميع عن النظر وبصرف انتقالية بصفة.... 

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

من رقم  %10وفي جميع األحوال، ال يمكن أن يقل المبلغ الواجب أداؤه عن   

 المعامالت المصرح به برسم السنة المحاسبية المعنية باإلقرار التصحيحي. 

 بهالمصرح أعمالهم  رقم يفوق أو يساوي الذين للضريبة الخاضعون

 دون ( درهم20.000.000)  مليون عشرين محاسبية سنة أخر برسم

 اإلقرار  بهذا يدلون والذين المضافة القيمة على الضريبة احتساب

 التي التصحيحات حول محاسب خبير يعدها تفسيرية بمذكرة مشفوعا

 محاسبتهم؛ في إدخالها تم

 سنة أخر برسم بهالمصرح أعمالهم  رقم يقل الذين للضريبة الخاضعون

 احتساب دون ( درهم20.000.000)  مليون عشرين محاسبية عن

 مشفوعا اإلقرار  بهذا يدلون والذين المضافة القيمة على الضريبة

 إدخالها تم التي التصحيحات حول محاسب معتمد يعدها تفسيرية بمذكرة

 محاسبتهم؛ في

 المراقبة  من اإلقرار بهذا يدلون الذين للضريبة الخاضعون كذلك ويعفی

 اإلدارة رأي استطالع بعد السابقة الفقرة في عليها المنصوص الجبائية

 أو للضريبة للخاضع  الرأي بهذا اإلدالء يتم أن ويمكن. مباشرة بصفة

 إليها.  ينتمي التي المهنية للمنظمة

 :أعاله إليه المشار االنتقالي النظام من يستثنى أنه غير

 الذين يوجدون في حالة توقف عن مزاولة نشاطهم؛ للضريبة الخاضعون -

 السنوات للسنة أو بالنسبة نشاطهم يزاولون الذين للضريبة الخاضعون -

 المنصوص» المراقبة مساطر إحدى موضوع كانت التي المحاسبية

 .المدونة هذه في عليها

XXIX - المخالفة األحكام جميع عن النظر وبصرف انتقالية بصفة.... 

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

 

 

 

 

 

الع يجب حفظ حق اإلدارة الضريبية في االط -
والتأكد من جدية اإلقرار التصحيحي وعدم 
االكتفاء بالمذكرة التفسيرية للخبير المحاسب أو 
المحاسب المعتمد، نظرا لطبيعتها التفسيرية 
والنعدام إطار قانوني يخضعها للمحاسبة في 
حالة ما إذا اتضح بأن اإلقرار التصحيحي أو 

 المذكرة التفسيرية معيبين.
لملزمين لالستفادة من إعطاء الفرصة لجميع ا -

هذا التدبير في إطار مبدإ التكافؤ والمساواة أمام 
 القانون الذي يكفله الدستور.
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 62التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 الواجبات تعريفة -. 252 المادة

I -  النسبية الواجبات 

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

 - باء

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

. 

.تخضع  العربات ذات محرك الخاضعة  -جيم

من طرف  ..…………… للضريبة الخصوصية

 أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين

 قيمة العربة
على القيمة دون احتساب الضريبة 

 المضافة

 النسبة

 الواجبات تعريفة -. 252 المادة

I -  النسبية الواجبات 

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

 - باء

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

.تخضع  العربات ذات محرك الخاضعة  -جيم

من طرف  ..…………… للضريبة الخصوصية

 أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين

 قيمة العربة
دون احتساب الضريبة على القيمة 

 المضافة

 النسبة

  

 

 

 

 

 

 

للحفاظ على التوازنات الملية طبقا للدستور، وانسجاما 

 مع التعديل المقترح بشأن السيارة االقتصادية اعاله، 
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درهم إلى   400.000من 

 درهم 600.000

5% 

درهم إلى  600.001من 

 درهم 800.000

10% 

درهم إلى  800.000من 

 درهم 1.000.000

15% 

 %20 درهم 1.000.000تفوق 

 غير أنه ال تخضع ألحكام الفقرة السابقة :

العربات ذات محرك  -
............................. 

العربات التي يفوق مجموع  -
وزنها...............للنسب الواردة في 

 الجدول أعاله.
II.- ............................... 

 

دهم إلى  300.000من 

 درهم 400.000

3% 

درهم إلى   400.001من 

 درهم 600.000

5% 

درهم إلى  600.001من 

 درهم 800.000

10% 

درهم إلى  800.000من 

 درهم 1.000.000

15% 

 %20 درهم 1.000.000تفوق 

 غير أنه ال تخضع ألحكام الفقرة السابقة :

العربات ذات محرك  -
............................. 

العربات التي يفوق مجموع  -
وزنها...............للنسب الواردة في 

 الجدول أعاله.
II.- ............................... 
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 63التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 الواجبات تعريفة -. 252 المادة

I -  النسبية الواجبات 

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

 ...................................................... - باء
الخاضعة للضريبة تخضع  العربات ذات محرك . -جيم

 الخصوصية.......
..............................................................................
..............................................................................

.. 
 غير أنه ال تخضع ألحكام الفقرة السابقة :

 .............................العربات ذات محرك  -
العربات التي يفوق مجموع وزنها...............للنسب  -

 الواردة في الجدول أعاله.
II.- ............................... 

 

 الواجبات تعريفة -. 252 المادة

I -  النسبية الواجبات 

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

 ...................................................... - باء
تخضع  العربات ذات محرك الخاضعة للضريبة . -جيم

 الخصوصية.......
...............................................................................

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

 غير أنه ال تخضع ألحكام الفقرة السابقة :

 العربات ذات محرك ............................. -
العربات التي يفوق مجموع  -

وزنها.....................للنسب الواردة في الجدول 
 أعاله.

المركبات المخصصة لنقل السياح والمستعملة من طرف  -
مطعم ومؤسسات النقل والترفيه مؤسسات اإليواء وال

 السياحي وتأجير السيارات مع أو بدون سائق.
II.- ............................... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
للمالءمة مع التعديالت السابقة بخصوص قطاع   

 السياحة.
حذف الضريبة على مركبات النقل المستخدمة من قبل 

الضريبة قد العاملين بقطاع السياحة، على اعتبار أن 
درهم وهو ما يؤدي إلى كبح  25.000يصل مبلغها إلى 

 االستثمار.
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 64التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

  -I-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاءات -.260 المادة

 تعفى من الضريبة :

 كيلوغرام؛ 3000..................................العربات  -1°

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

 سيارات األجرة أو الطاكسيات المرخص لها بوجه قانوني؛ -3°

 )تنسخ(. -4°

5°-............................. 

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

 

 اإلعفاءات -.260 المادة

 تعفى من الضريبة :

 كيلوغرام؛ 3000.................................. العربات -1°

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

 سيارات األجرة أو الطاكسيات المرخص لها بوجه قانوني؛ -3°

 السيارات المستعملة في النقل المزدوج؛ -°4

5°- ............................. 

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

 

  

 

 

   

 

عدالة جبائية بين العالم القروي تحقيق 

 والعالم الحضري.
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 65التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 -III-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

III.-  8، أحكام المواد2020تنسخ ابتداء من فاتح يناير-

VI من المدونة العامة للضرائب السالفة  178و 100و

 الذكر.

 

III.-  8، أحكام المواد2020تنسخ ابتداء من فاتح يناير-VI 100و 

من المدونة العامة للضرائب السالفة  178و  II -164و

 الذكر.

 

  

خالفة ، لكونها تقرر عقوبة قاسية وغير متناسبة مع طبيعة الم164من المادة  IIنقترح نسخ الفقرة 

 المرتكبة والتي يمكن أن تنتج عن حسن نية.
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 66التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 -III-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

III.-  8، أحكام المواد2020تنسخ ابتداء من فاتح يناير-

VI من المدونة العامة للضرائب السالفة  178و 100و

 الذكر.

 

III.-  8، أحكام المواد2020تنسخ ابتداء من فاتح يناير-VI 100و 

 من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر. 178و 116و

 

من المدونة العامة للضرائب؛ المتعلقة بحجز الضريبة في المنبع من  116اقتراح نسخ المادة  

 مبلغ العموالت الممنوحة من لدن شركات التأمين لسماسرتها : 

المتعلق بإعفاء عموالت وسطاء التأمين لألسباب  أعاله 91للمالءمة مع التعديل الوارد في المادة 

 التالية:

التي تنفذ معامالت تتم محاسبتها للمستهلك النهائي على وجه التحديد، ال  على خالف المهن 

يتقاضى وسطاء التأمين مكافآتهم من حاملي وثائق التأمين، ولكن يتقاضونها من مقاوالت التأمين 

بموجب العقود التي يجلبونها، ويتم اقتطاع مبلغ هذه المكافآت من قسط التأمين )على شكل 

( الذي يدفعه الشخص المؤمن له، وهي عملية 99.17من القانون  309ادة "عمولة" بموجب الم

 غير منفصلة أو قابلة للفصل عن عملية التأمين.

وباعتبار هذه العمولة إحدى مكونات قسط التأمين الخاضع حصرا للضريبة على عقود التأمين، 

ة على القيمة فإنه يجب أال تخضع )هذه العمولة( لتضريب إضافي من خالل تطبيق الضريب

  المضافة.

 

 

 



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

520 
 

 67التعديل رقم 

  -IV-: البند  6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

IV - قدخول حزي التطبي 

 هذا التارخي. ………………تطبق أ حاكم  -1

2 - ………………………………. 

……………………………... 

مت تمتميها  من املدونة العامة للرضائب كام IV - 129تطبق أ حاكم املادة  - 8

 .2020فاحت يناير  ابلبند  أ عاله، عىل العقود واحملررات املنجزة ابتداء من

املكررة من املدونة  199املكررة مرتني و  154تطبق أ حاكم املادتني  - 9

ضافهتا ابلبند   VII - 214أ عاله وأ حاكم املادة  IIالعامة للرضائب كام متت ا 

أ عاله، برمس الس نوات احملاسبية املفتوحة  Iه املدونة كام مت تمتميها ابلبند من هذ

 .2021ابتداء من فاحت يناير 

10 - …………………………. 

11 - ………………………………….. 

IV - قدخول حزي التطبي 

 هذا التارخي. ………………تطبق أ حاكم  -1

2 - ………………………………. 

……………………………... 

مت تمتميها  من املدونة العامة للرضائب كام IV - 129تطبق أ حاكم املادة  - 8

 .2020فاحت يناير  ابلبند  أ عاله، عىل العقود واحملررات املنجزة ابتداء من

"دال" )الفقر الثانية(، من  -I – 144تطبق أ حاكم املادة  –مكرر  8

املدونة العامة للرضائب، برمس الس نوات احملاسبية املفتوحة ابتداء من 

 .2020فاحت يناير 

املكررة من املدونة العامة  199املكررة مرتني و  154تطبق أ حاكم املادتني  - 9

ضافهتا ابلبند  من هذه  VII - 214أ عاله وأ حاكم املادة  IIللرضائب كام متت ا 

أ عاله، برمس الس نوات احملاسبية املفتوحة ابتداء من  Iاملدونة كام مت تمتميها ابلبند 

 .2021فاحت يناير 

10 - ………………...................…………. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

تحديد دخول حيز التنفيذ بهدف قصر 

تطبيق سعر الحد األدنى للضريبة المحدد 

بالنسبة للمقاوالت التي تصرح  ،%75في 
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بعجز دائم، على السنوات المحاسبية 

 . 2020المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 
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 68التعديل رقم 

 إحداث مادة جديدة

 التعليل التعديل المقترح ص الحاليالن

إحداث مادة إضافية في مشروع قانون  

 المالية:

 المكررة 6المادة 

من القانون  2، أحكام المادة 2020تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 

المضافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بفرض الضريبة على القيمة  30.85رقم 

 ( :1985ديسمبر  20) 1406ربيع اآلخر  7بتاريخ  1.85.347رقم 

 2المادة 

تفرض الضريبة اآلنفة الذكر على العمليات المشار إليها في      

ومهما كان مركزهم القانوني وشكل  ...............................................

 .ل الذي قاموا بهأو طبيعة العم

غير أن الضريبة الواجبة على الخدمات المؤداة عن كل عون أو وسيط أو     

سمسار نظرا للعقود التي يقدمها إلحدى مقاوالت التأمين تقتطع من مبلغ العموالت 

أو السمسرات أو األجور األخرى التي تمنحها هذه المقاولة التي هي المدينة بها 

       .للخزينة

 

من  91للتعديل الوارد في المادة تبعا  

 المدونة العامة للضرائب أعاله:

اقتراح إعفاء عموالت وسطاء التأمين 

 لألسباب التالية:

على خالف المهن التي تنفذ معامالت تتم  

محاسبتها للمستهلك النهائي على وجه 

التحديد، ال يتقاضى وسطاء التأمين 

مكافآتهم من حاملي وثائق التأمين، ولكن 

تقاضونها من مقاوالت التأمين بموجب ي

العقود التي يجلبونها، ويتم اقتطاع مبلغ 

هذه المكافآت من قسط التأمين )على شكل 

من القانون  309"عمولة" بموجب المادة 

( الذي يدفعه الشخص المؤمن له، 99.17
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وهي عملية غير منفصلة أو قابلة للفصل 

 عن عملية التأمين.

إحدى مكونات قسط وباعتبار هذه العمولة 

التأمين الخاضع حصرا للضريبة على 

عقود التأمين، فإنه يجب أال تخضع )هذه 

العمولة( لتضريب إضافي من خالل 

 تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
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 69 التعديل رقم

 تنفيذ األحكام الصادرة ضد الدولة

 9المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

أحكام قضائية تنفيذية نهائية و على الدائنين الحاملين لسندات أ يتعين  

أمام مصالح األمر بالصرف لإلدارة  إالضد الدولة أال يطالبوا باألداء 

 .العمومية

 به،في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي   

فه داخل أجل أقصاه يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين األمر بصر

( يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره 60ستون )

 .في حدود االعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية

يتعين على األمرين بالصرف إدراج االعتمادات الالزمة لتنفيذ   

األحكام القضائية في حدود اإلمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت 

النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي 

عبر األمر بصرف المبلغ المعين في حدود االعتمادات المتوفرة 

بالميزانية، على أن يقوم األمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية 

ات لتوفير االعتمادات الالزمة ألداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنو

 .الالحقة

غير أنه ال يمكن بأي حال من األحوال أن تخضع أموال وممتلكات   

 .الدولة للحجز لهذه الغاية

 

 تنسخ

 نقترح حذف هذه المادة، للحيثيات واألسباب التالية :

يتقدم أن  وأيقوم  أنن مشروع دعم ركائز دولة الحق والقانون ال يمكن إ  -
ويترسخ بدون ثقة في المؤسسات وفي تنزيل صحيح للقوانين يضمن 

 ؛والمبادئ العليا التي تؤطرهاحترام الدستور 
" من المشروع ال تتالءم مع كل المبادئ التي تؤطر دولة 9المادة " إن -

خلق ل يسوقالحق والقانون. كما أنها ال تتالءم مع الخطاب الحكومي الذي 
ن المؤسسات العمومية واإلدارات مع المقاولة لثقة بيتسوده امناخ 

ضبط دقيق للعالقات في إطار كذا لو ،والمواطن في مجال الضريبة
الصفقات العمومية وضمان حقوق المواطنين في إطار مسطرة نزع 

 الملكية.                
" تمت صياغتها بشكل ال يعطي أية ضمانة  لمن لهم ديون 9المادة " إن   -

 ة والمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية.على الحكوم

إن تنفيذ األحكام القضائية النهائية ضد الدولة يضل حبيس برمجة وتوفير  -
على أن يقوم اآلمر بالصرف باتخاذ التدابير الضرورية )..عتمادات الا

عتمادات الالزمة، ألداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللتوفير ا
) اآلمر بالصرف ( في   ةيتوجب أن يتم حصر صفوهنا  ،الالحقة(
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المسؤولين من درجة وزير أو رئيس جماعة ترابية أو في المسؤول 
، وعدم ربط البرمجة المالية التي تتيح عن مؤسسة عمومية األول

الحصول على الموارد الكافية بقرار اآلمر بالصرف بل بالبرامج 
 المجالس البرلمان أو والقوانين التي تتم المصادقة عليها من طرف

 أو مجالس اإلدارة حسب طبيعة الدين موضوع الحكم القضائي. الترابية
 ىأي حجز علمع  تفقأن نقوم باقتراح تعديل يمكن أن ي لنا ال يمكنوبما أنه 

ممتلكات أو أموال لها عالقة مباشرة بسير المرفق العام الوطني أو الجهوي أو 

إلى القانون التنظيمي للمالية وإلى ضرورة حماية  نا نقترح، استنادا المحلي، فإن

الحقوق الدستورية للمقاولة وللمواطن من اإلفالس ومن الهشاشة القانونية 

خلق األحيان، وضياع حقوق العاملين والخضوع إلى اإلكراه البدني في بعض 

 حساب مرصد ألمور خصوصية لمتابعة عمليات تنفيذ األحكام القضائية.
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 70 التعديل رقم

 الحسابات الخصوصية للخزينة

 إحداث مادة إضافية

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

 المكررة 15المادة  

 إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية

 "تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد الدولة يسمى "صندوق

I.-. الجل ترسيخ دولة الحق والقانون والحفاظ على حقوق

المتقاضين من خالل ضمان تنفيذ االحكام الصادرة ضد الدولة 

لفائدتهم، وألجل تكريس مبدأ استمرارية المرفق من خالل تفادي 

الحجز على أموال وممتلكات الدولة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 

"صندوق ، حساب خاص مرصد ألمور خصوصية يسمى2020

تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد الدولة"، ويكون الوزير 

 .آمرا بقبض موارده وصرف نفقاتهالمكلف بالمالية 

II.- : يتضمن هذا الحساب 

 في الجانب الدائن :

المادة هذه )، والذي نقترح فيه إلغاء 9تبعا للتعديل أعاله في المادة 

  ؛من مشروع قانون المالية (التاسعة

يحدد الموارد  11و 14التنظيمي للمالية في مواده  بما أن القانونو

عائر  الدولة والموارد الناتجة عن الذ العمومية في تلك المتعلقة بأمالك

 الخاصة للدولة؛ باإلضافة إلى مداخيل استغالل األمالك

) الفقرة األولى( " من القانون التنظيمي للمالية 42وبما أن  المادة "

المتعلقة بالمصاريف غير المتوقعة  ال ترتبط بأي مصلحة إدارية يمكن 

أن يتم تسخيرها لتغطية نفقات من الصنف المرتبط بتنفيذ األحكام 

 القضائية.                                 

" من القانون التنظيمي للمالية تؤكد في فقرتها 56وبما أن المادة"  -

على إمكانية اقتراح )مادة إضافية أو تعديل على أن يكون  األخيرة

 مبررا(.                                           
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مجموع االعتمادات المرصدة للوزارات والمندوبيات السامية لتنفيذ األحكام  -
 القضائية؛

 المحصلة من طرف الدولة؛من الذعائر والغرامات  20% -
مجموع فائض البند الخاص بنزع الملكية ضمن مشاريع االستثمارات  -

 العمومية.
 في الجانب المدين :

 النفقات المدفوعة لتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد الدولة . -

د ألمور خصوصية في إطار نقترح خلق حساب مرص فإننا        

 25الحسابات الخصوصية للخزينة التي ينظمها الفصل الخامس )المواد 

                                                  ن التنظيمي للمالية؛( من القانو 30و 29و  28و  27و  26و

ونظرا لكون الحسابات الخصوصية تعطي إمكانية ترحيل        

ونظرا إلمكانية ضمان موارد عمومية ؛ االعتمادات من سنة إلى أخرى

                                                          ؛دائمة لتنفيذ األحكام القضائية في احترام تام للقانون

فانه يقترح القضائية،  ونظرا لضرورة تنظيم متابعة عمليات تنفيذ األحكام

 أن تتضمن موارد هذا الحساب :

* مجموع االعتمادات المخصصة للوزارات والمندوبيات السامية  -
 سنويا لها.

طرف عائر والغرامات المحصلة من في المائة من الذ 20نسبة *  -

 الدولة.
* مجموع فائض البند الخاص بنزع الملكية ضمن مشاريع وبرامج  -

 .نويااالستثمارات العمومية المرصودة س
كبيرا من متأخرات األداء  تغطي جزء  ويمكن لهذه الموارد أن  

  المرتبطة بأحكام قضائية نهائية.
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 71 التعديل رقم

 الحسابات الخصوصية للخزينة

 إحداث مادة إضافية

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

 مرتين المكررة 15المادة  

 إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية

 يسمى "صندوق تمويل منظومة التربية والتكوين"

I.-  المتعلق بمنظومة التربية  51.17اإلطار رقم  –من القانون  47تطبيقا ألحكام المادة

والتكوين والبحث العلمي، والقاضية بإحداث بموجب قانون المالية لصندوق خاص لتنويع 

مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، يحدث ابتداء من فاتح يناير 

بية ، حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى " صندوق تمويل منظومة التر2020

 والتكوين"، ويكون الوزير المكلف بالتربية الوطنية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.

II.- : يتضمن هذا الحساب 

 في الجانب الدائن :

 المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة؛ -
 مساهمات الجماعات الترابية؛ -
 مساهمات المؤسسات والمقاوالت العمومية؛ -

 

 

 

تفعيل التأخر في إحداث هذا الحساب سيكون معرقال ل

المتعلق بمنظومة  51.17مقتضيات القانون اإلطار رقم 

والتكوين والبحث العلمي، الذي ينص في المادة التربية 

منه على...تنويع مصادر تمويل منظومة التربية  47

والتكوين وتحسين جودتها، في إطار الشراكة بين كل من 

الدولة والمؤسسات والمقاوالت العمومية والقطاع الخاص 

 من خالل إحداث صندوق خاص لهذه الغاية.
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 مساهمات القطاع الخاص؛ -
 اإلعانات والمنح الدولية؛ -
 الهبات والوصايا؛ -
 الموارد المختلفة. -

 في الجانب المدين :

 .جودتها الرفع منالنفقات المتعلقة بتمويل منظومة التربية والتكوين و -
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 72 التعديل رقم

 الحسابات الخصوصية للخزينة

 إحداث مادة إضافية

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي

 المكررة ثالث مرات 15المادة  

 إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية 

 يسمى"صندوق الطرق غير المصنفة" 

 

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بإصالح الطرق غير 

، حساب مرصد ألمور خصوصية 2020من فاتح يناير  المصنفة، يحدث ابتداء

يسمى " صندوق الطرق غير المصنفة" ويكون وزير الداخلية هو اآلمر بقبض 

موارده وصرف نفقاته، كما يكون رؤساء المجالس اإلقليمية آمرين بالصرف 

 مساعدين.

 يتضمن هذا الحساب :

 في الجانب الدائن :

 

 

 

 

 

 

المحافظة على المشاريع المنجزة في  -
إطار برنامج تقليص الفوارق 
المجالية في العالم القروي والمناطق 

مليار  34الجبلية والتي يتعدى مبلغها 

 درهم .
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من الحصة المرصدة للجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، حسبما تم  5% -

بفرض الضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه  85.30من القانون رقم  65تعريفها بالفصل 

 (19858ديسمبر  20)  1406ربيع اآلخر  7بتاريخ  1.85.347الظهير الشريف رقم 
 المرصدة للجهات من الضريبة على الشركات؛من حصيلة الحصة  3% -
من القانون  188من المساهمات من الميزانية العامة للدولة كما هو مشار إليه في المادة  3% -

 المتعلق بالجهات؛ 111.14التنظيمي رقم 
 262من حصيلة الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات المنصوص عليها في المادة  15% -

(I-من المدونة العامة للضرائب؛-جيم–و   -باء ) 
من حصيلة الضريبة اإلضافية المفروضة على تسجيل العربات ذات المحرك بموجب المادة  15% -

 ،1989لسنة  21.88من قانون المالية رقم  22
من حصيلة األتاوى المرتبة على االحتالل المؤقت لملك الدولة الطرقي العام واستخراج مواد  10% -

 البناء منه ؛
من قانون المالية رقم  14من حصيلة الرسم المفروض على الرمال المحدث بموجب المادة   20% -

 ؛2013للسنة المالية  115.12
 المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة. -

 في الجانب المدين:

 أ( النفقات المترتبة على إصالح شبكة الطرق غير المصنفة وإصالحها وتعهدها واستغاللها؛       

 ب( بناء وتهيئة الطرق غير المصنفة والمنشآت الفنية الخاصة بها؛       

 ج( النفقات المتعلقة بالدراسات المرتبطة بالطرق والمنشآت غير المصنفة؛      

 د( المبالغ المدفوعة لشركات التنمية الخاصة بالعماالت واألقاليم المتخصصة في إصالح الطرق؛      

 لغ المقبوضة بغير حق المدرجة في الحساب.ه( المرجعات من المبا      

 

 

 

 



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

532 
 

 73 التعديل رقم

 الحسابات الخصوصية للخزينة

 إحداث مادة إضافية

 التعليل التعديل المقترح األصليالنص 

 المكررة أربع مرات 15المادة  

  خاصإحداث حساب 

 "الصندوق الخاص بزكاة المسلمينيسمى" 

 

I.-  رغبة في التمكن من من ترتيب حسابات العمليات المتعلقة

 2020بتخصيص حصيلة الزكاة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 

بزكاة المسلمين، ويكون حساب خاص يسمى " الصندوق الخاص 

وزير الوزير المكلف باألوقاف والشؤون اإلسالمية آمرا بقبض 

 موارده وصرف نفقاته.

 

 

 

 

تبعا للتعديل الوارد بعده القاضي  -
"الصندوق الخاص بالزكاة" بحذف 

من  28انسجاما مع أحكام المادة 

 130.13القانون التنظيمي رقم 

يقترح تعويضه ، لقانون المالية
بإحداث الصندوق الخاص بزكاة 

 المسلمين، ألجل تفعيله.
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II.- : يتضمن هذا الحساب 

 في الجانب الدائن :

 حصيلة الزكاة.

 في الجانب المدين :

 النفقات من هذا الحساب طبقا للقانون.
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 74 التعديل رقم

 الحسابات الخصوصية للخزينة

 إحداث مادة إضافية

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي

 المكررة خمس مرات 15المادة  

 إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية 

 يسمى"صندوق اإلقالع السياحي" 

 

، حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى " 2020يحدث ابتداء من فاتح يناير 

اآلمر بقبض  هو المكلف بالسياحة  وزيراليكون صندوق اإلقالع الصناعي"، 

 موارده وصرف نفقاته.

 الحساب :يتضمن هذا 

 في الجانب الدائن :

 لغ المدفوعة من الميزانية العامة؛المبا -
 مساهمات الجماعات الترابية؛ -

 

 

 

 

يعتبر قطاع السياحة في صدارة  -
القطاعات المعول عليها لتعزيز تنمية 

ه يواجه منافسة دولية نالبالد، غير أ
شرسة؛ لذلك ال بد من خلق آليات 
الدعم الكفيلة بجعل القطاع أكثر 

   تنافسية.
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 والمقاوالت العمومية؛  مساهمات المؤسسات -
 حصيلة رسم يفرض على بعض الخدمات السياحية، يحدد بمرسوم. -

 في الجانب المدين:

 النفقات المدفوعة لفائدة برامج التنمية السياحية. -
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 75 التعديل رقم

 الحسابات الخصوصية للخزينة

 إحداث مادة إضافية

 التعليل التعديل المقترح الحاليص الن

 سمىاب الخصوصي المرصد ألمور خصوصية المتغيير الحس 

 "صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن"

 

 المكررة   22المادة 

، 2007للسنة المالية  43.06من قانون المالية رقم   -I-. 19، أحكام المادة 2020، ابتداء من فاتح يناير تغير على النحو التالي

 (، كما تم تغييرها وتتميمها :2006ديسمبر  31) 1427ذي الحجة  10بتاريخ  1.06.232الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 الحساب الخصوصي المرصد ألمور خصوصية يسمى

 والرابط بين المدن" الحضري"صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي 

 

 في التمكن من ضبط حسابات ...........................رغبة  -I–. 19المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم التميز بين المجال الحضري  -
 والقروي
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 ..................................ويكون :

 الوزير المكلف بالداخلية .......................... -
 والوزير المكلف بالنقل ................................ -

II.- : يتضمن هذا الحساب 

 ....................................................في الجانب الدائن ........

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

 )الباقي ال تغيير فيه(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

538 
 

 76 التعديل رقم

 للخزينةالحسابات الخصوصية 

 إحداث مادة إضافية

 التعليل التعديل المقترح ص الحاليالن

 سمىالمتغيير الحساب الخصوصي المرصد ألمور خصوصية  

 "صندوق التأهيل االجتماعي "

 المكررة مرتين   22المادة 

، 2016للسنة المالية  70.15من قانون المالية رقم  -I-.19ة الماد ، أحكام2020، ابتداء من فاتح يناير تغير على النحو التالي

 ( :2015ديسمبر  19) 1437ربيع األول  7بتاريخ  1.15.150الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 

، يقوم الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى " صندوق التأهيل االجتماعي"، 2016ابتداء من فاتح   -I-.19المادة 

 ............................ويكون رئيس الحكومة اآلمر بقبض موارده وصرف نفقاته.........................................

II.- : يتضمن هذا الحساب 

 في الجنب المدين :

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

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

 

 

 

تبعا للتعديل الوارد بعده بخصوص حذف الحساب 

المرصد ألمور خصوصية المسمى" صندوق التنمية 

، نقترح تحويل اختصاصاته القروية والمناطق الجبلية"

الحساب الخصوصي المرصد ألمور خصوصية إلى 

وذلك لالسباب  "صندوق التأهيل االجتماعي سمى"الم

 التالية :

لتداخل االختصاصات بين نظرا  -
 الصندوقين؛

لكون المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة  -
في تنفيذ برنامج تقليص الفوارق 
االجتماعية في الصحة والتعليم والنقل ... 
تقتضي أن يكون هو )رئيس الحكومة( 

 اآلمر بصرف نفقاته وقبض موارده.
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 القروية والمناطق الجبلية" المحذوف.لحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى" صندوق التنمية المداخيل المخصصة ل -

 في الجانب الدائن :

 النفقات المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛ -
- ................................. 

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

 المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة؛ -
المكونة للبرامج المندمجة والمناطق الجبلية وخاصة النفقات الناتجة عن العمليات  -

 برنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية بالعالم القروي؛
المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العموميية لغنجاز عمليات التنمية القروية  -

المندمجة والمناطق الجبلية وخاصة برنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية 
 عالم القروي؛بال

المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة برسم النفقات المتعلقة بالعمليات المكونة  -
لبرامج التنمية القروية المندمجة والمناطق الجبلية المعتمدة من طرف الحكومة 

 وخاصة برنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية بالعالم القروي.
III.- ................................. 
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 77 التعديل رقم

 للخزينةالحسابات الخصوصية 

 إحداث مادة إضافية

 التعليل التعديل المقترح ص الحاليالن

 سمىالمتغيير الحساب الخصوصي المرصد ألمور خصوصية  
 "صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري  "

 المكررة ثالث مرات  22المادة 
، الصادر بتنفيذه الظهير 1984قانون المالية للسنة المالية من  38ة الماد ، أحكام2020، ابتداء من فاتح يناير تغير على النحو التالي

 (  كما تم تغييرها وتتميمها:1984يناير  10) 1404ربيع اآلخر  6بتاريخ  1.84.7الشريف رقم 

 
يسمى " رغبة في التمكن من ..................................................، يحدث حساب مرصد ألمور خصوصية    -I-.38المادة 

 " ويكون ..............نفقاته.والمراكز الصاعدةصندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري 

II.- : يتضمن هذا الحساب 

 في الجنب المدين :
-.......................... 

 في الجانب الدائن :
- ................................. 

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

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

 
 
 
 
 
 

التنصيص على إدراج تنمية المراكز  -
الصاعدة ضمن اختصتصات هذا 

 الصندوق.
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 78 التعديل رقم

 الحسابات الخصوصية للخزينة

 إحداث مادة إضافية

 التعليل التعديل المقترح ص الحاليالن

 حذف الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى 

 القروية والمناطق الجبلية"" صندوق التنمية 

 المكررة  24المادة 

 

الحساب المرصد ألمور ،  2020يحذف، ابتداء من فاتح يناير 

 .خصوصية المسمى" صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية"

ديسمبر  31يدفع الرصيد الباقي المتوفر في الحساب المذكور إلى غاية 

المرصد ألمور خصوصية المسمى إلى الجانب الدائن للصندوق  2019

 " صندوق التأهيل االجتماعي".

 

 

 

 

 

للمالءمة مع التعديل الوارد أعاله 

بخصوص تغير الحساب المرصد 

ألمور خصوصية المسمى " صندوق 

 التأهيل االجتماعي"
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 79 التعديل رقم

 الحسابات الخصوصية للخزينة

 إحداث مادة إضافية

 التعليل التعديل المقترح ص الحاليالن

 حذف الحساب الخاص المسمى 

 " الصندوق الخاص بالزكاة "

 المكررة مرتين 24المادة 

 

المسمى"  الخاصالحساب ،  2020يحذف، ابتداء من فاتح يناير 

 ."الخاص بالزكاة صندوقال

ديسمبر  31يدفع الرصيد الباقي المتوفر في الحساب المذكور إلى غاية 

للصندوق الخاص  المسمى " الصندوق إلى الجانب الدائن  2019

 الخاص بزكاة المسلمين".

 

 

 

 

 

للمالءمة مع التعديل الوارد أعاله 

بخصوص إحداث صندوق خاص 

يسمى " الصندوق الخاص بزكاة 

 المسلمين".
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 80 التعديل رقم

 إحداث مناصب مالية

 26المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص الحاليالن

منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة  23.112 يتم إحداث  

 .2020المالية 

 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية: 23.062 -.1

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

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

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

منصبا ماليا على مختلف  50يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع  -.2

 الوزارات أو المؤسسات.

عالوة على المناصب المالية المحدثة  -.3

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

 المذكورة. 227............................................في المادة 

عالوة على المناصب المالية المحدثة بموجب  -.4

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

 ...........................................الجاري بها العمل.

 .2020منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية  23.112 يتم إحداث  

 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية : 23.062 -.1

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

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

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

تخصص وجوبا في الوزارات، التي ال تشترط القدرة البدنية لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة  -

المتعلق بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض  97.13حسب مدلول القانون رقم 

أبريل  27) 1437من رجب  19بتاريخ  1.16.52بها، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 

وية المحددة لفائدتهم بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها ( النسبة المئ2016

 العمل.

بمكن تنظيم مباريات مشتركة بين الوزارات أو المؤسسات أو مباريات مشتركة أو خاصة  -

 باألشخاص في وضعية إعاقة.

 يمكن تنظيم مباريات مشتركة بين الوزارات أو المؤسسات أو مباريات مشتركة أو خاصة -

 باألشخاص في وضعية إعاقة.

 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات. 50يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع  -.2

  

 

 

 

 

 

 

 

المخصصة لفائدة األشخاص  "الكوتا"تفعيل ترسيخ 

من إجمالي  %7في وضعية إعاقة والمحددة في 

المناصب التي يتم إحداثها. بهدف النهوض بوضعية 

 هذه الفئة من المواطنين.
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 وتحذف ابتداء من نفس التاريخ.................................   

 ........................................المؤسسات التي ينتمون إليها.

 عالوة على المناصب المالية المحدثة ................................... -.3

 )الباقي بدون تغيير(
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 81 التعديل رقم

 أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

 43المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

بالمبالغ المثبتة  2020تحدد خالل السنة المالية 

 ...........والتوازن العام الناتج عن ذلك )بالدرهم(: 
 .............. العادية ...........المداخيل 

 (: 2النفقات العادية للميزانية  العامة ) 
 نفقات التسيير:  

نفقات 
 الموظفين.................................

نفقات المعدات والنفقات 
 المختلفة............

التكاليف 
 المشتركة............................

النفقات المتعلقة بالتسديدات 
 والتخفيضات واالرجاعات الضريبية.

النفقات الطارئة والمخصصات 
 االحتياطية.........................

نفقات الفوائد والعموالت المتعلقة بالدين 
 العمومي...............

 
250 608 362 000 

 
221 585 343 000 
138 048 181 000 

48 291 631 000 
24 651 211 000 

8 158 320 000 
 

2 400 000 000 
29 023 019 000 

-(1(=)3الرصيد العادي )
(2....................................) 

 6 434 639 000 

نفقات اإلستثمار للميزانية العامة 

(4.............................) 
 78 210 295 000 

بالمبالغ المثبتة ...........والتوازن  2020تحدد خالل السنة المالية 

 العام الناتج عن ذلك )بالدرهم(: 
 .............. العادية ...........المداخيل 

 (: 2النفقات العادية للميزانية  العامة ) 
 نفقات التسيير:  

نفقات 
 الموظفين.................................

نفقات المعدات والنفقات 
 المختلفة............

التكاليف 
 المشتركة............................

النفقات المتعلقة بالتسديدات 
 والتخفيضات واالرجاعات الضريبية.

النفقات الطارئة والمخصصات 
 االحتياطية.........................

قات الفوائد والعموالت المتعلقة بالدين نف
 العمومي...............

 250 608 362 000 

 221 585 343 000 
138 048 181 000 

000 631 291 44 
24 651 211 000 

8 158 320 000 
 

2 400 000 000 
29 023 019 000 

-(1(=)3الرصيد العادي )
(2....................................) 

000 639 434 10 

نفقات االستثمار للميزانية العامة 

(4.............................) 
 78 210 295 000 

 
 
 
 

التخفيض من نفقات المعدات  -

 ،%10والنفقات المختلفة ب
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رصيد الميزانية العامة )دون حصيلة 
االقتراضات واستهالكات الدين 
العمومي المتوسط والطويل األجل( 

(5(=)3)-(4........) 

-71 775 656 000 

 ستقلة:مرافق الدولة المسيرة بصورة م
........................................... 
......................................... 

 

رصيد مرافق الدولة المسيرة بصفة 

 (.................6مستقلة )
 

 الحسابات الخصوصية للخزينة:
............................. 

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

 

الحسابات الخصوصية للخزينة رصيد 

(7.............) 
 

رصيد ميزانية الدولة )دون حصيلة 
االقتراضات واستهالكات الدين 
العمومي المتوسط والطويل األجل( 

(8(=)5(+)6(+)7....) 

-71 541 067 000 

استهالكات الدين العمومي المتوسط 

 (: 9والطويل األجل )

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

 

الحاجيات اإلجمالية لتمويل ميزانية 

 (........9)-(8(= )10الدولة  )
 

موارد االقتراضات المتوسطة والطويلة 

 (:11األجل )

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

 

الحاجيات المتبقية لتمويل ميزانية الدولة 

(10(+)11.................) 
-41 853 271 000 

 

رصيد الميزانية العامة )دون حصيلة 
االقتراضات واستهالكات الدين 
العمومي المتوسط والطويل األجل( 

(5(=)3)-(4........) 

 656 775 67-
000 

 قلة:مرافق الدولة المسيرة بصورة مست
........................................... 
......................................... 

 

رصيد مرافق الدولة المسيرة بصفة 

 (.................6مستقلة )
 

 الحسابات الخصوصية للخزينة:
............................. 

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

 

الحسابات الخصوصية للخزينة رصيد 

(7.............) 
 

رصيد ميزانية الدولة )دون حصيلة 
االقتراضات واستهالكات الدين 
العمومي المتوسط والطويل األجل( 

(8(=)5(+)6(+)7....) 

 

-
000 067 541 67 

استهالكات الدين العمومي المتوسط 

 (: 9والطويل األجل )

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

 

الحاجيات اإلجمالية لتمويل ميزانية 

 (........9)-(8(= )10الدولة  )
 

موارد االقتراضات المتوسطة والطويلة 

 (:11األجل )

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

 

الحاجيات المتبقية لتمويل ميزانية الدولة 

(10(+)11.................) 
 271 853 37-

000  
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 82 التعديل رقم

 اإلذن في التمويل باالقتراض وبكل أداة مالية أخرى

 إحداث مادة

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

  

 المكررة 44المادة 

من الناتج الداخلي الخام مع متم  %65يتجاوز  حجم دين الخزينة نسبة يجب أن أال 

 .2020سنة 

 

 تحديد سقف أقصى بغاية التحكم في المديونية؛  -
إقرار التسقيف وربطه بموافقة البرلمان على غرار ما  -

 هو معمول به في دول أخرى.
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 83 التعديل رقم

 أخرىاإلذن في التمويل باالقتراض وبكل أداة مالية 

 45المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص الحاليالن

، في تطبيق احتياطات 2020يؤذن للحكومة، خالل السنة المالية 

اعتراضية العتمادات األداء المفتوحة برسم نفقات االستثمار من 

 .الميزانية العامة

 %.15تحدد نسبة االحتياطات لالعتمادات المذكورة في 

 

 تنسخ

 المادة، وذلك لكون:نقترح نسخ هذه 

هذا التدبير هو توقيف صريح لجزء من  -
االستثمارات العمومية المرصدة ضمن ميزانية 

من مجموع االعتمادات المفتوحة(،  15%) 2020

وهو تدبير ال يمكن إال أن يكون له تداعيات سلبية 
خاصة على القطاعات االجتماعية مثل قطاع 

 الصحة والتعليم.. 
 لقانون المالية يسمح 130.13قم القانون التنظيمي ر -

باتخاذ مثل هذا اإلجراء شرط إخبار  للحكومة
في  هقحامفال داعي إل ،لجنتي المالية بالبرلمان

قانون اإلذن  بذريعة ،2020لسنة  قانون المالية

  .المسبق للبرلمان
 

 

 



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

549 
 

 

 

 

 التعديالت املقدمة من طرف 

 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 

 

 

 

 



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

550 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

 

 اململكة املغربية

 البرملان

 مجلس النواب

تعديالت الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية بمجلس 

 2020مشروع قانون المالية برسم سنة النواب على 

 
الفريق االستقاللي للوحدة 

 والتعادلية

 

 

 

 1التعديل رقم: 

 3المادة 

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

  الجزء ال
 
 عمل االدارة: ثان

 حفظ الوثائق من طرف اإلدارة األغيار بالمعلومات وآجال تزويدالخامس: الباب 

 مرتین المكرر 45 الفصل

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي
اإلدارة الغير، بناء على طلب منه، بجميع  تزود – 1

المعلومات المتعلقة بتطبيق القوانين واألنظمة 
 . الجمركية

اإلدارة كذلك األغيار بناء على طلب منهم  تزود – 2

انجاز عمليات االستيراد أو  وقبل

التصنيف التعريفي  تهم .……………التصدير

 . تقييمها في الجمرك وطرق ومنشأهاللبضائع 

اإلدارة الغير، بناء على طلب منه، بجميع المعلومات  تزود  –  1

 . المتعلقة بتطبيق القوانين واألنظمة الجمركية

انجاز  وقبلتزود اإلدارة كذلك األغيار بناء على طلب منهم  – 2

التصنيف  تهم.............. عمليات االستيراد أو التصدير، 

 . تقييمها في الجمرك وطرق ومنشأهاالتعريفي للبضائع 

ي 
عمال بقواعد منظمة التجارة العالمية الت 

ي هذا 
ر
ورة اعتماد آجال معقولة ف تنص عىل ضر

ي  150الشأن، نرى أن أجل 
ر
يوما المحدد ف
هذه المادة وال يتماشى مع ما تنص عليه 

 القواعد السالفة الذكر. 

ي المجال 
ر
ونظرا لذلك، وللتطور الحاصل ف

، ولكون القانون يلزم اإلدارة  ي
ونر االلكت 
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تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح المقررات المسبقة 

 وكذا الوثائق المكونة للملف المرفق بالطلب. 

 داخل أجل ال يتعدى يجب أن يبلغ جواب اإلدارة

 ابتداء من تاري    خ تسلم الطلب.  يوما  150

 تحدد مدة رسيان ........................................ 

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح المقررات المسبقة وكذا الوثائق 

 المكونة للملف المرفق بالطلب. 

ابتداء  يوما 60يجب أن يبلغ جواب اإلدارة داخل أجل ال يتعدى 

 من تاري    خ تسلم الطلب. 

 تحدد مدة رسيان ........................................ 

) ي بدون تغيتر
 
 )الباف

يوما التخاذ موقف من  60باعتماد مدة 
، ونظرا كذلك لما قد يسببه  ر طلبات المواطنير

ح عىل طول اآلجال من تفويت فرص الرب  
المستثمرين نتيجة التقلبات الرسيعة 
ح تقليص هذه المدة إىل  لألسواق، فإننا نقت 

 يوما ألنها كافية إلبالغ جواب اإلدارة.  60
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 2التعديل رقم: 

 3المادة 

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 عمليات االستخالص الجمرك  : رابعالجزء ال
 التصريح المفصل: ولاألالباب 

  66 الفصل

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي
يجب أن يودع الترصي    ح المفصل فقط بمكتب - 1

م القيام بها.  ر  جمركي مفتوح للعملية الجمركية المعت 

وط - 2 يمكن إيداع الترصي    ح المفصل وفقا للرسى
المنصوص عليها بقرار للوزير المكلف بالمالية وذلك 

 البضائع إىل مكتب الجمرك. قبل وصول 

أجل يحدد ال يقبل الترصي    ح المفصل بعد انرصام - 3
بقرار للوزير المكلف بالمالية، ما عدا االسثتناءات 

 المنصوص عليها بنفس القرار. 

يجب أن يودع الترصي    ح المفصل فقط بمكتب - 1
م القيام بها.  ر  جمركي مفتوح للعملية الجمركية المعت 

وط يمكن إيداع الترصي    - 2 ح المفصل وفقا للرسى
المنصوص عليها بقرار للوزير المكلف بالمالية وذلك 

 قبل وصول البضائع إىل مكتب الجمرك. 

 90أجل  ال يقبل الترصي    ح المفصل بعد انرصام- 3
يوما من تاري    خ وصول البضاعة إال بموافقة 

 اإلدارة. 

 للموانئ، االستيعابية الطاقة لتحسن نظرا
 أن نرى المستوردين، حقوق على وحفاظا

 قبول آجال على الفصل ھذ في التنصيص
 من المستوردين يمكن أن شأنه من التصريح

 . بضاعتهم لتعشير الكافي الوقت
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 3التعديل رقم: 

 3المادة 

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 عمليات االستخالص الجمرك  : رابعالجزء ال
 تسديد وضمان الرسوم والمكوسالرابع: الباب 

  95 الفصل

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

ي الفصل  والمكوس المشار أداء الرسوم  يجب-1
ر
إليها ف

الغرامات و المبالغ األخرى  وكذا أداءأعاله  92
ي يرجع استيفاؤها لإلدارة بكل وسيلة 

المستحقة الت 
ي 
ر
ر الجاري بها العمل، بما ف ي القوانير

ر
منصوص عليها ف

ونية، باستثناء الدفع نقدا.   ذلك الطريقة االليكت 

غتر أن األداء يمكن أن يتم نقدا بالنسبة للعمليات 
ي ال تكتسي طابعا تجاريا. 

 الطارئة الت 

 

تب-2 عن كل أداء، تسليم وصل أو أي إثبات آخر  يت 
 يؤكد هذا األداء. 

زيادة أو فائدة عن التأختر مطبقة عىل الرسوم  كل-3
طرف  وتقبض من ويؤمر برصفها  والمكوس تصفر 

 العون المكلف بالتحصيل. 

ي الفصل  والمكوس المشار أداء الرسوم  يجب-1
ر
إليها ف

 األخرى والمبالغالغرامات  وكذا أداءأعاله  92
ي يرجع استيفاؤها لإلدارة بكل وسيلة 

المستحقة الت 
ي 
ر
ر الجاري بها العمل، بما ف ي القوانير

ر
منصوص عليها ف

ونية، باستثناء الدفع نقدا.   ذلك الطريقة االليكت 

 بواسطة شيكأو غتر أن األداء يمكن أن يتم نقدا 
ي ال تكتسي طابعا تجاريا.  الطارئة بالنسبة للعمليات

 الت 

تب-2 عن كل أداء، تسليم وصل أو أي إثبات آخر  يت 
 يؤكد هذا األداء. 

زيادة أو فائدة عن التأختر مطبقة عىل الرسوم  كل-3
طرف العون  وتقبض من ويؤمر برصفها  والمكوس تصفر 

 المكلف بالتحصيل. 

 وكذا والمكوس الرسوم أداء األحيان بعض في يصعب
 يرجع التي المستحقة األخرى والمبالغ الغرامات أداء

 غير العمليات لكون نظرا نقدا لإلدارة استيفاؤھا
 نقدا، المستحقة المبالغ على التوفر لصعوبة أو اعتيادية

 .أداء كوسيلة الشيك اعتماد نقترح لذلك
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 4التعديل رقم: 

 3المادة 

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 الجمرك  عمليات االستخالص : رابعالجزء ال
 حيازة البضائع: خامسالالباب 

ائب غير المباشر بالفصل  :  100تتمم مدونة الجمارك والض   المكرر التال 

  المكرر 100 الفصل

 تبرير التعديل التعديل المقترح

  لم 
يمكن إرجاع أو إعادة تصدير البضاعة الت 

  شأنها أي تضي    ح جمرك  
 
 . يقدم ف

 لم الذين الملزمين حقوق على الحفاظ إلى سعيا
 نقترح البضاعة، بشأن جمركي تصريح أي يقدموا
 إمكانية الملزمين لهؤالء يعطي مقتضى إضافة

 .البضاعة ھذه تصدير إعادة إو إرجاع
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 5التعديل رقم: 

 3المادة 

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 عمليات االستخالص الجمرك  : رابعالجزء ال
 تسديد وضمان الرسوم والمكوس: سابعالالباب 

  104 الفصل

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

تبف  هذه األشياء والبضائع تحت مسؤولية  .1
تب عن رسقتها أو تلفها أو  . وال يمكن أن يت  ر المالكير
ر كيفما  فسادها أو ضياعها دفع تعويضات عن الرصر

ي حالة خطأ صادر عن 
ر
اإلدارة كان السبب ما عدا ف

 أو إهمال متعمد من طرف أعوانها. 

2.  .............................................. 

تبف  هذه األشياء والبضائع تحت مسؤولية  .1

تب عن  . وال يمكن أن يت  ر أو تلفها  شقتهاالمالكير

ر  أو فسادها أو ضياعها دفع تعويضات عن الرصر
ي حالة خطأ صادر عن 

ر
كيفما كان السبب ما عدا ف

 إلدارة أو إهمال متعمد من طرف أعوانها. ا

2.  ........................................... 

) ي بدون تغيتر
 
 )الباف

 الموجودة والبضائع للسلع المالكين حقوق على حفاظا

 .األخيرة ھذه تتحملها سرقتها مسؤولية فإن اإلدارة، لدى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6التعديل رقم: 
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 3المادة 

 والضرائب غير المباشرةمدونة الجمارك 

 األنظ م ة الخ  اص ة: الجزء السادس
  تفضيل  : سالباب ال

 نظام تعريف 

 164 الفصل

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي
 5وبمعزل عن أحكام الفصل  3خالفا ألحكام الفصل  تستورد  .1

ائب  ها من الرصر أعاله، مع اإلعفاء من الرسوم الجمركية وغتر
 والرسوم: 

 الملك؛البضائع والمنتجات المعدة لجاللة  أ(
 ......................................................................... 
 ......................................................................... 

ة المطارات ................... ل( الوثائق والمعدات  داخل حظتر
 . ةالدولي

بوي الطابع ذات والمعدات األشياء )م ي  والعلمي  الت 
ر
المعدة  والثقاف

 .للتعليم
وط تطبيق هذا  ......... تحدد عند االقتضاء بمرسوم  .2 رسى

 الفصل. 

 5وبمعزل عن أحكام الفصل  3خالفا ألحكام الفصل  تستورد  .1
ائب  ها من الرصر أعاله، مع اإلعفاء من الرسوم الجمركية وغتر

 والرسوم: 
 الملك؛البضائع والمنتجات المعدة لجاللة  أ(

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

....................................................................................... 
 ؛الدولية المطارات................................................ الوثائق) ل

بوي الطابع ذات والمعدات موادال )م ي  والعلمي  الت 
ر
 المعدة والثقاف

 .المحددة الئحتها بنص تنظيم  للتعليم 

 .الفصل هذا تطبيق ................................................ تحدد .2

تبف  إن كلمة "األشياء" 
كلمة فضفاضة وغتر 
ها  ح تغيتر

مركزة، لذلك نقت 
بكلمة "المواد" ألنها 
األقرب من المعتر 
بوية  الصحيح للمعدات الت 
وذات الطابع العلمي 
ح تحديد  . كما نقت  ي

ر
والثقاف

الئحة هذه المواد 
 .  والمعدات بنص تنظيمي
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 7التعديل رقم: 

 4المادة 

 الجمركیة الرسوم تعريفة
 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

II - التالي، النحو على تغير ، 2020 يناير فاتح من ابتداء 

 من (I) البند 4 بالمادة المحددة الجمركية تعريفة الرسوم

 يوليو فاتح من الممتدة للفترة 25.00 المالية رقم قانون

 الشريف الظهير بتنفيذه ، الصادر 2000 ديسمبر 31 إلى

 28) 1421ربيع األول  من 25 بتاريخ 1.00.241 رقم

 : تتميمه و تغييره وقع كما ( ،2000يونيو 
ر  متر

رسم  نوع البضائع الت 
اد  االستتر

 الكمية

16.04 
 

1604.14 

و او محفوظة أ سماك محرصر
 ... 

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

اسماك كاملة او مقطعة ولكن  –

 غتر مفرومة. 
 ............................ ...... 

 تونة وبونيت مخطط .....  ––

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

 مقدمة بشكل آخر:  –––

ائح تسم "حقوبة"  –––– رسى

 ... 
 ............ معالجة بالحرارة ....... 
 ........................................ 
ها ...............................   غتر
 ...................................... 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
10 
 
40 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 كلغ
 
 كلغ

 

II - التالي، النحو على تغير ، 2020 يناير فاتح من ابتداء 

 من (I) البند 4 بالمادة المحددة الجمركية تعريفة الرسوم

 يوليو فاتح من الممتدة للفترة 25.00 المالية رقم قانون

 الشريف الظهير بتنفيذه ، الصادر 2000 ديسمبر 31 إلى

 28) 1421ربيع األول  من 25 بتاريخ 1.00.241 رقم

 : تتميمه و تغييره وقع كما ( ،2000يونيو 
ر  متر

رسم  نوع البضائع الت 
اد  االستتر

 الكمية

16.04 
 

1604.14 

و او محفوظة أ سماك محرصر
 ... 

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

اسماك كاملة او مقطعة ولكن  –

 غتر مفرومة. 
 ............................ ...... 

 تونة وبونيت مخطط .....  ––

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

 مقدمة بشكل آخر:  –––

ائح تسم "حقوبة"  –––– رسى

 ... 
 ............ معالجة بالحرارة ....... 
 ........................................ 
ها ...............................   غتر
 ........................................ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

20 
 
40 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 كلغ
 
 كلغ

 

 
اد المطبق عىل تخفيض مقدار إن  رسم االستتر

قطع لحم التونة المجمدة والمسبقة الطهي من 
ي إغراق  %10إىل  40%

ر
من شأنه أن يتسبب ف

السوق الداخىلي من هذه المادة المستوردة، لذلك 
ح أن تتم عملية تخفيض  اد نقت  رسم االستتر

ثم  % 20عىل هذه المادة أوال إىل  المطبق
 . %10مستقبال إىل 
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 8التعديل رقم: 

 4المادة 

 الجمركیة الرسوم تعريفة

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

II - التالي، النحو على تغير ، 2020 يناير فاتح من ابتداء 

 قانون من (I) البند 4 بالمادة المحددة الجمركية تعريفة الرسوم

 31 إلى يوليو فاتح من الممتدة للفترة 25.00 المالية رقم

 رقم الشريف الظهير بتنفيذه ، الصادر 2000 ديسمبر

يونيو  28) 1421ربيع األول  من 25 بتاريخ 1.00.241

 : تتميمه و تغييره وقع كما ( ،2000
ر  متر

رسم  نوع البضائع الت 
اد  االستتر

 الكمية

84.81 
 
 
 

8481.80 

 .... ............. .....  أصناف صناعة
 )ترموستاتية(. ............ الحرارية 

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

 أخر. أدوات  –

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

ها  ––  : غتر

صمامات إلطارات هوائية  –––

 . وألنابيب داخلية هوائية

 
 
 
 
 
 
 

2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 كلغ

 

II - التالي، النحو على تغير ، 2020 يناير فاتح من ابتداء 

 من (I) البند 4 بالمادة المحددة الجمركية الرسومتعريفة 

 إلى يوليو فاتح من الممتدة للفترة 25.00 المالية رقم قانون

 رقم الشريف الظهير بتنفيذه ، الصادر 2000 ديسمبر 31

يونيو  28) 1421ربيع األول  من 25 بتاريخ 1.00.241

 : تتميمه و تغييره وقع كما ( ،2000
ر  متر

رسم  نوع البضائع الت 
اد  االستتر

 الكمية

84.81 
 
 
 

8481.80 

 .... ............. .....  أصناف صناعة
 ............ الحرارية )ترموستاتية(. 
 ...................................... 

 أخر. أدوات  –

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

ها  ––  : غتر

صمامات إلطارات هوائية  –––

 . وألنابيب داخلية هوائية

 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 

 

 كلغ
 

 

اد المطبق إن  تخفيض مقدار رسم االستتر
من  صمامات اإلطارات هوائيةعىل 
ي  %2.5إىل  17.5%

ر
من شأنه أن يتسبب ف
إغراق السوق الداخىلي من هذه المادة 
ح أن تتم عملية  المستوردة، لذلك نقت 

اد المطبقرسم تخفيض  عىل هذه  االستتر
إىل  بعد ذلكثم  % 10المادة أوال إىل 

2.5% . 
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 9التعديل رقم: 

 4المادة 

 الجمركیة الرسوم تعريفة

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

II - التالي، النحو على تغير ، 2020 يناير فاتح من ابتداء 

 قانون من (I) البند 4 بالمادة المحددة الجمركية تعريفة الرسوم

 31 إلى يوليو فاتح من الممتدة للفترة 25.00 المالية رقم

 رقم الشريف الظهير بتنفيذه ، الصادر 2000 ديسمبر

يونيو  28) 1421ربيع األول  من 25 بتاريخ 1.00.241

 : تتميمه و تغييره وقع كما ( ،2000
ر  متر

رسم  نوع البضائع الت 
اد  االستتر

 الكمية

94.05 
 

9405.40 

 .... ............. أجهزة إنارة ..... 
 .................................... 

 أجهزة إنارة كهربائية أخر.  –

 :  (LEDللضوء ) باعثة بصمامات ––

 المساحات إلنارة المستعملة –––

 . العامة الشوارع أو المكشوفة

 
 
 
 
 
30 
 

 
 
 
 
 
 كلغ

 

II - التالي، النحو على تغير ، 2020 يناير فاتح من ابتداء 

 من (I) البند 4 بالمادة المحددة الجمركية تعريفة الرسوم

 إلى يوليو فاتح من الممتدة للفترة 25.00 المالية رقم قانون

 رقم الشريف الظهير بتنفيذه ، الصادر 2000 ديسمبر 31

يونيو  28) 1421ربيع األول  من 25 بتاريخ 1.00.241

 : تتميمه و تغييره وقع كما ( ،2000
ر  متر

رسم  نوع البضائع الت 
اد  االستتر

 الكمية

94.05 
 

9405.40 

 ..... ............. أجهزة إنارة .... 
 .................................... 

 أجهزة إنارة كهربائية أخر.  –

للضوء  باعثة بصمامات ––

(LED)  : 

 المساحات إلنارة المستعملة –––

 . العامة الشوارع أو المكشوفة

 
 
 
 
 

01 
 

 
 
 
 
 
 كلغ

 

 

كيب إن دعم  ي لت 
تنافسية الفرع الوطتر

أجهزة اإلضاءة أمام منافسة المنتجات 
ء مطلوب ومحمود، لكن  المستوردة ي

شى
ي هذه العملية، من 

ر
حت  ال يحدث خلل ف

ي وبأثمنة 
ر
حيث توفتر المنتوج بشكل كاف

اد  مناسبة، نرى أن الرفع من رسم االستتر
 ، ي لهذا المنتوج يجب أن يتم بشكل تدريج 

ح رفع هذا الرسم عىل  أجهزة إنارة لهذا نقت 
 (LEDللضوء ) باعثة كهربائية بصمامات

 . فقط %10إىل 
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 10التعديل رقم: 

 5المادة 

 االستهالك على الداخلیة الضرائب
 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

المستوردة أو  .......... ....   تكلف إدارة  الفصل األول

اب   الخاضع: المنتجة داخل الت 

 ؛ .......... أنواع الليمونادا أو المياه    1

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

ر أو الذهب أو  7  الفضة؛  المصوغات من البالتير

 التبغ المصنع.  – 8

 

 

 

المستوردة أو  .. .......    تكلف إدارة الفصل األول

اب   الخاضع: المنتجة داخل الت 

 ؛ .......... أنواع الليمونادا أو المياه  .1

2.  ................................................... 

ر أو الذهب أو  .7  الفضة؛المصوغات من البالتير

 التبغ المصنع.  .8

والبيسكوت  والمنتجات  البيسكوي .9

يل.  المماثلة يي    والير

 

 

إضافة يهدف هذا التعديل إىل 

 والبيسكوت والمنتجات البيسكوي

يل المماثلة ر ي تطبق  والريت 
للبضائع الت 

يبة عىل االستهالك الرسوم عليها  الرصر

ي المفروضة وخاصة 
تحتوي عىل  الت 

نسب عالية من السكر للحفاظ عىل 

الصحة والحد من انتشار السمنة 

ومضاعفاتها ومنها داء السكري 

ر  ايير ها من  والقلب والرسى وغتر

 األمراض. 

 

 

 

 11التعديل رقم: 
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 5المادة 

 االستهالك على الداخلیة الضرائب
 : ي
 الجزء الثانر

 اإلدارة والمقادير المطبقة الداخلية عل االستهالك المقبوضة من طرف البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس جداول

وباتالداخلية عل  سأ( المكو                والكحول المرتبة عل أساس الكحول استهالك المشر

املاليةاملادة بمشروع قانون  التعديل التعليل  

إضافة عصتر 
الحليب ومشتقاته 
من صنف الياورت 

YAOURT  ها وغتر
المحالة ضمن 
ة  المياه المحرصر

 .  بعصتر
اعتبار أقل سعر 

درهم  45هو 
تالئما مع تعديل 
ي 
السنة السابقة الت 

لم يحدد فيها 
رامات جحجم ال

من السكر 
وإضافة  المحتوية

 

 وحدة المنتجات بیان

 التحصیل

المقادير 

 (مبالدراه)

( المياه الغازية أو غتر الغازية والمياه 1
 ............................ 

.............. بالحامض. وعصتر الحليب 

 ومشتقاته المحالة: 
 ....................................................  أ(  

 ................................................... 
 ز( ................................................... 

محتوي عل عصير الحليب ومشتقاته س( 
 سكر

  كل 5بإضافة نسبة أقل من 
 
غ من السكر ف

 .......................................  مل 100
  كل غ  10إل غ  5ما بير   بإضافة نسبة 

 
ف

 .........................................  مل 100
  كل غ من  10بإضافة نسبة أكير من 

 
السكر ف

 ..........................  مل 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كذلك
 

 كذلك
 

 كذلك

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

45.00 

50.00  

55.00 

 

 

 وحدة المنتجات بیان

 التحصیل

المقادير 

 (مبالدراه)

المياه الغازية أو غتر الغازية والمياه ( 1
 ............................ 

.............. بالحامض. وعصتر الحليب 

 ومشتقاته المحالة: 
 ....................................................  أ(  

 ................................................... 
 ................................................... ز( 
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ي كل  5
ر
دراهم ف
ح  . سعر مقت 
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 12التعديل رقم: 

 5المادة 
 االستهالك على الداخلیة الضرائب

 : ي
 الجزء الثانر

 والمقادير المطبقةاإلدارة  الداخلية عل االستهالك المقبوضة من طرف البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس جداول

 )جدول جديد( املكوس الداخلية على استهالك البيسكوي والبيسكوت واملنتجات املماثلة  البريتزيل-(ع

 تبرير التعديل التعديل المقترح
 وحدة المنتجات بیان

 التحصیل

المقادير 

 (مبالدراه)

البيسكوي والبيسكوت وكل 

املنتجات املماثلة 

ملحتوية على كمية البريتزيال

غرام من 100من السكر لكل 

 مقدار املنتوج 

 10نسبة السكر ما بين  -

 .......... غرام 20غرام و 

 20نسبة السكر ما بين   -

 .......... غرام 30غرام و 

 غرام 30نسبة السكر تفوق   

 
كيلوغرام   

 حجم

 

 

 

 

 

 كذلك

 
 كذلك

 

 كذلك

 
 

 
 
 

 

 
.. 
 
 
.... 

5.00 

 
10.00 

 

15.00 
 

 
إضافة يهدف هذا التعديل إىل 

 والبيسكوت والمنتجات البيسكوي
يل المماثلة ر ي تطبق  والريت 

للبضائع الت 
يبة عىل االستهالك الرسوم عليها  الرصر

ي المفروضة وخاصة 
تحتوي عىل  الت 

نسب عالية من السكر للحفاظ عىل 
الصحة والحد من انتشار السمنة 
ومضاعفاتها ومنها داء السكري 

ر  ايير ها من  والقلب والرسى وغتر
 األمراض. 
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 13 التعديل رقم:  

 ةمكررال 5المادة 
 تفضيلي جبائي نظام

 الصادر 2013 المالية للسنة 115.12رقم المالية قانون من 1 البند 7 المادة القانون حيز التنفيذ،من تاريخ صدور هذا  ابتداء التالي، النحو على تغير
 للسنة 70.14كما تم تغييره وتتميمه بقانون المالية رقم ( 2012ديسمبر 28) 1434 صفر من 14 بتاريخ 1.12.57 رقم الشريف الظهير بتنفيذه
 (.2015ديسمبر  19) 1437ربيع األول  7الصادر في  1.15.150 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر 2016 المالية

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

استثناء ألحكام مدونة الجمارك والضرائب -I-7 لمادةا
غير المباشرة يستفيد المغاربة القاطنون بالخارج الذين 

سنة والذين يثبتون إقامتهم في  60تتجاوز أعمارهم 
سنوات عند استيراد  10الخارج لمدة ال تقل عن 

 قيمة على % 90 بنسبةالسيارات السياحية من تخفيض 
 .الجديدة حالتها على السيارات

 
 ................................... التخفيض يمنح

 

ألحكام مدونة الجمارك والضرائب  استثناء-I-7 المادة

الذين غير المباشرة يستفيد المغاربة القاطنون بالخارج 
الذين يثبتون إقامتهم في و سنة 60تتجاوز أعمارهم 

سنوات عند استيراد  10الخارج لمدة ال تقل عن 
 على % 90 بنسبةالسيارات السياحية من تخفيض 

  .الجديدة حالتها على السيارات قيمة
 .................................. التخفيض يمنح

 ) فيه تغيير ال الباقي (

 
 : الغاية من التعديل

إلى إلغاء عامل السن  يهدف التعديل
كشرط الستفادة المغاربة المقيمين في 

من رسم  %90 من خصمالخارج 
  االستيراد المطبق على السيارات.
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 14: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة نةوالمد

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 الشركــات علـــى الضريبـــة :األول القســـم

 اإلعفاءات: 6 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

I- يبة من الدائمة اإلعفاءات  الرصر
 بصفة المخفضة باألسعار وفرضها
 دائمة
 .....................................  - ألف
المتبوعة بفرض دائم  اإلعفاءات-باء 

يبة   مخفضة بأسعارللرصر

 )ينسخ( .1

 

 

 

 

I- يبة من الدائمة اإلعفاءات  دائمة بصفة المخفضة باألسعار وفرضها الرصر
 

 .............................................  - ألف
يبة دائم بفرض المتبوعة اإلعفاءات- باء  . مخفضة بأسعار للرصر

الخدمات، باستثناء المنشآت المصدرة تتمتع المنشآت المصدرة للمنتجات أو  .1
  السنة رقم أعمال حير  التصدير فيما يخص 

 
  تحقق ف

للمعادن المستعملة، لت 
 مجموع رقم األعمال المذكور: 

كات طوال مدة خمس – يبة عل الشر ( سنوات 5) باإلعفاء من مجموع الض 
  أنجزت خاللها عملية التصدير 

متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية الت 
 ألول؛ا
  المادة –

 
يبة بالسعر المخفض المنصوص عليه ف  جيم-II- 19 وبفرض الض 

 . أدناه فيما بعد هذه المدة

ي جاء بها 
إن التعديالت الت 

وع قانون المالية برسم  مرسى
فد احتفظت  2020سنة 

للمنشآت الصناعية ومنشآت 
القطب الماىلي للدار البيضاء 
باالستفادة من اإلعفاء من 
كات  يبة عىل الرسى مجموع الرصر
طول الخمس سنوات 
الموالية لتاري    خ إحداثها، لكن 

ي المقابل حرم 
ر
المنشآت ف

أو  المصدرة للمنتجات
من هذا الحق،  الخدمات

ء الذي سيكون له تأثتر  ي
السى

ي عىل حجم االستثمار  سلت 
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2.  ........................................ 

يبة فرض ويطبق    عليهما المنصوص بالسعرين الض 
 
 أدناه ألف - I-19 المادة ف

وط المنصوص وفق    عليها الشر
 
 .بعده  IV– 7 المادة ف

يبة فرض كذلك ويطبق وط أعاله، المذكورين بالسعرين الض   وفق الشر
   عليها المنصوص

 
 برسم المحقق أعمال المنشآت رقم عل بعده،   X- 7 المادة ف

 .الصناع   التشي    ع مناطق المقامة داخل المنشآت لفائدة منتجاتها من المبيعات

2.  ............................... 

ي هذا 
ر
وتدفق االستثمارات ف

ح اإلبقاء  المجال، لذلك نقت 
عىل استفادة هذه المنشآت 

 من االعفاء المذكور. 
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 15: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 الشركــات علـــى الضريبـــة :األول القســـم

 اإلعفاءات: 6 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

I- يبة من الدائمة اإلعفاءات  وفرضها الرصر
 دائمة المخفضة بصفة باألسعار

 اإلعفاءات الدائمة –ألف 
كات:  يبة عىل الرسى  تعفر كليا من الرصر

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

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

 الجامعات ...............................  .34
 ....................... القيم المنقولة؛

 
 
 
 
 
 

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

I- يبة من الدائمة اإلعفاءات  باألسعار وفرضها الرصر
 دائمة المخفضة بصفة

 اإلعفاءات الدائمة –ألف 
كات:  يبة عىل الرسى  تعفر كليا من الرصر

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

 الجامعات ....................................  .34
 .................................. القيم المنقولة؛

الوكالة الوطنية للتأمير  الصح  المحدثة  .35
بمثابة مدونة  65.00بموجب القانون رقن 

الصحية األساسية، بالنسبة لمجموع التغطية 
أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة 

 المرتبطة بها. 
 ....................................  -باء 

ر الصجي إن  ي تم إحداثها سنة ال ،الوكالة الوطنية للتأمير
ت 

بمطالبتها ألول مرة بأداء  2014سنة  قد فوجئت، 2002
ي إطار حساباتها الخاصة بنظام 

ر
كات ف يبة عىل الرسى الرصر

ر اإلجباري عن المرض.   التأمير

ونظرا لصفاء موارد وأنشطة هذه المؤسسة من أي عنرص 
ي 
 
ائب كما هو الحال بالنسبة لباف ر إخضاعها للرصر قد يت 

ي لم
نظمات المؤسسات المماثلة، بما فيها الصندوق الوطتر

ي CNOPSاالحتياط االجتماعي )
( والصندوق الوطتر

(، ومن أجل الحفاظ عىل CNSSللضمان االجتماعي )
اكات ومساهمات  مواردها المتأتية باألساس من اشت 
ي 
ر الصجي االجباري، والت  المستفيدين من نظام التأمير

ض أن توجه حرصيا لكل ما يحسن أداء منظومة  يفت 
ح التغطية الصحية األساسية  لفائدة المستفيدين، يقت 

، التابعة  ر الصجي ر الوكالة الوطنية للتأمير التعديل تمكير
كات.  يبة عىل الرسى  لوزارة الصحة، من اإلعفاء الكىلي من الرصر
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 16: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 كــاتالشر علـــى الضريبـــة :األول القســـم

 اإلعفاءات: 6 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

I- يبة من الدائمة اإلعفاءات  وفرضها الرصر
 دائمة المخفضة بصفة باألسعار

 اإلعفاءات الدائمة –ألف 
 ....................................  -باء 
يبة  اإلعفاءات-جيم الدائمة من الرصر

ي المنبع
ر
 المحجوزة ف

وحصص المشاركة  األسهمعوائد 1 -
ي حكمها 

ر
ة ف   : التاليةوالدخول المعتت 

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

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

ها من عوائد  – الربائح وغتر
 ....................... 

شعبان ................................. 
 ؛(1995يناير  26)1415

I- يبة من الدائمة اإلعفاءات  باألسعار وفرضها الرصر
 دائمة المخفضة بصفة

 اإلعفاءات الدائمة –ألف 
 ....................................  -باء 
ي  اإلعفاءات-جيم

ر
يبة المحجوزة ف الدائمة من الرصر

 المنبع
وحصص المشاركة والدخول  األسهمعوائد 1 -

ي حكمها 
ر
ة ف   : التاليةالمعتت 

–  ...................................................... 
–  ...................................................... 
ها من عوائد .......................  –  الربائح وغتر

يناير  26)1415شعبان ................................. 
 ؛(1995

ها من عوائد المساهمة المماثلة  – الربائح وغير
المدفوعة أو الموضوعة رهن األشارة أو المقيدة 
كات    حساب أشخاص غير مقيمير  من قبل الشر

 
ف

كات المكتسبة لصفة القطب الماىلي  ر الرسى يهدف هذا التعديل إىل تمكير
ها من عوائد للدار البيضاء من اإلعفاء التام  والدائم للربائح وغتر

يبة المحجوزة من المنبع عندما يتعلق األمر بتوزي    ع  األسهم من الرصر
ر بالمغرب، وذلك من أجل  هذه المبالغ ألشخاص غتر مقيمير

 االعتبارات التالية: 
كات المقامة  - للمالءمة مع نفس التدبتر المطبق حاليا بالنسبة للرسى

ي 
ي المناطق الحرة للتصدير والت 

ر
ي هذا  ف

ر
ح استبدال اسمها ف اقت 

ها من  وع بالمناطق الترسي    ع الصناعي بخصوص الربائح وغتر المرسى
عوائد المساهمة المماثلة المدفوعة أو الموضوعة رهن اإلشارة أو 

؛ ر ي حساب أشخاص غتر مقيمير
ر
 المقيدة ف

ي رسالته السامية الموجهة  -
ر
ي الواردة ف

ر
لتفعيل التوجيهات الملكية ف

ي الدورة التاسعة لمنتدى  2014ر أكتوب 13بتاري    خ 
ر
ر ف إىل المشاركير

ورة إيجاد حلول مبتكرة من  ي ألح فيها برصر
التنمية بإفريقيا والت 

أجل إيجاد أدوات مالية جديدة من شأنها أن تواكب التحول 
 االقتصادي للقارة اإلفريقية وتنميتها المستدامة؛
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 ...............................  باح والربائح األر –

طب المال  للدار البيضاء"، المكتسبة لصفة "الق
يعية والتنظيمية الجاري بها  طبقا للنصوص التشر

 العمل؛
 باح والربائح األر –

 ......................................... 
) ي بدون تغيتر

 
 )الباف

ضاء مع ما لتوحيد الجباية المطبقة عىل القطب الماىلي للدار البي -
ي أقطاب مالية عالمية كلندن ولكسمبورج وجزر 

ر
هو معمول به ف

 موريس وسنغافورة؛
لتعويض فقدان االستقطاب للقطب الماىلي للدار البيضاء جراء  -

ي القانون الماىلي لسنة 
ر
ح إدراجها ف ي قفز  2020التدابتر المقت 

والت 
يبة بها من   ؛%15إىل  %75.8سعر الرصر

كات  - ر جلب المزيد من الرسى القابضة وصناديق االستثمار للتوطير
ي القطب الماىلي للدار البيضاء تحسبا النسحاب مجموعة من 

ر
ف

وع قانون المالية  ي مرسى
ر
كات من القطب جراء التدابتر الواردة ف الرسى

 ؛2020
 استقطاب صناديق االستثمار الموجه إلفريقيا؛ -
ي  -

ر
 جعل القطب الماىلي للدار البيضاء أكتر تنافسية مع مثيالتها ف

 العالم؛
كات القابضة وصناديق  - ي عىل الرسى يت 

تخفيف الضغط الرصر
االستثمار، نظرا لعدم وجود شبكة واسعة من اتفاقيات عدم 

ي مع البلدان اإلفريقية )حاليا هناك فقط  يت 
 10االزدواج الرصر

اتفاقيات ابرمها المغرب مع كل من ساحل العاج والغابون ومرص 
(؛وغينيا كوناكري وماىلي والسنغال ود ي  ول االتحاد المغرب العرن 

ي ربوع  -
ر
ة ف كات األجنبية من تجميع فروعها المنترسى ر الرسى تمكير

ي قطب ماىلي واحد ترقبا إلنشاء منطقة التبادل الحر 
ر
إفريقيا ف

ي القريب. 
ر
 اإلفريقية ف
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 17: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة نةوالمد

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 الشركــات علـــى الضريبـــة :األول القســـم

 اإلعفاءات: 6 المادة

ح النص الحال   ير التعديل التعديل المقي   تير

I- يبة من الدائمة اإلعفاءات  الرصر
 دائمة المخفضة بصفة باألسعار وفرضها

II-  يبة وفرضها اإلعفاءات المؤقتة الرصر
 بسعر مخفض بصفة مؤقتة

 ..............................  -ألف
 اإلعفاءات المؤقتة-باء 
1-  ........................... ................ ... 

 .................................................. 
كات ......................... -4  تستفيد الرسى

 .............................. استغاللها؛
 
 

I- يبة من الدائمة اإلعفاءات  وفرضها الرصر
 دائمة المخفضة بصفة باألسعار

II-  يبة وفرضها بسعر اإلعفاءات المؤقتة الرصر
 مخفض بصفة مؤقتة

 ..............................  -ألف
 اإلعفاءات المؤقتة-باء 
1-  ........................................... 

-  .......................... . ....................... 
كات ................ استغاللها؛-4  تستفيد الرسى
  مجال-5

 
  تشتغل ف

كات الت   تستفيد الشر
  إنتاج 

 
  تشتغل ف

كات الت  التدوير والشر
ات الطاقات المتجددة من اإلعفاء  الكل  تجهير 

كات طوال الخمس ) يبة عل الشر ( 5من الض 

 طالقهالقد ساهمت الدينامية البيئية التي تم إ
خالل السنين العشر األخيرة في مختلف  ببالدنا 

القطاعات االقتصادية، عبر برنامج تفعيل الميثاق 
الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، واستراتيجية 
تعبئة الموارد المائية وترشيد استعمال الماء في 
المجال الزراعي، وحماية الغابات والتنوع البيولوجي، 

كفاءة الطاقة، ومخططات تنمية الطاقات المتجددة و
وتقوية معالجة مياه الصرف، وتحسين تدبر النفايات 
الصلبة، ووضع برامج تنمية مستدامة للزراعة 
والسياحة والصيد في إرساء مناخ إيجابي يتيح 

، الشيء االنتقال باالقتصاد الوطني نحو اقتصاد أخضر
توظيف االستثمارات الخضراء كوسيلة الذي يتطلب 

وسياسات التخفيف من انبعاث لإلنعاش االقتصادي، 
. غازات الدفيئة المسببة لالحتباس الحراري



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

572 
 

 

 
 
 

يبة بسعر مخفض الفرض-جيم  المؤقت للرصر

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

سنوات المحاسبية األول المتتالية تبتدئ من 
  استغاللها. 

 
وع ف  تاري    خ الشر

يبة بسعر مخفض الفرض-جيم  المؤقت للرصر
  ................................................ 

 ) ي بدون تغيتر
 
 )الباف

ولتشجيع االستثمار في هذا المجال، نقترح إعفاء 
الشركات الجديدة التي تنجز استثمارات خضراء من 

سنوات الموالية  5الضريبة على الشركات لمدة 
 لتاريخ إحداثها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18: رقم التعديل
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 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 الشركــات علـــى الضريبـــة :األول القســـم

 اإلعفاءات: 6 المادة

ح النص الحال   ير التعديل التعديل المقي   تير

I- يبة من الدائمة اإلعفاءات  وفرضها الرصر
 دائمة المخفضة بصفة باألسعار

II-  يبة وفرضها بسعر اإلعفاءات المؤقتة الرصر
 مخفض بصفة مؤقتة

 ..............................  -ألف
 اإلعفاءات المؤقتة-باء 
1-  ........................... ................ ... 

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

يبة بسعر مخفض الفرض-جيم  المؤقت للرصر

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

I- يبة من الدائمة اإلعفاءات  وفرضها الرصر
 دائمة المخفضة بصفة باألسعار

II-  يبة وفرضها بسعر اإلعفاءات المؤقتة الرصر
 مخفض بصفة مؤقتة

 ..............................  -ألف
 اإلعفاءات المؤقتة-باء 
1-  ........................................... 

-  .......................... . ....................... 
4-  ............................................... 
  تنجز تستفيد -5

كات والمقاوالت الت  الشر
جعة  أشغاال باألقاليم المغربية الجنوبية المسي 

من االعفاء الكل  من  1979و  1975سنة 
كات إل غاية سنة  يبة عل الشر  . 2040الض 

يبة بسعر مخفض الفرض-جيم  المؤقت للرصر
  ................................................ 

 ) ي بدون تغيتر
 
 )الباف

جعة سنة  وضعا خاصا،  1975تعرف األقاليم الجنوبية المغربية المست 
ائب، بالرغم من  أنها مفروضة عىل كافة أقاليم المملكة حيث أن الرصر

يبية بهذه  بما فيها األقاليم الجنوبية، ال تطبق فعليا وال توجد إدارة ضر
األقاليم غتر المعفية قانونيا. هذا الوضع يدفع المستثمرين بعدم 
المغامرة بأموالهم بهذه األقاليم، إضافة إىل أن المقاوالت القائمة حاليا 

ج يبة عىل القيمة بتلك المناطق المست  جاع الرصر عة ال يحق لها است 
 المضافة. 

ائب من فتح مصالح المركزية لها  لذلك، إذا لم يكن ممكنا إلدارة الرصر
جعة سنة  ي األقاليم 1975باألقاليم الجنوبية المست 

 
، إسوة بباف

ي تعمل بهذه المناطق من 
المغربية، فنطالب بتمكن المقاوالت الت 

كات. االستفادة من اإلعفاء الك يبة عىل الرسى  ىلي من الرصر

ة بإيجاد حلول واقعية  ام الحكومة خالل السنوات األختر ر ورغم الت 
ي عىل وضعه، مما يعتت  

ومنصفة لهذه المشاكل، إال أن واقع الحال بف 
ي حق المقاولة المستثمرة باألقاليم الجنوبية. 

ر
 إجحافا ف

 19: رقم التعديل

 6 المادة
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 للضرائب العامة نةوالمد

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 الشركــات علـــى الضريبـــة :األول القســـم

 اإلعفاء شروط: 7 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

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

X - ي الماد عليها المنصوص األحكام من لالستفادة
ر
 –   I ) 6ة ف

ام يجب عاله،( أالثالثة الفقرة) (3° –دال وط احت   التالية الرسى

: 
ر  للتصدير الموجهة المنتجات تحويل يتم أن —  المنشآت بير

 المقامة والمنشآت الصناعي  الترسي    ع مناطق خارج المقامة
ي 
ر
خارج  والمنشآت المقامةالحرة للتصدير  المناطق هذه ف

 طبقا الواقفة، الجمركية األنظمة وفق هذه المناطق،
ي    ع  ؛العمل بهما الجاري والتنظيم للترسى

 ..................  تصدير يتم أن —
…................................ 

ي  (
 
 ) .فيه تغيتر  ال الباف

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

X - ي الماد عليها المنصوص األحكام من لالستفادة
ر
 –   I ) 6ة ف

ام يجب عاله،( أالثالثة الفقرة( )1° –ألف وط احت   التالية الرسى

: 
ر  للتصدير الموجهة المنتجات تحويل يتم أن —  المنشآت بير

 المقامة والمنشآت الصناعي  الترسي    ع مناطق خارج المقامة
ي 
ر
خارج  والمنشآت المقامةالحرة للتصدير  المناطق هذه ف

 طبقا الواقفة، الجمركية األنظمة وفق هذه المناطق،
ي    ع  ؛العمل بهما الجاري والتنظيم للترسى

 ..................  تصدير يتم أن —
…................................ 

ي  (
 
 ) .فيه تغيتر  ال الباف

 

ح  X1للمالئمة مع التعديل رقم  المقت 

ي 
ر
( أعاله 1 –باء – I) 6المادة ف

بخصوص اإلبقاء عىل استفادة 
المنشآت المصدرة للمنتجات أو 

من االعفاء من مجموع  الخدمات
كات طول الخمس  يبة عىل الرسى الرصر

 سنوات الموالية لتاري    خ إحداثها. 

  

 20: رقم التعديل

 6 المادة
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 للضرائب العامة نةوالمد

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 الشركــات علـــى الضريبـــة :األول القســـم

 للضريبة الخاضعة غیر العائدات: المكررة 9 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

تستثتر من العائدات الخاضعة 
يبة عائدات التفويت المتأتية من  للرصر

 : العمليات التالية
1-  .......................................... 

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

 ....................... تفويت عمليات-4

 ......................... لتاري    خ اإلخالل. 

تستثتر من العائدات الخاضعة 
يبة عائدات التفويت المتأتية من  للرصر

 : العمليات التالية
1-  .......................................... 
 .. ............................................ 

 .............................................. 
 ....................... تفويت عمليات-4

 ......................... لتاري    خ اإلخالل. 
تفويت القيم المنقولة  عمليات-5

كات  المنجزة من طرف الشر
المكتسبة لصفة "القطب المال  
للدار البيضاء" طبقا للنصوص 
يعية والتنظيمية الجاري بها  التشر

 العمل. 

كات المكتسبة لصفة القطب الماىلي للدار البيضاء من اإلعفاء التام  ر الرسى يهدف هذا التعديل إىل تمكير
ها م يبة المحجوزة من المنبع عندما يتعلق األمر بتوزي    ع هذه والدائم للربائح وغتر ن عوائد األسهم من الرصر

ر بالمغرب، وذلك من أجل االعتبارات التالية:   المبالغ ألشخاص غتر مقيمير
ي  -

ي المناطق الحرة للتصدير والت 
ر
كات المقامة ف للمالءمة مع نفس التدبتر المطبق حاليا بالنسبة للرسى

ي 
ر
ح استبدال اسمها ف ها من عوائد اقت  وع بالمناطق الترسي    ع الصناعي بخصوص الربائح وغتر هذا المرسى

؛ ر ي حساب أشخاص غتر مقيمير
ر
 المساهمة المماثلة المدفوعة أو الموضوعة رهن اإلشارة أو المقيدة ف

ي رسالته السامية الموجهة بتاري    خ  -
ر
ي الواردة ف

ر
إىل  2014أكتوبر  13لتفعيل التوجيهات الملكية ف

ي 
ر
ر ف ورة إيجاد حلول مبتكرة من المشاركير ي ألح فيها برصر

الدورة التاسعة لمنتدى التنمية بإفريقيا والت 
أجل إيجاد أدوات مالية جديدة من شأنها أن تواكب التحول االقتصادي للقارة اإلفريقية وتنميتها 

 المستدامة؛
ي  -

ر
أقطاب مالية عالمية  لتوحيد الجباية المطبقة عىل القطب الماىلي للدار البيضاء مع ما هو معمول به ف

 كلندن ولكسمبورج وجزر موريس وسنغافورة؛
ي القانون  -

ر
ح إدراجها ف لتعويض فقدان االستقطاب للقطب الماىلي للدار البيضاء جراء التدابتر المقت 

يبة بها من  2020الماىلي لسنة  ي قفز سعر الرصر
 ؛%15إىل  %75.8والت 

كات القابضة وصناديق االستثما - ي القطب الماىلي للدار البيضاء تحسبا جلب المزيد من الرسى
ر
ر ف ر للتوطير

وع قانون المالية  ي مرسى
ر
كات من القطب جراء التدابتر الواردة ف  ؛2020النسحاب مجموعة من الرسى

 استقطاب صناديق االستثمار الموجه إلفريقيا؛ -
ي العالم؛ -

ر
 جعل القطب الماىلي للدار البيضاء أكتر تنافسية مع مثيالتها ف

كات القابضة وصناديق االستثمار، نظرا لعدم وجود شبكة واسعة تخفيف الضغط الرصر  - ي عىل الرسى يت 
ي مع البلدان اإلفريقية )حاليا هناك فقط  يت 

اتفاقيات ابرمها  10من اتفاقيات عدم االزدواج الرصر
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المغرب مع كل من ساحل العاج والغابون ومرص وغينيا كوناكري وماىلي والسنغال ودول االتحاد 
ي   (؛المغرب العرن 

ي قطب ماىلي واحد ترقبا إلنشاء  -
ر
ي ربوع إفريقيا ف

ر
ة ف كات األجنبية من تجميع فروعها المنترسى ر الرسى تمكير

ي القريب. 
ر
 منطقة التبادل الحر اإلفريقية ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21: رقم التعديل

 6 المادة
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 للضرائب العامة نةوالمد

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 الشركــات علـــى الضريبـــة :األول القســـم

 : التكاليف القابلة للخصم10المادة 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي
تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول 

 أعاله 8المادة 
I – :تكاليف االستغالل المتكونة من 

 . مشتريات البضائع المعاد بيعها........-ألف
أخرى وقع االلتزام بها أو تكاليف خارجية  -باء

 تحملها لما يتطلبه االستقالل.. ....
 الهدايا االشهارية................ .1
 الهبات النقدية أو العينية الممنوحة.... .2

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

تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول 
 أعاله 8المادة 

I – :تكاليف االستغالل المتكونة من 
 . مشتريات البضائع المعاد بيعها........-ألف
تكاليف خارجية أخرى وقع االلتزام بها أو  -باء

 تحملها لما يتطلبه االستقالل.. ....
 الهدايا االشهارية................ .1
 الهبات النقدية أو العينية الممنوحة.... .2

............................................... 
العلمي  البحثو االبتكار عمليات .3

من  %50وذلك في حدود  ،التطبيقي
 .مجموع تكاليف هذه العمليات

 (الباقي دون تغيير) 

 
التعديل هو تشجيع المقاوالت  الغرض من هذا

 البحث واالبتكار. على
 
 
 
 

 

 22: رقم التعديل

 6 المادة
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 للضرائب العامة نةوالمد

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 الشركــات علـــى الضريبـــة :األول القســـم

 : التكاليف القابلة للخصم10المادة 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي
I- من المتكونة االستغالل تكاليف  : 

 ............................................................ 
II- من المتكونة المالية التكاليف : 

 ............................................................ 
III- من المتكونة الجارية غتر  التكاليف : 

 .......................................................... 
 :فيها بما الجارية غتر  المخصصات- جيم
1-  ............................................... 

 

I- من المتكونة االستغالل تكاليف  : 
 ............................................................ 

II- من المتكونة المالية التكاليف : 
 ............................................................ 

III- من المتكونة الجارية غتر  التكاليف : 
 .......................................................... 

 :فيها بما الجارية غتر  المخصصات- جيم
1-  ............................................... 

 االستثمار مؤن مخصصات-2
   االستثمار مؤن تكون

 
 الخاضع الرب  ح من  %25 حدود ف

يبة ة وقبل العجز ترحيل بعد للض  يبة مباشر  قصد الض 

ية بسلع استثمار إنجاز    وذلك ،وأدوات ومعدات تجهير 
 
 ف

إذا أنجز  المذكور، االستثمارمؤن  مرتير  مبلغ حدود

االستثمار خالل سنة تكوين هذه المؤن، أو ثالث مرات مبلغ 

  حالة المؤن المكونة 
 
  السنة الثانية  انجاز ف

 
االستثمار ف

يجب أال تشمل االستثمارات المؤن.  تكوين لية لسنةمواال

 
تشجيعا إلعادة استثمار قيمة 
المؤن التي تم خصمها من القاعدة 
الضريبية وما يترتب على ذلك 
من زيادة في حجم الضرائب 
المستخلصة بالنسبة للسنوات 
الالحقة، فإن نقترح خصم 
مخصصات مؤن االستثمار في 

من الربح الخاضع  %25حدود 
 للضريبة.
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  يتم إ
  ها نجاز الت 

   األراض 
 
   لغرض المعدة غير  والمبان

 مهت 

 .شخص   لغرض المستعملة والسيارات

 مؤونة مبلغ بعض أو كل تخصص أن للمنشآت يجوز أنه غير 

 البحث ألغراض وكذا  هيكلتها إلعادة المذكورة االستثمار

 .االقتصادية ومردوديتها إنتاجيتها لتحسير   والتطوير

   االستثمار مؤونة تدرج أن يجب
 
 تحت الموازنة خصوم ف

ز خاص عنوان  .مخصص كل مبلغ محاسبية سنة كل عن يير

 سنة كل اختتام عند المكونة المؤونة تستعمل أن يجب

 انضام قبل أعاله عليها المنصوص األغراض ألحد محاسبية

 .تكوينها لسنة الموالية ةنيالثا السنة

 (الباقي دون تغيير)

 

 

 

 

 

 

 23: رقم التعديل
 للضرائب العامة نةوالمد
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 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 الشركــات علـــى الضريبـــة :األول القســـم
يبة سعر: 19 المادة  الض 

ح النص األصل   حتعليل ا النص المقي   لتعديل المقي 

I -  بةيالسعر العادي للرصر 
كات كما يحدد سعر الرصر ي : يبة عىل الرسى  ىلي

 التالية:  النسبية باألسعار-ألف

   الرب  ح مبلغ
 
 السعر ) مهبالدر  (الصاف

 10 % 300.000 ساويي أو قلي

 17.5 %  1.000.000 إىل 300.001 من

 31 % 1.  000.000فوق ما 

ي  يحدد أنه غتر 
ر
 عىل المطبق السعر %17.50 ف

يحة ي  الرسى
ي  الرب  ح مبلغ فيها يفوق الت 

ر
 الصاف

 :بالنسبة درهم 1.000.000
ي  عليها المنصوص المصدرة للمنشآت .1

ر
 6ة الماد ف

(I-أعاله؛1-باء ) 
 السياحي  التنشيط ومؤسسات الفندقية للمنشآت .2

ي  عليها المنصوص
ر
 ( أعاله؛3-باء-I) 6ة الماد ف

ي  عليها المنصوص المنجمية للمنشآت .3
ر
 6ة الماد ف

(I-أعاله؛1-دال ) 
 .................................................... 
 ................................................... 

 

- Iيبة العادي السعر  للرصر
يبة تحتسب كات عىل الرصر  :يىلي  كما الرسى

ي  المبينة التصاعدية باألسعار- ألف
ر
 :التاىلي  الجدول ف

   الرب  ح مبلغ
 
 السعر ) مهبالدر  (الصاف

 10 % 300.000 ساويي أو قلي

 20 %  1.000.000 إىل 300.001 من
 %30 1.000.000 يفوق

يحة عل المطبق السعر أن غير     الشر
 الت 

   مبلغ فيها يفوق
 
ن مليو  الرب  ح الصاف

   يحدد درهم (1.000.000)
 
 : ف

 بالنسبة  17.5% -
ي  عليها المنصوص للمنشآت

ر
 –دال  – I) 6المادة  ف

 أعاله؛ (3

 :بالنسبة 20%  -
 الفندقية ...................... أعاله؛ للمنشآت .1

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

 

تنفيذا لتوصيات المناظرة الوطنية حول  -
ي إطار توجه الحكومة إىل خفض 

ر
الجبايات، وف

كات، نهدف من  يبة عىل الرسى وتوحيد سعر الرصر
. خالل هذ ي يت 

 ا التعديل إىل تقليص العبء الرصر
بالنسبة للمنشآت  %20تأجيل تطبيق سعر  -

ر صدور القانون االطار  المصدرة إىل حير
 المتعلق بالجبايات وتوضيح الرؤيا. 

 



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

581 
 

 ..................................................... 
ي  (

 
 ).فيه تغيتر  ال الباف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة نةوالمد
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 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 الشركــات علـــى الضريبـــة :األول القســـم
يبة سعر: 19 المادة  الض 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

I -  بةيالسعر العادي للرصر 
يبة تحتسب كات عىل الرصر  : يىلي  كما الرسى

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

 

ي  بالنسبة  %28 إىل  %31  من الجدول سعر ويخفض
كات الت   للرسى

ي  تلك باستثناء صناعيا، نشاطا تزاول
ي  يفوق أو يساوي الت 

ر
 ربحها الصاف

 .درهم (100.000.000) مليون مائة
 ................................  بالنشاط ويراد

 
ي  (

 
 ).فيه تغيتر  ال الباف

- Iيبة العادي السعر  للرصر
يبة تحتسب كات عىل الرصر  :يىلي  كما الرسى

 – ألف

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

 بالنسبة  %28 إىل  %30 من الجدول سعر ويخفض

ي 
كات الت  ي  تلك باستثناء صناعيا، نشاطا تزاول للرسى

 الت 
ي  يفوق أو يساوي

ر
 (100.000.000) مليون مائة ربحها الصاف

 .درهم
 ..............................  بالنشاط ويراد

ي  (
 
 ).فيه تغيتر  ال الباف

 
 

 السابق التعديل مع للمالءمة

 

 

 25: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة نةوالمد

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء
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 الشركــات علـــى الضريبـــة :األول القســـم
يبة سعر: 19 المادة  الض 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

- Iيبة العادي السعر  للرصر
يبة تحتسب كات عىل الرصر  :يىلي  كما الرسى

ي  المبينة التصاعدية باألسعار- ألف
ر
 :التاىلي  الجدول ف

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

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

 االئتمان مؤسسات يخص فيما 37 % بسعر - .باء
ة والهيئات ي  المعتت 

ر
 وصندوق المغرب وبنك حكمها ف

ر  ومقاوالت  والتدبتر  اإليداع ر  وإعادة التأمير  . التأمير
 
 
 

ي  (
 
 ).فيه تغيتر  ال الباف

- Iيبة العادي السعر  للرصر
يبة تحتسب كات عىل الرصر  :يىلي  كما الرسى

ي  المبينة التصاعدية باألسعار- ألف
ر
 :التاىلي  الجدول ف

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

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

 االئتمان مؤسسات يخص فيما 37 % بسعر - .باء
ة والهيئات ي  المعتت 

ر
 وصندوق المغرب وبنك حكمها ف

ر  ومقاوالت  والتدبتر  اإليداع ر  وإعادة التأمير  التأمير

اد  كات استير كات االتصاالت وشر وشر
 وتسويق المحروقات. 

 
ي  (

 
 ).فيه تغيتر  ال الباف

 
كات االتصاالت  ي تحققها رسى

ة الت  نظرا لألرباح الكبتر
اد المحروقات وتسويقها،  ي تقوم باستتر

كات الت  والرسى
ح تطبيق سعر   37وبغية الرفع من مداخيل الخزينة نقت 

كات عىل هذا النوع من المقاوالت  % يبة عىل الرسى  للرصر

 

 26: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء
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 الدخل علـــى الضريبـــة :الثاني القســـم

 للضريبة الخاضع الدخل مجموع من خصوم: 28 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

تخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه 
 أعاله: 25الضريبة كما هو محدد في المادة 

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

II–  من مجموع الدخل  % 10في حدود
المفروضة عليه الضريبة، و ذلك بغرض 

 : تملك أو بناء مسكن رئيسي

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

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

 يتوقف الخصم .......

  

مجموع الدخل المفروضة عليه تخصم من 
 أعاله: 25الضريبة كما هو محدد في المادة 

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

II–  من مجموع الدخل  % 20في حدود
المفروضة عليه الضريبة، و ذلك بغرض 

 : تملك أو بناء مسكن رئيسي

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

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

 يتوقف الخصم .......

 )الباقي بدون تغيير( 

 
 التعديل: 

 من القروضفوائد  المطبق على رفع نسبة الخصم
 .% 20إلى  % 10

 الغاية من التعديل: 

يهدف التعديل إلى رفع نسبة الخصم من مجموع الدخل 
فوائد القروض  المفروضة عليه الضريبة المطبق على

بالنسبة لألشخاص الذين يقتنون أو يشيدون مساكن 
، وذلك تشجيعا للطبقات %20إلى  %10رئيسية من 

الفقيرة والمتوسطة التي ترغب في الحصول على 
 قرض بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي.

 

 

 27: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء
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 الدخل علـــى الضريبـــة :الثاني القســـم

يبة وفرض : اإلعفاءات31المادة  يبة المخفض وتخفيض بالسعر الض   الض 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

-. I يبة من الدائم اإلعفاء  المخفض بالسعر وفرضها الرصر
 : دائمة بصفة
 ................................... - ألف

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

 مخفض بسعر للضريبة دائم بفرض المتبوعة اإلعفاءات- باء

 تنسخ()-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 تتمتع المنشآت الفندقة ..................................... -2

 ).فيه تغيير ال الباقي (

-. I يبة من الدائم اإلعفاء  بصفة المخفض بالسعر وفرضها الرصر
 : دائمة
 ................................... - ألف

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

 مخفض بسعر للضريبة دائم بفرض المتبوعة اإلعفاءات- باء

   عليها المنصوص المنشآت تتمتع
 
 -باء -I) 6ة الماد ف

يبة مجموع من باإلعفاء ( أعاله1  الدخل عل الض 
يبة وبفرض سنوات، )5 (خمس مدة طوال  الض 

   عليه المنصوص بالسعر
 
( 7 –واو  – II) 73 المادة ف

  .المدة هذه بعد فيماأدناه 
يبة وفرض اإلعفاء هذا ويمنح  المخفض بالسعر الض 
وط وفق    عليها المنصوص الشر

 
 .أعاله  IV-7المادة  ف

 
 ..................................... تتمتع المنشآت الفندقة -2

 ).فيه تغيير ال الباقي (

 

اإلبقاء عىل استفادة الدخول 
يبة  الصافية الخاضعة للرصر

المنشآت المنجزة من طرف 
المصدرة للمنتجات أو 

من االعفاء من  الخدمات
يبة عىل الدخل  مجموع الرصر
طول الخمس سنوات الموالية 

 لتاري    خ إحداثها 

 

 

 

 28: رقم لتعديلا

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء
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 الدخل علـــى الضريبـــة :الثاني القســـم

 الضريبة وتخفیض المخفض بالسعر الضريبة وفرض اإلعفاءات: 31 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

I -  الضريبةاإلعفاء الدائم من 
 وفرضها

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

..................................... 
II-  اإلعفاء المؤقت من الضريبة

 وفرضها بسعر منخفض بصفة مؤقتة

 )تنسخ(- ألف

 
 
 

 
 
 
 

 .................................. -باء 
 )الباقي بدون تغيير(

I -  الضريبةاإلعفاء الدائم من 
 وفرضها

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

..................................... 
II-  اإلعفاء المؤقت من الضريبة

 وفرضها بسعر منخفض بصفة مؤقتة

 مؤقتال اإلعفاء -ألف
 

تستفيد الشركات والمقاوالت التي 
تنجز أشغاال باألقاليم المغربية الجنوبية 

من  1979و 1975 المسترجعة سنتي
اإلعفاء الكلي من الضريبة على الدخل 

 .2040إلى غاية سنة 

 .................................. -باء 
 )الباقي بدون تغيير(

وضعا  1975تعرف األقاليم الجنوبية المغربية المسترجعة سنة 
خاصا، حيث أن الضرائب، بالرغم من أنها مفروضة على كافة 

ا فيها األقاليم الجنوبية، ال تطبق فعليا وال توجد أقاليم المملكة بم
إدارة ضريبية بهذه األقاليم غير المعفية قانونيا. هذا الوضع يدفع 
المستثمرين بعدم المغامرة بأموالهم بهذه األقاليم، إضافة إلى أن 
المقاوالت القائمة حاليا بتلك المناطق المسترجعة ال يحق لها 

 مة المضافة.استرجاع الضريبة على القي
 

لذلك، إذا لم يكن ممكنا إلدارة الضرائب فتح مصالح المركزية 
، إسوة بباقي األقاليم 1975لها باألقاليم الجنوبية المسترجعة سنة 

المغربية، فنطالب بتمكن المقاوالت التي تعمل بهذه المناطق من 
 .الدخلاالستفادة من اإلعفاء الكلي من الضريبة على 

 

الحكومة خالل السنوات األخيرة بإيجاد حلول ورغم التزام 

واقعية ومنصفة لهذه المشاكل، إال أن واقع الحال بقي على 

وضعه، مما يعتبر إجحافا في حق المقاولة المستثمرة باألقاليم 

 الجنوبية.
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 29: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء
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 الدخل علـــى الضريبـــة :الثاني القســـم

 اإلعفاءات: 57 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 : اإلعفاءات57المادة 

 :تعفى من الضريبة على الدخل
................................................. - 1° 
........................................................ 
........................................................ 

 عشرة حدود في الشهري اإلجمالي األجر - 20°
 (24) وعشرين أربعة درهم لمدة (10.000)آالف 
 من األجير والمدفوع تشغيل تاريخ من تبتدئ شهرا
 الممتدة الفترة خالل إحداثها يتم التي والمقاولة طرف

 في 2022 ديسمبر 31 إلى 2018 يناير من فاتح
 أجراء. (10عشرة ) حدود

يمنح اإلعفاء المشار إليه أعاله وفق الشرطين 
 :التاليين

أن يتم تشغيل األجير في إطار عقد شغل غير  –
 محدد المدة؛

ابتداء  السنتين األوليتينأن يتم التشغيل خالل  –
 .يخ شروع المنشأة في االستغاللمن تار

.......................................... - 21° 

 : اإلعفاءات57المادة 

 :تعفى من الضريبة على الدخل
.................................................. - 1° 

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

...................................................... 
آالف  عشرة حدود في الشهري اإلجمالي األجر - 20°

 تبتدئ شهرا (24) وعشرين أربعة درهم لمدة (10.000)

 التي المقاولة طرف من األجير والمدفوع تشغيل تاريخ من
 2018 يناير من فاتح الممتدة الفترة خالل إحداثها يتم
 أجراء. (10عشرة ) حدود في 2022 ديسمبر 31 إلى

 
 :يمنح اإلعفاء المشار إليه أعاله وفق الشرطين التاليين

أن يتم تشغيل األجير في إطار عقد شغل غير محدد  –
 المدة؛

ابتداء من  السنتين األوليتينخالل أن يتم التشغيل  –
 .تاريخ شروع المنشأة في االستغالل

 

.......................................... - 21° 
 ) .الباقي ال تغيير فيه (

 
إذا كانت الغاية من اإلجراء المتضمن في 

(( هو تشجيع 2 – 20)°هذه المادة 
المقاوالت على خلق مناصب للشغل، 
فلماذا تم االقتصار فقط على المقاوالت 
التي يتم إحداثها خالل السنتين األخيرتين 
وإقصاء المقاوالت األخرى التي لها 
طاقات كبيرة لخلق مناصب للشغل 
عديدة. ومن أجل ذلك، يقترح التعديل 

التي تلتزم المقاوالت جميع تمكين 
أجراء في إطار عقد شغل  10بتشغيل 

غير محدد من االستفادة من اإلعفاء من 
 10.000الضريبة على الدخل في حدود 

 .درهم من األجر اإلجمالي
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 30: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 الدخل علـــى الضريبـــة :الثاني القســـم
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 اإلعفاءات: 57 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 :تعفى من الضريبة على الدخل
................................................ - 

1° 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 

 األجر والتعويضات ......................23° - 
..................................... الجاري بها 

 العمل.

 

 :تعفى من الضريبة على الدخل
................................................ - 

1° 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 

 األجر والتعويضات ......................23° - 
....................................... الجاري بها .

 العمل.

مجموع المبالغ المخصصة كتعويض  - 24°
عن البحث ضمن أجور الباحثير  وأساتذة 

 .  التعليم العال 

 

 
يهدف التعديل المقترح إلى إعفاء التعويض عن البحث 
العلمي الخاص بأساتذة التعليم العالي، وهو يندرج في 

البحث العلمي ببالدنا بغية تحقيق طفرة إطار تحفيز 
 متميزة في هذا المجال.

إن هذا االعفاء يجد مبرره في الضغط المتزايد على 
األستاذ الباحث خالل ممارسته لمهام التدريس جراء 
التدهور المستمر لنسبة التأطير البيداغوجي 

 29بمؤسسات التعليم العالي، إذ انتقلت هذه النسبة من 
 2016سنة  57إلى  2010ستاذ سنة طالبا لكل أ

طلبة  10مقابل  2018طالبا لكل أستاذ سنة  83وإلى 
طالبا لكل أستاذ حسب المعيار  30لكل أستاذ بتونس و

 العالمي للتأطير .
 

 31: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 الدخل علـــى الضريبـــة :الثاني القســـم
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 الخصوم: 59 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

تخصم من المبالغ اإلجمالية المنصوص عليها 
 أعاله: 57..................... المادة 

I - .... المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو...... 
 ..................المبالغ المحجوزة ..... -

V-  المدفوعةالمبالغ ........................... 
 أدناه؛ II -65المنصوص عليه في المادة ........ 

 
 

 
 

تخصم من المبالغ اإلجمالية المنصوص عليها 
 أعاله: 57.................... المادة 

I - المرتبطة بالوظيفة أو ...... المصاريف...... 
 ................المبالغ المحجوزة ............... -

V-  ....................... المبالغ المدفوعة
 أدناه؛ II-65المنصوص عليه في المادة 

VI-  6.500نفقات تمدرس األطفال في حدود 
 درهم لكل طفل سنويا.

غير أن مجموع المبالغ المرتبطة بتمدرس 
عشرين  األطفال المخصومة ال يمكن أن تتجاوز

 .سنويا درهم (20.000)ألف 
 )الباقي بدون تغيير( 

 
من أجل تنمية وتوسيع الطبقات المتوسطة، 
يتوخى التعديل إقرار الحق في خصم مبالغ تمويل 
الدراسة، إذ أن إعفاء جزء من المبالغ المرتبطة 
بتمدرس األطفال من الضريبة على الدخل فيه 

ومن شأنه أن يخفف  نوع من العدالة االجتماعية
من العبء المادي لآلباء، وبالتالي يشجعهم على 

 تمدرس أبنائهم. 

فال يعقل أن تشجع الدولة الخواص الذي 
يستثمرون في القطاع وتحرم األسر، خاصة منها 
المنتمية للطبقة المتوسطة، من أخذ التحمالت 

بعين االعتبار عند في هذا المجال العائلية 
 الدخل. احتساب الضريبة على

 
 32: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 الدخل علـــى الضريبـــة :الثاني القســـم
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 الضريبة أسعار: 73 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

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

درهم، معفاة من  30.000شريحة الدخل إلى غاية  -
 الضريبة؛

إلى  30.001بالنسبة لشريحة الدخل من  10% -
 درهم؛ 50.000

إلى  50.001بالنسبة لشريحة الدخل من  20% -
 درهم؛ 60.000

إلى  60.001بالنسبة لشريحة الدخل من  30% -
 درهم؛ 80.000

إلى  80.001بالنسبة لشريحة الدخل من  34% -
 درهم؛ 180.000

 لما زاد على ذلك. 38% -
 
 

 

I-  جدول حساب الضريبة 

 يحدد عل النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل:

درهم، معفاة من  36.000شريحة الدخل إلى غاية  -
 الضريبة؛

إلى  30.001بالنسبة لشريحة الدخل من  10% -
 درهم؛ 50.000

إلى  50.001بالنسبة لشريحة الدخل من  16% -
 درهم؛ 60.000

إلى  60.001بالنسبة لشريحة الدخل من  24% -
 درهم؛ 80.000

إلى  80.001بالنسبة لشريحة الدخل من  30% -
 درهم؛ 120.000

إلى  120.001بالنسبة لشريحة الدخل من  34% -
 درهم؛ 0.00036

 لما زاد على ذلك. 38% -
 )الباقي بدون تغيير( 

هذا التعديل إلى جعل المنظومة الضريبية المطبقة يهدف 
على الدخل أكثر إنصافا وأكثر توازنا، وإلى تخفيف العبء 

 والفقيرة  الجبائي المفروض على الطبقات المتوسطة

إن هذا التوزيع المقترح لألشطر ومعدالت الضريبة يراعي 
، إذ بالرغم من والفقيرة شرائية للطبقات المتوسطةالالقدرة 

توجيهات الملكية الرامية إلى جعل توسيع وتقوية الطبقات ال
المتوسطة هدفا لكل السياسات العمومية، وبالرغم من 

السابقة،  ما قيل الدراسات العلمية التي أنجزتها الحكومة
أي مقترح في  الم تقدم والسابقة إال أن الحكومة الحالية
 اتجاه توسيعها وتقويتها.

ور بالوظيفة العمومية قد ارتفع وبما أن الحد األدنى لألج
ألف  36درهم، فإن االعفاء يجب أن يصل إلى  3000إلى 

 ألف. 30درهم عوض 

تعديل يدخل في إطار تنزيل توصيات المناظرة الوطنية 
 للجبايات

 33: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 الدخل علـــى الضريبـــة :الثاني القســـم
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 الخصم عن األعباء العائلية 74.-المادة 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

I  - درهما  (360)ن يخصم ما قدره ثالثمائة وستو
 لألعباء العائلية را من المبلغ السنوي للضريبة اعتبا

التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص 
 .المادةمن هذه  -  II -ل يعوله حسب مدلو

غير أن مجموع المبالغ المخصومة عن األعباء 
العائلية ال يمكن أن يتجاوز ألفين ومائة وستين 

 ( درهما .2160)

- II  األشخاص ................................. 

 

 I -  من  ( درهما060) ستمائةيخصم ما قدره
 لألعباء العائلية را المبلغ السنوي للضريبة اعتبا

التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص 
 .المادةمن هذه  -  II -ل يعوله حسب مدلو

غير أن مجموع المبالغ المخصومة عن األعباء 
مائة ستو ثالثة آالف العائلية ال يمكن أن يتجاوز

 .درهما( 0360)

- II ................................. األشخاص 

 

 

 

دعم الطبقات  التعديلالغاية من 

الرفع من القدرة و الوسطى

الشرائية للمواطنين التي عرفت 

تدهورا كبيرا بسبب الارتفاعات 

المتتالية لمختلف الأسعار، 

 وبالتالي للتحملات العائلية للأسر.

 

 

 34: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 المضافة القیمة على الضريبة :الثالث القسم

يبة الخاضعة العمليات: 90 المادة  اختيار عل بناء للض 
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 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

يبة الخضوع يختار أن يمكن  القيمة عىل للرصر
 :منهم بطلب المضافة

…………………………………….. - 1 
.........................……………....... 

وه ما يبيعون الذين األشخاصا -3  من اشت 
ي  المبينة المنتجات غتر  حالها، عىل منتجات

ر
 ف

 ( بعده؛4و 3و 2و 1 –ألف -I) 91المادة 

 ...........................األشخاص-4
ي  (

 
 ).فيه تغيتر  ال الباف

يبة الخضوع يختار أن يمكن  القيمة عىل للرصر
 :منهم بطلب المضافة

…………………………………….. - 1 
.........................……………....... 

وه ما يبيعون الذين ا األشخاص-3  من اشت 
ي  المبينة المنتجات غتر  حالها، عىل منتجات

ر
 ف

 ( بعده؛3و 2و 1 –ألف -I) 91المادة 
 ...........................األشخاص-4

ي  (
 
 ).فيه تغيتر  ال الباف

 

 للمالءمة مع التعديل المواىلي 

 

 

 

 

 35: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 المضافة القیمة على الضريبة :الثالث القسم
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   الحق دون اإلعفاء: 91 المادة
 
 الخصم ف

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

يبة من تعفر   :المضافة القيمة عىل الرصر
. - I غتر  التالية السلع عىل الواقعة البيوع - ألف 

ي  المستهلكة
ر
 : البيع مكان ف

1. ............………………………….. 
2. ............………………………….. 
.................................  السكر  .3

 ؛) )سكاروز
 )تنسخ(؛ .4

 
 ..............................  منتجات .5

 

يبة من تعفر   :المضافة القيمة عىل الرصر
. - I التالية السلع عىل الواقعة البيوع - ألف 
ي  المستهلكة غتر 

ر
 : البيع مكان ف

1. ............………………………….. 
2. ............………………………….. 
.................................  السكر  .3

 ؛ )سكاروز)

 المنتجة الملففة التمور  .4
 ؛بالمغرب

 ..............................  منتجات .5
ي  (

 
 ).فيه تغيتر  ال الباف

 

 المنتجة الملففة التمور إعفاء على اإلبقاء إلى التعديل يهدف
 في ارتفاع عنه سينتج المنتوج ھذا تضريب ألن بالمغرب

 على سلبي انعكاس له سيكون مما الحيوية، المادة ھذه اثمان
 وما المنتجين أعمال رقم وعلى للمواطنين الشرائية القدرة

 .الشغل مناصب فقدان احتمال من ذلك يتبع

 

 

 

 36: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 المضافة القیمة على الضريبة :الثالث القسم

   الحق دون اإلعفاء: 91 المادة
 
 الخصم ف
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 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

يبة من تعفر   القيمة عىل الرصر
 :المضافة

. - I السلع عىل الواقعة البيوع - ألف 
ي  المستهلكة غتر  التالية

ر
 : البيع مكان ف

1. ............………………………….. 
 ........................................ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 باء .......................................... 

يبة من تعفر   :المضافة القيمة عىل الرصر
. - I ي  المستهلكة غتر  التالية السلع عىل الواقعة البيوع - ألف

ر
 : البيع مكان ف

1. ............……………………………….……………….. 
 ................................................................ 
 ................................................................  

 ............................................. الوحدات التقليدية؛زيت الزيتون  .7
 المقدمة التطهير  خدمات العام، وكذا التوزي    ع شبكات به المزودة الماء .8

كير    ؛بالتطهير  الهيئات المكلفة طرف من للمشي 
 بعض أو مجموعها الداخل والمنتجات األولية والمواد الصيدلية المنتجات .9

   عنارصها
 
 المنتجات الصيدلية؛ تركيب ف

   الداخلة والمواد والمنتجات المدرسية األدوات .10
 
 .تركيبها ف

   الداخلة والمواد المنتجات عل المخفض السعر تطبيق ويكون
 
 تركيب ف

.  بنص المحددة باستيفاء اإلجراءات رهينا المدرسية األدوات  تنظيم 
 ........................................................ باء 

ي  (
 
 ).فيه تغيتر  ال الباف

 

ي من تخفيف من أجل ال يت 
العبء الرصر
خاصة ) عىل المنتجات األكتر استهالكا 
ي  من طرف الطبقة الضعيفة

ي تعانر
الت 

ح ، الهشاشة(  المزودة إعفاء الماءنقت 
 العام، وخدمات التوزي    ع شبكات به

ر  المقدمة التطهتر  كير
 طرف من للمشت 

، والمنتجات  الهيئات المكلفة بالتطهتر
 والمنتجات األولية والمواد الصيدلية
ي  عناضها الداخل

ر
المنتجات  تركيب ف
 والمواد المنتجات الصيدلية، وكذا

ي  الداخلة
ر
صنعها، واألدوات  ف

 والمواد والمنتجات المدرسية
ي  الداخلة
ر
 تركيبها.  ف

 

 37: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة نةوالمد

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 المضافة القیمة على الضريبة :الثالث القسم
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   الحق دون اإلعفاء: 91 المادة
 
 الخصم ف

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

يبة من تعفر   :المضافة القيمة عىل الرصر
. - I ألف -  .................................... 
 ............................................  -باء 

 البيوع الواقعة عىل:  –جيم 
1. ............………………….…………….. 

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

 ........................ المضخات المائية  .6
؛  ...........................القطاع الفالحي

 
 
 
 
 ...............................................  -دال  

ي  (
 
 ).فيه تغيتر  ال الباف

يبة من تعفر   :المضافة القيمة عىل الرصر
. - I ألف -  .................................... 
 ............................................  -باء 

 البيوع الواقعة عىل:  –جيم 
2. ............………………….…………….. 

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

 ........................ المضخات المائية  .7
؛  ...........................القطاع الفالحي

) Panneaux األلواح الشمسية  .8

)photovoltaïque 

  نات الشمسيةاالسخ .9

 ..................... ................. .........  -دال 
ي  (

 
 ).فيه تغيتر  ال الباف

 

 للقدرة وتحسينا ببالدنا، المتبعة الطاقية النجاعة لسياسة تفعيال
 تشجيعا ثم عليه، الحاصل للعبء وتخفيفا للمستهلك، الشرائية

 الطاقة تستعمل التي والمعدات التجهيزات استعمال على
 المستعملة التجهيزات بعض إعفاء نقترح المتجددة، النظيفة

 .المضافة القيمية على الضريبة من الشمسية الطاقة انتاج في

 

 38: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 المضافة القیمة على الضريبة :الثالث القسم
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   الحق دون اإلعفاء: 91 المادة
 
 الخصم ف

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

يبة من تعفر   :المضافة القيمة عىل الرصر
. - I غتر  التالية السلع عىل الواقعة البيوع - ألف 

ي  المستهلكة
ر
 :  البيع مكان ف

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

: المتعلقة بما  العمليات-دال  يىلي
°1-  ................. .......... .......... 
°2-  ............... .............. ........ 
ر وإعادة  الخدمات-°3 ي تنجزها مقاوالت التأمير

الت 
ر  ر والخاضعة للرسم عىل عقود التأمير التأمير

ي هذه المدونة. 
ر
 المنصوص عليه ف

يبة من تعفر   :المضافة القيمة عىل الرصر
. - I التالية السلع عىل الواقعة البيوع - ألف 
ي  المستهلكة غتر 

ر
 :  البيع مكان ف
 ..................... ...................... 

 ........................................... 
: المتعلقة بما  العمليات-دال  يىلي
°1-  ................. .......... .......... 
°2-  ............... .............. ........ 
ر  الخدمات-°3 ي تنجزها مقاوالت التأمير

الت 
ر والخاضعة للرسم عىل عقود  وإعادة التأمير

ي هذه المدونة. 
ر
ر المنصوص عليه ف وكذا  التأمير

  تدفعها هذه 
العموالت والمكافآت الت 

المقاوالت لكل عون أو وسيط أو 
  يقدمها

 سمسار، نظرا للعقود الت 
ي  (

 
  )فيه تغيتر  ال الباف

ي تاألخرى المهن  عكس
 يؤدي عمولتها معامالت  نجز الت 

، ال يتقاضر ا ي
ر  لمستهلك النهان  مكافآتهم من  وسطاء التأمير

 ، ر ر تسلمي بلحامىلي وثائق التأمير عىل ونها من مقاوالت التأمير
ي  أساس

مو العقود الت  ، ويتم لفائدة هذه المقاوالت  نها يت 
يتعلق بمدونة  99.17من القانون  309بموجب المادة 

ر عىل اقتطاع مبلغ ه التأمينات ذه المكافآت من قسط التأمير
الشخص المؤمن له، وهي عملية غتر  ا شكل "عمولة" يدفعه

 . ر   منفصلة أو قابلة للفصل عن عملية التأمير
 

إحدى مكونات قسط تعتت  هذه العمولة وبالنظر إىل أن 
ر  ،  ،التأمير ر يبة عىل عقود التأمير نرى أنه الخاضع حرصا للرصر

ي هذه العمولة لترصر يجب إخضاع ال 
ر
ح يب إضاف . وعليه نقت 

ر  يبة عىل القيمة  إعفاء عموالت وسطاء التأمير من الرصر
 المضافة. 
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 39: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 المضافة القیمة على الضريبة :الثالث القسم

ي  الحق دون اإلعفاء: 91 المادة
 الخصم فر
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 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

يبة من تعفر   :المضافة القيمة عىل الرصر
. – I  .............................................. 
         .............................................. 
        .............................................. 

. – !X  .............................................. 
  
 
 

يبة من تعفر   :المضافة القيمة عىل الرصر
. – I  .............................................. 
         .............................................. 
        .............................................. 
. –X  . ............................................. 

XI –   
مجموع األنشطة والعمليات الت 

تقوم بها الوكالة الوطنية للتأمير  الصح  
 65.00المحدثة بموجب القانون 

بمثابة مدونة التغطية الصحية 
 األساسية. 

 
ي  (

 
 ).فيه تغيتر  ال الباف

ر الصجي إن  ي تم إحداثها سنة ال ،الوكالة الوطنية للتأمير
قد ، 2002ت 

يبة عىل القيمة  2014سنة  فوجئت بمطالبتها ألول مرة بأداء الرصر
ر اإلجباري عن  ي إطار حساباتها الخاصة بنظام التأمير

ر
المضافة ف

 المرض. 

ر  ونظرا لصفاء موارد وأنشطة هذه المؤسسة من أي عنرص قد يت 
ي 
 
ائب كما هو الحال بالنسبة لباف المؤسسات المماثلة، إخضاعها للرصر

ي لمنظمات االحتياط االجتماعي )
( CNOPSبما فيها الصندوق الوطتر

ي للضمان االجتماعي )
(، ومن أجل الحفاظ CNSSوالصندوق الوطتر

اكات ومساهمات  عىل مواردها المتأتية باألساس من اشت 
ض أن  ي يفت 

ر الصجي االجباري، والت  المستفيدين من نظام التأمير
ما يحسن أداء منظومة التغطية الصحية األساسية  توجه حرصيا لكل

ر  ر الوكالة الوطنية للتأمير ح التعديل تمكير
لفائدة المستفيدين، يقت 

، التابعة لوزارة الصحة، من اإلعفاء الكىلي من  يبة الصجي عىل الض 
 القيمة المضافة. 

 40: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 المضافة القیمة على الضريبة :الثالث القسم

 الضريبة سعر: 98 المادة
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 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

يبة عىل القيمة  يحدد السعر العادي للرصر
 . %20المضافة بنسبة 

 

يبة عىل القيمة  يحدد السعر العادي للرصر
 . %20المضافة بنسبة 

عل مواد  % 30ويطبق سعر 
 الرفاه. 

تحدد الئحة مواد الرفاه بنص 
 تنظيم  

يبة عىل القيمة المضافة  %30الغاية من التعديل تطبيق نسبة  من الرصر
عىل مواد الرفاه تطبقا للمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والمتعلقة 

 بإحداث سعر خاص بمواد الرفاه. 

ر خزينة الدولة من مداخيل إضافية تمكنها من كما يهدف التعديل  تمكير
تخفيف العبء عىل الطبقات الهشة والمتوسطة من خالل إعفاء 

يبة عىل القيمة المضافة  حناها آنفا. المواد األساسية من الرصر  كما اقت 

 . ي تدخل ضمن خانة الرفاه بنص تنظيمي
ح كذلك تحديد قائمة المواد الت   نقت 

 

 

 

 

 41: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 المضافة القیمة على الضريبة :الثالث القسم
 المخفضة األسعار: 99 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي
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يبة تخضع  :المخفض بالسعر للرصر
ي  الحق مع %7 البالغ –

ر
 :الخصم ف

 :بعده المبينة بالمنتجات المتعلقة والتسليم البيع عمليات
؛ المكلفة ..................  به المزودة الماء –  بالتطهتر
 والكهرباء؛ الماء عدادي إيجار –
–  .................................................. 
–  .................................................. 
 الداخل والمنتجات األولية والمواد الصيدلية المنتجات –

ي  عناضها بعض أو مجموعها
ر
 الصيدلية؛ المنتجات تركيب ف

 المنتجات وكذا الصيدلية للمنتجات المرجعة غتر  اللفائف –
ي  الداخلة والمواد

ر
 .صنعها ف

؛ بنص تطبيق.................................  ويتوقف  تنظيمي
ي  الداخلة والمواد والمنتجات المدرسية األدوات –

ر
 .تركيبها ف

؛ بنص ................................  تطبيق ويكون  تنظيمي
–  .................................................. 
–  ............................... 

 

يبة تخضع  :المخفض بالسعر للرصر
ي  الحق مع %7 البالغ –

ر
 :الخصم ف

 :بعده المبينة بالمنتجات المتعلقة والتسليم البيع عمليات

؛ .................. المكلفة به المزودة الماء –  بالتطهير
 والكهرباء؛ الماء عدادي إيجار –
–  .................................................. 
–  .................................................. 

 الداخل والمنتجات األولية والمواد الصيدلية المنتجات –
   عنارصها بعض أو مجموعها

 
 المنتجات الصيدلية؛ تركيب ف

 المنتجات وكذا الصيدلية للمنتجات المرجعة غير  اللفائف –
   الداخلة والمواد

 
 .صنعها ف

؛ بنص تطبيق.................................  ويتوقف  تنظيم 
   الداخلة والمواد والمنتجات المدرسية األدوات –

 
 .تركيبها ف

–  
؛ بنص ................................  تطبيق ويكون  تنظيم 

–  .................................................. 
ي  (

 
 ).فيه تغيتر  ال الباف

 
ي المادة 

ر
المالءمة مع التعديل المقدم ف

91-I- من أجل تخفيف العبء ) أ
ي عىل المنتجات األكتر استهالكا  يت 

الرصر
خاصة من طرف الطبقة الضعيفة، 

 به المزودة علق بإعفاء الماءوالمت
 العام، وخدمات التوزي    ع شبكات
ر  المقدمة التطهتر  كير

 طرف من للمشت 
، والمنتجات الهيئات المكلفة  بالتطهتر

 والمنتجات األولية والمواد الصيدلية
ي  عناضها الداخل

ر
المنتجات  تركيب ف
 والمواد المنتجات الصيدلية، وكذا

ي  الداخلة
ر
 صنعها، واألدوات ف

 الداخلة والمواد والمنتجات المدرسية
ي 
ر
 تركيبها.  ف

 42: رقم التعديل
 6 المادة

 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 المضافة القیمة على الضريبة :الثالث القسم
 المخفضة األسعار: 99 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

يبة تخضع يبة تخضع :المخفض بالسعر للرصر   :المخفض بالسعر للرصر
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ي  الحق مع %7 البالغ .1
ر
 :الخصم ف

 :بعده المبينة بالمنتجات المتعلقة والتسليم البيع عمليات
 ................................... ؛ –
 ................................... ؛ –
ىلي  الصابون –

ر ي  (المتر
ر
 كتل(؛ أو قطع شكل ف

 )تنسخ؛ –
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ............................................... 

ي  (
 
 ).فيه تغيتر  ال الباف

ي  الحق مع %7 البالغ .1
ر
 :الخصم ف

 :بعده المبينة بالمنتجات المتعلقة والتسليم البيع عمليات
 ................................... ؛ –
 ؛ ...................................  –
ىلي  الصابون –

ر ي  (المتر
ر
 كتل(؛ أو قطع شكل ف

 "االقتصادية السيارة "المسماة السيارة –
   الداخلة والمواد المنتجات وجميع

 
 صنعها، ف

 االقتصادية السيارة تركيب خدمات وكذا
 .المذكورة

 عل أعاله إليه المشار السعر تطبيق ويتوقف
   الداخلة والمواد المنتجات

 
 السيارة صنع ف

 استيفاء عل تركيبها خدمات وعل االقتصادية
؛ بنص المحددة ءاترا اإلج  تنظيم 

2.  ............................... 
ي  (

 
 ).فيه تغيتر  ال الباف

يبة عىل القيمة المضافة عىل  إن رفع نسبة الرصر
من شأنه أن يرفع من  %10السيارة االقتصادية إىل 

ثمن هذا النوع من السيارات المخصص للطبقة 
يحة  ء الذي سيؤثر عىل هذه الرسى ي

المتوسطة، السى
ي التنمية 

ر
ي اضطلع بأدوار اساسية ف

من المجتمع الت 
ر الرواج االقتصادي.   وخلق وتحفتر

 

 

 43: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 المضافة القیمة على الضريبة :الثالث القسم
 المخفضة األسعار: 99 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي
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يبة تخضع  :المخفض بالسعر للرصر
ي  الحق مع %7 البالغ .1

ر
 :الخصم ف

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

ي  الحق مع %10 البالغ .2
ر
 :الخصم ف

–  ............................................... 
–  ............................................... 
 العجائن الغذائية؛ –
 السخانات الشمسية؛ –
–  ............................................... 

ي  (
 
 ).فيه تغيتر  ال الباف

يبة تخضع  :المخفض بالسعر للرصر
ي  الحق مع %7 البالغ .1

ر
 :الخصم ف

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

ي  الحق مع %10 البالغ .2
ر
 :الخصم ف

–  ............................................... 
–  ............................................... 
 العجائن الغذائية؛ –

 السخانات الشمسية؛ –
–  ............................................... 

ي  (
 
 ).فيه تغيتر  ال الباف

 

 في المقدم 37 رقم التعديل مع للمالءمة

( 9 – جيم – ألف – I) 91 المادة المادة

 السخانات إعفاء بخصوص. أعاله
 القيمة على الضريبة من الشمسية
 المضافة

 

 

 

 44: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 المضافة القیمة على الضريبة :الثالث القسم
 المخفضة األسعار: 99 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

يبة تخضع يبة تخضع :المخفض بالسعر للرصر   :المخفض بالسعر للرصر
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ي  الحق مع %7 البالغ .1
ر
 :الخصم ف

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

ي  الحق مع %10 البالغ .2
ر
 :الخصم ف

–  ............................................... 
–  ............................................... 
 العمليات المتعلقة باألسهم ............  –
ي ينجزها األشخاص المشار  –

العمليات الت 
ي المادة 

ر
 أ( وج(.  – I – 12 – 89إليهم ف

 

–  ............................................... 
ي  (

 
 ).فيه تغيتر  ال الباف

ي  الحق مع %7 البالغ .1
ر
 :الخصم ف

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

ي  الحق مع %10 البالغ .2
ر
 :الخصم ف

–  ............................................... 
–  ............................................... 
 العمليات المتعلقة باألسهم ............  –
ي ينجزها األشخاص المشار  –

العمليات الت 

ي المادة 
ر
 أ( وج(.  – I – 12 – 89إليهم ف

–  ............................................... 
ي  (

 
 ).فيه تغيتر  ال الباف

ي المادة  
ر
 – I – 89إن هذه المادة عندما تشتر إىل البندين أ( و ج(  ف

يبة عىل  12 فإنها تقصي البند ب( من االستفادة من الخضوع إىل الرصر
ي الخص %10القيمة المضافة بالسعر المخفض البالغ 

ر
م، مع الحق ف

ر المهندسعلما أن البند ب( هذا يشمل  ر المعماري ير ر والقائس ير  ير
ر المحقق ر والمهندس ير ر القائس ير ر والطبوغرافي ير ر والمساح ير  ير

ر والمهندس اء نيوالمستشار  ير ي  والخت 
ر
. وبذلك الميادين جميع ف

تخضع هذه المادة المهن المشار إليها أعاله إىل السعر العادي 
يبة عىل القيمة المضافة  ر لمحامبينما تخضع ا %20البالغ للرصر  ير

اجمة ر والموثق والت   . %10سعر القضاء والبياطرة ل وأعوان والعدول ير

ح إخضاع كل المهن للسعر المخفض  وإنصافا لجميع المهن، نقت 
10%  . ر  بدون أي تميتر
 

 

 

 45: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 المضافة القیمة على الضريبة :الثالث القسم
 المخفضة األسعار: 99 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

يبة تخضع  :المخفض بالسعر للرصر
ي  الحق مع %7 البالغ .1

ر
 :الخصم ف

يبة تخضع  :المخفض بالسعر للرصر
ي  الحق مع %7 البالغ .1

ر
 :الخصم ف
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 .................................................... 
 .................................................... 

ي  الحق مع %10 البالغ .2
ر
 :الخصم ف

–  ............................................... 
–  ............................................... 
 %:  14 البالغ .3

ي  (ت
ر
 الخصم: مع الحق ف

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

ي   (ث
ر
 الخصم: من غتر الحق ف

الخدمات المؤداة عن كل عون أو وسيط أو 
ي يقدمها إلحدى 

سمسار، نظرا للعقود الت 
 . ر  مقاوالت التأمير

–  ............................................... 
ي  (

 
 ).فيه تغيتر  ال الباف

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

ي  الحق مع %10 البالغ .2
ر
 :الخصم ف

–  ............................................... 
–  ............................................... 
 %:  14 البالغ .3

ي  .أ
ر
 الخصم: مع الحق ف

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

ي   .ب
ر
 الخصم: من غتر الحق ف

الخدمات المؤداة عن كل عون أو وسيط 
  يقدمها 

أو سمسار، نظرا للعقود الت 
 .  إلحدى مقاوالت التأمير 

–  ............................................... 
ي  (

 
 ).فيه تغيتر  ال الباف

 بخصوص أعاله 91 المادة في مقترحال التعديل مع للمالءمة

 .التأمين وسطاء عموالت إعفاء

 46: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 التسجیل واجبات :رابعال القسم

 اإلعفاءات: 129 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

  تعفر من واجبات التسجيل:  تعفر من واجبات التسجيل: 
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I- المحررات ذات المنفعة العامة 
ي تنجزها الدول  االقتناعات1 -

 ................. الت 
 بالمثل للدولة المغربية؛.................................. 

 ........................................................... 
 ..................... ق المنجزة والوثائ المحررات-4

 ؛خاضعة للتسجيل .................................. 
 

I- المحررات ذات المنفعة العامة 
ي تنجزها الدول  االقتناعات1 -

 ................. الت 
 بالمثل للدولة المغربية؛.................................. 

 ........................................................... 
 ..................... والوثائق المنجزة  المحررات-4

 ؛خاضعة للتسجيل .................................. 

عقود اقتناء وتسوية وضعية العقارات -5
الالزمة لتحقيق غرضها فقط من طرف 

 األحزاب السياسية. 
ي  (

 
 ) .فيه تغيتر  ال الباف

 اقتناء من السياسية األحزاب تمكين أجل من
 ھذه إعفاء نقترح عقاراتها، وضعية وتسوية

 .التسجيل واجبات من المعامالت

 

 

 

 
 47: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 التسجیل واجبات :الرابع القسم

 اإلعفاءات: 129 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 تعفر من واجبات التسجيل: 
I- المحررات ذات المنفعة العامة 

 تعفر من واجبات التسجيل: 
I- المحررات ذات المنفعة العامة 
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 ......................................................... 
II- المحررات المتعلقة بالجماعات العمومية 

 ......................................................... 
III- المحررات ذات المنفعة االجتماعية 
1-  ..................................................... 

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

ر ................................ هذه المدونة؛-18  عقود التأمير
 
 
 
 
IV- المحررات المتعلقة باالستثمار 

 .................................................. 
ي  (

 
 ) .فيه تغيتر  ال الباف

 ......................................................... 
II- المحررات المتعلقة بالجماعات العمومية 

 ......................................................... 
III- المحررات ذات المنفعة االجتماعية 
1-  ..................................................... 

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

ر ................................ هذه المدونة؛-18  عقود التأمير

اقتناء العقارات من طرف المستفيدين  عقود-19
  إطار برنامج مدن بدون 

 
من اعادة االيواء ف

  اآليلة للسقوط. 
 
 صفيح او المبان

IV- المحررات المتعلقة باالستثمار 
 .................................................. 

ي  (
 
 ) .فيه تغيتر  ال الباف

 عيةاالجتما والظروف االقتصادية للوضعية نظرا
 من تستفيد التي الهشة الفئات منها تعاني التي

 بدون مدن برنامج إطار في اإليواء إعادة مشاريع
 إعفاء نقترح للسقوط، اآليلة المباني أو صفيح
 ھذين بموجب تتم التي العقارات اقتناء عقود

 .التسجيل واجبات من البرنامجين

 

 
 48: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول الــــجزء

 مشتركة مقتضیات :الخامس القسم

  الحد سعر: 144 المادة
 
يبة األدن  للض 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

I- يبة .......... المهنية والفالحية  الحد األدنر للرصر
 .................................................. ألف: 

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

I- يبة .................. المهنية والفالحية  الحد األدنر للرصر
 ألف: ...................................................... 
 ............................................................. 

ي ال 2.13.852رقم إن المرسوم 
ر
 18) 1435من صفر  14صادر ف

وط وكيفيات تحديد سعر بيع األدوية  (2013ديسمت   يتعلق برسى
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 للضريبة األدنى الحد سعر-د
يبة األدنر  الحد سعر يحدد ي  للرصر

ر
 :ف

–  0,50% .  ................... 
   ......................  للعمليات بالنسبة 0.25% –

 ................................. بيع المواد التالية: 
 الغاز؛ ~

~  .................................................... 

~  .................................................... 
 األدوية، ~

 
 
 
 

 
 
 .................................  للمهن بالنسبة 6% –

ي  (
 
 ) .فيه تغيتر  ال الباف

 للضريبة األدنى الحد سعر-د
يبة األدنر  الحد سعر يحدد ي  للرصر

ر
 :ف

–  0,50% .  ......................................... 
   ......................  للعمليات بالنسبة 0.25% –

 ................................. بيع المواد التالية: 
 الغاز؛ ~

~  .................................................... 

~  ................................................... . 

باستثناء رقم المعامالت المتعلق باألدوية  األدوية، ~
  يحدد المرسوم 

   2.13.852رقم الت 
 
 14صادر ف

يتعلق  (2013ديسمير  18) 1435من صفر 
وط وكيفيات تحديد سعر بيع األدوية  بشر

القيمة  المصنعة محليا أو المستوردة للعموم
 .   الجزافية للصيدل 

 .................................  للمهن بالنسبة 6% –
ي 
 
 ) .فيه تغيتر  ال )الباف

يحدد بالنسبة لألدوية الغالية  المصنعة محليا أو المستوردة للعموم
الثمن المتعلقة بمعالجة داء الرسطان وااللتهابات الكبدية 

ي 
ر
ها، هوامش رب  ح جزافية للصيدلية متمثلة ف وسية وغتر  300والفتر

ر  ي يبلغ ثمنها بير
درهم  1766درهم و 588درهم بالنسبة لألدوية الت 

ي يفوق ثمنها  400و
ا يجعل درهم. وهذا م 1766درهم لألدوية الت 

ائب  الصيادلة يرفضون بيع هذه األدوية للمرضر بسبب أدائهم لرصر
عليها تفوق هامش ربحهم، مما يعد منافيا لمقتضيات مدونة 

 التجارة. 

إن عدم ضف هذه األدوية للمرضر من طرف الصيادلة يؤطره 
فع رقم معامالت  تخوفات مفادها أن غالء هذه األدوية ستر

يبية. الصيدليات وسيجر عليهم   متاعب مراجعات ضر

ح عدم احتساب رقم المعامالت المتعلق بهذا  لهذه األسباب نقت 
كات  يبة عىل الرسى النوع من األدوية عند تطبيق الحد األدنر للرصر
يبة عىل الدخل برسم الدخول المهنية المطبقة عىل  وللرصر

 الصيدليات. 

 49: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الوعـــاء قـــواعد :األول زءالــــج

 مشتركة مقتضیات :الخامس القسم

  الحد سعر: 144 المادة
 
يبة األدن  للض 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

I-  يبة .................. المهنية الحد األدنر للرصر
 والفالحية

 ألف: ...................................................... 
 ............................................................. 

I-  يبة .................. المهنية الحد األدنر للرصر
 والفالحية

 ألف: ...................................................... 
 ............................................................. 

يبة بمبلغ  ح إىل تطبيق حد أدنر للرصر ر  %6بدل  %4يهدف التعديل المقت   بالنسبة للمهندسير
ر  ر والقائس المعماريير ر المحقق ير ر والمهندس ير ر القائس ير ر والطبوغرافي ير ر والمساح ير  ير
ر والمهندس اء نيوالمستشار  ير ي  والخت 

ر
 الميادين..  جميع ف
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 للضريبة األدنى الحد سعر-د
يبة األدنر  الحد سعر يحدد ي  للرصر

ر
 :ف

–  0,50% .  ......................................... 
 للعمليات بالنسبة 0.25% –

 ......................   
 ..............................  للمهن بالنسبة % 6 –

 

 للضريبة األدنى الحد سعر-د
يبة األدنر  الحد سعر يحدد ي  للرصر

ر
 :ف

–  0,50% .  ......................................... 
 للعمليات بالنسبة 0.25% –

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

 للمهن بالنسبة % 4 –

 ................................. 
ي 
 
 ) .فيه تغيتر  ال )الباف

 

 

 

 50: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة نةوالمد

 الجبائیة المساطر :ثانيال كتابالــــ

 مختلفة أحكام :ثالثال القسم

 انتقالية وأحكام التطبيق حير   دخول: 247 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

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



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

611 
 

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

- .XXVII  ...................................................... 
 . 2018 يونيو 30 قبل وذلك............................... 

. - XXVIII جميع عن النظر وبرصف انتقالية بصفة 
 و 2016 المحاسبية …………… المخالفة، األحكام
  . 2018 و 2017
 .............................  الخاضع يدىلي  أن يجب

ي  ....................... 
ر
 .المدونة هذه ف

 من يعفر  الذكر، السالفة الجزاءات إلغاء عىل وعالوة
 السنوات من سنة لكل بالنسبة الجبائية المراقبة

ي  أعاله إليها المشار المحاسبية
 هذا موضوع كانت والت 

 : التصحيجي  اإلقرار

 

 
 
 

 
يبة الخاضعون –  أعمالهم رقم يفوق أو يساوي الذين للرصر

ين محاسبية سنة آخر برسم به المرصح  مليون عرسى
يبة احتساب دون درهم( 20.000.000)  عىل الرصر

 مشفوعا اإلقرار بهذا يدلون والذين المضافة القيمة
ية بمذكرة  حول محاسب خبتر  يعدها تفستر

ي  التصحيحات
ي  إدخالها  تم الت 

ر
 ؛محاسبتهم ف

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

- .XXVII  ................................ ...................... 
 . 2018 يونيو 30 قبل وذلك............................... 

. - XXVIII عن النظر وبرصف انتقالية بصفة 
 المحاسبية …………… المخالفة، األحكام جميع

 . 2018 و 2017 و 2016
 .............................  الخاضع يدىلي  أن يجب

ي  ....................... 
ر
 .المدونة هذه ف

 من يعفر  الذكر، السالفة الجزاءات إلغاء عىل وعالوة
 السنوات من سنة لكل بالنسبة الجبائية المراقبة

ي  أعاله إليها المشار المحاسبية
 هذا موضوع كانت والت 

يبة الخاضعون التصحيجي  اإلقرار  الذين للض 
يدلون بهذا االقرار مشفوعا بمذكرة 
ية يعدها الملزم إذا كان شخصا ذاتيا  تفسير
  تم 

كة حول التصحيحات الت  أو مسير الشر
  محاسباتهم. 

 
 إدخالها ف

يبة الخاضعون –  رقم يفوق أو يساوي الذين للرصر
ين محاسبية سنة آخر برسم به المرصح أعمالهم  عرسى
يبة احتساب دون درهم( 20.000.000) مليون  الرصر
 اإلقرار بهذا يدلون والذين المضافة القيمة عىل

ية بمذكرة مشفوعا  حول محاسب خبتر  يعدها تفستر
ي  التصحيحات

ي  إدخالها  تم الت 
ر
 ؛محاسبتهم ف

كة المسؤول  يعتت  الملزم أو مستر الرسى
عىل ضبط رقم المعامالت الوحيد 

كة، وليس المحاسب  للمقاولة أو الرسى
المعتمد أو الخبتر المحاسب، ألن هؤالء 
هم الذين يعدون الفواتتر المتعلقة برقم 
ر المذكورين أعاله.  المعامالت للمهنيير

للخبتر المحاسب الذي سبق له أن  فكيف
كة بالنسبة  صادق عىل حسابات الرسى

مرة يشهد  للسنوات موضوع التصحيح أن
. يهما كان قد صادق عل  عكسعىلأخرى 

ي العمق أخالقيات المهنة. 
ر
ب ف  مما سيرصر

 دائما عىل عاتق مستر 
وألن المسؤولية تبف 

كة أو صاحب المقاولة إذا كان شخصا ذاتيا،  الرسى
فهم المطالبون بتصحيح رقم المعامالت 

ي الموضوع. 
ر
 وتقديم مذكرة ف
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يبة الخاضعون –  المرصح أعمالهم رقم يقل الذين للرصر
ين عن محاسبية سنة آخر برسم به  عرسى

يبة احتساب دون درهم (20.000.000)مليون  الرصر
 اإلقرار بهذا  يدلون والذين المضافة القيمة عىل

ية بمذكرة مشفوعا  حول معتمد محاسب يعدها تفستر
ي  التصحيحات

ي  إدخالها تم الت 
ر
 .محاسبتهم ف

يبة الخاضعون كذلك ويعفر   اإلقرار بهذا يدلون الذين للرصر
ي  عليها المنصوص الجبائية المراقبة من

ر
 السابقة الفقرة ف

ة بصفة اإلدارة رأي استطالع بعد  يتم أن ويمكن .مبارسى
يبة للخاضع الرأي بهذا اإلدالء ي  المهنية للمنظمة أو للرصر

 الت 
 .إليها ينتمي 
 :أعاله إليه المشار االنتقاىلي  النظام من يستثتر  أنه غتر 
يبة الخاضعون – ي  يوجدون الذين للرصر

ر
 عن توقف حالة ف

 ؛نشاطهم مزاولة
يبة الخاضعون –  بالنسبة نشاطهم يزاولون الذين للرصر

ي  المحاسبية السنوات أو للسنة
 موضوع كانت الت 

ي  عليها المنصوص المراقبة مساطر إحدى
ر
 هذه ف

 .المدونة

 

يبة الخاضعون –  المرصح أعمالهم رقم يقل الذين للرصر
ين عن محاسبية سنة آخر برسم به  عرسى

يبة احتساب دون درهم (20.000.000)مليون  الرصر
 اإلقرار بهذا  يدلون والذين المضافة القيمة عىل

ية بمذكرة مشفوعا  معتمد محاسب يعدها تفستر
ي  التصحيحات حول

ي  إدخالها تم الت 
ر
 .محاسبتهم ف

يبة الخاضعون كذلك ويعفر   بهذا يدلون الذين للرصر
ي  عليها المنصوص الجبائية المراقبة من اإلقرار

ر
 الفقرة ف

ة بصفة اإلدارة رأي استطالع بعد السابقة  ويمكن .مبارسى
يبة للخاضع الرأي بهذا اإلدالء يتم أن  للمنظمة أو للرصر

ي  المهنية
 .إليها ينتمي  الت 

 :أعاله إليه المشار االنتقاىلي  النظام من يستثتر  أنه غتر 
يبة الخاضعون – ي  يوجدون الذين للرصر

ر
 توقف حالة ف

 ؛نشاطهم مزاولة عن
يبة الخاضعون –  بالنسبة نشاطهم يزاولون الذين للرصر

ي  المحاسبية السنوات أو للسنة
 موضوع كانت الت 

ي  عليها المنصوص المراقبة مساطر إحدى
ر
 هذه ف

 .المدونة
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 51: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة نةوالمد

 الجبائیة المساطر :ثانيال كتابالــــ

 مختلفة أحكام :ثالثال القسم

 انتقالية وأحكام التطبيق حير   دخول: 247 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي
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I  ................................................ ......... 
 .................................................. ........ 

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

. – XXVIII النظر  وبرصف انتقالية بصفة 
 .. 

 ........ .................... . .... .................. 
XXIX -.  النظر وبرصف انتقالية بصفة 
 المخالفة، األحكام جميع عن

 ..................... 
 السالف ................................... 

 الذكر

 

I  ................................................ ........ 
 .................................................. ........ 

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

XXVIII –.  النظر  وبرصف انتقالية بصفة 
 .. 

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

. - XXIX )ينسخ( 

 

 ضربا المالية قانون مشروع من XXIX البند في المقترح االجراء يعد

 توصيات أھم ومن دستوري مبدأ ھو الذي الجبائية العدالة لمبدأ صارخا

 . للجبايات الثالثة الوطنية المناظرة

 باإلقرار باإلدالء يقوموا لم الذين الملزمون يستفيد أن المعقول غير فمن
 من منصرمة سنوات برسم المكتسبة العقارية الدخول برسم السنوي
 من وكذا العقارية الدخول برسم الدخل على الضريبة أداء من اإلعفاء

 المدونة في عليها المنصوص والذعائر والغرامات الزيادات إلغاء

 .المتقادمة غير المنصرمة السنوات برسم للضرائب العامة

 ودفع بالتسوية تلقائي بإقرار باإلدالء فقط يقوموا أن أساس على

 العقارية للدخول اإلجمالي المبلغ من % 10 تساوي إبرائية مساھمة

 .2018 سنة برسم المكتسبة
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 52: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 الجبائیة المساطر :الثاني كتابالــــ

 مختلفة أحكام :الثالث القسم

 انتقالية وأحكام التطبيق حير   دخول: 247 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

I  ......................................................... 
 .......................................................... 
 .......................................................... 

XVIII –  لزمين المتفرض الضريبة على لا

زاولين لنشاط خاضع للضريبة على الدخل الم

I  ........................................................ 
 .......................................................... 
 .......................................................... 

XVIII –  لزمين المتفرض الضريبة على لا

زاولين لنشاط خاضع للضريبة على الدخل الم

 

 الوطنية المناظرة توصيات تنزيل إطار في
 بتوسيع منها المتعلقة خاصة للجبايات، الثالثة

 المنظم غير القطاع ولتشجيع الجبائي الوعاء
 تمديد نقترح الضريبية المنظومة في لالنخراط
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ول مرة بالكشف عن لأوالذين يقومون 

هويتهم لدى إدارة الضرائب بالتسجيل في 

ي ابتداء من فاتح يناير نهالمجدول الرسم 

كتسبة المعلى أساس الدخول إلا  2015

 نجزة ابتداء من هذا التاريخالموالعمليات 

 .......................... بالنسبة للخاضعين للضريبة .

 دونةالم في هذه...............................

تطبق مقتضيات هذا البند ابتداء من فاتح 

 .2016ديسمبر  31غاية إلى  2015 يناير

ول مرة بالكشف عن لأوالذين يقومون 

هويتهم لدى إدارة الضرائب بالتسجيل في 

ي ابتداء من فاتح يناير نهالمجدول الرسم 

كتسبة المعلى أساس الدخول إلا  2020

 .نجزة ابتداء من هذا التاريخالموالعمليات 

 ............................بالنسبة للخاضعين للضريبة

 دونةالم في هذه ................................................

تطبق مقتضيات هذا البند ابتداء من فاتح 

ديسمبر  31غاية إلى  2020 يناير

2021. 

 في التسجيل من الملزمين ھؤالء استفادة مدة
 الدخول أساس على المهني الرسم جدول

 يناير من ابتداء المنجزة لياتوالعم المكتسبة

 .2021 سنة متم غاية إلى 2020

 المقتضيات مع تفاعال االجراء ھذا ويدخل

 .أدناه 7 المادة في المتضمنة
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 53: رقم التعديل
 6 المادة

 للضرائب العامة المدونة

 أخرى ورسوم واجبات :الثالث كتابالــــ

 التمبر واجبات :األول القسم

 الواجبات تعريفة: 252 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

I - الواجبات النسبية 
....................................................... 

II. الواجبات الثابتة 
 :درهم 1.000لواجب ثابت قدره  تخضع- ألف

 كيلوغرام 1000محضر التسليم ........... أكثر من  -
 
 
 :درهم 500لواجب ثابت قدره  تخضع-باء  
- ............................................... 

 :درهم 300لواجب ثابت قدره  تخضع-جيم

I - النسبية الواجبات 
....................................................... 

II- الواجبات الثابتة 
 :درهم 1.000لواجب ثابت قدره  تخضع- ألف

 كيلوغرام 1000محضر التسليم ........... أكثر من  -
رخص وأذون محالت استهالك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول  -

 ونظائرها؛
 :درهم 500لواجب ثابت قدره  تخضع-باء 
- ............................................... 

 :درهم 300لواجب ثابت قدره  تخضع-جيم

 

إلى البحث عن  سعيا

موارد مالية مهمة 

للخزينة، ومراعاة لصحة 

وأمن المواطنين، 

وخاصة منهم الشباب 

نقترح تطبيق واجب 

التمبر الثابت المحدد في 
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..............................................  
 :درهم 200لواجب ثابت قدره  تخضع-دال 
1°- . ................................................ 

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

وأذون محالت استهالك المشروبات الكحولية أو  رخص-7°
 الممزوجة بالكحول ونظائرها؛

 ................................................ -هاء

..............................................  
 :درهم 200لواجب ثابت قدره  تخضع-دال 
1°- . ................................................ 

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

وأذون محالت استهالك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول  رخص-7°
 ؛ونظائرها

 ................................................ -هاء
 ) .الباقي ال تغيير فيه (

رخص درهم على  1.000

وأذون محلات استهلاك 

المشروبات الكحولية أو 

الممزوجة بالكحول 

 .ونظائرها

 

 54: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 أخرى ورسوم واجبات :الثالث كتابالــــ

 التمبر واجبات :األول القسم

 الواجبات تعريفة: 252 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 الواجبات النسبية -
...................................................... 

II- الواجبات الثابتة 
 :درهم 1.000لواجب ثابت قدره  تخضع- ألف

........................................................ 
 :درهم 500لواجب ثابت قدره  تخضع-باء 

I - الواجبات النسبية 
...................................................... 

II- الواجبات الثابتة 
 :درهم 1.000لواجب ثابت قدره  تخضع- ألف

........................................................ 
 :درهم 500لواجب ثابت قدره  تخضع-باء 

 

إلى البحث عن موارد  سعيا

مالية مهمة للخزينة، ومراعاة 

لصحة وأمن المواطنين، 

وخاصة منهم الشباب نقترح 

تطبيق واجب التمبر الثابت 
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 ...................................... تجديد لها؛ طاقة -
 كيلومترا في الساعة؛ 30محضر التسلم .............  -
 جوازات السفر وكل تمديد لها؛ -
 

 
 :درهم 300لواجب ثابت قدره  تخضع-جيم

.................................................. 
 ) .الباقي ال تغيير فيه (

 ...................................... تجديد لها؛ طاقة -
 كيلومترا في الساعة؛ 30محضر التسلم .............  -
 جوازات السفر وكل تمديد لها؛ -
بطاقات الدخول إلى قاعات اللعب بالمالهي، مهما  -

  كانت مدة صالحيتها؛
 :درهم 300لواجب ثابت قدره  تخضع-جيم

.................................................. 
 ) .الباقي ال تغيير فيه (

درهم على  500المحدد في 

بطاقات الدخول إلى قاعات 

اللعب بالملاهي، مهما كانت 

 .مدة صلاحيتها

 55: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 أخرى ورسوم واجبات :الثالث كتابالــــ

 التمبر واجبات :األول القسم

 الواجبات تعريفة: 252 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 الواجبات النسبية -
...................................................... 

II- الواجبات الثابتة 
 :درهم 1.000لواجب ثابت قدره  تخضع- ألف

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

I - الواجبات النسبية 
...................................................... 

II- الواجبات الثابتة 
 :درهم 1.000لواجب ثابت قدره  تخضع- ألف

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

 

إلى البحث عن موارد  سعيا

مالية مهمة للخزينة، ومراعاة 

لصحة وأمن المواطنين، 
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 :درهم 500لواجب ثابت قدره  تخضع-باء 
 ...................................... تجديد لها؛ طاقة -
 كيلومترا في الساعة؛ 30محضر التسلم .............  -
 جوازات السفر وكل تمديد لها؛ -

 
 :درهم 300لواجب ثابت قدره  تخضع-جيم

.................................................. 
 ) .الباقي ال تغيير فيه (

 :درهم 500لواجب ثابت قدره  تخضع-باء 
 ...................................... تجديد لها؛ طاقة -
 كيلومترا في الساعة؛ 30محضر التسلم .............  -
 جوازات السفر وكل تمديد لها؛ -
 .الصغير والكبير وحدة من السكار 1.000لكل  -

 :درهم 300لواجب ثابت قدره  تخضع-جيم
.................................................. 

 ) .الباقي ال تغيير فيه (

وخاصة منهم الشباب نقترح 

تطبيق واجب التمبر الثابت 

درهم عن كل  500المحدد في 

وحدة من السكار  1000

 الصغير والكبير.

 56: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 أخرى ورسوم واجبات :الثالث كتابالــــ

 التمبر واجبات :األول القسم

 الواجبات تعريفة: 252 المادة
 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

I - الواجبات النسبية 
...................................................... 

II- الواجبات الثابتة 
 :درهم 1.000لواجب ثابت قدره  تخضع- ألف
 :درهم 500لواجب ثابت قدره  تخضع-باء 
 :درهم 300لواجب ثابت قدره  تخضع-جيم
  :درهم 100لواجب ثابت قدره  تخضع-هاء

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

I - الواجبات النسبية 
...................................................... 

III- الواجبات الثابتة 
 :درهم 1.000لواجب ثابت قدره  تخضع- ألف
 :درهم 500لواجب ثابت قدره  تخضع-باء 
 :درهم 300لواجب ثابت قدره  تخضع-جيم
  :درهم 100لواجب ثابت قدره  تخضع-هاء

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

 

إلى البحث عن موارد  سعيا

مالية مهمة للخزينة، ومراعاة 

لصحة وأمن المواطنين، 

وخاصة منهم الشباب نقترح 

تطبيق واجب التمبر الثابت 

درهم عن كل  100المحدد في 

الخمور من هيكتوليتر 
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 ....................................................... 
 
 
 

 :درهم 20لواجب ثابت قدره  تخضع-طاء
.................................................. 

 

 ....................................................... 
للهيكتوليتر عمليات بيع وتسليم الخمور والمشروبات  -

 الممزوجة بالكحول؛
 :درهم 20لواجب ثابت قدره  تخضع-طاء

.................................................. 
 ) .الباقي ال تغيير فيه (

الممزوجة والمشروبات 

 .بالكحول

 

 

 57: رقم التعديل

 6 المادة
 للضرائب العامة المدونة

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 
III .-  تنسخ ابتداء من فاتح يناير

 100و VI-8، أحكام المواد2020

ائب  178و من المدونة العامة للرصر

 السالفة الذكر. 

 
III .-  أحكام 2020تنسخ ابتداء من فاتح يناير ،

من المدونة  178و 116و 100و VI-8المواد

ائب السالفة الذكر.   العامة للرصر

 
حمالءمة مع التعديل ال ي المادة  مقت 

ر
 بخصوص أعاله 91ف

ر  ح  ،إعفاء عموالت وسطاء التأمير من  116نسخ المادة نقت 

ي المنبع من 
ر
يبة ف ائب المتعلقة بحجز الرصر المدونة العامة للرصر

ر  كات التأمير   لسمارستها: مبلغ العموالت الممنوحة من لدن رسى
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 مرتين المكررة 6 المادة
 العمومية الديون تحصيل مدونة

ر أحكام الم التاىلي  النحو عىل وتتمم تغتر  ،2020يناير فاتح من ابتداء بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية،  15.97رقم  القانون نم 104و 102 ادتير
يف الظهتر  بتنفيذه الصادر ي  1.00.175رقم  الرسى

ر
ها تم (، كما2000ماي  3) 1421من محرم  28الصادر ف  :وتتميمها تغيتر

 58: رقم التعديل

 مرتین المكررة 6 المادة
 العمومیة الديون تحصیل مدونة

 الحائزين واألغیار لديهم المودع التزامات: امسالخ الباب 

 : 102 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

تب عىل اإلشعار للغتر الحائز، التسليم الفوري للمبالغ  يت 
 ، ر ر السابقتير ي المادتير

ر
ي حوزة األغيار المشار إليهم ف

ر
الموجودة ف

تب عىل اإلشعار للغتر الحائز،   خويلالتيت 
ي حوزة ا لملكيةالفوري ل

ر
لمبالغ الموجودة ف

ي حدود 
ر
، ف ر ر السابقتير ي المادتير

ر
 األغيار المشار إليهم ف

 التخويل" على المادة ھذه تنص أن يجب

 ،"الفوري التسليم" وعدم" للملكية الفوري
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ائب والرسوم والديون  ي حدود مبلغ الرصر
ر
األخرى المطلوب ف

 أداؤها. 

وطة  يمتد مفعول هذا التسليم إىل الديون بأجل أو الديون المرسى
 . ر ي للمدين عىل األغيار الحائزين المتابعير

 الت 

ائب والرسوم والديون األخرى المطلوب  مبلغ الرصر
 أداؤها. 

يمتد مفعول هذا التسليم إىل الديون بأجل أو 
ي للمدين عىل األغيار 

وطة الت  الديون المرسى
 . ر  الحائزين المتابعير

 

 في حقه ممارسته من الملزم ليتمكن وذلك

 المادتين مقتضيات عليه تنص الذي الطعن

 الديون تحصيل مدونة من 120و 119

 .العمومية

 59: رقم التعديل

 مرتین المكررة 6 المادة
 العمومیة الديون تحصیل مدونة

 الحائزين واألغیار لديهم المودع التزامات: الخامس الباب 

 : 104 المادة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

يمكن إلزام األغيار الحائزين أو المودع لديهم 
ر  ي المادتير

ر
، بنفس أعاله 101و 100المشار إليهم ف

ر أنفسهم بدفع  الطرق المستعملة ضد الملزمير
المبالغ الموجودة لديهم والمتمتعة بامتياز الخزينة 
إىل المحاسب المكلف بالتحصيل باستثناء اللجوء 

.  إىل مسطرة اإلكراه ي
 البدنر

يمكن إلزام األغيار الحائزين أو المودع لديهم المشار 
ر  ي المادتير

ر
، بنفس الطرق أعاله 101و 100إليهم ف

ر أنفسهم بدفع المبالغ  المستعملة ضد الملزمير
الموجودة لديهم والمتمتعة بامتياز الخزينة إىل 
المحاسب المكلف بالتحصيل باستثناء اللجوء إىل 

ي 
، وذلك بعد استصدار مسطرة اإلكراه البدنر

سند تنفيذي من لدن رئيس المحكمة 
اإلدارية بصفته قاضيا لألمور 

 المستعجلة. 

 لديهم المودع أو الحائزين األغيار يقوم أن يصح ال

 النعدام وذلك تلقائية، بصفة الملزمين مكان

 حكم استصدار وجب وبالتالي. المباشرة مسؤوليتهم

 تطبيق قبل اإلدارية المحكمة رئيس لدن من قضائي

 .كذلك األغيار حقوق لحماية المادة ھذه مقتضيات
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 60: رقم التعديل

 8 المادة
 بالخارج المنشأة والموجودات الممتلكات برسم التلقائیة التسوية

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي
. - I التطبيق نطاق 

 تعريف1 -

 التلقائية بالتسوية متعلقة إبرائية مساھمة تحدث

 قبل المملوكة، بالخارج المنشأة والموجودات برسمالممتلكات

 2 في إليهم المشار األشخاص طرف من ،2019شتنبر  30

 وللتشريع للصرف المنظمة مخالف للقوانين بشكل أدناه

 .الجبائي

 المعنيون األشخاص2 -

 واالعتباريين الذاتيين األشخاص اإلبرائية المساھمة ھذه تهم

 ضريبي موطن أو اجتماعي مقر أو إقامة على المتوفرين

-3 في عليها المنصوص المخالفات ارتكبوا بالمغرب والذين

I بالظهير المنظم الصرف على ميدان الرقابة في أدناه 

 1379ال آخر ربيع من 14بتاريخ  1.59.358 رقم الشريف

 أو بالممتلكات بالخارج المتعلق (1959أكتوبر  17)

بها  المرتبطة الجبائية المخالفات وكذا األجنبية بالعمالت

 .للضرائب العامة المدونة في عليها والمنصوص

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

. - I التطبيق نطاق 

 تعريف1 -

 برسم التلقائية بالتسوية متعلقة إبرائية مساھمة تحدث

شتنبر  30 قبل المملوكة، بالخارج المنشأة والموجودات الممتلكات

مخالف  بشكل أدناه 2 في إليهم المشار األشخاص طرف من ،2019

 .الجبائي وللتشريع للصرف المنظمة للقوانين

 المعنيون األشخاص2 -

واالعتباريين  الذاتيين األشخاص اإلبرائية المساھمة ھذه تهم

بالمغرب  ضريبي موطن أو اجتماعي مقر أو إقامة على المتوفرين

ميدان  في أدناه I-3 في عليها المنصوص المخالفات ارتكبوا والذين

بتاريخ  1.59.358 رقم الشريف بالظهير المنظم الصرف على الرقابة

بالممتلكات  المتعلق (1959أكتوبر  17) 1379ال آخر ربيع من 14

بها  المرتبطة الجبائية المخالفات وكذا األجنبية بالعمالت أو بالخارج

شريطة أن تكون للضرائب  العامة المدونة في عليها والمنصوص

بالخارج قد تم تملكها قبل فاتح يناير والموجودات هذه الممتلكات 

2014.  
- 3 .......................................... 

 

 تعيد أن ارتأت الحكومة أن بما
 تم التي االبرائية المساھمة نفس

 لسنة المالية قانون في اعتمادھا

 الفريق في فإننا ،2014
 االقتصار يتم أن نقترح االستقاللي

 التي والممتلكات الموجودات على

 2014 يناير فاتح قبل تملكها تم



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

625 
 

 

 

 

 61: رقم التعديل

 8 المادة
 بالخارج المنشأة والموجودات الممتلكات برسم التلقائیة التسوية

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

. - I التطبيق نطاق 
II-  ................. .............. ................. 

III- نسب وأداء المساهمة االبرائية 
 المساهمة نسب-1

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

نبة عن أداء المساهمة  -2   االبرائيةاآلثار المت 
 ينتج عن أداء ...................................... 

ائب.   ....................................... المدونة العامة للرصر
 

 

 

IV-  ................................... 

. - I التطبيق نطاق 
II-  ............... .............. ................... 

III- المساهمة االبرائية نسب وأداء 
 المساهمة نسب-1

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

نبة عن أداء المساهمة االبرائية-2   اآلثار المت 
 ينتج عن أداء ...................................... 

ائب. ...............   ........................ المدونة العامة للرصر

 رصد حصيلة المساهمة االبرائية-3

ترصد حصيلة المساهمة االبرائية لفائدة صندوق دعم 
 .  التماسك االجتماع 

IV-  ................................... 

) ي بدون تغيتر
 
 )الباف

 

 التماسك دعم صندوق على الحاصل للضغط نظرا
 نقترح موارده، من الرفع أجل ومن االجتماعي،

 .الحساب لهذا االبرائية المساھمة حصيلة رصد

 

 



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

626 
 

 

 
 62: رقم التعديل

 

 9 المادة
 الدولة ضد الصادرة األحكام تنفیذ

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

ر  ر  عىل يتعير ر  الدائنير  قضائية أحكام أو لسندات الحاملير
  باألداء يطالبوا أال الدولة ضد نهائية تنفيذية

ا
 أمام إل

 .العمومية لإلدارة بالرصف اآلمر مصالح
ي 
ر
ي  قرار صدور حالة ف

ي  قضان 
ء قوة اكتسب نهان  ي

 السى
ي 
، مبلغ بأداء الدولة يدين به، المقصر ر ر  معير  األمر يتعير
 من ابتداء يوما (60) ستون أقصاه أجل داخل برصفه
ي  القرار تبليغ تاري    خ

ي  ذكره السالف القضان 
ر
 حدود ف

انية المفتوحة المالية االعتمادات ر   .بالمتر
ر   الالزمة االعتمادات إدراج بالرصف اآلمرين عىل يتعير
ي  القضائية األحكام لتنفيذ 

ر
 المتاحة اإلمكانات حدود ف

انياتهم، ر ي  النفقة أدرجت وإذا  بمتر
ر
ر  اعتمادات ف  أنها تبير

ي  الحكم تنفيذ  عندئذ يتم كافية، غتر 
 األمر عت   القضان 

ر  المبلغ برصف ي  المعير
ر
 المتوفرة االعتمادات حدود ف

انية، ر  التدابتر  كل باتخاذ بالرصف اآلمر يقوم أن عىل بالمتر
ورية ي  المبلغ ألداء الالزمة االعتمادات لتوفتر  الرصر

 المتبف 
ي 
ر
انيات ف ر  .الالحقة السنوات متر
 أموال تخضع أن األحوال من حال بأي يمكن ال أنه غتر 

 .الغاية لهذه للحجز الدولة وممتلكات

 :التالية لالعتبارات المادة ھذه نرفض االستقاللي الفريق في إننا )تنسخ(

 السلط فصل بمبدأ واضحا مسا يشكل الدولة على القضائية االحكام تطبيق عدم لكون -
 القضائية السلطة واستقالل السلط لفصل أسس األخير ھذا أن إذ ،دستوريا عليه المنصوص

 أعمال على لرقابته القضاء بسط في يتجلى ما وھذا الديمقراطي، لالختيار وصيانة حماية
 ذلك على نص كما تمييز بدون األحكام بتنفيذ إال نجاعة لها تكون لن التي اإلدارة وتصرفات

 ؛"للجميع ملزمة القضاء عن ةالصادر النهائية األحكام"  أن فيه جاء الذي 126 الفصل

 على الدولة من اوسطو امباشر اإجهاز يعتبر الدولة على القضائية االحكام تطبيق عدم لكون -
 مبادئ مع يتعارض كما ،وأحكامها القضائية السلطة لمقررات ارتحقيو ،المتقاضين حقوق
 ؛العمومية لسلطةل اتقديسو والنزاھة العدالة

 من للعديد يسببه أن يمكن وما االقتصادي مستوىال على قطف يتجلى ال 9 المادة خطر نإ -

 في أخالقي ھو ما إلى يتعداه بل ،(والصغيرة المتوسطة منها خاصة) والمقاوالت المستثمرين
 ھذه يحترم أن المواطن من ننتظر فكيف وأحكامه القضاء تحترم ال الدولة كانت فإذا المجتمع،

 أحكامها؟ وينفذ السلطة
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 63: رقم التعديل

 مرتین المكررة 15 المادة
 للخزينة الخصوصیة الحسابات

 :المسمى خصوصیة ألمور الخصوصي الحساب احداث

 " صندوق دعم المشاري    ع االستثمارية بالمناطق الحدودية " 

ح  التعليل  النص المقي 

I- .رغبة   
 
لتحقيق تنمية وتطوير المناطق الحدودية والرفع من مستواها  حسابات ضبط من التمكن ف

 ،  يسم " خصوصية ألمور مرصد ، حساب2020 يناير فاتح من ابتداء يحدثاالقتصادي واالجتماع 
 موارده بقبض آمرا بالمالية المكلف الوزير " ويكون صندوق دعم المشاري    ع االستثمارية بالمناطق الحدودية

 .ورصف نفقاته

II- .الحساب ھذا يتضمن: 

 :الدائن الجانب في  

 ؛العامة الميزانية من المدفوعة المبالغ –

 مساھمة المقاوالت والمؤسسات العمومية في إطار اتفاقي؛ –

 مساھمة المنظمات والهيئات الدولية؛ –

 ؛والوصايا الهبات –

  .المختلفة الموارد –
   
 
 :المدين الجانب ف

 المتعلقة ب: نفقات إنعاش االستثمار بالمناطق الحدودية –

 اقتناء أو كراء العقارات الالزمة إلنجاز االستثمار؛ ~

 التكوين المهني؛ ~

 التجهيزات األساسية لدعم ھذه االستثمارات؛ ~

 الدعم المقدم للمقاوالت قصد تحفيزھا على االستثمار في ھذه المناطق. ~

 

 وضعية تعرف التي الحدودية المناطق في لالستثمار تشجيعا
 في كبير وخصاص مرتفعة، جد لليطالة ونسب ھشة اقتصادية

 فإننا الشغل، لفرص والمحدثة المنتجة الخاصة االستثمارات

 .المناطق بهذه االستثمار لدعم خاص صندوق إحداث نقترح
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 64التعديل رقم: 

 26المادة 
 إحداث مناصب مالية

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي
ماليا برسم الميزانية منصبا  23.112يتم إحداث 

 .2020العامة للسنة المالية 
منصبا ماليا لفائدة الوزارات  23.062 -1

 والمؤسسات التالية:
 
 
 
 
 
 
 
منصبا ماليا  50يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع  -2

 على مختلف الوزارات.

 

 
 

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

العامة للسنة المالية  منصبا ماليا برسم الميزانية 23.112يتم إحداث 
2020. 

 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية: 23.262 -1

تخصص وجوبا في الوزارات التي ال تشترط القدرة البدنية 
لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة حسب مدلول القانون اإلطار 

المتعلق بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة  97.13رقم 
 1.16.52الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم والنهوض بها، 

( النسبة المئوية 2016أبريل  27) 1437رجب  19بتاريخ 
المحددة لفائدتهم بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية 

 الجاري بها العمل.
يمكن تنظيم مباريات مشتركة بين الوزارات أو المؤسسات أو 

 قة.مباريات مشتركة خاصة باألشخاص في وضعية إعا
منصبا ماليا على مختلف  250يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع  -2

منها لفائدة  200المؤسسات وتخصص الوزارات أو 
 األشخاص في وضعية إعاقة

يمكن تنظيم مباريات مشتركة بين الوزارات أو المؤسسات أو 
 مباريات مشتركة خاصة باألشخاص في وضعية إعاقة.

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

 
يهدف هذا التعديل إلى إيجاد الحل القانوني الالزم والصيغة العملية 
لتفعيل حقيقي للنسبة المئوية المخصصة من المناصب المالية 
لألشخاص في وضعية إعاقة وتنظيم مباراة خاصة بهم ومشتركة 

 درة البدنية.بين القطاعات الوزارية التي ال تتطلب الق
كما يهدف التعديل إلى ضمان حسن تطبيق مقتضيات الظهير 

 10) 1414ربيع األول  22الصادر في  1.92.30الشريف رقم 
المتعلق بالرعاية  07.92( بتنفيذ القانون رقم 1993شتنبر 

 2.97.218االجتماعية لألشخاص المعاقين، وكذا المرسوم رقم 
( بتطبيق 1997ديسمبر  19) 1418من شعبان  18الصادر في 

المتعلق بالرعاية االجتماعية للمكفوفين  05.81القانون رقم 
 1.82.246وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

(. والقانون رقم 1982ماي  6- 1402من رجب  11بتاريخ 
المتعلق بالرعاية االجتماعية لألشخاص المعاقين الصادر  07.12

من ربيع األول  22بتاريخ  1.92.30يف رقم بتنفيذه الظهير الشر
 (1993سبتمبر  10) 1414
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 65التعديل رقم: 

 المكررة 26المادة 
 حذف المناصب المالية الشاغرة على إثر إحالة الموظفين الذين يشغلونها على التقاعد

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

للسنة المالية  8.96رقم من قانون المالية  43المادة تغيير 

 .............. كما تم تغييرها وتتميمها. 1997.1996

 تحذف المناصب التي ظلت شاغرة ......................

 ......................................................إلى التقاعد.

 وتحذف ...................................... إلى التقاعد.

السابقة على المناصب المحتفظ بها احكام الولا تطبق 

لموظفي البلاط الملكي وإدارة الدفاع الوطني ورجال التسيير 

    والصف بالقوات المساعدة .............

وموظفي وزارة العدل وكذا موظفي المديرية ....................... 

بة الوطني وموظفي المديرية العامة لمراق للأمنالعامة 

التراب الوطني وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون 

 وإعادة الإدماج وموظفي المديرية العامة للوقاية المدنية.

للسنة المالية  8.96من قانون المالية رقم  43المادة تغيير 

 .............. كما تم تغييرها وتتميمها. 1997.1996

 ..........تحذف المناصب التي ظلت شاغرة ............

 ......................................................إلى التقاعد.

 وتحذف ...................................... إلى التقاعد.

السابقة على المناصب المحتفظ بها احكام الولا تطبق 

لموظفي البلاط الملكي وإدارة الدفاع الوطني ورجال 

    المساعدة .............التسيير والصف بالقوات 

وموظفي وزارة العدل وكذا موظفي ....................... 

الوطني وموظفي المديرية العامة  للأمنالمديرية العامة 

لمراقبة التراب الوطني وموظفي المندوبية العامة لإدارة 

السجون وإعادة الإدماج وموظفي المديرية العامة للوقاية 

 المدنية.

كذلك االحكام السابقة على المناصب الشاغرة المتعلقة وال تطبق 
 باألطر الطبية وشبه الطبية لدى وزارة الصحة.

 
تعرف من وزارة الصحة خصاصا كبيرا 
جدا على مستوى األطر الصحية، الشيء 
الذي تكون له انعكاسات سلبية عميقة على 
مستوى صحة المواطنين وعلى مستوى 

األمر استفحاال التعليم ببالدنا. ومما يزيد 
األعداد الكبيرة والمتزايدة من الموظفين 
الذين يحالون على التقاعد كل سنة بهذا 
القطاع. هذا ناهيك على أن المناصب المالية 
التي يتم إحداثها لسد الخصاص تبقى دائما 
بدون فائدة أمام العدد الكبير من الموظفين 
الذين يحالون كل سنة على التقاعد. لذلك 

االحتفاظ بالمناصب التي يتم شغرها نقترح 
بسبب اإلحالة على التقاعد من أجل سد 
الخصاص المسجل على مستوى هذا 

 القطاع.
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 التعديالت املقدمة من طرف 

 املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية
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 تعديالت املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية  

 2020للسنة املالية  70.19حول مشروع قانون املالية رقم 
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 1التعديل رقم : 

 األول الجزء
 املالي  للتوازن  العامة املعطيات

 

 

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

 األول الجزء
 املالي للتوازن  العامة املعطيات

 األول  الباب

 العمومية باملوارد املتعلقة األحكام

I . - استيفائها في املأذون  واملوارد الضرائب 

 األولى املادة

I. -   والتنظيمية التشريعية للنصوص وفقا املختصة، الجهات تستمر 

 خالل القيام في القانون، هذا أحكام مراعاة ومع العمل بها الجاري 

 : 2020 املالية السنة

 للدولة؛ املخصصة والدخول  والحاصالت الضرائب باستيفاء - 1

 املخصصة والدخول  والرسوم والحاصالت الضرائب باستيفاء - 2

 ذلك لها املخول  والهيئات العمومية واملؤسسات الترابية للجماعات

 .القانون  بحكم

  . - II أداة كل إلى واللجوء باالقتراض التمويل في للحكومة يؤذن 

 .القانون  هذا في املقررة الشروط وفق أخرى  مالية

III  . - غير أو مباشرة ضريبة كل ................................................ 

 الجباية بأعمال قاموا الذين األشخاص .....................................................

 األول الجزء
 املالي للتوازن  العامة املعطيات

 األول  الباب

 العمومية باملوارد املتعلقة األحكام

I . - استيفائها في املأذون  واملوارد الضرائب 

 األولى املادة

I. -   والتنظيمية التشريعية للنصوص وفقا املختصة، الجهات تستمر 

 خالل القيام في القانون، هذا أحكام مراعاة ومع العمل بها الجاري 

 : 2020 املالية السنة

 للدولة؛ املخصصة والدخول  والحاصالت الضرائب باستيفاء - 1

 املخصصة والدخول  والرسوم والحاصالت الضرائب باستيفاء - 2

 ذلك لها املخول  والهيئات العمومية واملؤسسات الترابية للجماعات

 .القانون  بحكم

  . - II أداة كل إلى واللجوء باالقتراض التمويل في للحكومة يؤذن 

شريطة عدم تفويت المرافق ، القانون  هذا في املقررة الشروط وفق أخرى  مالية

 .العمومية ذات الصبغة االجتماعية
III  . - غير أو مباشرة ضريبة كل ................................................ 

 الجباية بأعمال قاموا الذين األشخاص .....................................................

 
نتحفظ عن منح الترخيص باالقتراض للحكومة بصيغ  

تقول أنها "مبتكرة" بصيغة التعميم دون أن توضح ذلك 

بشكل دقيق، ونتخوف أن يكون ذلك على حساب تفويت 

 املرافق العمومية ذات الصبغة االجتماع
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 2التعديل رقم : 

 3املادة 

 الرسوم الجمركية و الضرائب غير املباشرة 
 

 

 

 

 

 

 التعليل  التعديل املقترح األصليةاملادة 

 نظام تعريفي تفضيلي

 تستورد ..............................من الضرائب و الرسوم  :  – 1 -: 164الفصل 

 البضائع ................................................................. .أ

 <<.................................................................................. 

         .................................................................................. << 

        ................................................................................... << 

 ...................................................................................>> ع 

 .......................>> غ ( .................................................................

 >> ف ( .......................................................................................

 >> ق ( ........................................................................................

 .....................................................>> ك ( ..................................

 >> ل ( .......................................................................................

   األشياء واملعدات ذات الطابع التربوي و العلمي والثقافي املعدة للتعليم ( م>> 

 نظام تعريفي تفضيلي

 تستورد ..............................من الضرائب و الرسوم  :  – 1 - :164الفصل 

 البضائع ................................................................. .أ

.................................................................................. << 

         ................ <<.................................................................. 

        ................................................................................... << 

 ...................................................................................>> ع 

 ( ........................................................................................>> غ 

 >> ف ( .......................................................................................

 ........................................................................................>> ق ( 

 >> ك ( .......................................................................................

 ......................>> ل ( .................................................................

األشياء و املعدات ذات الطابع التربوي و العلمي والثقافي املعدة للتعليم  ( م>> 

 والتكوين باملؤسسات العمومية.

 

لضمان تمكين املؤسسات العمومية للتربية والتكوين من هذه األشياء 

واملعدات دون املساس بالقدرة الشرائية ألوسع الفئات املجتمعية 

 مدرسة في املدرسة العمومية.املت
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 3التعديل رقم : 

 5املادة 

 الضريبة الداخلية على االستهالك 

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

 

ط" بعده مبالغ الرسوم "  –ح" "  –"]ت"  –تحدد وفقا للجدول "أ"  -9الفصل 

املفروضة على البضائع واملصوغات املشار إليها في الفصل األول أعاله واملفصلة في هذا 

 الفصل:

 املكوس الداخلية على االستهالك املشروبات والكحول املرتبة على أساس الكحول  -أ(

 

قادير امل وحدة التحصيل بيان املنتجات

 )بالدرهم(

 

املياه الغازية أو غير الغازية  -(1

الليمون ........................واملياه 

 الحامض:

 أ ( املياه  ..................................

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الجعة ) البيرة ( :  2

 

 جعة بدون كحول ................أ ( 

 ب ( جعات أخرى ....................

 ( الخمور ............................... 3

 

 هيكتولتر

 حجم

 

 

 

 

 

 

 

 
 

هيكتولتر  – 2

 حجم

 كذلك

 كذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550.00 

 

900.00 

1000.00 

800.00 

 

ط" بعده مبالغ الرسوم املفروضة على "  –ح" "  –"]ت"  –تحدد وفقا للجدول "أ"  -9الفصل 

 البضائع واملصوغات املشار إليها في الفصل األول أعاله واملفصلة في هذا الفصل:

 املكوس الداخلية على االستهالك املشروبات والكحول املرتبة على أساس الكحول  -أ(
 

املقادير  وحدة التحصيل املنتجات بيان

 )بالدرهم(

املياه الغازية أو غير الغازية واملياه  -(1

 الليمون الحامض:........................

 أ ( املياه  .....................................................

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

 

 

 

و  ،مشتقاتهو  لحليباملحضرة با ائر عصس( ال

غ 5املحالة بإضافة نسبة أقل من عصائر الفواكه 

 مل 100من السكر في كل 

و  ،مشتقاتهو  الحليباملحضرة ب ائر عصش(   ال

أو غ  5املحالة بإضافة نسبة عصائر الفواكه 

 مل 100أكثرمن السكر في كل 
 

 ( الجعة ) البيرة ( :  2

 أ ( جعة بدون كحول ............

 ب ( جعات أخرى .....................

 ( الخمور ............................ 3

 

 

 هيكتولتر

 حجم

 

 هيكتولتر

 

 هيكتولتر

 

 

 
 

هيكتولتر  – 2

 حجم

 كذلك

 كذلك

هيكتولتر  – 3

 حجم

 

 

 
 

.0054 
 

50.00 

 

 

 

 
 
 

550.00 

 

900.00 

1000.00 

800.00 

 

يهدف هذا التعديل إلى الرفع من مبالغ الرسوم املفروضة على 

وعصائر الفواكه  ،مشتقاتهو  لحليباملحضرة با ائرعصال

التي تحتوي على نسب عالية من السكر للحفاظ على  ،املحالة

 الصحة والحد من انتشار داء السكري. 
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4 ......................................... ) 

 

هيكتولتر  – 3

 حجم

 
 

4 ................................................ )  
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 4التعديل رقم : 

 الضريبة على الشركات  –املدونة العامة للضرائب   - 6املادة 

 التعليل  التعديل املقترح ملادة األصليةا

 الإلعفاءات -6ملادة ا

االعفاءات الدائمة من الضريبة و فرضها باألسعار املخفضة بصفة                

 دائمة 

 .................................... -الف.   

 االعفاءات املتبوعة بفرض دائم للضريبة بأسعار مخفضة  -باء.      
1. ................................... 

2. ......................................... 

3. ............................................. 

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

5. .............................................. 

 تتمتع املنشآت التي تزاول انشطتها في مناطق التسريع الصناعي : - 6

( سنوات املحاسبية االولى 5باإلعفاء من مجموع الضريبة طوال الخمس ) -

 املتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في االستغالل 

ادناه فيما  -19و بفرض الضريبة عليها بالسعر املنصوص عليه في املادة   -

 بعد هذه املدة 

ات التي غير انه تخضع للضريبة على الشركات وفق شروط القواعد العامة الشرك 

 تزاول انشطتها في هذه املناطق في اطار ورش اشغال البناء او  التركيب 

البحر االبيض املتوسط و كذا الشركات املتدخلة في -تستفيد الوكالة الخاصة طنجة

البحر -انجاز و تهيئة و استغالل و صيانة مشروع املنطقة الخاصة للتنمية طنجة

التسريع الصناعي املشار اليها في املادة االولى االبيض املتوسط و املقامة في مناطق  

السالف الذكر من االمتيازات املمنوحة  2.02.644من املرسوم بقانون رقم 

 للمنشآت املقامة في املناطق املذكورة 

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

 ) الباقي اليتغر (

 الإلعفاءات -6املادة 

االعفاءات الدائمة من الضريبة و فرضها باألسعار املخفضة بصفة                

 دائمة 

 .................................... -الف.   

 االعفاءات املتبوعة بفرض دائم للضريبة بأسعار مخفضة  -باء.         
1. ................................... 

2. ......................................... 

3. ............................................. 

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

5. .............................................. 

و  تتمتع املنشآت التي تزاول انشطتها في مناطق التسريع الصناعي - 6

 :تي تزاول أنشطتها باملناطق النائيةالشركات ال

( سنوات املحاسبية 5باإلعفاء من مجموع الضريبة طوال الخمس ) -

 االولى املتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في االستغالل 

ادناه فيما  -19و بفرض الضريبة عليها بالسعر املنصوص عليه في املادة  -

 بعد هذه املدة 

ير انه تخضع للضريبة على الشركات وفق شروط القواعد العامة الشركات التي غ

 تزاول انشطتها في هذه املناطق في اطار ورش اشغال البناء او  التركيب 

البحر االبيض املتوسط و كذا الشركات املتدخلة في -تستفيد الوكالة الخاصة طنجة

البحر -الخاصة للتنمية طنجةانجاز و تهيئة و استغالل و صيانة مشروع املنطقة 

االبيض املتوسط و املقامة في مناطق  التسريع الصناعي املشار اليها في املادة االولى 

السالف الذكر من االمتيازات املمنوحة  2.02.644من املرسوم بقانون رقم 

 للمنشآت املقامة في املناطق املذكورة 

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

 ) الباقي اليتغر (

 

من أجل تشجيع االستثمار في املناطق النائية والذي من شأنه خلق حركية 

 جتماعية وتقليص الفوارق املجالية.اقتصادية وا
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 5التعديل رقم :  
 6املادة  

 املدونة العامة للضرائب

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية
 

 سعر الضريبة -.19ملادة ا

I.- السعر العادي للضريبة 

 تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي:

 التالية : التصاعديةباألسعار  -ألف

 السعر مبلغ الربح الصافي )بالدرهم(

 10% 300.000يساوي أو يقل عن  -

  20% 1.000.000إلى  300.001من  -

 31% 1.000.000يفوق 

والهيئات املعتبرة في حكمها  فيما يخص مؤسسات االئتمان    37%بسعر  -باء

التأمين وإعادة  وشركات مقاوالتو وبنك املغرب وصندوق اإليداع والتدبير 

 التأمين.

يراد بمقاوالت التامين و اعادة التامين في مدلول هذه املدونة مقاوالت التامين 

مين التكافلي و كذا صناديق و اعادة التامين و مقاوالت التامين و اعادة التا

 التامين التكافلي و صناديق اعادة التامين التكافلي
.................................................................... 

 األسعار النوعية للضريبة  -

  %15يحدد السعر النوعي للضريبة في 

فيما يخص املنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق التسريع الصناعي،  -

( سنوات املحاسبية املعفاة املنصوص  5، فيما بعد مدة الخمس ) 

 أعاله ؛° ( 6 –باء  -  I)  6عليها في املادة 

II 6فيما يخص شركات ......................املعفاة املنصوص عليها في املادة  (I  -  باء– 

 أعاله.(  4°

 

 سعر الضريبة -.19ملادة ا

I.- السعر العادي للضريبة 

 تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي:

 التالية : التصاعديةباألسعار  -ألف

 السعر مبلغ الربح الصافي )بالدرهم(

 10% 300.000يساوي أو يقل عن  -

  20% 1.000.000إلى  300.001من  -

 31% 1.000.000يفوق 

فيما يخص مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها  37%بسعر  -باء 

وشركات  وبنك املغرب وصندوق اإليداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين

 االتصاالت السلكية والالسلكية.

 

 

 

 
 

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

II-  األسعار النوعية للضريبة 

  %15يحدد السعر النوعي للضريبة في 

و الشركات فيما يخص املنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق التسريع الصناعي  -

( سنوات  5فيما بعد مدة الخمس ) ، التي تزاول أنشطتها باملناطق النائية

 أعاله ؛° ( 6 –باء  -  I)  6املحاسبية املعفاة املنصوص عليها في املادة 

  I)  6فيما يخص شركات ..........................املعفاة املنصوص عليها في املادة  -

 أعاله° ( 4 –باء  -

 يهدف هذا التعديل إلى:

 

التي تخص في هذه الفئة الفاعلين في مجال االتصاالت إدراج   .1

مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها وبنك املغرب وصندوق 

ودلك ألنهم )الفاعلون  ،اإليداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين

 .الدولة  في مجال االتصاالت( يستفيدون من احتكار توفره لهم

لمساهمة في تمويل االقتصاد لإشراك الفاعلين في مجال االتصاالت  .2

 الوطني؛

وتخصيص الشركات التي تزاول أنشطتها باملناطق النائية بسعر  .3

، لتشجيعها على االستثمار في هذه املناطق %15نوعي في حدود ضريبة 

 وخلق حركية اقتصادية واجتماعية وتقليص الفوارق املجالية.
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 6التعديل رقم :  
 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

 

 خصوم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة 28 - .املادة

 25الضريبة كما هو محدد في املادة يخصم من مجموع الدخل املفروضة عليه 

 أعاله؛

 

I. .................................................................................... 

II. ..................................................................................... 

III.  خمسين سنة  %10في حدود  –ألف ........................................

 كاملة من العمر.

خصم  ال يمكن لهإذا كان الخاضع للضريبة ال يتقاض ى سوى دخول أجور، 

من  %50في حدود إال مبلغ األقساط املطابقة لعقد أو عقود تأمين تقاعده 

صافي أجرته الخاضعة للضريبة املحصل عليها بشكل منتظم خالل مزاولة 

 "ألف" أدناه. – II – 59نشاطه و ذلك طبقا ألحكام املادة 

 غير أنه في حالة توفر الخاضع للضريبة .............................................

 

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

 )الباقي ال تغيير فيه(

 خصوم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة 28 - .املادة

 25يخصم من مجموع الدخل املفروضة عليه الضريبة كما هو محدد في املادة 

 أعاله؛

 

I. .................................................................................... 

II. ..................................................................................... 

III.  خمسين سنة  %10في حدود  –ألف ........................................

 كاملة من العمر.

خصم  فإن بإمكانهإذا كان الخاضع للضريبة ال يتقاض ى سوى دخول أجور، 

من  %20في حدود  إالمبلغ األقساط املطابقة لعقد أو عقود تأمين تقاعده 

صافي أجرته الخاضعة للضريبة املحصل عليها بشكل منتظم خالل مزاولة 

 "ألف" أدناه. – II – 59نشاطه و ذلك طبقا ألحكام املادة 

 في حالة توفر الخاضع للضريبة .............................................غير أنه 

 

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

 )الباقي ال تغيير فيه(

 

 

 

 

 )فإن بإمكانه(: تدقيق لغوي 1التعديل 

 

يرمي الى توسيع مداخيل الدولة من الضريبة على الدخل اتجاه فئة  :2التعديل 

غالبيتها ذات أجور مرتفعة، والتي تلجأ الى ذريعة التأمين للتقاعد لالستفادة 

 من هذه الخصوم، وهو ما يعتبر نوعا من التهرب الضريبي، وتكاليف جبائية.

ر التي تفوق علما أنه حسب الجدول الذي مكنتنا منه الحكومة، فإن األجو 

من مجموع املساهمة  % 69.8درهم سنويا تشكل حصة األسد بنسبة  180.000

 الضريبية على الدخل.
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 7التعديل رقم :  
 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 

  

 

 

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

 اإلعفاءات 57- املادة

 الضريبة على الدخل:تعفى من 

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

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

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

°21-.......................................................... 

 واحدة؛ مرة إال املذكور  اإلعفاء من

املدفوع لفائدة ذوي حقوق املوظفين املدنيين والعسكريين  الوفاة رصيد -°22

 التابعين للدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية، بموجب واألعوان

 ؛ القوانين و النصوص التنظيمية الجاري بها العمل

طبقا  األجر والتعويضات املدفوعة للمجندين في الخدمة العسكرية، -°23

 للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل."

 

 اإلعفاءات 57- املادة

 الضريبة على الدخل:تعفى من 

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

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

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

°21-.......................................................... 

 واحدة؛ مرة إال املذكور  اإلعفاء من

املدفوع لفائدة ذوي حقوق املوظفين املدنيين والعسكريين  الوفاة رصيد -°22

 واألعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية، بموجب

 ؛ القوانين و النصوص التنظيمية الجاري بها العمل

طبقا  األجر والتعويضات املدفوعة للمجندين في الخدمة العسكرية، -°23

 للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل."

 املتقاعدين. و التعويضات املدفوعة ألرامل املعاشات 24°

 

 

 االجتماعية املقهورة.من أجل حماية القدرة الشرائية لهذه الفئة 



 2020للسنة املالية  70.19مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

641 
 

 8التعديل رقم : 
 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 

 

 

 

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

 اإلعفاءات 57- املادة

 تعفى من الضريبة على الدخل:

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

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

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

°21-.......................................................... 

 ة؛واحد مرة إال املذكور  اإلعفاء من

املدفوع لفائدة ذوي حقوق املوظفين املدنيين والعسكريين  الوفاة رصيد -°22

 واألعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية، بموجب

 ؛ القوانين و النصوص التنظيمية الجاري بها العمل

طبقا  األجر والتعويضات املدفوعة للمجندين في الخدمة العسكرية، -°23

 للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل."

 

 اإلعفاءات 57- املادة

 تعفى من الضريبة على الدخل:

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

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

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

°21-.......................................................... 

 واحدة؛ مرة إال املذكور  اإلعفاء من

املدفوع لفائدة ذوي حقوق املوظفين املدنيين والعسكريين  الوفاة رصيد -°22

 التابعين للدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية، بموجبواألعوان 

 ؛ القوانين و النصوص التنظيمية الجاري بها العمل

طبقا  األجر والتعويضات املدفوعة للمجندين في الخدمة العسكرية، -°23

 للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل."

 املتقاعدين والتعويضات املدفوعة ألرامل املعاشات 24°

مجموع املبالغ املخصصة كتعويض عن البحث ضمن أجور الباحثين و   25°

 أساتذة التعليم العالي

 
من أجل تحفير البحث العلمي ببالدنا ملا له من انعكاسات إيجابية على تطوير 

 مناهج البحث والتأطير بمؤسسات ومعاهد التعليم العالي
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 9التعديل رقم :  
 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

  

 

 

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية
 

  – 60 – .املادة

I - ديد صافي الدخل املفروضة عليه الضريبة على الدخل برسم املعاشات لتح

واإليرادات العمرية، يطبق على املبلغ اإلجمالي للمعاشات واإليرادات املفروضة 

عليه الضريبة مع خصم، إن اقتض ى الحال، االشتراكات واألقساط املشار إليها في 

 ) أعاله تخفيض جازفي نسبته:IVو  III( 59املادة  

 168.000% من املبلغ اإلجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن  55 -

 درهم،

 % ملا زاد عن ذلك 40 -

III –  : األجور املدفوعة للرياضيين املحترفين 

لتحديد صافي الدخل 

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

من املبلغ االجمالي لهذه األجور  %40خصم جزافي نسبته ................... 

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

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

 ) الباقي ال يتغير (

 

  – 60 – .املادة .

I - ديد صافي الدخل املفروضة عليه الضريبة على الدخل برسم املعاشات لتح

واإليرادات العمرية، يطبق على املبلغ اإلجمالي للمعاشات واإليرادات املفروضة 

عليه الضريبة مع خصم، إن اقتض ى الحال، االشتراكات واألقساط املشار إليها في 

 ) أعاله تخفيض جازفي نسبته:IVو  III( 59املادة  

 168.000الذي يساوي أو يقل عن من املبلغ اإلجمالي السنوي  % 06 -

 درهم،

 % ملا زاد عن ذلك 40 -

 III –  : األجور املدفوعة للرياضيين املحترفين 

لتحديد صافي الدخل 

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

من املبلغ االجمالي لهذه األجور  %40خصم جزافي نسبته  ...................

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

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

 ) الباقي ال يتغير (

 

 

اتجاه الوطن، وحماية من أجل انصاف هذه الفئة االجتماعية التي أدت واجبها 

 قدرتها الشرائية في مرحلة عمرية يحتاجون فيها الى الرعاية.
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 10التعديل رقم :  

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

 سعر الضريبة -.73ملادة ا

I.- حدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل:ي 

 شريحة ...... -

 درهم؛ 50000إلى  30001بالنسبة لشريحة الدخل من  10% -

 درهم؛ 60000إلى  50001بالنسبة لشريحة الدخل من  20% -

 درهم؛ 80000إلى  60001. بالنسبة لشريحة الدخل من 30% -

 درهم؛ 180000إلى  80001. بالنسبة لشريحة الدخل من 34% -

 بالنسبة ملا زاد عن ذلك.  % 38-

 
II .-  أسعار خاصة 

 يحدد سعر الضريبة على النحو التالي: 

 % : 10 –باء 

ر أعاله دون اعتبا 15فيما يخص املبالغ اإلجمالية املبينة في املادة  -°1

 الضريبة على القيمة املضافة؛ 

 سعر الضريبة -.73ملادة ا
I.- حدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل:ي 

 شريحة ...... -

 درهم؛ 90.000إلى  60.001بالنسبة لشريحة الدخل من  10% -

 درهم؛ 120.000إلى  190.00بالنسبة لشريحة الدخل من  20% -

 درهم؛ 150.000إلى  1120.00. بالنسبة لشريحة الدخل من 30% -

 درهم؛ 180000إلى  1150.00. بالنسبة لشريحة الدخل من 34% -
 بالنسبة ملا زاد عن ذلك.  % 38

   
II .-  أسعار خاصة 

 يحدد سعر الضريبة على النحو التالي: 

 % : 10 –باء 

°1........................................................................................ 

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

 % فيما يخص: 15- جيم

 أعاله، الذي I-61شار إليها في املادة يبة املاملبلغ االجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضر –°4

 . مع خصم اقتطاع الشطر األول من هذه الضريبة(  درهم 120.000يفوق مائة وعشرين ألف )

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

 )الباقي دون تغيير(

 إلى :   ينالتعديل ينيرمي هذ

الرفع من سقف االعفاء من الضريبة على الدخل في إطار دعم الطبقات   -1

 درهم  3000الدنيا و التي ال يتعدى دخلها 

 

 لتعليل هدا التعديل :

درهم كان يؤدي ضريبة على الدخل ال  180.000فإن الدي كان له دخل عقاري يصل إلى 

درهما إن لم يكن له مداخيل  21.000درهما في حين أنه يجب عليه االن أداء  15.848تتعدى 

 .أخرى خاضعة للضريبة على الدخل

 

من أجل إقرار مبدأ التصاعدية في سعر الضريبة على الدخل املفروضة على 

 الدخول العقارية.
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  2 1(ينسخ) -°2

 I-61املبلغ االجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة املشار إليها في املادة -°35

 ( درهم. 120.000أعاله، الذي يقل عن مائة وعشرين ألف)

 % فيما يخص: 15- جيم

أعاله،  I-61الجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة املشار إليها في املادة ااملبلغ –°4

 الذي

 (  درهم. 120.000يساوي أو يفوق مائة وعشرين ألف )

 

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

 )الباقي دون تغيير(
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 11التعديل رقم :  

 املدونة العامة للضرائب  6املادة 

  

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

 األعباء العائليةالخصم من  –.  74املادة 

 الفرع الثاني

 التخفيضات من الضريبة 

 .الخصم عن األعباء العائلية - 74املادة  

1 I -.( درهما من املبلغ السنوي للضريبة اعتبارا 360يخصم ما قدره ثالثمائة وستون )

 II يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص يعوله حسب مدلول  لألعباء العائلية التي

غير أن مجموع املبالغ املخصومة عن األعباء العائلية ال يمكن أن يتجاوز  .دةمن هذه املا

 درهما )2160ألفين ومائة وستين )

. II  .األشخاص الذين يعولهم الخاضع للضريبة هم:  

 ألف( زوجته ؛

ـ أال يكون  : باء( أوالده من صلبه وأوالد غيره الذين يأويهم بصورة شرعية في بيته بشرط 

منهم دخل يفوق مجموعه السنوي جزء الدخل املعفى الوارد في جدول  لكل واحد

غير أن شرط  .أعاله ؛  I - 73حساب الضريبة على الدخل املنصوص عليه في املادة 

(  25ـ أال يتجاوز سنهم خمسا وعشرين ) 2السن ال يسري على املصابين بعاهة تحول 

 سنة بينهم وبين كسب معيشتهم بأنفسهم

رأة الخاضعة للضريبة من الخصم برسم األعباء العائلية، وذلك فيما يتعلق تستفيد امل .

بزوجها وبأوالدها إذا كانت نفقتهم تجب عليها شرعا، وفق الشروط املنصوص عليها 

كل تغيير يطرأ خالل شهر معين على الوضعية العائلية للخاضع للضريبة، يجب  .أعاله

.شروط تطبيق - 75املادة  .املوالي للشهر الذي طرأ فيهأن يراعى ابتداء من الشهر األول 

الخصم من الضريبة عن األعباء العائلية يطبق الخصم برسم األعباء العائلية، استنادا 

 85و 82إلى البيانات الواردة في اإلقرارين بمجموع الدخل املنصوص عليهما في املادتين 

بمعاش وكانت الضريبة املستحقة عليه  إذا كان الخاضع للضريبة أجيرا أو منتفعا .أدناه

أدناه، فإن املبلغ الواجب خصمه برسم األعباء  156تحجز في املنبع عمال بأحكام املادة 

 العائلية يستنزل من مبلغ الضريبة املحجوز في املنبع

 الخصم من األعباء العائلية –.  74املادة 

 الفرع الثاني

 التخفيضات من الضريبة 

 .الخصم عن األعباء العائلية - 74املادة  

1.- I  من املبلغ السنوي للضريبة اعتبارا  ( درهما006خمس مائة )يخصم ما قدره

 II يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص يعوله حسب مدلول  لألعباء العائلية التي

ثالثة مكن أن غير أن مجموع املبالغ املخصومة عن األعباء العائلية ال ي .من هذه املادة

 درهما )3600آالف )

. II  .األشخاص الذين يعولهم الخاضع للضريبة هم:  

 ألف( زوجته ؛

ـ أال يكون  : باء( أوالده من صلبه وأوالد غيره الذين يأويهم بصورة شرعية في بيته بشرط 

لكل واحد منهم دخل يفوق مجموعه السنوي جزء الدخل املعفى الوارد في جدول 

غير أن شرط  .أعاله ؛  I - 73الضريبة على الدخل املنصوص عليه في املادة حساب 

(  25ـ أال يتجاوز سنهم خمسا وعشرين ) 2السن ال يسري على املصابين بعاهة تحول 

 سنة بينهم وبين كسب معيشتهم بأنفسهم

لق تستفيد املرأة الخاضعة للضريبة من الخصم برسم األعباء العائلية، وذلك فيما يتع .

بزوجها وبأوالدها إذا كانت نفقتهم تجب عليها شرعا، وفق الشروط املنصوص عليها 

كل تغيير يطرأ خالل شهر معين على الوضعية العائلية للخاضع للضريبة، يجب  .أعاله

.شروط تطبيق - 75املادة  .أن يراعى ابتداء من الشهر األول املوالي للشهر الذي طرأ فيه

ألعباء العائلية يطبق الخصم برسم األعباء العائلية، استنادا الخصم من الضريبة عن ا

 85و 82إلى البيانات الواردة في اإلقرارين بمجموع الدخل املنصوص عليهما في املادتين 

إذا كان الخاضع للضريبة أجيرا أو منتفعا بمعاش وكانت الضريبة املستحقة عليه  .أدناه

أدناه، فإن املبلغ الواجب خصمه برسم األعباء  156تحجز في املنبع عمال بأحكام املادة 

 العائلية يستنزل من مبلغ الضريبة املحجوز في املنبع

 

، والحفاظ 2008من أجل مراجعة هذا الخصم الذي لم تتم مراجعته منذ سنة 

على القدرة الشرائية لألسر وتحسين دخلها من مدخل الخصم من األعباء 

 على معيلي العائلة.العائلية، وتخفيف العبء الضريبي 
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 12التعديل رقم :  
 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

  

 

 

 

 

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

 اإلعفاء دون الحق في الخصم –.  91املادة 

 تعفى من الضريبة .................................................

I  .-   البيوع الواقعة على السلع التالية غير املستهلكة في مكان البيع  -.ألف

 : 

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

 السكر ................................................ ) سكاروز (؛ – °3

 ) تنسخ (التمور امللففة املنتجة باملغرب؛  – 4°

 منتجات ........................................... – °5

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

 ) الباقي اليتغير (

 

 اإلعفاء دون الحق في الخصم –.  91املادة 

 .................................................تعفى من الضريبة 

I  .-   البيوع الواقعة على السلع التالية غير املستهلكة في مكان البيع  -.ألف

 : 

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

 ..................... ) سكاروز (؛السكر ........................... – °3

 التمور امللففة املنتجة باملغرب؛ – 4°

 منتجات ........................................... – °5

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

 ) الباقي اليتغير (

على أثمنة التمور الن هذا االجراء الذي قدمته الحكومة من شأنه التأثير باالرتفاع 

 التي تشكل مادة حيوية وأساسية في مائدة كل املغاربة.
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 13التعديل رقم :  
 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 

 

 

 

 

 

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

 اإلعفاء من الخصم –.  92املادة 

I.  تعفى من الضريبة................................................. 

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

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

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

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

 Méningite )األدوية ................................ و مرض التهاب السحايا  – °19

 و اللقاحات وكذا األدوية التي ..  (

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

 

 ) الباقي اليتغير ( 

 اإلعفاء من الخصم –.  92املادة 

I. ................................................. تعفى من الضريبة 

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

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

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

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

 Méningite )األدوية ................................ و مرض التهاب السحايا  – °19

 األدوية التي .. واللقاحات وكذا و مرض التصلب اللويحي  (

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

 ) الباقي اليتغير (

 RAMEDأوال: الن هذا املرض غير مضمن في سلة عالجات 

درهم  30.000و  20.000ثانيا: ألنه وهو مكلف، بحيث تصل تكلفة عالجه مابين 

 شهريا، وهو مايشكل عبئا ماديا ثقيال على املريض وأسرته.
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  14رقم :   التعديل
 6املادة 

 العامة للضرائباملدونة 

 

 

 

 

 

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

  األسعار املخفضة  99املادة   

 تخضع للضريبة بالسعر املخفض ك  

 من الحق في الخصم :  7 %البالغ  – °1

 عمليات البيع و التسليم املتعلقة باملنتجات املبينة بعده ك 

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

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

 الصابون املنزلي ) في شكل قطع أو كتل ( . -

 ) تنسح (  -
 

  األسعار املخفضة  99املادة 

 تخضع للضريبة بالسعر املخفض ك  

 من الحق في الخصم :  7 %البالغ  – °1

 عمليات البيع و التسليم املتعلقة باملنتجات املبينة بعده ك 

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

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

 الصابون املنزلي ) في شكل قطع أو كتل ( . -

السيارة املسمات " السيارة االقتصادية" وجميع املنتجات واملواد الداخلة في  -

 صنعها، و كذا خدمات تركيب السيارة االقتصادية املذكورة.

ويتوقف السعر املشار إليه أعاله على املنتجات و املواد الداخلة في صنع السيارة 

االقتصادية و على خدمات تركيبها على استيفاء االجراءات املحددة بنص 

  تنظيمي. 

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

 )الباقي دون تغيير(

 

 

للطبقة املتوسطة التي تقتني تشتري وتمتلك مثل هذا اجراء يمس بالقدرة الشرائية 

 هذه النوعية من السيارات
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 15رقم :   التعديل 
 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 

 

 

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

 

  اإلعفاءات  123املادة 

 تعفى من الضريبة على القيمة املضافة حين االستيراد : 

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

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

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

 دة للسرطان .....................................................األدوية املضا – °37

و   ( Méningite )و مرض التهاب السحايا  .............................................

 األدوية التي  يفوق ..............اللقاحات و كذا 

 درهما؛  588..........................مبلغ 

 
 

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

 )الباقي دون تغيير(

 

 

 

 

  اإلعفاءات  123املادة 

 تعفى من الضريبة على القيمة املضافة حين االستيراد : 

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

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

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

 األدوية املضادة للسرطان ..................................................... – °37

ومرض    )Méningite  (و مرض التهاب السحايا  .............................................

 األدوية التي  يفوق .............. واللقاحات وكذا التصلب اللويحي

 درهما؛  588..........................مبلغ 

 

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

 دون تغيير()الباقي 

 

 

 

 
 أعاله 92املالئمة مع تعديل املادة 
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 16رقم :   التعديل
 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 

 

 

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

 

 الجزاءات عن املخالفات لألحكام املتعلقة بحق االطالع–.  185املادة 

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

II  .–  ( درهم عن كل حساب، عند االخالل  2.000تطبق غرامة قدرها ألفي )

بااللتزام املتعلق بالتعريف باملعلومات املنصوص عليه في الفقرةاألولى من املادة 

214 – V –  "أدناه . و تطبق نفس الغرامة عند االخالل بااللتزام املتعلق ألف "

" ألف"  V – 214باإلدالء باملعلومات املنصوص عليه في الفقرة الثانية من املادة 

 أدناه، بما في ذلك اإلدالء بمعلومات ناقصة أو غير كافية أو خاطئة.

III  .– ملالية بإشهاد تطبق على أصحاب الحسابات الذين ال يدلون للمؤسسات ا

ذاتي يمكن من تحديد إقاماتهم الضريبية ، و عند االقتضاء اإلقامات الضريبية 

 – V – 214للمستفيدين الفعليين من هذه الحسابات ، املنصوص عليهم في املادة 

( درهم عن كل صاحب  1.500" باء " أدناه ، غرامة قدرها ألف و خمسمائة ) 

 حساب.

دالء أصحاب الحسابات عمدا بمعلومات خاطئة و تطبق نفس الغرامة عند إ

 للهيئات السالفة الذكر  

 

 

 

 

 

 الجزاءات عن املخالفات لألحكام املتعلقة بحق االطالع–.  185املادة 

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

II  .–  عن كل حساب، عند  ( درهم 5.000خمسة آالف ) تطبق غرامة قدرها

االخالل بااللتزام املتعلق بالتعريف باملعلومات املنصوص عليه في الفقرةاألولى من 

ألف" أدناه . و تطبق نفس الغرامة عند االخالل بااللتزام "  – V – 214املادة 

"  V – 214ادة املتعلق باإلدالء باملعلومات املنصوص عليه في الفقرة الثانية من امل

 ألف" أدناه، بما في ذلك اإلدالء بمعلومات ناقصة أو غير كافية أو خاطئة.

III  .–  تطبق على أصحاب الحسابات الذين ال يدلون للمؤسسات املالية بإشهاد

ذاتي يمكن من تحديد إقاماتهم الضريبية ، و عند االقتضاء اإلقامات الضريبية 

 – V – 214حسابات ، املنصوص عليهم في املادة للمستفيدين الفعليين من هذه ال

 عن كل صاحب حساب. ( درهم 3.000ثالثة ألف ) قدرها " باء " أدناه ، غرامة 

و تطبق نفس الغرامة عند إدالء أصحاب الحسابات عمدا بمعلومات خاطئة 

 للهيئات السالفة الذكر  

 

 

وسط بين الغرامة  االقتراح الذي نتقدم به، نعتبره منطقيا، بحيث يشكل معدل

، بغاية 2020املعمول بها حاليا، وما تقدمه الحكومة في مشروع قانون املالية لسنة 

 تحقيق الجانب الزجري لهذه الجزاءات
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 17رقم :   التعديل
 6املادة  

 املدونة العامة للضرائب

 

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

 أحكام انتقاليةدخول حيز التطبيق و   -247ادة امل

XII-  يعفى املنعشون العقاريون .................................................................. –ألف 

 

XVI-  ألف االمتيازات املمنوحة للمنعشين العقاريين 

يعفى املنعشون العقاريون، سواء أكانوا أشخاص معنويين أو ذاتيين، الخاضعون 

لنظام النتيجة الصافية الحقيقية فيما يخص جميع عقودهم و أنشطتهم وكذا 

أعاله من  I-°28 -92الدخول املتعلقة بإنجاز مساكن اجتماعية كما هو محدد في املادة 

 الضرائب و الواجبات التالية : 

 

 الضريبة على الشركات؛  -                              

 الضريبة على الدخل؛ -

 واجبات التسجيل و التمبر.   -

ال يستفيد من هذا اإلعفاء إال املنعشون العقاريون الذين يباشرون عملياتهم في 

إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر  للتحمالت و يكون  الغرض 

( سكن اجتماعي، موزع على  500جاز برنامج بناء ما اليقل عن خمسمائة ) منها إن

 ( سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم أول رخصة للبناء. 5فترة أقصاها خمس ) 

 

 
 

و يمكن للمنعشين العقاريين إبرام اتفاقية مع الدولة بنفس الشروط املنصوص 

سكن اجتماعي بالوسط (  100عليها إلنجاز برنامج بناء ما ال يقل عن مائة ) 

 القروي.

 غير أنه يمكن ................................................................................

 )الباقي ال تغيير فيه(

 

 دخول حيز التطبيق و أحكام انتقالية  -247ادة امل

XII-  يعفى املنعشون العقاريون .................................................................. –ألف 

 

XVI-  ألف االمتيازات املمنوحة للمنعشين العقاريين 

يعفى املنعشون العقاريون، سواء أكانوا أشخاص معنويين أو ذاتيين، الخاضعون 

ع عقودهم و أنشطتهم وكذا لنظام النتيجة الصافية الحقيقية فيما يخص جمي

 ، و مساكن مخصصة للطبقة الوسطىالدخول املتعلقة بإنجاز مساكن اجتماعية 

 أعاله من الضرائب و الواجبات التالية :  I-°28 -92كما هو محدد في املادة 

 الضريبة على الشركات؛  -                              

 الضريبة على الدخل؛ -

 واجبات التسجيل و التمبر.   -

ال يستفيد من هذا اإلعفاء إال املنعشون العقاريون الذين يباشرون عملياتهم في 

إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر  للتحمالت و يكون  الغرض 

(  200و مائتي ) ، ( سكن اجتماعي  300مائتي ) منها إنجاز برنامج بناء ما اليقل عن 

(  5خمس  ) موزعين على فترة أقصاها  مخصص للطبقة الوسطى سكن

 تبتدئ من تاريخ تسليم أول رخصة للبناء. سنوات

و يمكن للمنعشين العقاريين إبرام اتفاقية مع الدولة بنفس الشروط املنصوص 

( سكن اجتماعي بالوسط  100عليها إلنجاز برنامج بناء ما ال يقل عن مائة ) 

 القروي.

 كن ..........................................................................غير أنه يم

 )الباقي ال تغيير فيه(

 

 

 

عروض للسكن   إلى تشجيع املنعشين العقاريين على توفير يهدف هذا التعديل 

 الحصول  فيخاصة بالطبقة الوسطى لتلبية طلب مئات اآلالف من هذه العائالت 

، خاصة وأن سوق العقار ال يوفر على سكن الئق وعلى امتالك سكن شخص ي

مساكن موجهة للطبقة املتوسطة من جهة، من جهة أخرى ليست هناك إجراءات 

محفزية موجهة لهذه الطبقة لتمكينها من الحق في الولوج الى السكن، بحيث هناك 

 عليه في املادة... صاجراء وحيد بهذا الصدد وهذا املنصو 
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 18رقم :  التعديل

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية
  

 دخول حيز التطبيق و أحكام انتقالية  -247ادة امل

XII-  يعفى املنعشون العقاريون .................................................................. –ألف 

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

XXVIII  .– .........................بصفة انتقالية و بصرف النظر عن 

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

 . 2018و  2017و  2016.......... بإقرار تصحيحي برسم السنوات املحاسبية 
 

 ....... 2020يجب أن يدلي الخاضع للضريبة بهذا اإلقرار قبل فاتح أكتوبر 

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

 . 2020............................... قبل انصرام شهري سبتمبر و ديسمبر من سنة 

 و يستفيد الخاضعون للضريبة الذين يدلون باإلقرار................................

 ..........................................................................عليها هذه املدونة.
 

اقبة الجبائية بالنسبة لكل سنة من  و عالوة على إلغاء الجزاءات السالفة الذكر ، يعفى من املر

 ي :السنوات املحاسبية املشار إليها أعاله و التي كانت موضوع هذا اإلقرار التصحيح

الخاضعون للضريبة الذين يساوي أو يفوق رقم أعمالهم املصرح به برسم آخر سنة محاسبية  -

( درهم دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة و الذين يدلون  20.000.000عشرين مليون ) 

بهذا اإلقرار مشفوعا بمذكرة تفسيرية يعدها خبير محاسب حول التصحيحات التي تم إدخالها في 

 حاسبتهم؛م

الخاضعون للضريبة الذين يقل رقم أعمالهم املصرح به برسم آخر سنة محاسبية عن عشرين  -

( درهم دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة و الذين يدلون بهذا  20.000.000مليون ) 

اإلقرار مشفوعا بمذكرة تفسيرية يعدها محاسب معتمد حول التصحيحات التي تم إدخالها في 

 اسبتهم.مح

اقبة الجبائية املنصوص عليها  و يعفى كذلك الحضعون للضريبة الذين يدلون بهذا اإلقرار من املر

في الفقرة السابقة بعد استطالع رأي اإلدارة بصفة مباشرة . و يمكن أن يتم اإلدالء بهذا الرأي 

 للخاضع للضريبة أو للمنظمة املهنية التي ينتمي إليها.

 دخول حيز التطبيق و أحكام انتقالية  -247ادة امل

 ) تنسخ (
 

 

 

نتحفظ عن هذا االجراء ألنه يكرس لثقافة اإلفالت من 

العقاب أكثر منه لتأسيس عالقات ثقة املواطنين في 

األشخاص الذين املؤسسات بلدهم، وهو حيف في حق 

يمارسون مواطنتهم الحقة، ويمس بمبدأ املساواة امام 

تحمل التكاليف والواجبات، خاصة فيما يتصل بأداء 

 الضرائب.

عالوة على أنه قد يعتبر تخليا إلدارة الضرائب عن ممارسة 

املهام املنوطة بها في مجال املراقبة الجبائية وهو إجراء 

كل من موقعه، بدل من  يأتي في سياق ومناخ يستلزم منا

ذلك إعطاء إشارات تعزز دولة الحق والقانون، 

 واملمارسات السوية في استكمال البناء الديمقراطي.

 لهذا نقترح نسخ هذه اإلجراءات.
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- .................................................................. 

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

XXIX  .–  بصفة انتقالية و بصرف النظر عن جميع األحكام املخالفة يمكن ألصحاب الدخول

 ......العقارية الذين لم يدلوا ..........................................

، إقرار وفق أو على مطبوع  2020.................................................على أن يودعوا قبل فاتح يوليو 

 نموذجي تعده اإلدارة. 

يتعين على الخاضعين للضريبة السالف ذكرهم أن يؤدوا بشكل تلقائي بالتزامن مع اإلقرار املذكور 

. و يدفع مبلغ هذه 2018بلغ اإلجمالي للدخول العقارية بسنة من امل %10أعاله، مساهمة تساوي 

املساهمة لدى قابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية على 

 أساس بيان إعالم بالدفع تعده اإلدارة.

ليهما يظل األشخاص الذاتيون املعنيون الذين ال يودعوااإلقرار و ال يؤدون املساهمة املنصوص ع

 في هذا البند داخل األجل السالف الذكر خاضعين للقواعد العامة. 
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 19رقم : التعديل

 6املادة  

 املدونة العامة للضرائب

 

 

 

 

 

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

 

 اإلعفاءات 260 -. املادة

 : الضريبة من تعفى

 مع وزنها مجموع يساوي  يقل أو التي لألشخاص العمومي للنقل املعدة العربات -  1°

 ؛ كيلوغرام 3.000 املجرورة مع الحمولة لوزنها األقص ى الحد أو الحمولة

 ؛ )تنسخ( - »2°

 ؛............................................................................................. - »3°

 05-52من القانون رقم  81العربات في عداد التحف، كما هي معرفة باملادة  – °12 

 1.10.07النتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛(  2010فبراير  11)  1431من صفر   26بتاؤيح 

 

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

 )الباقي اليتغر (

 

 

 

 

 اإلعفاءات 260 -. املادة

 : الضريبة من تعفى

 مع وزنها مجموع يساوي  يقل أو التي لألشخاص العمومي للنقل املعدة العربات -  1°

 ؛ كيلوغرام 3.000 املجرورة مع الحمولة لوزنها األقص ى الحد أو الحمولة

 ؛ )تنسخ( - »2°

 ؛............................................................................................. - »3°

 05-52من القانون رقم  81العربات في عداد التحف، كما هي معرفة باملادة  – °12 

 1.10.07طرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم النتعلق بمدونة السير على ال

والعربات التي تتجاوز مدة ، (  2010فبراير  11)  1431من صفر   26بتاؤيح 

  ( سنة ؛ 25استخدامها خمسة  و عشرون ) 
....................................................................................... 

 )الباقي اليتغر (

 

 
يرمي هذا التعديل  إلى تخفيف العبء على كاهل فئة اجتماعية 

من املواطنين ذات قدرة شرائية ضعيفة ، تنتمي غالبيتها 

 بالخصوص للعالم القروي و املناطق النائية و املهمشة
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 20رقم : التعديل

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 

 

 

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

 

 تعريفة الواجبات  -252املادة 

I –  الواجبات النسبية 

 -ألف 

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

  %0.25تخضع لنسبة  –باء 

 ................................................................................. نقذا.

غير أن أحكام الفقرة السابقة ال تطبق 

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

.................. التي تتم من طرفهم ............................................................

 . و كذا تجار التبغ بالتقسيط

 ....................................................................................... -جيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريفة الواجبات  -252املادة 

I –  الواجبات النسبية 

 -ألف 

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

  %0.25تخضع لنسبة  –باء 

 ................................................................................. نقذا.

غير أن أحكام الفقرة السابقة ال تطبق 

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

.............................................................................. التي تتم من طرفهم 

وتجار املواد الغذائية بالتقسيط و و كذا تجار التبغ بالتقسيط 

 تجار القرب .

 ....................................................................................... -جيم 

يهدف هذا التعديل على االحتفاظ باملادة األصلية ملدونة الضرائب التي 

تكرس مبدأ املساواة في آداء واجب التمبر على كل املتدخلين في عملية تسيير 

 و و بيع الفضاءات  االشهار ية

 

تكافؤ الفرص بين فئات تمارس نفس النشاط التجاري ألنها تؤدي في إطار مبدأ 

 أدوارا إجتماعية مهمة.
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 21رقم : التعديل

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

 القسم الثاني

 الباب الرابع

 مقتضيات مختلفة

 

 

 

 القسم الثاني

 الباب الرابع

 مقتضيات مختلفة 

 مكررة 266املادة 

 إحداث الضريبة على الثروة

ضريبة سنوية على الثروة، يؤديها األشخاص  2020تحدث ابتداء من فاتح يناير 

الطبيعيون إلى خزينة الدولة بناء على تصريح إرادي يقدم إلدارة الضرائب التي 

 يتواجد في نفوذها محل سكنى امللزم.

 مكررة مرتين266املادة 

 مفهوم الضريبة على الثروة

ما تفرضه الدولة من واجبات يقصد بالضريبة على الثروة في مفهوم هذا القانون 

مجموع القيمة اإلجمالية للممتلكات التي توجد في ملكية مالية سنوية على 

 عند دخول هذه الضريبة حيز التنفيذ.األشخاص الطبيعيين 

 وتشمل هذه املمتلكات:

 .العقارات 

 والقيم املنقولة. األموال 

 .األصول التجارية 

 .الودائع في الحسابات البنكية 

 .السندات 

 .الحصص 

 .األسهم في الشركات 

  .املمتلكات املتحصل عليها عن طريق اإلرث 

  .التحف الفنية واألثرية 

في إطار البحث عن موارد جديدة لتمويل التكاليف العمومية وتوسيع 

الوعاء الجبائي والسعي نحو تحقيق العدالة الجبائية، فإن املجموعة النيابية 

 2020ملالية لسنة للتقدم واالشتراكية تتقدم بتعديل جوهري في مشروع قانون ا

 .2020ابتداء من فاتح يناير  وذلكضريبة سنوية على الثروة يقض ي بإحداث 

ونعتبر هذا التعديل سبيال نحو الحد من الفوارق االجتماعية الواسعة في 

بلدنا، وانطالقة جديدة من أجل تحقيق األشخاص الذين استفادوا من خيرات 

ت عريضة من املواطنات واملواطنين الوطن ملصالحة جبائية مع الدولة ومع فئا

الذي يشاهدون يوميا مظاهر ثراء فاحش، في الوقت الذي يئنون فيه من الفقر 

والفاقة والحاجة لتحقيق أبسط حاجياتهم اليومية، وعلى فئة األثرياء أداء 

درهم سنويا، وهو مبلغ ال  50.000واجب مالي بسيط لفائدة الدولة ينطلق من 

م ما يملكه هؤالء االشخاص مقابل ما راكموه من ثروة يساوي شيئا ضمن حج

 من باب التضامن في تحمل التكاليف العمومية املختلفة.

وعالقة بهذه الضريبة، فإننا نقترح أن يتم توجيه جزء من عائداتها لتمويل 

  مكررة 15املادة  الذي نقترح إحداثه في  "صندوق دعم منظومة التربية والتكوين"

 أدناه.

. 

القيمة ضع لهذه الضريبة األشخاص الطبيعيون الذين تتجاوز ويخ

هم سقف عشرة ماليين درهم، وفق نسب محددة بشكل اإلجمالية ملمتلكات

 األموال والقيم املنقولةو  العقاراتمعقول تؤدى سنويا إلى خزينة الدولة عن 

 الحصصو  السنداتو  الودائع في الحسابات البنكيةو  األصول التجاريةو 

التحف الفنية و  املمتلكات املتحصل عليها عن طريق اإلرثو  في الشركات األسهمو 

تصريح إرادي يقدم إلدارة الضرائب ، وذلك بناء على الحلي واملجوهراتو  واألثرية

 .التي يتواجد في نفوذها محل سكنى امللزم
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 الحلي واملجوهرات.

 مكررة ثالث مرات 266املادة 

 سعر الضريبة على الثروة

جدول حساب الضريبة على الثروة املفروضة على يحدد على النحو التالي 

 مجموع القيمة اإلجمالية للممتلكات التي توجد في ملكية امللزم:

بالنسبة للقيمة اإلجمالية للممتلكات التي تتراوح بين  0.5% -

 درهم؛ 10.500.000درهم و 10.000.000

بالنسبة للقيمة اإلجمالية للممتلكات التي تتراوح بين  1% -

 درهم؛ 30.000.000درهم و 10.500.001

بالنسبة للقيمة اإلجمالية للممتلكات التي تتراوح بين  1.25% -

  درهم؛ 60.000.000درهم و 30.000.001

بالنسبة للقيمة اإلجمالية للممتلكات التي تزيد قيمتها عن  %.501 -

 درهم. 60.000.000درهم 

 مرات أربعمكررة 266املادة

 التصريح باملمتلكات

بمجموع قيمة ممتلكاته قبل نهاية شهر يونيو إراديا يقدم امللزم تصريحا سنويا 

 من كل سنة مالية.

ويحق لإلدارة العامة للضرائب سلك كل السبل القانونية للتحري حول 

ممتلكات األشخاص الذين لم يقدموا بملء إرادتهم بالتصريح املشار إليه في 

عليها وفق الشكليات واملساطر الفقرة أعاله، ويحق للملزمين التعرض 

 املنصوص عليها في املدونة العامة للضرائب.

وفي حالة إحجام امللزم عن التقدم بهذا التصريح السنوي بالقيمة 

فإننا نقترح التنصيص على حق اإلدارة العامة للضرائب في اإلجمالية لثروته، 

سلك كل السبل القانونية للتحري حول ممتلكات األشخاص الذين لم يقدموا 

 بملء إرادتهم بالتصريح املشار إليه في الفقرة أعاله.

وفي املقابل، ومن باب إعمال دولة الحق والقانون، فإننا نقترح التنصيص 

التعرض على التحريات التي يتعرضون إليها وفق الشكليات على حق امللزمين في 

 واملساطر املنصوص عليها في املدونة العامة للضرائب.
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 22رقم : التعديل

 6املادة 

 التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة

 

 

 

 

 

 

 

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

 السعر و التصفية -. 275 املادة

 من لنفسه الشخص  یسلمه ما على املترتبة للتضامن االجتماعیة املساهمة مبلغ یحدد

 : التالي النسبي الجدول  حسب سكنية،  وحدة لكل الشخص ي، للسكن معد مبنى

 مربع متر لكل بالدرهم السعر املربع باملتر املغطاة املساحة

 معفاة 300أقل من 

 60 400إلى  300من 

 100 500إلى  401من 

 150 500فوق ما 

 ............................................................... السكنية بالوحدة ُيقصد » 

 )فيه تغيير ال الباقي(

 السعر و التصفية -. 275 املادة

 الشخص  یسلمه ما على املترتبة للتضامن االجتماعیة املساهمة مبلغ یحدد

 الجدول  حسب سكنية،  وحدة لكل الشخص ي، للسكن معد مبنى من لنفسه

  :التالي التصاعدي النسبي

 مربع متر لكل بالدرهم السعر املربع باملتر املغطاة املساحة

 معفاة 300أقل من 

 60 400إلى  300من 

 100 500إلى  401من 

 150 500ما فوق 

 ............................................................... السكنية بالوحدة ُيقصد » 

 )فيه تغيير ال الباقي(

 املساهمة مبلغ نقترح اعتماد مبدأ التصاعدية في تحديد

 من لنفسه الشخص  یسلمه ما على املترتبة للتضامن االجتماعیة

من باب تحقيق العدالة الجبائية، ألن الشخص ي  للسكن معد مبنى

 املعيار املحدد اليوم ال ينحو في هذا االتجاه.
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 23رقم : التعديل

 7املادة 

 التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة

 

 

 

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

 7املادة 
 

I  .–  نطاق التطبيق 

 تعريف  – 1 

أوراق بنكية تحدث مساهمة برسم املوجودات املحتفظ بها في شكل 

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

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

III.  سعر املساهمة 

 من مبلغ املوجودات ...... %5يحدد سعر املساهمة في نسبة 

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

 .............................بنكا التي تقيم باملغرب.

IV .– الجزاءات 

 تتعرض مؤسسات ............................................................... 

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

 

 

 

 

 ) تنسخ ( 7املادة 

 

 I .–  نطاق التطبيق 

 تعريف  – 1 

تحدث مساهمة برسم املوجودات املحتفظ بها في شكل أوراق بنكية 

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

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

III.  سعر املساهمة 

 من مبلغ املوجودات ...... %5يحدد سعر املساهمة في نسبة 

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

 .............................بنكا التي تقيم باملغرب.

IV .– الجزاءات 

 تتعرض مؤسسات ................................................................. 

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

 

 

نتحفظ عن هذا االجراء ألنه يكرس لثقافة اإلفالت من العقاب أكثر منه 

لتأسيس عالقات ثقة املواطنين في املؤسسات بلدهم، عالوة على أن هذا اإلجراء 

 عليها القانون.من شأنه أن يضفي الشرعية على أنشطة غير شرعية يعاقب 

 لهذا نقترح نسخ هذه اإلجراءات.
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 24رقم : التعديل

 8املادة 

 التسوية التلقائية برسم املمتلكات و املوجودات املنشأة بالخارج 

 

 

 

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

  8املادة 

 نطاق التطبيق  –. 

 تعريف  – 1 

التلقائية برسم املمتلكات و تحدث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية 

املوجودات املنشأة بالخارج اململوكة ................... 

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

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

III. سب املساهمة اإلبرائية ن 

 تحدد نسب املساهمة اإلبرائية في : 

 أ ( .......................................................................................

 ب( ......................................................................................

 

 .............بنكا التي تقيم باملغرب.................

IV .– الجزاءات 

 الجزاءات عن .................................................................... -1

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

 ) الباقي ال يتغير (

 

 ) تنسخ ( 8املادة 

 I .–  نطاق التطبيق 

 تعريف  – 1 

تحدث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم املمتلكات و 

املوجودات املنشأة بالخارج اململوكة ................... 

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

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

III.  نسب املساهمة اإلبرائية 

 تحدد نسب املساهمة اإلبرائية في : 

 أ ( .......................................................................................

 ......................................................................................ب( 

 

 .............................بنكا التي تقيم باملغرب.

IV .– الجزاءات 

 الجزاءات عن .................................................................... -1

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

 ) الباقي ال يتغير (

 

نتحفظ عن هذا االجراء ألنه يكرس لثقافة اإلفالت من العقاب أكثر منه 

لتأسيس عالقات ثقة املواطنين في املؤسسات بلدهم، عالوة على أن هذا اإلجراء 

ة يعاقب عليها القانون، وقد من شأنه أن يضفي الشرعية على أنشطة غير شرعي

يعتبر تخليا إلدارة الضرائب عن ممارسة املهام املنوطة بها في مجال املراقبة 

الجبائية وهو إجراء يأتي في سياق ومناخ يستلزم منا كل من موقعه، بدل من 

ذلك إعطاء إشارات تعزز دولة الحق والقانون، واملمارسات السوية في استكمال 

 ي.البناء الديمقراط

وعموما، فإن هذا اإلجراء سيدخل حيز التطبيق في إطار االتفاقيات 

الدولية املبرمة من طرف املغرب والتي تمكن من تبادل آلي للمعلومات ألغراض 

جبائية، وبالتالي، ستتمكن إدارة الضرائب ومكتب الصرف من جميع املعلومات 

 الالزمة لالضطالع بمهامها.

 ات.لهذا نقترح نسخ هذه اإلجراء
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 25 رقم :التعديل 

 9املادة 

 تنفيذ األحكام الصادرة ضد الدولة 

 

 

 

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

  9املادة 

- I -  يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية

ضد الدولة أال يطالبوا باألداء إال أمام مصالح اآلمر بالصرف لإلدارة 

 العمومية .

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

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

غير أنه ال يمكن بأي حال من األحوال أن تخضع أموال و ممتلكات الدولة 

 للحجز لهذه الغاية.

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

 ) الباقي ال يتغير (

 

 ) تنسخ ( 9املادة 

الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية  يتعين على -

ضد الدولة أال يطالبوا باألداء إال أمام مصالح اآلمر بالصرف لإلدارة 

 العمومية .

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

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

غير أنه ال يمكن بأي حال من األحوال أن تخضع أموال و ممتلكات الدولة 

 للحجز لهذه الغاية.

 

 

، هو نفسه املوقف الذي 2020من مشروع قانون املالية لسنة  9موقفنا من املادة 

 سبق وأن عبرنا عنه في الكثير من املناسبات.

م مبررات الحكومة عندما تقدمت أمامنا بهذه املادة وحرصها فالبقدر الذي نتفه

على استمرارية املرفق العمومي، ومعالجة ظاهرة تعطيل املرافق العمومية بسبب 

الحجز القضائي على مواردها املادية واملالية، وكبح اشتغالها بشكل طبيعي لخدمة 

وزير ترخيصا برملانيا املرتفقين، فإننا في املقابل نتحفظ على إعطائكم السيد ال

 باستعمال القانون للحيلولة دون تنفيذ االحكام القضائية.

كما أننا لسنا متفقين مع الحكومة في تغليب "منطلق الدولة" على منطق "دولة 

من الدستور الذي ينص على  126الحق والقانون"، إذ ال نفهم كيف يتم تعطيل الفصل 

ضاء ملزمة للجميع"، وأن "السلطات العمومية أن "األحكام القضائية الصادرة عن الق

 امللزمة بتنفيذها".

من مشروع قانون املالية لسنة  9ووعيا منا بموضوعية اإلشكالية التي جاءت املادة 

ملعالجتها، وهي على كل حال إشكالية مرتبطة بإشكاليات أخرى تتصل بتخليق  2020

يفرض علينا التعاون جميعا من الحياة العامة، إال أن املنطق السياس ي والدستوري 

أجل إيجاد الصيغ املثلى ملعالجة هذه الظاهرة املؤرقة، في إطار قانوني آخر وليس في 

 إطار قانون املالية.

وبالتالي، فإننا نلتمس سحب هذه املادة، وتشكيل لجنة للتفكير الجماعي الهادئ 

ي تطرحها، والعودة إلينا والرصين في اإلشكاليات الدستورية والقانونية والسياسية الت

بمقترحات جدية في هذا الصدد، بعيدا عن منطق استباحة الحكومة الستقاللية 

واختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية لتمرير مقتض ى نعتبره خرقا للدستور 

 نصا وروحا وفلسفة، ويمس بحق من الحقوق األساسية التي ضمنها هذا األخير
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 26: رقم  التعديل

 26املادة 

 إحداث منـاصـب مالية

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

 إحداث منـاصـب مالية

 26املادة 
  

 .2020منصبا ماليا برسـم امليزانيـة العامة للسنة املالية  23.112يتـم إحداث 
 منصبا ماليا لفائدة الوزارات واملؤسسات التالية: 23062 -1

  
  

 

 

 

 

 

 

  .منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو املؤسسات 50يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع  –2

عالوة على املناصب املالية املحدثة بموجب الجدول أعاله  - 3

 ،..........................................................................................................................................................................................

 التي ينتمون إليها.......................

 عدد

 املناصب

 املالية

 الوزارات و املؤسسات

9104 

 وزارة الداخلية..................................................

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

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

 ......املجموع...................................................                      23062

 إحداث منـاصـب مالية

 26املادة 
   

 .2020منصبا ماليا برسـم امليزانيـة العامة للسنة املالية  23.262يتـم إحداث 
 منصبا ماليا لفائدة الوزارات واملؤسسات التالية: 23062 -1

 
  

 

 

 

 

 

 

  .منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو املؤسسات 200يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع  – 2

 بخصوص املخصصة لألشخاص في وضعية إعاقة %7مع إحترام نسبة 

 . 2020جميع مناصب الشغل املحدث بمقتض ى قانون املالية لسنة 

 عدد

 املناصب

 املالية

 الوزارات و املؤسسات

9104 

 وزارة الداخلية..................................................

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

............................................................................................................................. 
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عالوة على املناصب املالية املحدثة بموجب الجدول أعاله  - 3
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  -  27: رقم  التعديل

 الحسابات الخصوصية للخزينة

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

 الحسابات الخصوصية للخزينة 

 مكررة 15املادة 

 إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية للخزينة

 يسمى "صندوق دعم منظومة التربية والتكوين"

 

I.  51.17إطار رقم  –رغبة في توفير اإلمكانيات املالية الالزمة ألجرأة سليمة "للقانون 

بتنفيذه الظهير الشريف يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي" الصادر 

 (؛2019أغسطس  9) 1441ذي الحجة  7بتاريخ  1.19.113رقم 

يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020 حساب مرصد ألمور خصوصية للخزينة يسمى 

"صندوق دعم منظومة التربية والتكوين"، ويكون الوزير املكلف بالتربية الوطنية آمرا 

 بقبض موارده وصرف نفقاته.

II. لحساب:يتضمن هذا ا 

 في الجانب الدائن:

 املبالغ املدفوعة من ميزانية الدولة؛ 

 مساهمات الجماعات الترابية في إطار اتفاقي؛ 

 50%  من عائدات الضريبة على الثروة املنصوص عليها في املادة ...... من املدونة

 العامة للضرائب؛

 1% من الضريبة الشركات؛ 

 1% من الضريبة على الدخل؛ 

  املنظمات والهيئات الدولية؛مساهمات 

 موارد الشراكات واالتفاقيات الدولية؛ 

 ؛الهبات والهدايا 

 ة.املوارد املختلف 

هذا املقترح يأتي من الرغبة الجامحة في اإلسراع بتنزيل هذا 

لك عبر تنويع مصادر التمويل وضمان شروط نجاح القانون وذ

مقتضياته خاصة املتعلقة ال سيما فيما يخص تكافؤ الفرص 

وجودة التكوين والتعليم واالنفتاح على اللغات الحية املتداولة في 

الحديثة واالندماج  تعلى التكنولوجياالعالم وكذا االنفتاح 

السلس في سوق الشغل واملساهمة في التنمية املندمجة والدامجة 

 لجميع الفئات ومكونات املجتمع املغربي.

روماني من   IIIوألجل املالءمة نقترح إدراج هذا الصندوق في الالئحة

املتعلقة بالتقييم اإلجمالي ملداخيل أصناف  43الجدول )أ(  من املادة 

"ز" من »، وفي الجدول 2020الحسابات الخصوصية للسنة املالية 

املتعلقة بنفقات الحسابات الخصوصية للخزينة للسنة  52املادة 

 . 2020املالية 
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 في الجانب املدين:

 الحس النقدي وتنمية  ننحو الذكاء وتكوي ةموج ةغوجياهج بيدااعتماد من

وتشجيع البحث العلمي  ،االنفتاح واالبتكار ويربي على قيم املواطنة والقيم الكونية

 ؛والتقني واالبتكار

 مراجعة البرامج ، و تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبيرالرامية إلى  املبادرات

 واعتماد التعددية والتناوب اللغوي؛، واملناهج البيداغوجية

  ضمان حق ولوج التربية ، و جميعالتعليم لفائدة التعميم اإلجراءات الرامية إلى

 في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة؛ والطفالت ألطفاللوالتكوين 

  في املناطق  والطفالت تخويل تمييز إيجابي لفائدة األطفالاإلجراءات الرامية إلى

 به الحضرية، وفي املناطق التي تشكو العجز أو الخصاص؛شالقروية و 

وضع برامج تشجيعية لتعبئة وتحسيس االسر بخطورة االنقطاع عن الدراسة في 

 .ن مبكرةس
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 28: رقم  التعديل

 للخزينةالحسابات الخصوصية 

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

 الحسابات الخصوصية للخزينة

15إحداث املادة  واحدة مكررة مرة   

 

 الحسابات الخصوصية للخزينة

 واحدة مكررة مرة 15املادة 

 إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية للخزينة

 يسمى "صندوق تمويل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية"

I.  26.16توفير اإلمكانيات املالية الالزمة ألجرأة سليمة "للقانون التنظيمي رقم رغبة في 

يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال 

التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية" الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

 (؛2019شتنبر  12) 1441محرم  12بتاريخ  1.19.121رقم 

يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020 حساب مرصد ألمور خصوصية للخزينة يسمى 

"صندوق تمويل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية" ويكون رئيس الحكومة آمرا بقبض 

 موارده وصرف نفقاته.

II. :يتضمن هذا الحساب 

 في الجانب الدائن:

 املبالغ املدفوعة من ميزانية الدولة؛ 

 مساهمات الجماعات الترابية في إطار اتفاقي؛ 

 مساهمات املنظمات والهيئات الدولية؛ 

 موارد الشراكات واالتفاقيات الدولية؛ 

 ؛الهبات والهدايا 

 .املوارد املختلف 

 

 

 القوانين وهو منسياسية بامتياز كانت  إقرار القانون التنظيمي لألمازيغية لحظةاعتبرنا أن 

وبالتالي فإن إخراجها إلى حيز التطبيق يجب أال يكون شأنا حكوميا صرفا، ألنه أمر يهم  ؤسسة،امل

املعنية، السياسية منها وغير  الجميع، مما يستتبع، بالضرورة، تعبئة كافة فعاليات املجتمع

وإدراجها في وتعبئة كافة اإلمكانيات املالية الالزمة لضمان تنزيل مضامين هذا القانون السياسية، 

 ، باعتبارهاثقافة األمازيغية وحمايتها من التلفبلورة حقيقية لل الحياة العامة، ومن أجل ضمان

مهمة وطنية تستدعي تطويرها بتأسيس معاهد للدراسات واألبحاث األمازيغية، وبرعاية الفنانين 

 .قوالشعراء وكل مكونات هذا التراث الفني واملتنوع في إطار ذي بعد ثقافي خال 

املتعلقة  43من الجدول )أ(  من املادة   IIIوألجل املالءمة نقترح إدراج هذا الصندوق في الالئحة

"ز" »، وفي الجدول 2020بالتقييم اإلجمالي ملداخيل أصناف الحسابات الخصوصية للسنة املالية 

 .  2020املتعلقة بنفقات الحسابات الخصوصية للخزينة للسنة املالية   52من املادة 
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 في الجانب املدين:

 حماية اللغة االمازيغية واملحافظة عليها وتنمية إدماجها في الحياة العامة؛ 

  االمازيغية وتعليمها ونشرها؛تيسير تعلم اللغة 

 ؛حماية املوروث الثقافي والحضاري االمازيغي 

  تنمية قدرات التواصل باللغة االمازيغية في إدارات الدولة واملؤسسات العمومية

 والجماعات الترابية؛

 تعزيز البحث العلمي في مجال تطوير اللغة االمازيغية؛ 

 تربية غير النظامية.اعتماد األمازيغية في برامج محو االمية وال 
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 29: رقم  التعديل

 الحسابات الخصوصية للخزينة

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

 الحسابات الخصوصية للخزينة

مكررة 22إحداث املادة   

 

رصدة ألمور خاصةاملالحسابات   

 إحداث حساب مرصد ألمور خاصة 

 يسمى "صندوق النهوض بتشغيل الشباب4

 

I.  ضبط حسابات العمليات املتعلقة بالنهوض بتشغيل الشباب، التمكن من رغبة في

يحدث حساب مرصد ألمور خاصة يسمى "صندوق النهوض بتشغيل الشباب"، يكون 

 الوزير األول هو اآلمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

ويباشر االلتزام بالنفقات وفقا لبرنامج أو لبرامج استعمال يقترحها على الوزير األول 

 املالية والوزير او الوزراء املعنيون بالنفقات املذكورة.وزير 

II. :يتضمن هذا الحساب 

 الحسابات الخصوصية للخزينة

مكررة 22إحداث املادة   

 

 تغيير حساب مرصد ألمور خصوصية للخزينة

 يسمى "صندوق النهوض بتشغيل الشباب

 

I.  التمكن من ضبط حسابات العمليات املتعلقة بالنهوض بتشغيل الشباب رغبة في

يسمى  مرصد ألمور خصوصية، يحدث حساب ومساعدته على البحث عن شغل

رئيس "، يكون واملساعدة على البحث عن شغل"صندوق النهوض بتشغيل الشباب 

 بقبض موارده وصرف نفقاته.هو اآلمر  الحكومة

رئيس ويباشر االلتزام بالنفقات وفقا لبرنامج أو لبرامج استعمال يقترحها على 

 وزير املالية والوزير او الوزراء املعنيون بالنفقات املذكورة. الحكومة

II. :يتضمن هذا الحساب 

 

هذا املقترح يأتي من كون قضية بطالة خريجي 

الجامعات واملعاهد العليا ومؤسسات التكوين 

املنهي الوطنية، بكل تأكيد، لها آثار اقتصادية 

واجتماعية وثقافية ونفسية، بل تمتد إلى اآلثار 

السياسية واألمنية، وهي اآلثار التي تتفاوت من 

 تأثيراتها وتوطينها.حيث 

ومن  كما أصبحت هذه الظاهرة بادية للجميع

وأن أعداد الصعب تجاهلها أو غض الطرف عنها، 

يعني  وهو ما التمدد،آخذة في  هؤالء الخريجون 

في  استثمارهاإهدار طاقات وموارد بشرية تم 

في  عوائد يتم استثمارهادون  ،العملية التعليمية

 .يةعملية إنتاج التنمية الوطن

 تعويض وأمام انسداد هذا األفق، فإن مبادرة

 هذه الفئة التي هي في طور البحث عن شغل،
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 في الجانب الدائن:

 املخصصات .......؛ 

 الدخول املتفرقة؛ 

 في الجانب املدين:

 النفقات ....... بموجب قانون؛ 

 في الجانب الدائن:

 املخصصات .......؛ 

 .الدخول املتفرقة 

 في الجانب املدين:

 النفقات ....... بموجب قانون؛ 

  النفقات املترتبة عن تقديم منح مالية للمعطلين من حاملي الشواهد العليا

 ."وضعية البحث عن شغل"الذين يوجدون في 

وسيصدر قانون تحدد بموجبه قيمة هذه املنح وشروط وكيفيات االستفادة 

لتواجد في "حالة منها ومدتها، والعقوبات املترتبة عن التدليس في التصريح با

  بحث عن شغل".

عبر  من قبل الحكومةمساعدة اجتماعية  ستعتبر

 خاص.صندوق إحداث 
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 30التعديل رقم : 

 الثالث الباب

 الدولة  وتكاليف موارد بتوازن  تتعلق أحكام
 

 

 

 

 

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية

 أخرى  مالية أداة وبكل باالقتراض التمويل في اإلذن
 

  43 :  املادة

 خالل أخرى  مالية أداة وكل اقتراضات إصدار في للحكومة يؤذن

 املقدر املبلغ حدود في الخارج من ، 2020 املالية السنة

   8500 املصلحة 1.1.0.0.0.13.000 بالفصل املسجلة للمداخيل

 - االقتراض حصيلة>> العامة امليزانية من)    22 املورد طبيعة(

 االقتراضات قيمة مقابل

 <<الخارجية

 أخرى  مالية أداة وبكل باالقتراض التمويل في اإلذن
 

  43 :  املادة

 مالية أداة وكل اقتراضات إصدار في للحكومة يؤذن

 حدود في الخارج من ، 2020 املالية السنة خالل أخرى 

 بالفصل املسجلة للمداخيل املقدر املبلغ

    22 املورد طبيعة(   8500 املصلحة 1.1.0.0.0.13.000

 قيمة مقابل - االقتراض حصيلة>> العامة امليزانية من)

المرافق  شريطة عدم تفويت<< ،  الخارجية االقتراضات

 .العمومية ذات الصبغة االجتماعية
            

 

 

املقترح من طرف املجموعة النيابية  1املالئمة مع التعديل رقم 

روماني باملادة األولى الخاصة  IIللتقدم و االشتراكية و املتعلق ب 

بالضرائب و املوارد املأذون في استيفائها في األحكام املتعلقة باملوارد 

العمومية من الباب األول من الجزء األول املخصص للمعطيات 

 توازن املالي.العامة لل
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 31التعديل رقم : 

 األول الجزء
 املالي  للتوازن  العامة املعطيات

 

 

 

 التعليل  التعديل املقترح املادة األصلية 

 أخرى  مالية أداة وبكل باالقتراض التمويل في اإلذن
 

 44 :   املادة

 داخلية اقتراضات إصدار عبر التمويل في للحكومة يؤذن

 تكاليف جميع ملواجهة أخرى  مالية أداة كل إلى واللجوء

 . 2020املالية   السنة خالل الخزينة
 

 أخرى  مالية أداة وبكل باالقتراض التمويل في اإلذن
 

 44 :   املادة

 اقتراضات إصدار عبر التمويل في للحكومة يؤذن

 ملواجهة أخرى  مالية أداة كل إلى واللجوء داخلية

، 2020املالية   السنة خالل الخزينة تكاليف جميع

العمومية ذات الصبغة  املرافق شريطة عدم تفويت

 .االجتماعية

  
            

 

املقترح من طرف املجموعة  1املالئمة مع التعديل رقم  

روماني باملادة  IIالنيابية للتقدم و االشتراكية و املتعلق ب 

األولى الخاصة بالضرائب و املوارد املأذون في استيفائها في 

األحكام املتعلقة باملوارد العمومية من الباب األول من الجزء 

 األول املخصص للمعطيات العامة للتوازن املالي.
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 التعديالت املقدمة من طرف 

 النائبين السيدين 

 شناوي وعمر بالفريجالمصطفى 

  عن الحزب االشتراكي املوحد
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 :   1  التعديل 
 

 الجزء األول
 الباب األول

 المادة األولى 
 
I. -  ..........................................................تستمر 

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

 
II. –  في التمويل  بعد إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بغرفتي البرلمانيؤدن للحكومة

 باالقتراض............................)الباقي بدون تغيير( 
 

 تعليل التعديل: 

 

ضرورة إخبار البرلمان بالجدوى من االقتراض وكيفية استعماله وذلك من أجل التقليص من اللجوء إلى 

 في التسيير.المزيد من المديونية نظرا لالرتفاع الكبير الذي وصلت إليه وكذلك لعدم استعماله 
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 على الشركات بالنسبة للقطاع الفالحيي : حذف اإلعفاء الضريب 2# التعديل:
 

 

  2020من مشروع قانون المالية  6المادة 
 2019المدونة العامة للضرائب 

 اإلعفاءات 6 - المادة
 
 " -.Iدائمة بصفة 1 المخفضة باألسعار وفرضها الضريبة من الدائمة اإلعفاءات 

 الدائمة اإلعفاءات - لفأ
 : الشركات على الضريبة من كليا تعفى

............................................................. 
 ينسخ -29

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

 )الباقي ال تغيير فيه(
 

 

 تعليل التعديل: 
 
و يطبق عليها نفس النظام الضريبي على  اإلعفاءات من الضريبة على الشركات بالنسبة للقطاع الفالحي تحذف -

 درهم،...( 300.000% الى حدود 10) الشركات

 تكريس دولة القانون والمساواة والعدالة الضريبية -
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 :    3 التعديل 

 
  6المادة 

 المدونة العامة للضرائب
 

 اإلعفاءات –. 6المادة 
 

. I» – اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها باألسعار المخفضة بصفة دائمة 
 
 اإلعفاءات الدائمة –ألف  «
 

 تعفى كليا من الضريبة على الشركات
 

 الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا................................................................ -°1
..... 
..... 
..... 

 
مؤسسة الحسن الثاني للنهوض باألعمال االجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة  – °35 

جمادى اآلخرة  29بتاريخ  1.11.45الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  19.10المحدثة بالقانون رقم 
 لدخول المحتملة المرتبطة بها.( بالنسبة لمجموع أنشطتها أوعملياتها وكذا ا2011يونيو  2)  1432

 
مؤسسات األعمال االجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي المحدثة بقانون بالنسبة لمجموع  – °36

 أنشطتها أوعملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها. 
   
 

 تعليل التعديل: 

 

من أجل تقديم خدمات اجتماعية لفائدة الموظفين بالقطاعات  بقوانينباعتبار أن هذه المؤسسات قد أحدثت 

وعلى غرار مؤسسة محمد السادس  ،وهي ممولة من طرف الدولة ،وهي ال تسعى إلى الربح ،العمومية

 ال يوجد مبرر إلخضاعها للضريبة. ،للتربية والتكوين

 قديم خدمات اجتماعية أفضل.  لذى إن إعفائها من الضريبة سيوفر لها موارد مالية أكثر وسيمكنها من ت
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 :    4 التعديل 

 
  6المادة 

 المدونة العامة للضرائب
 

 اإلعفاءات –. 6المادة 
 

. II » – اإلعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بأسعار مخفضة بصفة مؤقتة 
 
 الفرض المؤقت للضريبة بأسعار مخفضة  –جيم  «
 

 تستفيد...............................................................استغاللها – °1
 

 ...................................................................................(أ «

 

 ...................................................................................ب( «

 

 تنسخ : ج(   «

 " " المؤسسات الخاصة للتعليم الخاص أو التكوين المهني ؛                    
 
 

 تعليل التعديل: 

 

للتعليم العمومي والجامعة العمومية وكذا الحد من االمتيازات الممنوحة  تقديمه انطالقا من الدعم الواجب
لمؤسسات التعليم والتكوين المهني الخاص ، وتعامال بالمثل مع باقي الشركات ألن هذه المؤسسات تسعى 

 إلى الربح،  ال يجب تخفيض قيمة الضريبة بالنسبة لهذه المؤسسات الخاصة .
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 تحفيز ضريبي للجمعيات التي تدعم التعليم العمومي : 5 التعديل:

 

  2020من مشروع قانون المالية  6المادة 
 2019المدونة العامة للضرائب 

 التكاليف القابلة للخصم – 10المادة 
 

 أعاله: 8" تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 
 

I- :تكاليف االستغالل المتكونة من 
 
 ألف.......

 
 ـ  تكاليف خارجية أخرى وقع االلتزام بها او تحملها لما يتطلبه االستغالل بما في ذلك: باء
 
1-....... 
 الهبات النقدية او العينية الممنوحة لفائدة: -2
 
- 
- 
 ........................................... او صحي-
الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي الجمعيات التي ابرمت اتفاقية شراكة مع وزارة التربية  -

 او مع اكاديمية جهوية للتربية و التكوين، بهدف إنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة؛
 المؤسسات العمومية............... -
 

 )الباقي ال يتغير(
 

 

 تعليل التعديل: 
 

 ها واضح: إعطاء األولوية الحقيقية للنهوض بالتعليم.يدخل هذا التعديل كاقتراح الستراتيجية جديدة للدولة هدف
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 :    6 التعديل 
 

  6المادة 
 المدونة العامة للضرائب

 
 سعر الضريبة –. 19المادة 

 
. I » – السعر العادي للضريبة 

 
 باألسعار التصاعدية المبينة في الجدول التالي : –ألف  «
 
( درهم 1.000.000غير أن السعر المطبق على الشريحة التي يفوق فيها مبلغ الربح الصافي مليون ) « 

 بالنسبة : % 20يحدد في 
  

 
 أعاله ؛..........................................للمنشآت المنصوص عليها  – °1«
 
 .........للمنشآت.............................................................. – °2«
 
»........................................................................................ 
 
»........................................................................................ 
 
 تنسخ :    – °5«
 

ج (  – 1° -جيم  – II)  6" للمؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المنصوص عليها في في المادة 
 أعاله ؛ "

 
 
 

 تعليل التعديل: 

 

 تقديمه انطالقا من الدعم الواجبج ( أعاله ، و  – 1° -جيم  – II)  6مالئمة مع التعديل السابق في المادة 
للتعليم العمومي والجامعة العمومية وكذا الحد من االمتيازات الممنوحة لمؤسسات التعليم والتكوين المهني 
الخاص ، وتعامال بالمثل مع باقي الشركات ألن هذه المؤسسات تسعى إلى الربح،  ال يجب تخفيض قيمة 

 الضريبة بالنسبة لهذه المؤسسات الخاصة .
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 :   7  التعديل 

 
  6المادة 

 المدونة العامة للضرائب
 

 الضريبة على الدخل   القسم الثاني :
 

 تحديد صافي الدخل لكل نوع من أنواع الدخول   الباب الثالث  :
 

 الدخول المهنية  الفرع األول :
 

 الدخول الخاضعة للضريبة  البند األول :
 

  الضريبة تخفيض و المخفض بالسعر الضريبة وفرض اإلعفاءات  –. 31المادة 
 

. II » –  اإلعفاء المؤقت من الضريبة وفرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة 
 
 اإلعفاء المتبوع بتخفيض مؤقت –ألف  «

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

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

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

 الفرض المؤقت للضريبة بالسعر المنخفض –باء  «
 

( بعده ، طوال الخمس  7° -واو  – II)  73يستفيد من فرض الضريبة بالسعر المنصوص عليه في  – °1
 ( سنوات المحاسبية األولى المتتالية الموالية لتاريخ الشروع في االستغالل :5)
 

 ...................................................................................أ( «
 

 .............................................................المنشآت الحرفية ب( «
 

 تنسخ : ج(   «
 

ج (  – 1° -جيم  – II)  6" المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني المنصوص عليها في المادة 
 أعاله ؛ "

 
 

 تعليل التعديل: 

 

للتعليم العمومي والجامعة العمومية وكذا الحد من االمتيازات الممنوحة  تقديمه انطالقا من الدعم الواجب
شخاص تسعى إلى الربح ، وتعامال بالمثل مع باقي األباعتبارها لمؤسسات التعليم والتكوين المهني الخاص 

 بالنسبة لهذه المؤسسات الخاصة . على الدخل ، ال يجب تخفيض قيمة الضريبةالمعنويين والطبيعيين 
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 بالنسبة للقطاع الفالحي دخلعلى الي حذف اإلعفاء الضريب :  8التعديل 
 
 

  2020من مشروع قانون المالية  6المادة 
 2019المدونة العامة للضرائب 

 تخفيض و 1 مخفض بسعر للضريبة المؤقت والفرض الدائم اإلعفاء 47 .- المادة
 2 الضريبة

 

I . -    تنسخ 

 
 )الباقي ال تغيير فيه(

 
 

 تعليل التعديل: 
 
 يطبق نفس النظام الجبائي على الخاضعين للضريبة -

، سيعفون مباشرة من أداء الضريبة ، ألن مداخيلهم ال تصل إلى السقف الذي يوجب  أكثرية الفالحين المغاربة هم صغار -
 .كما أننا اقترحنا تعديل لتخفيض الضريبة على الدخل للطبقة الوسطى  تضريبها

 - تكريس دولة القانون والمساواة والعدالة الضريبية
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 :   9  التعديل 

 
  6المادة 

 المدونة العامة للضرائب
 

 الضريبة على الدخل   القسم الثاني :
 

 تحديد صافي الدخل لكل نوع من أنواع الدخول   الباب الثالث  :
 

 األجور والدخول المعتبرة في حكمها  : ثالثالفرع ال
 

 الدخول المفروضة عليها الضريبة   البند األول :
 

  تحديد األجور والدخول المعتبرة في حكمها   –.  56المادة 
 

 : الدخل على الضريبة لتطبيق األجور قبيل من تعد
 
 ؛ المرتبات -

 ؛ والمكافآت التعويضات -

 ؛ األجور -

 .............................................................................................؛ -

 .............................................................................................؛ -

 ؛"  المعاشاتتنسخ وتحدف  "  -

 ......................................الباقي بدون تغيير -
 
 

 تعليل التعديل: 

 

أن المتقاعدين سواء بالقطاع العام أو الخاص هم أجراء سابقين و سبق لهم أن ساهموا طوال انطالقا من 
 السنوات المتعددة لنشاطهم بالضريبة على الدخل ،

وانطالقا من أن هؤالء األجراء يساهمون بالقسط األكبر في حجم موارد الضريبة على الدخل التي تتجاوز 
 من مجموع الضريبة على الدخل ، % 75

ونظرا ألن األجراء هم أفضل دافعي الضرائب بشكل مستمر ودائم ألنه يتم اقتطاعها من المنبع وبالتالي 
 لبعض ،ال يتملصون من دفعها كما هو الشأن ل

 ونظرا لهزالة المعاشات بالنسبة للعديد من المتقاعدين، وتزايد حاجياتهم بسبب عوامل السن والمرض ،
ومن أجل تحفيز المتقاعدين على المزيد من العطاء والمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد 

 واالستفادة من خبرتهم وتجربتهم ،
ف المعاشات كدخول معتبرة في حكم األجور وبالتالي ال يجب تطبيق الضريبة فإننا نعتبر أنه ال يجب تصني

 على الدخل على معاشات المتقاعدين.   
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 :   10  التعديل 
 

  6المادة 
 المدونة العامة للضرائب

 
 الضريبة على الدخل   القسم الثاني :

 
 تحديد صافي الدخل لكل نوع من أنواع الدخول   الباب الثالث  :

 
 األجور والدخول المعتبرة في حكمها  : ثالثالفرع ال

 
 األساس المفروضة عليه الضريبة المتعلقة باألجور والدخول المعتبرة في حكمها   : ثانيالبند ال

 
  الخصوم   –.  59المادة 

 
 من المعفاة العناصر باستثناء أعاله 56 المادة في عليها المنصوص اإلجمالية المبالغ من تخصم

 : أعاله 57 المادة بأحكام عمال الضريبة

 
. I  –   التالية فيةزاالج بالنسب مقدرة العمل أو بالوظيفة المرتبطةالمصاريف : 
 

 "جيم" و "باء" في إليها المشار المهنية الفئات إلى المنتمين غير باألشخاص يتعلق فيما  %30  –ألف 

 ؛ رهمد  50.000خمسون ألف   المخصوم المبلغ يتجاوز أال على بعده،

 .......................................................................................................  –باء 
 

 .............................................................................................الباقي بدون تغيير؛

 

 تعليل التعديل: 

 

ما يتطلبه القيام بالوظيفة أو بالعمل من حاجيات ومتطلبات قد ال تتوفر في مكان العمل ، ومن  انطالقا من
أجل تحفيز العاملين على العطاء أكثر ، ونظرا ألن نسبة الخصم لم تتطور بشكل يوازي ارتفاع األسعار 

من أجل المصاريف والقدرة الشرائية ومتطلبات العمل، فإنه قد أصبح من الضروري مراجعة نسبة الخصم 
  المرتبطة بالوظيفة أو العمل بالرفع منها بشكل ملموس. 
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 العدالة الجبائية من خالل تعديل الضريبة على الدخل :  11التعديل 
 

 2020من مشروع قانون المالية  6المادة 
 2019المدونة العامة للضرائب 

 الضريبة على الدخل

 الباب الرابع 

 تصفية الضريبة.الفرع االول: 

 ـ سعر الضريبة  73المادة 

.I جدول حساب الضريبة 

 

 يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل :

 

  درهم معفاة من الضريبة؛ 40.000شريحة الدخل إلى غاية 

 

 10  % درهم؛ 60.000إلى  40.001بالنسبة لشريحة الدخل من 

 

 15%  درهم؛ 80.000إلى  60.001بالنسبة لشريحة الدخل من 

 

 20%  درهم؛ 100.000إلى  80.001بالنسبة لشريحة الدخل من 

 

 25%  درهم؛ 150.000إلى  100.001بالنسبة لشريحة الدخل من 

 

 30%  درهم؛ 180.000إلى  150.001بالنسبة لشريحة الدخل من 

 

 35%  درهم؛ 240.000إلى  180.001بالنسبة لشريحة الدخل من 

 

 38%  درهم؛ 400.000إلى  240.001بالنسبة لشريحة الدخل من 

 

 40%  درهم؛ 600.000إلى  400.001بالنسبة لشريحة الدخل من 

 

 45 %  درهم؛ 1.000.000إلى  600.001بالنسبة لشريحة الدخل من 

 

 50 % ؛بالنسبة لشريحة الدخل لما زاد على ذلك 

 

 

II. ينسخ  اسعار خاصة 
 

III يخضع األشخاص الذاتيون...... 
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 تعليل التعديل: 

 
 

 أشطر وتغيير األسعار مع جعلها أسعار تصاعدية حقا 11أشطر الى  6االنتقال من : الجزء األول من التعديل. 
تحقيق العدالة الجبائية عبر تخفيف مهم للضغط الجبائي على المأجورين من الطبقة الوسطى  الىهذا الجزء  يهدف

، 400.000%، المطبقة على شريحة الدخل التي تتجاوز 50% و 45%,40يعوضه )ماليا( األسعار الجديدة ،
 درهم في السنة. 1.000.000و  600.000

 

 ( المطبقة على مداخيل كراء العقارات و عوائد 20%، 15الخاصة ) : نسخ أو حذف االسعاراما الجزء الثاني...،%
تحقيق العدالة الجبائية بتطبيق نفس األسعار التصاعدية بالنسبة األسهم، فهو يهدف  الى الخروج من الال مساواة و 

 ..( . .شركاتل عقارية )كراء( وعوائد األسهم و حصص المشاركة في اليمداخ)للمداخيل الفردية الغير االجرية ، 
 

نعتقد بأن هذا التعديل سيساعد في توسيع الوعاء الضريبي بشكل عام و في توفير الدولة مداخيل جبائية إضافية و كذلك في 
  خلق الثقة للمواطنين في نظام ضريبي منصف و عادل.

  
للتقليص من ، نقترح استعمالها درهم سنويا 10..000.000000تقدر المداخيل اإلضافية لميزانية الدولة ب

  . % من الناتج الداخلي الخام3االفتراضات الداخلية و تخفيد نسبة العجز الى 
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 ال لتضريب التمور :  12التعديل 

 
 2020من مشروع قانون المالية  6المادة 

 2019المدونة العامة للضرائب 
 

 اإلعفاء دون الحق في الخصم -.91المادة 

 المضافة :" تعفى من الضريبة على القيمة 

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

......................" ..…………………………………………………………………………… 

 ( : السكر.........) سكاروز -3"

 التمور -4"

 منتجات....................................................................................................... -5"

 (ال تغيير في الباقي )

 
 

 تعليل التعديل:

 
على الضريبة على القيمة المضافة سيمس بالضرورة بالقدرة الشرائية للطبقة  ءالتمور الملففة من الئحة اإلعفا نرى أن حذف

 الفقيرة. لذا نقترح ارجاع هذه المادة األساسية من ضمن الالئحة.
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 :    13  التعديل 

 
  6المادة 

 المدونة العامة للضرائب
 

 قيمة المضافةالضريبة على ال       القسم الثالث
 

 اإلعفاءات   :  ثالثالفرع ال
 

 اإلعفاء دون الحق في الخصم ـ  91المادة 

 

 تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :«

I» البيوع الواقعة على على السلع التالية غير المستهلكة في مكان البيع. ـ ألف ـ : 

» ........................................................................................ 
 
 السكر................................................................سكاروز( ؛ – °3«
 

...... 

األدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية المخصصة للبشر كما هي منصوص عليها في القانون  – °8«

 بمثابة مدونة األدوية والصيدلة. 17.04رقم 

 
 تعليل التعديل: 

 
 حذف الضريبة على القيمة المضافة على كل األدوية والمنتجات الصيدلية المخصصة لإلنسان نظرا ألن:

  من مصاريف الصحة تتحملها األسر والمواطن المغربي من جيبه، وهذا اإلعفاء سيخفف من عبئ  %53أكثر من

 تحمل مصاريف العالج على المواطنين.

  من شأن هذا اإلجراء أن يساهم في تخفيض ثمن األدوية المرتفع مقارنة مع القدرة الشرائية، وسيساعد على استهالك

 وج أحسن للعالج.أفضل لألدوية وتمكين المواطنين من ول

  سيمّكن من تخفيض فاتورة مصاريف مؤسسات التأمين عن المرض المتعلقة باألدوية والتي تمثل الجزء األكبر في

 مصاريفها ويساعد بالتالي في الحفاظ على توازناتها المالية.

  .سيساهم في دعم صناعة األدوية الوطنية التي توفر العديد من فرص الشغل 

 لمجاورة وفي حوض البحر األبيض المتوسط تعفي األدوية من الضريبة على القيمة المضافة إال ألن أغلب الدول ا
 على كل دواء أي ضريبة على المرض. % 7المغرب التي تفرض نسبة 

 
 
 
 
 



 2020للسنة املالية  70.19قم ر مشروع قانون املالية حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

687 
 

 
 

 ال لزيادة الضريبة على السيارة االقتصادية :  14  التعديل
 

 2020من مشروع قانون المالية  6المادة 
 2019العامة للضرائب المدونة 

 
 األسعار المخفضة - 99" المادة 

 " تخضع للضريبة بالسعر المخفض :

 % مع الحق في الخصم:7البالغ  -1" 

    " عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده :

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

 ............................................................................السيارة المسماة " السيارة االقتصادية"

 ضمي؛اإلجراءات المحددة بنص تن

                        

 (ال تغيير في الباقي )

 

 تعليل التعديل:
 

% كضريبة على السيارات االقتصادية، و عدم من هذه النسبة الن أي رفع سيمس 7ه يجب اإلبقاء على نسبة نرى أن
 بالقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.

 الجبائية، كخلق ضريبة تصاعدية على الثروة و على اإلرث،... علما اننا اقترحنا بدائل عملية من اجل الرفع من المداخيل
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 التضامن العادل بين االجيال :  15  التعديل

 
 2020من مشروع قانون المالية  6المادة 

 2019المدونة العامة للضرائب 
  الباب الثالث

 تعريفة الواجبات
 الواجبات النسبية – 133المادة 

I-المطبقة النسبة 
........ 

 %:1تخضع لنسبة  -دال
...... 

 )تنسخ( -9
....... 

 زاي  مككر : تخضع لنسب متصاعدة 
 

 . إحصاء التركات1
 يحدد على النحو التالي جدول حساب احصاء التركات:

 السعر قيمة إحصاء التركات

 1%  درهم  100.000  الى غاية 

 %5 درهم 1.000.000الى  100.001من 

 %10 درهم 10.000.000الى  1.000.001 من 

 %15 درهم 50.000.000الى  10.000.001من 

 %20 درهم 100.000.000  الى  50.000.001من 

 درهم 100.000.000 ما فوق 
 

%30 

 تعليل التعديل: 

هذا التعديل إضافة معدل  يشملفي ما يخص هذه الضريبة،  االعفاء على المنزل الرئيسيبعد أن أقحمنا السنة الماضية 

% الحالية  مهما كانت قيمة التركة، من أجل ضمان 1تصاعدي وفقا للمبالغ الموروثة حسب الجدول أعاله بدال من نسبة 

نظام جبائي عادل وتضامني )على غرار جميع الدول المتطورة اجتماعيا(. تقدر المداخيل اإلضافية لميزانية الدولة 

سنويا. نقترح أن تدفع هذه المداخيل اإلضافية في الصندوق الخاص الذي سيتم إنشاؤه "صندوق درهم  3.000.000.000ب

 .دعم عمليات تعميم التعليم االلزامي وتحسين جودته"

 طفل.  600.000بفضل هذه المداخيل يمكن للصندوق ان يوفر تعليم اولي )تربية قبل المدرسة( لحوالي 
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 الخوصصة و تفويت ممتلكات الدولة تفاديمن اجل  :  16  التعديل
 

 2020من مشروع قانون المالية  6المادة 
 2019المدونة العامة للضرائب 

 القسم الثالث
 المساهمة االجتماعية للتضامن المترتبة على االرباح

 الباب الثاني
 

 ـ التصفية  268المادة 
 

"ألف" أعاله الذي يعتمد  I - 19 -تحتسب المساهمة المذكورة على أساس نفس مبلغ الربح الصافي المشار إليه في المادة 
عن آخر سنة محاسبية  درهم ( 20.000.000عشرين مليون )الحتساب الضريبة على الشركات والذي يساوي أو يفوق 

 مختتمة.
 
 

 ـ سعر المساهمة  269المادة 
 

 كما يلي : المساهمة االجتماعية للتضامن المترتبة على االرباحتحتسب 
 

 الف ـ باألسعار التصاعدية التالية:
 

 مبلغ الربح الصافي بالدرهم السعر

 40.000.000 إلى  20.000.001     من  1%

 100.000.000 إلى  40.000.001     من  %2,5 

  100.000.000     ما يفوق  3%

 
 

% من رقم المعامالت بالنسبة لشركات توزيع مواد البترول و للشركات التي 5سعر هذه المساهمة في غير أنه يحدد 
 تستورد مواد البترول السائلة.

 
 تعليل التعديل: 

يهدف هذا التعديل الى الرفع من مداخيل ميزانية الدولة من اجل تجنب خوصصة بعض المؤسسات العمومية و تفويت 
 2020درهم في  5.000.000.000ان هذا المقترح سيمكن من زيادة في مداخيل الدولة بحوالي ممتلكات الدولة، علما 

 . هذا الرقم يفوق المداخيل المترقبة من خوصصة المؤسسات وتفويت ممتلكات الدولة.
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 من اجل النقل المدرسي للجميع :  17  التعديل

 
 2020من مشروع قانون المالية  6المادة 

 2019العامة للضرائب المدونة 
 الكتاب الثالث

 القسم الخامس
 

 المساهمة التضامنية من اجل النهوض بالتعليم
 الباب األول :

 
 نطاق التطبيق

 
 ـ األشخاص الخاضعون للمساهمة 280المادة 

 
تفوق يتوفرون على ممتلكات   الذين  تحدث مساهمة تضامنية من اجل النهوض بالتعليم من طرف األشخاص الذاتيين 

 درهم 5.000.000قيمتها 
 

 الباب الثاني : التصفية و السعر
 

 ـ األشخاص الخاضعون للمساهمة 281المادة 
 

 يحدد مبلغ المساهمة التضامنية من اجل النهوض بالتعليم حسب الجدول التصاعدي التالي:
 

 السعر قيمة الممتلكات

 %0.1 درهم  10.000.000إلى  5.000.001من 

 0.2% درهم 20.000.000إلى  10.000.001من 

 0.5% درهم  20.000.000 ما فوق 

 

 تعليل التعديل: 

 
من أجل ضمان نظام جبائي عادل و تضامني )على غرار جميع الدول المتطورة اجتماعيا(، نقدر المداخيل اإلضافية لميزانية 

الجبائي. نقترح أن تدفع هذه المداخيل درهم  سنويا، بعد ادخال هذا التعديل على النظام  4.000.000.000الدولة ب

 .اإلضافية في الصندوق الخاص الذي سيتم إنشاؤه "صندوق دعم عمليات تعميم التعليم االلزامي وتحسين جودته"

وتلميذة في القرى و هوامش المدن.  مليون تلميذ 4للصندوق ان يوفر النقل المدرسي لفائدة بفضل هذه المداخيل يمكن  
باإلضافة إلى محاربة الهدر المدرسي سيساهم كذلك تعميم النقل المدرسي في تحسين الظروف المعيشية لساكنة االحياء 

 الجديدة خارج المراكز الحضرية
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 الضريبي الشفافية واالنصاف :  18  التعديل
 

 2020من مشروع قانون المالية  7المادة 
 

 تنسخ
 

 تعليل التعديل: 

 

نقترح حذف هذه المادة ألنها ال تحد من التهرب الضريبي و من الممكن ان تشجع البعض على المزيد 
 من التملص الضريبي. كما نعتبر ان هذا االجراء ال يساهم في قانون مالي عادل ومنصف للجميع.

االجتماعي و ضرورة أداء الضريبة من و عوض ذلك نقترح ان يتم فتح نقاش حقيقي حول التعاقد 
 أشهر. 6الجميع، يليه اجراء معروف دوليا و هو تغيير الوان األوراق البنكية بعد 

بالموازاة مع هذا االجراء، نقترح انشاء وحدة على مستوى مديرية الضرائب لتسوية وضعية األشخاص 
 ي هذا المشروع قانون.% المتضمنة ف5الخاضعين للضريبة بطريقة اكثر عدال و ليست ال 

 
 
 
 

 التعديل  19  :

 2020من مشروع قانون المالية  8المادة 
 

 تنسخ
 

 
 

 :  20  التعديل
 

 2020من مشروع قانون المالية  9المادة 
 

 تنسخ
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 51.17تفعيل مقتضيات القانون االطار   :  21  التعديل

 
 2020مكررة من مشروع قانون المالية  15المادة 

 
 خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين صندوقاحداث 

 
 

 ، صندوق دعم عمليات تعميم التعليم االلزامي وتحسين جودته.2020يحدث، ابتداء من فاتح يناير 
 

 و يتضمن هذا الحساب في الجانب الدائن:

 
 100% "من حصيلة "إحصاء عن التركات 

 100%  النهوض بالتعليم"من حصيلة "المساهمة التضامنية من اجل 
 

 

 تعليل التعديل: 
 

نقترح هذا التعديل ألننا مقتنعون بأن النهوض بالتعليم هو أولوية األولويات، كما ان الخطاب الرسمي للدولة يجعل من 
الذي ينص على  51.17من القانون  47( و من اجل تفعيل مقتضيات المادة 2030 -2015اصالح التعليم أولوية )الرؤية 

 .خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين صندوقاحداث 
 

إن انشاء صندوق خاص بالنهوض بالتعليم و تخصيص له مداخيل قارة و من مصادر كالضريبة التصاعدية على الثروة و 
وانه " الضريبة التصاعدية على اإلرث، له دالالت رمزية قوية سيسلهم في بناء تعاقد اجتماعي بين جميع المغاربة عن

 التضامن العادل بين األجيال".
 
 

 مليار درهم 7: 2020داخيل الصندوق المرتقبه في م
 

 امثلة إجراءات عملية للصندوق:
 

 3  : مستفيد 600.000مليار درهم لتعميم التعليم االولي 

 

 3,2  :من االبتدائي العمومي(100مليون مستفيد ) 4مليار درهم للمطاعم المدرسية %  

 

 0.8  مليون مستفيد 2% من تكلفة النقل المدرسي: 50درهم لتمويل مليار 
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 :  22  التعديل

 
 2020من مشروع قانون المالية  34المادة 

 احداث مناصب مالية
 

 . 2020يتم احداث .... منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية
 

 الوزارات و المؤسسات عدد المناصب المالية

  وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي و البحث العلمي : 95,000
    

  

4.0001  وزارة الصحة  

  

  

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 تعليل التعديل: 

 
.منصب جديد هذه السنة في قطاع التربية الوطنية  25.000ادماج األساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية + احداث   

المقترحة  4.000منصب جديد في قطاع الصحة عوض ال  14.000احداث   
 

)انظر المادة تمكنا من احداث كل هذه المناصب في التعليم و الصحة بفضل تحويل جزء من ميزانيات قطاعات أخرى 
47)  
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 :  23  التعديل

  
 

 2020من مشروع قانون المالية  40المادة 
 

درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة  (20.000.000.0000)  مليار عشرينبيحدد 

من االعتمادات التي سترصد له في السنة  2020المكلف بإدارة الدفاع الوطني االلتزام بها مقدما خالل السنة المالية 

 ".فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى "اشتراء وإصالح معدات القوات المسلحة الملكية 2021المالية 

 
 
 

 تعليل التعديل:  

"اشتراء وإصالح المسمى صندوق لالمالية السنوية المخصصة ل تمن االعتمادا سنتيندرهم  20.000.000.000يشكل مبلغ 

 ".معدات القوات المسلحة الملكية
 

 و في حالة الضرورة الطارئة )الدفاع عن االمن القومي( يمكن للوزير الرجوع الى البرلمان.
 

من جهة أخرى، نعتبر بأن حان الوقت لكي نفتح نقاش حول  فائدة وإمكانية خلق صناعة وطنية في مجال الدفاع )صناعة 
 قطاع األسلحة المعلوماتية(األسلحة و الذخائر، 
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 :  24  التعديل
 

 2020من مشروع قانون المالية  42المادة 

 أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

 42المادة 

بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي، الموارد المرصدة في الميزانية العامة وفي  2020تحدد خالل السنة المالية 

الدولة المسيرة بصورة مستقلة وفي الحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول ميزانيات مرافق 

 "أ" الملحق بقانون المالية هذا وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك:

 

 ( :1المداخيل العادية للميزانية العامة ) 000 001 043 269

 الضريبية :المداخيل  - 000 290 373 248

 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  - 000 734 947 118

 الضرائب غير المباشرة  - 000 665 241 102

 -الجمركية الرسوم  000 949 347 10

 رسوم التسجيل والتمبر - 000 942 835 16

 المداخيل غير الضريبية : - 000 711 669 20

 حصيلة تفويت مساهمات الدولة   - -

 حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالل والمساهمات المالية للدولة 000 000 209 12

 عائدات أمالك الدولة  - 000 500 354

 موارد مختلفة  000 211 636 6

 موارد الهبات والوصايا . - 000 000 470 1

 ( :2النفقات العادية للميزانية العامة ) 000 362 608 250

 نفقات التسيير: - 000 343 585 221

 نفقات الموظفين    000 367 844 143

 نفقات المعدات والنفقات المختلفة  - 000 637 003 44

 التكاليف المشتركة   000 211 651 24

 النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية. - 000 320 158 8

927 809 000 
االحتياطية                                                         النفقات الطارئة والمخصصات  -
. 

 نفقات الفوائد والعموالت المتعلقة بالدين العمومي  - 000 019 023 29

 (2)-(1(=)3الرصيد العادي )  000 639 434 18
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 (4لعامة )نفقات االستثمار  للميزانية ا- 000 295 210 78

-59 775 656 000 
مومي المتوسط رصيد الميزانية العامة  )دون حصيلة  االقتراضات واستهالكات الدين الع

 (  4)-(3(=)5والطويل األجل)

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة :  

 موارد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  000 914 236 2

 المسيرة بصورة مستقلة :نفقات ميزانيات مرافق الدولة  - 000 914 236 2

 . نفقات االستغالل  000 554 939 1

 . نفقات االستثمار  000 360 297

 (6رصيد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة )  

 الحسابات الخصوصية للخزينة :  

 موارد الحسابات الخصوصية للخزينة  - 000 260 254 97

 نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة  - 000 671 019 97

 (7رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة ) 000 589 234

-59 541 067 000 
رصيد ميزانية الدولة )دون حصيلة االفتراضات واستهالكات الدين العمومي المتوسط 

 (7(+)6(+)5(=)8والطويل األجل )

 ( :9والطويل األجل )استهالكات الدين العمومي المتوسط  000 204 512 67

 -الداخلي  000 500 131 51

 -الخارجي  000 704 380 16

 (9)-(8(=)10الحاجيات اإلجمالية لتمويل ميزانية الدولة ) 000 271 053 127-

 ( :11موارد االقتراضات المتوسطة والطويلة األجل ) 000 000 200 94

 الداخلية    000 000 200 63

 الخارجية  000 000 000 31

 (                             10(+)11الحاجيات المتبقية لتمويل ميزانية الدولة ) 000 271 853 32-

 
  تعليل التعديل: 

 
بفضل توسيع الوعاء الضريبي و توحيد النظام +  من الضريبة على الدخلمليار  10مليار كمداخيل جبائية إضافية :  15 -
بفضل تعديل أسعار المساهمة االجتماعية للتضامن المترتبة على األرباح وإضافة مساهمة استثنائية بالنسبة لشركات  مليار  5

 المحروقات.
 (مليار 3-ال تفويت الي شركة او ممتلكات عمومية ) -
 (مليار 7على الثروة و اإلرث ) نانشاء صندوق النهوض بالتعليم وتمويله بالضريبتين التصاعديتي -
 درهم  مليار 3ص في االفتراضات الداخلية ب النق -
  % من الناتج الداخلي الخام.3وكحصيلة: عجز للميزانية في حدود  -
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 :  25  التعديل
 

 2020من مشروع قانون المالية  47المادة 

 ب.....( درهم.  فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة 2020يحدد مبلغ االعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 

 الملحق بقانون المالية هذا. الجدول "ب"وتوزع االعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في 

 الجدول "ب"

(47)المادة  

,,,,,,,, 

 )بالدرهم(

 

 2020اإلعتمادات لسنة  القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

   

  جاللة الملك 

 000 292 26 القوائم المدنية .......................................................... - 1.2.1.1.0.01.000

 000 164 517 مخصصات السيادة ................................................... - 1.2.1.2.0.01.000

  البالط الملكي 

 000 106 538 الموظفون و األعوان ................................................ -    1.2.1.1.0.02.000

 000 016 444 1 المعدات و النفقات المختلفة ............................................. - 1.2.1.2.0.02.000

  مجلس النواب 

 000 400 392 ...................................................الموظفون و األعوان  - 1.2.1.1.0.03.000

 000 432 66 المعدات و النفقات المختلفة ............................................ - 1.2.1.2.0.03.000

  مجلس المستشارين 

 000 040 249 ..................................................الموظفون و األعوان  - 1.2.1.1.0.43.000

 000 200  43 المعدات و النفقات المختلفة ............................................ - 1.2.1.2.0.43.000

  رئيس الحكومة 

 000 306 116 ........................................الموظفون و األعوان  - 1.2.1.1.0.04.000

 000 905 573 المعدات و النفقات المختلفة ................................. - 1.2.1.2.0.04.000

  وزارة الدولة المكلفة بحقوق االنسان والعالقات مع البرلمان 

 000 996 57 ........................................الموظفون و األعوان  - 1.2.1.1.0.40.000

 000 425 30 المعدات و النفقات المختلفة ................................... - 1.2.1.2.0.40.000

  المحاكم المالية 
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 000 130 320 وان .......................................الموظفون و األع - 1.2.1.1.0.05.000

 000 000 48 لنفقات المختلفة .................................المعدات و ا - 1.2.1.2.0.05.000

  وزارة العدل 

 000 089 748 4 الموظفون و األعوان ...................................... - 1.2.1.1.0.06.000

 000 351 317 ...............................المعدات و النفقات المختلفة  - 1.2.1.2.0.06.000

  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 

 000 009 439 2 الموظفون و األعوان ................................... - 1.2.1.1.0.07.000

 000 007 321 1 ............................المعدات و النفقات المختلفة  - 1.2.1.2.0.07.000

   وزارة الداخلية  

 000 299 757  22 الموظفون و األعوان ........................................... - 1.2.1.1.0.08.000

 000 069 677 3 المعدات و النفقات المختلفة .................................... - 1.2.1.2.0.08.000

   وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  

 000 049 350 57 الموظفون و األعوان .......................................... - 1.2.1.1.0.11.000

 000 583 957 12 المعدات و النفقات المختلفة .................................... - 1.2.1.2.0.11.000

   وزارة الصحة  

 000 500 908 14 الموظفون و األعوان ......................................... - 1.2.1.1.0.12.000

 000 070 426 5 المعدات و النفقات المختلفة .................................. - 1.2.1.2.0.12.000

   اإلدارةوزارة االقتصاد والمالية وإصالح   

 000 363 012 3 الموظفون و األعوان ........................................ - 1.2.1.1.0.13.000

 000 131 424 المعدات و النفقات المختلفة ................................ - 1.2.1.2.0.13.000

 000 211 651 24 . المشتركة التكاليف..........................................  1.2.1.3.0.13.000

 000 320 158 8 الضريبية واإلرجاعات والتخفيضات التسديدات..............................................  1.2.1.5.0.13.000

   االجتماعيوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد   

 000 460 389 الموظفون و األعوان ................................... - 1.2.1.1.0.14.000

 000 620 280 المعدات و النفقات المختلفة .............................. - 1.2.1.2.0.14.000

   األمانة العامة للحكومة  

 000 537 78 ......................................الموظفون و األعوان  - 1.2.1.1.0.16.000

 000 971 17 المعدات و النفقات المختلفة ................................ - 1.2.1.2.0.16.000

   وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء  

 000 784 127 1 ........................................الموظفون و األعوان  - 1.2.1.1.0.17.000

 000 829 751 المعدات و النفقات المختلفة ................................. - 1.2.1.2.0.17.000
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   وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات  

 000 840 532 1 ........................................الموظفون و األعوان  - 1.2.1.1.0.20.000

 000 211 622 2 المعدات و النفقات المختلفة ................................. - 1.2.1.2.0.20.000

   وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  

 000 636 833 ......................................الموظفون و األعوان  - 1.2.1.1.0.23.000

 000 207 860 2 المعدات و النفقات المختلفة ............................... - 1.2.1.2.0.23.000

 
 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

 

239 352 000 
1.2.1.1.0.27.00 ....................................................................األعوان و الموظفون 

0 
333 151 000 

1.2.1.2.0.27.00 .. المختلفة النفقات و المعدات ..........................................................
0 

 
 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

 

260 268 000 
1.2.1.1.0.28.00 األعوان و الموظفون .................................................................

0 
328 421 000 

1.2.1.2.0.28.00 . المختلفة النفقات و المعدات ........................................................
0 

 
 والرياضةوزارة الثقافة والشباب 

 

932 130 000 
1.2.1.1.0.29.00 األعوان و الموظفون ..............................................................

0 
1 853 287 000 

1.2.1.2.0.29.00 .. المختلفة النفقات و المعدات...................................................... 
0 

 
 اإلدماج المهنيوزارة الشغل و 

 

219 040 000 
1.2.1.1.0.31.00 األعوان و الموظفون .............................................................

0 
309 675 000 

1.2.1.2.0.31.00 المختلفة النفقات و المعدات .......................................................
0 

 
 الوطنيإدارة الدفاع 

 

28 748 542 000 
1.2.1.1.0.34.00 األعوان و الموظفون..................................................... 

0 
5 809 450 000 

1.2.1.2.0.34.00 المختلفة النفقات و المعدات ..........................................
0 

 
 وأعضاء جيش التحريرالمندوبية السامية لقدماء المقاومين 

 

68 780 000 
1.2.1.1.0.35.00 األعوان و الموظفون................................................... 

0 
72 613 000 

1.2.1.2.0.35.00 . المختلفة النفقات و المعدات ..............................................
0 

 
 االحتياطيةالنفقات الطارئة والمخصصات 

 

927 809 000 
1.2.1.4.0.36.00 النفقات الطارئة و المخصصات االحتياطية -

0 
 

 المندوبية السامية للتخطيط
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339 118 000 
1.2.1.1.0.42.00 ............ األعوان و الموظفون ................................................

0 
147 386 000 

1.2.1.2.0.42.00 المعدات ..................................................... المختلفة النفقات و 
0 

 
 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة

 

374 819 000 
1.2.1.1.0.46.00 األعوان و الموظفون.............................................................. 

0 
709 671 000 

1.2.1.2.0.46.00 . المختلفة النفقات و المعدات...................................................... 
0 

 
 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

 

71 290 000 
1.2.1.1.0.48.00 . األعوان و الموظفون ..............................................................

0 
528 002 000 

1.2.1.2.0.48.00 . المختلفة النفقات و المعدات .....................................................
0 

 
 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

 

1 480 151 000 
1.2.1.1.0.51.00 األعوان و الموظفون............................................. 

0 
805 933 000 

1.2.1.2.0.51.00 المختلفة النفقات و المعدات ................................................... 
0 

 
 المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

 

66 790 000 
1.2.1.1.0.52.00 األعوان و الموظفون ......................................................

0 
33 489 000 

1.2.1.2.0.52.00 . المختلفة النفقات و المعدات.....................................................
0 

 
 المجلس األعلى للسلطة القضائية

 

89 751 000 
1.2.1.1.0.53.00 األعوان و الموظفون ...................................................

0 
237 630 000 

1.2.1.2.0.53.00 المختلفة النفقات و المعدا.ت..................................................
0 

 
 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

 

76 500 000 
1.2.1.1.0.54.00 . األعوان و الموظفون ...................................................

0 
64 753 000 

1.2.1.2.0.54.00 المختلفة النفقات و المعدات................................................. 
0 

 
 الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

 

1.2.1.1.0.55.00 . األعوان و الموظفون............................................... للتذكرة
0 

1.2.1.2.0.55.00 . المختلفة النفقات و المعدات....................................................... للتذكرة
0 

221 585 343 000 
 مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة
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 تعليل التعديل: 

 
و بناء على مبدأ تضامني بين القطاعات  و الصحة التعليم ينمن أجل تعزيز نجاعة السياسات العمومية الخاصة بقطاع

 الخاصة بالميزانية العامة. بدون أي تأثير على مجموع نفقات التسييرنقترح تعديل فصول نفقات التسيير  الوزارية،

 

 في القطاعات التالية: واألعوانن يالموظفميزانيات التعديل  ويمس

  مليار درهم المقترحة 4عوض ال 2019مليار درهم  مقارنة مع   2الداخلية بزيادة 

  مليار درهم المقترحة 9عوض ال  2019مليار درهم مقارنة مع   4الدفاع الوطني بزيادة 

و  2019ميزانيات المعدات و النفقات المختلفة في جميع القطاعات التي ال تنقص من ميزانيتها بين  كذلك التعديل يمس

لبالط، مجلسي النواب و المستشرين، الداخلية، المالية، إدارة الدفاع( لفائدة . فنقترح نقص معقول من ميزانياتها )ا 2020

 التعليم والصحة. 

 مليار درهم. 1,5أخيرا، يمس أيضا هذا التعديل النفقات الطارئة بنقص من ميزانيتها بما يقارب 

مليار درهم(  5عي التعليم )مليار درهم( الى قطا 10مكنتنا كل هذه المجهودات من تحويل ميزانية إضافية محترمة )

 .مليار درهم( 5والصحة )

 

 :العمومي في قطاع التعليم

 

 مليار درهم من اجل ادماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية واحتسابهم ضمن الموارد  8 زيادة أوال

 2020مدرس، عون واداري جديد في  25.000البشرية عوض المعدات. تشمل الزيادة كذلك توظيف 

 مليار درهم( 1)+  15.000بدال من 

 

ارد البشرية )مدرسين، طاقم اداري و خدماتي( في سيمكن هذا التعديل التضامني معالجة اشكال الخصاص المهول في المو

:هي األهدافو  المؤسسات التعليمية العمومية.  

  تلميذ وتلميذة  25جعل عدد التالميذ في القسم اقل من 

 أعوان في مجال الخدمات )الحراسة و النظافة(  3تمكين كل مؤسسة   من مدير وموظف اداري على االقل و

في ما يخص االعوان بالمدارس  0.47بالنسبة للطاقم اإلداري و  1.04يتجاوز حيث ان المعدل الحالي ال 

  .االبتدائية

 على مستوى النفقات المختلفة، سيمكن هذا التعديل من:

  انتاج "كبسوالت متميزة بالصوت و الصورة لجميع المواد و المستويات و نشرها عبر التلفزة و االنترنات

 مليون درهم( 500)
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 المبرمجة بميزانية إضافية تقدر  65.000( عوض ال 310.000تمر في المستوى لجميع المدرسين )تكوين مس

 مليون درهم 360ب

 

 مؤسسة تعليمية عمومية، من اجل بلورة مشروع مؤسسة )الدعم  10.000( ل 100.000دعم مالي ) درهم

نشطة الفصلية( أي ميزانية اجمالية تقدر ، األةالتربوي، الحياة المدرسية، األندية التربوية، المعدات البيداغوجي

 درهم سنويا( 25.000مؤسسة ) 4.000مليون حاليا لدعم  100عوض  بمليار درهم

 ( و رفع مبلغ المنحة. يقدر هذا 374.000عوض  500.000الرفع من عدد المستفدين من المنحة الجامعية )

 مليار درهم.  كميزانية إجمالية.   3.8 مليار درهم في ميزانية المنح الجامعية. أي 2االجراء بزيادة 

 

 :  يةقطاع الصحة العموم في
 
 

 مليار درهم  : 5نقترح تخصيص مبلغ 

 

  باإلضافة إلى مليار درهم 1وهو ما سيتطلب حوالي  منصب جديد 10.000لتوظيف المزيد من مهنيي الصحة أي ،

 منصب. 14.000منصب المقترحة في المشروع الحالي ليصبح العدد اإلجمالي  4.000

  والتي عرفت الميزانية  برامج الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل والشاب والساكنة ذات االحتياجات الخاصةلدعم

وهذا غير مقبول  2019مقارنة مع سنة  %10،04المخصصة لها بشكل غير مفهوم انخفاضا ملموسا بحوالي ناقص 

نقترح أن يتم عكس ذلك الرفع من قيمتها إلى الضعف أي بزيادة نظرا الخصاص الكبير في توفير هذه الخدمات. لذى 

 مليون درهم. 500حوالي 

 لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة والتي تقدم خدمات  لدعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض باألعمال االجتماعية

 مليون درهم. 500اجتماعية مهمة للموظفين النشيطين والمتقاعدين وعائالتهم ب 

 : وفي اتجاه االعتراف الفعلي بخصوصية قطاع الصحة نقترح 

 درهم. مليون 500العاملين بالمناطق النائية والصعبة الولوج والعالم القروي بتحفيز موظفي الصحة  -

الرفع من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين ، وكذلك  تحسين األوضاع المادية لمهنيي الصحة -

الحراسة واإللزامية والمداومة والتعويض عن األخطار  من القيمة الهزيلة للتعويض عن

  .مليون درهم  500مليار و 2بشكل متكافئ وعادل بحوالي  المهنية
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 جدول إلثبات حضور السيدات والسادة النواب

 أعضاء لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب

2020للسنة املالية  70.19قانون املالية رقم  خالل مناقشة مشروع  
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 اسم النائب
 1االجتماع 

2019/10/21 

 2االجتماع 

2019/10/29 

 3االجتماع 

2019/10/29 

 4االجتماع 

2019/10/30 

 5االجتماع 

2019/10/30 

 6االجتماع 

2019/10/31 

 7االجتماع 

2019/10/31 

 8االجتماع 

2019/11/01 

 9االجتماع 

2019/11/01 

 10 االجتماع

2019/11/12 

مجموع 

 الحضور 

 النائب السيد عبد هللا بووانو

 فريق العدالة والتنمية
 10 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

 السيدة حنان رحاب النائبة

 الفريق االشتراكي
 10 حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة

 النائب السيد عزيز اللبار

 فريق األصالة واملعاصرة
 8 حاضر اعتذر اعتذر  حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

 اللطيف بروحوعبد النائب السيد

 فريق العدالة والتنمية
 9 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر غائب حاضر حاضر حاضر حاضر

 بركايوالنائب السيد مولود 

 فريق التجمع الدستوري
 1 اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر حاضر

 النائبة السيدة مريم وحساة

 فريق األصالة واملعاصرة
 2 حاضرة اعتذرت اعتذرت اعتذرت اعتذرت اعتذرت اعتذرت غائبة غائبة حاضرة

 السيدة لبنى الكحلي النائبة

 فريق العدالة والتنمية
 10 حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة

 النائب السيد أحمد التومي

 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
 10 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

  السيدة غيثة الحاتمي النائبة

 الفريق الحركي
 10 حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة

 النائب السيد أحمد الغزوي

 املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية
 0 غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب غائب اعتذر

 النائب السيد مصطفى اإلبراهيمي

 فريق العدالة والتنمية
 8 حاضر حاضر غائب حاضر حاضر حاضر حاضر غائب حاضر حاضر

 النائب السيد إدريس األزمي اإلدريس ي

 فريق العدالة والتنمية 
 8 اعتذر حاضر حاضر حاضر حاضر غائب حاضر حاضر حاضر حاضر
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 اسم النائب 
 1االجتماع 

2019/10/21 

 2االجتماع 

2019/10/29 

 3االجتماع 

2019/10/29 

 4االجتماع 

2019/10/30 

 5االجتماع 

2019/10/30 

 6االجتماع 

2019/10/31 

 7االجتماع 

2019/10/31 

 8االجتماع 

2019/11/01 

 9االجتماع 

2019/11/01 

 10 االجتماع

2019/11/12 

مجموع 

 الحضور 

 النائب السيد عبد هللا هامل

 فريق العدالة والتنمية
 9 حاضر غائب حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

 النائب السيد محمد خيي

 فريق العدالة والتنمية
 7 حاضر حاضر حاضر غائب حاضر غائب حاضر حاضر حاضر غائب

 النائب السيد رمضان بوعشرة

 فريق العدالة والتنمية
 1 حاضر غائب غائب غائب غائب اعتذر اعتذر غائب اعتذر غائب

 النائب السيد عبد الرحيم لقراع

 فريق العدالة والتنمية
 10 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

 النائب السيدة مجدة بنعربية

 فريق العدالة والتنمية
 9 حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة غائبة

 النائب السيدة ميمونة أفتاتي

 فريق العدالة والتنمية
 10 حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة

 النائب السيدة خديجة شامي

 فريق العدالة والتنمية
 8 حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة غائبة حاضرة غائبة

 النائب السيد نوفل الناصري 

 فريق العدالة والتنمية
 10 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

 النائب السيدة إيمان اليعقوبي

 فريق العدالة والتنمية
 10 حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة

 النائب السيدة وئام املحرش ي

 فريق األصالة واملعاصرة
 2 غائبة اعتذرت اعتذرت اعتذرت اعتذرت اعتذرت اعتذرت غائبة حاضرة حاضرة

 النائب السيدة أمال بوكير

 فريق األصالة واملعاصر
 2 غائبة اعتذرت اعتذرت اعتذرت اعتذرت اعتذرت اعتذرت غائبة حاضرة حاضرة

 النائب السيد سعيد ضور 

 فريق األصالة واملعاصرة
 10 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر
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 اسم النائب
 1االجتماع 

2019/10/21 

 2االجتماع 

2019/10/29 

 3االجتماع 

2019/10/29 

 4االجتماع 

2019/10/30 

 5االجتماع 

2019/10/30 

 6االجتماع 

2019/10/31 

 7االجتماع 

2019/10/31 

 8االجتماع 

2019/11/01 

 9االجتماع 

2019/11/01 

 10 االجتماع

2019/11/12 

مجموع 

 الحضور 

 النائب محمد الحموتي

 فريق األصالة واملعاصرة
 8 حاضر حاضر حاضر اعتذر حاضر حاضر حاضر حاضر غائب حاضر

 النائب السيد صالح الدين أبو الغالي

 فريق األصالة واملعاصرة
 9 حاضر غائب حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

 النائب السيد محمد أبودرار

 األصالة واملعاصرة
 10 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

 النائب السيد عبد الواحد املسعودي

 فريق األصالة واملعاصرة
 1 غائب اعتذر اعتذر غائب غائب غائب غائب غائب غائب حاضر

 النائب السيد عادل البيطار

 فريق األصالة واملعاصرة
 7 حاضر حاضر حاضر حاضر غائب حاضر اعتذر حاضر غائب حاضر

 النائب السيد عبد الحق فائق

 فريق األصالة واملعاصرة
 8 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر غائب غائب

 النائب السيد توفيق كميل 

 فريق التجمع الدستوري
 7 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر غائب حاضر غائب اعتذر حاضر

 النائب السيدة أسماء أغاللو

 فريق التجمع الدستوري
 8 حاضرة اعتذرت اعتذرت حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة

 محمد الوالف  النائب السيد

 فريق التجمع الدستوري 
 10 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

 النائب السيدة سمية وعالل

 فريق التجمع الدستوري 
 10 حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة

 النائب السيد خالد الشناق

 فريق التجمع الدستوري 
 7 حاضر اعتذر اعتذر اعتذر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

 النائب السيد عبد الرحمن أبليال

 فريق التجمع الدستوري
 10 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر
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 اسم النائب
 1االجتماع 

2019/10/21 

 2االجتماع 

2019/10/29 

 3االجتماع 

2019/10/29 

 4االجتماع 

2019/10/30 

 5االجتماع 

2019/10/30 

 6االجتماع 

2019/10/31 

 7االجتماع 

2019/10/31 

 8االجتماع 

2019/11/01 

 9االجتماع 

2019/11/01 

 10 االجتماع

2019/11/12 

مجموع 

 الحضور 

 النائب السيد نور الدين مضيان

 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
 8 حاضر حاضر حاضر حاضر اعتذر غائب حاضر حاضر حاضر حاضر

 النائب السيد بولون السالك

 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
 1 اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر حاضر

 النائب السيدة رفيعة املنصوري

 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
 8 حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة حاضرة غائبة غائبة حاضرة

 النائب السيد لحسن حداد

 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
 9 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر غائب حاضر حاضر حاضر حاضر

 النائب السيدةحكيمة بل قساوي 

 الفريق الحركي
 10 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

 النائب السيد الحبيب املالكي

 الفريق االشتراكي 
 --- اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر اعتذر

 النائب السيد سعيد بعزيز

 الفريق االشتراكي
 10 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

 النائب السيد عمر بالفريج

 الحزب االشتراكي املوحد
 10 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر


