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  68.17تقر�ر مشروع قانون املالية رقم ا�جزء األول منفهرسة 

  2018برسم سنة 

 الفهرسة  

 الورقة التقنية 

 جدول إحصاء التعديالت املقدمة 

 جدول التعديالت املصادق عل��ا داخل ال�جنة 

 الـمقدمة العامة 

  وز�ر االقتصاد واملاليةعرض السيد 

  املشروع كما أحيل 

 املناقشة العامة 

  السيد الوز�رجواب 

  أجو�ة الوز�ر ع�� األسئلة املقدمة من طرف النواب خالل املناقشة العامة 

 حسب ا�حاور      

  مع التقديم وتفس�� املواد وجواب  2018منـاقشة مـواد مشروع قانون املالية

 ا�حكومة عل��ا

  التعديالت املقدمة من الفرق النيابية بخصوص املشروع قانون املالية برسم سنة

2018 

 2018املقدمة بخصوص مشروع قانون املالية  نتائج التصو�ت ع�� التعديالت 

  ��2018ا�جزء األول من مشروع قانون املالية مواد نتائج التصو�ت ع 
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 تقنيةورقة 

 رئيس �جنة املالية والتنمية االقتصادية: النائب السيد عبد هللا بو وانو

 مر�م واحساةرر ال�جنة: النائب السيدة مق
 

 

 2017أكتو�ر  23 االثن�ن :2018للسنة املالية   68.17تار�خ إحالة مشروع قانون املالية رقم 

 :2017أكتو�ر  24الثالثاء تار�خ الشروع �� الدراسة 

  :اجتماع 12عدد االجتماعات 

 :دقيقة 40ساعة و 57عدد ساعات العمل 

 :أيام 7عدد أيام العمل 

 75: العامة حضور ا��سبة % 

 :من �سبة ا�حضور العام % 43ا�حضور النسوي من السيدات النواب 

�من �سبة ا�حضور العام % 57السادة النواب: الذكور من حضور ا 

 :25�سبة الغياب %  

  :4النسبة العامة للمعتذر�ن %  

  :متدخل 50عدد املتدخل�ن من السيدات والسادة النواب خالل املناقشة العامة 

  :30متدخلة بنسبة  16عدد املتدخالت النساء النواب  % 

  :70متدخل بنسبة  34عدد املتدخل�ن الرجال النواب % 

 :40متدخل بنسبة  20عدد املتدخل�ن من فرق املعارضة % 
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 :60متدخل بنسبة  30عدد املتدخل�ن من فرق ومجموعة األغلبية % 

 عديل 216 : 2018عدد التعديالت ال�ي قدمت ع�� مشروع قانون املالية برسم سنة� 

:35�عديال، بنسبة  77  عدد التعديالت املقبولة % 

 :38�عديال، بنسبة  86عدد التعديالت املرفوضة % 

 :29�عديال، بنسبة  62عدد التعديالت امل�حو�ة % 

: سؤاال  687 عدد األسئلة املطروحة خالل املناقشة العامة  

 :سؤاال 743عدد األسئلة املطروحة خالل مناقشة املواد 

  وكما تم �عديلھ:2018برسم سنة  68.17نتيجة التصو�ت ع�� ا�جزء األول مشروع قانون املالية رقم ، 

 4املمتنعون:     5  املعارضون:  20املوافقون:  
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 جدول  إحصاء التعديالت 

املقدمة داخل �جنة املالية والتنمية  االقتصادية بمناسبة 

 التصو�ت ع�� مشروع قانون املالية 

 2018برسم سنة  68.17رقم 
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 الـمجموع التعديالت امل�حو�ة التعديالت املرفوضة التعديالت املقبولة ا�جهة املقدمة للتعديالت  

 �عديل 23 0 0 23 ا�حكومة

 فرق ومجموعة األغلبية

العدالة والتنمية ــ التجمع الدستوري ــ 

ا�حركة ــ االش��ا�ي ــ التقدم 

 واالش��اكية

 �عديل 55 19 0 35

 �عديل 90 26 52 12 فر�ق األصالة واملعاصرة

 �عديل 33 7 22 4 والتعادلية الفر�ق االستقال�� للوحدة

النائبان السيدان مصطفى شناوي 

 وعمر بالفر�ج
 �عديل 13 0 12 1

 �عديل 214 62 86 75 ا�جموع
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 جدول التعديالت  املصادق عل��ا من طرف ال�جنة  

 حول 

 2018للسنة املالية  68.17مشروع قانون املالية رقم 

 ا�جزء األول 
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 فیما یخص التدابیر الجمركیة  

 

 

 

 

 المواد موضوع التعدیالت مقدمي التعدیالت

 الحكومة

بتغییر رسم  2-17-222المصادقة على المرسوم رقم 
االستیراد المفروض على القمح اللین و مشتقاتھ و الذي 

الذي أذن بموجبھ  19-17اتخذ عمال بأحكام القانون رقم 
للحكومة بتغییر رسم االستیراد المفروض على القمح 

 اللین و مشتقاتھ بمقتضى مراسیم.

 - II 2المادة 

: الفصل  -I 3المادة  استبدال كلمة الخضوع بكلمة االمتثال  فریق األصالة و المعاصرة
38 

 الحكومة

استدراك عدم ادراج بعض المعدات و الوثائق المستوردة 
من لدن منشآت النقل الجوي و الشركات التي تعمل في 

من  164المساعدة عند توقف الطائرات، ضمن الفصل 
 مدونة الجمارك و الضرائب غیر المباشرة.

: الفصل  -I 3المادة 
164 

 األغلبیةفرق و مجموعة 
إعفاء الكراسي ذات المحرك الكھربائي المعدة خصیصا 
لألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة من الرسوم 

 الجمركیة.

: الفصل  -I 3المادة 
164 

إعادة تصنیف المخالفة المتعلقة بعدم االحتفاظ بالوثائق  فرق و مجموعة األغلبیة
كمخالفة جمركیة من الطبقة األولى عوض جنحة 

من الطبقة الثانیة ، مع خفض العقوبة المترتبة جمركیة 
 عنھا إلى مرة واحدة قیمة البضائع

: الفصل  -I 3المادة 
280 

الفریق االستقاللي للوحدة 
 التعادلیةو

: الفصل  -I 3المادة 
284 

 فرق و مجموعة األغلبیة

عوض اإلمكان فیما یخص  الوجوبالتنصیص على 
عملیة األداء بكل الوسائل المنصوص علیھا في القوانین 
بما فیھا األداء االلكتروني باستثناء الدفع نقدا ، باإلضافة 

ال إلى تدقیق الصیاغة بالنسبة للعملیات الطارئة التي 
 طابعا تجاریا تكتسي

: الفصل - II  3المادة 
95 

 فرق و مجموعة األغلبیة
على واردات  2,5%تطبیق رسم االستیراد األدنى بنسبة 

المجموعة ذات المنفعة العامة "معھد البحث في داء 
 السرطان".

 - III : 3المادة 
 المكرر 164الفصل 

 فرق و مجموعة األغلبیة
الفریق االستقاللي للوحدة 

 التعادلیةو
 فریق األصالة و المعاصرة

المطبق  %17.5االبقاء على رسم االستیراد المحدد في 
على السلع والمنتوجات المستوردة بدل الرفع منھ إلى 

20% 
 4المادة 
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 فیما یخص التدابیر الجبائیة 

 المواد موضوع التعدیالت مقدمي التعدیالت
 2018من مشروع قانون المالیة لسنة  8من المادة  Iالبند 

الریاضیة المعترف  الجمعیات إدراج إعفاء  فرق األغلبیة
لھا بصفة المنفعة العامة بالنسبة لمجموع 
أنشطتھا أو عملیاتھا وكذا الدخول المحتملة 

 المرتبطة بھا.

 34° -"ألف"  – I - 6المادة 

 

" قي التدبیر المتعلق سنویاإضافة عبارة " فریق األصالة و المعاصرة
)  مالیین درھم 5بسقف رقم األعمال( 

المشترط في المقاوالت الحدیثة النشأة المبتكرة 
في میدان التكنولوجیات الحدیثة من اجل 

 االستفادة من االعفاء.

 

 IV  - 6المادة  

تحدید شروط االستفادة من اإلعفاء المخول  فرق األغلبیة
 للتعاونیات أو الجمعیات السكنیة.

 "باء – I - 7المادة 

الفریق االستقاللي للوحدة 
والتعادلیة  و النائبین 

مصطفى الشناوي وعمر 
 بالفریج

مبلغ المساھمة الذي یخول الحق في رفع سقف 
التخفیض من مبلغ الضریبة على الشركات اثر 
المساھمة في المقاوالت الحدیثة النشأة المبتكرة 
في مجال التكنولوجیات الحدیثة من 

 درھم . 200 000 ) درھم الى100.000(

 XII - 7المادة 

تحدید كیفیة فرض الضریبة على التعاونیات   فرق األغلبیة
و الجمعیات السكنیة التي ال تحترم الشروط 

 ."ألف" وباء – I - 7المادة المشار إلیھا في 

 باء  –-III 8المادة  

اعتماد رقم التعریف الموحد للمقاولة   - فرق األغلبیة
عوض الرسم المھني للتصریح بالمبیعات، 
واعتماد النموذج الرقمي عوض المطبوع 

 الورقي.
من  82إدراج نفس التعدیل في المادة   -

 المدونة العامة للضرائب من أجل المالئمة.

 I-82و I -20المواد 

 

 

 توسیع نطاق تطبیق إعفاء األجر  فرق األغلبیة
 10.000 حدود في الشھري اإلجمالي

من الضریبة على الدخل لیشمل   درھم
االجور المدفوعة من طرف الجمعیات أو 

  02° - 57المادة 



 2018للسنة املالية  8.176تقر�ر مشروع قانون املالية رقم                  �جنة املالية والتنمية االقتصادية                    ال��ملان ــ مجلس النواب

 

10 
 

 2015التعاونیات المحدثة من فاتح ینایر 
 .2022دجنبر  31غلى 

إدراج إعفاء عملیات  التفویت بغیر عوض   فرق األغلبیة
بالقیم المنقولة  والمكفول، فیما یتعلق الكافل بین

 وغیرھا من سندات رأس المال والدین.

 

 

 I - 68المادة 

إدراج إعفاء عملیات االقتناء و العملیات  الحكومة
المنجزة من طرف مؤسسة محمد الخامس 
للتضامن من الضریبة على القیمة المضافة في 

 الداخل.

 

   I -°49 – 92المادة 

على القیمة المضافة منح اإلعفاء من الضریبة  فرق األغلبیة
المترتبة على التجھیزات والسلع المقتناة من 

 طرف "معھد البحث في داء السرطان".

ولالستفادة من ھذا اإلعفاء وجب احترام 
اإلجراءات المنصوص علیھا بنص تنظیمي 
وبالتالي وجبت اإلشارة لھذه الفقرة في المادة 

 من المدونة العامة للضرائب. 124

 

 I -°51 – 92المادة 

من  99االحتفاظ بالصیغة األصلیة للمادة  فرق األغلبیة
المدونة العامة للضرائب لتكریس عبارة " مع 
الحق في الخصم" بالنسبة لألسعار المخفضة 

% دون الحق في 14و اإلبقاء على سعر 
الخصم بالنسبة لوسطاء التأمین و على 

 المطبق على المحروقات. %10سعر

اظ بالصیغة األصلیة و للمالءمة یجب االحتف
من المدونة العامة   I– 106من المادة  7للفقرة 

 للضرائب.

 

 3و  2-99المادة 

 I - 7° -106و المادة 

تحیین مراجع القانون المتعلق بالتربیة البدنیة  فرق األغلبیة
بدل القانون  30-09و الریاضة (قانون رقم 

 -123) و الذي تم ذكره في المادة 06 -87رقم 
 من المدونة العامة للضرائب. °55

 I -°55-123المادة 

إعفاء عملیات استیراد المواد و السلع التي یقوم  فرق األغلبیة
 بھا "معھد البحث في داء السرطان" 
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 I -°57-123المادة   الحكومة

 48°و  47°إضافة اإلحالة على الفقرات  الحكومة
و  49°و 48°و  92من المادة ° 51و 49°و

من المدونة العامة  123من المادة  °56و  °50
للضرائب و التي تستوجب إصدار نص 
تنظیمي لتوضیح كیفیات االستفادة من اإلعفاء 
من الضریبة على القیمة المضافة المشار إلیھ 

من المدونة السالفة  123و  92في المادتین 
 الذكر.

  I – 124المادة 

التسجیل توسیع مجال اإلعفاء من واجب  فرق األغلبیة
 مال رأس تأسیس بخصوص عملیات

 النفع ذات المجموعات أو الشركات
 االقتصادي، لیشمل حصص المشاركة العینیة.

 IV-°23– 129المادة 

 تجوید مقروئیة النص باإلحالة على المادتین الحكومة
من المدونة العامة للضرائب   II-61 و 3-3°

) من نفس °2-ألف -I (  133عوض المادة 
 المدونة.

  IV-°25– 129المادة 

الفریق االستقاللي للوحدة 
 التعادلیةو

االعفاء من رسوم تسجیل العقود والمحررات 
التي تنقل بموجبھا بدون عوض المنقوالت 
والعقارات التي توجد في ملكیة الوكالة 
المغربیة لتنمیة االستثمارات والمركز 
المغربي إلنعاش الصادرات ومكتب األسواق 

الوكالة والمعارض بالدار البیضاء إلى 
 .دراتالمغربیة لتنمیة االستثمارات والصا

 IV-°26– 129المادة 

التزام المالك بإنجاز عملیات بناء المؤسسة  فریق األصالة و المعاصرة
 5سنوات بدل  6الفندقیة داخل أجل أقصاه 

 من تاریخ التملك؛ابتداء سنوات 

 

 VII-130المادة 

اشتراط االدالء بشھادة مطابقة مسلمة من  فرق األغلبیة
طرف السلطة المختصة من اجل افتكاك الرھن 
المباشر في حق المؤسسة الفندقیة المستفیدة من 

 االعفاء.   

 VII-130المادة 

أن  التنصیص على ضرورة التحقق من فرق األغلبیة
التعاونیة أو الجمعیة السكنیة قد أودعت 
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الشروط المنصوص بالتأسیس وفق  تصریحا
من المدونة العامة  148علیھا في المادة 

 للضرائب.

 III-138المادة 

 

 الحكومة

االبقاء على النص في صیغتھ الحالیة التي 
تھم فقط العقارات و حذف اإلشارة إلى 
األصل التجاري من نطاق المسؤولیة 

 التضامنیة الملزمة للموثقین.

 

 IV -139المادة 

عبارة "على حامل ورقي و على استبدال  الحكومة
حامل معلوماتي" بعبارة "على حامل 
 معلوماتي، و إذا تعذر ذلك على حامل ورقي".

 

 II-150المادة 

 

 

 الحكومة

توضیح التدبیر المتعلق بعدم إصدار الضرائب 
و الواجبات و الرسوم التي یقل مبلغھا عن مئة 

) درھم وذلك بحذف كلمة "األصلي"   100(
التنصیص على أن ھذا المبلغ یشمل من اجل 

أصل الضریبة و الذعائر و الغرامات و 
 الزیادات.

 

 

و  175و  172المواد 
177 

 

الخزینة بتعویضھا ب  تدقیق كلمة " فرق األغلبیة
المحاسبین التابعین للخزینة العامة "

 للمملكة" .

 174المادة 

 

 فرق األغلبیة

التنصیص على التضامن بین الجمعیات أو 
التعاونیات السكنیة و أعضاءھا أو منخرطیھا 
من أجل أداء الضریبة على الشركات المستحقة 

 في حالة اإلخالل بشروط اإلعفاء

 

 IV -180المادة 

اخضاع مالكي المواقع االلكترونیة لواجب  فریق األصالة و المعاصرة
التمبر برسم عملیات االشھار عبر االنترنیت 

 ملكیة الملزمین".مع حذف عبارة " التي في 

 183المادة 

رفع الغرامة المتعلقة باإلخالل بواجب االدالء  فریق األصالة و المعاصرة
بالمعلومات المتطلبة لتطبیق االتفاقیة الدولیة 

  000الى  5000الملزمة للدولة المغربیة من 
 درھم. 20

 185المادة 
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التنصیص  على  عدم تطبیق الجزاءات على  فرق األغلبیة
الملزمین في حالة تعذر االدالء بالوثائق 

 المحاسبیة على حامل معلوماتي.

 المكررة 185المادة 

 

 

 فرق األغلبیة

إلزام الخاضع للضریبة بتقدیم الوثائق 
المحاسبیة على حامل معلوماتي و إذا تعذر 

 األمر االكتفاء بتقدیمھا على حامل ورقي.

 

 210المادة 

 

 فرق األغلبیة

الخاضع للضریبة االحتفاظ طوال إلزام  -
) سنوات على الوثائق المحاسبیة 10عشر (

على حامل معلوماتي، و إذا تعذر األمر 
 االكتفاء باالحتفاظ بھا على حامل ورقة.

تمدید األجل المخول للخاضع للضریبة من -
أجل إخبار اإلدارة بضیاع الوثائق المحاسبیة، 

ة یوما في حالة القو 30یوما إلى  15من 
 القاھرة.

 

 211المادة 

یھدف ھذا التعدیل إلى اعتبار التبلیغ  فرق األغلبیة
 االلكتروني موازیا للوسیلة العادیة للتبلیغ.

 219لمادة ا

الفقرة تصحیح خطأ مادي بحذف عبارة " الحكومة
 ".الثانیة

 VIII - 220المادة 

الفقرة تصحیح خطأ مادي بحذف عبارة " الحكومة
 ".الثانیة

 IV - 221 المادة

من المادة  6اضافة االحالة على مقتضیات البند  الحكومة
 . 232من المادة  VIفي نص الفقرة  220

من البند  17°نسخ التدبیر المدرج في الفقرة 
VIII  والمتعلق بإضافة استثناء لألحكام العامة

المتعلقة بآجال التقادم بالنسبة للمقاوالت 
المساھمة في رأس مال الشركات الناشئة 

 المبتكرة.

 

 -VIIIو VI-232المادة 
°17 

تحدید تاریخ دخول حیز التطبیق للتعاونیات  الحكومة
 والجمعیات السكنیة.

 -XXVII 247المادة 
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العربات المملوكة من طرف بنك إعفاء  الحكومة
المغرب المعدة لنقل األموال و القیم، من 
 الضریبة الخصوصیة السنویة عل المركبات.

 °13  260 -المادة

 

 2018من مشروع قانون المالیة لسنة  8من المادة  IIالبند 

الزامیة ایداع اإلقرار بنسبة االسترداد  الحكومة
الظاھرة لضریبة على القیمة المضافة غیر ل

المكررة  125المادة  في علیھا المنصوص
 مرتین.

 المكررة 113المادة 

یتم" فیما «استبدال عبارة "یمكن" بعبارة  فرق األغلبیة
 والخدمات والشھادات الطلبات یخص تسلیم

 للضریبة الخاضعون یطلبھا األخرى التي
 إلكترونیة. بطریقة

 المكررة 169   المادة

 

 2018قانون المالیة لسنة من مشروع  10المادة 

 

 الحكومة

توسیع نطاق اإلعفاء من الذعائر والزیادات  - 
بما في ذلك  تلك المتعلقة  بكل  الغراماتلیشمل 

 الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص
وكذا التي  للضرائب العامة المدونة علیھا في

 تم حذفھا أو إدماجھا في ھذه المدونة؛

األداء مرة واحدة قبل التنصیص على شرط  -
 ، عوض مرتین.2019فاتح ینایر 

 

من مشروع قانون  10المادة  
 2018المالیة لسنة 
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 فیما یخص التدابیر المختلفة   
 

 المادة موضوع التعدیل مقدمي التعدیالت

فرق و مجموعة 
 األغلبیة

إعفاء نقل ملكیة  العقارات والممتلكات بدون 
الجماعات عوض وبنفس القیمة  من 

الحضریة  والقرویة إلى الجماعات، من أداء 
 أي واجبات أو ضرائب أو رسوم  .

 10المادة 
 المكررة

فرق و مجموعة 
 األغلبیة

من المدونة العامة  8للمالئمة مع المادة 
للضرائب  بإدراج إمكانیة استفادة  التعاونیة  و 

 .   2015ینایر تمدید فترة االستفادة  من فاتح

 12المادة 
 تحفیز التشغیل

فرق و مجموعة 
 األغلبیة

% المخصصة لفائدة 20إعادة توزیع حصة 
الجھات من الرسم المفروض على التأمین 

% لفائدة "صندوق 2لتخصیص نسبة 
% لفائدة  18التضامن بین الجھات و 

"الصندوق الخاص لحصیلة حصص الضرائب 
 المرصدة للجھات"

 12المادة 
 المكررة

 الحكومة

ثالثة مرافق الدولة مسیرة بصورة مستقلة تابعة حذف 
 "المركب الریاضي -لوزارة الشباب والریاضة. و ھي 

و  "المركب الریاضي  "الرباط –األمیر موالي عبد هللا 
 ".لفاس" و  "مصلحة السیاحة الثقافیة للشباب

 16المادة 

فرق و مجموعة 
 األغلبیة

 تغییر الحساب المرصد ألمور خصوصیة المسمى
"الصندوق الخاص لحصیلة حصص الضرائب 
المرصدة للجھات"  بتخفیض موارد ھذا الحساب بنسبة 

وتخصیصھا لفائدة "صندوق التضامن بین  10%
 الجھات".

 17المادة 
 المكررة

فرق و مجموعة 
 األغلبیة

تغییر الحساب المرصد ألمور خصوصیة 
المسمى"صندوق التضامن بین الجھات"  

%  من موارد 10نسبة لتمكینھ من تلقي  
الصندوق الخاص لحصیلة حصص الضرائب 
 المرصدة للجھات.

 17المادة 
 المكررة مرتین

 الحكومة
تغییر الحساب المرصد ألمور خصوصیة المسمى " 
الصندوق الوطني الغابوي " بتحیین تسمیة اآلمر 

 بالصرف لھذا الحساب.
  20المادة   

 المكررة

 الحكومة
ألمور خصوصیة المسمى  تغییر الحساب المرصد

"صندوق الصید البري والصید في المیاه الداخلیة" 
 بتحیین تسمیة اآلمر بالصرف لھذا الحساب.

 20المادة 
 المكررة مرتین
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 المادة موضوع التعدیل مقدمي التعدیالت

فرق و مجموعة 
 األغلبیة

تغییر الحساب المرصد ألمور خصوصیة المسمى 
الصناعیة " لتمكینھ من تمویل الدعم "صندوق التنمیة 

المقدم للشركات الصناعیة المصدرة أو المصدرة غیر 
المباشرة قصد تحمل زائد نفقات نقل بضائعھا إلى 
الموانئ أو المناطق الصناعیة المجاورة لتلك الموانئ 
 وذلك وفق الشروط والكیفیات التي تحدد بنص تنظیمي.

المكررة ثالث  20المادة 
 مرات

 الحكومة
منصبا مالیا اضافیا لفائدة رئیس الحكومة  50احداث 

وتأھیلھ لتوزیعھا عند الضرورة الملحة وغیر المتوقعة 
 على مختلف الوزارات او المؤسسات.

 إحداث منـاصـب مالیة

 22المادة 

 الحكومة

للمالءمة مع حذف ثالث مرافق للدولة مسیرة    
بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب والریاضة 
المذكورة من خالل تقلیص المبلغ اإلجمالي المتعلق 
بموارد ونفقات االستغالل  لھذه المرافق و كذلك مالءمة 
الجدول "أ" ، باإلضافة إلى التدقیق في صیاغة طبیعة 

بشھادات الصكوك ذات اآلجال  المورد المالي المتعلق
المتوسطة والطویلة األمد في السوق الداخلیة من خالل 

 حذف كلمة "إصدارات" .  

 40المادة 

 

فرق و مجموعة 
 األغلبیة

 
 10) بتقلیص مبلغ یساوي 40مالءمة الجدول أ (المادة 

% من موارد "الصندوق الخاص لحصیلة حصص 
"صندوق التضامن الضرائب المرصدة للجھات" لفائدة 

 .بین الجھات"

 40المادة 
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 املقدمة العامة 
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 �سم هللا الرحمن الرحيم

  السيد الرئيس ا�ح��م،

 السيد رئيس ا�حكومة ا�ح��م،

 السيدات والسادة الوزراء ا�ح��مون،

 السيدات والسادة النواب ا�ح��مون،

نص التقر�ر الذي أعدتھ �جنة املالية  ،أ�شرف اليوم بأن أقدم �جلسنا املوقر

للسنة  68.17والتنمية االقتصادية، بمناسبة االن��اء من دراسة مشروع قانون املالية رقم 

 .2018املالية 

�� إحدى أقوى ا�حطات  ،فإن مناقشة مشروع القانون املا�� ،وكما هو معلوم

ال��ملان، و�� كذلك فرصة  �عد عرضھ �� جلسة عامة أمام مجل��ي ،ال�ي يمر ��ا املشروع

مهمة وسانحة للنقاش العام، �� القضايا املرتبطة با�جاالت االقتصادية واملالية 

 واالجتماعية والسياسية.

 ،وسأقوم من خالل هذه املقدمة العامة، ببسط ت�خيص ما راج داخل ال�جنة

ع قانون املالية أو من خالل املناقشة التفصيلية ملشرو  ،سواء �� مرحلة املناقشة العامة

خصصت  ستفصل �� أبواببا�� فصول هذا التقر�ر الهام،  ، ع�� أن2018برسم سنة 

والتصو�ت  ،للمناقشة العامة، جواب ا�حكومة عل��ا، املناقشة التفصيلية، التعديالت
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الصيغة ال��ائية و�� األخ��  وع�� مشروع قانون املالية موضوع الدرس �� جزئھ األول، ،عل��ا

 عتمد��ا �جنة املالية والتنمية االقتصادية �� املوضوع.ال�ي ا

�أول إنجاز ل�حكومة ا�حالية، ذلك  ،2018يأ�ي مشروع قانون املالية لسنة 

اإلنجاز الذي �عكس سياس��ا العمومية �� مختلف القطاعات، وال�ي سلط الضوء عل��ا 

مشروع املذكور داخل بمناسبة تقديمھ لل، ةالسيد محمد بوسعيد وز�ر االقتصاد واملالي

، �� اجتماع 2017أكتو�ر  24�جنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب، يوم الثالثاء 

 ترأسھ السيد عبد هللا بووانو رئيس ال�جنة.  

بالسياق العام ملشروع قانون املالية لسنة  ،�� بداية عرضھ ذكر السيد الوز�ر

 3,6مقابل  % 3,7مو االقتصادي العاملي بنسبة من خاللھ تحسن توقعات الن م��زا، 2018

بوادر انتعاش النمو بمنطقة اليورو (الشر�ك الرئي��ي لبالدنا)  ظهور ، مع 2017سنة  %

مقابل  2018سنة  % 3,9ال��يء الذي يف��ي إ�� تزايد الطلب ا�خار�� املوجھ لبالدنا بنسبة 

 �عض ا�خاطر وال�ي تتج�� ��:أن هذا االنتعاش تؤثر فيھ كذلك مو�حا و ، 2016سنة  % 3,4

 �شديد الشروط املالية �� األسواق العاملية؛-

 االضطرابات املالية �� األسواق الصاعدة وخاصة الص�ن؛-

 الت�خم املنخفض بصورة مزمنة �� االقتصادات املتقدمة؛-

 التحول إ�� السياسات اال�غالقية؛-

 تزايد التوثرات ا�جيوسياسية.-
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السيد الوز�ر أن القيمة املضافة للقطاع  أردفلعام، و�� ظل هذا السياق ا

من خالل تحسن محصول ا�حبوب ، % 16,1ارتفاعا بنسبة  2017الفال��، �جل سنة 

مليون قنطار)، وتواصل األداء ا�جيد للسالسل الفالحية ذات القيمة املضافة  96(والبالغ 

 العالية (ا�حوامض، الز�تون ...ا�خ).

الفالحية عرفت تحسنا مستمرا، حيث يرتقب أن تصل إ�� كما أن القطاعات غ�� 

 ، يضيف السيدالوز�ر.2016سنة  % 3,1، و2017سنة  % 3,2مقابل  2018سنة  % 3,7�سبة 

خالل سرده للتوجهات العامة املرتبطة بدعم القطاعات االجتماعية خالل ومن 

، أعطى 2018لسنة  ، أو�ح السيد الوز�ر، أن مشروع قانون املالية2018السنة املالية 

والتشغيل، مع  ،والسكن ،وال�حة ،األولو�ة لدعم القطاعات االجتماعية، وخاصة التعليم

والهشة، وتقليص الفوارق ا�جالية، وخصوصا  ،تقديم الدعم للفئات االجتماعية الفق��ة

 �� العالم القروي. حيث خصص لذلك نصف امل��انية العامة تقر�با.

واالجتماعية بالعالم  ،برنامج تقليص الفوارق ال��ابية كما أن الت�جيل بتنفيذ

مليار درهم، �عد من أهم اإلجراءات ال�ي سوف �شرع ا�حكومة  50القروي، الذي خصص لھ 

مالي�� درهم  4و 2018مليار درهم �اعتمادات أداء لسنة  3.5�� تفنيذها، حيث رصد لھ مبلغ 

 .2019�اعتمادات ال��ام مسبق برسم سنة 

خصصت اعتمادات  ،يتعلق بالتعليم، أفاد السيد الوز�ر، بأن ا�حكومةوفيما 

مالي�� درهم، �اعتمادات مفتوحة �� إطار  5مليار درهم ، تضاف إل��ا 59,29مالية مهمة بلغت 

 % 22,5من الناتج الداخ�� اإلجما��، و % 6,4برنامج تيس��، ومليون محفظة، وهو ما �ش�ل 
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و�النسبة ملناصب الشغل ا�خصصة لهذا  .2018ة برسم سنة ة العامة املتوقعمن امل��اني

منصب ما�� للتعليم  700وز�ر االقتصاد واملالية، بأنھ تم برمجة إحداث السيد  القطاع، ذكر 

 منصب �� إطار التعاقد لبا�� اسالك التعليم. 20000العا��، باإلضافة إ�� 

نصب ما��، م��ا م 39.265كما أنھ �� إطار دعم التشغيل، خصصت ا�حكومة 

منصب املذكورة ��  20.000منصب مخصصة �ختلف القطاعات ا�حكومية، و 19.265

إطار التعاقد لقطاع التعليم، مما سيساهم ال محالة �� استيعاب جزء مهم من بطالة 

 الشباب ا�حامل�ن للشهادات، ومن تخفيض �سبة البطالة.

، أو�� أهمية 2018ية �خصوص قطاع ال�حة، تم إبراز أن مشروع قانون مالو 

 كب��ة للمجهودات الهادفة إ�� �عز�ز املنظومة ال�حية، عن طر�ق أر�عة محاور رئيسية ��: 

 توسيع نطاق التغطية ال�حية األساسية؛-

 �عز�ز الولوج إ�� ا�خدمات ال�حية؛-

 تقليص وفيات األمهات واألطفال؛-

 �عبئة املوارد البشر�ة.

ل، أنھ من أجل الوصول إ�� هذه األهداف، وانتقل السيد الوز�ر إ�� القو 

مليار درهم، تضاف إل��ا اعتمادات  14.79خصصت ا�حكومة اعتمادات مالية تصل إ�� 

مفتوحة �� إطار ا�حساب ا�خاص ��بات دول ا�خليج، لبناء وتجه�� املراكز االستشفائية 

ناهيك عن االعتمادات مليار درهم،  2.4مليار درهم، ال��م م��ا بــ  9ا�جامعية، وتقدر بــ 

 مالي�� درهم. 6ا�خصصة ل��نامج راميد، وال�ي تقدر بــ 
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توسيع قاعدة املستفيدين من خدمات صندوق الت�افل  أنواعت�� السيد الوز�ر، 

العائ��، ليشمل النساء املعوزات وأطفالهن القاصر�ن، عندما يتم إهمالهم بدون نفقة 

�عد ذكورة �� حالة وفاة األم املهملة ن للنفقة املتحق��ة الزواج، وكذا األطفال املسخالل ف�

. مضيفا أنھ عالوة ع�� ذلك، تم التنصيص 2018من أهم اإلجراءات ال�ي تم�� م��انية سنة 

ع�� أن اإلعفاء ا�خول للتعو�ضات عن الضرر املمنوحة �� حالة الفصل عن العمل، 

 سواء تم ال�جوء إ�� ا�حاكم، أو �� إطار مسطرة ص�ح تحكي�ي. �ستفاد م��ا

  السيد الرئيس ا�ح��م،

 السيد رئيس ا�حكومة ا�ح��م،

 السيدات والسادة الوزراء ا�ح��مون،

 السيدات والسادة النواب ا�ح��مون،

، فقد تطرق السيد الوز�ر من 2018 املعطيات الرقمية مل��انية سنةبخصوص 

 خالل عرضھ إ�� ماي��:

 

 

 :املداخيل العادية للدولة

 2018قدرت قيمة املداخيل ا�جار�ة للدولة �� مشروع قانون املالية برسم سنة  

مقارنة مع  % 4,5مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة  10.25مليار درهم، بز�ادة  236,81بحوا�� 
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 % 5,2 ، نتيجة ز�ادة املداخيل ا�جبائية بنسبــــــة2017التوقعات برسم قانون املالية لسنة 

 واستقرار املداخيل غ�� ا�جبائية.

 *الضرائب املباشرة:

مليار درهم، أي  97,1، 2018ستبلغ مداخيل الضرائب املباشرة وفق قانون مالية 

، وحسب نوعية هذه 2017عات قانون املالية لسنة ، مقارنة مع توق % 8,6بارتفاع بنسبة 

لتصل  % 12,3الضرائب، يتوقع أن ترتقع املداخيل املتعلقة بالضر�بة ع�� الشر�ات بنسبة 

 من الناتج الداخ�� ا�خام. % 4,5مليار درهم، أي ما �عادل  51,2إ�� 

، أي مليار درهم 41,7أما بالنسبة ملداخيل الضر�بة ع�� الدخل، فتقدر بحوا�� 

من  % 3,7، لتبلغ 2017مقارنة مع توقعات قانون املالية لسنة  % 2,2بارتفاع يقدر بنسبة 

 الناتج الداخ�� ا�خام.

 *الضرائب غ�� املباشرة:

مليار  87,1من املتوقع أن تصل املداخيل اإلجمالية للضرائب غ�� املباشرة إ�� 

، 2017توقعات قانون املالية لسنة  ، مقارنة مع % 3، أي بارتفاع قدره 2018درهم برسم سنة 

ويعزى ذلك إ�� التطور اإليجا�ي ملداخيل الضر�بة ع�� القيمة املضافة، وكذا مداخيل 

 الرسوم الداخلية ع�� االس��الك.

مليار درهم،  59,8وستصل مداخيل الضر�بة ع�� القيمة املضافة اإلجمالية إ�� 

، و�رجع هذا 2017عات قانون املالية لسنة مقارنة مع توق % 3,2م�جلة بذلك تزايدا بنسبة 

التطور باألساس إ�� مداخيل الضر�بة ع�� القيمة املضافة عند االست��اد ال�ي من املتوقع 
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، أما مداخيل الضر�بة ع�� القيمة  % 8,8مليار درهم، ل��تفع بنسبة  % 38,4أن ��جل 

 مليار درهم . 21,4لتصل إ��  % 5,6املضافة فستعرف تراجعا بنسبة 

 *رسوم الت�جيل والتم��:

مليار درهم، م�جلة بذلك  17,5يتوقع أن تبلغ مداخيل رسوم الت�جيل والتم�� 

 .2017مقارنة مع توقعات قانون املالية لسنة  % 3تراجعا بنسبة 

 الرسوم ا�جمركية:*

 9,7، من املنتظر أن ��جل مداخيل الرسوم ا�جمركية 2018لسنة  قانون املالية

 .2017مقارنة مع توقعات قانون املالية لسنة  % 8,5مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 

 *املداخيل غ�� ا�جبائية

 9,3مليار درهم، ممثلـــــــة بذلك  22,1من املتوقع ان تصل املداخيل غ�� ا�جبائية 

مومية من مجموع املداخيل العادية، وتقدر املوارد املتأتية من الشر�ات واملؤسسات الع %

مليار  12,3مليار درهم، أما التحصيالت برسم "املوارد األخرى"، فتقدر بمبلغ  9,8بحوا�� 

 مالي�� درهم برسم الهبات املتأتية من مجلس التعاون ا�خلي��. 7درهم، م��ا 

 *نفقات الدولة:

 215,83وفيما يخص نفقات الدولة، من املتوقع أن تبلغ النفقات العادية حوا�� 

، مقارنة مع توقعات قانون املالية لسنة  % 2,8، أي بارتفاع بنسبة 2018م سنة مليار دره

، بينما �� % 19,2، و�سبة إ�� الناتج الداخ�� ا�خام، ستتمثل هذه النفقات حوا��     2017
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مليار درهم،  175، ستمثل هذه النفقات وا�خدمات ما يقارب % 19,4بلغت  2017سنة 

 .% 4,3مرتفعة بذلك بنسبة 

، أما  % 2مليار درهم، بز�ادة حوا��  108,9و�النسبة لكتلة األجور فستبلغ 

مليار درهم لت�جل  66,1النفقات املتعلقة بالسلع وا�خدمات األخرى، فستبلغ ما يقارب 

 .% 8,2ارتفاعا بحوا�� 

مليار درهم، م�جلة تراجعا  27,1و�النسبة لفوائد الدين، فقدرت نفقا��ا حوا�� 

من الناتج الداخ�� ا�خام، ويعزى تراجع هذه النفقات أساسا إ��  % 2,4مثل لت 1,3بنسبة 

 1,8، ونفقات فوائد الدين ا�خار�� بنسبة  % 1,2تقلص نفقات فوائد الدين الداخ�� بنسبة 

% . 

أما فيما يخص تحمالت املقاصة فمن املتوقع أن تبلغ (مع احتساب صندوق دعم 

من الناتج الداخ�� ا�خام، وهو ما يناهز كذلك  % 1,2�عادل مليار درهم، أي ما  13,7األسعار) 

مليار درهم كنفقات التسي�� خارج  188,7مليار درهم ( 400ر�ع امل��انية العامة املقدرة بحوا�� 

مليار درهم بجانب نفقات املوظف�ن ال�ي تبلغ  34,7خدمات الدين العمومي، ال�ي ست�لف 

 ).41.54والنفقات ا�ختلفة بنحو مليار درهم، ونفقات املعدات  108.8

 5مليار درهم، بز�ادة  195حدد الغالف املا�� ا�خصص لالستثمار العمومي �� 

، وضم��ا استثمار امل��انية العامة الذي سيكون �� حدود 2017مالي�� درهم باملقارنة مع سنة 

 مليار درهم. 4.66مليار درهم بز�ادة  68.28

  السيد الرئيس ا�ح��م،
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 السيد رئيس ا�حكومة ا�ح��م،

 السيدات والسادة الوزراء ا�ح��مون،

 السيدات والسادة النواب ا�ح��مون،

تيب التمثي�� للفرق حيث تدخل حسب ال��  ،فتح باب املناقشة العامة ،�عد ذلك

ن ل�جنة املالية عات النيابية، ثم األعضاء املنتمو ا�جمو  النيابية، رؤساء الفرق وممثلو 

 ية االقتصادية، ثم األعضاء الغ�� املنتم�ن.والتنم

،  استحضر 2018م سنة سو�� بداية املناقشة العامة ملشروع قانون املالية بر 

 38ومقتضيات املادة  130.13، القانون التنظي�ي لقانون املالية النواب السيدات والسادة

ومرافق الدولة املس��ة  منھ، وما تنص عليھ من اعتماد تبو�ب جديد لنفقات امل��انية العامة

�� فصول  ،م �� أبوابدوال�ي يجب أن تق ،وا�حسابات ا�خصوصية ل�خز�نة ،بصورة مستقلة

من القانون نفسھ)، وذلك ابتداء  69أو عمليات (املادة  ،منقسمة إ�� برامج وجهات ومشاريع

الحظوا �غييب  حيث ، و�ل ذلك تفعيال ملبدأ التدب�� املرتكز ع�� النتائج،2018من فاتح يناير 

، وعدم اعتماد التبو�ب ا�جديد القائم ع�� تقديم 38ما تفرضھ الفقرة الثانية من املادة 

 أو عمليات. ،النفقات �� فصول منقسمة إ�� برامج وجهات ومشاريع

ة نوعية ع�� السياسة ممارسة رقابأنھ ال يمكن لل��ملان  ،و�جلوا �� ارتباط بذلك

 مستجدات القانون التنظي�ي لقانون املالية.إغفال املالية ل�حكومة �� ظل 
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من  77كما �ساءلوا عن كيفية ممارسة ال��ملان لدوره الدستوري وفق الفصل 

 والذي �عطي لھ سلطة ا�حفاظ ع�� توازن املالية العمومية إ�� جانب ا�حكومة. ،الدستور 

مشروع جانب من السيدات والسادة النواب إ�� أن نص  أشار  ،ومن حيث الش�ل

وكسابقيھ م��ء بالفراغات واإلحاالت ع�� نصوص أخرى، مما يحول  ،قانون سالف الذكر

 دون مناقشة معمقة لفحواه.

للمتا�عة وا�حرص ع�� التنفيذ  ،كما دعت إحدى الفرق إ�� إيجاد نظام ح�امة

املطالبة كذلك تمت و ا�جيد لل��امج واملشاريع املرتبطة بصندوق تنمية العالم القروي، 

من خالل مباشرة بتوجيھ الدعم إل��ا بالفئات الفق��ة والهشة، وذلك  باملز�د بالعناية

ريع بإيجاد نظام �عر�في عميم التغطية ال�حية، من خالل التسمع �صندوق املقاصة، 

 والبحث عن الهوامش املالية الالزمة.

، لم �ستجب 2018نة بأن مشروع قانون املالية لس ،واعت�� فر�ق نيا�ي آخر

بالش�ل ال�ا�� النتظارات املواطن�ن، خاصة الفئات الهشة، داعيا إ�� إعادة النظر �� 

انتظارات املغار�ة عموما �� مختلف  ا�خصصة لهذه الفئات، واإلجابة ع��االعتمادات 

 ا�جاالت.

ادة �� وامل��ان التجاري يؤدي  إ�� الز�أن ال�جز �� امل��انية،  ،لفر�قنفس ا و�جل

املديونية الداخلية وا�خارجية للمملكة، مما يؤثر �ش�ل كب�� ع�� املستوى املعي��ي 

 للمواطن�ن واملواطنات، خاصة الفئات الهشة.
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، ع�� 2018قدرة مشروع قانون املالية لسنة  مدى آخر عن ،و�ساءل فر�ق نيا�ي

ن، من قبيل ا�حد من الفاعل�ن السياسي�ن واملؤسساتي� ال�ي تواجھالتحديات  ا�جواب ع��

قادر ع�� خلق  ،تفاقم الفقر واألمية، داعيا �� هذا السياق إ�� وضع برنامج اقتصادي مت�امل

ال��وة، ودعم الفئات الهشة، مستلهما محاوره من مضام�ن ا�خطاب املل�ي السامي �� 

ء اهتمام ع�� ضرورة إيال وأكد نفس التوجھ �� اآلن ذاتھ ة.ا�جال التنموي وا�جهو�ة املتقدم

 ا�خصصة لها.والرفع من االعتمادات  ،كب�� لتحف�� املقاوالت

إ�� ضرورة تطابق مضام�ن ال��نامج ا�حكومي وخاصة  �عض املتدخل�ندعا و  هذا

 ع قانون املالية موضوع الدراسة. �� ا�جال االجتما��، مع مشرو 

تمت املطالبة بمواصلة إصالح هذا فقد  ،بخصوص صندوق املقاصةأما 

ملطالبة بمأسسة وتوج��ھ لفائدة الفقراء وا�حتاج�ن والفئات الهشة، مع ا ،الصندوق 

 ل�حفاظ ع�� السلم االجتما�� الذي تنعم بھ اململكة. ا�حوار االجتما��

إ�� ا�حكومة انتباه �عض الفرق النيابية  أثارت ،ةو�� خضم املناقشة العام 

تداعيات قرارها بالز�ادة �� �سبة الضر�بة ع�� القيمة املضافة بالنسبة للمحروقات ضمن 

ز�ادات جديدة �� أسعار هذه املواد  وما سي��تب عن ذلك من، 2018قانون املالية لسنة 

ابتداء من بداية شهر يناير املقبل، تار�خ دخول قانون املالية ح�� التنفيذ �عد املصادقة عليھ 

 ف�ي ال��ملان.داخل غر 

وأجمعت �ل تدخالت السيدات والسادة النواب ع�� خطورة قرار الز�ادة �� 

إ�� ما ورد �� البالغ  والك، وأشار لقيمة املضافة ال�ي يؤد��ا املس���سبة الضر�بة ع�� ا
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دوالر  53ال�حفي الذي أصدره البنك الدو�� أخ��ا، والذي توقع من خاللھ ارتفاع النفط من 

، وذلك نتيجة لل��ايد الـمضطرد �� الطلب، 2018دوالر لل��ميل عام  56�حا�� إ�� �� العام ا

ط، واستقرار إنتاج النفط ال�خري فق عليھ ب�ن البلدان املصدرة للنفوخفض اإلنتاج املت

 األمر��ي.

قرار تحر�ر أسعار ا�حروقات الذي أن واعت�� فر�ق من السيدات والسادة النواب 

لم يكن مدروسا بما فيھ الكفاية، كما أن ا�حكومة لم تف�ح �� ، ابقةاتخذتھ ا�حكومة الس

وضع إجراءات مواكبة تحافظ ع�� القدرة الشرائية للمواطن�ن، وتحميھ من غالء األسعار، 

�� ارتفاع أسعار ا�حروقات �� محطات الوقود، رغم تراجع  امع اإلشارة إ�� أن هناك استمرار 

 ا سيكون لھ ا�ع�اسات ع�� أسعار با�� املواد االس��الكية.األسعار �� السوق الدولية، مم

ع�� أنھ حان األوان إلعادة النظر ��  ،وشدد �عض السيدات والسادة النواب

النموذج االقتصادي لبالدنا، الذي أصبح متجاوزا، مذكر�ن با�خطاب املل�ي بمناسبة 

فتقار مشروع قانون املالية افتتاح الدورة ال��ملانية ا�حالية، منتقدين �� هذا السياق ا

، ألية تداب�� جديدة تل�ي االنتظارات الكب��ة للمواطن املغر�ي �� مجاالت عدة 2018

ودعم القدرة الشرائية، كما يخلو من أي إجراءات نجاعة  ،والتعليم ،وال�حة ،�التشغيل

ع��  �� نفس الوقت تحت وطأ��ا االقتصاد الوط�ي، مؤكدين ي�ن�ستجيب لإلكراهات ال�ي 

 طموحات املعلنة من قبل ا�حكومة.أن هناك تراجعا وا�حا عن ال

دستور�ة إلغاء صندوق التأهيل  عن مدىأحد السادة النواب،  و�ساءل

االجتما��، وصندوق التضامن ب�ن ا�جهات، استنادا ع�� مقتضيات النصوص التنظيمية 



 2018للسنة املالية  8.176تقر�ر مشروع قانون املالية رقم                  �جنة املالية والتنمية االقتصادية                    ال��ملان ــ مجلس النواب

 

30 
 

السنوات املاضية، تم رصد نھ طيلة ثالثة من الدستور، علما أ 142ية والفصل لقانون املال

، مش��ا إ�� أن هناك �سعة 1992مليار درهم ل�جهات عمال بالتبو�ب امل��انيا�ي لسنة  17

مراسيم تم إخراجها، سبعة م��ا مع وقف التنفيذ، وظل مرسوما مهمان، لم يحن الزمن ل�ي 

ا�خاص�ن  236ملادة ير�ا النور، و�خرجان إ�� ح�� الوجود، وهما ع�� التوا�� املرسوم املتعلق با

 بصندوق التأهيل االجتما�� وصندوق التضامن ب�ن ا�جهات.

و�خصوص املؤسسات العمومية ذات الصبغة التجار�ة، أو�ح أحد الفرق 

النيابية أن هذه األخ��ة ال �ساهم ب�ل كب�� �� م��انية الدولة، مع العلم أ��ا غالبا تكون �� 

إختالالت إدار�ة وتدب��ية، مع وجود تداخل كب�� �� وضعية احت�ار. كما أ��ا �عا�ي من عدة 

اختصاصا��ا. وطالب نفس الفر�ق بوصاية فعالة لوزارة املالية ع�� مشاريعها واستثمارا��ا 

 ليتس�ى لنواب األمة محاسبة الوزارة الوصية ع�� أدا��ا �ش�ل عام.

ال�ي حاول من خاللها �عض السيدات والسادة  إ�� جانب �ل هذه املالحظات

، فقد حرص البعض 2018النواب الكشف عن نواقص مشروع قانون املالية للسنة املالية 

با�جهودات املبذولة من طرف السيد  حيث أشادواإيجابيات هذا املشروع،  اآلخر ع�� إبراز 

قار�ة جديدة ا�حكومة مل��م بتب�ي وز�ر االقتصاد واملالية، وأطر وزارتھ، وم��ا ما �علق ب��حي

�� تدبي�� املالية العمومية، وأجمع املتدخلون عن أن هناك بداية ملرحلة حاسمة، تقوم ع�� 

ليات واألسئلة املطروحة، كما جاء �� خطاب ر�ط املسؤولية با�حاسبة واإلجابة ع�� اإلش�ا

لكية املتجسدة �� عدد من جاللة امللك. وأث�ى السيدات والسادة النواب ع�� املبادرة امل

اإلعفاءات السياسية، ودعوا إ�� التح�� با�جرأة السياسية ال�ي تح�� ��ا جاللة امللك 
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. وأشاد جانب من دوالتصدي ل�ل املظاهر ال�ي �عرقل املسار الديمقراطي ومحار�ة بؤر الفسا

مشروعها املا�� السيدات والسادة النواب بالدعم املا�� والبشري الذي تق��حھ ا�حكومة �� 

 لفائدة قطاع ال�حة، وذلك برفع عدد التظيفات بداخلھ.

نوه عدد من املتدخل�ن با�جرأة ال�ي ا�سم ��ا مشروع قانون و�� نفس السياق، 

ألف منصب شغل ووظيفة �� اإلدارة  100، وذلك بال��امھ بتوف�� 2018املالية لسنة 

 .2018و 2017العمومية ب�ن سن�ي 

  ا�ح��م،السيد الرئيس 

 السيد رئيس ا�حكومة ا�ح��م،

 السيدات والسادة الوزراء ا�ح��مون،

 السيدات والسادة النواب ا�ح��مون،

و�� مس��ل جوابھ شكر السيد محمد بوسعيد وز�ر االقتصاد واملالية السيدات 

والسادة النواب أعضاء ال�جنة ع�� �عبئ��م، وتفاعلهم، وانخراطهم �� النقاش بخصوص 

، وكذا النقاش حول الوضعية االقتصادية 2018م�ن مشروع قانون املالية لسنة مضا

ي �ستجيب النتظارات املواطن�ن، و�ل�واالجتماعية لبالدنا �ش�ل عام، وآفاق تطو�رها بما 

�ر إ�� أن ال�ل والشغل، وأشار السيد الوز  ،والسكن ،والتعليم،حاجيا��م امل�حة �� ال�حة 

ققت م�اسب كب��ة �� مسار اإلصالحات املؤسسية والسياسية حبالدنا، ع�� أن متفق 
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واالقتصادية، م�ا سب يجسدها االستقرار السيا��ي لبالدنا، والتطور امللموس �� البنيات 

وثقة كبار  ،التحتية ، و�� االس��اتيجيات القطاعية، وتحسن ظروف التوازنات املالية

املكتسبات، والدفاع ع��ا والتصدي ب�ل املستثمر�ن، داعيا ا�جميع إ�� ا�حفاظ ع�� هذه 

 حزم ل�ل امل��بص�ن وا�حاقدين، الذين �عادون املغرب �� وحدتھ ال��ابية.

 أن األولو�ات ال�ي حددها جاللة امللك ��ع��  ،وانتقل السيد الوز�ر إ�� التأكيد

سياسة مندمجة للشباب، و�سريع ا�جهو�ة، �ش�ل  بلورة نموذج تنموي جديد، وإعداد

طة الطر�ق بالنسبة لعمل ا�حكومة، و�ل الفاعل�ن �� إطار �شار�ي، مع التأكيد بأن خار 

النموذج التنموي يتعلق باملفهوم الشامل، واملفهوم ا�جتم�� للتنمية، فبلورة نموذج 

تنموي جديد يضيف السيد الوز�ر، يحيلنا باألساس ع�� األ�عاد املرتبطة بضرورة تثم�ن 

ادل لل��وة، سألة التوزيع العدنا، و�حيلنا كذلك وأساسا ع�� ملبال  الرأسمال الالمادي

 الفئات واملناطق وا�جهات. وتقليص الفوارق ب�ن

الب امل�حة � التفاعل السريع ل�حكومة مع املطوقد أكد السيد الوز�ر ع�

للمواطن�ن ع�� املستوى االجتما��، وخاصة سد ا�خصاص ع�� مستوى املوارد البشر�ة �� 

يم وال�حة. باإلضافة إ�� االنكباب ع�� معا�جة إش�الية �شغيل الشباب، مع قطاع التعل

وتقديم االق��احات وا�حلول العملية المتصاص  ،الوقوف ع�� الت�خيص، وتحليل األرقام

� هذا اإلطار يقول السيد وضمان اندماجهم �� ا�جهود التنموي الوط�ي، و� ،بطالة الشباب

، أعطى مجموعة من االمتيازات للشر�ات 2018ية لسنة ن مشروع قانون املالالوز�ر إ

قت��ي كذلك مو�حا أن إش�الية �شغيل الشباب، تا�حديثة النشأة ال�ي �شغل الشباب، 
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مواكبة املقاولة وتحف�� االستثمار ا�خاص. و�ذل ا�جهودات الكب��ة ع�� مستوى 

األوراش الك��ى، م��زا أن االستثمارات العمومية، لتحقيق نتائج مهمة ع�� مستوى تطو�ر 

لتقو�ة أثرها  ،ا�حكومة تو�� اهتماما خاصا لضرورة تقو�ة نجاعة االستثمارات العمومية

ع�� مستوى خلق ال��وة، وفرص الشغل للشباب، وتحس�ن ظروف عيش املواطن�ن �ش�ل 

 عام.

و�خصوص التساؤالت واملالحظات ال�ي همت التداب�� ا�جبائية ملشروع قانون 

، أشار إ�� أن التوجھ العام ع�� مستوى �ل دول العالم اليوم هو تخفيف 2018املالية لسنة 

 الضغط الضر��ي ع�� املقاوالت، من أجل تقو�ة تنافسها، واستقطاب االستثمارات.

املؤسسات العمومية ذات الصبغة التجار�ة فقد أشار السيد ب فيما يتعلقأما 

 � ح�امة هذه األخ��ة، وذلك بتفعيل آليات املراقبة والتدخل.الوز�ر  إ�� ضرورة إعادة النظر �

  السيد الرئيس ا�ح��م،

 السيد رئيس ا�حكومة ا�ح��م،

 السيدات والسادة الوزراء ا�ح��مون،

 السيدات والسادة النواب ا�ح��مون،

، ب�ي ع�� فرضيات 2018للسنة املالية  68-17إن مشروع قانون املالية رقم 

 ل ��:أساسية تتمث

 % 3,2�سبة النمو  -
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 % 3�سبة �جز امل��انية  -

 دوالر للطن 380متوسط سعر الغاز الطبي��  -

 مليون قنطار  70� ا�حصول الزرا� -

ال يفوت�ي هنا أن أغتنم الفرصة ألتقدم بالشكر ا�جز�ل إ�� السيد محمد و 

ووثائق و�يانات بوسعيد وز�ر االقتصاد واملالية، وأطر وزارتھ ع�� ما قدموه من معطيات، 

وجداول، ساعدت السيدات والسادة النواب ع�� التعمق �� مغزى وفلسفة مشروع قانون 

 .2018املالية لسنة 

ع�� حسن  ،كما أتوجھ بالشكر ا�جز�ل إ�� السيد عبد هللا بووانو رئيس ال�جنة

قتصادية، �سي��ه الجتماعات ال�جنة، وإ�� جانبھ األطر اإلدار�ة ب�جنة املالية والتنمية اال

وال�ي عملت جاهدة من أجل �سهيل عمل السيدات والسادة النواب أعضاء ال�جنة، 

 وتمكي��م من القيام �عملهم �� أحسن الظروف.

  السيد الرئيس ا�ح��م،

 السيد رئيس ا�حكومة ا�ح��م،

 السيدات والسادة الوزراء ا�ح��مون،

 السيدات والسادة النواب ا�ح��مون،

لقد حاولت خالل هذه املقدمة أن أ�خص أهم ما راج داخل ال�جنة، �� إطار 

وال�ي توجت بالتوصل ، 2018إعداد األعمال التحض��ية ملشروع قانون املالية برسم سنة 
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يوم االثن�ن بتعديالت ��م ا�جزء األول من مشروع قانون سالف الذكر من قبل �جنة املالية، 

) �عديال 55(           ) �عديل، 23�عديال ، ا�حكومة ( 214وعھ ا مجمبلغت م، 2017نون��  13

مش���ا لفرق ومجموعة األغلبية (فر�ق العدالة والتنمية، فر�ق التجمع الدستوري، الفر�ق 

) �عديال فر�ق 90ا�حر�ي، الفر�ق االش��ا�ي وا�جموعة النيابية للتقدم واالش��اكية)، (

) �عديال مقدمة 13لفر�ق االستقال�� للوحدة والتعادلية و() �عديال ا33األصالة واملعاصرة، (

 من النائب�ن مصطفى الشناوي وعمر بالفر�ج.

�جنة املالية ، صادقت 2018نون��  14يوم الثالثاء  االجتماع الذي عقدوخالل 

ع�� العديد من التعديالت ال�ي توجد نتائج التصو�ت والتنمية االقتصادية بمجلس النواب، 

 جزء خاص ��ا ضمن هذا التقر�ر.عل��ا �� 

للسنة  68.17ع�� ا�جزء األول من مشروع قانون املالية رقم ال�جنة صادقت  كما

 ، وكما تم �عديلھ بالنتيجة التالية:2018املالية 

 4 املمتنعون:      5املعارضون:         20املوافقون:  

    

 

 املقررة العامة ل�جنة املالية والتنمية االقتصادية

 بمجلس النواب

 
 النائب السيدة مر�م واحساة 
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 حدى أقوى ا�حطات ال�ي يمر ��اإشة العامة ملشروع قانون املالية �عت�� املناق

تفضل السيد وز�ر االقتصاد يذ إ. مام مجل��ي ال��ملانأاملشروع �عد عرضھ �� جلسة عامة 

واملالية بإلقاء عرض يتضمن بيانات ومعطيات إضافية أمام أنظار �جنة املالية والتنمية 

ت��كز حول مشروع امل��انية ومعطياتھ  ،بمجلس النواب، تليھ مناقشة عامةاالقتصادية 

ك وفقا للمادة وتوجهات ا�حكومة واختيارا��ا وسياس��ا �� تب�ي هذه االختيارات، وذل ،العامة

 من النظام الداخ�� �جلس النواب. 213

للسيدات  ،و�سمح املناقشة العامة ملشروع قانون املالية السنوي كذلك

�ختلف التوجهات ، و تقييم للسياسات العمومية القائمةوالسادة النواب، بإجراء نوع من ال

خاللها معا�جة  واالختيارات ا�جديدة وال��امج ذات الصلة، ال�ي ترمي ا�حكومة من

و ال�ي ترمي من خاللها تحقيق نوع من أ االختالالت القائمة واالستجابة ل�حاجيات امل�حة،

أو  ،االستباق فيما يخص مستقبل �عض القطاعات، إن ع�� املستوى االقتصادي

 أو السيا��ي.  ،االجتما��

�� نوع من فاملناقشة العامة �عد محطة أساسية للتعب�� ع ،إ�� جانب ذلك

ن املسؤول ب�ن السلطت�ن التنفيذية والتشريعية، وذلك �� و والتعا، الديمقراطية التشاركية

أداة حقيقية وناجعة لتصر�ف  ،اتجاه جعل السياسة املالية واملي�ان��مات ذات الطا�ع املا��

ل��امات والومدى ترجم��ا للتوج��ات امللكية السامية من جهة،  ،السياسات العمومية

 اقدا��ا املع�� ع��ا �� ال��نامج ا�حكومي من جهة ثانية.ا�حكومة و�ع
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�عد  2018وع�� اعتبار أن مشروع قانون املالية للسنة املالية  ،ومن هذا املنطلق

 يتضمن مشروع قانون ما��وأول أول مشروع قانون ما�� �عده وتقدمھ ا�حكومة ا�حالية، 

يصب ��  130-13ن املالية رقم مقتضيات ذات أهمية بالغة من القانون التنظي�ي لقانو 

ع�� اعتبار اعتماد ، ية �� ممارسة صالحي��ا الرقابية مهمة املؤسسة ال��ملان من�� تيس�� 

مسؤولي��ا و تن�يلها ع�� ا�جهات، و  املشاريعو  ،وفق ال��امج ا�جديد للم��انيةالتبو�ب 

ن النقاش العام إ، ف )من الدستور  77الفصل (الدستور�ة �� السهر ع�� توازن  مالية الدولة 

�ش�ل كب�� حول مدى استجابة و الذي شهدتھ �جنة املالية و التنمية االقتصادية انصب 

النتظارات  املواطن�ن و التحديات  الك��ى ع�� أك�� من  2018مشروع القانون املا�� لسنة 

 صعيد.

ن عددا من السيدات والسادة النواب أ�ش�� إ��  ،وقبل تقديم م�خص حول ذلك

ع��وا عن عدم رضاهم عن برمجة دراسة عدد من مشاريع امل��انيات القطاعية برسم السنة 

 باملوازاة مع انطالق املناقشة العامة لنفس مشروع القانون.   ،2018املالية 

، فقد 2018انون املالية لسنة كما أنھ وقبل ا�خوض �� تقييم حمولة مشروع ق

املالحظات، م��ا ما ع��وا فيھ عن تنو��هم  منالعديد للسيدات والسادة النواب  �ان

وم��ا ما �علق  ،با�جهودات املبذولة من طرف السيد وز�ر االقتصاد واملالية وأطر وزارتھ

مشروع قانون  الية العمومية، وم��ا أيضا ما همب��حي��م بتب�ي مقار�ة جديدة �� تدب�� امل

 املومإ إليھ من حيث الش�ل.
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، و�استحضار القانون التنظي�ي لقانون املالية بالنوا فالسيدات والسادة

منھ، وما تنص عليھ من اعتماد تبو�ب جديد لنفقات امل��انية  38ومقتضيات املادة  130.13

وال�ي  ،وا�حسابات ا�خصوصية ل�خز�نة ،العامة ومرافق الدولة املس��ة بصورة مستقلة

أو عمليات (املادة  ،ومشاريع �� فصول منقسمة إ�� برامج وجهات ،م �� أبوابديجب أن تق

، و�ل ذلك تفعيال ملبدأ التدب�� 2018من القانون نفسھ)، وذلك ابتداء من فاتح يناير  69

، وعدم اعتماد 38املرتكز ع�� النتائج، الحظوا �غييب ما تفرضھ الفقرة الثانية من املادة 

 ،مج وجهات ومشاريعالتبو�ب ا�جديد القائم ع�� تقديم النفقات �� فصول منقسمة إ�� برا

 أو عمليات.

ة نوعية ع�� السياسة ممارسة رقابأنھ ال يمكن لل��ملان  ،و�جلوا �� ارتباط بذلك

 مستجدات القانون التنظي�ي لقانون املالية.إغفال املالية ل�حكومة �� ظل 

من  77كما �ساءلوا عن كيفية ممارسة ال��ملان لدوره الدستوري وفق الفصل 

 �عطي لھ سلطة ا�حفاظ ع�� توازن املالية العمومية إ�� جانب ا�حكومة.والذي  ،الدستور 

جانب من السيدات والسادة النواب إ�� أن نص مشروع  أشار  ،ومن حيث الش�ل

وكسابقيھ م��ء بالفراغات واإلحاالت ع�� نصوص أخرى، مما يحول  ،قانون سالف الذكر

 دون مناقشة معمقة لفحواه.

و�غي�� مواد من قوان�ن املالية من السنوات  ة تتميمو�ساءلوا عن كيفية مناقش

وعن كيفية . 2015، و2011، 2007، 2005، 2004، 2000، 1995، 1984، 1983، 1977

مناقشة تتميم و�غي�� مواد تمت اإلشارة إل��ا بطر�قة غ�� تامة �� أهم القوان�ن ذات الصلة 
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املباشرة، املدونة العامة للضرائب، بمالية الدولة، والسيما مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 مدونة تحصيل الديون العمومية وغ��ها.

و�ناء ع�� ذلك، فقد دعا السيدات والسادة النواب الوزارة املعنية إ�� تمك�ن 

ال��ملان من ��خة �املة من مشروع قانون املالية تأخذ �ع�ن االعتبار املالحظات سالفة 

 الذكر.

قانون املشار إليھ، الحظ آخرون أن مشروع و�خصوص من�جية إعداد مشروع 

امل��انية ينطلق مما يمكن استخالصھ من مختلف الضرائب واملداخيل األخرى وتوزيعھ ع�� 

مقار�ة تنطلق من تقييم شامل  ،نفقات التسي�� واالستثمار وخدمة الدين. واق��حوا باملقابل

عمومية ذات جودة مقبولة، لالحتياجات االجتماعية واالقتصادية الوطنية لضمان خدمة 

 ثم البحث عن املواد ال�ي يمكن �عبئ��ا وطر�قة استخالصها.

إ�� جانب ذلك، فقد أثارت الفرضيات ال�ي يرتكز عل��ا مشروع قانون املالية 

السادة النواب، حيث أن م��م من رأى أن ما اعتمدتھ السيدات و ، جدال ب�ن 2018لسنة 

 .بوال وواقعيا و�بعث ع�� االرتياحقتصادية يظل مق�سب ومعدالت ماكرو امن ا�حكومة 

وم��م من �ان تقييمھ خالفا لذلك. ولعل أبرز ما ش�ل مصدر قلق لبعض السيدات والسادة 

 % 3,2ة ــ�سب�� وال�ي حدد��ا ا�حكومة  ،النواب، تجسد �� �سبة النمو االقتصادي املتوقعة

املنشودة والقادرة ع�� كسب رهان  . فهذه النسبة اعت��ت جد ضعيفة وال تضمن التنمية

الشغل، بل م��م من اعت�� أن هذه النسبة ال تتناسب مع م�انة املغرب مقارنة مع �عض 

 .% 8و  % 7البلدان اإلفر�قية ال�ي ��جل معدل نمو يصل إ�� 
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، رو�� فيھ تحدي التوازنات املاكرو  % 3كما أن تحديد ال�جز املوازنا�ي �� �سبة 

 ،حسب �عض السيدات والسادة النواب ،ساب االستثمار والتشغيلاقتصادية ع�� ح

والذين لم يتوان عدد م��م عن تنبيھ ا�حكومة إ�� مسألة التطبيع مع ال�جز املسؤول عن 

  .تنامي حجم املديونية

وكمدخل للنقاش، فقد تناول عدد من السيدات والسادة النواب  ،و�عد ذلك

امللك �ان خطاب العرش األخ�� وخطاب جاللة  ثة، حياملؤطر ملشروع قانون املاليالسياق 

 ا�حاليةللسنة التشريعية الثانية من الوالية التشريعية  ،بمناسبة افتتاح ال��ملانحفظھ هللا 

واإلشارات القو�ة ال�ي التقطوها من  ،مرجعا هاما وسندا قو�ا للسيدات والسادة النواب

 ذلك.

فقد أجمع السيدات و السادة النواب ع�� أن هناك بداية  ،و �� هذا السياق

و اإلجابة ع�� اإلش�اليات و األسئلة  ،ع�� ر�ط املسؤولية با�حاسبة تقوم ،ملرحلة حاسمة

لسياسة املعتمدة يمكن أن ن اأ ضوأضاف البع. وحة كما جاء �� خطاب جاللة امللكاملطر 

�جل ق من�جية أع�� سلطة �� البالد. و لول وفلك��ا ال �عطي ا�ح ،زمة و االحتجاجاتتأخر األ 

ة املصداقيد الزالت تنعم بمنسوب من الثقة و أن البال  ،جانب من السيدات و السادة النواب

�نعكس إيجابا ع�� ياسيا، مما �ش�ل حافزا داخليا  و ، أو سع�� الصيد الدو��، إن اقتصاديا

�ح ا�حكم الذا�ي، كما �عد دعامة الدعم ملق� و�حشد ،مسار قضية الوحدة ال��ابية للبالد

 ل�حضور القوي للمغرب ع�� الساحة االفر�قية و �� املنتديات الدولية و غ��ها .
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اململكة من  ها عدد من أقاليماالحتجاجات االجتماعية ال�ي عرف و�ان واقع

حاضرا بقوة �� �عاطي السيدات و السادة النواب مع السياق العام ، ا�حسيمة إ�� زاكورة

�عد بمثابة �عب�� عن سيادة  إذ اعت��وا أن ذلك، 2018سنة املالية لروع قانون املالية لملش

الوضع �سائل ال�ل و يلزم ا�حرص وأن  .نوع من حر�ة التعب�� و نوع من األجواء الديمقراطية

ع�� اتباع مقار�ة شاملة ومندمجة ترا�� تطور ا�حر�ات األساسية  و ا�حرص ع�� املبادرة 

 الحتجاجات �� بداي��ا.ملعا�جة ا

و عالقة بذلك أيضا، �جل تيار من السيدات و السادة النواب أن ا�حراك 

، و اعت�� ذلك ل لل��وةديع العااالجتما�� األخ�� سببھ ا�حق �� التنمية و العيش الكر�م و التوز 

 للتنمية �عيدا عن أية أجندة خارجية. امنطلق

املبادرة امللكية املتجسدة �� عدد من السادة النواب ع�� و  وأث�ى السيدات

اسة ال�ي تح�� ��ا جاللة امللك �� التح�� با�جرأة السيإ و دعوا ،اإلعفاءات السياسة

بؤر  محار�ةالتصدي ل�ل املظاهر ال�ي �عرقل املسار الديمقراطي الذي �سلكھ البالد و و 

و �سو�ق ما هو  ،و املؤامرة ضد االنطالقة ال�ي �عرفها البالد ،و اإلعالم املأجور  ،الفساد

 واق��، و تحقيق املصا�حة ب�ن املواطن�ن و العمل السيا��ي.

ا من السيدات والسادة استوقف عدد در اإلشارة إ�� أن العمل السيا��يوتج

 ع��وا عن امتعاضهم من �سفيھ اإلعالم لألحزاب السياسة ومنتخب��ا. ثالنواب، حي

سياسيا و اقتصاديا  ،الوساطة ا�حز�ية أن هناك من استحضر مسألةا كم

لدفاع عن قضايا مدى قدر��م ع�� تأط�� و ان و �تبة امللكية للفاعل�ن السياسياملعاو 
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السياسية ع�� اعتبار أن البالد  �� األن ذاتھ إ�� ضرورة دعم األحزاب ااملواطن�ن، داعي

 ختارت ن�ج الديمقراطية.ا

باألساس  2018ملشروع قانون املالية لسنة ورت املناقشة العامة د تمحقو  ،هذا

 :ة ذي الصلة تناولها، وذلك �اآل�يحول األولو�ات ال�ي ترمي مقتضيات مشروع امل��اني

I– و التشغيل و تقليص الفوارق ة ات االجتماعية : التعليم و ال�حدعم القطاع

 صة بالعالم القروي.اا�جالية مع إيالء عناية خ

II–  تطو�ر التصنيع و تحف�� االستثمار ا�خاص ودعم املقاوالت الصغرى 

III– .ترسيخ ا�جهو�ة املتقدمة 

IIII–  إصالح اإلدارة و تحس�ن ا�ح�امة و �سريع تن�يل اإلصالحات 

السادة النواب أن الحظ جانب من السيدات و فقد ، كتوطئة ملداخال��مو 

قتصادية االجهات العامة للسياسات يخ��ل التو  2018مشروع قانون املالية لسنة 

�رمي إ�� التصدي إلش�االت التنمية ال�ي �عد مصدر االحتجاجات و  ،ثقافيةالجتماعية و ال او 

تقييم مشروع من�� و االجتماعية، و يتوافق مع ال��نامج ا�حكومي. إال أن التموقف اإليجا�ي 

 ث، حيالسادة النواب قانون  قيد الدراسة لم يكن محط إجماع من لدن �افة السيدات و 

جاء �� ا�خطاب�ن األخر��ن �جاللة  ن هذا املشروع لم  يجب ع�� ماأ�جل جانب أخر م��م  

حول  محدودية النموذج التنموي املغر�ي و ، طاب العرش و خطابھ أمام ال��ملانامللك : �� خ

رات املواطن�ن انتظا تن�يل ا�جهو�ة و �عز�ز ا�ح�امة، ولم يحب ع�� اإلش�اليات املطروحة، و 

، خاليا من �عليمات جاللة امللك و من مالحظات و ا، و بالتا�� فقد اعت�� مشروعا أجوف
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 .و من التداب�� الكفيلة بتحديث اإلدارة العمومية و الرفع من مردودي��ا ،اق��احات نواب األمة

 السادة النواب.جاء �� تدخالت السيدات و  ي�� م�خص ل�ل ما مايو ف

l- االجتماعيةالقطاعات :                                                                   

. و�تعلق 2018شروع قانون املالية لسنة ت��ز القطاعات االجتماعية �أولو�ة �� م

 خاصة �� العالم القروي.األمر بالتعليم وال�حة والتشغيل وتقليص الفوارق ا�جالية و 

قراء��م ملا تضمنھ مشروع قانون لسادة النواب و �ان تقييم السيدات وا قدو 

 متباينا أحيانا كث��ة.جانب االجتما�� متشا��ا أحيانا و عنھ �� ا� املتحدثاملالية 

فقد ثمن البعض م��م التوجھ االجتما�� للمشروع، ع�� اعتبار ما ، هكذاو 

انية العامة وال�ي تصل إ�� نصف امل��  ،خصصھ من اعتمادات مالية للقطاعات ذات العالقة

. و�� هذا الصدد يرى نفس 2017مليار درهم لسنة  124مليار درهم مقابل  130أي  ،للبالد

التيار أن مضاعفة املوارد البشر�ة لقطاع التعليم من خالل فتح مناصب مالية جديدة ع�� 

ألف منصب ما�� عن طر�ق التعاقد سيعمل ع�� 20ألف منصب، باإلضافة إ��  19إحداث 

ن ظاهرة االكتظاظ داخل األقسام، ومنھ تحس�ن مستوى التحصيل لدى التخفيف م

 التالميذ.

البشري الذي تق��حھ بالدعم املا�� و  ،ادة النواب كذلكالسالسيدات و  دوقد أشا

�� الذي �عيشھ بنظرا ل�خصاص الك ،ا�حكومة �� مشروعها املا�� لفائدة قطاع ال�حة

 ،2018�� جديد سنة مااالف منصب  4وظيفات فيھ بإحداث ذلك برفع عدد التو القطاع، 

 ،خر�ن قللوا من أهمية الغالف املا�� املوجھ لقطاع ال�حةآن أغ�� . 2017سنة  1500ل بمقا
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مقارنة مع ا�حالة املزر�ة ال�ي يتخبط ف��ا  ،من الناتج الداخ�� ا�خام%6ورفع امل��انية إ�� 

تقدره  وعن املعدل الذي ،يدة عن حجم ا�خصاصأن هذه النسبة تظل �عوأضافوا القطاع، 

غل نفس ا�جانب املناقشة العامة ستوا  .% 12 الذي يتحدد ��املنظمة العاملية لل�حة و 

قطاع تلقي بظاللها ع�� لتسليط الضوء ع�� عدد من النقط السوداء ال�ي الزالت  ،كذلك

بلدان املتوسطية، البا�� مقارنة مع  ،باملغرب دو�ةذلك من قبيل غالء أسعار األ و ، ال�حة

 الدار البيضاء.ب�ن الر�اط و كذلك تمركز األطر الطبية و ، فيات النساء ا�حواملو  واستمرار 

�جل السيدات والسادة النواب افتقار مشروع قانون املالية  ،وارتباطا بذلك  

الس��اتيجيات وتداب�� وتصورات جديدة لإلجابة ع�� انتظارات املواطن�ن �� هذا  2018لسنة 

 ة ا�ح�امة �� تدب�� الشأن العام. أل�� ذلك مس ، مث��ينالشأن

ة فقد استشهد �عض السيدات والساد وعالقة با�ح�امة �� قطاع ال�حة،

ليات ال�ي اعتمد��ا ا�حكومة لضمان الولوج ل�خدمات ال�حية النواب ببعض اآل

 3.5ال�ي شملت �� بداية تن�يلها (الرميد) و  نظاممثل  ،االستشفائية لفائدة الفئات الهشةو 

 12ليصل عدد املستفيدين حاليا  ،مليون مواطن مستفيد �غالف ما�� قدر بمليار درهم

 ! �املا�مليون مواطن بنفس الغالف 

لة ا�ح�امة �� تدب�� قطاع أالسيدات والسادة النواب �غييب مسوعزا �عض 

وقد المسوا �عمق  ،ل إليھ القطاع من أوضاعآ� تحكم اللو�يات الذي ساهم فيما إ� ،ال�حة

التوزيع ا�جغرا�� للموارد البشر�ة والب�ى التحتية بقطاع ال�حة ومدى  ءاستمرار سو

 ه��ات والتخصصات الطبية.التجعدات و ا�خصاص �� امل
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ما نادى بھ السيدات والسادة النواب فيما يخص قطاع أبرز فإن  ،وكخالصة

 :ال�حة تجسد فيما ي��

ية ثراج قطاع ال�حة من األوضاع ال�ار ضرورة وجود اس��اتيجية حقيقية إلخ-

 ال�ي يتخبط ف��ا.

 توزيع املوارد املادية والبشر�ة �ش�ل عادل ب�ن ا�جهات.-

 املقتضيات الدستور�ة املتعلقة بر�ط املسؤولية با�حاسبة. تفعيل-

 اعتماد آليات التتبع ال�ي تمكن من معرفة �سبة تطبيق اإلصالحات.-

 إ�شاء و�الة لألدو�ة واملستلزمات الطبية ع�� غرار العديد من البلدان.-

االنفتاح ع�� القطاع ا�خاص، بالتعاقد املرن لسد ا�خصاص الك�ي والنو�� -

 �جا�� وإشراكھ �� برنامج "راميد" لضمان دوام نجاحھ.وا

ضرورة تفعيل ا�خارطة ال�حية ال�ي ستمكن من التقييم الدقيق �حاجيات �ل -

 منطقة من موارد �شر�ة وتجه��ات ومعدات طبية.

 ضرورة تقييم نظام التغطية ال�حية ونظام املساعدة الطبية "راميد".-

استحضر السيدات والسادة النواب تقر�ر ا�جلس �خصوص التعليم، فقد و 

واعت��وا أن ما �عتمده ا�حكومة من سياسات إصالحية من العالقة،  ذياألع�� ل�حسابات 

وتدريس  ،وتقليص ساعات التدريس األسبوعية لبعض املوادالتفو�ج ل حذف نظام يقب

ي بنتائج مواد ليست من اختصاص �عض األساتذة، محفوف بمخاطر كب��ة، بل ستأ�

عكسية ع�� العملية ال��بو�ة والتعليمية. كما �جلوا أن ن�ج التعاقد �� التوظيف �� قطاع 
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 أن تحظىبدون تأهيل بيداغو�� أسبق و�دون  ،التعليم ال يمكن أن يأ�ي بالنتائج املرجوة

املوارد البشر�ة �عنصر االستقرار النف��ي ومنھ االجتما��، لضمان مردودية أفضل، وضمان 

 جع قادر ع�� صنع أجيال مؤهلة لرفع التحديات.نأ استثمار 

تقر�ر ا�جلس األع�� لل��بية  ،السادة النوابأخر من السيدات و  استحضر طرفو 

حقيقي إلزاحة الستار عن املأزق ا� ،والتكو�ن الذي جسد فيھ واقع قطاع التعليم بالبالد

لم �ستطع أن يالئم نتائجھ مع ا األخ�� ذ�جلوا أن ه ثحي، الذي يتخبط فيھ هذا القطاع

بل الزال  ،االجتما��أن ينفتح ع�� محيطھ االقتصادي و  عولم �ستط ،متطلبات سوق الشغل

 صل تطعيم معضلة البطالة.ايو 

إ�� أن السيدات والسادة النواب و�� تقي��م ملا حملھ مشروع  ،وتجدر اإلشارة

رة اتخاذ عدد من التداب�� لالرتقاء شددوا ع�� ضرو  ،قانون املالية ع�� مستوى قطاع التعليم

  .بمستوى التعليم وإدراك ا�جودة املطلو�ة

 

 وفيما ي�� أهم ما جاء ع�� لسا��م:

 ضرورة اعتبار والتعامل مع قطاع التعليم كقطاع منتج وليس قطاعا اجتماعيا.-

 إشراك �ل الفاعل�ن ال��بو��ن واالجتماعي�ن إلبداع وإخراج ا�حلول.-

ورد  نموذج ناجع: تحس�ن املنا�ج وتتبع مدى تدب�� املوارد البشر�ةضرورة وضع -

 .االعتبار إل��ا
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إعادة النظر �� مخرجات املنظومة التعليمية ومراجع��ا �� اتجاه تحقيق نوع من -

 اال��جام مع متطلبات سوق الشغل.

 اتخاذ تداب�� كفيلة �جعل املؤسسة التعليمية رافعة للبنيات االقتصادية، وخلق-

 مجاالت اقتصادية جديدة.

 تحف�� البحث العل�ي والرفع من �سبتھ �� الناتج الداخ�� ا�خام.-

 تو�� ا�ح�امة ا�جيدة والتخطيط املعقلن.-

والتكو�ن  س��اتيجية إلصالح منظومة ال��بيةضرورة مناقشة ال��ملان للرؤ�ا اال -

 والبحث العل�ي ومعرفة تفاصيلها.

 ،لك حول قطاع التشغيللسادة النواب كذاوانصبت جهود السيدات و  ،هذا

 ،2018ا مشروع قانون املالية لسنة نوه عدد من السادة النواب با�جرأة ال�ي ا�سم ��ث حي

 2017 سن�يألف منصب شغل ووظيفة �� اإلدارات العمومية ب�ن  100 وذلك بال��امھ بتوف�� 

الز�ونية �� عمليات و  ا�حسو�ية عن قلقهم �شأن استمرار منطق غ�� أ��م ع��وا ،2018و

 التوظيف.

رفع قيمة الدعم املوجھ لالستثمار  ،و�� سياق متصل، استحسن نفس ا�جانب

نظرا ملساهمتھ �� خلق مناصب الشغل، وكذا ما اعت��ه مضام�ن تحف��ية بالنسبة  ،العمومي

باعتبار ا اإلجراءات املسطر�ة، ذوك، و�ة اإلجراءات الضر�بية املق��حةللمقاوالت، وذلك من زا

 ،تطو�ر اإلنتاجمان االستقرار املقاوال�ي و ما سيكون لذلك من أثار �� املساعدة ع�� ض

و مقابل هذه القراءة املتفائلة ملدى إجابة مشروع قانون  .�التا�� خلق مناصب الشغلو 
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 ،حاول �عض السيدات والسادة النواب الر�ط ب�ن مستوى النمو املالية ع�� مطلب الشغل،

أشاروا إ��  ثحي ،خلق مناصب الشغل الضرورة ملواجهة ضغط سوق الشغل وقدرتھ ع��

، 2000صادي ماب�ن التسعينات و سنة أنھ رغم التحسن الذي عرفھ مستوى النمو االقت

فهو يظل دون املستوى  ،حاليا    % 4.5و   % 4�� إو انتقل  ، %  2.5و  % 2�ان مابي�ن بحيث

خلق تلم واحدة �� معدل النمو  فنقطة .عدد طال�ي الشغل��ايد الكب�� �� مواجهة البالكفيل 

حسب معطيات ا�جلس  ،2016إ��  2011منصب شغل �� املغرب ما ب�ن سنوات  1200سوى 

نمو �عمل ع�� خلق أن نقطة واحدة �� معدل ال ن�� ح� ،صادي و االجتما�� و البيئياالقت

 .يضيف نفس التيار ،منصب شغل 38000

ع القانون السادة النواب أن مشرو ورد جانب من السيدات و أ و�� السياق ذاتھ،

ما يحتمھ إرساء سوق الشغل من اختالالت وأوضاع ال تتما��ى و ال يجيب ع�� ما �عرفھ  املا��

 ضمان حقوق الشغيلة وواجبا��ا.و قواعد اقتصاد عصري 

 ،الشأنهذا واستدلوا �� ذلك بما يتضمنھ تقر�ر صادر عن وزارة التشغيل �� 

م��ا ال يتوفر ع��  % 60أن و  ،مليون مواطن 11أن الفئة النشيطة باملغرب ال تتعدى حيث 

 مليون من هذه الساكنة ال  3و ،دبلوم عالب % 11بدبلوم متوسط، و % 6ن أو  ،أي دبلوم

 مليون بدون �غطية �حية. 8أن  ،ن ذاتھير�طھ عقد شغل مع ا�جهة املشغلة، مضيف�ن �� اآل 

أن الشغل الضامن للعيش الكر�م  ،والسادة النوابو�جل طرف من السيدات 

ي تقابل �الال�ي تقاس بمستوى البطالة بالدرجة األو��، و  �عت�� محددا للتوازنات االجتماعية
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مقارنة مع  ،ملوظف�ن �ش�ل عام�� �سبة اوزاد أن هناك خصاصا ، التوازنات االقتصادية

 �� بلدان أخرى.عدد املواطن�ن، وذلك قياسا ع�� ما هو عليھ الوضع 

وع�� نفس ا�جانب عن أسفھ لعدم ورود أي مؤشر حول مستوى البطالة املقبول 

اقتصاديا �� السياسة ا�حكومية، والذي من شأن تحديده املساهمة �� توجيھ السياسة 

 النقدية وامل��انية للتصدي آلفة البطالة .

أن أك�� ورش يجب إحاطتھ بأهمية بالغة  ،السادة النوابواعت�� السيدات و 

الذي يجب "ا�خطط الوط�ي لل��وض بالشغل" و ذلك �� انتظار تجسد �� مسألة التشغيل، و ي

 ورش التقائي مندمج ب�ن �ل القطاعات ا�حكومية.  بمثابةأن يكون 

 �� ا�حديث عن كسب رهان التشغيل ع�� ��جيع االستثمار،وأسهب البعض 

من مراكز االستثمار من ممارسات تضرب �عمق عنصر  ما �عيشھ عدد واستوقف��م �� ذلك

االستثمار، ومنھ التشغيل، �� إشارة إ�� معاناة عدد من املستثمر�ن، سواء ا�حلي�ن، أو أبناء 

تماطالت، أحيانا تنت�ي �سرق وقرصنة  ا�جالية القاطن�ن با�خارج، من مساومات واب��ازات و 

 هم.األف�ار ال�ي تحملها مشاريع

التعاقد  كذلك مسألة التشغيل عن طر�ق ،السيدات والسادة النواب واست�جن

 دون إجماع وط�ي ع�� هذا االختيار.

ال�ي �عرفها محيط املقاولة وال�ي  ،هذا فضال عن إثار��م لعدد من اإلش�اليات

د وتدفع بالبعض إ�� توقيف استثماراتھ ومنھ �سر�ح عد ،تولد اإلحباط �� نفوس املستثمر�ن
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أو ا�حد م��ا، كما �ش�ل عائقا �� وجھ االستثمارات ا�جديدة، وما ي��تب عن  ،من الشغيلة

 ذلك من حرمان البالد من مناصب شغل إضافية.

إ�� أنھ سنعرض مل�خص ل�ل ذلك �� محور خاص بتقييم  ،وتجدر اإلشارة

ع�� الصعيد  2018السيدات والسادة النواب ملضام�ن مشروع قانون املالية لسنة 

 االقتصادي.

وهذا أبرز ما دعا إليھ السيدات والسادة النواب فيما يخص ال��وض بقطاع 

 التشغيل:

 ر�ط التعليم والتكو�ن �سوق الشغل.-

 النمو واالستثمار املنتج لل��وة ومناصب الشغلالرفع من �سبة -

 سيما املقاوالت الصغرى واملتوسطة واملقاول الذا�يال تحف�� القطاع ا�خاص و -

 تفعيل ر�ط املسؤولية با�حاسبة ع�� مستوى مراكز االستثمار -

�سريع إخراج ا�خطط الوط�ي لل��وض بالشغل ووضع آليات تفعيلھ ع�� أرض -

 الواقع

 ع�� جعل التشغيل ورشا إلتقائيا مندمجا ب�ن �ل القطاعات.ا�حرص -

وفيما يخص الولوج للسكن الالئق، الحظ طرف من السيدات والسادة النواب 

السك�ي الزال  أن ال�جز  ثغ األهداف املرسومة �� مداها، حيأن ا�جهودات املبذولة لم تبل

نتشار دور الصفيح. ور�طوا ب�ن مع استمرار ا ،الفق��ة وكذا املتوسطة قائما لدى الطبقات

ذلك و��ن تف��ي الفقر وا�خصاص ع�� مستوى املناطق القرو�ة وا�جبلية، الواقع الذي 
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يضطر العديد من ساكنة هذه املناطق إ�� الن�وح نحو املدن واملراكز ا�حضر�ة واالستقرار 

 .باألحياء الهامشية ودور الصفيح

�� اتجاه توجيھ االستمارات  ،سك�يكما تمت إثارة موضوع سوء تدب�� العرض ال

 العقار�ة نحو املناطق ال�ي �عرف خصاصا و�جزا حقيقيا.

الية للسنة املالية إن تقييم السيدات و السادة النواب ملضام�ن مشروع قانون امل

ش�ل جالية و دعم التماسك االجتما�� تقليص الفوارق االجتماعية و ا� ثمن حي  ،2018

 ،تصورا��مو الذي تقاطعت فيھ تدخال��م و  ،النموذج التنموي للبالدمناسبة إلثارة موضوع 

إيديولوجيا��ا و اختيارا��ا  ��ا و اع�� مختلف مرجعيشاطرت �ل التوجهات النيابية و  ثحي

ادر ع�� االستجابة للمطالب أصبح غ�� ق التنموي و الذي مفاده أن النموذج  ،ا�خطاب املل�ي

من و  ،للمواطن�ن، و غ�� قادر ع�� ا�حد من الفوارق ب�ن الفئاتة و ا�حاجيات امل��ايدة امل�ح

من ضرورة  ،من ذلك �ستشفو ع�� تحقيق العدالة االجتماعية. وما  ،التفاوتات ا�جالية

 ،كية تلتقي ف��ا جميع ا�حساسيات، وفق مقار�ة �شار النظر �� هذا النموذج التنموي  إعادة

 القوى ا�حية.اليات ا�جادة وجميع الفعش��ك ف��ا �ل الكفاءات الوطنية و �و 

واعت�� السيدات والسادة النواب أن املؤسسة ا�حز�ية مدعوة لتحمل 

انطالقا من مساءلة  ،�ساءل ا�جميعلة بلورة نموذج تنموي جديد أن مسمسؤوليا��ا، ذلك أ

 الذات حول جدوى االختيارات والقرارات.

وذج تنموي صا�ح ل�ل بعض أنھ ليس هناك نمالفقد أو�ح ، و�� هذا اإلطار

 البلدان وصا�ح ل�ل الف��ات الزمنية.
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انطالقا من  ،إجراء تقييم للنموذج التنموي الذي وصل مداهضرورة خرون آار ثوأ

وصوال إ�� حصيلتھ ال��ائية  ،وما أفرز من نتائج ع�� مستوى متغ��اتھ ،اختياراتھ ودعاماتھ

بما يتماش وا�حاجيات املطروحة �� وال�ي جسدوها �� نموذج تنموي ال يخلق فرص الشغل 

يساهم �� تكريس اإلقصاء االجتما�� لفئة الشباب ع�� وجھ سوق ذات الصلة، و ال

 �خصوص.ا

ار الفوارق االجتماعية ر مشأن است�هب البعض إ�� دق ناقوس ا�خطر وقد ذ

 ك من زاو�ة ��ديد التوازن واالستقرار االجتما��.لوذ، وا�جالية

السادة و ل �� قناعة السيدات تمث ،النقاش ع�� هذا املستوى إال أن أبرز ما م�� 

إعادة ة، ولكنھ �� حاجة إ�� التجديد و النواب بأن النموذج التنموي الوط�ي ليس فاشال باملر 

�ل �ل منطقة، و  خصوصياتوف��ه للعيش الكر�م حسب حاجيات و النظر، مع مراعاة ت

الرأسمال تنمية ع �� صلب اهتماماتھ الفق��ة. و�ضخاصة الفئات الهشة و جهة، و�ل فئة، و 

 البشري والالمادي.

أن  ،وأكد جانب من السيدات والسادة النواب �� حديثھ عن النموذج التنموي 

أن الناتج الداخ�� ا�خام تضاعف �� عدد  ث�سبيا، حيالسياسة االقتصادية �انت ناجحة 

ة السابقة، . وأضاف أن ا�حكوم�ات، مقابل �جز اجتما�� فئوي مجا�من القطاع

ع�� الشروع �� إصالح نظام املقاصة والتقاعد، وتجميع  ،استطاعت تحقيق توازن ما��

 3.5د حدو  إ��فاستطاعت تخفيض مستوى ال�جز امل��انيا�ي  �عض االس��اتيجيات.

 استن�اف املالية العمومية داخليا. وقفتخفيض �سبة الت�خم و و 
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ب أن �عيد الثقة ويعمل ع�� يج ،وشددوا ع�� أن النموذج التنموي املنشود

كما يجب  ،أجال األداءضبط والولوج للتمو�ل و  ،تحس�ن مناخ األعمال، وخاصة أداء اإلدارة

م��ز�ن أن �ل ذلك �سل��م فتح نقاش وط�ي ، ع�� أساس أسلوب ح�امة صارمة ىأن يب�

 ا�جتمع املد�ي.بات و ايھ �ل الفاعل�ن، وخاصة األحزاب والنقشارك ف�موسع 

أن هناك عدة تقار�ر يجب استحضارها �� بناء نموذج  ،ا باملناسبة ذا��او�جلو 

�� إشارة إ�� تقار�ر �ل من املندو�ية السامية للتخطيط، وا�جلس االقتصادي  ،تنموي جديد

واالجتما�� والبيئي، وتقر�ر ا�جلس الوط�ي �حقوق اإل�سان وتقر�ر بنك املغرب، إ�� جانب 

 تقر�ر البنك الدو�� وصندوق النقد الدو��.

السادة وعالقة بموضوع التفاوتات االجتماعية وا�جالية، تناول السيدات و 

قروي. النواب بالدراسة كذلك برنامج تقليص الفوارق االجتماعية وال��ابية �� الوسط ال

هذا ة ا�خطاب املل�ي الذي أعطى انطالقع��  قرابة سنت�ن ونصفوأشاروا إ�� أنھ رغم مرور 

فإنھ  ،لعدد من اإلجراءات �� هذا الصدد ،2016رغم تضمن قانون املالية لسنة و  ،ال��نامج

��  اأن هناك تخبطو  ،أفادوا أن هناك إش�اال حقيقيا �� املوضوعو  ،م تن�يلھ �حد األنلم يت

 عمال ورؤساء جماعات.و  والةاإلعداد ب�ن �افة املتدخل�ن من 

يكرس  2018 أو�ح �عض السادة النواب أن مشروع قانون املالية لسنةو 

أغلب االستثمارات ت��كز  أن ثحي ،لتباين ب�ن ا�جهاتاالفوارق االجتماعية وظاهرة الفقر و 

 .�نتجهحول 
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 االزال �عرف خصاص ،أن العالم القروي و�� سياق متصل، أكد جل املتدخل�ن

املاء الولوج للكهر�اء و  ثالبنية التحتية والتجه��ات األساسية، ومن حي ثمهوال من حي

�عض  عدم جود��ا ��املياه و  ث�� املاء وتلو  االصا�ح للشرب، مشددين ع�� أن هناك نقص

 .غياب رؤ�ا اس��اتيجية استباقية ملواجهة مش�ل املاء ظل ��  ،املناطق

  ي��: فقد طالب السيدات والسادة النواب بما ،وهكذا

ساكنة واعتماد مبدأ لضرورة تقييم امل��انية ع�� أساس ا�حاجيات ا�حقيقية ل-

  .النجاعة

املس��دفة  الفئاتإم�انية توسيع تدامة صندوق التماسك االجتما�� و مدى اس-

 .وتنويع مصادر تمو�لھ

 وفق متطلبات املرحلة.باملاء املتعلق  10.95ضرورة مراجعة قانون رقم -

 .جفاف �� حالةاإلجراءات االست�جالية -

��م قراءلسادة النواب �� تحليلهم و او�ش�ل عام، فقد خلص عدد من السيدات و 

 �� ا�جانب االجتما�� إ�� ما ي��: ،2018رسم السنة املالية ب�حمولة مشروع قانون املالية 

ليات الدعم آحول االستفادة من ضرورة تقديم قاعدة معطيات حقيقية  •

 لفهم الوضع االجتما�� بصورة أو�ح.وذلك  االجتما��،

سياسات ال�ي تجعل �� محور اهتمامها الشباب، المستقبل املغرب قائم ع��  •

، ملوازاة مع سياسة �س��دف الطفولةي، وذلك باباعتباره الشر�حة األوسع �� ا�جتمع املغر�

 وذلك �حار�ة اليأس واإلحباط.
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II- تطو�ر التصنيع وتحف�� االستثمار ا�خاص و�عز�ز املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

لقد �ان الشأن االقتصادي حاضرا بقوة أثناء املناقشة العامة ملشروع قانون 

والسادة النواب ومنظورهم ملا حملھ مشروع  ، غ�� أن تقييم السيدات2018املالية لسنة 

 قانون املذكور لفائدة املقاوالت والنسيج االقتصادي، عرف �عض نقط االختالف.

فهناك من رحب بما ترسمھ ا�حكومة من سياسات عمومية �� اتجاه اإلقالع 

ها املا�� االقتصادي، و�ما �عت��ه هذه األخ��ة بمثابة تداب�� مالية ومسطر�ة أتت ��ا �� مشروع

لتحقيق مز�د من الدعم، ل�ل الفاعل�ن االقتصادي�ن وتحف�� االستثمارات املنتجة لل��وة، 

ة إجراءات معاكسة وملناصب الشغل, وهناك من حاول تنبيھ ا�حكومة إ�� ما اعت�� بمثاب

ة �� السياسة ا�حكومية. وهناك أيضا من اعت�� ما جاء �� ا�جانب لألهداف املسطر 

غ�� �اف مقارنة مع التحديات نفسھ تداب�� برسم مشروع قانون املالية  االقتصادي من

 املطروحة .

إيجاب مواصلة السياسة بو�� إطار ذلك، فقد �جل السيدات والسادة النواب 

 أو ع�� املستوى ا�جبائي. ،العمومية الرامية لدعم الصناعة، إن ع�� املستوى امل��انيا�ي

جدول تصاعدي لألسعار �� مجال الضر�بة  فع�� الصعيد ا�جبائي، لقي إحداث

ع�� الشر�ات استحسانا من لدن السيدات والسادة النواب، وذلك إ�� جانب اعتماد نظام 

اتجاه تحس�ن األنظمة جبائي لت�جيع الشر�ات ع�� الرفع من رأس املال، وما تم اق��احھ �� 

سيدات والسادة النواب خاصة با�جمارك �حماية االقتصاد الوط�ي. وثمن الا� االقتصادية

بقة لدى إدارة الضرائب، مما يمك��م لب املستثمر�ن استشارة ضر�بية مسأيضا إم�انية ط
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من رؤ�ا وا�حة فيما يخص املعا�جة ا�جبائية ملشاريعهم الضر�بية، وذلك ع�� ضوء 

 األح�ام التشريعية والتنظيمية سار�ة املفعول.

واب ع�� الصعيد االقتصادي تجسد غ�� أن ما شدد عليھ السيدات والسادة الن

 باألساس �� غياب عنصر اإللتقائية �� ال��امج ا�حكومية واالس��اتيجيات القطاعية.

مناسبة  ،أيضا 2018وش�لت املناقشة العامة ملشروع قانون املالية لسنة 

أمام املقاوالت  لتسليط الضوء ع�� عدد من العراقيل ال�ي ال زالت �ش�ل حجر ع��ة

 ار�ة.ثمع االستواملشاري

و�� سياق ذلك، أبرز عدد من السيدات والسادة النواب معاناة املستثمر�ن مع 

وما تضعھ �عض اإلدارات من عراقيل �� هذا الباب، مثل إدارة ، العقار مساطر اقتناء

األحباس وإدارة املياه والغابات. كما تمت إثارة مش�ل عدم ت�افؤ الفرص �� الولوج للعقار 

 العمومي.

ضال عن ذلك، فقد حاول جل املتدخل�ن إبراز مدى مساهمة مراكز االستثمار ف

االقتصادي  و�عز�ز النسيج ،ا�جهوي �� عرقلة خروج عدد من املشاريع إ�� ح�� الوجود

املماطلة والالمسؤولية �� معا�جة طلبات ال��اخيص �شأن  ةالوط�ي، من خالل سياس

 العديد من املشاريع.

السادة النواب إ�� حد ف�ح �عض التالعبات ت و وقد ذهب �عض السيدا

 ةوذلك من قبيل �سر�ب وسرق، واملمارسات غ�� املهنية ع�� مستوى �عض مراكز االستثمار 

 أف�ار مشاريع استثمار�ة لفائدة �عض ا�جهات، وسلك سياسة التسو�ف اتجاه حامل��ا.
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مناخ االستثمار، إذ ع��  ،وقد شملت مالحظات السيدات والسادة النواب كذلك

ومخاوف حقيقية تجاه استمرار �عض املعضالت ال�ي �ش�ل عبئا  ،العديد م��م عن قلق بالغ

املستثمر�ن. ولعل أبرزها يتمثل �� معضلة الرشوة والفساد اإلداري واالب��از الذي  ع��كب��ا 

 ،ب مش�ل العدالةاملشاريع االستثمار�ة من مغار�ة وأجانب. وذلك إ�� جان ملو يخضع لھ حا

ش�ل إطارا ال محيد عنھ �خلق جو من الثقة والضمانة لدى � ع�� اعتبار أن سيادة العدالة

شرط محفز ع�� كالقضاء الن�يھ شدد جانب من السيدات والسادة النواب ع�� و املستثمر. 

 قد �سبق أية حوافز أخرى من ��جيعات ضر�بية وعقار�ة وغ��ها. ،االستثمار

إثارة إش�الية غياب قانون مؤطر لإلضراب ع��  ،ة العامة أيضاوعرفت املناقش

وأهميتھ �� إظهار واستجالء حقوق وواجبات الشغيلة  ،الرغم من دستور�ة هذا ا�حق

 وأر�اب العمل.

و�� شأن املقاوالت الصغرى واملتوسطة، فقد �جل طرف من السيدات والسادة 

بمواصلة تحس�ن مناخ األعمال وتيس�� ولوج النواب أن نجاح هذا النوع من املقاوالت مرتبط 

هذه األخ��ة إ�� الصفقات العمومية، ع�� إصالح املنظومة التشريعية، مو�حا أن االل��ام 

 من % 20الذي قطعتھ ا�حكومة ع�� نفسها بتمك�ن املقاوالت الصغرى واملتوسطة من 

املشرع وضع السلطة  رض الواقع. وذلك ع�� اعتبار أنألم ي��جم ع�� ، الصفقات العمومية

من مرسوم  158التقدير�ة �� إقرار اإللزامية ضمن بنود االتفاقية، مما أفرغ مضمون املادة 

 الصفقات العمومية من محتواها.
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ع�� ضرورة ر�ط السياسة النقدية كذلك وأكد السيدات والسادة النواب 

�ن االقتصادي�ن، والسيما بالتنمية االقتصادية واالجتماعية �� شقها املتعلق بتمو�ل الفاعل

 املقاوالت الصغرى واملتوسطة.

وتم إبراز املستوى املرتفع لنسبة فوائد القروض املقدمة لهؤالء الفاعل�ن، 

إال ونتج عن ذلك  ،وأو�حوا أنھ �لما ارتفعت �سبة فوائد القروض مقارنة مع �سبة النمو

 ر.انخفاض �� النمو وا�ساع الفوارق االجتماعية وضعف االبت�ا

بورصة القيم للدار البيضاء �� تمو�ل دد نفس التيار ع�� ضرورة انخراط وش

جال، إذ أن جاوز محدودية االنخراط �� هذا ا�لعب دور إيجا�ي وتو االقتصاد الوط�ي 

و�� األد�ى  % 15مؤشرات األسهم العائمة ال�ي تكون متوفرة لعموم املستثمر�ن ال تتعدى 

 نوب إفر�قيا.مقارنة مع املنافس�ن كمصر وج

وفيما يتعلق بتطو�ر التصنيع ومواصلة تنفيذ االس��اتيجيات القطاعية، دعا 

طرف من السيدات والسادة النواب إ�� إعطاء األولو�ة من حيث األرقام واالعتمادات 

لصندوق دعم التصنيع واالستثمار المتصاص البطالة، وكذا تحس�ن شروط استعمالھ 

 مع مراعاة الفارق ب�ن اللوجستيك والنقل واإلنتاج. ھوتخصيص

و�خصوص مخطط املغرب األخضر، فقد نوه السيدات والسادة النواب 

با�جهودات املبذولة �� هذا االتجاه، و�ا�جهود االستثماري الذي تحقق بفعل نجاحات هذا 

يمنعهم من ا�خطط، والذي ا�عكس ع�� مستوى الناتج الداخ�� ا�خام. غ�� أن ذلك لم 

اإلشارة إ�� �عض اإلش�اليات ال�ي ال زالت �عيق بلوغ هذا ا�خطط مداه، وع�� رأسها إش�الية 
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التسو�ق، حيث يظل البحث عن منافذ جديدة لتصر�ف املنتوج الوط�ي مسألة ال محيد 

 ع��ا.

و�� إطار ذلك أيضا، أثار السيدات والسادة النواب مش�ل محدودية املوارد 

كمعطى يجب االنتباه إليھ، بحيث يطرح موضوع التدب�� العقال�ي للموارد املائية املائية 

كضرورة، إ�� جانب بذل جهود �� اتجاه تحلية مياه البحر، وتوسيع الطاقة االستكشافية 

 للموارد املائية مع إعادة تأهيل نظام السقي.

لقطاع وع�� ضوء تقييمهم �خطط املغرب األخضر �اختيار حكومي لل��وض با

ضرورة تدب�� الوفرة فيما يتعلق الفال��، دعا عدد من السيدات والسادة النواب إ�� 

��يد والتسو�ق تون�ج سياسة مواكبة ومواز�ة تضمن التصنيع وال ،باملنتوجات الفالحية

 الز�تون، التفاح، البطيخ...منتوجات والسيما  ،للمنتوجات الفالحية

نواب، ما �عرفھ قطاع السياحة من والمس جانب من السيدات والسادة ال

مشا�ل حقيقية، والسيما ع�� مستوى �عض الوجهات السياحية، مثل أ�ادير ومراكش، 

حيث أكدوا أن هناك أزمة سياحية، وأو�حوا أن شروط �عا�� القطاع تتمثل �� تقديم 

 منتوج جيد وسياسة ترو�جية محكمة، وذلك إ�� جانب النقل ا�جوي.

كوجهة سياحية ال زالت تفتقد �خطوط جو�ة تر�طها بمدن وأبرزوا أن أ�ادير 

أورو�ية، ع�� الرغم من ا�جهودات املبذولة منذ أن أصبح قطاع النقل ا�جوي تا�عا لوزارة 

 السياحة.
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وشددوا ع�� ضرورة التدب�� ا�جيد ع�� مستوى ا�جماعات، ومد هذه االخ��ة 

 النظافة الالئق.بالب�ى التحتية الالزمة، فضال عن تخصيصها بمستوى 

كما أنھ ومن حيث التنشيط السيا��، دعا السيدات والسادة النواب إ�� ضرورة 

 تب�ي مقار�ة �شاركية �� هذا الشأن مع القطاع ا�خاص.

وفيما يخص التحر�ر ال�امل ألسعار الب��ول، �اختيار وسياسة اتخذ��ا ا�حكومة 

سادة النواب أن األمر قد يطرح �� إطار إصالح نظام املقاصة، أو�ح �عض السيدات وال

إش�اال، و�ضع االقتصاد الوط�ي أمام مخاطر حقيقية أمام تزايد ارتفاع سعر الب��ول �� 

دوالر أمر��ي لل��ميل، و�ساءلوا حول  61السوق الدولية، خاصة وأنھ تجاوز �� اآلونة األخ��ة 

 ما إذا �انت ل�حكومة إجراءات استشرافية �� هذا الصدد.

و�شأن تحر�ر الدرهم، أثار السيدات والسادة النواب ما عرفھ احتياطي كما أنھ 

الصرف من العملة الصعبة من انخفاض، وما اق��ن ��ذا املعطى من ممارسات لتكو�ن 

احتياطي لدى األبناك من العملة الصعبة، وذلك �� ظل عدم الكشف عن تداب�� التحر�ر 

 ب�� املواكبة �حماية االقتصاد الوط�ي.التدر��� للدرهم من طرف بنك املغرب، والتدا

وأضافوا أن تحر�ر العملة �� إطار اقتصاد ضعيف سيقود ال محالة إ�� انخفاض 

قيمة هذه العملة، ومنھ ترتيب آثار عكسية من الناحية االقتصادية. وطالب السيدات 

 والسادة النواب بتقديم ا�حكومة لتوضيح �� املوضوع.

وال�ي اختار��ا ا�حكومات املتعاقبة منذ عقود،  أما بخصوص سياسة االنفتاح

ع�� إبرام اتفاقيات للشراكة مع عدد من األقطاب وا�جهات، فقد أو�ح السيدات والسادة 
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النواب أن بالدنا ��جل �جزا ع�� مستوى جميع شرا�ا��ا مع ا�خارج، حيث تصل �سبة 

مليار درهم مع  18ي، ومليار درهم مع االتحاد األورو� 65ال�جز حسب البعض م��م إ�� 

مليار درهم مع دول ا�خليج العر�ي.  13ميار درهم مع تركيا و 10الواليات املتحدة األمر�كية، و

و�� هذا الصدد، شدد السيدات والسادة النواب ع�� ضرورة تدب�� هذه الشرا�ات ومراجع��ا 

ي بما يضمن لھ �� اتجاه تحقيق نوع من التوازن ومراعاة مصا�ح النسيج االقتصادي الوط�

 التمنيع والتحص�ن.

وهكذا، فقد تمت الدعوة ملراجعة السياسة ا�جمركية بما يخدم مصا�ح 

 االستثمار الوط�ي، واعتماد تداب�� غ�� جمركية ذات صبغة حمائية لفائدة االقتصاد الوط�ي.

واقتصاديا كذلك، نبھ السيدات والسادة النواب إ�� اآلثار السلبية ال�ي قد 

عض املقتضيات الضر�بية، والسيما ما يتعلق بالرفع من سعر الضر�بة ع�� القيمة تخلقها �

املضافة ع�� ا�حروقات، وكذا ع�� مستوى الرسوم ا�جمركية، حيث أن من النتائج املباشرة 

للز�ادة األو�� ضرب القدرة الشرائية للمواطن�ن فيما يخص العديد من السلع وا�خدمات، 

 لذي ال �ستقيم املعادلة االقتصادية �� غياب تحف��ه. ومنھ ضرب عنصر الطلب ا

و�النسبة لرفع الرسوم ا�جمركية ع�� است��اد �عض املنتجات املصنعة وشبھ 

املصنعة، و�غض النظر عن الفلسفة منھ، فإنھ إجراء يتناقض وسياسة ��جيع التصنيع 

 كخيار وط�ي.

اتخاذ عدد من  و�صفة عامة، فقد نادى السيدات والسادة النواب بضرورة

 التداب�� واإلجراءات الرامية إ�� ال��وض باالقتصاد الوط�ي، م��ا ما ي��:
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إرساء منظومة اقتصادية كفيلة بخلق نموذج تنموي �ستجيب لتطلعات  •

 ا�جميع.

 ا�حرص ع�� التقائية وتقاطع ال��امج واالس��اتيجيات القطاعية. •

من املناطق واتخاذ  مساهمة الدولة �� تصفية �عض العقارات �� مجموعة •

 اآلليات لوضعها رهن إشارة املستثمر.

 مراجعة اتفاقيات التبادل ا�حر �� اتجاه تحص�ن االقتصاد الوط�ي. •

 التسريع بإخراج ميثاق جديد لالستثمارات. •

 إخراج ميثاق املقاوالت الصغرى واملتوسطة. •

 واة.ضرورة توف�� املعلوم الالزمة للفاعل�ن االقتصادي�ن ع�� قدم املسا •

 تمك�ن املقاوالت من املناطق ا�حرة �غض النظر عن مناطق تواجدها. •

إعادة النظر �� كيفية اشتغال مراكز االستثمار ا�جهو�ة، وفرض آليات  •

 ل�ح�امة ع�� مستواها.

إعطاء األولو�ة من حيث األرقام لصندوق دعم التصنيع واالستثمار  •

وتخصيصھ مع مراعاة للفارق ب�ن المتصاص البطالة، وتحس�ن شروط استعمالھ، 

 اللوجستيك والنقل واإلنتاج.

محار�ة الريع االقتصادي و��جيع املنافسة وضمان عمل املؤسسات الرقابية  •

 ومؤسسات ا�ح�امة واالنصياع لقواعد املنافسة وا�حر�ة االقتصادية.
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التمي�� والفصل ب�ن املص�حة العامة واملصا�ح ا�خاصة ملواجهة مش�ل  •

 صا�ح. �عارض امل

 

  

III- :ترسيخ ا�جهو�ة املتقدمة 

لقد �ان هاجس ا�جهو�ة املتقدمة بدوره حاضرا �� املناقشة العامة ملشروع 

، حيث أجمع �ل املتدخل�ن ع�� أن ا�جهو�ة مدخل جوهري �� 2018قانون املالية لسنة 

نمية ال��ابية التنمية، وع��وا عن اع��ازهم ��ذه اآللية، و�فلسف��ا، و�أهدافها كرافعة للت

والوطنية. لكن، مقابل هذا اإلجماع حول طرح ا�جهو�ة كمنظور إداري ذو �عد اقتصادي 

تنموي، �ان هناك أيضا شبھ إجماع ع�� أن مشروع قانون املالية قيد الدراسة لم يتضمن 

 أي �عد �عاقدي مع ا�جهات، وأن هناك تقاعسا ل�حكومة �� املوضوع.

ت والسادة النواب أن ا�جهو�ة لم تنطلق �عد رغم وارتباطا بذلك، �جل السيدا

 وجود ترسانة قانونية مواكبة، �� إشارة م��م إ�� القانون التنظي�ي ل�جهات.

باستثناء تثمي��م للتداب�� الرامية إ�� تمك�ن ا�جهات من حص��ا من الضر�بة ع�� 

املالية ل�جهة ، فقد أجمع ال�ل ع�� محدودية املوارد % 4الشر�ات، وع�� الدخل بنسبة 

باملقارنة مع التحديات، ومدى حجم ا�خصاص واملشا�ل ال�ي �عرفها �عض ا�جهات، 

 والسيما البعيدة وال�ي لها امتداد قروي.
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و�� �عاط��م مع موضوع ا�جهو�ة، أحاط السيدات والسادة النواب كذلك 

ل يتم ع�� مستوى بإش�الية تمركز القرار، حيث أكدوا أن التأش�� ع�� عدد من القرارات الزا

املركز، م��ز�ن أنھ ال يمكن ل�جهة أن تلعب دورها الدستوري واالس��اتي�� �� ظل التبعية 

 للمركز، و�� ظل عدم نقل االختصاصات إ�� ا�جهات.

وأضافوا أن وث��ة االستثمارات املنتجة لل��وة وفرص الشغل بطيئة جدا، بفعل 

 املركز�ة، أو ا�جهو�ة لالستثمار. عدم تمثيلية رؤساء ا�جهات ع�� مستوى ال�جن

وأشاروا �� السياق ذاتھ، إ�� غياب تقاطع وتناغم ا�جهود والتقائي��ا داخل ا�جهة 

 نفسها ب�ن مختلف القطاعات واملؤسسات والغرف املهنية.

واس��سل السيدات والسادة النواب �� سرد واقع ا�جهات باستفراد �عض رؤساء 

يجعل �عض ا�جماعات تحظى دون غ��ها بمشاريع و��ى ا�جهات ب�ل االختصاصات، مما 

 تحتية.

كما الحظوا أن ا�جهات �� حاجة إ�� كفاءات وموارد �شر�ة مؤهلة ومتخصصة 

 للقيام بأدوارها.

 وعالقة با�جهة، فقد خلص السيدات والسادة النواب إ�� ما ي��:

 ضرورة التسريع بإخراج املراسيم التنظيمية املتعلقة با�جهات. •

 تفعيل صندو�� التأهيل والتضامن ب�ن ا�جهات. •

صندوق التضامن ب�ن ا�جهات ال يمكن أن يكون للتذكرة، يجب إحداث ثورة  •

 �� التعامل مع هذا الصندوق.



 2018للسنة املالية  8.176تقر�ر مشروع قانون املالية رقم                  �جنة املالية والتنمية االقتصادية                    ال��ملان ــ مجلس النواب

 

206 
 

 حاجة ا�جهات إ�� استقالل ما��. •

 ا�جهة �� حاجة إ�� كفاءات وأطر متخصصة. •

ات العمومية ا�جهة يجب أن تكون وحدة قائمة الذات، تتو�� تطبيق السياس •

 �ش�ل مندمج والتقائي �� مختلف ا�جاالت.

ضرورة مراجعة طر�قة التوزيع وفق مبدأ الشفافية ومعاي�� مضبوطة �حصة  •

 ا�جماعات ال��ابية من الضر�بة ع�� الدخل وع�� الشر�ات.

IV- إصالح اإلدارة وتحس�ن ا�ح�امة و�سريع تن�يل اإلصالحات: 

ا�ح�امة إحدى أولو�ات العمل ا�حكومي ش�ل هاجس إصالح اإلدارة وتحس�ن 

والدعامات ال�ي ستواصل من خاللها سياسة مواصلة اإلصالحات الهي�لية �� مجاالت 

القضاء والتقاعد والضرائب واملقاصة، وهذا إ�� جانب �سريع تن�يل اإلصالحات. وذلك 

 ا��جاما مع التوج��ات امللكية السامية �� املوضوع.

تلف السيدات والسادة النواب ع�� أن مطلب إصالح و�� هذا الصدد، فلم يخ

اإلدارة ال زال قائما وم�حا لالرتقاء با�خدمات املقدمة للمواطن�ن وتيس�� مهام القطاع 

 ا�خاص، بالقطع مع عدد من السلو�ات السلبية وسيادة األخالق املهنية.

دب�� و�� سياق ذلك، فقد تناول جانب من السيدات والسادة النواب موضوع الت

املرتكز ع�� النتائج، فيما يخص تنفيذ ال��امج ا�حكومية املتعهد ��ا �� قانون املالية، 

 متسائل�ن عن التدب�� اإلداري ا�حا�� وحول مدى قدرتھ وح�امتھ �� تن�يل ال��امج وإنجازها.
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وطالبوا �� اآلن ذاتھ بضرورة مراجعة أنظمة التدب�� اإلداري لضمان النجاح 

�� املرتكز ع�� النتائج. وكذا ر�ط املسؤولية با�حاسبة وإعادة النظر �� مبدأ ملقار�ة التدب

ال��اتبية اإلدار�ة �� �عض الوظائف، خاصة مراق�ي الدولة وا�خازن امل�لف باألداء، حيث 

 يجب ع�� ا�خصوص إلغاء األوامر بالت�خ�� بصفة مطلقة.

ملواطن�ن واملستثمر�ن ع�� وأثار السيدات والسادة النواب العراقيل ال�ي تواجھ ا

 حد السواء، وطالبوا ببذل مز�د من ا�جهود إلصالح القضاء وتطبيق العدالة.

وفيما يخص اإلصالحات الهي�لية، وما �ع��مھ ا�حكومة من مواصلة ل�جهود �� 

هذا الصدد، فإن تدخالت السيدات والسادة النواب انصبت باألساس حول مواضيع 

 ائب.  املقاصة  والتقاعد والضر 

فبشأن املقاصة، نادى عدد من السيدات والسادة النواب بضرورة مواصلة 

إصالح نظام املقاصة والت�جيل بذلك، نظرا ألن عموم الشعب ال �ستفيد من الصندوق ذي 

العالقة، وكذا بالنظر مل�حاحية ت�حيح أوضاع املالية العمومية والتخفيف من حدة ال�جز 

 التخصيص والتوزيع لفائدة الفئات ا�حتاجة. وتحقيق هوامش مالية، وإعادة

أما بخصوص إصالح نظام التقاعد، فقد �ساءل السادة النواب عن اإلصالح 

 الشامل لهذه املنظومة، وذلك وفاء ملا ال��مت بھ ا�حكومة �� برنامجها.

هذا، واستوقف اإلصالح الضر��ي عددا كب��ا من السيدات والسادة النواب 

، وذلك إيمانا م��م بأن اإلصالح 2018العامة ملشروع قانون املالية لسنة خالل املناقشة 

ا�جبائي �عد مدخال لتحقيق العدالة االجتماعية، حيث أن مشروع قانون املذكور �ستمر �� 
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تقديم التحف��ات لفائدة االقتصاد الوط�ي من خالل اس��داف �عض القطاعات. و�� 

االستثناء أصبح قاعدة �� قطاع العقار واألداء أصبح  ارتباط بذلك اعت�� �عض املتدخل�ن أن

 استثناء، بالنظر إلخالل املقاوالت باالل��ام اتجاه املواطن�ن والدولة.

و�جلوا �� اآلن ذاتھ ضرورة قيام ا�حكومة بتقييم األثر الفع�� لهذه اإلعفاءات 

شغل والوقوف ع�� نجاع��ا ومدى بلوغ الهدف م��ا، وذلك من حيث خلق فرص ال

واملساهمة �� رفع التحديات االقتصادية، و�� نفس السياق �ساءل السيدات والسادة 

، وعن 2018النواب عن غياب �لفة اإلعفاءات الضر�بية �� مشروع قانون املالية لسنة 

�غييب توصيات املناظرة الوطنية حول اإلصالح ا�جبائي. وكذلك ما تضمنھ تقر�ر ا�جلس 

والبيئي من اق��احات �شأن ��خيصھ ألعطاب النظام ا�جبائي االقتصادي واالجتما�� 

 لبالدنا.

واستحضروا كذلك ال��ام ا�حكومة بالس�� وفق معدل�ن فيما يخص الضر�بة 

ع�� القيمة املضافة. حيث أشاروا إ�� أن ما جاء بھ مشروع قانون السالف ذكره يضرب 

 %14إ��  % 10هذه الضر�بة من �عرض ا�حائط هذا االل��ام، إذ تق��ح ا�حكومة رفع سعر 

 ع�� الوقود، وما لذلك من أثر سل�ي ع�� العديد من القطاعات والقدرة الشرائية للمواطن�ن. 

و�� ارتباط بنفس الضر�بة كذلك، است�جن السيدات والسادة النواب الز�ادة 

ال�ي طالت وسطاء التأم�ن ع�� خدمات الوساطة ال�ي يقدمو��ا. واعت�� البعض من 

، 2018سيدات والسادة النواب أن اق��اح ا�حكومة بموجب مشروع قانون املالية لسنة ال

لبعض اإلجراءات ا�جبائية املتعلقة باملواد املستعملة �� قطاع تر�ية األحياء املائية ضرب من 
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ضروب ا�جاملة وا�حاباة لفائدة �عض ا�جهات، مطالب�ن بالكشف عن هذه ا�جهات وعن 

 األحياء املائية، وذلك �� رفض تام لهذه السياسة االنتقائية. هو�ة مس��ل�ي هذه

هذا وثمن عدد من السيدات والسادة النواب ما تضمنھ مشروع قانون املالية 

املشار إليھ فيما يتعلق بإلغاء الدعائر  و الغرامات و الز�ادات و صوائر التحصيل وكذا 

ائب، لتيس�� استخالص الضرائب، ا�جهودات املبذولة ع�� صعيد املدونة العامة للضر 

 وذلك إ�� جانب ال��اجع عن الز�ادة �� الضر�بة ع�� األر�اح  العقار�ة.

كما دعا طرف أخر من السيدات والسادة النواب إ�� إعادة تبسيط وتوضيح 

من مدونة الضرائب، نظرا لإلش�االت ال�ي تطرحها من حيث التن�يل. إذ أن  213املادة 

 ها يز�د من حدة املنازعات ب�ن امللزم�ن وإدارة الضرائب.الغموض الذي يكتنف

إ�� ذلك، فقد �جل السيدات والسادة النواب أن املغرب �� حاجة إ�� إصالح 

ضر��ي مواكب و�تما��ى وحجم التحديات ع�� الصعيد الوط�ي والدو�� واعتماد سياسة 

 الوط�ي.ضر�بية قادرة ع�� تحقيق العدالة الضر�بية وتحف�� االقتصاد 

  وقد جاءت اق��احات السيدات والسادة النواب عموما �اال�ي:

 ضرورة تقييم الشروع �� تضر�ب الفالحة الكب��ة •

تقييم االعفاءات والتخفيضات بالنسبة لألشطر العليا للضر�بة ع�� الدخل  •

 والضر�بة ع�� الشر�ات

 تقييم اإلجراءات املتخذة �� موضوع ال��رب الضر��ي •

 ءات املتخذة إلدراج االقتصاد املوازي ضمن املنظومة الضر�بية تقييم اإلجرا •
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ضرورة مد ال��ملاني�ن باملعطيات املتعلقة باإلعفاءات الضر�بية واملستجدات  •

 بخصوص الضرائب والتعديالت للوقوف ع�� �لف��ا �� م��انية الدولة.

 ضرورة تقن�ن النفقات ا�جبائية. •

 ضرورة مراجعة التداب�� ا�جمركية. •

 ورة خصم رسوم التمدرس من الضر�بة ع�� الدخل.ضر  •

إ�� ذلك، فقد ش�لت مسألة ا�ح�امة �� التعامل مع االستثمارات العمومية 

وتوج��ها مجاليا، و�� تدب�� املقاوالت العمومية قاسما مش���ا �� تدخالت السيدات والسادة 

. حيث أ��م 2018املالية النواب أثناء املناقشة العامة ملشروع قانون املالية برسم السنة 

وع�� الرغم من االرتياح الذي أبدوه بخصوص ا�جهود امل��انيا�ي الذي تبذلھ ا�حكومة 

، 2018مليار درهم برسم السنة املالية  195بالنسبة لالستثمار العمومي، والذي يبلغ حوا�� 

دة لدى فإن سؤال العدالة ا�جالية �� استقطاب االستثمارات العمومية، طرح نفسھ بح

معظم السيدات والسادة النواب. وعالقة بذلك، فقد �جلوا أن جهت�ن فقط �ستأثر بأغلب 

 االستثمارات العمومية، لتظل با�� جهات اململكة �عيش ع�� إيقاع االنتظار�ة �� هذا الشأن.

كما أنھ، و�� إطار تقييم هذا النوع من االستثمارات �� عالقتھ بمستوى النمو، 

من السيدات والسادة النواب أن االرتفاع امل�جل فيما يخص معدل نمو  فقد الحظ جانب

، لم يوازه ارتفاع منطقي �� معدل النمو، الذي ارتفع من %33إ��  %22االستثمار بالبالد من 

. كما �جل آخرون �� تقييمهم ملردودية هذه % 4,5والزال �� حدود  % 1,6إ��  %3إ��  2%

االستثمارات ع�� مستوى املؤسسات العمومية، أن هذه األخ��ة ال�ي تلقت كدعم من خز�نة 
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مليار درهم.  8، ال �ساهم �� تمو�ل امل��انية إال �� حدود 2016مليار درهم سنة  30الدولة قدر بــ 

ت، ومدى خضوع تدب��ها آلليات ا�ح�امة، وهنا أيضا أث�� سؤال طبيعة ونجاعة االستثمارا

لتتم املطالبة بتحف�� و��جيع االستثمارات �� ا�جاالت ذات القيمة املضافة املباشرة، فضال 

عن اعتماد منظومة جديدة �� انتقاء املشاريع و�رمج��ا وتنفيذها، وذلك بطر�قة علمية 

 تتو�� ضمان عالقة املشروع باملردودية وتحقيق النمو.

محاولة منھ لإلحاطة ببعض االختالالت ال�ي �عيشها املؤسسات العمومية، و�� 

اختار طرف من السيدات والسادة النواب عددا من هذه املؤسسات، وذات الطا�ع التجاري، 

مثل صندوق اإليداع والتدب��، املكتب الشر�ف للفوسفاط، املكتب الوط�ي للماء والكهر�اء، 

ار�ة. حيث أو�ح أن هذه املؤسسات ال�ي ال �ش�ل سوى مؤسسة العمران، ا�حافظة العق

من االستثمارات  % 70من مجموع املؤسسات العمومية، ف�ي تمثل أك�� من  % 20

من قيم��ا،  % 90من أصولها عمومية، وأن مجموع ديو��ا �ساوي  % 70العمومية، وأك�� من 

مارا��ا، وذلك ع�� و�جل نفس ا�جانب أن هذه املؤسسات ال تحقق أر�احا مقابل استث

الرغم من �خام��ا. وأكد أن م�امن ا�خلل تتمحور ع�� مستوى االستثمار واإلنتاج 

 والتسو�ق.

و�ناء ع�� ذلك، فإن من السيدات والسادة النواب من نادى بضرورة التفك�� �� 

تفو�ت جزء من مساهمة الدولة �� هذه املؤسسات إ�� القطاع ا�خاص الوط�ي واالجن�ي، 

ن طرح جزء آخر من رأس مالها لالكتتاب العمومي مع احتفاظ الدولة بأغلبية رأس فضال ع

املال. مما سيسمح بتوف�� هوامش مالية يمكن توج��ها نحو برامج استثمار�ة للدولة من 
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جهة، وانفتاح هذه املقاوالت ع�� طرق �سي��ية جديدة وكفاءات قادرة ع�� رفع التحديات 

 من جهة ثانية.

لدفع باالستثمارات العمومية نحو أداء أفضل، وضمان استفادة وعموما، ول

فإن ا�جميع م��ا، و�ش�ل عادل، وحرصا ع�� الرفع من مردودية املؤسسات العمومية،        

 أهم ما دعا إليھ السيدات والسادة النواب جاء �اآل�ي:

عة ضرورة االنتقاء واالعتماد والتنفيذ ا�جيد للمشاريع، وكذا ضرورة املتا� •

 واملواكبة؛

 ا�حرص ع�� التقائية املشاريع وتقاطعها؛ •

ح�امة املؤسسات العمومية يجب أن تنتصر ملقار�ة تجعل املواطن �� صلب  •

 السياسات العمومية؛

 التوط�ن ا�جيد للمشاريع حسب ا�جهات؛ •

التفك�� �� تفو�ت جزء من مساهمة الدولة �� املؤسسات العمومية إ��  •

 واالجن�ي؛القطاع ا�خاص الوط�ي 

طرح جزء من رأسمال هذه املؤسسات لالكتتاب العمومي مع اإلبقاء ع��  •

 أغلبية رأسمالها بيد الدولة املغر�ية قياسا ع�� ما هو عليھ  ا�حال �� فر�سا؛

 ضرورة التوفر ع�� رؤ�ا استشرافية للمستقبل فيما يخص املشاريع؛ •

 إخراج ميثاق االستثمارات؛ •

 تحس�ن مناخ االستثمار؛ •
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البة وزارة االقتصاد واملالية بتو�� الصرامة �� تحصيل مساهمات مط •

 املؤسسات العمومية �� امل��انية العامة؛

ضرورة تملك ا�حكومة لسياسة محفظة عمومية وا�حة درءا للتضارب ��  •

 األهداف ب�ن املؤسسات العمومية؛

 ضرورة توحيد قانون الصفقات العمومية؛ •

 فتح حسابا��ا �� ا�خز�نة العامة؛إجبار املؤسسات العمومية ع��  •

 ضرورة القطع مع التداخل املا�� ب�ن املؤسسات العمومية؛ •

 ضرورة املراقبة وتطبيق املراجعة الضر�بية حسب حجم املؤسسات؛ •

 ضرورة توحيد الهي�ل التدب��ي للمؤسسات العمومية؛ •

� تحديد الئحة للمؤسسات العمومية غ�� قابلة للتفو�ت، وإشراك ال��ملان � •

 هذه العملية؛

إلزامية تحو�ل األر�اح ال�ي تحققها �عض املؤسسات العمومية ذات الطا�ع  •

 غ�� التجاري لصا�ح ا�خز�نة العامة؛

إلزامية �عض املؤسسات �عدم تحقيق الر�ح ا��جاما مع الهدف الذي خلقت  •

 ألجلھ، مثل صندوق التجه�� ا�جما��.

ا�حكومة من ضبط واستعادة  وع�� الصعيد املاكرو اقتصادي وما �س�� إليھ

التوازنات ع�� هذا املستوى، ورغم إشادة السيدات والسادة النواب بإصرار ا�حكومة 

ومواصل��ا التحكم �� أهم املتغ��ات املاكرو اقتصادية، فإ��م بادروا أيضا إ�� التنبيھ 
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إ�� جانب ملستو�ات ال�جز ال�ي �عرفها با�خصوص امل��ان التجاري وم��ان االداءات، وذلك 

 تنامي حجم املديونية.

فع�� مستوى امل��ان التجاري، �جل  السيدات والسادة النواب أن هناك �جزا 

من الناتج  % 4,4، أي �سبة 2016مليار درهم سنة  44,5متواصال للم��ان التجاري، إذ بلغ 

 الداخ�� ا�خام.

طو�ر و�ساءلوا حول التداب�� املزمع اتخاذا لوقف هذا ال�جز، من حيث ت

تنافسية الصادرات وتقو�ة العرض التصديري، واتخاذ تداب�� وقائية وتداب�� حمائية للمنتوج 

املغر�ي الوط�ي، و�شديد وتقو�ة آليات املراقبة، ع�� غرار با�� البلدان، فضال عن آليات 

 محار�ة ال��ر�ب واإلغراق.

شرة لل�جز وأثاروا أيضا تردي أوضاع م��ان األداءات الذي يفسر كنتيجة مبا

امل�جل ع�� صعيد امل��ان التجاري من جهة ومن جهة ثانية باالتجاه السل�ي لبعض 

املتغ��ات الوازنة �� املعادلة االقتصادية. و�� هذا ا�جانب، تناول السيدات والسادة النواب 

ال��اجع امل�جل ع�� مستوى احتياطي البالد من العملة الصعبة منذ يوليوز من السنة 

ور�طوا ذلك بقرار تحر�ر سعر صرف الدرهم، وما ترتب عنھ من سلو�ات وعمليات  ا�جار�ة،

لبعض الفاعل�ن االقتصادي�ن وغ��هم. وقد �جل عدد من السيدات والسادة النواب أن 

ال��اجع عن هذا القرار يتطلب توضيحا، والسيما �عد ا�جهودات املبذولة ع�� صعيد عدد 

سالب امل�جل ع�� مستوى م��ان األداءات بالسيدات من املؤسسات. كما دفع الرصيد ال
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والسادة النواب إ�� التساؤل حول التداب�� املتخذة أو ال�ي تنوي ا�حكومة اعتمادها �جلب 

 االستثمارات األجنبية.

واستحضروا ا�جهودات امللكية ال�ي توجت �عودة املغرب وحضوره داخل 

م بالدنا إ�� اتحاد ا�جموعة االقتصادية الساحة اإلفر�قية، والذي سيتعزز أك�� بانضما

بدول غرب إفر�قيا، ور�طوا ب�ن ذلك و��ن خلو مشروع قانون املالية من أي إشارات توازي 

 ذلك، من قبيل اتخاذ تداب�� تروم دعم التجارة ا�خارجية مع بلدان القارة اإلفر�قية.

ن ورود شبھ وعالوة ع�� ذلك، وفيما يتعلق بجانب املديونية، وع�� الرغم م

إجماع �� صفوف السيدات والسادة النواب ع�� ا�خاطر ا�حقيقية ال�ي �ش�لها بالنسبة 

لالقتصاد الوط�ي وخاصة �� شقها الداخ��، فإن م��م من أشار إ�� أن املديونية ال�ي �س�� 

من الناتج الداخ�� ا�خام، قد ال يطرح إش�اال طاملا أن  % 60الدولة إ�� خفضها �� مستوى 

لدولة قادرة ع�� إرجاع الدين وطاملا أن املوارد ذات الصلة �ستعمل لتقو�ة البنيات ا

 األساسية، والدفع باالقتصاد الوط�ي إ�� األمام.

ومقابل ذلك، استبعد تيار من السيدات والسادة النواب تقليص الدين العمومي 

، مو�حا أنھ ال يمكن تحقيق ذلك أخذا �ع�ن االعتبار أن ال�جز ا�حا�� بلغ أز�د % 60بنسبة 

 . % 70مليار درهم، وأن �سبة ال�جز املمكن الوصول إل��ا لن تقل عن �سبة  673من 

وعالقة أيضا باملديونية، الحظ طرف من السيدات والسادة النواب أنھ يتم 

 ه األخ��ة موجهة مبدئيا لالستثمار.تمو�ل القروض بالقروض ع�� الرغم من أن هذ
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ونوه آخرون بانخفاض نفقات فوائد الدين، غ�� أ��م ن��وا �� اآلن ذاتھ إ�� هذه 

 النفقات.

 وتجسدت مطالب السيدات والسادة النواب �� هذا الشأن باألساس فيما ي��:

 الرفع من ح�امة اإلنفاق العام ع�� جميع املستو�ات. •

 ملعا�جة الدين العمومي.خلق مؤسسة مستقلة  •

 

للسنة املالية  68.17وجوابا ع�� املناقشة العامة ملشروع قانون املالية رقم 

 رد، وع�� �ساؤالت السيدات والسادة النواب، وما أثاروه من إش�اليات، فقد جاء 2018

 السيد وز�ر االقتصاد واملالية �اآل�ي: 
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 �سم هللا الرحمان الرحيم

 والصالة والسالم ع�� أشرف املرسل�ن

 السيدات والسادة النواب ا�ح��مون 

بداية، يطيب �� أن أشكر السيدات والسادة النواب أعضاء هذه ال�جنة ا�ح��مة 

ع�� �عبئ��م، وتفاعلهم، وانخراطهم �� النقاش بخصوص مضام�ن مشروع قانون املالية 

، وكذا النقاش حول الوضعية االقتصادية واالجتماعية لبالدنا �ش�ل عام 2018لسنة 

ت املواطن�ن و�ل�ي حاجيا��م امل�حة �� ال�حة والتعليم وآفاق تطو�رها بما �ستجيب النتظارا

 والسكن والشغل.  

هذا النقاش فرضھ بطبيعة ا�حال السياق الذي يأ�ي فيھ تقديم هذا املشروع، 

والذي أجمعت �ل التدخالت ع�� أنھ سياق خاص واستثنائي يتم�� باملطالب االجتماعية 

طب جاللة 
ُ

امللك حفظھ هللا ال�ي أكدت ع�� تفعيل مبدأ ر�ط امل�حة للمواطن�ن، ومضام�ن خ

املسؤولية با�حاسبة من جهة، ومن جهة أخرى ع�� إلزامية القيام بقراءة نقدية ملدى قدرة 

نموذجنا التنموي ع�� االستجابة �حاجيات املواطن�ن وانتظارا��م وتقليص الفوارق الفئو�ة 

موي جديد، وسياسة مندمجة للشباب، وا�جالية، ودعوة جاللتھ لبلورة مشروع نموذج تن

و�سريع التن�يل ال�امل ل�جهو�ة املتقدمة، ملا تحملھ من حلول وإجابات للمطالب 

 االجتماعية والتنمو�ة، بمختلف جهات اململكة.

نا متفقون بأن بالدنا حققت م�اسب كب��ة �� مسار 
ُّ
ومما الشك فيھ أننا �ل

ية. م�اسب ُيجسدها االستقرار السيا��ي اإلصالحات املؤسسية والسياسية واالقتصاد



 2018للسنة املالية  8.176تقر�ر مشروع قانون املالية رقم                  �جنة املالية والتنمية االقتصادية                    ال��ملان ــ مجلس النواب

 

219 
 

لبالدنا، والتطور امللموس �� بنيتنا التحتية و�� اس��اتيجياتنا القطاعية، وتحسن ظروف 

توازناتنا املالية، وثقة كبار املستثمر�ن واإلشادة الدولية بالتطور واإلصالحات ال�ي انخرطت 

 هللا.  ف��ا بالدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب ا�جاللة نصره

ومن واجبنا جميعا ا�حفاظ ع�� هذه املكتسبات، والدفاع ع��ا والتصدي ب�ل 

حزم ل�ل امل��بص�ن وا�حاقدين، الذين �عادون املغرب �� وحدتھ ال��ابية، ولكن كذلك الذي 

ُيحاولون املس بمصا�حھ االقتصادية، وتبخيس النجاحات ال�ي حققها بفضل القيادة الن��ة 

 امللك حفظھ هللا وانخراط �افة الفاعل�ن، وخاصة مقاوالتنا الوطنية.وا�حكيمة �جاللة 

يمكن تقدير قيمة هذه املكتسبات إال من خالل املقارنة مع با�� الدول.  وال 

) برسم سنة Doing Businessفالتقر�ر األخ�� �جموعة البنك الدو�� حول ممارسة األعمال (

عامليا من ب�ن  69إ�� احتالل املغرب للمرتبة  ، �ش�� 2017أكتو�ر  31، والذي صدر يوم 2018

) 88دولة، ليحافظ بذلك ع�� صدارة دول شمال إفر�قيا متقدما ع�� تو�س (املرتبة  190

عامليا. كما �جل التقر�ر ارتقاء املغرب إ�� املرتبة  166) وا�جزائر �� املرتبة 128ومصر (املرتبة 

يد القارة اإلفر�قية أو ع�� مستوى منطقة الثالثة ع�� املستوى اإلقلي�ي، سواء ع�� صع

الشرق األوسط وشمال إفر�قيا. هذا، �� الوقت الذي تراجعت فيھ عدة دول إفر�قية �� 

)، فيما احتلت نيج��يا املرتبة 140) والسنغال (املرتبة 82ال��تيب، كجنوب إفر�قيا (املرتبة 

 عامليا. 145

املنتدى  ملية الصادر عنالعا التنافسية املغرب، حسب تقر�ر كما تقدم

ا�� الرتبة  2014-2013دولة �� تقر�ر  148من ضمن  77العاملي، منتقال من الرتبة  االقتصادي
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، مما جعلھ �عزز م�انتھ �� الصدارة ع�� 2018-2017دولة حسب آخر تقر�ر  137ضمن  71

 صعيد شمال إفر�قيا واملستوى ا�خامس ع�� مستوى القارة االفر�قية.

نا متفق�ن بأن بالدنا حققت م�اسب يجب ا�حفاظ عل��ا وتطو�رها، لكن إذا ك

فنحن متفقون كذلك، كما جاء �� تدخالت السيدات والسادة النواب، بأن هناك اختالالت 

عيق مسار بالدنا التنموي، وتتطلب منا إيجاد ا�حلول وتقديم اإلجابات السريعة 
ُ
ومشا�ل �

 والناجعة من أجل تجاوزها.  

لك حفظھ هللا أكد ذلك �� خطبھ األخ��ة، وخاصة ا�خطاب األخ�� جاللة املو 

إن املشا�ل معروفة، واألولو�ات  بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، حيث قال جاللتھ " 

 وا�حة، وال نحتاج إ�� املز�د من الت�خيصات. بل هناك ت�خم �� هذا ا�جال ...

ع�� حجم االختالالت، ال�ي وقد وقفنا، أك�� من مرة، ع�� حقيقة األوضاع، و 

 املغار�ة. �عرفها جميع

أليس املطلوب هو التنفيذ ا�جيد للمشاريع التنمو�ة امل��مجة، ال�ي تم إطالقها، 

ثم إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق، للمشا�ل ا�حقيقية، وللمطالب املعقولة، 

 والتطلعات املشروعة للمواطن�ن، �� التنمية والتعليم وال�حة والشغل وغ��ها؟"    

دها جاللة امللك �� بلورة نموذج تنموي جديد، ومن املؤكد أن األولو�ات ال�ي حد

ش�ل خارطة الطر�ق بالنسبة لعمل 
ُ
وإعداد سياسة مندمجة للشباب، و�سريع ا�جهو�ة، �

ا�حكومة، ولكن كذلك ل�ل الفاعل�ن �� إطار �شار�ي ��تدي ب�ل األف�ار وا�حلول 
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وز الطرق املوضوعية، وما تقتضيھ هذه األولو�ات من استحضار لروح اإلبداع وتجا

 املعتادة، إن اقت��ى ا�حال. 

والبد من التأكيد بأن النموذج التنموي يتعلق باملفهوم الشامل واملفهوم 

ا�جتم�� للتنمية، وإن �ان نموذج النمو جزءا أساسيا من النموذج التنموي، فبلورة نموذج 

الالمادي  تنموي جديد ُيحيلنا باألساس ع�� األ�عاد املرتبطة بضرورة تثم�ن الرأسمال

لبالدنا، وُ�حيلنا كذلك وأساسا ملسألة التوزيع العادل لل��وة، وتقليص الفوارق ب�ن �ل 

 الفئات واملناطق وا�جهات.  

وا�حكومة حر�صة ع�� االنخراط ا�جدي �� التفك�� بخصوص بلورة هذا 

 النموذج، وحر�صة �� نفس الوقت ع�� تنفيذ توج��ات جاللة امللك، فيما يتعلق بـ:

لتنفيذ ا�جيد للمشاريع التنمو�ة امل��مجة ع�� القيام باملتا�عة الدقيقة ا •

واملستمرة، والتقييم املنتظم والن�يھ. وهذا ما حرصت وتحرص ا�حكومة ع�� القيام بھ منذ 

تنصي��ا، وأحدثت لهذا الغرض، خلية للتبع، ب�ل من وزار�ي الداخلية واملالية تنفيذا 

   للتعليمات امللكية السامية.

التفاعل السريع مع املطالب امل�حة للمواطن�ن ع�� املستوى االجتما��،  •

وخاصة سد ا�خصاص ع�� مستوى املوارد البشر�ة �� قطا�� التعليم وال�حة. لكن كذلك 

تحس�ن ظروف ولوج أبناء املغار�ة للتعليم ولل�حة. باإلضافة إ�� االنكباب ع�� معا�جة 

 إش�الية �شغيل الشباب.
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ملنطلق حرصت ا�حكومة ع�� أن تجعل من مشروع قانون املالية ومن هذا ا

 ، مشروعا ذا توجھ اجتما�� وا�ح.2018لسنة 

فمواجهة ا�خصاص �� املوارد البشر�ة �� التعليم وال�حة، �عت��  أولو�ة م�حة. 

 2018ألف منصب سنة  20، وسيتم إحداث 2017ألف منصب سنة  35ولهذا، تم إحداث 

 يم �� إطار التعاقد.لفائدة قطاع التعل

وللتأكيد مرة أخرى، فاملتعاقدون �ستفيدون من نفس ا�حقوق والواجبات 

 ا�خولة لنظرا��م النظامي�ن.

و�فضل هذا ا�جهود االستثنائي، فقد انتقلت �سبة االكتظاظ ع�� مستوى 

ا��ي % خالل املوسم الدر  11.4تلميذ من  45التعليم االبتدائي بالنسبة لألقسام ال�ي تفوق 

. �� ح�ن أنھ بالنسبة 2017/2018% خالل املوسم الدرا��ي 1.6إ�� حوا��  2016/2017

 %.1.1% إ��  21,3للثانوي اإلعدادي فهذه النسبة قد انتقلت من 

منصب ما��.  4.000ونفس ا�جهود استفاد منھ قطاع ال�حة من خالل إحداث 

ضاف إل��ا حوا�� 
ُ
 ا�جامعية.منصب ما�� للمراكز االستشفائية  500ت

وتمت مواكبة هذا ا�جهود ع�� مستوى املوارد البشر�ة، برفع االعتمادات 

مالي�� درهم مقارنة مع  5مليار درهم لقطاع التعليم بز�ادة  59ا�خصصة لهذين القطاع�ن: 

 مليون درهم. 500مليار درهم لقطاع ال�حة بز�ادة  14,8. و2017سنة 

والبشر�ة لهذين القطاع�ن ضرور�ا وخيارا إراديا وإذا �ان توف�� اإلم�انيات املالية 

ل�حكومة، فالبد من التأكيد بأن االستجابة النتظارات املواطن�ن، تقت��ي تحس�ن ا�ح�امة 
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�� التدب��، وضمان املساواة �� الولوج للتعليم وال�حة، وتحس�ن ا�جودة. وهذه �لها 

 تحديات، تضعها ا�حكومة ع�� رأس أولو�ا��ا.

ع من التأكيد بأن هناك عمل ومجهود من أجل �سريع اإلصالحات �� وهذا، اليمن

 هذين القطاع�ن الهام�ن.   

فالدخول املدر��ي لهذه السنة، تم�� باتخاذ مجموعة من اإلجراءات ��م ع�� 

 ا�خصوص:

  جيع التعليم األو�� و�سريع وت��ة �عميمھ من أجل بلوغ �سبة صافية��

خالل املوسم  % 49.5مقابل  2018-2017خالل املوسم الدرا��ي  % 52للتمدرس تصل ا�� 

2016-2017 . 

  ��تقو�ة القدرات اللغو�ة والعلمية للتالميذ و تيس�� االنتقال إ�� التعليم العا

واالندماج �� ا�حياة العملية ع�� مواصلة تنويع العرض بالب�الور�ا املهنية لتحقيق �سبة % 

سنوات، مع إحداث مسارات مهنية بالثانو�ات التقنية  4 من مجموع التالميذ �� أفق 10

 وتوسيع العرض باملسالك الدولية لتشمل جميع الثانو�ات التأهيلية.

و  2016-2015كما تم تقليص �سبة الهدر املدر��ي ال�ي انتقلت خالل موس�ي 

بالنسبة  %10,2إ��  %10,8بالنسبة لالبتدائي ومن  %1,2إ��  %1,92من  2016-2017

 بالنسبة للثانوي التأهي��. %9,6إ��  %11,5ثانوي االعدادي ومن لل
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وع�� مستوى القطاع الص��، تم تحقيق مجهودات هامة ع�� مستوى �عميم 

دواء  3.600التغطية ال�حية، وتطو�ر العرض الص��، وتخفيض أثمنة األدو�ة ( أك�� من 

 واملزمنة). ومستلزم ط�ي، وخاصة تلك املتعلقة بمعا�جة األمراض ا�خط��ة

و�ا�حديث عن املؤشرات، فالبد من ت�حيح �عض األرقام ال�ي جاءت �� �عض 

 100.000وفاة من  72,6التدخالت. فقد تم تقليص عدد وفيات األمهات أثناء الوالدة إ�� 

وفاة من  120. فا�حديث عن 2010والدة سنة  100.000وفاة �� �ل  112والدة عوض 

 والدة ليس �حيحا. 100.000

 لسيدات والسادةا

 لقد تطرقت مجموعة من التدخالت إلش�الية التشغيل.

 ومما الشك فيھ أن أهم أولو�ات هذه ا�حكومة، �� التشغيل أوال وثانيا وثالثا.

لكن ال يجب أن نقف دائما عند الت�خيص، وتحليل األرقام. بل يجب تقديم واق��اح ا�حلول 

 جهم �� ا�جهود التنموي الوط�ي.العملية المتصاص بطالة الشباب وضمان اندما

فظاهرة البطالة ال تقتصر ع�� بالدنا. و�ل البلدان، بما ف��ا املتقدمة، ال�ي تأثرت 

 بتبعات األزمة املالية العاملية، �عا�ي من هذه الظاهرة.

و�الرغم من تراجع محتوى النمو االقتصادي من مناصب الشغل (ما يناهز 

  187.000مقابل  2016-2007منصب شغل صاف �� املتوسط السنوي خالل الف��ة  71.000

)، فقد تحسنت جودة املناصب ا�حدثة من حيث األجر والكفاءة والتغطية 2006و 2000ب�ن 

ثة خالل السنوات األخ��ة من�� تصاعديا االجتماعية. حيث �جلت مناصب الشغل ا�حد
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فيما يخص فرص الشغل املؤدى ع��ا مقابل تراجع لتلك غ�� املؤدى ع��ا. حيث عرفت سنة 

منصب غ�� املؤدى  163.000منصب شغل مؤدى عنھ مقابل فقدان  126.000إحداث  2016

ها بالعالم القروي. ونتيجة لذلك تحسنت �سبة الشغل املؤدى عنھ
ُّ
ضمـن الشغـل  عنھ، ُجل

.  ومن حيث 2016سنة  %79,5إ��  2007سنة  %71الك��، حيث انتقلت من ما يقارب 

 2007سنة  %68,7الكفاءة، تقلصت �سبة املشتغل�ن الذين ال يتوفرون ع�� أية شهادة من

 . 2015سنة  %61,2إ�� 

والرهان اليوم هو تحس�ن جودة التعليم، و�عز�ز مواكبتھ ملتطلبات سوق الشغل. 

 ولكن كذلك، تحس�ن برامج التشغيل وآليات الوساطة، وتلي�ن مي�ان��مات سوق الشغل. 

وا�حكومة اتخذت مجموعة من اإلجراءات �� إطار مشروع قانون املالية لسنة 

الذي �عطي مجموعة من االمتيازات للشر�ات » تحف��«، وخاصة تحس�ن برنامج 2018

شغل الشباب( 
ُ
اإلعفاء لألجر الشهري اإلجما�� من الضر�بة ع�� ا�حديثة النشأة ال�ي �

درهم، ومن تحمل الدولة لالش��ا�ات االجتماعية)، ومن أهم  10.000الدخل �� حدود 

 التحسينات ال�ي تم إدخالها:

 تمك�ن املقاوالت ا�حديثة النشأة من االستفادة من هذه االمتيازات ابتداء من

 إلحداث؛تار�خ الشروع �� االستغالل عوض تار�خ ا

 5أجراء عوض  10التنصيص ع�� االستفادة من هذا اإلعفاء بالنسبة ل 

 حاليا؛
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  تمديد أجل هذا االعفاء للمقاوالت ا�حدثة خالل الف��ة املمتدة من فاتح يناير

 .2022د�سم��  31ا��  2018

وموازاة مع هذا اإلجراء الهام، فقد تم، يوم االثن�ن املا��ي، تفعيل آليات التمو�ل 

" ، الذي من املنتظر أن يوفر فرص حقيقية INNO-INVESTمل��مجة �� إطار " صندوق "ا

 دعم وتمو�ل املقاوالت الناشئة وحام�� املشاريع املبتكرة.  فيما يخص

ويعكس تفعيلھ االل��ام القوي ل�حكومة لصا�ح هذه الفئة من املقاول�ن الذين 

مليون درهم ��  700ما ال يقل عن  استثمار  �ش�لون نواة اقتصاد املستقبل. إذ سيتم 

ِكرة، بما �� ذلك مساهمة صندوق "
َ
بت

ُ
"وال�ي تصل إ�� INNO-INVESTاملقاوالت الناشئة امل

 400مليون درهم، باإلضافة إ�� مساهمة املستثمر�ن ا�حلي�ن واألجانب، وال�ي تناهز  300

ِكر خالل مش 300مليون درهم. و�س��دف هذه اآللية التمو�لية ما ال يقل عن 
َ
روع ُمبت

 السنوات ا�خمس املقبلة.

، 2018وقد تمت مواكبة هذا اإلجراء الهام، �� إطار مشروع قانون املالية لسنة 

إثر املساهمة ��  الضر�بة ع�� الشر�ات والضر�بة ع�� الدخل،بتدب�� يق��ي بالتخفيض من 

 ة. رأس مال املقاوالت الناشئة املبتكرة �� مجال التكنولوجيات ا�حديث

 السيدات والسادة

إن حل إش�الية �شغيل الشباب، يقت��ي كذلك مواكبة املقاولة وتحف�� 

 االستثمار ا�خاص.
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فدور القطاع العام ليس هو التشغيل، بل توف�� الظروف املواتية لالستثمار 

ومواكبة املقاولة ع�� مستوى التمو�ل، وتبسيط املساطر، وتخفيف الضغط الضر��ي، 

 مات سوق الشغل. وتلي�ن مي�ان�� 

و�الرغم من ذلك، فالدولة بذلت مجهودات كب��ة ع�� مستوى التشغيل خالل 

مالي��  8منصب ما�� ب�لفة تقدر ب 100.000، من خالل إحداث ما يقارب 2018و 2017سن�ي 

 درهم.

مجموعة من التداب��  2018�� املقابل تم تضم�ن مشروع قانون املالية لسنة 

املقاولة، وتحف�� االستثمار ا�خاص من أجل ا�حافظة ع�� مناصب  املوجهة باألساس لدعم

ساهم �� تخفيض �سبة البطالة للوصول إ�� 
ُ
الشغل ا�حالية وخلق فرص شغل جديدة �

 %.8,5�سبة 

كما أن ا�جهودات املبذولة ع�� مستوى االس��اتيجيات القطاعية كمخطط  

املتجددة، باإلضافة إ�� املشاريع املغرب ا�خضر، ومخطط التسريع الصنا��، والطاقات 

الك��ى للبنية التحتية، والتداب�� املتخذة لتحس�ن مناخ األعمال، ��دف باألساس إ�� تطو�ر 

النسيج املقاوال�ي الوط�ي وتحس�ن تنافسيتھ، وتقو�ة مساهمتھ �� خلق ال��وة و�شغيل 

 الشباب.

بالدنا بفضل هذه وما من شك بأن االستثمارات الك��ى ال�ي استقطب��ا 

ش�ل قاطرة لتقو�ة وتطو�ر املقاولة الوطنية، وخاصة الصغرى واملتوسطة 
ُ
ا�جهودات، ست

 والصغ��ة جدا.
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وهنا البد أن أتوقف عند املالحظات ال�ي أث��ت بخصوص مخطط التسريع 

 الصنا�� ألؤكد ما ي��:

 التموقع فقد حققت بالدنا نتائج هامة بفضل هذا ا�خطط الطموح، وأهمها

ع�� مستوى سالسل القيمة العاملية. حيث استطاع املغرب �� وقت قيا��ي ولوج النادي 

 املغلق ملنت�� ومصدري محر�ات السيارات.

 منظومة صناعية ��م  54منذ إطالق مخطط التسريع الصنا��، تم إحداث

نظومات قطاعا صناعيا ب�ن الدولة وا�جمعيات وا�جامعات املهنية. وقد أسفرت هذه امل 13

منصب شغل أو �� طور  189 000، عن إحداث 2017الصناعية إ�� متم شهر غشت 

 اإلحداث، و ال�ي ش�لت موضوع  اتفاقيات االستثمار امل��مة �� هذا اإلطار.

 عززت صناعة السيارات املغر�ية م�ان��ا �� السوق العاملية للسيارات، حيث

. كما أصبح 2014سيارة سنة  231.986قابل م 2016سيارة سنة  345.106تم إنتاج ما يناهز 

املغرب أول مصنع للسيارات �� شمال إفر�قيا وثا�ي أك�� مصنع للسيارات �� القارة. ف��سم 

 .2014مليار درهم برسم سنة  40مليار درهم مقابل  60، بلغ رقم معامالت القطاع 2016سنة 

 باملغرب: مثل رونو و  من املصنع�ن العاملي�ن األوائل 20من أصل  8استقرار

 غو��ن.-بوجو و دلفي و يازا�ي و سيوز و سان

 ومن املتوقع أن يبلغ 50بلغ معدل االندماج الصنا�� بالنسبة لرونو ،%

 % عند انطالق اإلنتاج.60بالنسبة ل"بوجو" ما يز�د عن 



 2018للسنة املالية  8.176تقر�ر مشروع قانون املالية رقم                  �جنة املالية والتنمية االقتصادية                    ال��ملان ــ مجلس النواب

 

229 
 

 عدما �انت تتجھ باألساس لقطاعات أخرى �العقار والسياحة، تمكن قطاع�

، 2016-2010مليار درهم خالل الف��ة  52قطاب استثمارت أجنبية بقيمة الصناعة من است

 من مجموع االستثمارات األجنبية املوجهة لبالدنا.  23%أي ما �عادل حصة 

طى ثابتة نحو تحقيق األهداف 
ُ

س�ُ� ِبخ
َ
هذه �لها أرقام تؤكد بامللموس بأن بالدنا �

 ال�ي حدد��ا لسياس��ا التصنيعية. 

ا�خططات القطاعية وخاصة ��جيع التصنيع، فمواكبة املقاولة  و�املوازاة مع

 الوطنية، تتم كذلك من خالل توطيد سياسة االنفتاح، وتوسيع املنافد واألسواق ا�خارجية.

 وهنا البد أن أقف عند نقطت�ن هامت�ن:

أوال: فا�حكومة تو�� أهمية خاصة لتفعيل السياسة اإلفر�قية للمغرب ال�ي 

 دول ومناطق �ل مع العالقات امللك حفظھ هللا، من خالل العمل ع�� �عز�ز أسس لها جاللة

املوقعة مع هذه الدول، موازاة  واالتفاقيات والتتبع الدوري وامليدا�ي إلنجاز املشاريع القارة،

 .(CEDEAO) الغر�ية إفر�قيا لدول  مع توطيد جهود انضمام بالدنا للمجموعة االقتصادية

وقد بلغت تدفقات االستثمارات املغر�ية �� إفر�قيا جنوب ال�حراء ما يناهز 

٪ من االستثمارات املوجهة نحو إفر�قيا 92، أي ما يمثل 2016و  2008مليار درهم ب�ن  20,6

للمغرب. وقد تزعمت ما�� و ساحل العاج  ٪ من إجما�� االستثمارات ا�خارجية املباشرة 52و 

٪ ل�ل 24ة لالستثمارات املباشرة للمغرب �� املنطقة، بحصة صدارة الدول املستضيف

 ٪.9٪ و الغابون بحصة 11ال بنسبة واحدة م��ما، يل��ما السنغ
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ومن املنتظر أن تتواصل هذه الدينامية، خاصة �� ظل االتفاقيات الهامة 

قات املوقعة مؤخرا بإشراف مباشر من جاللة امللك حفظھ هللا وال�ي من شأ��ا أن تخلق تدف

مالية كب��ة �� املستقبل. و�شمل هذه املشاريع إنتاج األسمدة (الغابون ورواندا وإثيو�يا 

ونيج��يا)، واإلسمنت (كوت ديفوار وغانا وما��)، وصناعة املستحضرات الصيدالنية (كوت 

ديفوار، ورواندا)، وتجميع الشاحنات (السنغال) والصناعة الغذائية (غينيا والبن�ن 

 وكوت ديفوار ومور�تانيا وتن�انيا).وال�ام��ون 

و�رتبط �سارع االستثمارات املباشرة املغر�ية بتبسيط قانون االستثمار من طرف 

عفى إ��  مكتب الصرف،
ُ
 50و  مليون درهم نحو إفر�قيا 100حيث تم رفع سقف االستثمار امل

. و�املوازاة، وقع املغرب سلسلة من 2010مليون درهم نحو القارات األخرى ابتداء من دجن�� 

اتفاقية إل�عاش وحماية  17اتفاقيات االستثمار مع بلدان إفر�قيا جنوب ال�حراء، م��ا 

 تتعلق �عدم االزدواج الضر��ي. اتفاقية  16االستثمار و 

ثانيا: فيما يخص اتفاقيات التبادل ا�حر، فالبد من التأكيد بأن بالدنا اختارت 

سياسة االنفتاح من خالل االنضمام إ�� منظمة التجارة العاملية، وتوقيع العديد من 

وتركيا  اتفاقيات التبادل ا�حر خصوصا مع االتحاد األورو�ي والواليات املتحدة األمر�كية

 و�عض الدول العر�ية (اتفاقية أ�ادير) وكذا �عز�ز الشراكة مع الدول اإلفر�قية. 

و�ب�ن تحليل املعطيات ا�خاصة باملبادالت التجار�ة امل�جلة �� إطار اتفاقيات 

. 2014مليار درهم سنة  180,6% لت�جل  3,8التبادل ا�حر، ارتفاع هذه املبادالت بنسبة   

%. مما أدى إ�� تراجع 17,2ع خصوصا إ�� نمو الصادرات املغر�ية بحوا�� ويعزى هذا االرتفا
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مليار درهم سنة   66,7ال�جز التجاري املغر�ي امل�جل �� إطار اتفاقيات التبادل ا�حر من 

  % من ال�جز التجاري اإلجما��) نتيجة34(حوا��  2014مليار درهم سنة   63,3إ��  2013

 ب اعتمادا ع�� االس��اتيجيات القطاعية.لتحس�ن العرض التصديري للمغر 

فقد  شهدت بنية الصادرات املغر�ية �غ��ات مهمة خالل السنوات األخ��ة لفائدة 

الصناعات الناشئة ذات القيمة املضافة العالية (صناعة السيارات، الصناعة الكهر�ائية 

مثل ا�خيوط مما أدى إ�� ز�ادة مهمة �� صادرات �عض املنتجات  واإللك��ونيات...).

% 5واألسالك الكهر�ائية وكذا صناعة السيارات ال�ي ارتفعت مبيعا��ا ع�� التوا�� من 

. كما أن �سبة مهمة من 2016-2008و 2007-2000% ما ب�ن الف��ت�ن 5,3% و9,1% إ�� 0,1و

معدات التجه�� الصناعية تتم �� إطار  املواد النصف مصنعة ومن من واردات املغرب

التبادل ا�حر، مما يمكن من تخفيض �لفة اإلنتاج و�التا�� تحس�ن تنافسية اتفاقيات 

 املقاوالت املغر�ية.

و�ظهر تطور التوزيع ا�جغرا�� لالستثمار األجن�ي املباشر باملغرب أهمية اتفاقيات 

التبادل ا�حر ع�� مستوى استقطاب االستثمارات األجنبية، حيث بلغت االستثمارات 

درهم سنة  مليار 4,2، مقابل 2016مليار درهم سنة  16,7تحاد األورو�ي املباشرة لدول اال

.  كما عرفت االستثمارات القادمة من الواليات املتحدة األمر�كية ارتفاعا مهما منتقلة 2000

. أما فيما يخص االستثمارات 2016مليار درهم سنة  2,7إ��  2005مليون درهم سنة  226من 

مليون درهم. كما  622إ��  20فس الف��ة نموا مهما منتقلة من ال��كية، فقد عرفت خالل ن
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مليون درهم سنة  222شهدت االستثمارات الواردة من اإلمارات العر�ية املتحدة ارتفاعا من 

 .  2016مليار درهم سنة  4إ��  2003

وعالوة ع�� ذلك، فقد ش�لت اتفاقيات التجارة ا�حرة فرصة للمغرب لتسريع 

تنظي�ي، حيث قطع املغرب أشواطا مهمة فيما يخص التقارب التدر��� مع تحديث االطار ال

�اح��ام ا�جودة واملعايرة والتنميط واملنافسة، مما  �شريعات االتحاد األورو�ي،  و قواعد

ساهم �� تحس�ن حركية السلع وا�خدمات و�عز�ز جودة املنتجات املصدرة وتطو�ر ا�خ��ات 

دات وتقييم املطابقة. و�� هذا اإلطار، قام االتحاد األورو�ي الوطنية �� توحيد وإصدار الشها

بدعم ا�جهود ال�ي بذلها املغرب �� هذا امليدان ال سيما  �� إطار برنامج " إنجاح الوضع 

 املتقدم ".

 السيدات السادة

لقد أجمعت �ل التدخالت ع�� أن بالدنا بذلت مجهودات كب��ة ع�� مستوى 

نتنا من تحقيق نتائج مهمة ع�� مستوى تطو�ر األوراش الك��ى االستثمارات العمومية، مك

للبنية التحتية، وإطالق اس��اتيجيات قطاعية ساهمت �� �غي�� بنية االقتصاد الوط�ي. كما 

ساهمت �� تمو�ل مشاريع الكهر�ة القرو�ة وال��و�د باملاء الصا�ح للشرب وفك العزلة عن 

ار�ة الفقر واإلقصاء االجتما�� �� إطار املبادرة املناطق البعيدة والنائية، ومشاريع مح

 الوطنية للتنمية البشر�ة. 

لكن �� املقابل فأثر هذه االستثمارات ع�� النمو وع�� خلق فرص الشغل، ال ير�� 

 للطموحات.
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و�� اهتماما خاصا لضرورة تقو�ة نجاعة 
ُ
ومما الشك فيھ أن ا�حكومة ت

�� مستوى خلق ال��وة، وفرص الشغل للشباب، االستثمارات العمومية، لتقو�ة أثرها ع

 وتحس�ن ظروف عيش املواطن�ن �ش�ل عام.

 واملقار�ة ال�ي �ع��م ا�حكومة تن�يلها ترتكز باألساس ع��:

إقرار التقييم القب�� للمردودية االقتصادية واالجتماعية، وكذا االستدامة  •

 املالية للمشاريع الك��ى.

 �عميم إطار موحد للتبع إنجاز املشاريع االستثمار�ة العمومية؛  •

وضع نظام معلوما�ي يمكن رصد �ل املشاريع االستثمار�ة العمومية بحسب  •

توزيعها ا�جهوي، و�مكن �� نفس الوقت من تتبع إنجازها، وتتبع املؤشرات السوسيو 

 اقتصادية  املرتبطة ��ا.

 دى تحقيقها لألهداف ا�حددة لها.�عميم التقييم البعدي للمشاريع وم •

وفيما يخص �سب إنجاز م��انية االستثمار، فا�جهودات املبذولة خالل السنوات 

إ��  2012% سنة 59املاضية مكنت من رفع هذه النسبة ع�� مستوى امل��انية العامة من 

ذه ، و�� �سبة إنجاز استثنائية لم يتم تحقيقها من قبل. وقد ا�عكست ه2016سنة  75%

الوت��ة السريعة �� اإلنجاز �ش�ل إيجا�ي ع�� مستوى تقليص حجم االعتمادات املرحلة من 

% من 30. ومع تطبيق سقف 2017مليار درهم سنة  15,7إ��  2013مليار درهم سنة  21

 مليار درهم.     14، من املنتظر أن تتقلص هذه االعتمادات إ�� 2018االعتمادات املفتوحة سنة 

 السادةالسيدات 
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بخصوص ما أث�� من �ساؤالت بخصوص ا�جهو�ة، البد من تقديم التوضيحيات 

 التالية:

مالي�� درهم، هو مجهود ما��  7التحو�الت املالية لفائدة ا�جهات، وال�ي بلغت  •

 استثنائي للدولة موجھ ل�جهات، دون تحو�ل لالختصاصات.

املالية  األولو�ة ستعطى لوضع مخطط لتحو�ل االختصاصات واملوارد •

 والبشر�ة، واإلخراج السريع مليثاق الالتمركز اإلداري.

بالنسبة للنصوص التطبيقية للقوان�ن التنظيمية ل�جماعات ال��ابية: تم  •

، و�وجد طور املصادقة مشروع  69نصا من أصل    67اعتماد  2017و  2016خالل سن�ي   

عامل عمالة الر�اط اختصاصات  مرسوم واحد يتعلق بتحديد ا�جال ال��ا�ي الذي يمارس بھ

الشرطة االدار�ة بدال من رئيس ا�جماعة،  و كذا مشروع قرار مش��ك يتعلق بنقل املوظف�ن 

 ب�ن مجالس العماالت واألقاليم واالدارة ال��ابية.

بالنسبة لتوزيع حصص الضرائب ب�ن ا�جهات وا�جماعات ال��ابية، فهو مؤطر  •

الضرائب و مساهمة امل��انية  فمثال بالنسبة �حصص بنصوص تنظيمية وفق معاي�� شفافة.

 ل�جهات: العامة املرصودة

 وزع
ُ
% من حص�ي الضر�بة ع�� الشر�ات والضر�بة ع�� الدخل بالتساوي 50ت

كما  1999نون��  3ع�� ا�جهات، و�خضع توزيع النصف الثا�ي للشروط ال�ي حددها مرسوم 

وزع حسب عدد س�ان ا�جهة ا�حدد بناء ع�� آخر إحصاء، و    75 %ي�� :
ُ
حسب  % 25ت

 مساحة �ل م��ا.
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 وزع حصة الرسم املفروض ع�� عقود التأم�ن ب�ن ا�جهات حسب عدد
ُ
ت

 الس�ان.

 وزع مساهمة امل��انية العامة ب�ن ا�جهات طبقا ملقتضيات مرسوم
ُ
دجن��  30ت

 �اآل�ي: 2015

 بالتساوي؛ % 50 -

 حسب عدد الس�ان؛ %  37,5 -

 حسب املساحة. % 12,5 -

بالنسبة لصندوق التأهيل االجتما�� وصندوق " التضامن ب�ن ا�جهات"  •

 ل�جهات: املرصودين

 فقد تم تحديد بنود مداخيل ونفقات هذين الصندوق�ن �� إطار قانون املالية

 .2016لسنة 

انون إبقاؤهما للتذكرة �� إطار هذا املشروع، ال�ع�ي تجميدهما. فالق

التنظي�ي لقانون املالية، �سمح �� حالة تحقيقهما ملداخيل أثناء السنة، بتحديد سقف 

 للنفقات �� حدود املداخيل امل�جلة.

 كما أن تفعيل هذين الصندوق�ن مرتبط باألساس بتحديد معاي�� االستفادة

ها، وكذا من صندوق التأهيل االجتما��، و�رامجھ وكيفيات تتبعھ و تقييم نتائجھ وافتحاص

بتحديد معاي�� توزيع مداخيل صندوق التضامن. وقد تمت برمجة مشرو�� مرسوم�ن �� 

 هذا اإلطار خالل االجتماع املقبل �جلس ا�حكومة.
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 السيدات السادة

 لقد أث��ت مرة أخرى مسألة ال�جز واملديونية. والبد أن أؤكد مرة أخرى:

 طبع مع ال�جز، بل قلصنا �جز  و  بأننا ال
ُ
امل��انية من مستوى ا�خطر ع�� لم ن

)، إ�� ما يصط�ح عليھ لدى املؤسسات املالية الدولية 2012% سنة  6,8ماليتنا العمومية (

% من الناتج الداخ�� ا�خام. وهدفنا هو ا�حفاظ ع�� هذا املستوى 3بمستوى االستدامة أي 

 %.60من أجل تقليص املديونية إ�� أقل من 

والتحكم �� �جز امل��انية ، فقد تم تقليص وت��ة  و بفضل اإلصالحات املعتمدة

+ نقطة 3,5تطور مؤشر معدل املديونية �سبة إ�� الناتج الداخ�� ا�خام، حيث تراجعت من 

+ نقطة كمتوسط 0,7إ��  2014و 2009من الناتج الداخ�� ا�خام كمتوسط سنوي ب�ن 

الناتج الداخ�� ا�خام ��  . وهكذا استقر معدل املديونية �سبة إ��2016و  2014سنوي ب�ن 

رغم تراجع معدل النمو االقتصادي الذي عرفتھ تلك السنة. ومن  2016% سنة 64,7حدود 

 .2017املتوقع أن �ستقر �� نفس النسبة سنة 

 .وأؤكدها مرة أخرى فمديونيتنا لم تصل إ�� مستوى ا�خطر، و�� متحكم ف��ا

األحمر والذي حدده صندوق النقد الدو�� فاملستوى ا�حا�� للمديونية يبقى �عيدا عن ا�خط 

من الناتج الداخ�� ا�خام، وا�حال أن مديونية  %70بالنسبة للدول الصاعدة �� �سبة 

. و قد أثبت اختبار 2017و هو نفس املستوى املتوقع ��اية سنة  %64,7ا�خز�نة ال تتعدى 

القدرة ع�� تحمل الصدمات املنجز من طرف صندوق النقد الدو�� ع�� مستوى الدين 

 ا�حا�� أن دين ا�خز�نة يبقى مستداما.
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:ومن املؤشرات الدالة ع�� استدامة دين ا�خز�نة 

�� ح�ن ال تمثل املديونية  من حجم هذا الدين، يمثلها الدين الداخ��، 78% •

 % من مجموع دين ا�خز�نة.22ا�خارجية سوى 

% من دين ا�خز�نة �� عبارة عن ديون 89التحكم �� خطر إعادة التمو�ل:  •

 سنوات. 7متوسطة وطو�لة األمد، ومدة السداد املتوسطة �� 

��كما أن ا�حكومة ال ت�جأ إ�� املديونية كما أرادت وكيفما أرادت. فال�جوء إ 

 الدين وخاصة ا�خار��، مؤطر :

أوال: بال��خيص ال��ملا�ي �� إطار قانون املالية، فال يمكن أن تتجاوز السقف  •

 ا�حدد �� هذا القانون.

ثانيا: بالقانون التنظي�ي للمالية الذي يحصر ال�جوء للدين �� �غطية نفقات  •

 االستثمار وسداد أصل الدين.

 املالية ومؤسسات التنقيط الدولية.ثالثا: بالتتبع الدقيق للمؤسسات  •

وعالقة بالتوازنات املاكرو اقتصادية، البد من تقديم التوضيحات التالية 

 بخصوص مجموعة من التساؤالت:

فيما يتعلق بارتفاع نفقات التسي��، فهو راجع باألساس لتحمل أجور  .1

تحو�الت لفائدة  ألف)، �� إطار م��انية التسي�� لقطاع التعليم ع�� ش�ل 55املتعاقدين (

 مليار درهم). 3,7األ�اديميات ا�جهو�ة لل��بية والتعليم (حوا�� 

 أسباب التفاقم الهيك�� ل�جز امل��ان التجاري: .2
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تفاقم �جز امل��ان التجاري مرتبط أساسا بارتفاع واردات مواد التجه�� واملواد  •

ات املبذولة خالل النصف املصنعة ملسايرة تطور االقتصاد الوط�ي. فارتباطا با�جهود

السنوات األخ��ة، �� سياق مواكبة تفعيل مختلف االس��اتيجيات القطاعية ومجهود 

كمتوسط  3,9%االستثمار، انخرط النمو االقتصادي �� اتجاه تصاعدي، حيث انتقل من 

. وقد عرفت 2016-2006خالل الف��ة  4,2%إ��  2005و 1999سنوي �� الف��ة املمتدة ما ب�ن 

اصر الطلب الداخ�� دينامية مستدامة خالل هذه الف��ة ومساهمة فعالة �� مختلف عن

النمو االقتصادي، تماشيا مع الدينامية ا�جديدة لالستثمار والتوجھ ا�جيد الس��الك 

األسر. وقد أثر هذا االتجاه اإليجا�ي لالس��الك ا�خاص ولالستثمار، بالرغم من االنتعاش 

وصا ع�� مستوى املهن العاملية ا�جديدة للمغرب، سلبا ع�� امل��ايد للصادرات الوطنية خص

مقابل حوا��  2016مليار درهم سنة  185توازن امل��ان التجاري، حيث بلغ هذا األخ�� قرابة 

 % كمتوسط سنوي.11,8، أي بنمو بنسبة 1999مليار درهم سنة  32

فقد عملت دينامية االستثمار، مدعومة بقطاع ما�� مهي�ل ومستجيب  •

% من الناتج الداخ�� ا�خام سنة 33,1لمعاي�� الدولية، ع�� رفع معدل االستثمار ا�خام إ�� ل

. وقد نجم عن هذا التطور ارتفاع �� وت��ة واردات مواد 1999% سنة 24,8، �عد 2016

ومقتنيات املواد النصف املصنعة، حيث عرفت واردات مواد التجه��، وال�ي تمثل  التجه��

% كمتوسط سنوي، باألسعار ا�جار�ة، خالل 8,8الواردات ، نموا بنسبة % من إجما�� 22,7

نتيجة شراء املعدات، واآلالت واألجهزة ا�ختلفة وكذلك شراء السيارات  2016-1999الف��ة 

الصناعية وا�جرارات ع�� وجھ ا�خصوص. أما بالنسبة لواردات املواد النصف املصنعة، 
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% من إجما�� الواردات، فقد �جلت �� املتوسط السنوي 21,6وال�ي �ش�ل �� األخرى حوا�� 

 % خالل نفس الف��ة.8,6ارتفاعا قدره 

من الناتج الداخ��  %59,1كما �جل االس��الك ال��ائي لألسر، والذي �ش�ل  •

%، باألسعار الثابتة، �� 4,1، نموا مستمرا بلغ مستوى جديدا قدره 2016اإلجما�� سنة 

. وقد 2005و 1999% ما ب�ن سن�ي 3,1�عدما �ان يراوح  2016و 2008املتوسط ما ب�ن سن�ي

ساهم التحسن الهام الس��الك األسر �� ارتفاع الواردات من املواد االس��الكية، وال�ي �ش�ل 

% من إجما�� الواردات، حيث بلغ معدل نموها السنوي، باألسعار ا�جار�ة، 19,5حوا�� 

  .2016و 1999خالل الف��ة املمتدة ما ب�ن  %8,6

كما �عزى استمرار �جز امل��ان التجاري، خالل هذه الف��ة، إ�� ارتفاع واردات  •

% من إجما�� الواردات (برسم هذه 19,9املواد النفطية وال�ي مثلت �� املتوسط حوا�� 

% �� املتوسط خالل الف��ة 13,7الف��ة). وقد �جلت فاتورة الطاقة ارتفاعا كب��ا قدر بحوا�� 

% سنة 12,3، �عدما �جلت 2016% من إجما�� الواردات سنة 13,3ل إ�� لتص 1999-2016

1999. 

 األثر ا�حتمل إلصالح نظام الصرف ع�� املبادالت التجار�ة والقدرة الشرائية  .3

ينب�� التذك�� بأن هناك عدة م��رات لالنتقال إ�� نظام سعر صرف أك�� مرونة  •

 من أهمها:

 العاملي والتحوالت الهي�لية ال�ي عرفها  االقتصاد ع�� املغرب انفتاح مواكبة

 االقتصاد الوط�ي ومدى اندماجھ �� السالسل العاملية �خلق القيمة. 
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 ا�خارجية  �عز�ز مناعة االقتصاد الوط�ي وقدرتھ ع�� مواجهة الصدمات

 الصرف. احتياطيات ع�� الضغوطات ا�حتملة من خصوصا من خالل ا�حد

 ��عز�زها. �� واملساهمة املغر�ي قتصادلال التنافسية القدرة ا�حفاظ ع� 

 عز�ر البعد ا�جهوي  �� املا�� الوط�ي واملساهمة القطاع تطو�ر مواكبة� 

 البيضاء. للدار املا�� للقطب

  منح بنك املغرب قدرة أك�� �� تدب�� السياسة النقدية من أجل اس��داف

 الت�خم والتحكم فيھ.

شة، فحسب توقعات مصا�ح وفيما يخص أثر هذا اإلصالح ع�� مستوى املعي •

يبقى محدودا،  Pass-throughالوزارة، فإن أثر �غ��ات سعر الصرف ع�� معدل الت�خم 

معدل الت�خم بنسبة ت��اوح ب�ن  �ساهم �� ارتفاع %1بـ  حيث أن ارتفاع سعر صرف الدرهم

 . % 0,25و % 0,15

كما أن  املستوى ا�حا�� لسعر صرف الدرهم يظل من�جما مع األسس املاكرو  •

اقتصادية لبالدنا، حيث ليس هناك حاليا فرق ملموس ب�ن السعر الفع�� ا�حقيقي للدرهم 

)Taux de change effectif réelوسعره التواز�ي ( )Taux de change d’équilibre مما ،(

سعر صرف أك�� مرونة لن يؤثر �ش�ل ملموس ع�� املستوى يؤشر ع�� أن االنتقال إ�� نظام 

 ا�حا�� لسعر صرف الدرهم و�التا�� أثره ع�� الت�خم والقدرة الشرائية للمواطن�ن.

والبد من التأكيد مرة أخرى بأن االنتقال إ�� نظام صرف أك�� مرونة سيتم   •

مكن من ا�حد من التقلبات ا�حتملة 
ُ
لسعر صرف الدرهم وفق من�جية تدر�جية وحذرة، ت
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وأثرها ع�� مستوى الت�خم، ومن تدب�� أفضل للمخاطر ا�حتملة املرتبطة ��ذا التحول، 

 وتمكن كذلك الفاعل�ن االقتصادي�ن من التكيف تدر�جيا مع النظام ا�جديد.

كما أن إصالح نظام سعر الصرف سيمنح كذلك بنك املغرب قدرة أك�� �� تدب��  •

 ) والتحكم فيھ.ciblage de l’inflationالت�خم ( السياسة النقدية واس��داف

 أسباب تراجع احتياطي العملة: .4

بالفعل، عرف صا�� االحتياطيات الدولية تراجعا حادا خالل النصف األول  •

. وتجدر 2017يوليوز  7مليار درهم إ�� غاية  48حيث بلغ مستوى قياسيا ناهز  2017من سنة 

إ�� تدهور مؤشرات املبادالت ا�خارجية بقدر ما �عود  اإلشارة إ�� أن هذا ال��اجع ال �عزى 

باألساس إ�� عوامل ظرفية استثنائية أدت إ�� ال�جوء املكثف والقيا��ي من طرف البنوك 

إ�� احتياطيات بنك املغرب ومن طرف الفاعل�ن االقتصادي�ن خصوصا خالل شهري ماي 

بة جراء اإلعالن عن دخول إصالح و�ونيو إ�� عمليات الشراء اآلجلة لتغطية ا�خاطر املرتق

 نظام الصرف ح�� التنفيذ.

لكن ومنذ اإلعالن عن تأجيل الشروع �� هذا اإلصالح، عرفت احتياطيات  •

، و�ذلك تراجع االنخفاض 2017يوليوز  7مليار درهم منذ  25الصرف انتعاشا هاما بحوا�� 

مليار درهم أو ما  227حوا�� أكتو�ر  20مليار ليبلغ صا�� احتياطيات الصرف ح�ى  23إ�� 

 يوما من الواردات. 27أشهر و  6�عادل 
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 29باملقابل، �جل صا�� املوجودات األجنبية لدى البنوك ارتفاعا قياسيا بلغ  •

، مما يب�ن أن مبلغ انخفاض احتياطيات بنك 2017أشهر األو�� من سنة  9مليار درهم خالل 

 املغرب ظل بحوزة البنوك املغر�ية.

 والسادة،السيدات 

بخصوص التساؤالت واملالحظات ال�ي همت التداب�� ا�جبائية ملشروع قانون 

 ، أود أن أقدم التوضيحات التالية:2018املالية لسنة 

التوجھ العام ع�� مستوى �ل دول العالم اليوم هو تخفيف الضغط الضر��ي  .1

 ع�� املقاوالت، من أجل تقو�ة تنافسي��ا واستقطاب االستثمارات.

نتمكن من مواكبة التوجھ نحو التصنيع، ورفع مستوى االندماج أو  ول�ي .2

ج داخل بالدنا إ�� 
َ
نت

ُ
، البد من مواكبة املقاوالت 2020% سنة 80القيمة املضافة ال�ي ت

الوطنية واالستثمار ا�خاص �ش�ل عام من أجل تحف��ه ع�� االنخراط �� هذه الدينمامية. 

مرتبط بتحف��  2020فتحقيق أهداف رؤ�ة ونفس ال��ي بالنسبة للقطاع السيا��، 

 االستثمار �� هذا ا�جال.

واِفَق األراء املع�� ع��ا بخصوص تقييم اإلعفاءات �� مجال  .3
ُ
والُيمكن�ي إال أن أ

َصت للقطاع ألهدافها ع�� مستوى ولوج  ّصِ
ُ

العقار، ومدى تحقيق النفقات ا�جبائية ال�ي خ

 الفئات االجتماعية للسكن الالئق.

يتعلق بالضر�بة ع�� القيمة املضافة املطبقة ع�� وسطاء التأم�ن، البد  وفيما  .4

 من تقديم التوضيحات التالية:
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الضر�بة ع�� املنتجات وا�خدمات تم إلغاؤها مع إرساء الضر�بة ع�� القيمة  •

 .1985د�سم��  20املضافة منذ تار�خ 

 يتعلق النظام الضر��ي املطبق ع�� قطاع التأم�ن، بما ي��: •

اء ا�خدمات ال�ي تنجزها مختلف شر�ات التأم�ن وا�خاضعة للضر�بة إعف

 ع�� عقود التأم�ن، دون ا�حق �� ا�خصم؛

 دون ا�حق �� ا�خصم ع�� ا�خدمات املؤداة عن �ل عون أو 14تطبيق سعر %

 وسيط أو سمسار، نظرا للعقود ال�ي يقدمها إلحدى مقاوالت التأم�ن.

 من مبلغ العموالت والسمسرات وغ��ها من % 14حجز الضر�بة �� املنبع �سعر

 امل�افآت املمنوحة من لدن شر�ات التأم�ن ال�ي �عت�� مدينة ��ا �خز�نة الدولة.

 و�� هذا الصدد َيِجب توضيح �عض النقط: •

  يتكون قسط التأم�ن الك�� املؤدى من طرف املؤمن من املساهمة الصافية

) + الضر�بة  %14� القيمة املضافة(�سعر %  + الضر�بة ع�12% و 10+ عمولة ت��اوح ب�ن 

 ع�� عقود التأم�ن؛

  املنبع من مبلغ العمولة 14تقوم شركة التأم�ن بحجز الضر�بة �سعر �� %

 املمنوحة لوسيط التأم�ن؛

  لَزم شركة التأم�ن بدفع مبلغ الضر�بة �خز�نة الدولة ز�ادة ع�� الضر�بة
ُ
ت

 ع�� عقود التأم�ن املستحقة الدفع؛
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 ُيلزم وسطاء التأم�ن بدفع الضر�بة ع�� عقود التأم�ن، وكذا الضر�بة ع�� ال

 القيمة املضافة ا�حجوزة �� املنبع ع�� عموال��م بينما يخضعون للضر�بة ع�� الشر�ات.

و�ناء ع�� �ل هذه املعطيات، فإنھ إذا �انت العمولة التعاقدية محددة دون 

) لن 2018ق��ح �� إطار مشروع قانون املالية % (امل20احتساب الضر�بة، فإن تطبيق سعر 

 يتحملھ وسطاء التأم�ن.

أما إذا �انت هذه العمولة محددة مع احتساب الضر�بة، فإن ع�� وسطاء 

 التأم�ن تخفيض هامش ر�حهم.  

 السيدات والسادة

تلكم أهم التوضيحات واإلجابات ال�ي ارتأيت تقديمها لكم �� إطار التفاعل مع 

 وانتقاداتكم ومق��حاتكم القيمة.مالحظاتكم 

 وسنبقى رهن إشارتكم، لتقديم مز�د من التوضيحات �� إطار مناقشة املواد.

كما أن ا�حكومة مستعدة للتفاعل بأق��ى ما يمكن من إيجابية مع التعديالت 

غ�ي هذا املشروع. 
ُ
 ال�ي يمك��ا ان �

 التوفيق ملا أشكركم مجددا ع�� انخراطكم ا�جدي �� النقاش، ونتم�ى من هللا

 فيھ خ�� بالدنا وشعبنا تحت القيادة الرشيدة �جاللة امللك حفظھ هللا.

 

وتجدر اإلشارة إ�� أن حرص السيد وز�ر االقتصاد واملالية ع�� االستجابة ملطالب 

السيدات والسادة النواب ومالحظا��م وما �جلوه من مواقف تقت��ي إيضاحات وردا 
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فهما للعديد من ا�جوانب ذات الطا�ع املا�� واالقتصادي، شافيا من قبل وزارتھ، وذلك 

 الواردة أسفلھ:تجسد �� املعطيات والبيانات املرقمة 
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 أجو�ة السيد وز�ر االقتصاد واملالية ع�� األسئلة املقدمة 

 من طرف السيدات والسادة النواب 

 حسب ا�حاور خالل املناقشة العامة 

والتنمية االقتصادية بمجلس النوابداخل �جنة املالية   

2018لسنة  68.17حول مشروع قانون املالية رقم   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ة األسئلة واألجوبة عنھا حسب المحاورفھرس
 2018برسم  68.17والمتعلقة بمشروع قانون المالیة رقم 

 
 

U2018 لسنة المالیة قانون مشروع علیھا ارتكز التي الفرضیات :األول المحورU ....................... 248 

Uالمقبلة والسنوات 2018 سنة برسم المستھدفة العجز نسبةU............................................................. 249 

Uالكبرى اإلصالح أوراش: الثاني المحورU ..................................................................... 250 



 2018للسنة املالية  8.176تقر�ر مشروع قانون املالية رقم                  �جنة املالية والتنمية االقتصادية                    ال��ملان ــ مجلس النواب

 

247 
 

Uالمقاصة نظام إصالح ورش مواصلةU ....................................................................................... 251 

Uالمالیة لقانون التنظیمي القانون تنزیل مواصلةU ............................................................................ 255 

Uالرسامیل سوق إصالحU ....................................................................................................... 257 

Uالمتقدمة الجھویة تنزیلU ....................................................................................................... 258 

Uالعمومیة والمقاوالت المؤسسات :الثالث المحورU ........................................................... 267 

Uالعمومیة والمؤسسات المقاوالت استثماراتU ............................................................................... 267 

Uالعمومیة والمقاوالت المؤسسات مدیونیةU .................................................................................. 269 

Uالعمومیة والمقاوالت المؤسسات مردودیة تحسینU ........................................................................ 271 

Uالعمومیة والمقاوالت المؤسسات ھیكلة إعادةU .............................................................................. 274 

Uالخدمات وجودة المالي الدعم: الحدیدیة للسكك الوطني المكتبU .......................................................... 277 

Uبمراكش وتامنصورت والمحامید العزوزیة مشاریعU ....................................................................... 278 

Uالعمومیة والمقاوالت المؤسسات مدیري أجورU ............................................................................. 279 

Uالعمومیة والمقاوالت بالمؤسسات التوظیفاتU ............................................................................... 281 

Uالقطاعیة والبرامج االستراتیجیات :الرابع المحورU ......................................................... 282 

Uالتحویلیة الصناعات لقطاع الھیكلیة للتحوالت االقتصادیة البنیات حول الوطني البحث رصدU ........................ 282 

Uالمغربي المقاوالتي للنسیج التنافسیة القدرة من للرفع المتخذة التدابیرU ................................................ 283 

Uالوطنیة للصناعة الھیكلي التحولU ........................................................................................... 285 

Uالمھیكل غیر القطاع إدماجU ................................................................................................... 287 

Uالجوي النقل وكذلك المدن داخل بالسیاحة للنھوض المتخذة االجراءاتU ................................................ 288 

Uاالستثمارات و الصناعیة التنمیة لصندوق المخصصة االعتماداتU ...................................................... 290 

Uالسیاحي القطاع – الداخلي الجوي النقل دعمU .............................................................................. 297 

Uوالمدیونیة الخارجیة التوازنات: الخامس المحورU .......................................................... 299 

Uالمدیونیة نسبة تقلیص و  العمومي الدین حجم في التحكم الى الھادفة التدابیرU ........................................ 299 

Uالدین وتدبیر لمعالجة مستقلة مؤسسة إحداث حول والمالیة االقتصاد وزارة موقفU .................................. 300 

Uالعملة احتیاطي تراجع أسبابU ................................................................................................ 302 

Uالشرائیة والقدرة التجاریة المبادالت على الصرف نظام إلصالح المحتمل األثرU ........................................ 303 

Uأدائھا وتحسین االجتماعیة البرامج دعم :السادس المحورU ................................................ 304 

Uالمشتغلین وطبیعة المحدثة الشغل مناصبU ................................................................................. 304 

Uالتعلیم قطاع في الجودة تطویر اجراءاتU .................................................................................... 305 

Uاألمھات وفیات معدلU .......................................................................................................... 307 

Uالشغل مناصب من االقتصادي النمو محتوىU ................................................................................ 308 



 2018للسنة املالية  8.176تقر�ر مشروع قانون املالية رقم                  �جنة املالية والتنمية االقتصادية                    ال��ملان ــ مجلس النواب

 

248 
 

Uالضریبي المجال :السابع المحورU ............................................................................. 311 

Uالتأمین وسطاء ىعل المطبقة المضافة القیمة على الضریبةU ............................................................. 311 

Uالمباشرین غیر للمصدرین المخول واالمتیاز النشأة الحدیثة الصناعیة للشركات المخولة الجبائیة االمتیازاتU ...... 312 

U20( العقار تضریب%(U ....................................................................................................... 313 

Uالمضافة القیمة على الضریبة من المائیة األحیاء تربیة قطاع مدخالت إعفاءU .......................................... 314 

U14 إلى% 10 من الوقود على المضافة القیمة على الضریبة رفع%U ................................................... 315 

Uالتأمین وكالء طرف من المقدمة الخدمات على الخصم في الحق دون% 14 عوض% 20 سعر تطبیقU ........... 316 

Uالضرائب مدونة من 213 المادة وتأویل قراءةU ............................................................................. 317 

Uدورھا أدت التي اإلعفاءات عن التخلي ضرورة  - الضریبیة اإلعفاءاتU ................................................ 318 

Uالمقاولة على الضریبي العبء من التخفیف إلى الھادفة الضریبیة التدابیرU .............................................. 320 

Uالجمركي المجال: الثامن المحورU ............................................................................. 322 

Uبالكركارات الحدودي بالمركز التھریبU ...................................................................................... 322 

Uبدر″ الجمارك إلدارة المعلوماتي النظام″U .................................................................................. 323 

Uمن 88 و 87 الفصلین إطار في الجمركیة المكوس و الرسوم دفع عن الجمرك في للمعشرین التضامنیة المسؤولیة 
 U ................................................................................................................ 324الجمارك مدونة

Uمتفرقات: التاسع المحورU ...................................................................................... 325 

Uللخزینة الخصوصیة الحساباتU............................................................................................... 325 

Uالوطني االقتصاد على الحر التبادل اتفاقیات آثارU ........................................................................... 327 

Uالتنافسیة مؤشر في المغرب تصنیفU ........................................................................................ 328 

Uالتجاري المیزان لعجز الھیكلي التفاقم أسبابU .............................................................................. 330 

Uالصحراء جنوب إفریقیا في المغربیة المباشرة االستثمارات دینامیةU .................................................... 331 

Uاالستثمار لمسایرة الوحید الشباك نظام إصالحU ........................................... .! Signet non défini Erreur 

 

 

 

 
 

 2018الفرضیات التي ارتكز علیھا مشروع قانون المالیة لسنة  :ولاأل المحور



 2018للسنة املالية  8.176تقر�ر مشروع قانون املالية رقم                  �جنة املالية والتنمية االقتصادية                    ال��ملان ــ مجلس النواب

 

249 
 

 المقبلة والسنوات 2018 سنة برسم المستھدفة العجز نسبة

% من  3جعلت ا�ح�ومة من ب�ن أهم أولو�ا��ا خالل السنوات املقبلة تحقيق هدف إبقاء �سبة ال�جز �� حدود 

 الناتج الداخ�� ا�خام وذلك أل هم االعتبارات التالية:  

�ون تفاقم ال�جز ينطوي ع�� مجموعة من ا�خاطر، السيما ع�� مستوى استدامة الدين العمومي و أسعار  -

مو و ع�� امل�انة ال�ي يحظى ��ا االقتصاد الوط�ي لدى الشر�اء (و�االت التنقيط، مستثمر�ن الفائدة و الن

 ومؤسسات مالية،...)، 

األخذ �ع�ن االعتبار ما جاءت بھ املقتضيات الدستور�ة ال�ي كرست مبدأ توازن املالية العمومية وكذا مشروع  -

ك�� دقة لالستدانة يتج�� �� حصر حصيلة االق��اض إصالح القانون التنظي�ي للمالية الذي يتضمن تأط��ا أ

 �� �غطية نفقات االستثمار و سداد أصل الدين.

 املالية �ش�ل التوازنات بتوجهها نحو استعادة 2013امل��انياتية املتبعة منذ سنة  وللتذك��، فقد تم��ت السياسة

 �� واالجتماعية، وذلك االقتصادية التنمية بتمو�ل املساس دون  العمومية استدامة املالية ع�� ا�حفاظ تدر��� و

، �� من�� تراج�� حيث 2013وكنتيجة لهذا التوجھ، انخرطت �سبة ال�جز، منذ  .مستقر اقتصادي ماكرو  إطار

 %4.2، و 2014 سنة % 4.7و إ��  2013سنة  % 5.1إ��  2012 سنة برسم ا�خام الداخ�� الناتج من  %6.8 انتقلت من

 .  2017سنة  % 3.5. ومن املنتظر أن �ستقر �سبة ال�جز �� حوا�� 2016سنة  % 4و حوا��  2015سنة 

الظرفية االقتصادية الدولية بفضل، ليس فقط �عبئة  عدم استقرار من وقد تأ�ى هذا التطور اإليجا�ي بالرغم

الرفع من مردودية الهبات املقدمة من طرف دول ا�خليج، ولكن كذلك بفضل ا�جهودات ال�ي بدل��ا ا�ح�ومة من أجل 

 املداخيل ا�جبائية وغ�� ا�جبائية والتحكم �� النفقات مع مراعاة نجاع��ا. 

وتكت�ىي جل اإلجراءات املتخذة �� هذا الصدد طا�عا هي�ليا من شأنھ أن �عزز التوازن املا�� ع�� املدى املتوسط 

و أن ال تتجاوز هذأ السقف  2018سنة برسم  % 3والطو�ل حيث من املتوقع أن تبقى �سبة ال�جز مسقرة �� حدود 

 خالل السنوات املقبلة كما جاء �� ال��نامج ا�ح�ومي. 

ولبلوغ هذا الهدف، ستعمل ا�ح�ومة ع�� مواصلة اإلجراءات الكفيلة بتعز�ز املداخيل و ترشيد النفقات والرفع 

 من نجاعة النفقات االستثمار�ة ع�� املستو��ن االقتصادي واالجتما��.

الغرض، فإن ا�ح�ومة عاقدة العزم ع�� مواصلة السياسة االقتصادية الرامية إ�� �عز�ز النمو االقتصادي ولهذا 

 مع ا�حفاظ ع�� التوازنات االقتصادية، الداخلية م��ا وا�خارجية، حيث ستعمل ع��:
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إنتا�� مواصلة اإلصالحات البنيو�ة من خالل تحس�ن مناخ األعمال ومساندة القطاع املنتج وخلق تنوع  -

للنسيج االقتصادي الوط�ي واالستثمار �� الرأسمال البشري وذلك �غية تحقيق نمو اقتصادي قوي و 

 .تضام�ي

االستمرار �� الرفع من مردودية املداخيل ا�جبائية ع�� توسيع الوعاء الضر��ي وتحس�ن دور اإلدارة �� ما  -

ع�� �عبئة الهبات واملبالغ املتأتية من املؤسسات يخص املراقبة والتحصيل وكذا �عز�ز املداخيل غ�� ا�جبائية 

 واملقاوالت العمومية.

مواصلة التحكم �� نفقات التسي�� وترشيد النفقات العمومية والعمل ع�� دعم ال��امج التعاقدية �شراكة  -

 .مع القطاع ا�خاص

 ا�حرص ع�� مراعاة نجاعة النفقات االستثمار�ة.  -

   .تلك املوجهة نحو التصدير المتصاص ال�جز ا�خار�� للم��ان التجاري  دعم االس��اتيجيات القطاعية خاصة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 أوراش اإلصالح الكبرى :ثانيال المحور
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 المقاصة نظام إصالح ورش مواصلة

�� إصالح شمو�� و تدر��� لنظام املقاصة ��دف ا�� تخفيف ع�ئ املالية  2012شرعت ا�ح�ومة منذ سنة 

العمومية واالستعادة التدر�جية للتوازنات املاكرو اقتصادية للبالد لتوف�� هوامش إضافية لتقو�ة االستثمار �� 

املالئمة من أجل تحس�ن وضعي��ا  امليدان االجتما�� مع اس��داف أمثل للفئات املعوزة و خلق الظروف

االجتماعية و االقتصادية، و بالتا�� املساهمة �� التخفيف من �سبة الفقر و تحقيق أهداف التنمية 

 االجتماعية. 

، تم تحر�ر أسعار املواد النفطية السائلة �� شهر دجن�� 2013فبعدما تم حذف الدعم تدر�جيا منذ سنة 

% 1,4إ��  2012% من الناتج الداخ�� ا�خام سنة 6,5يص نفقات املقاصة من ، ال�ىيء الذي ساهم �� تقل2015

 . 2016من الناتج الداخ�� ا�خام سنة 

باملوزاة مع ذلك سهرت ا�ح�ومة ع�� ضمان تأم�ن ال��و�د املنتظم للسوق ا�حلية من املواد الب��ولية و 

مليار درهم سنو�ا لدعم  13هم يناهز ا�حفاظ ع�� القدرة الشرائية للمواطن�ن ع�� تخصيص غالف ما�� م

أسعار الغاز بوطان و السكر و الدقيق الوط�ي للقمح الل�ن. كما اعتمدت ا�ح�ومة مجموعة من التداب�� 

املواكبة و ال�ي ��م قطاع النقل و الدعم املباشر لفائدة املكتب الوط�ي للكهر�اء واملاء الصا�ح للشرب طبقا لعقد 

 .    2017-2014دولة و املكتب برسم الف��ة ال��نامج امل��م ب�ن ال

واستنادا ع�� ا�خ��ات الدولية و ع�� ا�خ��ة الوطنية �� مجال ا�حماية االجتماعية، وضع املغرب خالل العشر 

سنوات األخ��ة مجموعة من ال��امج االجتماعية املالئمة للسياق الوط�ي وال�ي يتم تمو�لها ع�� امل��انية العامة و 

 التماسك االجتما�� و صندوق الت�افل العائ�� و صندوق املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة.صندوق 

و ��دف هذه ال��امج ا�� تقليص الفوارق االجتماعية و تمو�ل ال��امج الهادفة إ�� محار�ة الفقر والهشاشة  

تطو�ر ح�امة الدعم واإلقصاء االجتما��، وإرساء التقائية وت�امل السياسات االجتماعية العمومية و 

االجتما�� و�عز�زه و��جيع التمدرس والت�و�ن ومحار�ة األمية، وتفعيل برنامج وط�ي للمراكز القرو�ة الناشئة 

 وتزو�دها باملرافق والبنيات التحتية األساسية.

ضع و�� إطار مواصلة إصالح نظام املقاصة، �ع��م ا�حكومة �� مرحلة أولية،  ��ييئ االرضية املناسبة لو 

�جل موحد و تحديد شروط االهلية للمستفيدين من أجل االستفادة من مجموعة من ال��امج 

 االجتماعية، قبل الرفع التدر��� للدعم ع�� املواد املتبقية أي غاز البوطان، الدقيق، السكر.  

 و تت�خص أهم التداب�� ال�ي سيتم اتخاذها فيما ي��:

 :بالنسبة ملادة السكر
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  و ذلك ��  مع العمل ع�� الرفع من مردودية النباتات السكر�ة نتاج ا�ح�� من السكر�عز�ز حماية اإل

-2013إطار مشروع ال��نامج التعاقدي ب�ن ا�ح�ومة و الفيدرالية البيمهنية املغر�ية  للسكر للف��ة 

 ؛2020
 

  عند التلفيف: إصالح سلسلة توزيع السكر و توحيد سعر البيع ع�� الصعيد الوط�ي مع تثبيت األثمان

سيمكن هذا االجراء من ا�حد من املضار�ات ال�ي �عرفها أثمان هذه املادة، مما سيمكن من تخفيض 

الدعم ا�جزا�� املوجھ للسكر �� حالة مالئمة األسعار بما هو معمول بھ حاليا �� السوق ا�حلية. لإلشارة 

دي الدولة و الفيدرالية البيمهنية فان مبدأ توحيد االثمنة �ش�ل هدفا من أهداف ال��نامج التعاق

 املغر�ية  للسكر؛
 

  الرفع التدر��� لسعر بيع السكر عن طر�ق التقليص التدر��� للدعم ا�جزا�� ملادة السكر الذي يناهز

 درهم للكيلوغرام؛   2,84
 

  مراجعة نظام التعرفة ا�جمركية املطبقة ع�� الواردات من السكر أخذا �ع�ن االعتبار التحوالت

 ا�جوهر�ة ال�ي عرف��ا أسعار هذه املادة �� األسواق العاملية.

 :بالنسبة ملادة الدقيق الوط�ي

  مليون قنطار  10االستمرار �� التقليص التدر��� �حصة الدقيق الوط�ي للقمح الل�ن الذي انخفض من

 ؛2016مليون قنطار سنة  6,5ا��  2009سنة 

  الوط�ي ع�� أساس خر�طة الفقر متعددة اال�عاد مراجعة نظام توزيع ا�حصص بالنسبة للدقيق

 مع  تطو�ر آليات املراقبة و تحس�ن التنسيق ب�ن املتدخل�ن؛   2014ا�جديدة لسنة 

  العمل ع�� مراجعة سياسة ا�حماية ا�جمركية ل�حبوب تمكن من جهة، من توف�� الظروف املناسبة

خل الفالح�ن �� هذا القطاع و من جهة أخرى لتسو�ق املنتوج الوط�ي من هذه املادة قصد ا�حفاظ ع�� د

تمك�ن املستوردين من االستفادة من الفرص ال�ي تتيحها األسواق العاملية ل�حبوب �� ظل تقلبات 

 .األسعار مما سيمكن من خفض �لفة االست��اد، وا�ع�اساتھ ع�� امل��ان التجاري و ع�� �لفة املقاصة

 

 

 البوطان : بالنسبة لغاز

  إطار ��ييئ هذه السلسلة للتحر�ر تم حذف نظام �سو�ة ملفات است��اد غاز البوطان ع�� مستوى ��

 صندوق املقاصة كما تم تحي�ن تركيبة األسعار عند التوزيع.  
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و قصد إصالح آليات االس��داف و الدعم االجتما��، اعتمدت ا�حكومة �شراكة مع البنك الدو�� مشروع 

ط�ي للس�ان �شمل جميع املواطن�ن املغار�ة من جميع األعمار، وكذلك األجانب جديد ��م إعداد �جل و 

الذين هم �� وضع منتظم، مع رقم �عر�ف ل�ل فرد، كما أنھ سيتم إ�شاء �جل اجتما�� موحد يجمع 

 “.املعلومات عن ا�حالة االجتماعية لألفراد واألسر املعيشية

ل قاعدة معلوماتية شاملة ستمكن من توحيد فيما يخص ورش ال�جل االجتما�� املوحد، فسيش�

املعلومات االجتماعية و االقتصادية للمواطن�ن و األسر من أجل إعطاء رؤ�ة وا�حة حول الفئات الهشة و 

الفق��ة، أي ال�ي تحقق شروط االستفادة من اإلعانات و ال��امج االجتماعية، و ذلك �حسن اس��دافها و �عز�ز 

  .جالتناسق ب�ن هذه ال��ام

و سيش�ل ال�جل االجتما�� املوحد مدخال رئيسيا للولوج ل�ل أو معظم ال��امج االجتماعية، نذكر م��ا راميد 

و تيس�� و دعم األرامل إ�خ... بما ف��ا الدعم ع�� املقاصة و ال��امج املستقبلية بصفة عامة. و يتمثل دور هذا 

 :ال�جل ��

 

  الت�جيل �� جميع ال��امج املرتبطة ��ذا ال�جل؛��خيص و إعادة النظر �� إجراء ات 

  التحقق من املعلومات املصرح ��ا من طرف األسر عند إقبالها ع�� ال��امج االجتماعية، و ذلك باستغالل

الروابط ب�ن ال�جل االجتما�� املوحد و األنظمة األخرى �املصا�ح ا�جبائية و األمن االجتما�� و 

�اء و أنظمة التأم�ن الص�� و ا�حافظة العقار�ة، إ�خ. و يندرج ذلك أيضا مؤسسات توزيع املاء و الكهر 

�� مقار�ة شمولية متعددة األ�عاد تمكن من اس��داف األسر باعتماد ش�ى املعاي�� املتعلقة بمستوى 

 العيش؛

  تطو�ر آليات و معاي�� جديدة لت�جيل األسر �� ال��امج االجتماعية و ذلك بوضع أدلة اإلجراء ات

 واستمارة ��جيل جديدة تقوم ع�� أساس البيانات املطلو�ة من قبل ال��امج االجتماعية؛

 إعطاء رؤ�ة وا�حة إلرشاد و توجيھ القرارات السياسية. 

و باالستفادة من التجارب الدولية �� مجال االس��داف و ا�حماية االجتماعية، سيتم بناء نظام الدعم ع�� ال�جل 

 :ساس املبادئ التاليةاالجتما�� املوحد ع�� أ

  ش�ل األسرة محور برامج ا�حماية االجتماعية، و ذلك بخلق روابط معلوماتية ب�ن األفراد و األسر ال�ي�

 ينتمون إل��ا؛

  االستثمار �� الرأسمال البشري مع تنسيق السياسات االجتماعية سيمكن من القضاء ع�� توارث الفقر

 و تقو�ة الكفاءات؛
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 ��داف ل�ل ال��امج و تتبع املستفيدين ع�� مبدأ ال�جل املوحد.توحيد آليات االس 
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 مواصلة تنزیل القانون التنظیمي لقانون المالیة
 مالية ليتما�ىى معـلقانون ال 7.98إصالح القانون التنظي�ي رقم  2011استلزم اعتماد الدستور ا�جديد سنة

 ةملن�جية التشاركيوا  وال�ي تتعلق بتعز�ز الشفافيةاملبادئ الدستور�ة ا�جديدة املؤطرة للمالية العمومية 

وا�حفاظ ع�� توازن مالية الدولة و�عز�ز املراقبة ال��ملانية ع�� عمل ا�ح�ومة وتقييم السياسات  وا�ح�امة ا�جيدة

 العمومية.

التنظي�ي رقم بتنفيذ القانون  2015يونيو  2بتار�خ  1.15.62إصدار الظه�� الشر�ف رقم  �عت���� هذا الصدد، 

سار اإلصالح مل اج�تو ، كما �ش�ل  تتن�يال للمقتضيات الدستور�ة املؤطرة للمالية العمومية لقانون املالية 13-130

حول محاور شمولية االعتمادات  ، خصوصا،و الذي ارتكز 2001منذ سنة  امل��انيا�ي الذي تمت مباشرتھ

وإصالح منظومة املراقبة وافتحاص  لنفقات ع�� املدى املتوسطوإطار اوالالتمركز امل��انيا�ي من خالل التعاقد 

  نجاعة األداء.

، 2016الـمالية ال�ي دخلت ح�� التنفيذ منذ سنة  لقانون  130-13 رقم التنظي�ي و�اإلضافة إ�� مقتضيات القانون 

تقديم املشاريع و  امجهي�لة امل��انية حول ال�� و  مسك ا�حاسبة العامةدخول األح�ام املتعلقة ب 2018ستعرف سنة 

تحديد وكذا  أو العمليات مقسمة إ�� سطور م��انياتية ضمن مشروع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية

 . االستثمار اعتماداتسقف ترحيل 

 و الوزار�ة دعم القطاعات  ،2018 لسنة املالية قانون  واملالية، برسم مشروع االقتصاد وستواصل وزارة

الـمعنية ��دف ضمان تملك الـمراجع و القواعد الـم��انياتية وتحس�ن مقار�ة و استيعاب من�جية  املؤسسات

  التنظي�ي.  نجاعة األداء الـمنبثقة عن القانون 

ال��امج وإعداد  ع�� القائم امل��انيا�ي التبو�ب عالوة ع�� ذلك، سيستفيد تفعيل املقتضيات الـمتعلقة باعتماد

ا�جديدة  املقتضيات الذي أنجز ��دف تحمل» eBudget«  املعلوما�ي ، من تحديث النظاممشاريع نجاعة األداء

ا�حدثة بموجب القانون التنظي�ي لقانون الـمالية وتيسي�� تفعيلها بالنسبة ل�افة الشر�اء و كذا مالئمتھ مع 

« �� ��ختھ  » eBudget«  ا�ياملعلوم اإلطار التنظي�ي ا�جديد. و من ب�ن الوحدات الوظيفية ال�ي يوفرها النظام

eBudget2 «الكراسات " ال�ي �سمح بأتمتة إعداد هذه الوثيقة، ووحدة "مشروع نجاعة األداء"  ، وحدة

ال�ي تتيح تكفل القطاعات الوزار�ة و املؤسسات املعنية باملق��حات امل��انياتية وتوزيعها، ووحدة " الـم��انياتية

دورا هاما فيما  » eBudget2«  املعلوما�ي تتكفل باملرجع امل��انيا�ي. كما سيلعب النظام"التبو�ب الـم��انيا�ي" ال�ي 

 بمرونة املتعلقة القواعد كذا و االستثمار اعتمادات يخص تتبع و رصد تطبيق القاعدة ا�جديدة الـمتعلقة ب��حيل

 . 2018 يناير فاتح من التدب��، و ال�ي ستدخل ح�� التنفيذ ابتداء
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 ا�حاسبة ع�� �عز�ز صدقية حسابات الدولة من خالل مسك 2018ل ا�ح�ومة برسم السنة الـمالية كما ستعم

العامة ال�ي من شأ��ا توف�� املعطيات حول الوضعية الـمالية للدولة و ثرو��ا. هكذا، و ع�� مستوى إصالح محاسبة 

 وخصوم من خالل تحي�ن أصول  2018ر الدولة، ستضع ا�خز�نة العامة للمملكة ا�حصيلة االفتتاحية لفاتح يناي

 الدولة. 

املالية من خالل عمليات الت�و�ن ال�ي ��دف  لقانون   التنظي�ي ، مواكبة تن�يل القانون 2018كما سيتم، خالل سنة 

، السيما، لتقو�ة قدرات مختلف املتدخل�ن �� املسطرة امل��انياتية، واالستجابة �حاجيات الت�و�ن امل��تبة عن 

قانون التنظي�ي، و كذا ترسيخ اإلصالح. هكذا، و �� إطار برنامج التعاون ب�ن اململكة املغر�ية و االتحاد تفعيل ال

 لقانون  التنظي�ي القانون  األور�ي  "ح�امة"، سيتم إنجاز مشروع التوأمة مع فر�سا "  تقو�ة القدرات �� إطار تن�يل

 Renforcement des capacités dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi Organique relative"املالية" 

à la loi de Finances"  ،ع�� مدى أر�عة و عشر�ن شهرا. و تتمثل أهداف هذا الـمشروع �� قيادة و تنشيط الت�و�ن

لفائدة املدبر�ن باإلدارة الـمغر�ية، للتفعيل الفع�� �ختلف مقتضيات القانون التنظي�ي، ع�� مستوى مختلف 

 حل املسطرة امل��انياتية بالنسبة لعموم اإلدارة العمومية.مرا

، التواصل املؤسسا�ي حول القانون التنظي�ي لقانون املالية من خالل القنوات 2018 سنة خالل و سيستمر،

املالية) واالعالمية وكذلك  لقانون  التنظي�ي للقانون  ا�خصص اإللك��و�ي اإللك��ونية (تحي�ن املوقع

 الشب�ات ( املنتدى)، وذلك ��دف ترسيخ نموذج التدب�� الـم��انيا�ي الذي يكرسھ القانون  التظاهرات و

 التنظي�ي.
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 الرسامیل سوق إصالح

�عمل ا�ح�ومة ع�� �عز�ز مسلسل إصالح سوق الرساميل �ش�ل عام وسوق البورصة �ش�ل خاص، �� 

هذه اآلونة مرحلة انتقالية بفضل هذا الورش  الشق�ن القانو�ي واملؤسسا�ي. و�عيش بورصة الدار البيضاء ��

االصال�� الذي ��دف إ�� خلق دينامية جديدة �� البورصة وال��وض ��ا و�عز�ز سيول��ا وشفافي��ا ودعم تموقع 

 املنطقة املالية للدار البيضاء جهو�ا وقار�ا.

املتعلق ببورصة القيم  19.14 وللرفع من أداء بورصة الدار البيضاء، عملت ا�ح�ومة ع�� بلورة القانون رقم

وشر�ات البورصة واملرشدين �� االستثمار املا�� املعدل للقانون املتعلق �سوق البورصة، والذي تم �شره 

. و��دف إ�� خلق سوق خاص باملقاوالت املتوسطة لتسهيل ولوج هذه 2016شتن��  19با�جر�دة الرسمية �� 

كما سيسمح هذا القانون بإحداث صناديق االستثمار املتداولة  الفئة من الشر�ات للتمو�ل �شروط تفضيلية،

ال�ي ستمكن بدورها من �عز�ز السيولة املالية والدفع بدينامية السوق وكذا فتح ا�جال   ETFs�� البورصة 

 لصناديق االستثمار بالبورصة بصفة عامة �آليات مالية جديدة.

البورصة ، خطوة جديدة �� مسلسل إصالح سوق الرساميل و من  الناحية املؤسساتية  �عت�� فتح رأسمال  

�� شقھ التنظي�ي حيث �سمح للفاعل�ن األساس�ن �� سوق البورصة من املساهمة �� رأسمال الشركة املس��ة 

للبورصة وذلك   ��دف الرفع من فعالي��ا و كذا   مساهمة املتدخل�ن �� تحديد اس��اتيجية تنمي��ا وذلك بالنظر 

 ت هاتھ املؤسسة �� �عز�ز دورها �� تمو�ل االقتصاد و�� االندماج اإلقلي�ي.إ�� طموحا

ع�� تحف��ات ضر�بية لت�جيع الشر�ات لولوج سوق البورصة  2017ولإلشارة، فقد نص قانون املالية لسنة 

 إ�� ز�ادة �� عدد الشر�ات املدرجة كما سيساهم �
ً
� �عز�ز لتمو�ل تطورها ونموها. و��دف هذا االجراء أساسا

�سبة العائم �� البورصة  و دعم دينامية هاتھ السوق. و�مكن ت�خيص هذه التحف��ات الضر�بية �� تطبيق 

% فيما يخص الشر�ات ال�ي تدخل سندا��ا إ�� البورصة بفتح رأس مالها ملشاركة العموم 25تخفيض بنسبة 

ي تقوم بإدراج سندا��ا �� البورصة % فيما يخص الشر�ات ال�50وذلك عن طر�ق بيع أسهم موجودة، و�نسبة 

% مع التخ�� عن حق االكتتاب التفضي�� وعرض هذه الز�ادة ع�� 20مع الرفع من رأسمالها بنسبة ال تقل عن 

العموم. وتطبق هذه التحف��ات بالنسبة لعمليات اإلدراج �� البورصة طوال ثالث سنوات متتا�عة ابتداء من 

 .تقييدها �� جدول أسعار البورصةالسنة ا�حاسبية املوالية لسنة 
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 تنزیل الجھویة المتقدمة

��دف مشروع ا�جهو�ة املتقدمة أساسا ا�� تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ل�جهات، ومحار�ة 

تحقيق الت�امل االقتصادي و التأهيل االجتما�� ل�جهات ، ومن اجل تحقيق ذلك تم  و  مختلف التفاوتات

التضامن ب�ن ا�جهات لتقليص الفوارق الناتجة عن ترك�� ال��وة والتفاوتات ا�جغرافية تخصيص مبدا 

  .والديموغرافية بي��ا

" التنظيم حيث نص �� الفصل االول ع�� ان   دفعة قو�ة ملسلسل ا�جهو�ة املتقدمة 2011وقد اعطى دستور 

 ال��ا�ي للمملكة تنظيم المركزي ، يقوم ع�� ا�جهو�ة املتقدمة"

 2011مك�ن ا�جهات من تنفيد املشاريع الك��ى �� مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية خصص دستور ولت

 فصل�ن لتمو�ل تنفيذ ا�جهو�ة.

املتعلق با�جهات لتقو�ة املوارد املالية ا�حولة من الدولة  111.14ومن جانبھ جاء القانون التنظي�ي رقم 

�ن ا�جهات من ا�حصول ع�� قروض واالستفادة من �سبيقات من طرف ل�جهات. إضافة ا�� هذه املوارد ، تم تمك

 الدولة.

لتمو�ل ا�جهات �� إطار قوان�ن املالية وفقا ملقتضيات القانون التنظي�ي  ةو يتم تن�يل اآلليات ا�جديد 

 السالف الذكر.

لفائدة ا�جهات ملعاي�� و�خضع توزيع املوارد الضر�بية ب�ن الدولة وا�جهات وكذا توزيع مساهمات الدولة 

 محددة بمقت�ىى نصوص تنظيمية.

لقانون املالية ع�� االدماج الفعال للبعد ا�جهوي، ��   130.13ومن جهة اخرى، نص القانون التنظي�ي رقم 

 إطار امل��انية املبنية ع�� النجاعة واصالح التبو�ب امل��انيا�ي.

 وفق ا�حاور التالية : و تتناول هذه املذكرة بالدرس شروط  تمو�ل ا�جهات 

 االطار القانو�ي لتمو�ل ا�جهات؛ 

 اآلليات امل��انياتية لتمو�ل ا�جهات؛ 

  تطور حصص حصيلة ضر�بة ع�� الشر�ات والضر�بة ع�� الدخل و الرسم املفروض ع�� عقود

 التأم�ن و مساهمة الدولة املرصودة لفائدة �جهات. 
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 اإلطار القانو�ي لتمو�ل ا�جهات

-13املتعلق  با�جهات وكذا القانون التنظي�ي رقم  111-14�ل من الدستور و القانون التنظي�ي رقم �ش�ل 

لقانون املالية وقوان�ن املالية باإلضافة ا�� العديد من النصوص التنظيمية، اإلطار القانو�ي لتمو�ل  130

 ا�جهات.

 الدستور -1
��دف ضمان تمو�ل تنفيذها السيما من خالل   دفعة قو�ة ملسلسل ا�جهو�ة املتقدمة 2011اعطى دستور 

 اللذان كرسا املبادئ التالية : 142و 141الفصل�ن 

 رصد الدولة ملوارد مالية لفائدة ا�جهات و�ا�� ا�جماعات ال��ابية تضاف ا�� املوارد الذاتية املتوفرة لد��ا؛ 

 االخرى بتحو�ل املوارد املالية  ضرورة اق��ان �ل اختصاص تنقلھ الدولة ا�� ا�جهات وا�جماعات ال��ابية

 املطابقة لها؛ 

  احداث آلية جديدة للتأهيل االجتما�� ل�جهات ونظام للتضامن ب�ن ا�جهات ع�� خلق الصندوق�ن التالي�ن

: 
 

"صندوق التأهيل االجتما��" ، يخصص للعمل ع�� سد ال�جز �� مجاالت التنمية البشر�ة والبنيات  -

 والتجه��ات؛التحتية األساسية 

"صندوق التضامن ب�ن ا�جهات"،  ��دف ا�� التوزيع املت�ا�� للموارد ب�ن ا�جهات قصد التقليص من  -

 التفاوتات بي��ا.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 القانون التنظي�ي املتعلق با�جهات -2

 خول املشرع ل�جهات ثالثة أنواع من املوارد لتمكي��ا من ممارسة اختصاصا��ا:

 مقتطف من الدستور 

 الفصل 141

الدولة. قبل من مرصودة مالية وموارد ،ذاتية مالية موارد األخرى، ع�� ال��ابية وا�جماعات ا�جهات تتوفر  

.لھ املطابقة املوارد بتحو�ل مق��نا ي�ون  األخرى  ال��ابية وا�جماعات ا�جهات إ�� الدولة تنقلھ اختصاص �ل  

 الفصل 142

 البشر�ة، التنمية مجاالت �� ال�جز سد إ�� ��دف االجتما��، للتأهيل صندوق  ا�جهات ولفائدة معينة لف��ة ُيحدث

والتجه��ات. األساسية التحتية والبنيات  

.التقليص من التفاوتات بي��ا قصد للموارد، املت�ا�� التوزيع ��دف ا�جهات، ب�ن للتضامن صندوق  أيضا ُيحدث  



 2018للسنة املالية  8.176تقر�ر مشروع قانون املالية رقم                  �جنة املالية والتنمية االقتصادية                    ال��ملان ــ مجلس النواب

 

260 
 

  املوارد املالية الذاتية ، و�شتمل، أساسا ع�� حصيلة الضرائب والرسوم املأذون ل�جهة �� تحصيلها

طبقا للتشريع ا�جاري بھ العمل،  و حصيلة األتاوى وحصيلة األجور عن ا�خدمات املقدمة و حصيلة الغرامات 

تأتية من املؤسسات واملقاوالت و حصيلة االستغالالت واألتاوى وحصص األر�اح وكذلك املساهمات املالية امل

التا�عة ل�جهة أو املساهمة ف��ا واإلمدادات املمنوحة من قبل الدولة أو األ�خاص االعتبار�ة ا�خاضعة 

للقانون العام و دخول األمالك واملساهمات و حصيلة بيع املنقوالت والعقارات و أموال املساعدات والهبات 

 األخرى املقررة �� القوان�ن واألنظمة ا�جاري ��ا العمل؛  والوصايا و مداخيل مختلفة واملوارد

 : و حصيلة  وتت�ون من حصيلة الضر�بة ع�� الشر�ات املوارد املالية املرصودة من طرف الدولة

 الضر�بة ع�� الدخل و حصيلة الرسم ع�� عقود التأم�ن باإلضافة إ�� مساهمة امل��انية العامة.

  وا�حددة بمقت�ىى النصوص التنظيمية.حصيلة االق��اضات املرخص ��ا 
 

 

 املتعلق با�جهات 111-14مقتطف من القانون التنظي�ي رقم 
 

 الفصل الثا�ي: موارد ا�جهة

 186المادة 
 تتوفر ا�جهة ملمارسة اختصاصا��ا ع�� موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة االق��اضات.

 187المادة 
 من الدستور، يتع�ن ع�� الدولة أن تقوم بموجب قوان�ن املالية : 141الفصل تطبيقا ألح�ام 

 

برصد موارد مالية قارة و�افية ل�جهات من أجل تمكي��ا من ممارسة االختصاصات الذاتية ا�خولة لها بموجب أح�ام هذا  

 القانون التنظي�ي؛
 

 املنقولة إل��ا.بتحو�ل املوارد املالية املطابقة ملمارسة االختصاصات  

  188المادة 
من الدستور، ترصد الدولة ل�جهات، بموجب قوان�ن املالية، بصفة تدر�جية،  141تطبيقا ألح�ام الفقرة األو�� من الفصل 

% من حصيلة 20% من حصيلة الضر�بة ع�� الدخل، و 5% من حصيلة الضر�بة ع�� الشر�ات، و 5�سبا محددة �� 

مالي�� درهم سنة  10تضاف إل��ا اعتمادات مالية من امل��انية العامة للدولة �� أفق بلوغ سقف الرسم ع�� عقود التأم�ن، 

2021. 

  189المادة 
 �شتمل موارد ا�جهة ع�� :

حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة ا�خصصة ل�جهة بمقت�ىى قوان�ن املالية، والسيما فيما يتعلق بالضر�بة ع��  

 أعاله؛  188لدخل، والرسم ع�� عقود التأم�ن، طبقا ألح�ام املادة الشر�ات و�الضر�بة ع�� ا

 أعاله؛  188ا�خصصات املالية من امل��انية العامة للدولة املشار إل��ا �� املادة  

 حصيلة الضرائب والرسوم املأذون ل�جهة �� تحصيلها طبقا للتشريع ا�جاري بھ العمل؛  

 حصيلة األتاوى ا�حدثة طبقا للتشريع ا�جاري بھ العمل؛  

 من هذا القانون التنظي�ي؛  98حصيلة األجور عن ا�خدمات املقدمة، طبقا ملقتضيات املادة  

 حصيلة الغرامات طبقا للتشريع ا�جاري بھ العمل؛ 
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الية املتأتية من املؤسسات حصيلة االستغالالت واألتاوى وحصص األر�اح، وكذلك املوارد وحصيلة املساهمات امل 

 واملقاوالت التا�عة ل�جهة أو املساهمة ف��ا ؛ 

 اإلمدادات املمنوحة من قبل الدولة أو األ�خاص االعتبار�ة ا�خاضعة للقانون العام؛ 

 حصيلة االق��اضات املرخص ��ا ؛ 

 دخول األمالك واملساهمات؛  

 حصيلة بيع املنقوالت والعقارات؛  

 والهبات والوصايا؛أموال املساعدات  

 مداخيل مختلفة واملوارد األخرى املقررة �� القوان�ن واألنظمة ا�جاري ��ا العمل. 
  

 القانون التنظي�ي لقانون ملالية -3

�� اطار تن�يل املقتضيات الدستور�ة ا�جديدة املتعلقة بمجال املالية العمومية، ومواكبة لدينامية ا�جهو�ة 

املتقدمة، نص القانون التنظي�ي لقانون املالية ع�� إعادة هي�لة التبو�ب امل��انيا�ي باالنتقال من مقار�ة 

ج واملشاريع مع تكريس البعد ا�جهوي وتمنح املدبر�ن معيار�ة للنفقات ا�� مقار�ة م��انياتية  قائمة ع�� ال��ام

حر�ة تامة للقيام بتحو�ل االعتمادات داخل نفس املشروع  او بتحو�لها ب�ن املشاريع امل�ونة لنفس ال��نامج 

 داخل نفس ا�جهة. 

 قوان�ن املالية - 4

من املوارد العادية لهذه تمثل املوارد الضر�بية املرصدة من طرف الدولة لفائدة ا�جهات ا�حصة االك�� 

االخ��ة، وتت�ون من حصة من حصيلة الضر�بة ع�� الشر�ات وحصة من حصيلة الضر�بة العامة ع�� الدخل 

و حصة من حصيلة الرسم ع�� عقود التأم�ن ، باإلضافة ا�� االعتمادات املالية من امل��انية العامة للدولة  طبقا  

 املتعلق با�جهات. 111.14ظي�ي رقم من القانون التن 188ملقتضيات املادة 

 . وتطبيقا ملقتضيات الفصل السالف الذكر ترصد هذه ا�حصص بموجب قوان�ن املالية

 حصص حصيلة الضر�بة ع�� الشر�ات والضر�بة ع�� الدخل املرصدة ل�جهات-أ      

موجب تم تخصيص حصة من حصيلة الضر�بة ع�� الشر�ات و الضر�بة ع�� الدخل لفائدة ا�جهات ب

. وقد حددت قوان�ن املالية املتتالية 1997ابر�ل  2املتعلق بتنظيم ا�جهات الصادر بتار�خ  47.96رقم * القانون 

 . 2015إ�� غاية سنة  1999% منذ سنة 1�سب �ل حصة م��ا �� 

الصندوق ا�خاص �حصيلة «و يتم ايداع هذه ا�حصص �� ا�حساب املرصد ألمور خصوصية  املس�ى 

، و الذي �عت�� وز�ر 2000-1999و ا�حدث بموجب قانون املالية لسنة » املرصدة ل�جهات حصص الضرائب

 الداخلية اآلمر بقبض موارده وصرف نفقاتھ.

املتعلق با�جهات ، فقد تم بموجب املادت�ن  111.14من القانون التنظي�ي رقم  188و تطبيقا ملقتضيات املادة 

الرفع من حص�ي الضر�بة ع�� الشر�ات والضر�بة ع�� الدخل  2016ة من قانون املالية للسنة املالي 14و 13

 % املرصودة من قبل. 1% ل�ل واحدة م��ا ، عوضا عن 2املرصدت�ن لفائدة ا�جهات ا�� �سبة 
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% من حص�ي 3، تم رفع ا�حصة املرصدة ل�جهات ا�� �سبة 2017و بموجب قانون املالية للسنة املالية 

 .2016% ال�ي �انت مطبقة سنة 2ر�بة ع�� الدخل املرصدت�ن عوض عن الضر�بة ع�� الشر�ات والض

% من حص�ي حصيلة 4يتوقع ان ترصد ل�جهات �سبة  2018كما ان مشروع قانون املالية للسنة املالية 

 % املطبقة حاليا.3الضر�بة ع�� الشر�ات والضر�بة ع�� الدخل املرصدت�ن عوض عن 

 ع�� عقود التأم�نحصة حصيلة الرسم املفروض  -ب     

من جمادى  12الصادر ��  2.58.1151 تم إحداث الرسم املفروض ع�� عقود التام�ن بموجب املرسوم رقم

 ) بتدو�ن النصوص املتعلقة بالت�جيل والتن��، كما تم �غي��ه وتتميمھ.1958د�سم��  24( 1378االخرة 

، تم رصد حصيلة الرسم املفروض 2007املالية  للسنة 43.06من قانون املالية رقم  6وعمال بمقتضيات املادة 

% لفائدة صندوق تنمية ا�جماعات ا�حلية وهيئا��ا، بحيث توزع هذه ا�حصيلة 13ع�� عقود التام�ن �� حدود 

 ع�� ا�جهات باعتبار عدد الس�ان.

ة هذا الرسم املتعلق با�جهات ح�� التنفيذ، تم الرفع من �سب 111.14وع�� إثر دخول القانون التنظي�ي رقم 

%  لفائدة "الصندوق ا�خاص �حصيلة حصص الضرائب 20% ا�� 13، من 2016، بموجب قانون املالية لسنة 

املرصدة ل�جهات" عوض" صندوق تنمية ا�جماعات ا�حلية وهيئا��ا" الذي تم حذفھ بموجب نفس قانون املالية 

 . 2016لسنة 

د التام�ن ع�� ا�جهات باعتبار عدد الس�ان بناء ع�� % من حصيلة الرسم املفروض ع�� عقو 20وتوزع �سبة 

 قرار يصدره الوز�ر امل�لف بالداخلية �عد  تأش��ة الوز�ر امل�لف باملالية.

---------------------------------------------------------------- 

با�جهات الذي ينص ع�� رصد حصة من الضر�بة املتعلق  111.14* تم ��خ هذا القانون و �غي��ه ب القانون التنظي�ي رقم 

 ع�� الشر�ات و الضر�بة ع�� الدخل مع الرفع من �سب هذه ا�حصص �ش�ل تدر���.

 %، كما ي��:80و لإلشارة، توزع ا�حصة املتبقية من حصيلة الرسم املفروض ع�� عقود التام�ن ، أي 

 % لفائدة امل��انية العامة؛ 50 -

 سسات التام�ن؛لفائدة صندوق تضامن مؤ  25% -

 لفائدة صندوق دعم التماسك االجتما��. 25% -

 مساهمة امل��انية العامة للدولة لفائدة ا�جهات -ج 

املتعلق با�جهات، ترصد لفائدة ا�جهات  111.14من القانون التنظي�ي رقم  188تطبيقا ألح�ام املادة 

مور خصوصية املس�ى "الصندوق ا�خاص مساهمة من امل��انية العامة لدولة يتم ايداعها با�حساب املرصد أل 

 �حصيلة حصص الضرائب املرصدة ل�جهات "
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مليون درهم لفائدة ا�جهات من  500 2تحو�ل مبلغ  2018و�� هذا الصدد يتوقع مشروع قانون املالية لسنة 

  .طرف امل��انية العامة من خالل ا�حساب املرصد ألمور خصوصية السالف الذكر

 مقتضيات تنظيمية لتوزيع حصص الضرائب والرسوم املرصدة ل�جهات  -5

يتم توزيع حصص حصيلة الضر�بة ع�� الشر�ات والضر�بة ع�� الدخل و حصة حصيلة الرسم املفروض 

ع�� عقود التأم�ن و مساهمة امل��انية العامة للدولة لفائدة ا�جهات سنو�ا �� إطار العمليات امل��مجة با�حساب 

 " صيلة حصص الضرائب املرصدة ل�جهاتألمور خصوصية املس�ى "الصندوق ا�خاص �ح املرصد

   أ- توزيع حصيلة حصص الضر�بة ع�� الشر�ات والضر�بة ع�� الدخل 

،كما وقع �غي��ها وتتميمها  2000-1999للسنة املالية  26.99من قانون املالية رقم  30طبقا ملقتضيات املادة  

يتم  توزيع حصة حصيلة الضر�بة ع�� الشر�ات  2016للسنة املالية  70.15من قانون املالية  22باملادة 

 �جهات وفق الشروط التالية:وحصيلة الضر�بة ع�� الدخل املرصدة ل�جهات سنو�ا ع�� م��انيات ا

 من موارد الصندوق توزع ع�� ا�جهات بالتساوي؛ 50% -

 من موارد الصندوق توزع ع�� ا�جهات بمقت�ىى نص تنظي�ي؛ 50% -

، فان الشق الثا�ي من 1999نون�� 3ووفقا ملشروع املرسوم املوقع ب�ن وزارة الداخلية  وو زارة املالية بتار�خ 

 انيات ا�جهات وفق الشروط التالية :هذه املوارد  يوزع ع�� م�� 

توزع حسب عدد الس�ان القانوني�ن ل�ل جهة ا�حدد برسم آخر إحصاء عام رس�ي للس�ان   و  75% -

 السك�ى؛

 توزع حسب مساحة �ل جهة. 25% -
 

 ب- توزيع حصة حصيلة الرسم املفروض ع�� عقود التام�ن 

% من حصيلة الرسم  20�سبة  2016املالية للسنة  70-15من قانون املالية رقم  11خصصت املادة   

املفروض ع�� عقود التام�ن لفائدة ا�جهات، من خالل " الصندوق ا�خاص �حصيلة حصص الضرائب املرصدة 

 .2000-1999من قانون املالية لسنة  30ل�جهات" ا�حدث بمقت�ىى املادة 

يصدره الوز�ر امل�لف بالداخلية �عد وتوزع هذه ا�حصة ع�� ا�جهات باعتبار عدد الس�ان، بناء ع�� قرار  

  تأش��ة الوز�ر امل�لف باملالية.

 ج- توزيع مساهمات امل��انية العامة للدولة ب�ن ا�جهات

) بتحديد معاي�� 2015د�سم��  30( 1437من ر�يع األول  18الصادر ��  2.15.997بناء ع�� املرسوم رقم  

ا�جهات، توزع مساهمات امل��انية العامة املرصدة ل�جهات بمقت�ىى توزيع مساهمات امل��انية العامة للدولة ب�ن 

 قوان�ن املالية وفق املعاي�� التالية:

 بالتساوي ع�� ا�جهات؛     %50 -
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 بناء ع�� عدد س�ان ا�جهة؛    %37.5 -

   بناء ع�� مساحة ا�جهة.  %12.5 -

 اآلليات امل��انياتية لتمو�ل ا�جهات
 

 ا�حسابات ا�خصوصية ل�خز�نة  .1

 111-14من القانون التنظي�ي رقم  234و 229من الدستور والفصول   142تطبيقا ملقتضيات الفصل 

للسنة املالية   70.15املتعلق با�جهة ، تم احداث حساب�ن مرصدين ألمور خصوصية بمقت�ىى قانون املالية رقم 

 و�تعلق االمر ب: 2016

 صندوق التأهيل االجتما��  -أ 

من قانون املالية  19من الدستور، بموجب املادة  142تم إحداث هذا الصندوق ، املنصوص عليھ �� الفصل  

) سنة، املتعلقة �سد ال�جز �� مجاالت 12، و يرمي إ�� ضبط حسابات  العمليات، ملدة اثنا عشرة (2016لسنة 

من القانون التنظي�ي رقم  229ام املادة التنمية البشر�ة  والبنيات التحتية األساسية والتجه��ات طبقا ألح�

 املتعلق با�جهات، و��ون رئيس ا�ح�ومة، اآلمر بقبض موارده وصرف نفقاتھ. 111.14

 :و يتضمن هذا ا�حساب 

 : �� ا�جانب الدائن  

 املبالغ املدفوعة من امل��انية العامة؛ -

العمومية إلنجاز عمليات املبالغ املدفوعة من طرف ا�جماعات ال��ابية واملؤسسات واملنشآت  -

 التأهيل االجتما�� ل�جهات؛

 املساهمات ا�ختلفة؛ -

 مداخيل مختلفة؛ -

 الهبات والوصايا. -

 �� ا�جانب املدين : 

 النفقات املتعلقة بال��و�د باملاء الصا�ح للشرب والكهر�اء؛ -

 النفقات املتعلقة بالقضاء ع�� السكن غ�� الالئق؛ -

 النفقات املتعلقة ب��امج ال�حة؛ -

 النفقات املتعلقة ب��امج ال��بية؛ -

 النفقات املتعلقة بإنجاز شب�ات الطرق واملواصالت؛ -

 املبالغ املدفوعة ا�� امل��انية العامة. -
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، ان 111- 14من القانون التنظي�ي السالف الذكر رقم  230و يمكن لرئيس ا�ح�ومة، طبقا ألح�ام املادة 

 مساعدين بقبض موارد و صرف نفقات ا�حساب املذ�ور.�ع�ن،  بموجب قرار،  والة ا�جهات امر�ن 
 

 

 صندوق التضامن ب�ن ا�جهات  -ب 

من قانون  20من الدستور،  بمقت�ىى املادة  142تم احداث هذا ا�حساب، املنصوص عليھ �� الفصل 

ما بي��ا ، من أجل التوزيع املت�ا�� للموارد ب�ن ا�جهات �غية التقليص من التفاوتات في 2016املالية لسنة 

 و��ون وز�ر الداخلية اآلمر بقبض موارده وصرف نفقاتھ.

 :و�تضمن هذا ا�حساب

 : �� ا�جانب الدائن  

 مساهمات ا�جهات ال�ي تتوفر ع�� موارد هامة؛  -

 املساهمات ا�ختلفة؛ -

ا�جهو�ة املبالغ املدفوعة من طرف ا�جماعات ال��ابية واملؤسسات واملنشآت العمومية إلنجاز عمليات التنمية  -

 �� إطار التضامن ب�ن ا�جهات؛

 املبالغ املدفوعة من امل��انية العامة؛ -

 املوارد ا�ختلفة؛ -

 .الهبات والوصايا -
 

 �� ا�جانب املدين: 
 

املبالغ املدفوعة ا�� م��انيات ا�جهات ال�ي تواجھ خصاصا �� مواردها واملوجهة لتمو�ل مشاريع  -

 التنمية ا�جهو�ة؛

إشارة ا�جماعات ال��ابية واملؤسسات واملنشآت العمومية إلنجاز  املبالغ املوضوعة رهن -

 عمليات التنمية ا�جهو�ة �� إطار التضامن ب�ن ا�جهات؛

 املبالغ املدفوعة ا�� امل��انية العامة. -
 

 

  الصندوق ا�خاص �حصيلة حصص الضرائب املرصدة ل�جهات -ج

وذلك  للتمكن من  ضبط  2000-1999املالية لسنة من قانون  30تم إحداث هذا ا�حساب بموجب املادة 

حسابات العمليات املتعلقة برصد حصيلة ا�حصص املرصدة ل�جهات من الضر�بة ع�� الشر�ات والضر�بة 

العامة ع�� الدخل ومن توزيع هذه ا�حصيلة ع�� م��انيات ا�جهات باإلضافة ا�� مساهمة الدولة كما هو 

و��ون الوز�ر امل�لف بالداخلية هو  قانون التنظي�ي املتعلق با�جهات،من ال 188منصوص عليھ �� املادة 

 اآلمر بصرف نفقاتھ وقبض موارده.
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 و يتضمن هذا ا�حساب:

 �� ا�جانب الدائن:

 حصيلة ا�حصة املرصدة ل�جهات من الضر�بة ع�� الشر�ات؛ -

 حصيلة ا�حصة املرصدة ل�جهات من الضر�بة العامة ع�� الدخل؛ -

من قانون املالية رقم  11من حصيلة الرسم املفروض ع�� عقود التأم�ن ا�حددة باملادة  20% -

 املتعلق با�جهات؛ 111.14من القانون التنظي�ي رقم  188وفقا للمادة  2016للسنة املالية  70.15

�ي من القانون التنظي 188املساهمات من امل��انية العامة للدولة كما هو مشار ال��ا �� املادة  -

 املتعلق با�جهات؛ 111.14السالف الذكر رقم 

 املبالغ املدفوعة من امل��انية العامة؛ -

 املساهمات ا�ختلفة؛ -

 املوارد ا�ختلفة؛ -

 الهبات والوصايا. -

وتخصص مداخيل هذا الصندوق لتمو�ل املشاريع والعمليات ال�ي تدخل ضمن اختصاصاتھ ا�جهات وال�ي 

 ��دف اساسا ا��:

 االقتصادية واالجتماعية؛التنمية  -

 التنمية القرو�ة؛ -

 حماية البيئة؛ -

 تأهيل قطاع النقل؛ -

 ا�عاش الثقافة؛ -

 خلق فرص الشغل. -
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 استثمارات المقاوالت والمؤسسات العمومیة
1 

التنفيذي للدولة، فإ��ا مطالبة، من خالل  تفعيل الرؤ�ة ا�جديدة لتدب�� باعتبار أن املؤسسات واملقاوالت العمومية تمثل الذراع 

املشاريع العمومية، بتعز�ز فعالية استثمارا��ا والرفع من أثرها �� خلق ال��وة وفرص الشغل وتحس�ن ظروف عيش املواطن�ن 

 ع�� توف�� خدمات جيدة ذات �لفة وآجال �سليم مناسبة.

ع معاي�� محددة مسبقا وموحدة لتحديد األولو�ات وانتقاء املشاريع وضمان التقائي��ا وتتبع تنفيذها وتنب�ي هذه املقار�ة ع�� وض

وتقييم آثارها. و�تعلق األمر أساسا با�حرص ع�� توفر جميع املشاريع العمومية ع�� دراسات قبلية تحدد �ش�ل دقيق مردودي��ا 

لشروط املسبقة الضرور�ة �حسن إنجازها من حيث أولو���ا وتمو�لها االقتصادية واالجتماعية والتأكد أ��ا �ستجيب ل�ل ا

والوضعية القانونية لوعا��ا العقاري وتحديد الطر�قة املث�� إلنجازها ع�� التقييم املمن�ج �خيار ال�جوء للشراكة واألنواع األخرى 

 من التحالفات مع القطاع ا�خاص.

ارات من خالل االنفتاح ع�� القطاع ا�خاص و��جيعھ ع�� الشرا�ات ب�ن باإلضافة إ�� دورها الفعال �� ��جيع االستثم

القطاع�ن العام وا�خاص، فإن املؤسسات واملقاوالت العمومية �ساهم بصفة مباشرة �� ا�جهود االستثماري العمومي بنسبة 

 %.65تفوق 

 740.247ت العمومية حيث بلغت ما مجموعھ عرفت السنوات العشر األخ��ة ارتفاع استثمارات املؤسسات واملقاوال وهكذا فقد 

مليون درهم، م�جلة  72.675ما قدره  2016. وقد بلغ مجموع استثمارا��ا خالل سنة 2016-2006مليون درهم خالل الف��ة 

 79.421( 2015% مقارنة �سنة 8,5وانخفاضا �سبتھ  2016-2010% خالل الف��ة 1بذلك �سبة نمو سنوي متوسط يناهز 

مليون درهم)، باإلضافة إ��  77.545( 2012) يمكن ر�طھ باألساس إ�� بلوغ عتبة جديدة من االستثمار منذ سنة مليون درهم

 ن�ج �عض املشاريع املهي�لة مثل الطرق السيارة والنقل السك�ي والبنيات التحتية للموا�ئ واملطارات.

جهات االس��اتيجية للدولة لتغطية القطاعات ا�حيو�ة ويعكس هذا ا�جهود االستثماري للمؤسسات واملقاوالت العمومية التو 

سيتم توج��ها لقطاعات البنيات التحتية والنقل واملاء والطاقة واملعادن،  2018% من استثمارا��ا لسنة 90حيث أن ما يقارب 

 فضال عن قطاعات اإلس�ان والقطاعات املالية واالجتماعية وال��بو�ة.

مليون درهم، م�جال  107.579ما يناهز  2018ات واملقاوالت العمومية املتوقع خالل سنة كما يبلغ حجم استثمارات املؤسس

حينة لسنة 1بذلك ارتفاعا طفيفا �سبتھ 
ُ
مليون درهم). و�فصل ا�جدول التا��  106.359( 2017% مقارنة بالتوقعات ا�

 مية:بالنسبة ألبرز املؤسسات واملقاوالت العمو  2018االستثمارات املتوقعة لسنة 

 المؤسسات والمقاوالت العمومیة  :ثالثال المحور
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المبلغ (ملیون الدرھم)المؤسسات أو المقاوالت العمومیة
000 15المجمع الشریف للفوسفاط

075 13المكتب الوطني  للكھرباء والماء الصالح للشرب
000 10صندوق االیداع والتدبیر
000 7صندوق التمویل الطرقي

828 6المكتب الوطني للسكك الحدیدیة
191 6مجموعة التھیئة العمران

430 3الشركة الوطنیة للطرق السیارة بالمغرب
000 2شركة التھیئة لتنمیة مدینة الرباط

055 44مؤسسات ومقاوالت عمومیة أخرى

579 107مجموع القطاع
 

�جميع جهات اململكة مقارنة بإنجازات سنة  2018املتوقعة لسنة  التوزيع ا�جهوي لالستثماراتعالوة ع�� ذلك، سيتحسن 

تطوان  -�� جميع ا�جهات باستثناء ا�جهة الشرقية وجهة طنجة  2017. كما يالحظ نفس التحسن مقارنة بتوقعات سنة 2016

ت، و�الرغم من انخفاض سطا -ا�حسيمة الت�ن ستنخفض حص��ما بنقطت�ن ونقطة واحدة ع�� التوا��. أما جهة الدار البيضاء  -

 %.28، فإن حص��ا ستبقى مستقرة �� حدود 2017مقارنة �سنة  2018توقعات استثمارا��ا لسنة 

 -كما ي��ز هذا التوزيع أيضا إعادة التوازن �� توزيع حصص استثمارات ا�جهات، حيث ستشهد �ل من جهة الدار البيضاء 

تافياللت ارتفاعا �� حصة �ل  -ماسة وجهة درعة  -آسفي وجهة سوس  -القنيطرة وجهة مراكش  -سال  -سطات وجهة الر�اط 

 .2018% سنة 3% و 5و  %10% و 23% و 28إ��  2016% سنة 1% و 3% و 9% و 22% و 27م��ا لتنتقل ع�� التوا�� من 

لفائد��ا، مع مراعاة ضبط املديونية ال�ي  باإلمدادات املالية للدولة وكذلك بالتمو�ل ا�خار�� مواكبة هذه االستثماراتوتتم 

 % من الناتج الداخ�� ا�خام عند ��اية الوالية ا�حالية وذلك تماشيا مع التوجهات ا�ح�ومية.60يجب أن ال تتعدى 

ها تنفيذ برامجوتجدر اإلشارة إ�� أن الديون ا�خارجية للمؤسسات واملقاوالت العمومية يتم التعاقد �شأ��ا ع�� أساس حاجيات 

حيث يتم ذلك �عد دراسة معمقة حول قدر��ا ع�� �سديد هذه الديون وكذا �عد الدراسة واملوافقة عل��ا من طرف  االستثمار�ة

مجالسها التداولية و�عد مصادقة وزارة االقتصاد واملالية. وهكذا فإن التجاء املؤسسات واملقاوالت العمومية إ�� التمو�ل 

بطر�قة متحكم ف��ا حيث تن�ج سياسة ��دف إ�� إرساء توازن ب�ن مواردها الداخلية وا�خارجية ا�خار�� لتغطية حاجيا��ا يتم 

مع مراعاة إعطاء األولو�ة للديون ال�ي تمنح �شروط مالية متم��ة وتفضيلية (حجم الديون و�سبة الفائدة واألهلية وفارق 

 ف.االس��الك) خاصة تلك املتعاقد عل��ا مع الدائن�ن متعددي األطرا

و�� إطار إعادة النظر �� النموذج التنموي للمغرب و�النظر إ�� أن املغرب حقق ح�ى اآلن معدالت لالستثمار جد مرتفعة مقارنة 

بما هو معمول بھ عامليا، فإنھ يتم التفك�� حاليا �� وضع آليات ملواجهة التحديات املطروحة �� مجال االستثمارات العمومية 

ية هذه االستثمارات وكذا آثارها ع�� النمو والتشغيل. هذا باإلضافة إ�� ضرورة التوجھ نحو �عبئة قصد تقو�ة نجاعة ومردود
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االستثمارات املنتجة وتوج��ها لالستغالل األمثل من خالل مشاريع �� إطار الشراكة ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص ال�ي �ش�ل 

 البنيات التحتية وإثراء عرض ا�خدمات العمومية. وسيلة لتنويع مصادر تمو�ل االستثمارات العمومية وإنجاز

 العمومیة والمقاوالت المؤسسات مدیونیة
 ضمان أجل من العمومية واملقاوالت املؤسسات إل��ا أت�ج ال�ي املوارد من واحدة وا�خار��، الداخ�� شق��ا �� االستدانة �عد

 استثمارات مواكبة أجل من �عبأ الضرور�ة املالية املوارد هذه أن إ�� اإلشارة وتجدر .الك��ى  الهي�لية مشاريعها تمو�ل

 قدره ما 2016-2012 الف��ة برسم امل��اكمة اإلنجازات بلغت حيث متواصال نموا �عرف ال�ي العمومية واملقاوالت املؤسسات

 االعتماد يمكن ال أنھ العلم مع درهم، مليار 117,6 قدره الف��ة نفس خالل ا�خارجية للديون  مبلغ مقابل درهم مليار 373,8

 (إعانات للدولة العامة امل��انية تحو�الت وع�� االستثمار مجموع من 30% حوا�� تمثل ال�ي الذاتية املوارد ع�� فقط

 الديون  فإن ذلك، إ�� و�اإلضافة االستثمارات. هذه لتمو�ل )2016-2012 الف��ة خالل درهم مليار 66 بقيمة لالستثمار

 وكذا وآثارها االستثمارات هذه �جدوى  معمقة دراسة �عد �شأ��ا التعاقد يتم العمومية واملقاوالت للمؤسسات ا�خارجية

 الهيئات لهذه التداولية ا�جالس طرف من عل��ا واملوافقة الدراسة �عد وذلك الديون  هذه �سديد ع�� الهيئات هذه قدرة

 واملالية. االقتصاد وزارة ومصادقة

 بحيث ف��ا متحكم بطر�قة يتم حاجيا��ا لتغطية ا�خار�� التمو�ل إ�� العمومية واملقاوالت املؤسسات �جوء فإن وللتذك��،

 �شروط تمنح ال�ي للديون  األولو�ة إيالء يتم كما .وا�خارجية الداخلية املوارد ب�ن التوازن  تحقيق إ�� ترمي سياسة تن�ج

 الدائن�ن مع عل��ا املتعاقد تلك خاصة االس��الك) وفارق  واألهلية الفائدة و�سبة الديون  (حجم وتفضيلية متم��ة مالية

 مدير�ةو   وا�خوصصة العامة املنشآت (مدير�ة واملالية االقتصاد لوزارة املعنية املدير�ات و�عمل األطراف. متعددي

 طرف من إل��ا املوجهة االستدانة طلبات ع�� املوافقة قبل بي��ا فيما بالتشاور  امل��انية) ومدير�ة ا�خارجية واملالية ا�خز�نة

وتجدر اإلشارة إ�� أن اختيار طرق تمو�ل املؤسسات واملقاوالت العمومية يأخذ �ع�ن االعتبار  العمومية. واملقاوالت املؤسسات

 ي��ا املالية، خاصة ع�� تنويع مصادر تمو�لها بما �� ذلك االلتجاء للتمو�الت التفضيلية.ا�حفاظ ع�� وضع

القيام بانتقاء دقيق للمشاريع املر�حة للتمو�ل بحيث  �عد إال ا�خار�� التمو�ل إ�� االلتجاء حالة �� الدولة ضمانة تمنح وال

قتصادي للبلد وال�ي �شرف ع�� إنجازها مؤسسات ومقاوالت عمومية ال يتم اختيار سوى تلك ال�ي لها أثر إيجا�ي ع�� النسيج اال

 ذات وضعية مالية مطمئنة وال�ي سبق لها أن أثبتت قدر��ا ع�� اإلدارة النشيطة لديو��ا وع�� اح��امها ملواعيد سدادها.

. و�مثل 2015يار درهم �� متم مل 301مليار درهم مقابل  312,3ما قدره  2016وقد بلغ مخزون الدين ا�خار�� العمومي �� متم 

من ديون  54%و من دين ا�خز�نة  46%و�ت�ون بنسبة  2016من الناتج الداخ�� ا�خام �� متم  30,8%هذا الدين �سبة 

من ديون املؤسسات واملقاوالت  68%. و�شمل ضمانة الدولة )مليار درهم (168,7املؤسسات واملقاوالت العمومية 

 مليار درهم. 171,4ما قدره  2017. وقد بلغ مخزون الدين ا�خار�� للمؤسسات واملقاوالت العمومية مع متم يونيو العمومية
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مليون درهم. وهذا ما �عكس  72.675ما مجموعھ  2016بلغت استثمارات املؤسسات واملقاوالت العمومية خالل سنة كما 

والت العمومية وال�ي يتم تمو�لها أساسا بواسطة مواردها الذاتية مجهودات االستثمار املبذولة من طرف املؤسسات واملقا

 وإمدادات امل��انية العامة للدولة وكذا املديونية.

باإلضافة إ�� املكتب الشر�ف للفوسفاط،  املؤسسات واملقاوالت العمومية ا�خمس األك�� استدانةوتجب اإلشارة إ�� أن حصة 

 :2016ع خالل سنة % من مجموع استثمارات القطا42,5بلغت 

 مليون درهم؛ 10.872   ا�جمع الشر�ف للفوسفاط: -

 مليون درهم؛ 10.213   املكتب الوط�ي للكهر�اء واملاء الصا�ح للشرب: -

 مليون درهم؛ 5.796   املكتب الوط�ي للسكك ا�حديدية: -

 مليون درهم؛ 1.817    صندوق تمو�ل الطرق: -

 مليون درهم؛ 1.690            الشركة الوطنية للطرق السيارة باملغرب: -

 مليون درهم.505             الو�الة املغر�ية للطاقة املستدامة: -

 

وقد قامت هذه املؤسسات واملقاوالت العمومية بإنجاز أو بمواصلة إنجاز مجموعة من املشاريع من بي��ا الوحدة األو�� لتثم�ن 

للطاقة الشمسية بورزازات وإعطاء انطالقة أشغال �شييد  Iوتدش�ن الشطر األول من مشروع نور  الفوسفاط با�جرف األصفر

من برنامج الطاقات املتجددة ومواصلة إنجاز مشروع ا�خط فائق السرعة الرابط ب�ن طنجة  IIIونور  IIالشطر�ن األخر�ن نور 

برشيد  -ومراكش وإنجاز مشروع الطر�ق السيار تيط مليل والدارالبيضاء واستكمال تثنية املقطع السك�ي الرابط ب�ن سطات 

 برشيد... -وتثليث مقطع الطر�ق السيار الدارالبيضاء 

ومن أجل التحكم �� دين املؤسسات واملقاوالت العمومية ا�خمس األك�� استدانة من ا�خارج، تم البدء �� تنفيذ خارطة طر�ق 

ة لهذه الهيئات من أجل تدارس وضعي��ا املالية ومستوى مديوني��ا والتداب�� �عقد اجتماعات مع مختلف ممث�� األقطاب املالي

ال�ي يجب اتخاذها �� إطار التدب�� النشيط لديو��ا والبحث عن سبل وآليات بديلة للتمو�ل وعن إم�انية وضع نماذج 

 ن إنجازا��ا.اقتصادية جديدة لتنفيذ أ�شط��ا مع مراعاة شروط استدام��ا وتحقيق نجاعة أدا��ا وتحس�
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 العمومیة والمقاوالت المؤسسات مردودیة تحسین
1 

�� الدينامية االقتصادية واالجتماعية ال�ي �عرفها املغرب يتطلب حتما تقو�ة  تحس�ن أداء مساهمة ا�حفظة العموميةإن 

املنجزات العملية واملالية مل�ونات هذه ا�حفظة وذلك من خالل عصرنة ح�ام��ا وتكريس شفافي��ا. كما أن تدب�� هذه ا�حفظة 

��ه باملوازاة مع املهام األخرى ال�ي تقوم ��ا الدولة مرتبط برؤ�ة مهي�لة ومندمجة لدور الدولة املساهمة الذي يجب إبرازه وتأط

 تجاه ا�حفظة العمومية (دور املوجھ االس��اتي�� وضامن املرفق العام ودور املراقب...).

و�تج�� الدور الر�ادي للمؤسسات واملقاوالت العمومية ومساهم��ا الفّعالة �ش�ل وا�ح �� أبرز مؤشرات أدا��ا (االستثمار ورقم 

امالت والقيمة املضافة واألصول واألر�اح وحصص األر�اح)، وكذا �� مؤشرات �شاطها العمليا�ي ال�ي �عرف تحسنا مضطردا املع

 .2016حيث �جلت أبرز املؤشرات االقتصادية واملالية لهذه الهيئات، تطورات إيجابية خالل سنة 

ولة، فإن هذه األخ��ة تظل حر�صة ع�� أن ال ي�ون لهذه �� م��انية الد مساهمة املؤسسات واملقاوالت العموميةوفيما يخص 

التحو�الت أثر سل�ي ع�� نجاعة س�� هذه الهيئات وتطورها حيث يتم تحديد مبلغ مساهم��ا �� امل��انية العامة للدولة �ل سنة، 

ة �� ا�خز�نة واح��ام املؤشرات أخذا �ع�ن االعتبار الوضعية املالية لهذه الهيئات (النتيجة الصافية املوجبة ومدى وفرة السيول

املالية...) وكذا حاجيات التمو�ل للمؤسسات واملقاوالت العمومية ال�ي ستمك��ا من إنجاز برامجها االستثمار�ة متعددة السنوات 

 �� أحسن الظروف.

% حيث ساهمت هذه 7,8بنسبة  2016و  2010وقد انخفض مجموع املوارد املتأتية من املؤسسات واملقاوالت العمومية ما ب�ن 

. ويعزى ذلك أساسا 2016-2010مليون درهم خالل الف��ة  10.157الهيئات �� امل��انية العامة للدولة بمبلغ سنوي متوسط قدره 

إ�� تراجع مساهمات �عض املؤسسات واملقاوالت العمومية م��ا ا�جمع الشر�ف للفوسفاط وذلك ارتباطا بالوضعية غ�� املواتية 

� و�الرغم من ذلك حافظ ا�جمع ع�� م�انتھ. كما �عزى انخفاض املساهمات إ�� تراجع مساهمة شركة اتصاالت للسوق الدو�

. إال أن هذه االنخفاضات قابل��ا مساهمات 2016املغرب وكذا إ�� عدم مساهمة مجموعة صندوق اإليداع والتدب�� خالل سنة 

 كتب الصرف.إضافية من طرف الو�الة الوطنية لتقن�ن املواصالت وم

مليون درهم  10.000ما قدره  2018وتناهز توقعات املوارد املتأتية من املؤسسات واملقاوالت العمومية برسم قانون املالية لسنة 

مليون درهم). ويعزى هذا االرتفاع أساسا إ�� تزايد مساهمة  9.067,3( 2017% مقارنة بتوقعات قانون املالية لسنة 10أي بز�ادة 

وطنية للمحافظة العقار�ة وامل�ح العقاري وا�خرائطية ارتباطا بالتطور اإليجا�ي ملداخيلها. و�تمثل أهم املساهم�ن �� الو�الة ال

َجّمع الشر�ف  3.000الو�الة الوطنية للمحافظة العقار�ة وامل�ح العقاري وا�خرائطية (
ُ
مليون درهم برسم عائدات االحت�ار) وا�

 مليون درهم). 520مليون درهم) واملكتب الوط�ي للمطارات ( 590رسم األر�اح) و�نك املغرب (مليون درهم ب 2.000للفوسفاط (

�عدم نجاعة املقارنة ب�ن إمدادات الدولة للمؤسسات واملقاوالت العمومية واملداخيل اآلتية من هذه و�جدر التذك�� 

�� شمولي��ا وعدم اعتمادها �أساس موضو�� للتحليل حيث أن انخفاض املوارد املتأتية من �عض املؤسسات  الهيئات

واملقاوالت العمومية ليس لھ أي تأث�� ع�� ارتفاع اإلمدادات املمنوحة ملؤسسات ومقاوالت عمومية أخرى والعكس �حيح بما 

ة ال�ي يتطلب �شاطها دعما ماليا من قبل الدولة، إما �ش�ل مؤقت عند أن األمر ال يتعلق بنفس املؤسسات واملقاوالت العمومي
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تمو�ل االستثمارات الهي�لية أو �ش�ل دائم عندما يتعلق األمر با�خدمات ال�ي يوفرها املرفق العمومي (ال�حة والتعليم والبنيات 

 التحتية...).

ت العمومية مرتبطة أساسا بتوجهات السياسات العمومية ال�ي وهكذا فإن التحو�الت املالية للدولة لفائدة املؤسسات واملقاوال 

��دف إ�� الرفع من العرض �� ما يخص البنيات التحتية وا�خدمات العمومية ال�ي تؤم��ا الهيئات املذ�ورة، وكذا القيام بأ�شطة 

 املرفق العمومي ال�ي �انت سابقا ع�� عاتق اإلدارة.

ادات املقدمة إ�� املؤسسات واملقاوالت العمومية عرفت تحوال ملموسا حيث يتم بذل كما تجدر اإلشارة إ�� أن نوعية اإلمد

مجهودات كب��ة ل��شيد النفقات العمومية وال سيما تلك املتعلقة بالتحو�الت امل��مجة لفائدة املؤسسات واملقاوالت العمومية 

، لصرف اإلمدادات املذ�ورة بناء ع�� برنامج توق�� 2013�� إطار امل��انية العامة للدولة حيث تم وضع مسطرة جديدة منذ سنة 

كما تخضع هذه اإلمدادات  .يأخذ �ع�ن االعتبار متوفرات ا�خز�نة لدى الهيئات املعنية وأداءا��ا املتوقعة وحاجا��ا من السيولة

 ملن�جية وا�حة يتم تطو�رها بما يخدم دور هذه املؤسسات �� التنمية االقتصادية للبالد.

لدعم ا�جهودات االستثمار�ة ذات البعد االس��اتي�� وعمليات إعادة الهي�لة أو تقو�ة الوضعية  هذه اإلمدادات أساسا وتوجھ

املالية للمؤسسات واملقاوالت العمومية وذلك من خالل الرفع من رأسمالها �� إطار عقود برامج ومخططات تو�ح بدقة ال��امات 

 وتضع من�جية للتتبع املنتظم لتنفيذ هذه ا�خططات وعقود ال��امج. املؤسسات املعنية وال��امات الدولة

، فإن هذه املؤسسة تقوم برسم �ل سنة الو�الة الوطنية للمحافظة العقار�ة وامل�ح العقاري وا�خرائطيةأما فيما يخص 

ث للو�الة وال�ي تنص ع�� أن الو�الة ا�حد 58-00من القانون رقم  11مالية، باملساهمة �� امل��انية العامة للدولة بموجب املادة 

 �ساهم �� امل��انية العامة للدولة.

و�� هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إ�� أن الو�الة الوطنية للمحافظة العقار�ة وامل�ح العقاري وا�خرائطية قد ساهمت �� امل��انية 

ة بذلك من�� تصاعديا يتما�ىى مع ارتفاع م�جل 2016-2006مليون درهم سنو�ا خالل الف��ة  1.590العامة للدولة بمعدل 

 مداخيل الو�الة خالل هذه الف��ة بفعل انتعاش قطاع العقار خاصة.

مليون درهم وذلك عالقة باملن��  3.000ما قدره  2018و�توقع أن تبلغ مساهمة الو�الة �� امل��انية العامة للدولة خالل سنة 

من رسومات النقول العقار�ة من  2016واملا�� للو�الة ع�� إثر الرفع، منذ نون��  اإليجا�ي الذي �جلتھ مؤشرات األداء العمليا�ي

% مما ترتب عنھ ارتفاع مداخيل الو�الة. كما �عزى هذا االرتفاع أيضا إ�� إيجابيات 50م�جال بذلك ارتفاعا بنسبة  1,5إ�� % 1%

امللفات، وأدى بالتا�� إ�� استخالص أسرع للرسوم  نظام ا�ح�امة ا�جديد �� التدب��، الذي ساهم �� �سريع وت��ة معا�جة

 والواجبات، مما أ�عش مداخيل املؤسسة.

مقابل ت�اليف  2018مليار درهم خالل سنة  6مليار درهم و  5,8ما قدره  2017و�توقع أن يبلغ رقم معامالت الو�الة برسم سنة 

 مليار درهم. 1,5هم باإلضافة إ�� رصيد خز�نة سيناهز مليار در  2,4مليار درهم واستثمارات ستناهز  2,4استغالل ستبلغ 
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��مجة برسم سنة  3و�التا�� فإن مساهمة الو�الة بمبلغ 
ُ
، تظل منطقية بالنظر إ�� 2018مليار درهم �� امل��انية العامة للدولة امل

وأن فرضية اضطرار الو�الة لالق��اض رقم معامالت الو�الة خاصة وأ��ا تأخذ �ع�ن االعتبار مختلف االل��امات املالية للو�الة 

 لصرف هذا املبلغ لفائدة امل��انية العامة تظل �عيدة عن واقع إنجازا��ا املالية.
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 العمومیة والمقاوالت المؤسسات ھیكلة إعادة
1 

وإنجاز مجموعة من املؤسسات واملقاوالت العمومية �� الدينامية االقتصادية واالجتماعية، تتم بلورة  من أجل �عز�ز دور 

اإلصالحات الهي�لية البارزة وذلك من خالل �سريع إنجاز برامجها االستثمار�ة وتحس�ن أداءها ع�� ا�خصوص فيما يتعلق 

 وا�خاص وكذا إرساء تدب�� �شيط للمحفظة العمومية. العام القطاع�ن ب�ن الشراكة إ�� بأسلوب ح�ام��ا وال�جوء

للدولة ع�� املؤسسات واملقاوالت العمومية، الذي يندرج  علق با�ح�امة واملراقبة املاليةمشروع القانون املتوهكذا، ��دف 

ضمن ال��نامج ا�ح�ومي، إ�� �عز�ز املمارسات ا�جيدة �ح�امة املؤسسات واملقاوالت العمومية والدفع ��ا إ�� مرتبة أر�� من حيث 

املراقبة املالية للدولة ع�� هذه الهيئات بتوج��ها نحو تقييم ا�حاسبة والشفافية. و�طمح املشروع كذلك إ�� تحس�ن نجاعة 

األداء والوقاية من ا�خاطر وذلك، ع�� ا�خصوص، من خالل توضيح أهداف املراقبة ومسؤوليات الفاعل�ن واعتماد تصنيف 

لذكر وذلك �عد االستشارة جديد ومالئم للمراقبة. وتجدر اإلشارة إ�� أنھ قد تمت الصياغة ال��ائية ملشروع القانون السلف ا

. كما تم تقديم مشروع القانون السالف الذكر �� 2017-2016العمومية و�التشاور مع مصا�ح األمانة العامة ل�ح�ومة خالل 

 وكذا دراسة مالحظات واق��احات القطاعات الوزار�ة �شأنھ. 2017أكتو�ر  19اجتماع ا�جلس ا�ح�ومي بتار�خ 

ميثاق املمارسات ا�جيدة �ح�امة املؤسسات واملقاوالت ن خمس سنوات من دخول مقتضيات ومن جهة أخرى و�عد أك�� م

ح�� التنفيذ، تم ��جيل تطورات ملموسة فيما يخص تدعيم انتظام وت��ة عقد اجتماعات األجهزة التداولية،  العمومية

ح�امة (ميثاق األخالقيات والنظام الداخ�� وإحداث ال�جان املتخصصة املنبثقة عن هذه األجهزة وكذا املصادقة ع�� وثائق ا�

لألجهزة التداولية...) واملصادقة ع�� القوائم املالية للغالبية العظ�ى من املؤسسات واملقاوالت العمومية. وسيتم خالل الف��ة 

مومية وإدراج الع واملقاوالت أشغال تحي�ن وإغناء مقتضيات ميثاق املمارسات ا�جيدة �ح�امة املؤسسات انطالق 2017-2018

 إجراءات جديدة من أجل مالءمتھ مع املقتضيات ذات الصلة املنصوص عل��ا �� مشروع القانون املتعلق با�ح�امة واملراقبة

والتنمية االقتصادية  التعاون  العمومية وكذا إدراج املستجدات ال�ي اعتمد��ا منظمة املؤسسات واملقاوالت ع�� للدولة املالية

 ح�امة الهيئات املذ�ورة. ا�جديدة حول  التوج��ية للمبادئ 2015�عد �شرها سنة 

الشراكة ب�ن و�� إطار دينامية االستثمار العمومي ومن أجل ضمان ت�امل أفضل ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص، ينتظر من 

أن تلعب دورا هاما �� �سريع وت��ة إنجاز برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل تنفيذ املشاريع  هذين القطاع�ن

االستثمار�ة الك��ى الكفيلة بتعز�ز تنافسية البالد وإرساء توازن جهوي متجا�س وتوف�� خدمات ذات جودة للمواطن�ن 

 86-12ية للعديد من املشاريع ال�ي تم إطالقها �عد صدور القانون رقم واملقاوالت. وقد تم الشروع �� دراسة التقييمات القبل

املتعلق �عقود الشراكة ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص، وال�ي يوجد البعض م��ا �� الطور ال��ائي التخاذ القرار. كما توجد العديد 

�� �عض القطاعات (املطارات والطرق السيارة من الدراسات األخرى قيد اإلنجاز إلدراج الشراكة ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص 

 واملوا�ئ وال�حة...) وكذا تحديد املشاريع األخرى املمكن إنجازها �� هذا اإلطار.

�� مسلسل االنفتاح الذي انطلق منذ الثمانينيات من القرن املا�ىي والذي  سياسة ا�خوصصةو�املوازاة مع ذلك، ساهمت 

انفتاح االقتصاد الوط�ي ع�� االستثمار األجن�ي وتطو�ر السوق املالية بالدار البيضاء. كما ساهم �� تحر�ر القطاعات املنتجة و 
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تندرج عمليات ا�خوصصة �� إطار استمرار�ة سياسة االنفتاح ع�� القطاع ا�خاص وإعادة هي�لة وتنظيم القطاع العام بصفة 

 عامة.

مؤسسة فندقية إ��  26شركة و  51وحدة تت�ون من  77ل من تحو� 2016وقد مكن برنامج ا�خوصصة إ�� ��اية شهر دجن�� 

عملية خوصصة. كما بلغت املداخيل اإلجمالية الناتجة عن عمليات ا�خوصصة ما قدره  120القطاع ا�خاص من خالل 

 ،2011مليون درهم. و�جب التذك�� بأن معظم مداخيل ا�خوصصة يتم توج��ها لالستثمار حيث تم الشروع، منذ عام  102.900

�� توزيع مجموع مداخيل ا�خوصصة بالتساوي ب�ن صندوق ا�حسن الثا�ي للتنمية االقتصادية واالجتماعية والصندوق الوط�ي 

، والذي حل محلھ "صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات" 2011لدعم االستثمار، ا�حدث بموجب قانون املالية لسنة 

 .2015بموجب القانون املا�� لسنة 

إ�� ن�ج برنامج ا�خوصصة و�عد تراكم أك�� من عشر�ن سنة من ا�خ��ة �� هذا ا�جال، يتم التفك�� حاليا �� أهداف و�النظر 

 جديدة لهذا ال��نامج م��ا:

اعتماد العمليات املتعلقة برأس املال (إحداث شر�ات تا�عة واملساهمة �� رأس املال وعمليات دمج / تقسيم الشر�ات  -

األصول ورفع رأس املال...) �� إطار دينامية جديدة للتدب�� النشيط للمحفظة العمومية من خالل العمومية وتفو�ت 

 �عز�ز دور الدولة املساهمة؛

وضع إجراءات خاصة بجميع العمليات املتعلقة با�حفظة العمومية لضمان تأط�� جيد لهذه العمليات ضمن إطار زم�ي  -

 ق وخصوصية الشركة املعنية؛معقول يتناسب مع الفرص ال�ي تتيحها السو 

 اس��داف جيد واعتماد برمجة مالئمة لعمليات تحو�ل منشآت عامة إ�� القطاع ا�خاص وكذا فتح الرأسمال. -

 

 39-39كما أنھ تمت إعادة صياغة اإلطار القانو�ي واملؤسسا�ي والتنظي�ي ل�خوصصة ا�جاري بھ العمل حاليا وهو القانون رقم 

ل منشآت عامة إ�� القطاع ا�خاص كما تم �غي��ه وتتميمھ وكذا نصوصھ التطبيقية، وذلك �� إطار املأذون بموجبھ �� تحو�

 مقار�ة شمولية ومندمجة لتدب�� ا�حفظة العمومية.

وستمكن إعادة صياغة هذا اإلطار القانو�ي من ن�ج التدب�� النشيط للمحفظة العمومية واعتماد مقار�ة متوازنة ب�ن سياسة 

 ل�ي تن�جها والفرص املتاحة لتخ�� الدولة عن �عض الشر�ات أو القطاعات.االستثمار ا

كما تجدر اإلشارة أيضا، إ�� أن الن�ج ا�جديد لعمليات ا�خوصصة �عتمد خطة عمل مناسبة وخاصة بتفو�ت املساهمات 

�حسابات املتعلقة بتخ�� الدولة املباشرة �� الشر�ات ال�ي تملك ف��ا الدولة حصة أقلية، وذلك وفقا لتوصيات ا�جلس األع�� ل

 عن هذه املساهمات.

، تمت بلورة اس��اتيجية الدولة املساِهَمة �� مشروع للتدب�� النشيط للمحفظة العموميةوهكذا و�� إطار اإلرساء التجر��ي 

العمومية. كما أن  واملقاوالت ميثاق يحدد مباد��ا التوج��ية، ال سيما رؤ���ا وأهدافها العامة وانتظارا��ا تجاه املؤسسات

مشروع القانون الذي تم إعداده ��دف لضمان تأط�� أفضل �ختلف عمليات ا�حفظة العمومية. وعالوة ع�� ذلك، فإن 
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الديناميكية ال�ي عرف��ا مختلف قطاعات االقتصاد خالل ا�خمس عشرة سنة املاضية، وال�ي تبلورت من خالل إنجاز عدة 

هيئات عمومية جديدة،  عمت اتجاها يتم�� با�ساع عمليات ا�حفظة العمومية وذلك عن طر�ق إحداثمشاريع مهي�لة، قد د

خاصة م��ا الشر�ات التا�عة واالستثمارات املتعلقة باملساهمات وعمليات إعادة الهي�لة (تحو�ل هيئات عمومية إ�� شر�ات 

ت العمومية أو حل �عض املؤسسات العمومية وكذلك مساهمة وعمليات ا�جمع والدمج...) وعمليات تصفية �عض املقاوال 

 تطو�ر مساهمة الدولة والقطاع ا�خاص.
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 الخدمات وجودة المالي الدعم: الحدیدیة للسكك الوطني المكتب
1 

هاما  دعما ماليا 2015-2010قدمت الدولة �� إطار عقد ال��نامج امل��م مع املكتب الوط�ي للسكك ا�حديدية برسم الف��ة 

 :يتمحور حول املساهمات التالية

 مليار درهم؛ 23مليار درهم من أجل دعم مشروع القطار فائق السرعة الذي تبلغ �لفتھ اإلجمالية ما يفوق  5,5 -

 مليار درهم؛ 1,8تصفية الدين ا�خاص بالضر�بة ع�� القيمة املضافة بما قدره  -

املشاريع املنجزة من طرف املكتب وخاصة ر�ط  دفع حصص رأس مال موجهة لتسديد الديون املتعلقة بتمو�ل �عض -

 ميناء طنجة املتوسط بالسكة ا�حديدية واستخراج صندوق التقاعد الداخ�� للمكتب؛

الرفع من �سبة الضر�بة ع�� القيمة املضافة ع�� النقل السك�ي باإلضافة إ�� اإلعفاء من الضر�بة ع�� القيمة املضافة  -

 .بالنسبة ملعدات النقل السك�ي

 د ساهم هذا الدعم �� مواكبة ال��نامج االستثماري للمكتب حيث مكنت من الرفع من قدراتھ وتأهيل بنياتھ التحتية ومعداتھ.وق

 2017يوليوز  14، فقد ش�ل هذا املوضوع اهتماما كب��ا �� أشغال ا�جلس اإلداري املنعقد �� بجودة ا�خدماتوفيما يتعلق 

واألوراش املفتوحة ع�� انتظام القطارات وجودة ا�خدمات املقدمة للمسافر�ن. كما تم  حيث تم ال��ك�� ع�� تأث�� األشغال

 تدارس اإلجراءات الضرور�ة لضبط مواعيد القطارات وضمان راحة املسافر�ن.

وضمان ديموم��ا من خالل  اإلجراءاتإطارا لتوطيد هذه  واملكتب عقد ال��نامج املقبل ب�ن الدولةومن املنتظر أن �ش�ل 

 ال��ك�� ع�� شروط االستغالل والتوظيف األمثل للقدرات والبنيات التحتية املنجزة �� السنوات األخ��ة.
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 بمراكش وتامنصورت والمحامید العزوزیة مشاریع
1 

 

بداية، ال بد من تقديم �عض التوضيحات بخصوص طبيعة وأهداف املشاريع السكنية للعزوز�ة وا�حاميد وتامنصورت وال�ي 

 تتسم باختالف كب�� ال من حيث طبيع��ا وال من حيث أهدافها وال ح�ى ع�� مستوى برمج��ا الزمنية وا�جهات ال�ي تولت تنفيذها. 

، حيث 2000سنة �� أوائل  (ERAC)تم إنجازها من طرف املؤسسة ا�جهو�ة للتجه�� والبناء لتا�سيفت سابقا  عملية العزوز�ة: 

تم إنجاز هذا املشروع �� إطار برنامج عام يروم ضبط التوسع ا�جا�� ملدينة مراكش والتحكم فيھ من خالل خلق أقطاب سكنية 

تخفيف الضغط ا�حاصل ع�� املدينة من جهة، ومن جهة أخرى جديدة ع�� ش�ل تجزئات كب��ة حول مدينة مراكش ��دف 

 دمج ساكنة �عض الدواو�ر الهامشية ا�حيطة باملدينة �� هذا املشروع.

 

من طرف وزارة السك�ى وعهد بإتمام إنجازها إ�� املؤسسة ا�جهو�ة  1988سنة أعطيت االنطالقة  إلنجازها منذ  عملية ا�حاميد: 

. وتدخل هذه العملية ضمن ال��امج السكنية ال�ي تم إطالقها من أجل ا�حد من انتشار (ERAC)للتجه�� والبناء لتا�سيفت سابقا 

ملساهمة �� تنظيم توسع ا�جال املنارة وكذا ا -ظاهرة البناء العشوائي �� منطقة جد حساسة تقع بالقرب من مطار مراكش 

 العمرا�ي ملدينة مراكش.

 

تماشيا والتوج��ات  2004سنة تندرج هذا املشروع ضمن االس��اتيجية ال�ي تبن��ا ا�ح�ومة منذ  املدينة ا�جديدة تامنصورت: 

فضاءات حضر�ة . وتروم هذه السياسة إحداث سياسة املدن ا�جديدةالرئيسية للمخطط الوط�ي إلعداد ال��اب �� إطار 

جديدة �ستجيب ملتطلبات وحاجيات النمو الديموغرا�� للمدن الك��ى باململكة، حيث تمت �� هذا اإلطار برمجة مدينة 

تامنصورت بمحيط مدينة مراكش للمساهمة �� إعادة التوازن املاكرو مجا�� �جهة تا�سيفت ا�حوز وإحداث متنفس لها ع�� 

مناطق صناعية وتقر�ب ا�خدمات السوسيو اقتصادية لساكنة الضوا�� والقرى  املستوى االقتصادي من خالل إحداث

 .2003دجن��  26هـكتار لهذا الغرض بموجب اتفاقية مؤرخة ��  1.200ا�جاورة. وقد تمت �عبئة عقار عمومي مساحتھ حوا�� 

 

يجيات استثمار�ة مختلفة اعتمد��ا واعتبارا ملا سلف، يت�ح أن �ل هذه ال��امج تندرج �� إطار تدخالت ميدانية واس��ات

ا�ح�ومة �� سياقات زمنية منفصلة، ��دف مضاعفة وتنويع العرض السك�ي ومعا�جة مختلف مظاهر السكن غ�� الالئق 

وإحداث فضاءات لأل�شطة االقتصادية والتجار�ة. و�� مشاريع تت�امل من حيث طبيع��ا و��دف إ�� تحقيق أهداف الدولة �� 

 يوي.هذا القطاع ا�ح
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 العمومیة والمقاوالت المؤسسات مدیري أجور
1 

 مسطرة املوافة ع�� عقود أجور مس��ي املؤسسات واملقاوالت العمومية -1

عموما، يتم تحديد أجور مس��ي املؤسسات العمومية من طرف الوز�ر الو�ىي بصفتھ  :املؤسسات العمومية -

 رئيس ا�جلس اإلداري ووز�ر االقتصاد واملالية و�� �عض ا�حاالت من طرف رئيس ا�ح�ومة.

تحدد أجور مس����ا من طرف ا�جهاز التداو�� أو �جنة األجور املنبثقة عن هذا ا�جهاز  :املقاوالت العمومية -

توقع عقودها من طرف أعضاء ال�جنة ورئيس ا�جهاز التداو�� وممثل وزارة االقتصاد واملالية �� ال�جنة  حيث

املتعلق بالوضعية  2002شتن��  16بتار�خ  14/2002املذ�ورة طبقا ملقتضيات منشور السيد الوز�ر األول رقم 

 اإلدار�ة ملس��ي املؤسسات واملقاوالت العمومية.

 يتم تحديد أجور مس����ا من طرف ا�جهاز التداو��. :لعامةالشر�ات التا�عة ا -

 طرق تحديد مستوى أجور املس��ين -2

تتم مناقشة وتحديد مستوى أجور املس��ين ب�ن الوزارة الوصية ووزارة االقتصاد واملالية فيما يخص املؤسسات العمومية 

ا�ح�ومة أو مع رئيس ا�جهاز التداو�� و/أو �جنة األجور بحكم أن الوز�ر الو�ىي هو رئيس ا�جهاز التداو�� بتفو�ض من رئيس 

 غ �� حالة إحدا��ا بالنسبة للمقاوالت العمومية.

 معاي�� تحديد األجور  -3

 خالفا ملا ورد �� السؤال فإن أجور مس��ي املؤسسات واملقاوالت العمومية تخضع لعدة معاي�� من أبرزها:

 مستوى أجر املس�� السابق؛ -

 ا�جديد �� منصبھ القديم؛مستوى أجر املس��  -

 نوعية �شاط املؤسسة أو املقاولة العمومية؛ -

أجور مستخدم��ا ورقم معامال��ا  وزن املؤسسة أو املقاولة العمومية من حيث أهمية مواردها البشر�ة ومستوى  -

 وحجم استثمارا��ا؛

 املقاولة العمومية.مستوى األجور املعمول بھ �� القطاع االقتصادي الذي تنت�ي إليھ املؤسسة أو 

 عناصر األجر -4

إن األجرة الشهر�ة اإلجمالية ملس��ي املؤسسات واملقاوالت العمومية تت�ون عموما من الراتب األسا�ىي والتعو�ضات املتعلقة 

 باملسؤولية والت�اليف املرتبطة باملهام وعالوة املردودية.

األهداف �عد تقييم حصيلة ونتائج املؤسسة �عد موافقة  و�� �عض ا�حاالت، تنص العقود ع�� منح عالوة مرتبطة بتحقيق

 ا�جهاز التداو��.

باإلضافة إ�� األجرة الشهر�ة اإلجمالية، يصرف للمدير �عو�ض عن تنقالتھ داخل الوطن يحدد عامة �� ضعف التعو�ض 

 املعمول بھ.الذي يصرف لألطر العليا للمؤسسة و�عو�ض عن املأمور�ات �� ا�خارج ع�� أساس ا�جدول 
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 كما أن العقد ا�حدد لوضعية املس�� ينص ع�� مقتضيات أخرى من بي��ا:

 عدم ا�جمع ب�ن الوظائف؛ -

 عدم استفادة املس�� من أي �عو�ض كيفما �ان نوعھ إال ما هو منصوص عليھ �� العقد؛ -

 مقتضيات نظامية مرتبطة بالتقاعد وا�حماية االجتماعية واإلجازة؛ -

 السر امل�ي. -

 

وعليھ، فإن وزارة االقتصاد واملالية تحرص عند املوافقة ع�� أجور املس��ين، ع�� التحكم �� مستوى هذه األجور �� إطار 

غ ف��ا �� �عض األحيان وال�ي ال تدخل �� إطار 
َ
املناقشات مع األجهزة املعنية خصوصا عندما يتعلق األمر باق��احات ُمَبال

 التوجهات العامة ل��شيد النفقات.
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 العمومیة والمقاوالت بالمؤسسات التوظیفات
1 

 

ألف منصب شغل برسم  129�عت�� املؤسسات واملقاوالت العمومية من ب�ن أهم الفاعل�ن �� مجال التشيغل حيث توفر ما يناهز 

 :2006-2016. و�ب�ن ا�جدول التا�� تطور عدد مستخدمي املؤسسات واملقاوالت العمومية خالل الف��ة 2016سنة 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

عدد 

املستخدم�ن 

)1000( 

132 125 125 123 129 130 133 135 129 130 129 

منصب  4.016و  2015منصب شغل خالل سنة  3.926وتجدر اإلشارة إ�� أن املؤسسات واملقاوالت العمومية وفرت ما يقارب 

 5.886توظيف بالتعاقد. وهكذا، فمن املتوقع توف�� ما يز�د عن  35.056وذلك دون احتساب  2017شتن�� سنة شغل �� متم 

 .2017منصب شغل برسم سنة 

 :2017-2015و�ب�ن ا�جدول التا�� تطور إنجازات التوظيف برسم 

 2015 2016 2017 

 التوظيفات
 إنجازات (*) توقعات إنجازات توقعات إنجازات توقعات

3.443 3.926 3.137 3.111 5.886 4.016 

 توظيف بواسطة التعاقد من لدن األ�اديميات ا�جهو�ة لل��بية والت�و�ن 35.056دون احتساب  2017(*) عند متم شتن�� 

فقد تم املتعلقة بإعادة هي�لة املدرسة املغر�ية،  2030-2015و�� نفس اإلطار، وتطبيقا للتوج��ات ا�جديدة للرؤ�ة االس��اتيجية 

ال��ك�� ع�� ضرورة إرساء تدب�� جهوي للموارد البشر�ة وكذا تنويع أش�ال توظيف هذه املوارد، خصوصا التوظيف عن طر�ق 

 ال�جوء ا�� التعاقد.

 10.723وهكذا و�� املرحلة األو�� من برنامج التوظيف ع�� التعاقد، بلغ عدد العقود املقدمة ملراق�ي الدولة من أجل التأش�� عل��ا 

 .2017-2016% من العدد اإلجما�� للعقود وذلك برسم سنة 98عقدا وهو ما يناهز 

و�� املرحلة الثانية من ال��نامج املذ�ور، تم إجراء جميع مبار�ات توظيف األساتذة املتعاقدين مع األ�اديميات ا�جهو�ة لل��بية 

 متبار.  23.951والت�و�ن وال�ي همت ما مجموعھ

شغل غ�� املباشرة، فإن املؤسسات واملقاوالت العمومية �ساهم ع�� مناولة إنجاز استثمارا��ا إ�� قطاع أما فيما يخص فرص ال

واسع من املقاوالت املغر�ية من مختلف األحجام حيث �سمح هذه االستثمارات من املساهمة �� تنشيط ا�حركة االقتصادية بما 

 �� ذلك خلق فرص للشغل.
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 االستراتیجیات والبرامج القطاعیة  :رابعال المحور
 

 

 

 التحویلیة الصناعات لقطاع الھیكلیة للتحوالت االقتصادیة البنیات حول الوطني البحث رصد
و تزو�د ا�حاسبة الوطنية باملعطيات الالزمة إلعداد حسابات اإلنتاج واالستغالل  2014�� إطار تجديد سنة أساس 

، بإنجاز البحث الوط�ي حول البنيات 2015املندو�ية السامية للتخطيط سنة حسب فروع النشاط االقتصادي، قامت 

مقاولة منظمة (تتوفر ع�� محاسبة نظامية مطابقة للقوان�ن  15 000االقتصادية. شمل هذا البحث عينة تت�ون من 

الصناعة التحو�لية، والبناء ا�حاسبية ا�جاري ��ا العمل باملغرب)، والعاملة �� قطاعات الصيد البحري والطاقة واملعادن و 

 .2014واألشغال العمومية، والتجارة وا�خدمات التجار�ة غ�� املالية برسم سنة 

و قد أبانت النتائج الرئيسية للبحث، واملتعلقة باملقاوالت املنظمة ال�ي �عمل �� مجال الصناعة التحو�لية أن هذا القطاع  

 2006ما ب�ن  5,9%من اإلنتاج الوط�ي، و�ز�ادة سنو�ة ناهزت  26,5%بنسبة مليار درهم، مساهما  409حقق إنتاجا يقدر ب 

. فيما انخفضت مساهمتھ �� 5%مليار درهم، لتحقق نموا سنو�ا قدره  93,9. و�لغت القيمة املضافة للقطاع 2014و 

  .2014سنة  11,3%القيمة املضافة اإلجمالية بنحو نقطة مئو�ة لتصل إ�� حوا�� 

 ل هذه النتائج، يتب�ن أن:من خالل تحلي 

�� غياب معطيات مفصلة عن فروع قطاع الصناعة با�حسابات الوطنية، تحليل املعطيات املستمدة من هذا البحث  •

 ال �سمح  برصد مدى التحوالت ال�ي طرأت ع�� القطاع.

.  حيث �جل انبثاق 2014ابتداء من سنة  2�� ح�ن تم اعطاء انطالقة ا�خطط الصنا��  2014نتائج البحث ��م سنة  •

، املرتبة األو�� �� األ�شطة املعدة 2014املهن ا�جديدة ا�حركة للنمو مثل  صناعة السيارات، ال�ي تصدرت، ابتداء من 

للتصدير متجاوزة أ�شطة الفوسفاط. كما ساهم تطور القطاعات ا�جديدة �� �غي�� جذري لبنية صادرات القطاع 

، لتصل حاليا إ�� 2005من صناعة النسيج والصناعة الغذائية، خالل سنة  52بة %الصنا�� ال�ي �انت تتش�ل بنس

. �� املقابل، �جلت صادرات صناعات السيارات والط��ان، خالل نفس الف��ة، معدالت نمو جد مهمة تصل 32�سبة %

عوض  2016ة سن 34ع�� التوا��، مما عزز حصة القطاع�ن من الصادرات الصناعية بلغت �سبة % 17و% 20إ�� %

 2016خالل سنة  28. وتجدر اإلشارة إ�� أن حصة صناعة السيارات لوحدها بلغت �سبة %2005خالل سنة  %11

 .2005خالل سنة  9مقابل %

نتائج هذا البحث ��م املقاوالت املنظمة ال�ي تتوفر ع�� محاسبة نظامية مطابقة للقوان�ن ا�حاسبية ا�جاري ��ا العمل  •

% �� االنتاج االجما�� 9,6القطاع غ�� املهي�ل. حيث �ساهم القطاع الصنا�� غ�� املهي�ل بنسبة  باملغرب و ال �شمل

 .2013الوط�ي للقطاع الصنا�� سنة 
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 المغربي المقاوالتي للنسیج التنافسیة القدرة من للرفع المتخذة التدابیر
 

�� صلب أولو�ا��ا �سهيل حياة املقاولة وتوف��  اعتبارا ل�ون املقاولة �� ا�حرك األسا�ىي للتنمية، تضع ا�ح�ومة

مناخ تناف�ىي وجذاب لالستثمار واالبت�ار. لذا �عمل ا�ح�ومة ع�� دعم وتقو�ة �سيج املقاوالت، وخاصة املقاوالت 

 الصغ��ة جدا والصغ��ة واملتوسطة، وترسيخ نظام األفضلية للمقاوالت الوطنية، ووضع إطار تحف��ي م�جع ومبتكر.

من أهم أهداف ال��نامج ا�ح�ومي ال��وض بالقطاع الصنا�� واملقاولة من خالل مواصلة تفعيل ودعم ونذكر 

 ، واتخاذ حزمة من اإلجراءات من بي��ا :2020-2014مخطط التسريع الصنا�� 

بالشر�ات �سريع وت��ة تن�يل ا�خطط ا�جديد إلصالح االستثمار، وخاصة تفعيل النظام ا�جبائي التحف��ي ا�خاص  -

 ،الصناعية ا�جديدة والصناعات املصدرة الك��ى 

 ،مواصلة تفعيل نظام األفضلية الوطنية �� الصفقات العمومية -

 ،مواصلة تفعيل مبدأ التعو�ض الصنا�� ونقل ا�خ��ات �� إطار الصفقات العمومية الك��ى  -

توسطة ال�ي �ستثمر �� القطاعات وضع تحف�� ما�� خاص باملقاوالت الصناعية ا�جديدة والناشئة الصغ��ة وامل -

 ،الواعدة

مقاولة، م��ا  20000دعم املقاوالت الصغ��ة جدا والصغ��ة واملتوسطة من أجل رفع قدر��ا التنافسية بمواكبة  -

  ،مقاولة رائدة 500

 ،بلورة اس��اتيجية وطنية ملعا�جة وإدماج القطاع ا�خاص غ�� املنظم -

الوزارات واملؤسسات العمومية وا�جماعات  ع��لغ املستحقة للمقاوالت زمنية ومالية لتسو�ة املبا برمجةوضع  -

 ،ال��ابية

تن�يل إصالح القانون البن�ي الذي نص ع�� إحداث تمو�الت بديلة �� إطار املالية التشاركية، ��دف �عبئة املز�د  -

 .من املدخرات ووضع آليات تمو�ل جديدة

مجموعة من التداب�� املوجهة باألساس لدعم  2018املالية لسنة ولتفعيل هذا ال��نامج، يتضمن مشروع قانون 

املقاولة، وتحف�� االستثمار ا�خاص من أجل ا�حافظة ع�� مناصب الشغل ا�حالية وخلق فرص شغل جديدة، و�تعلق 

 : األمر أساسا ب

طبق حاليا، إحداث جدول تصاعدي لألسعار �� مجال الضر�بة ع�� الشر�ات عوض جدول األسعار النسبية امل -

 .وذلك لتخفيف الضغط الضر��ي ع�� املقاوالت الصغرى واملتوسطة
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تمديد منح االستفادة من امتيازات نظام القبول املؤقت، لفائدة املعدات املستوردة �� إطار مشاريع موضوع  -

 .اتفاقيات استثمار واملشاريع املمولة بواسطة مساعدات مالية غ�� قابلة لإلرجاع

واجبات الت�جيل برسم عمليات تأسيس والز�ادة �� رأسمال الشر�ات أو ا�جموعات ذات النفع اإلعفاء من  -

  .االقتصادي

، إجراء هاما يرمي إ�� تحس�ن شروط االستفادة من اإلعفاء لألجر  2018كما يتضمن مشروع قانون املالية لسنة 

درهم، ومن تحمل الدولة لالش��ا�ات االجتماعية �� إطار  10.000الشهري اإلجما�� من الضر�بة ع�� الدخل �� حدود 

 برنامج "تحف��" وذلك من خالل: 

ة النشأة من االستفادة من هذه االمتيازات ابتداء من تار�خ الشروع �� االستغالل عوض تمك�ن املقاوالت ا�حديث -

 تار�خ اإلحداث؛

 حاليا؛ 5أجراء عوض  10التنصيص ع�� االستفادة من هذا اإلعفاء بالنسبة ل  -

 . 2022 د�سم�� 31ا��  2018تمديد أجل هذا االعفاء للمقاوالت ا�حدثة خالل الف��ة املمتدة من فاتح يناير  -

ألف  50و�ضاف إ�� �ل هذه االجراءات، مواصلة تفعيل برنامج املقاول الذا�ي الذي بلغ عدد املستفيدين منھ ما يفوق 

مقاول ذا�ي ��اية شهر غشت، باإلضافة إ�� تكييف الدعم واملواكبة للمقاوالت املبتدئة واملبتكرة، خاصة ع�� إقرار تدب�� 

�� الشر�ات والضر�بة ع�� الدخل، إثر املساهمة �� رأسمال املقاوالت الناشئة هام يق�ىي بالتخفيض من الضر�بة ع

 املبتكرة �� مجال التكنولوجيات ا�حديثة.
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 الوطنیة للصناعة الھیكلي التحول
i وذلك بمناسبة 2005إدرا�ا منھ بأهمية التصنيع كخطوة حاسمة ل�حاق بمصاف البلدان الناشئة، شرع املغرب، منذ سنة ،

لينبثق منھ ميثاق االقالع الصنا��، �� مسلسل التحول  2009إطالق ا�خطط األول لإلقالع الصنا�� والذي تم �عديلھ سنة 

ات التقليدية وخصوصا تطو�ر تخصصات صناعية جديدة ومبتكرة وقادرة الهيك�� لنسيجھ الصنا�� ��دف تحديث الصناع

ع�� إنتاج قيمة مضافة أك�� وخلق املز�د من مناصب للشغل الالئق. كما تم تب�ي مقار�ة جديدة �� إطار مخطط التسريع 

مادها �� الكث�� من ال�ي �جلت نجاحا كب��ا �عد اعت(واملعتمد أساسا ع�� إحداث منظومات صناعية  2020-2014الصنا�� 

، باإلضافة ا�� تداب�� أخرى، �� إطار الشراكة ما ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص من شأ��ا �سريع )الدول �الهند وتركيا وغ��هما

مسلسل االنبثاق والتحول الصنا�� باملغرب.  وترتكز املقار�ة ا�جديدة ع�� العمل ع�� االنتقال من التموقع املعتمد ع�� القرب 

را�� واليد العاملة األقل ت�لفة إ�� تموقع اس��اتي�� ينب�ي أساسا ع�� عرض تناف�ىي مت�امل (اللوجستك التناف�ىي، اليد ا�جغ

 .).العاملة املؤهلة، مناطق صناعية مخصصة، ا�حوافز االستثمار�ة..

نظومة صناعية �خلق م 54من خالل التعاقد �شأن إحداث  و ع�� إثر الشروع �� إرساء هذه التوج��ات االس��اتيجية

�� إطار  2016مليار درهم كدعم ما�� إ�� متم  14�عبئة ما يز�د عن   (منصب شغل و كذا �عبئة املوارد الضرور�ة 485.450

هكتار  563، وتخصيص وعاء عقاري يقارب 2020مليار درهم �� أفق  20صندوق التنمية الصناعية واالستثمار من أصل 

، بدأت أو�� البوادر �� الظهور �جموعة من  الطفرات الواعدة �� النسيج ) ة و تمو�لية و إدار�ة...باإلضافة إ�� تحف��ات ضر�بي

و �شهد ع�� هذا التحول الهيك�� مجموعة من املؤشرات ال�ي تب�ن الدور الرئيس للقطاع الصنا��  ��  الصنا�� الوط�ي.

اقتصادية وع�� رأسها القيمة املضافة و التشغيل و -و االقتصاد الوط�ي بفضل مساهمتھ الفعالة �� اِملؤشرات املاكر 

-2007الصادرات... فحسب إحصائيات املندو�ية السامية للتخطيط، بلغ معدل نمو القيمة املضافة للصناعة خالل الف��ة 

 .2006-1995خالل الف��ة  2,7%مقابل  3,4%ما �عادل  2015

و من املنتظر أن ترتفع هذه  2014سنة  11%لصنا�� مهمة تناهز و�النسبة �خلق مناصب الشغل، تبقى مساهمة القطاع ا 

ا�� ا�حصة ا�� مستو�ات أع�� ع�� إثر إرساء املنظومات الصناعية املتعاقد �شأ��ا و تجدر اإلشارة إ��  أن هذه النسبة تخفي 

ت الصناعية التقليدية �� طيا��ا دينامية حقيقية �� �عض القطاعات الصناعية الواعدة مقابل تباطئ �� �عض القطاعا

. و عليھ، و�فضل الدينامية ال�ي انخرطت ف��ا صناعة السيارات وصناعات الط��ان، تطور التشغيل �ش�ل )النسيج واأللبسة(

 2008ما ب�ن سن�ي   10%و 11%جد ايجا�ي �� هذين القطاع�ن، بحيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي ف��ما، ع�� التوا��، 

منصب شغل �� قطاع صناعات الط��ان  12.000منصب شغل �� قطاع صناعة السيارات و 92.500ق ، أي ما يواف2016و
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خالل نفس الف��ة، أي ما  1%. �� املقابل، �جل قطاع النسيج وا�جلد متوسط معدل نمو سنوي بطيء بلغ 2016برسم سنة 

 .2016منصب شغل محدث خالل سنة  186.000�عادل 

هم تطور القطاعات ا�جديدة �� �غي�� جذري لبنية صادرات القطاع الصنا�� وال�ي �انت وفيما يخص الصادرات، فقد سا 

. �� املقابل، 26%إ�� �سبة  2016، لتصل سنة 2005من صناعة النسيج والصناعة الغذائية، خالل سنة  52%تتش�ل بنسبة 

ع�� التوا��،  17%و 20%ة  تصل إ�� �جلت صادرات صناعات السيارات والط��ان، خالل نفس الف��ة، معدالت نمو جد مهم

من مجموع  24,4ليحتل بذلك قطاع السيارات املرتبة األو�� �أول قطاع مصدر �� املغرب للسنة الثالثة ع�� التوا�� بحصة %

 مليار درهم.  54,6% من الصادرات الصناعية، أي ما �عادل  40و بما يز�د عن  2016الصادرات خالل سنة 

ت الصناعية الوطنية تحوال تكنولوجيا قو�ا خالل العشر سنوات األخ��ة. فقد ارتفعت حصة وكما عرفت الصادرا 

، مما 2015خالل سنة  51%إ��  2006خالل سنة  26%الصادرات الصناعية ذات محتوى تكنولو�� عا�� أو متوسط من 

 بلدا. 144ن ب�ن ، م2015، سنة 37ساهم �� تصنيف املغرب من حيث جودة الصادرات الصناعية �� الرتبة 

وع�� صعيد اخر، تظهر بوادر هذه التحوالت ال�ي �عرفها القطاع الصنا�� أيضا �� النمو الذي ��جلھ نموذج املناولة 

املش��كة بحيث أصبح يكت�ح مجاال أوسع ضمن العقود امل��مة مع الز�ناء األجانب باملقارنة مع املناولة العادية، مما سيمكن 

ذات قيمة مضافة أك��، و�التا��، الر�� �� سلسلة القيم العاملية. و�ت�ح هذا التوجھ ا�جديد  القطاع من جذب أ�شطة

، حيث انتقلت من �سبة 2006للعقود من خالل االنخفاض املستمر الذي �عرفھ حصة االست��اد املؤقت بدون أداء منذ سنة 

خالل نفس الف��ة. وتجدر  17%إل  8%، بينما ارتفعت حصة االست��اد املؤقت مع األداء من �سبة 2016سنة  7%إ��  %16

اإلشارة إ�� أن هذا االنخفاض يتعلق خصوصا بالقطاع الكهر�ائي وااللك��و�ي و�قطاع النسيج وا�جلد، إذ تراجعت حصصهما 

 خالل نفس الف��ة. 68%� إ� 81%ومن  35%إ��  79%من الواردات، ع�� التوا��، من 

و أخ��ا ونظرا ل�جاذبية ال�ي بدأ �عرفها القطاع الصنا�� الوط�ي، تم ��جيل استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة مهمة 

مليون درهم  52�عدما �انت تتجھ باألساس لقطاعات أخرى �العقار والسياحة، حيث تمكن قطاع الصناعة من استقطاب 

 من مجموع االستثمارات األجنبية الوطنية.  23%أي ما �عادل حصة ، 2016-2010خالل الف��ة 
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 المھیكل غیر القطاعإدماج 
�عد القطاع غ�� املهي�ل ظاهرة بنيو�ة وم���خة لها تار�خ وجذور �� ا�جتمع، و�تفاعل مع القطاع املهي�ل خالل سلسلة   

ضبط  يفرض نفسھ كمعا�ج  الختالالت القطاع املهي�ل نظرا لدوره الهام ��االنتاج خاصة فيما يتعلق بال��ود باملواد األولية. إنھ 

 سوق الشغل وامتصاص األزمات والتخفيف من حدة الفقر.

لكنھ يظل سمة لنظام اقتصادي تقليدي، ويش�ل منافسا غ�� شر�� ويشوش ع�� تطور املؤشرات املاكرواقتصادية، وهو بذلك 

 املتبعة من طرف السلطات العمومية. يحد من فعالية السياسات االقتصادية

 خصائص وحدات إنتاج القطاع غ�� املهي�ل

وحدة سنو�ة خالل  40000(مقابل  2013و  2007وحدة سنو�ا ماب�ن  19000تزايد عدد وحدات اإلنتاج غ�� املهي�لة بمتوسط   

مليون. و�ظل قطاع التجارة مهيمنا ع�� عدد وحدات اإلنتاج غ��  1,68مليون إ��  1,55نتقل من )، حيث ا2007-1999الف��ة 

 .2007نقط مقارنة �سنة  4,3نسبة بما يناهز رغم تراجع هذه ال %50,6املهي�لة بنسب 

م��ا ال تتوفر ع�� محل ملزاولة �شاطها االقتصادي. و�ضم القطاع الصنا��  %50ومن خصائص هذه الوحدات، أن مايز�د عن   

ت من هذه الوحدا %18,1). وعالقة بإدارة الضرائب، فإن %56,9النسبة الك��ى من وحدات اإلنتاج ال�ي تتوفر ع�� محل (

بالنسبة  %39,2، فإن هذه النسبة وصلت إ�� 2013. و�� سنة 1999سنة  %23,3مقابل  2013تؤدي الضر�بة املهنية سنة 

 بالنسبة ملن ليس لها محل ملزاولة �شاطها. %1,9للوحدات ال�ي تتوفر ع�� محل و 

 أهمية القطاع غ�� املهي�ل �� االقتصاد الوط�ي 

سنة  %111، �� ح�ن بلغت هذه النسبة 2013�� الناتج الداخ�� ا�خام سنة  %11,5�ساهم االقتصاد غ�� املهي�ل بنسبة   

. و�ظل قطاع 2007منذ  %6,5مليار درهم، أي �� تزايد بمعدل سنوي قدره  410. كما قدر رقم املعامالت ��ذا القطاع 2007

لذي طاع البناء واألشغال العمومية االتجارة مهيمنا رغم تراجع حصتھ، �� ح�ن تحسنت حصص القطاعات األخرى، خصوصا ق

. ومن ناحية أخرى فإن إنتاج القطاع غ�� املهي�ل قد 2013سنة  %8,1إ��  2007سنة  %4,4تضاعفت مساهمتھ منتقلة من 

 .2013مليار درهم سنة  185ليصل  2007نذ سنو�ا م %7,9تزايد بمعدل 

من القطاع املهي�ل، ومن  %18,2من القطاع نفسھ و�نسبة  %71وعالقة بمحيطھ، فإن القطاع غ�� املهي�ل ي��ود بما يناهز   

لألسر،  %77,8فقط فيحصل عل��ا من القطاع العمومي. وفيما يخص مبيعاتھ ف�ي موجهة بنسبة  %1,4أما  %7األسر بنسبة 

 للقطاع للمقاوالت املهي�لة. %0,5للوحدات غ�� املهي�لة ثم  %21,3�نسبة و 

منذ سنة  %3,2مليار درهم، أي بمعدل نمو سنوي وصل  3,366بلغت  2013كما حققت وحدات هذا القطاع استثمارات سنة   

 .2007سنة  %1,2عوض  2013سنة  %1,1. كما ساهمت �� الت�و�ن ا�خام للرأسمال الوط�ي بحصة 2007
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. وقد 2007سنو�ا منذ سنة  %6,5، أي بارتفاع بمعدل 2013مليار درهم سنة  103,346قدرت القيمة املضافة للقطاع ب   

 �جل تراجع �س�ي �� حصة القطاع التجاري من مجموع القيمة املضافة للقطا غ�� املهي�ل لفائدة القطاعات األخرى.

من  %21(أي ما�عادل  2013و  2007ألف منصب ما ب�ن  24,6و�� ما يتعلق بأهمية القطاع �� التشغيل، فهو يوفر سنو�ا   

 %27( 2007و  1999ألف منصب ما ب�ن  42مجموع مناصب الشغل ا�حدثة الصافية دون احتساب قطاع الفالحة)، مقابل 

 ب قطاع الفالحة). كما أن مايناهز نصف هذه املناصب يتواجد بقطاعمن مجموع مناصب الشغل ا�حدثة الصافية دون احتسا

 .2007نقطة مقارنة �سنة  3,9) م�جال تراجعا ب %47التجارة (

ومن أجل إدماج القطاع غ�� املهي�ل �� النسيج االقتصادي تم اتخاذ عدة إجراءات مباشرة وغ�� مباشرة للتخفيف من وزنھ   

�� النسيج االقتصادي املهي�ل. و�تعلق األمر باإلجراءات ا�جبائية �وضع نظام جبائي خاص  �� االقتصاد وإدماجھ التدر���

، �� شقھ املتعلق 2020باملقاول�ن الذاتي�ن ع�� تب�ي �سبة جزافية للضر�بة ع�� الدخل، و�رامج أخرى قطاعية ك��نامج رواج 

إنجاز املشاريع ال�ي ��دف إ�� تحديث وتنظيم القطاعات  املغرب فيما يخص-بتطو�ر تجارة القرب، واتفاق تحدي حساب األلفية

(الظه��  2015املس��دفة لتندمج �� القطاع املهي�ل، واالس��اتيجية الوطنية للتشغيل. كما تم إحداث نظام املقاول الذا�ي سنة 

� إ�� ممارسة �شاط ) الذي �س��دف �ل مشتغل بالقطاع غ�� املهي�ل، أو عاطل عن العمل الذي �س�1.15.06الشر�ف رقم 

 .م�ي "�حسابھ ا�خاص"، أو �ش�ل تكمي��، أو من قبل متقاعد أو طالب يخطط إ�� تطو�ر �شاط حر�� أو تجاري أو خدما�ي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجوي النقل وكذلك المدن داخل بالسیاحة للنھوض المتخذة االجراءات
 داخل املدن املغر�ية فيما ي��:تت�خص أهم التداب�� املتخذة لل��وض بالسياحة  .1

إن سياسة الدولة ال تتوارى �� تكثيف ا�جهود من أجل  ضمان دينامية االستثمار السيا�� ع�� جل املدن املغر�ية ع�� رأسها   

خالل مدينة أ�ادير، ع�� متا�عة إجراءات دعم املشاريع السياحية املتاحة ع�� ش�ل امتيازات وتحف��ات للمهني�ن التنمو��ن من 
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املساهمة �� انجاز البنيات التحتية خارج املوقع و �عبئة امللك ا�خاص للدولة أو �إعفاءات جبائية وجمركية أو املساهمة �� 

تمو�ل الت�و�ن امل�ي وكذا مواكبة املشاريع ا�خاصة با�خطط األزرق ومخطط بالدي  وفضاءات االستقبال السياحية و�رامج 

 ستدامة وإعادة هي�لة املآثر التار�خية وتطو�ر األ�شطة والر�اضات السياحية املتخصصة.خاصة بالتنمية البيئية امل

 وعليھ  �سهر الدولة ع�� تكثيف جهودها لت�جيع السياحة الداخلية ع�� :

جلب إعداد دراسات موضوعاتية بتعاون مكثف مع االدارات ال��ابية ��دف توجيھ املستثمر�ن وتثم�ن ا�جهات املغر�ية وكذا  - 

 مستثمر�ن سياحي�ن جدد،

أ�ادير، ع�� تحقيق -مواكبة تطو�ر منتوج ا�حطات السياحية الساحلية ع�� مستوى �ل من ا�حطة السياحية تاغازوت -

الشاطئ....) وكذا ع�� مستوى ا�حطة -�عاونية االر�ان-النادي البحري -أ�اديمية ال�ولف -التنشيط السيا�� (مشروع املدينة

 حفرة. 18سر�ر وملعب لل�ولف ب  760يدية ال�ي ستعرف بدورها تدش�ن منشآت سياحية تت�ون من الساحلية السع

مواكبة تطو�ر املنتوج ا�جديد بتطو�ر ا�جوالت السياحية بتنويعها، وإعطا��ا مدلوال ثقافيا، �ع�� �ل جولة سياحية من  -

 خاللھ، عن الهو�ة الثقافية �ختلف القرى واملدن املغر�ية.

انطالقة منتوج تكمي�� متجدد سيمكن من تكريس تكثيف العرض السيا�� الثقا�� داخل املدن  2018ما ستعرف سنة ك    

 فاس) . -املغر�ية (كما هو الشأن �� برنامج مدين�ي) الذي سينطلق من الوجهات السياحية النا�جة مثل ( مراكش

ة أنماط أساسية لإليواء من بي��ا اإلقامات الفندقية ع�� مواصلة جهود الدولة فيما يخص مخطط بالدي الذي يق��ح ثالث -

ش�ل شقق، وا�خيمات، وإقامات ال��و�ج السيا�� من أجل  ��جيع املغار�ة ع�� األسفار، ع�� تنمية ثمانية محطات سياحية، 

الداخلية، مما يمكن معھ  وتأهيل، ووضع نظام عصري ومالئم للتوزيع، ع�� تحف�� وكالء االسفار ع�� االرتقاء �� مجال السياحة

 وكالء االسفار من االستفادة من مختلف العروض السياحية بأسعار منخفظة ��جع بدورها ع�� السياحة الداخلية.

�عز�ز تفعيل تداب�� ا�خطط االزرق من أجل الرفع من قيمة املدن السياحية ع�� متا�عة مشاريع ا�حطات الشاطئية  بتقو�ة  -

العرض �� األ�شطة ال��ف��ية ا�حافظة ع�� البيئة وتوسعة �عض مشاريع ال��يئة ال�ي انطلقت خالل العشر سنوات األخ��ة و 

 يا�� عن طر�ق وضع بنيات صغ��ة لالستقبال وتجه�� و��يئة  �عض ا�حطات السياحية.دعم وتثم�ن مناطق االستقبال الس

إ�� ما قامت بھ الدولة من مجهودات �� ا�حافظة ع�� املوارد الطبيعية والقرو�ة ذات الطا�ع السوسيو اقتصادي  إضافة 

امل �� التنمية املستدامة وتثم�ن اإلم�انيات بواسطة العمل ع�� التوزيع ع�� املستوى ال��ا�ي  للمنتوج السيا�� ا�جديد كع

الطبيعية والبيئية �� املناطق املس��دفة �� ش�ل محطات بيئية ومحطات خضراء ومحطات عالية ا�جودة، و��يئة مناطق 

 لق،�حراو�ة و إ�شاء  فضاءات لر�اضة ال�ولف، ومخيمات عالية ا�جودة، واالصطياف اإلي�ولو�� وإحداث مزارع �� الهواء الط
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كما تجدر االشارة إ�� املبادرات الرامية ل�حفاظ ع�� ال��اث واملوروث وإعادة بلورة وترميم املآثر التار�خية للبالد �� جميع املدن 

املغر�ية من بي��ا أ�ادير، من خالل اإلسهام �� ا�حافظة ع�� هو���ا املعمار�ة، وذلك ع�� تصميم جوالت تفس��ية باملدن التار�خية 

 ة. للمملك

 تت�خص أهم التداب�� املتخذة من طرف وزارة السياحة بخصوص النقل ا�جوي من أجل ��جيع السياحة فيما ي�� : .2

 63مجموعة من االنجازات من طرف املكتب الوط�ي املغر�ي للسياحة تتمحور خصوصا حول عقد  2017لقد عرفت سنة  

اتفاقية شراكة مع الفاعل�ن السياحي�ن القيادي�ن، وال�ي مكنت من تفعيل رحالت جو�ة مخفضة تنطلق من الدول االور�ية، 

، إبرام العديد من الشرا�ات مع الفاعل�ن السياحي�ن الروسي�ن 2017سنة ومن الشرق، من روسيا ومن أملانيا. كما عرفت أيضا 

مكنت من تحقيق �سبة مهمة من تدفق السياح إ�� أ�ادير ، كما تم �عز�ز الولوج �خدمات النقل ا�جوي وانطالق مجموعة من 

التالية " تاغازوت، السعيدية، ا�حمالت االشهار�ة وكذا ا�حمالت االشهار�ة التفضيلية �عرف ب�ل من ا�حطات السياحية  

 مو�ادور والداخلة".

كما تم �عز�ز ال��ابط ب�ن مختلف الوجهات املغر�ية بوضع خطوط جو�ة داخلية جديدة وكذا انطالق خطوط جديدة للرحالت 

ومن الص�ن، وأيضا  ا�جو�ة املباشرة والطو�لة املسافة، وال�ي ست�ون نقطة انطالقها بداية من �ل من الواليات املتحدة االمر�كية

العمل ع�� تحس�ن إم�انية انطالق الرحالت ا�جو�ة من �ل من افر�قيا جنوب ال�حراء من خالل ��جيع الرفع من االثمنة 

 التنافسية.

 

 

 

 االستثمارات و الصناعیة التنمیة لصندوق المخصصة االعتمادات
عملية التصنيع ببالدنا. و��دف هذا ا�خطط الطموح بداية مرحلة جديدة ��  2020-2014�ش�ل مخطط التسريع الصنا�� 

 إ�� جعل الصناعة رافعة أساسية للنمو ومحفزا أساسيا للتنمية االقتصادية.

و هكذا، تم إحداث صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات من أجل توف�� دعم مس��دف للقطاع ولعصرنة آليات االنتاج 

 ست��اد.و�عز�ز قدرتھ ع�� االستبدال عند اال 

عالوة ع�� ذلك، تم وضع عرض تمو�ل بن�ي تناف�ىي ومت�امل �� إطار الشراكة امل��مة ب�ن الدولة والقطاع البن�ي وذلك من 

 أجل �سهيل ولوج املستثمر�ن الصناعي�ن لتمو�ل بن�ي تفضي�� و توف�� ا�خدمات االستشار�ة للمشاريع ا�جديدة.
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تمو�ل االس��اتيجية الصناعية ف�ي جد �افية و ��جل فائضا برسم �ل سنة. ففيما يخص االعتمادات املالية ا�خصصة ل

، بلغ مجموع مداخيل هذا 2017و ح�ى متم شهر أكتو�ر  2015فمنذ احداث صندوق التنمية الصناعية و االستثمارات سنة 

و   2016درهم سنة مليون  519,44 1و  2015مليون درهم سنة  567,66 2مليون درهم ( 554,90 5الصندوق ما يناهز 

مليون درهم من محولة من امل��انية العامة للدولة. �� ح�ن، بلغ  550,9 4)  م��ا 2017مليون درهم برسم سنة    467,8 1

مليون درهم، أخذا �ع�ن االعتبار  749,25 3مليون درهم. اما رصيد الصندوق قد بلغ  849,58 1مجموع مصار�ف الصندوق 

 .2017ھ برسم سنة للتحو�ل ا�جاري القيام ب

  2015 2016    2017  (أكتوبر)  المجموع
 اإلصدارات 390,01 687 201 952,39 955 418 1 121,73 943 228 464,13 586 849 1
 االلتزامات 219,77 883 306 990,69 818 446 1 075,64 005 185 286,10 707 938 1
 المداخیل 032,84 661 567 2 477,84 444 519 1 000,00 800 467 1 510,68 905 554 5

4 550 945 694,13 1 467 800 000,00 1 364 028 494,99 1 719 117 199,14 

 
منھ تحویالت من المیزانیة 

 العامة
 الرصید    

 الرصید الحالي      092,64 257 749 3    
 

مع احتساب تحویالت سنة )
2017) 

 

مستوى تقو�ة القدرة االستقطابية لبعض ا�جهات البعيدة عن  ضرورة تحس�ن شروط استعمال الصندوق ع�� .1

 مراكز اللوجستيك

 �� إطار مشروع ميثاق االستثمار ا�جديد، سيتم �عز�ز الدعم أخذا �ع�ن االعتبار ا�جهات و املناطق البعيدة.

 %27غياب سياسة تصنيعية و املغرب يكتفي بال��كيب و ال يصنع أي ��يء و �سبة االندماج حول  .2

بداية مرحلة جديدة �� عملية التصنيع ببالدنا. و��دف هذا ا�خطط الطموح  2020-2014�ش�ل مخطط التسريع الصنا�� 

، إ��  2020إ�� جعل الصناعة رافعة أساسية للنمو ومحفزا أساسيا للتنمية االقتصادية. و�رمي، هذا ا�خطط، بحلول سنة 

 %23إ��  %14فع من حصة الصناعة �� الناتج الداخ�� ا�خام من منصب شغل �� قطاع الصناعة والر  500.000إحداث 

 وكذلك املساهمة �� توازن امل��ان التجاري.

ويستند تن�يل هذا ا�خطط إ�� إ�شاء منظومات صناعية فعالة ��دف خلق دينامية جديدة بالقطاع وا�حد من �شتتھ و�عز�ز 

 م�انة الصناعة ع�� الصعيد الدو��.

، تم إحداث صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات من أجل توف�� دعم مس��دف للقطاع ولعصرنة ع�� مستوى التمو�ل

 آليات االنتاج و�عز�ز قدرتھ ع�� االستبدال عند االست��اد.

عالوة ع�� ذلك، تم وضع عرض تمو�ل بن�ي تناف�ىي ومت�امل �� إطار الشراكة امل��مة ب�ن الدولة والقطاع البن�ي وذلك من 

 �سهيل ولوج املستثمر�ن الصناعي�ن لتمو�ل بن�ي تفضي�� و توف�� ا�خدمات االستشار�ة للمشاريع ا�جديدة.أجل 



 2018للسنة املالية  8.176تقر�ر مشروع قانون املالية رقم                  �جنة املالية والتنمية االقتصادية                    ال��ملان ــ مجلس النواب

 

292 
 

من جهة أخرى، و��دف تجاوز إش�اليات الولوج للعقار الصنا��، �عمل ا�ح�ومة من أجل توف�� مجمعات صناعية موجهة 

 هكتار. 1.000لإليجار لفائدة القطاع ع�� مساحة 

وضع عرض للت�و�ن مالئم �حاجيات القطاع من الكفاءات وذلك ��دف تحقيق مالءمة أفضل ب�ن الت�و�ن و و أخ��ا، تم 

 حاجيات املقاوالت.

 أهم االنجازات 

قطاعا صناعيا ب�ن الدولة وا�جمعيات و  13منظومة صناعية ��م  54منذ إطالق مخطط التسريع الصنا��، تم إحداث 

منصب شغل أو  189 000، عن إحداث 2017املنظومات الصناعية إ�� متم شهر غشت ا�جامعات املهنية. وقد أسفرت هذه 

 .�� طور اإلحداث، و ال�ي ش�لت موضوع  اتفاقيات االستثمار امل��مة �� هذا اإلطار

 قطاع صناعة السيارات 

تم�� أداؤها �ش�ل ارتقت صناعة السيارات باملغرب إ�� مستو�ات نمو ثابتة ع�� مدى السنوات العشر املاضية. ولقد 

 م�حوظ خاصة ع�� مستوى الصادرات و خلق فرص الشغل حيث يحقق القطاع، بخصوص هذين املؤشر�ن، نموا عاليا.

و لقد عززت صناعة السيارات املغر�ية م�ان��ا �� السوق العاملية للسيارات كما يت�ح من خالل النتائج امل�جلة خالل 

. كما أصبح املغرب 2014سيارة سنة  231.986مقابل  2016سيارة سنة  345.106اهز السنوات االخ��ة، حيث تم إنتاج ما ين

 أول مصنع للسيارات �� شمال إفر�قيا وثا�ي أك�� مصنع للسيارات �� القارة.

، كما مكن القطاع 2014مليار درهم برسم سنة  40مليار درهم مقابل  60، بلغ رقم معامالت القطاع 2016ف��سم سنة 

متم  73.000منصب شغل (مناصب شغل فعلية و مل��م ��ا �� إطار اتفاقيات االستثمار امل��مة) مقابل  150.059من خلق 

 .2016و  2014ما ب�ن  %50، كما عرف رقم املعامالت عند التصدير للقطاع نموا يقدر ب 2014سنة 

باملغرب. و�تم دعم موقع املغرب �أرضية  ئلمن املصنع�ن العاملي�ن األوا 20من أصل  8كما تجدر االشارة أيضا إ�� استقرار 

إلنتاج وتصدير السيارات و معدا��ا من خالل استقرار مجموعات صناعية أجنبية بارزة مثل رونو و بوجو و دلفي و يازا�ي و 

 غو��ن.-سيوز و سان

ت موضوع عقود األداء كما سيتم �عز�ز دينامية تنمية القطاع من خالل إرساء املنظومات الصناعية للسيارات ال�ي �ان 

 .2020امل��مة مع القطاع ا�خاص وال�ي ��دف إ�� بلوغ طاقة إنتاجية تصل إ�� مليون سيارة سنو�ا  �� أفق سنة 

، إرساء ثمانية منظومات صناعية و �� ''أسالك للسيارات'' ومقاعد السيارات'' و "ختم 2017تم ح�ى متم شهر غشت 

ثقيل و الهيا�ل الصناعية'' و'' ا�حر�ات ونظام نقل ا�حركة''  عالوة ع�� منظوم�ي ''رونو'' املعادن" و "البطار�ات'' والوزن ال

 و''بوجو سي��و�ن''.

و�تج�� املن�� الذي �عرفھ صناعة السيارات الوطنية من خالل منظومة ''ا�حرك ونظام نقل ا�حركة''، حيث استطاع 

 صدري ا�حر�ات.املغرب �� وقت قيا�ىي ولوج النادي املغلق ملنت�� وم

مواصلة تفعيل مختلف االتفاقيات امل��مة �� إطار مخطط التسريع الصنا��. و �عت�� ا�حصيلة  2017وعرفت سنة 

عقد استثمار منذ إطالق مخطط التسريع الصنا��  86األولية إل�شاء عقود النجاعة م�جعة جدا. حيث تم التوقيع ع�� 

 .فرصة شغل 72.000من خلق ما يقارب  مليار درهم مكنت 23بمبلغ إجما�� يقدر ب 
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 35,4مليار درهم مقابل  35,5ما يناهز  2017عالوة ع�� ذلك، بلغ رقم املعامالت عند التصدير للقطاع ح�ى متم غشت 

 .٪0,4أي بز�ادة قدرها  2016مليار درهم برسم نفس الف��ة من سنة 

السيارات عن طر�ق مواصلة تفعيل عقود االداء امل��مة  مواصلة دينامية تطو�ر قطاع صناعة  2018و ستعرف سنة 

 املتعلقة باملنظومات الصناعية و مواكبة استقرار املشاريع الصناعية الك��ى.

  مشروع بوجو سي��و�ن   

سيمكن االتفاق املوقع ب�ن مجموعة بوجو سي��و�ن و املغرب املتعلق بإ�شاء مركب صنا�� مهم بمبلغ استثماري إجما�� 

فرصة  3500% و خلق 80% ا�� 40مليار درهم) من رفع معدل اإلدماج �� قطاع السيارات من  6مليون أورو(حوا��  555قدره 

 .محرك سنو�ا 200.000سيارة و 200.000باشرة و كذا، إنتاج منصب شغل غ�� م 20.000شغل مباشرة إضافة ا�� 

كما سيمكن هذا املشروع، من توف�� معدات مخصصة للتصدير م�ونة من أجزاء السيارات تقدر بحوا�� مليار أورو سنو�ا 

 .مهندس و تق�ي متخصص 1.500مليار درهم)، باإلضافة ا�� إ�شاء فرع للبحث و التطو�ر م�ون من  11(

من أجل بلورة قدرا��ا  2017يونيو 15امت مجموعة بوجو بإعطاء انطالقة ألشغال بناء مصنعها بالقنيطرة �� هكذا، ق

 .2019التجار�ة باملغرب واملنطقة ك�ل. هذا، وسوف تتم االنطالقة الفعلية لهذا املصنع سنة 

منصب شغل مباشر عند  80إحداث مليار درهم) و  1,81مليون أورو ( 165و �ع��م مجموعة بوجو إنجاز استثمار قدره  

 منصب شغل مباشر. 400مليار درهم) و  2,53مليون أورو ( 230، ما قدره 2018، لتبلغ، عند ��اية سنة 2017متم سنة 

باملئة أي ما �عادل  54فيما يخص املنطقة ا�جاورة ا�خاصة "بموردي" مشروع بوجو بالقنيطرة، فقد بلغت �سبة امللء 

صة ملعدات و أجهزة خمسة موردين �عملون، أساسا، �� مجال املعدات ا�خاصة بالسيارات �الزجاج هكتار مخص 20مساحة 

منصب شغل مباشر و  1100مليار درهم و�مكن من خلق حوا��  1.8األمامي واملصدات و غ��ها و ذلك بمبلغ اجما�� يقارب 

 قار.

 لق بإقامة مركز للبحث و التطو�ر بمنطقة ''�ازا ن��شور''سي��و�ن تتع -كما تم توقيع اتفاقية استثمار ب�ن املغرب و بوجو

مليون درهم  29,7و كذا مركز جهوي خدما�ي خاص ببا�� وحدات ا�جموعة. و�قدر املبلغ االستثماري للمشروع بحوا�� 

 .2020و 2017منصب شغل جديد مباشر و قار خالل الف��ة املمتدة ما ب�ن  680سيمكن من إحداث 

 مشروع رونو  

، بطاقة -جهة طنجة-يرتكز االتفاق اإلطار املوقع ب�ن الدولة املغر�ية و مجموعة رونو حول إنجاز مركب صنا�� بملوسة 

منصب شغل  6.000% م��ا موجهة للتصدير. وسيمكن هذا املشروع من خلق 80سيارة �� السنة،  400.000إنتاجية تقدر ب 

 منصب شغل غ�� مباشر. 30.000مباشر و

سيارة عند متم  381 000سيارة  والذي سيصل إ��   345.000، بلغ  ا�حجم اإلجما�� للسيارات املنتجة 2016برسم سنة 

 .2017سنة 

 منصب شغل مباشر. 8.000، 2017كما ، بلغ عدد مناصب الشغل ا�حدثة من قبل مصنع رونو طنجة، ح�ى متم يونيو 

 11,55مليار أورو ( 1,05مليار درهم) والذي سيصل إ��  9,62مليون أورو ( 875بلغ رقم املعامالت الذي حققتھ رونو  و

 .2018سنة  مليار درهم) ��
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٪ بحلول ��اية 47٪. �� أفق وصولها  إ�� 44معدل إدماج مح�� �سبتھ  2016�� ��اية سنة ,و�اإلضافة إ�� ذلك، حققت رونو 

 .2018٪ سنة 55و  2017سنة 

 قطاع الط��ان  

موا م�حوظا خالل السنت�ن املاضيت�ن. ومكن تطو�ر مهن متعددة �أسالك كهر�اء الطائرات شهد قطاع الط��ان باملغرب ن 

واملي�انيك وا�حدادة واملواد املركبة والتجميع املي�اني�ي من تموقع املغرب �وجهة مفضلة للمناولة الصناعية لشر�ات صناعة 

 الط��ان.

 قطاع صناعة لتنمية قاطرة حاليا �ش�ل ال�ي و بومبارديي الرائدة الشركة استقطاب �� املغرب نجح ذلك، إ�� إضافة

 باملغرب. الط��ان

 شغل منصب 850 دوالر) من إحداث مليون  (200 درهم مليار 1,8 يقدر ب استثمار ع�� مكن مشروع "بومبارديي" قد و

 قدرة ع�� دليال أل�وا و أيروليا و �إيطون  ك��ى  عاملية شر�ات استقرار �ش�ل و .مباشر غ�� شغل منصب 4400 و مباشر

  الشر�ات الرائدة �� قطاع صناعة الط��ان. استقطاب ع�� بالدنا

، التوقيع ع�� مجموعة من عقود األداء مع مهنيي القطاع ��دف مواكبة تن�يل املنظومات الصناعية األر�ع 2015وتم سنة 

 و أنظمة الر�ط  والصيانة واإلصالح والهندسة. املتمحورة حول مهن الط��ان و ��: التجميع و  نظام أسالك كهر�اء الط��ان

منصب شغل، أي ثالثة أضعاف املناصب ا�حدثة حاليا  23.000، من خلق 2020وستمكن هذه املنظومات األر�ع، �� أفق 

 حدودلصناعة الط��ان إ��  و الرفع من معدل اإلدماج ا�ح�� درهم مليار 16املعامالت املوجھ للتصدير ليبلغ  و مضاعفة رقم

 فاعل جديد �� القطاع. 100 من أك�� جلب وكذا  35%

إضافة إ�� ذلك، يتمثل املشروع الكب�� ال�ي �ع��م بو�نغ إرساءه �� بناء منظومة ��م مورد��ا وكذا، تنظيم محطة تمو�ن 

و سي��تب عن  مليار دوالر) موجهة �ليا للتصدير. 1مليار درهم ( 9باملغرب ستمكن من تحقيق رقم معامالت سنوي بقيمة 

منصب شغل جديد مؤهل  وفق معاي��  8.700ممونا لشركة بو�نغ تم رصدهم قبليا و كذا خلق  120هذه املنظومة استقرار 

 شركة بو�نغ.

كما تم إطالق مشروع لشركة هيكسيل الرائد العاملي �� املواد املركبة، و يتعلق األمر بإحداث مشروع صنا�� �غالف 

 متعاون. 120ون درهم سيمكن من �شغيل أك�� من ملي 160استثماري يبلغ 

مليار درهم برسم نفس الف��ة  6مليار درهم مقابل  6,8، بلغ رقم املعامالت عند التصدير للقطاع 2017وح�ى متم غشت 

 .٪13,5، أي بز�ادة قدرها  2016من سنة 

مواصلة تفعيل عقود االداء امل��مة و مواكبة مواصلة دينامية تطو�ر قطاع صناعة الط��ان عن طر�ق  2018و ستعرف سنة 

 .استقرار املشاريع الصناعية الك��ى 

 قطاع النسيج و ا�جلد 

بالتوقيع ب�ن الدولة و "ا�جمعية املغر�ية لصناعات املنسوجات واملال�س" ع�� ثالثة عقود أداء خاصة  2016تم��ت سنة 

منصب شغل وتحقيق رقم معامالت  16.700إ�� خلق  2020� أفق باملنظومات الصناعية لقطاع النسيج. و��دف هذه العقود �

 شركة وطنية رائدة.  20مليار درهم و كذا انبثاق  2,75إضا�� عند التصدير يقدر ب 
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أيضا بالتوقيع ع�� ثالثة عقود أداء ب�ن الدولة وجامعة صناع قطاع ا�جلد. و��دف هذه العقود، ��  2016كما تم��ت سنة 

مليار درهم عند  5,5مليار درهم م��ا  7,5منصب شغل والرفع من رقم معامالت القطاع ب  35.000 ، إ�� خلق2020أفق 

 شركة وطنية رائدة. 40التصدير وكذا إحداث 

 25اتفاقية استثمار �� ميدان النسيج و ا�جلد م��ا  88، تم التوقيع ع�� 2017وتجدر اإلشارة إ�� أنھ ح�ى متم شهر غشت 

مشروع استثماري خاص بالشر�ات الصغرى واملتوسطة. و�بلغ الغالف االجما��  63�شر�ات رائدة و مشروع استثماري خاص 

مليار درهم  6,98منصب شغل وتحقيق رقم معامالت إضا�� يقدر ب  43.545مليار درهم ��دف إ�� خلق  3,7لهذه املشاريع 

 مليار درهم موجهة  للتصدير. 4,8م��ا 

مليار درهم  24,2، مقابل 2017مليار درهم، ح�ى متم شهر غشت  25,4نسيج وا�جلد كما بلغت قيمة صادرات قطاع ال

 .٪4,96، أي بز�ادة 2016برسم نفس الف��ة من سنة 

مواصلة دينامية تطو�ر قطاع النسيج و ا�جلد عن طر�ق مواصلة تفعيل عقود االداء امل��مة  2018وستعرف سنة 

 للمنظومات ا�حدثة.

دف تطو�ر عرض عقاري تناف�ىي، تواصل ا�ح�ومة مجهودا��ا الرامية إ�� دعم الفاعل�ن ا�حلي�ن وع�� صعيد آخر، و �� 

إل�شاء مناطق خاصة باأل�شطة االقتصادية وكذا إلعادة تأهيل املناطق الصناعية القديمة وذلك، لضمان تنمية متوازنة ع�� 

 .الصعيد ا�جهوي 

هيل املناطق الصناعية القديمة و�تعلق األمر با�خصوص باملناطق بمواصلة تنفيذ مشاريع إعادة تأ 2017وتم��ت سنة 

الصناعية ب�ل من بنسودة بفاس وكزناية بطنجة وا�جمع الصنا�� للنواصر وكذا إتمام مشاريع ا�جمعات الصناعية املوجهة 

 لإليجار لسيطابارك و إي�و�ارك.

لإليجار للدار البيضاء وكذا ا�جمع الصنا�� لع�ن  تفعيل مشروع ا�جمع الصنا�� املندمج املوجھ 2018وستعرف سنة 

 الش�اك بفاس املوجھ أساسا لقطاع صناعة ا�جلد.
 

 :إصالح ميثاق االستثمار 

 ذات األولو�ة إلرساء نموذج اقتصادي تناف�ىي وفعال. مشروع امليثاق ا�جديد خطوة هامة لتنفيذ اإلصالحات �ش�ل

 ال�ي تم تحديدها �� ثالث مجموعات:بوضوح عروضھ  ا�جديد امليثاق ھذا و�تم��

 عروض "ا�جدع املش��ك"، املش��كة ب�ن جميع القطاعات.

 لدعم مختلف قطاعات االقتصاد؛ العروض القطاعية النوعية ال�ي تم تطو�رها 

 .العروض ال��ابية املصممة لت�جيع إقالع أقطاب اقتصادية جهو�ة جديدة

ز�ادة ع�� ذلك، تم تحديد خمسة تداب�� ��جيعية ستمكن اململكة من مضاعفة جاذبي��ا وا�حصول ع�� فرص استثمار 

 جديدة: 

 سنوات لفائدة الشر�ات الصناعية ا�جديدة؛ 5اإلعفاء من الضر�بة ع�� الشر�ات ملدة 

 إحداث منطقة حرة ع�� األقل �� �ل جهة من جهات اململكة؛

 "املنطقة ا�حرة" لك��ى  الشر�ات املصدرة الغ�� متواجدة داخل املنطقة  ؛منح امتيازات 

 منح صفة مصدر غ�� مباشر للمناول�ن؛
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 .إرساء دعم متنوع لفائدة ا�جهات األقل حظا لتحف�� االستثمار الصنا�� و��جيع التنمية ال��ابية املتوازنة 

 سنوات. 5ضر�بة ع�� الشر�ات بالنسبة للمقاوالت ا�جديدة ملدة اإلعفاء من ال 2017وهكذا، تم برسم قانون املالية لسنة 

للمدونة العامة للضرائب لتمك�ن املصدر�ن غ�� املباشر�ن  IV -7كما تم تتميم ، برسم نفس القانون، مقتضيات الفصل  

و يتعلق األمر  من نفس امتيازات املصدر�ن. و�ناء ع�� ذلك،  ستتمكن املقاوالت من ا�حصول ع�� صفة مصدر غ�� مباشر

باملقاوالت ال�ي تقوم بصناعة مواد موجهة للتصدير، ومقدمي ا�خدمات واملقاوالت الصناعية ال�ي �عمل ع�� مواد مصدرة من 

 طرف مقاوالت أخرى.

وع اإلعفاء من الضر�بة ع�� القيمة املضافة لفائدة املقاوالت ال�ي تقوم بإنجاز مشر  2017كما، تم برسم قانون املالية لسنة 

 مليون درهم. 100استثماري �� إطار اتفاقيات استثمار موقعة مع الدولة وال�ي �ساوي او تفوق قيم��ا مبلغ 

شهر إما ابتداء من تار�خ توقيع اتفاقية االستثمار أو ابتداء من تار�خ  36كما يبدأ سر�ان مفعول أجل اإلعفاء الذي يصل ل 

 ال�ي تقوم بتشييد بناءات �� إطار مشاريعها. ا�حصول ع�� ترخيص البناء بالنسبة للمقاوالت
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  القطاع السیاحي – الداخلي الجوي النقل دعم

 إن قطاع السياحة �عد من األوليات �� السياسات ا�ح�ومية ال�ي تم إعمالها منذ املا�ىي.

تصب �� إعطاء ديناميكية جديدة  فإضافة لإلجراءات ال�ي �عمل الدولة ع�� تطبيقها �� إطار مخططا��ا االس��اتيجية، وال�ي

للقطاع، فإنھ تجب اإلشارة إ�� الدور املهم الذي يلعبھ النقل ا�جوي للدفع بقاطرة السياحة إ�� األمام وذلك ع�� مجموعة من 

 اإلجراءات خاصت بتلك املتعلقة بالعمل ع�� تطو�ر النقل ا�جوي الداخ�� لبعض املدن والوجهات ذات الطبيعة السياحية.

ع�� إبرام مجموعة من االتفاقيات مع الشركة امللكية  2013هذا اإلطار قامت الدولة بدعم النقل الداخ�� منذ  و��

ل�خطوط ا�جو�ة ومع �عض األطراف املتدخل�ن (ا�جهات، العماالت واألقاليم، وو�االت التنمية،...)، وال�ي تخص ماي�� 

  الوجهات التالية:

 �الداخلة، وخط الدارالبيضاء-العيون  -� لألقاليم ا�جنو�ية: خط الدارالبيضاء اتفاقية دعم النقل ا�جوي الداخ- 

 طانطان.-�لميم

 وجدة.-اتفاقية دعم النقل ا�جوي الداخ�� : خط الدار البيضاء 

 ا�حسيمة.-تطوان-اتفاقية دعم النقل ا�جوي الداخ�� : خط الدار البيضاء 

 زا�ورة.-ورززات-يضاءاتفاقية دعم النقل ا�جوي الداخ�� : خط الدار الب 

 الراشيدية. -اتفاقية دعم النقل ا�جوي الداخ�� : خط الدار البيضاء 

 الصو�رة. -اتفاقية دعم النقل ا�جوي الداخ�� : خط الدار البيضاء 

أما بخصوص مدينة أ�ادير فا�ح�ومة بمعية مجموعة من الشر�اء من بي��م مجلس جهة سوس ماسة واملكتب الوط�ي 

ة ووزارة السياحة ممثلة �� املدير�ة العامة للط��ان املد�ي �� بصدد وضع اللمسات األخ��ة ع�� اتفاقية دعم املغر�ي للسياح

أ�ادير، �شروط جد تحف��ية ستمكن من دعم السياحة �� هذه املدينة، سنقوم  -ا�خط ا�جوي الداخ�� : خط الدار البيضاء

 بجرد �عض عناصرها ع�� الش�ل التا��:

  رحلة ذهاب وإياب أسبوعيا، يمكن رفعها حسب الطلب. 39رحلة ذهاب وإياب إ��  35حالت من ز�ادة عدد الر 

  �� درهم لرحلة الذهاب أو اإلياب. 500تخفيض ثمن التذكرة وتحديدها 

  ��مليون درهم سنو�ا كدعم اإلجما�� �� هذا إطار هذه االتفاقية، تتحملھ:  50رصد مبلغ قد يصل إ 

 مليون درهم. 25غ قدره مجلس جهة سوس ماسة بمبل 

  مليون درهم. 15املكتب الوط�ي املغر�ي للسياحة بمبلغ قدره 

  ��مليون درهم 10ام�انية تحمل  وزارة السياحة ممثلة �� املدير�ة العامة للط��ان املد�ي بمبلغ قد يصل إ 

 مالحظات وزارة املالية بخصوص استدامة تمو�ل هذه االتفاقيات :

  74بالنظر �حدودية  اإلم�انيات املالية لوزارة السياحة ممثلة �� املدير�ة العامة للط��ان املد�ي ال�ي ترصد مبلغ 

كدعم �خطوط النقل ا�جوي الداخ��   فان مساهمة هدا املديرة العامة ال يمكن  2013مليون درهم سنو�ا مند    
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موارد اخرى لدعم هذا ال��نامج ودراسة ام�انية عروض  �عد ذلك يجب �عبئة 2019برمج��ا اال ا�� حدود سنة 

 اك�� تنافسية

  بخصوص االتفاقية املزمع ابرامها للر�ط ا�جوي  الداخ��  ملدينة أ�ادير فإن وزار�ي االقتصاد واملالية وكذا وزارة

املتبقية الستكمال مليون درهم 10السياحة هما بصدد دراسة ام�انية تحمل املدير�ة العامة للط��ان املد�ي ملبلغ 

 .ال��كيبة املالية لهذه االتفاقية
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 المدیونیة نسبة تقلیص و  العمومي الدین حجم في التحكم الى الھادفة التدابیر
حول مستو�ات مديونية ا�خز�نة قبل التطرق إ�� �� البداية، ال بد من التذك�� ببعض املعطيات وإعطاء �عض األرقام 

% من الناتج 60العمومي وتقليص �سبة املديونية إ�� ما دون  الدين التحكم �� حجم السياسات العامة ا�ح�ومية الهادفة إ��

 . 2021الداخ�� ا�خام �� حدود سنة 

  : أرقام حول املديونية خالل السنوات األخ��ة

  ��حيث انتقل من �سبة  2000ل�خز�نة خالل العشر�ة األو�� من سنوات عرف مؤشر الدين اإلجما 
ً
 ملموسا

ً
تراجعا

 للظرفية االقتصادية الصعبة2009سنة  %46,1إ��  2000من الناتج الداخ�� ا�خام سنة  68,1%
ً
 . إال أنھ نظرا

متم سنة  %58,2إ�� حدود  ليصل 2010املرتبطة بتأث��ات األزمة العاملية، عرف هذا املؤشر ارتفاعا ابتداء من سنة 

 . 2014��اية  %63,4ثم  2012

  و بفضل اإلصالحات املعتمدة والتحكم �� �جز امل��انية ، فقد نجحت ا�ح�ومة �� تقليص وت��ة تطور مؤشر معدل

+ نقطة من الناتج الداخ�� ا�خام كمتوسط سنوي 3,5املديونية �سبة إ�� الناتج الداخ�� ا�خام حيث تراجعت من 

. وهكذا استقر معدل املديونية �سبة إ�� الناتج 2016و  2014+ نقطة كمتوسط سنوي ب�ن 0,7إ��  2014و 2009ب�ن 

 رغم تراجع معدل النمو االقتصادي الذي عرفتھ تلك السنة. 2016% سنة 64,7الداخ�� ا�خام �� حدود 

  استدامة هذا الدين، إذ أن املستوى و�الرغم من أن �سبة املديونية قد تبدو مرتفعة، إال أن األهم يبقى هو مدى

ا�حا�� للمديونية �عد �عيدا عن ا�خط األحمر والذي حدده صندوق النقد الدو�� بالنسبة للدول الصاعدة �� �سبة 

و هو نفس املستوى املتوقع ��اية سنة  %64,7من الناتج الداخ�� ا�خام، وا�حال أن مديونية ا�خز�نة ال تتعدى  70%

اختبار القدرة ع�� تحمل الصدمات املنجز من طرف صندوق النقد الدو�� ع�� مستوى الدين . و قد أثبت 2017

ا�حا�� أن دين ا�خز�نة يبقى مستداما و أنھ من املتوقع أن �سلك مؤشر معدل املديونية �سبة إ�� الناتج الداخ�� 

 .2021ج الداخ�� ا�خام سنة % من النات60ا�خام منحنا تنازليا ابتداء من السنة القادمة ليصل إ�� ما دون 

 السياسات العامة املتخذة لتحكم �� حجم الدين العمومي وتقليص �سبة املديونية :

 : عملت ا�ح�ومة ع�� إدخال عدة إصالحات همت با�خصوص 

  إصالح نظام املقاصة ع�� تفعيل نظام املقا�سة الك�� بالنسبة للبن�ين والفيول الصنا�� والغازوال مع إجراءات

 املواكبة بالنسبة لقطاع النقل و كذا آليات التحوط و التأم�ن ضد ارتفاع األسعار بالسوق الدولية للمواد الب��ولية. 

  التوازنات الخارجیة والمدیونیة :خامسال المحور
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 2013ناظرة الوطنية حول اإلصالح الضر��ي املنعقدة �� أبر�ل البدء �� اإلصالح الضر��ي ع�� تفعيل توصيات امل 

بمشاركة مختلف الفاعل�ن و الهادفة ا�� ��جيع املنافسة املشروعة و العدالة ا�جبائية ودعم تنافسية املقاوالت 

 وتحس�ن العالقة ب�ن اإلدارة وامللزم�ن.

 تضمن  تأط��ا قانونيا أك�� دقة للمديونية ع�� إدخال مقتضيات جديدة ضمن القانون التنظي�ي ا�جديد للمالية ت

وضع قاعدة ذهبية تنص ع�� حصر اإلق��اضات �� تمو�ل نفقات االستثمار وسداد أصل الدين فقط. وهذا ما 

 .2015جسدتھ ا�ح�ومة ع�� أرض الواقع بمناسبة إعداد مشاريع قوان�ن املالية منذ سنة 

 ي تضم��ا ال��نامج ا�ح�ومي والهادفة أساسا إ�� دعم التحول الهيك�� كما ستعمل ا�ح�ومة ع�� تفعيل اإلصالحات ال�

للنسيج االقتصادي ودعم االستثمار وفق رؤ�ة مندمجة مما سيمكن من التحكم �� �جز امل��انية والز�ادة �� �سبة 

 النمو و بالتا�� ا�خفض من ال�جوء ا�� االستدانة. 

 % 3و لتجسيد هذا ال��نامج ا�ح�ومي ع�� أرض الواقع، ستعمل ا�ح�ومة ع�� ضبط �سبة ال�جز امل��انيا�ي �� حدود 

 :ع��  2018من الناتج الداخ�� ا�خام �� سنة 

  ترشيد النفقات العمومية من خالل التحكم �� كتلة األجور ومواصلة مجهودات ترشيد نمط عيش اإلدارة وتحس�ن

الستثمار خصوصا ع�� العمل ع�� إعطاء األولو�ة لل��امج واملشاريع موضوع اتفاقيات وال��امات موقعة فعالية نفقات ا

أمام جاللة امللك، أو مع املؤسسات الدولية أو الدول املانحة، ا�حرص ع�� توفر املشاريع االستثمار�ة املق��حة ع�� 

 ها املباشر ع�� تحس�ن ظروف عيش املواطن�ن.دراسات قبلية تثبت مردودي��ا االجتماعية واالقتصادية وأثر 

  تحس�ن املداخيل ع�� مواصلة ا�جهود الرامية لتعبئة املداخيل ا�جبائية وا�جمركية والرفع من مردودية امللك ا�خاص

 للدولة وتطو�ر التدب�� النشيط للمحفظة العقار�ة العمومية.

لة االستعادة التدر�جية للتوازنات املكرواقتصادية، من وستمكن هذه السياسة، ال�ي تتو�� ا�ح�ومة من خاللها مواص

ابتداء من  %60ضمان استدامة الدين الذي من املرتقب أن ينخفض مستواه �سبة إ�� الناتج الداخ�� ا�خام إ�� أقل من 

 .2021سنة 

 

 

 

 الدین وتدبیر لمعالجة مستقلة مؤسسة إحداثحول  والمالیة االقتصاد وزارةموقف 
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البداية، البد من عرض �عض املمارسات الدولية بخصوص اإلطار التنظي�ي للمؤسسات امل�لفة بمعا�جة وتدب�� املديونية. ��   

 و�� هذا اإلطار، تجدر االشارة ا�� أن املؤسسات تنقسم إ�� قسم�ن هما:

تأسيس �عض هذه . وقد تم املعروفة تحت إسم و�االت الدين املؤسسات املستقلة قانونيا عن وزارة املالية -1

الو�االت بموجب القانون العام �و�الة الدين بالسو�د، و إيرالندا وال���غال، أما البعض اآلخر فقد أسس �� إطار 

القانون ا�خاص �و�الة النمسا واليونان وأملانيا. وتخضع هذه الو�االت لسلطة وز�ر املالية و�عمل وفق تفو�ض منھ 

وء ا�� ترخيص الوز�ر لعمليات محددة مع تقديم تقار�ر دور�ة حول �شاطها. يمك��م من مزاولة مهامهم دون ال�ج

 وتتمتع هذه الوكالت بم��انية مستقلة لتغطية مصار�فها التشغيلية.

إن �جوء �عض الدول إ�� إ�شاء و�االت الدين مستقلة تم ألسباب تتمثل إما �� وجود أزمة الدين وإما لعدم إم�انية توفر 

عمومي ع�� كفاءات تقنية تواكب التطور السريع للسوق املا��، وإما لوجود ظرفية ماكرواقتصادية قطاعها املا�� ال

 تتطلب وضع إصالحات جدر�ة تتعلق بتدب�� املالية العمومية. 

األقسام أو املصا�ح املنضو�ة تحت سلطة وزارة املالية وال�ي تتمتع ببعض املم��ات املتعلقة أساسا بتدب��  -2

 و�نقسم هذا النوع من املؤسسات إ�� فئت�ن هما :�ة و املالية. املوارد البشر 

تدب�� الدين ال��يطا�ي و ت�ون منفصلة جغرافيا عن وزارة املالية مما يمنحها طا�عا خاصا ��ا، كمكتب  الفئة األو�� -

 .س��)�� آخر من املدينة (�� وستمن�� ح�ن تتواجد  وزارة املالية بالذي يتواجد باملركز املا�� بلندن 

و�� األك�� انتشارا ب�ن الدول حيث ت�ون األقسام واملصا�ح  امل�لفة بتدب�� الدين متواجدة داخل  الفئة الثانية -

 بنايات وزارات املالية.

سلبيا��ا ومن االيجابيات ال�ي تحظى ��ا الو�االت املستقلة قانونيا عن وزارة املالية، توفرها ع�� مرونة �شغيلية و م��انياتية. أما 

أن طبيعة هذه املهام تحتم  ذفتتج�� خصوصا �� استقاللها عن اإلدارات املركز�ة مما يصّعب عل��ا القيام باملهام املنوطة ��ا  إ

 .وزارة املالية بصفة خاصةدائم و املكثف مع القطاع العام بصفة عامة و مع عل��ا التواصل ال

أما األقسام واملصا�ح ال�ي ظلت مدمجة �� وزارة املالية، ف�ي �عمل بفعالية أك�� من ال�ي استقلت ع��ا لك��ا يصعب عل��ا 

ذ أن �شاطها أقرب ما ي�ون بذلك املزاول من طرف املؤسسات البنكية مما ي��ر ضرورة توفرها ع�� نظام إتأكيد خصوصيا��ا 

 .��انيا�يالبشر�ة أو ع�� املستوى املخاص سواء ع�� مستوى تدب�� املوارد 
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 العملة احتیاطي تراجع أسباب

مستوى قياسيا ناهز حيث بلغ  2017تراجعا حادا خالل النصف األول من سنة  الدولية االحتياطيات صا��عرف  بالفعل،  

. وتجدر اإلشارة إ�� أن هذا ال��اجع ال �عزى إ�� تدهور مؤشرات املبادالت ا�خارجية 2017يوليوز  7 درهم إ�� غايةمليار  48

ال�جوء املكثف والقيا�ىي من طرف البنوك إ�� احتياطيات بنك بقدر ما �عود باألساس إ�� عوامل ظرفية استثنائية أدت إ�� 

عمليات الشراء اآلجلة لتغطية ا�خاطر املرتقبة إ�� خصوصا خالل شهري ماي و�ونيو من طرف الفاعل�ن االقتصادي�ن و املغرب 

 .دخول إصالح نظام الصرف ح�� التنفيذ جراء اإلعالن عن

 درهم منذمليار  25لكن ومنذ اإلعالن عن تأجيل الشروع �� هذا اإلصالح، عرفت احتياطيات الصرف انتعاشا هاما بحوا��   

مليار درهم  227أكتو�ر حوا��  20يبلغ صا�� احتياطيات الصرف ح�ى لمليار  23نخفاض إ�� اال تراجع ، و�ذلك 2017يوليوز  7

 يوما من الواردات. 27أشهر و  6أو ما �عادل 

، 2017 سنة من األو�� أشهر 9 خالل درهم مليار 29بلغ �جل صا�� املوجودات األجنبية لدى البنوك ارتفاعا قياسيا باملقابل،   

 ظل بحوزة البنوك املغر�ية. املغرب احتياطيات بنكمما يب�ن أن مبلغ انخفاض 
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 الشرائیة والقدرة التجاریة المبادالت على الصرف نظام إلصالح المحتمل األثر

 ينب�� التذك�� بأن هناك عدة م��رات لالنتقال إ�� نظام سعر صرف أك�� مرونة من أهمها: 

العاملي والتحوالت الهي�لية ال�ي عرفها االقتصاد الوط�ي ومدى اندماجھ ��  االقتصاد ع�� املغرب انفتاح مواكبة -

 السالسل العاملية �خلق القيمة. 

الضغوطات  من ا�خارجية خصوصا من خالل ا�حد �عز�ز مناعة االقتصاد الوط�ي وقدرتھ ع�� مواجهة الصدمات -

 الصرف. احتياطيات ع�� ا�حتملة

 �عز�زها. �� واملساهمة املغر�ي قتصادلال التنافسية القدرة ا�حفاظ ع�� -

 البيضاء. للدار املا�� للقطب �عز�ر البعد ا�جهوي  �� املا�� الوط�ي واملساهمة القطاع تطو�ر مواكبة -

 منح بنك املغرب قدرة أك�� �� تدب�� السياسة النقدية من أجل اس��داف الت�خم والتحكم فيھ. -

أثر �غ��ات سعر الصرف ع�� فحسب توقعات مصا�ح الوزارة، فإن وفيما يخص أثر هذا اإلصالح ع�� مستوى املعيشة،   

معدل الت�خم  �ساهم �� ارتفاع %1بـ  يبقى محدودا، حيث أن ارتفاع سعر صرف الدرهم Pass-throughمعدل الت�خم 

 . %، 0,25و % 0,15بنسبة ت��اوح ما ب�ن 

 املستوى ا�حا�� لسعر صرف الدرهم يظل من�جما مع األسس املاكرو اقتصادية لبالدنا، حيث ليس هناك حاليا فرق  كما أن   

 Taux de change( ) وسعره التواز�يTaux de change effectif réelب�ن السعر الفع�� ا�حقيقي للدرهم ( ملموس

d’équilibreلسعر  ا�حا��أك�� مرونة لن يؤثر �ش�ل ملموس ع�� املستوى  )، مما يؤشر ع�� أن االنتقال إ�� نظام سعر صرف

 صرف الدرهم و�التا�� أثره ع�� الت�خم والقدرة الشرائية للمواطن�ن.

مما سيحد كذلك من التقلبات  ،و�� هذا اإلطار، ستتب�ى بالدنا من�جية تدر�جية وحذرة �� االنتقال إ�� نظام صرف أك�� مرونة  

ا�حتملة لسعر صرف الدرهم وأثرها ع�� مستوى الت�خم خالل هذه الف��ة االنتقالية، وستمكن هذه املن�جية التدر�جية 

من إدارة أفضل للمخاطر ا�حتملة املرتبطة ��ذا التحول، كما ستمكن الفاعل�ن االقتصادي�ن من التكيف تدر�جيا مع النظام 

 ا�جديد.

الت�خم  اس��دافكما أن إصالح نظام سعر الصرف سيمنح كذلك بنك املغرب قدرة أك�� �� تدب�� السياسة النقدية و     

)ciblage de l’inflation( .والتحكم فيھ 
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 دعم البرامج االجتماعیة وتحسین أدائھا :سادسال المحور
 

 المشتغلین وطبیعة المحدثة الشغل مناصب

يتج�� التحدي الرئي�ىي للسياسة االقتصادية واالجتماعية �� املغرب �� خلق مناصب الشغل الالئق و�كمية �افية. 

وقد ال��مت ا�ح�ومة بإ�عاش التشغيل من خالل ��جيع النمو االقتصادي واالستثمارات العمومية، كما تتو�� ع�� 

وق الشغل �� إطار تفعيل االس��اتيجية الوطنية من أجل املدى املتوسط والبعيد التأث�� ع�� العرض والطلب وس�� س

 التشغيل وذلك من خالل إعداد ا�خطط الوط�ي للتشغيل. 

وع�� املدى القر�ب، فقد تم �عز�ز ال��امج النشيطة للتشغيل ال�ي تم اعتمادها (إدماج وتأهيل وتحف�� والتشغيل 

، ما زال سوق الشغل �عرف العديد من االختالالت الذا�ي). و�الرغم من �ل هذه املبادرات إل�عاش التشغيل

 والتحديات تتعلق خاصة با�ح�امة و�بطالة الشباب وحام�� الشواهد.

واستنادا إ�� معطيات البحث الوط�ي حول التشغيل للمندو�ية السامية للتخطيط، فقد تراجع محتوى النمو 

قتصادي الذي عرفھ املغرب. حيث تم إحداث االقتصادي من مناصب الشغل وذلك بالرغم من انتعاش النشاط اال

 2000ب�ن   187.000مقابل  2016-2007منصب شغل صاف �� املتوسط السنوي خالل الف��ة  71.000ما يناهز 

 . 2006و

و�ظل قطاع ا�خدمات املصدر األسا�ىي للتشغيل �� املغرب، حيث خلق لوحده ما يقارب مليون منصب شغل خالل 

ا تظل أ�شطة القطاع األول ال�ي يتوقف أداؤها �ش�ل كب�� ع�� الظروف املناخية و�� جزء منھ العشر�ة األخ��ة. بينم

ع�� وسائل املكننة الزراعية، معرضة لظاهرة عدم استقرار مناصب الشغل ح�ى لو �علق األمر أساسا بالشغل غ�� 

 املؤدى عنھ.

�جل، هو تحسن جود��ا من حيث األجر وتبقى املالحظة املهمة حول إحداث مناصب الشغل، رغم ال��اجع امل

والكفاءة والتغطية االجتماعية. حيث �جلت مناصب الشغل ا�حدثة خالل السنوات األخ��ة منحا تصاعديا فيما 

 126.000إحداث  2016يخص فرص الشغل املؤدى ع��ا مقابل تراجع لتلك غ�� املؤدى ع��ا. وهكذا، عرفت سنة 

منصب غ�� املؤدى عنھ، جلها بالعالم القروي. ونتيجة لذلك  163.000 منصب شغل مؤدى عنھ مقابل فقدان

سنة  %79,5إ��  2007سنة  %71تحسنت �سبة الشغل املؤدى عنھ ضمـن الشغـل الك��، حيث انتقلت من ما يقارب 

2016 . 

املشتغل�ن من النشيط�ن  %61,2ومن حيث الكفاءة، يبقى التشغيل األقل تأهيال هو السائد، حيث أن ما يقارب  

، وهو ما �عكس تحسنا م�حوظا ملؤهالت الساكنة 2007سنة  %68,7ال يتوفرون ع�� أية شهادة مقابل  2015سنة 

، 2007سنة  %21,2مقابل  2015م��م يتوفرون ع�� شهادة بمستوى متوسط سنة  %27,2النشيطة.   كما أن 

�تحسن التشغيل املؤهل با�خصوص �� . و 2007سنة  %10مقابل  2015لهم شهادة بمستوى عال سنة  %11,6و

الوسط ا�حضري، حيث ت��اجع حصة النشيط�ن املشتغل�ن غ�� حام�� الشهادات. �� ح�ن، يبقى املستوى التأهي�� 

العام ضعيفا لدى النشيط�ن القرو��ن. وحسب قطاعات اإلنتاج، تبلغ حصة النشيط�ن املشتغل�ن غ�� حام�� 
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 %83,5�� قطاع البناء واألشغال العمومية و %63,4�� قطاع الصناعة و %51,2�� قطاع ا�خدمات و %42الشهادات 

 �� قطاع الفالحة والغابات والصيد البحري.

مع �عض الفوارق ب�ن قطاعات  2015من النشيط�ن املشتغل�ن سنة  %10,8ومن جهة أخرى، شمل الشغل الناقص 

بقطاع  %10,1بقطاع الفالحة والغابات والصيد البحري،  %10,8بقطاع البناء واألشغال العمومية،  %16,9اإلنتاج (

) بدون عقد عمل. %62,9بقطاع الصناعة بما ف��ا الصناعة التقليدية). حيث نيظل ثل�ي املأجور�ن ( %8,2ا�خدمات و

) %71,3�� قطاع البناء واألشغال العمومية. كما أن أك�� من سبعة أ�خاص من عشرة ( %89,4وتصل هذه النسبة 

) %7,1) أو �عدم مالءمة الت�و�ن والتشغيل (%64,2الة شغل ناقص سواء منھ املرتبط بنقص �� دخل العمل (�� ح

 %54سنة وما يقارب  29إ��  15) املعرض�ن للشغل الناقص هم شباب من %39,1وحوا�� أر�عة أ�خاص من عشرة (

 � الشهادات العليا.هم من حام� %9,3يتوفرون ع�� شهادة و %41يقطنون بالوسط القروي. م��م 

 8و�الرغم من التحسن الكب�� للتغطية االجتماعية، ف�ي تبقى غ�� �افية خاصة بالوسط القروي. إذ ما يقارب 

بالوسط  %65,2بالوسط القروي و %94) ال �ستفيدون من �غطية �حية (%79,4�شيط�ن مشتغل�ن من عشرة (

بالوسط  %50,4بالوسط القروي و %82,2لصعيد الوط�ي (ع�� ا %59,1ا�حضري). وتبلغ هذه النسبة لدى األجراء 

% 46,9ع�� الصعيد الوط�ي ( %41,4 2ا�حضري). وتبلغ �سبة النشيط�ن املشتغل�ن الذين �شتغلون ملدة عمل مكثفة

بالوسط القروي). و�� هذا الصدد، ال��مت ا�ح�ومة بالعديد من أوراش إصالح ا�حماية  %35,9بالوسط ا�حضري و

 من حيث توسيع مجال االستفادة م��ا �جميع فئات ا�جتمع و�عميمها لتشمل مجموع ا�خاطر االجتماعية. االجتماعية

ومن جهتھ، �ساهم القطاع غ�� املنظم �ش�ل م�حوظ �� خلق مناصب الشغل، حيث بلغت حصة التشغيل �� هذا 

قطاع يطرح إش�الية معقدة يتوجب . غ�� أن هذا ال2007سنة  %37,3القطاع من مجموع حجم التشغيل غ�� الفال�� 

حلها و�� تلك املرتبطة ��شاشة الشغل و�أش�ال ال��ميش ال�ي ينتجها. و�فرز عن ذلك العديد من التساؤالت حول 

 العالقات ب�ن الشغل غ�� املنظم والهدر املدر�ىي وغياب الكفاءات ال�ي تطل��ا املقاوالت املهي�لة.

الوساطة ع�� مستوى سوق الشغل دورا مهما �� التقر�ب ب�ن العرض والطلب وعالوة ع�� ذلك، فقد لعبت آليات 

ع�� اليد العاملة. وع�� الرغم من ذلك، تظل هناك مجموعة من التحديات �عيق تحقيق ا�ح�امة ا�جيدة داخل سوق 

إطار عم��  الشغل، و�تعلق األمر باألساس �غياب تنسيق فعال ب�ن مختلف ا�جهات املعنية �سوق الشغل وكذا غياب

لعقد شرا�ات ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص وأدوات الوساطة (إحصاءات، مراجع الشغل، منظومة معلوماتية 

 مندمجة ...).
 

 

 

 

 

 اجراءات تطویر الجودة في قطاع التعلیم
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 بخصوص تطو�ر ا�جودة �جل الدخول املدر�ىي ا�حا�� مجموعة من اإلجراءات ��م ع�� ا�خصوص:

تمدرس صافية للو�سريع وت��ة �عميمھ من أجل بلوغ �سبة عن طر�ق تفعيل اطاره املرج�� ��جيع التعليم األو��  -

  .2017-2016خالل املوسم  % 49.5مقابل  2018-2017خالل املوسم الدرا�ىي  % 52تصل ا�� 

 بالسنة العمومي تعليمسنوات ونصف بمؤسسات ال 5 تالميذ ��ذا ا�خصوص فقد تم خالل املوسم ا�حا�� استقبال -

 ابتدائي؛ أو��

 باعتماد ابتدائي األو�� بالسنة الفر�سية اللغة االبتدائي ع�� إدراج التعليم لتالميذ األساس الكفايات تحس�ن -

 ؛ ا�خامس والسادس ابتدائي باملستو��ن الشف�ي وتطو�ر تدريسها التعلم من�جية

العملية ع��  ا�حياة �� واالندماج التعليم العا�� إ�� تيس�� االنتقال و للتالميذ والعلمية اللغو�ة القدرات تقو�ة -

سنوات مع إحداث  4 �� أفق التالميذ مجموع من 10%  �سبة لتحقيق املهنية العرض بالب�الور�ا تنويع مواصلة

 .التأهيلية الثانو�ات جميع لتشمل الدولية باملسالك العرض وتوسيع التقنية بالثانو�ات مهنية مسارات

 30 إ�� للوصول  األقسام التالميذ داخل أعداد تخفيف خالل من مالئمة تحصيل ظروف تضمن معاي�� اعتماد -

 املستو�ات.  با�� �� اق�ىى كحد بالقسم تلميذا 34 و ابتدائي والثانية بالسنة أو�� اق�ىى كحد بالقسم تلميذا

هذا الصعيد نتيجة ا�جهودات املبذولة  بخصوص ظاهرة االكتظاظ تجدر اإلشارة إ�� التحسن املهم امل�جل ع�� -

ألف  55عقود وال�ي شملت ما يناهز  بموجب توظيف عملية ع�� التدريس هيئة �� توسيع العرض املدر�ىي و�عز�ز

خالل املوسم  %11.4تلميذ من  45أستاذ حيث انتقلت �سبة االكتظاظ لالبتدائي بالنسبة لألقسام ال�ي تفوق 

. �� ح�ن أنھ بالنسبة للثانوي اإلعدادي 2017/2018خالل املوسم الدرا�ىي  %1.6�� إ�� حوا 2016/2017الدرا�ىي 

 . %1.1إ��  % 21,3فهذه النسبة قد انتقلت من 
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 األمھات وفیات معدل

�ان لتحس�ن ظروف العيش وتكثيف برامج الوقاية من األمراض، أثرا إيجابيا ع�� أمد ا�حياة عند الوالدة والذي عرف 

سنوات �� العشر�ة األخ��ة. وقذ ا�عكست هذه ا�جهود  5,5أي بز�ادة ما يقارب  75,8ارتفاعا مستمرا ليصل إ��  2015سنة 

 أيضا �ش�ل إيجا�ي ع�� مستوى الوفيات. 

لتصل  %68، حيث تراجعت هذه النسبة ب 2016-2010وهكذا، عرفت �سبة وفيات األمهات انخفاضا مهما خالل الف��ة 

-2009سنة  112مقابل  2017 -2016والدة حية حسب امل�ح الوط�ي حول الس�ان و�حة األسرة  100.000ل�ل  72,6إ�� 

ن بلوغ املغرب األهداف املسطرة �� إطار أهداف األلفية . وقد مكنت هذه النتائج م2003-1994خالل الف��ة  227و 2010

) ومن امل�ىي قدما نحو تحقيق 2015والدة حية �� غضون سنة  100.000ل�ل  83للتنمية (خفض �سبة وفيات األمهات إ�� 

 والدة حية.  100.000ل�ل  36الذي يرمي إ�� بلوغ �سبة وفيات تصل إ��  3هدف التنمية املستدامة 

ل�ل  111,1ق ب�ن ا�جال ا�حضري والقروي قائمة، حيث ترتفع �سبة وفيات األمهات بالعالم القروي إ�� وتظل الفوار 

خالل الف��ة  66,5فقط بالعالم ا�حضري مع ��جيل تقلص �س�ي �� الفوارق ب�ن ا�جال�ن ( 44,6والدة حية مقابل  100.000

 ).2010-2004خالل الف��ة  75، مقابل 2010-2016

العديد من العوامل �� تحقيق هذه النتائج اإليجابية، وم��ا ع�� ا�خصوص تتبع ا�حمل، حيث وصلت �سبة وقد ساهمت 

، وتحسن مستوى 2011% ع�� املستوى الوط�ي سنة 77,1استفادة النساء ا�حوامل من الرعاية ال�حية قبل الوضع إ�� 

 تمدرس األم.

تحديد مجموعة من األسباب املؤدية إ�� وفيات األمهات،  ، من2009كما مكن وضع نظام لتتبع وفيات األمهات سنة 

من أسباب  %59) أي ما �عادل %8) و�عفنات ما �عد الوالدة (%18)، �سمم ا�حمل (%33أهمها، الن�يف ا�حاد �عد الوضع (

 وفيات األمهات.  وهو ما مكن من وضع عدد من اإلجراءات ل�حد من أثر هذه العوامل.
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 الشغل مناصب من االقتصادي النمو محتوى
 

استنادا إ�� معطيات البحث الوط�ي حول التشغيل للمندو�ية السامية للتخطيط، فقد تراجع محتوى النمو االقتصادي 

 71.000من مناصب الشغل وذلك بالرغم من انتعاش النشاط االقتصادي الذي عرفھ املغرب. حيث تم إحداث ما يناهز 

 . 2006و 2000ب�ن   187.000مقابل  2016-2007منصب شغل صاف �� املتوسط السنوي خالل الف��ة 

جود��ا من حيث األجر والكفاءة والتغطية  تتحسن، فقد مناصب الشغل�� إحداث  ال��اجع امل�جلهذا رغم 

االجتماعية. حيث �جلت مناصب الشغل ا�حدثة خالل السنوات األخ��ة منحا تصاعديا فيما يخص فرص الشغل املؤدى 

منصب شغل مؤدى عنھ مقابل  126.000إحداث  2016ؤدى ع��ا. وهكذا، عرفت سنة ع��ا مقابل تراجع لتلك غ�� امل

منصب غ�� املؤدى عنھ، جلها بالعالم القروي. ونتيجة لذلك تحسنت �سبة الشغل املؤدى عنھ ضمـن  163.000فقدان 

 . 2016سنة  %79,5إ��  2007سنة  %71الشغـل الك��، حيث انتقلت من ما يقارب 

 و ال�ي همت اإلجراءات التالية: خالل السنوات األخ��ة، وع�� مختلف املستو�اتو يرجع ذلك ل�جهود املبذولة 

 :تحس�ن فعالية ال��امج النشيطة للتشغيل  .1

مع ا�حرص ع�� تحسي��ا وتطو�رها بناء ع�� نتائج الدراسات  ،مواصلة إنجاز برامج إ�عاش التشغيل القائمةو ذلك ع�� 

من  �عز�ز فرص العمل الالئق للمتدر��ن��دف  2016سنة الذي تم تطو�ره  "إدماج"ع�� غرار برنامج ل�ي أنجزت التقييمية ا

من االستفادة من خدمات التغطية ال�حية وإلزام  �مو�سهيل ادماجهم �� سوق الشغل وذلك ع�� تمكي� حام�� الشهادات

من املتدر��ن. وهكذا تتحمل الدولة �ليا مساهمات رب العمل  % 60املقاولة املستقبلة من إدماج ��ائي ملا ال يقل عن 

شهرا كحد أق�ىى غ�� قابلة  24واملتدرب برسم نظام التأم�ن اإلجباري األسا�ىي عن املرض خالل ف��ة التدر�ب ا�حددة �� 

سم االش��ا�ات شهرا، �� حالة التشغيل ال��ائي للمتدرب، �حصة املشغل بر  12للتجديد ؛ وتتحمل  الدولة ايضا ملدة 

  .املستحقة لفائدة الصندوق الوط�ي للضمان االجتما��

أيضا �عديل آلية املساعدة ع�� الت�و�ن بالنسبة لقطاع  2016شهدت  سنة اما �� مجال تحس�ن قابل�ن التشغيل فقد   

القطاعات. حيث  العمل �� هذهاألفشور�نغ و املالحة ا�جو�ة و اإللك��ونيك �غية جعلها أك�� جاذبية للمستثمر�ن وأر�اب 

�سهيل ، كما تم %18خص هذا التعديل أساسا الز�ادة �� �عو�ضات التكو�ن بالنسبة لقطاع املالحة ا�جو�ة بنسبة 

 بجعلها أك�� مرونة. داء االل��ام األ بمرحل�ي اإلجراءات املتعلقة 

 املعلومات توف�� �� عامة بصفة هدفها يتحدد شاملة تقييمية لدراسة حاليا يخضع تأهيل برنامج أن اإلشارة أيضا  وتجدر

  .جدواه بتحس�ن الكفيلة التوصيات واق��اح  ال��نامج، فعالية و تناسق مدى ودراسة بتحليل الكفيلة

إطالق برنامج "تحف��"  2015و من اجل دعم املقاوالت حديثة النشأة لتعز�ز مواردها البشر�ة، تم برسم قانون املالية 

 املشغل بحصة الدولة من االستفادة من تكفل 2019ومتم سنة  2015ن سنة ب�تم إحدا��ا ما ي ت ال�ً ال املقاو  ن��دف تمك�

 بالنسبة امل�ي، الت�و�ن بضر�بة املتعلقة وكذا االجتما��، للضمان الوط�ي للصندوق  املستحقة باالش��ا�ات املتعلقة
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مع اإلعفاء الك�� من الضر�بة ع�� الدخل �� حدود أجر  التشغيل، تار�خ من ابتداء شهر 24 ملدة األك��، ع�� أجراء �خمس

 برسم نفس املدة. درهم 10.000ال يتعدى 

 ما ي�� 2018ا�حصيلة، يق��ح مشروع قانون املالية لسنة  �� ضعف من �عا�ي الذي هذا ال��نامج جاذبية تحس�ن و��دف

: 

 2022 ومتم سنة 2018سنة بداية ن ب�ما تمديد مدة االستفادة من هذا ال��نامج ليشمل املقاوالت ا�حدثة  -

 ؛2019عوض حصرها �� سنة 

 أجراء حاليا. 5أجراء عوض  10الرفع من عدد األجراء املستفيدين من هذا ال��نامج إ��  -

� : سوس ماسة، الر�اط سال القنيطرة، طنجة جهات و� 06تطو�ر ل��امج جهو�ة ع�� مستوى  2016كما عرفت سنة 

 تطوان ا�حسيمة، �لميم واد نون، الداخلة واد الذهب والعيون الساقية و ا�حمراء. و��دف هذه ال��امج إ��:

دعم حركية الباحث�ن عن شغل من املساعدة �� الت�و�ن ألتأهي�� و إجراء مقابلة عمل واإلدماج �� مقاولة خارج  -

 فيد؛املستمنطقة إقامة 

 تمو�ل الت�و�ن التأهي�� السيما لفائدة غ�� حام�� الشهادات ؛ -

 للدخل؛منح قروض الشرف إل�شاء املقاوالت الصغ��ة جدا أو األ�شطة املدرة  -

 وضعية قانونية من خالل العقود املدعومة؛ واملهاجر�ن ��دعم األ�خاص �� وضعية إعاقة  -

 ن خالل تقديم الدعم ل�جمعيات ؛تطو�ر التشغيل مجال ا�خدمات ذات النفع العام م -

مليون درهم  ��  168.94و بلغت التمو�الت املقدمة من طرف مجالس ا�جهة من أجل تطو�ر هذه ال��امج ما مجموعھ 

 .2021أفق سنة 

 : 2021-2017لل��وض بالتشغيل الوط�ي �خططاإعداد  .2

هذا ا�خطط  ع�� واملصادقة تن�يلها، وآليات التشغيل مجال �� ا�ح�ومية للسياسة األساسية التوجهات اعتماد حيث تم

) دعم خلق مناصب الشغل 1��: ( التوجهات هذه وتتمثل، 2017 غشت 28 يوم للتشغيل الوزار�ة ال�جنةأشغال  إطار ��

) تحس�ن 4) تكثيف ال��امج النشيطة للتشغيل و دعم الوساطة (3) مالءمة التعليم والت�و�ن مع متطلبات سوق الشغل (2(

وسيتم بلورة هذا ا�خطط �� إطار اشغال . ) دعم البعد ا�جهوي �� التشغيل5العمل واشتغال سوق الشغل و( ظروف

 ؛2017مجموعات العمل املوضوعاتية �� افق عرضھ ع�� ال�جنة الوزار�ة قصد املوافقة عليھ �� أواسط دجن�� 

 مالءمة التكو�ن مع متطلبات سوق الشغل:  .3

امل�ي  للت�و�ن الوطنية ��دف االس��اتيجية ،  030-2015التعليم  الرؤ�ة االس��اتيجية إلصالح�� هذا اإلطار و بناء ع�� 

2021 Ygn : 
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�شراكة مع املهن�ن و ارساء  تن�يل نظام مندمج لتحديد ا�حاجيات ا�� الت�و�ن وإعداد خر�طة للمهن والكفاءات -

 الدالئل املرجعية للمهن والكفاءات ؛

 أ�سب طر�قة الكتساب املهارات؛ حاليا) و ال�ي �عت�� %29ن �� الوسط امل�ي (مقابل من املتمرن� %50ت�و�ن  -

جراء  غ�� تطو�ر عرض ت�و�ن موسع ومندمج عن طر�ق اس��داف فئات جديدة من املتدر��ن خصوصا املهني�ن -
ٔ
اال

�� ألولو�ة للشباب سنة واألجراء املهددون بفقدان عملهم مع اعطاء ا 14و 10والفئات العمر�ة امل��اوحة ب�ن 

 ؛وضعية هشة

 )؛Soft Skills األساسية  الكفاءات و�� التأهي�� تنويع أنماط الت�و�ن امل�ي ( الت�و�ن عن �عد و الت�و�ن -

ز�ادة عدد مقاعد منظومة الت�و�ن امل�ي ملواكبة الطلب وذلك �� إطار �عاقدي تتحمل الدولة بموجبھ مصار�ف  -

الت�و�ن امل�ي ا�خاص املعتمدة وخاصة بالنسبة للمنحدر�ن من الوسط القروي واألحياء ت�و�ن متدر��ن �� معاهد 

 املس��دفة ب��امج املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة وكذا املنحدر�ن من األسر ذات الدخل ا�حدود؛
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 المجال الضریبي :سابعال المحور

 التأمین وسطاء ىعل المطبقة المضافة القیمة على الضریبة

يتع�ن أوال التذك�� بأن الضر�بة ع�� املنتجات وا�خدمات تم إلغاؤها مع إرساء الضر�بة ع�� القيمة املضافة منذ تار�خ 

 .1985د�سم��  20

 :النظام الضر��ي املطبق ع�� قطاع التأم�ن 

إعفاء ا�خدمات ال�ي تنجزها مختلف شر�ات التأم�ن وا�خاضعة للضر�بة ع�� عقود التأم�ن، دون ا�حق �� ا�خصم  -

 دال من املدونة العامة للضرائب)؛ – I – 91(املادة 

% دون ا�حق �� ا�خصم ع�� ا�خدمات املؤداة عن �ل عون أو وسيط أو سمسار، نظرا للعقود ال�ي 14تطبيق سعر  -

 ب). – 3° - 99إلحدى مقاوالت التأم�ن (املادة يقدمها 

%  من مبلغ العموالت و السمسرات و غ��ها من امل�افآت املمنوحة من لدن شر�ات 14حجز الضر�بة  �� املنبع �سعر  -

 التأم�ن ال�ي �عت�� مدينة ��ا �خز�نة الدولة.

 :و�� هذا الصدد وجب توضيح �عض النقط 

%  + 12% و 10ؤدى من طرف املؤمن من املساهمة الصافية + عمولة ت��اوح ب�ن يت�ون قسط التأم�ن الك�� امل -

 ) + الضر�بة ع�� عقود التأم�ن؛ %14الضر�بة ع�� القيمة املضافة(�سعر 

 % �� املنبع من مبلغ العمولة املمنوحة لوسيط التأم�ن؛14تقوم شركة التأم�ن بحجز الضر�بة �سعر  -

 مبلغ الضر�بة �خز�نة الدولة ز�ادة ع�� الضر�بة ع�� عقود التأم�ن املستحقة الدفع؛تلزم شركة التأم�ن بدفع  -

ال يلزم وسطاء التأم�ن بدفع الضر�بة ع�� عقود التأم�ن وكذا الضر�بة ع�� القيمة املضافة ا�حجوزة �� املنبع ع��  -

 عموال��م بينما يخضعون للضر�بة ع�� الشر�ات.

 :مالحظة 

% (املق��ح �� إطار مشروع قانون 20لتعاقدية محددة دون احتساب الضر�بة، فإن تطبيق سعر إذا �انت العمولة ا

 ) لن يتحملھ وسطاء التأم�ن.2018املالية 

   أما إذا �انت هذه العمولة محددة مع احتساب الضر�بة، فإن وسطاء التأم�ن مج��ين ع�� تخفيض هامشهم.
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واالمتیاز المخول للمصدرین  النشأة الحدیثة الصناعیة للشركات المخولة الجبائیة االمتیازات
 غیر المباشرین

 و النشأة ا�حديثة الصناعية للشر�ات ا�خولة ا�جبائية االمتيازات بتطبيق يتعلق مرسوم مشروع إعداد اجل من

 إصدار �عد  مباشرة املالية وزارة مصا�ح شرعت املباشر�ن غ�� للمصدر�ن ا�خول  االمتياز بتطبيق يتعلق آخر مشروع

 لإلعفاء لشروط �ستجيب ال�ي األ�شطة لطبيعة معمقة دراسة �� 2017 يوليو 12 بتار�خ 2017  لسنة املالية قانون 

 ��جيع ع��  االقتصادية آثارها  ت��تب ال�ي العمليات و األ�شطة �� الضر��ي االمتياز من املستفيدين حصر قصد

 كذا و ل�ح�ومة العامة األمانة و التجارة و الصناعة وزارة مع �شاور  و بتنسيق ذلك و ، التصنيع وث��ة �سريع و التصدير

  .املعني�ن االقتصادي�ن الفاعل�ن

 .الرسمية با�جر�دة قر�با إصدارهما سيتم و األخ��ة املراحل املشروع�ن هذين إعداد بلغ وقد 
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 )20%( العقار تضریب

 20%ا�حضر�ة غ�� املبنية  ��  األرا�ىي تفو�ت من املتأتية األر�اح ع�� املطبق الدخل ع�� ضر�بةلل موحد سعرتحديد 

 يجد ت��يراتھ �� األسباب التالية :

العقار هو جزء هام من االستثمار  و نظرا لندرة األرا�ىي واختالل التوازن ب�ن العرض والطلب البد من اعادة  -

 الك�ن ع�� البيع قصد توسيع الوعاء العقاري ا�خصص لالستثمار.النظر �� سعر الضر�بة لت�جيع امل

�� تصر�حات امللزم�ن و ما سي��تب « noir » السعر املرتفع سبب من اسباب ال�جوء إ�� التعامل بما �س�ى "بالنوار" -

 عن ذلك من منازعات جبائية إثر قيام اإلدارة بت�حيح هذه التصر�حات

. لدا ي�جأ مال�و سنوات 4ن ع تملك األرا�ىي املفوتة مدةقرون �شرط أن  تقل م %20االستفادة من تطبيق سعر  -

ب�ن األصول والفروع و��ن  donation)�غ�� عوض ( املبنية غ�� ا�حضر�ة األرا�ىياألرا�ىي ا�� عمليات تفو�ت 

 قصد االستفادة من هدا السعر بطر�قة غ�� مباشرة.   األزواج
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 المضافة القیمة على الضریبة من المائیة األحیاء تربیة قطاع مدخالت إعفاء

 إنتاج إ�� أليوتيس، مخطط إطار �� البحر�ة، األحياء تر�ية قطاع لتنمية ا�جديدة االس��اتيجية إطار �� يدخل اإلعفاء

 1,75 إ�� يصل أن ُيرتقب الذي البحري  للصيد اإلجما�� اإلنتاج من% 11 إ�� الوصول  و 2020 أفق �� طن ألف 200

 .السنة نفس �� طن مليون 

 : نوع�ن من أساسا امل�ونة و املائية األحياء من طن 470 إنتاج تم ،2015 سنة برسم

 الوليدية؛ بح��ة و الداخلة خليج �� املنتج) 61%(  ا�حار -

  .املضيق خليج �� املنتج (%39) (le loup-bar) األور�ي القاروص -

 .الفنادق و املطاعم و الك��ى  التجار�ة األسواق ع�� الداخ�� لالس��الك أساسا اإلنتاج هذا يوجھ و
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 %14 إلى% 10 من الوقود على المضافة القیمة على الضریبة رفع

 أو النفط ز�وت وكذا األخرى  الغاز�ة والهيدرو�ار�ورات النفط غاز ا�خصم �� ا�حق مع 10% لسعر حاليا يخضع

 .للضرائب العامة املدونة من) 2°( 99 للمادة تطبيقا مصفاة، أم خاما أ�انت سواء ال�خور 

 ، املضافة القيمة ع�� الضر�بة  حياد مبدأ تكريس و القطاع م��ا �عا�ي ال�ي املصدم حالة من التقليص أجل من و

 .أعاله املذ�ورة املواد ع��%  14  إ�� املضافة القيمة ع�� الضر�بة من 10% سعر رفع يق��ح

 :املواد هذه أثمان ع�� املق��ح التدب�� تأث�� التا�� ا�جدول  و�و�ح

 احتسابدون  الثمن المادة
 الضریبة

%10سعر بثمن ال %14سعربثمن ال   الفرق 

لتر /درھم البنزین لتر /درھم 9,45  لتر /درھم 10,77  لتر  /درھم 10,40   0,37 
لتر /درھم الكازوال لتر /درھم 8,45  لتر /درھم 9,30  لتر /درھم 9,63   0,43 

 38,18 درھم الغاز
كلغ) 12للقنینة (  

درھم 42  
كلغ) 12للقنینة(  

 43,52 درھم
كلغ) 12للقنینة (  

للقنینة درھم  1,52 
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 طرف من المقدمة الخدمات على الخصم في الحق دون% 14 عوض% 20 سعر تطبیق
 التأمین وكالء

 املضافة القيمة ع�� للضر�بة بالنسبة خاص نظام لها �ان التأم�ن وسطاء عن املؤداة ا�خدمات بان التذك�� أوال يتع�ن

 احتساب دون  محددة التعاقدية العمولة �انت اذا  وهكذا.  ا�خصم �� ا�حق دون % 14 لسعر تخضع �انت ا��ا بحيث

 لن بالتا�� و التأم�ن وسطاء يتحملھ لن) 2018 املالية قانون  مشروع إطار �� املق��ح% (20 سعر تطبيق فإن الضر�بة،

 .ر�حهم هامش يتأثر
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 الضرائب مدونة من 213 المادة وتأویل قراءة

 شابت إذا أنھ ع�� التقدير�ة اإلدارة �سلطة املتعلقة للضر�بة العامة املدونة من 213 املادة مقتضيات حاليا تنص

 أساس تحدد وأن ا�حاسبة �� النظر �عيد أن لإلدارة جاز جسيمة، إخالالت للضر�بة ا�خاضع لدن من املقدمة ا�حسابات

 .لد��ا  املتوفرة العناصر باعتبار الضر�بة فرض

 من ا�حاسبة رفض إ�� تف�ىي أن شأ��ا من ال�ي و" ا�جسيمة اإلخالالت" مفهوم يث��ها ال�ي التأو�الت �� االختالف لتفادي

 املذ�ورة، العبارة مدلول  توضيح ا�حا�� املالية قانون  مشروع إطار ��  يق��ح لإلدارة، التقدير�ة السلطة لتأط�� و اإلدارة، قبل

 ا�حصيلة �� أو األعمال رقم �� نقصان مالحظة ع��ا ي��تب ال�ي تلك �� تنحصر ا�جسيمة اإلخالالت أن ع�� بالتنصيص ذلك و

 .��ا املصرح ا�حصيلة ت��ير خاللها من يتمكن ال ال�ي أو للضر�بة ا�خاضعة
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 دورھا أدت التي اإلعفاءات عن التخلي ضرورة  - الضریبیة اإلعفاءات

للدولة من أجل ��جيع �عض القطاعات ومعا�جة  االقتصاديةإن اإلعفاءات الضر�بية �ش�ل أداة من أدوات السياسة 

 االختالالت ال�ي �عا�ي م��ا و�التا�� ضمان مساهم��ا �� التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد.

االستثناءات الضر�بية بالنفقات ا�جبائية ألن النقص الذي تحدثھ �� موارد م��انية الدولة �شبھ اآلثار  ةسميقد تمت �و 

 النفقات العمومية ع�� هذه امل��انية .ال�ي تخلفها 

أما بالنسبة لإلجراءات ال�ي ستتخذ لتقليص الئحة اإلعفاءات الضر�بية ، فنذكر أنھ خالل أشغال املناظرة الوطنية حول 

تم التوافق ع�� ا�حد �ش�ل تدر��� من االختالالت التنافسية  2013أبر�ل  30و 29ا�جبايات املنعقدة بال�خ��ات يومي 

اتجة عن �عدد النفقات الضر�بية واإلعفاءات ال�ي �ستفيد م��ا �عض القطاعات، مع ضرورة إيجاد توازن عادل ب�ن حياد الن

 النظام ا�جبائي ودعم املقاوالت واألسر ع�� ترشيد نظام اإلعفاءات والنفقات الضر�بية.

 وهكذا اق��حت شروط جديدة ملنح اإلعفاءات ا�جبائية تمثلت ��:

 � مدة زمنية معينة ؛�دها ضرورة تحدي -

 � إطار �عاقدي يح��م دف�� التحمالت؛�تحديد أهدافها ومنحها  -

 وضع آلية لتقييم نجاع��ا مقارنة مع األهداف املتوخاة. -

 خصوصا:، 2014تم الشروع �� تفعيل هذه التداب�� ابتداء من سنة  وقد

 فرض الضر�بة ع�� املستغالت الفالحية �ش�ل تدر���؛ -

اء املتعلق بالدخول املتأتية من إيجار البناءات ا�جديدة أو البناءات اإلضافية طوال السنوات الثالث إلغاء اإلعف -

 �� إطار ترشيد النفقات ا�جبائية . %40املوالية للسنة ال�ي انت�ى ف��ا بناؤها واالقتصار فقط ع�� خصم 

موضوع ا�حد من اإلعفاءات، سيتم االستمرار �� و�� إطار تن�يل توصيات املناظرة الوطنية حول ا�جبايات ، وارتباطا ب

التقليص التدر��� لهذه االختالالت ع�� املدى القص�� واملتوسط مع مراعاة مدى أولو���ا وتأث��ها ع�� املستوى االقتصادي 

 واالجتما��.

 وهكذا ستعطى أولو�ة خاصة ملواصلة إصالح الضر�بة ع�� القيمة املضافة لالعتبارات التالية :

 ؛ %41حوا��  النفقات ا�جبائية املتعلقة ��ذه الضر�بةأهمية  -

واملتعلقة ع��  2014ت امل��انية العامة ع�� إثر التداب�� الهامة ال�ي جاء ��ا قانون املالية لسنة حمال عبء  -

 ا�خصوص بحذف قاعدة الفرق الزم�ي ل�خصم وإرجاع الدين الضر��ي لصا�ح املقاوالت ؛
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 الذي يؤثر سلبا ع�� املقاوالت.عدم حياد هذه الضر�بة  -

كما سيتضمن هذا اإلصالح تداب�� أخرى ترمي إ�� التقليص التدر��� للنفقات ا�جبائية الناتجة عن �عدد اإلعفاءات 

 .وا�خصوم ال�ي �ستفيد م��ا �عض القطاعات األخرى 
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 المقاولة على الضریبي العبء من التخفیف إلى الھادفة الضریبیة التدابیر

 تت�خص التداب�� الضر�بية املتخذة �� هذا الشأن �� ما ي�� :

 �� مرحلة بداية النشاط  امل�ي .1

ع�� عمليات تأسيس الشر�ات، إذا لم  %1درهم، عوض  1.000تطبيق واجبات الت�جيل الثابتة ا�حددة ��  -

 درهم؛ 500.000يتجاوز رأس املال املكتتب بھ 

اإلعفاء من واجبات الت�جيل بالنسبة لعقود تأسيس الشر�ات املكتسبة لصفة "القطب املا�� للدار البيضاء"  -

وكذا تأسيس الشر�ات واقتناء األرا�ىي الضرور�ة إلنجاز املشاريع االستثمار�ة واملنجزة من طرف املقاوالت 

 الواقعة �� املناطق ا�حرة للتصدير؛

سنوات  3شهرا األو�� والضر�بة ع�� الدخل طوال  36�بة ع�� الشر�ات طوال مدة اإلعفاء من ا�حد األد�ى للضر  -

 املوالية لبداية االستغالل؛

اإلعفاء من الضر�بة ع�� الشر�ات والضر�بة ع�� الدخل خالل السنوات األو�� لالستغالل بالنسبة لبعض  -

ر�بة بالسعر ا�خفض لفائدة القطاعات بالنظر إ�� خصوصي��ا االقتصادية كقطاع التصدير أو فرض الض

 قطاعات أخرى �املنشآت ا�حرفية أو مؤسسات التعليم و الت�و�ن امل�ي ا�خصو�ىي ؛

 شهر بالنسبة لعمليات اقتناء السلع التجه��ية، 24اإلعفاء من الضر�بة ع�� القيمة املضافة طوال مدة  -

لعمليات اقتناء السلع التجه��ية لفائدة شهر بالنسبة  36اإلعفاء من الضر�بة ع�� القيمة املضافة طوال مدة  -

 مليون درهم. 200املقاوالت ال�ي ت��م اتفاقية استثمار مع الدولة يفوق مبلغها 

 أثناء مرحلة مزاولة النشاط امل�ي .2

درهم ع�� عمليات الز�ادة �� رأس مال الشر�ات، إذا لم يتجاوز  1.000تطبيق واجبات الت�جيل الثابتة ا�حددة ��  -

 درهم و ذلك رغبة �� ��جيع املقاوالت الصغرى و املتوسطة.؛ 500.000ال املكتتب بھ رأس امل

إعفاء عمليات الز�ادة �� رأس مال الشر�ات فيما يخص واجبات التفو�ت املتعلقة بتحمل ا�خصوم، �� حالة  -

أو الشر�ات  إعادة ت�و�ن رأس مال الشر�ات خالل الثالث سنوات التالية لتخفيضھ أو اندماج شر�ات األسهم

ذات املسؤولية ا�حدودة أو الز�ادة �� رأس مال الشر�ات ال�ي أدرجت أسهمها �� جدول أسعار بورصة القيم بما 

 من رأس املال ؛ 20ال يقل عن %

 تخفيض مبلغ الضر�بة ع�� الشر�ات خالل الثالث سنوات التالية لعملية الز�ادة �� رأسمال الشر�ات، -

� عقود اقتناء ا�حالت املبنية، سواء �انت معدة للسك�ى أو مرصدة لغرض تجاري ع� %6% عوض 4تطبيق �سبة  -

أو م�ي أو إداري. وكذا اقتناء األرا�ىي الفضاء أو املشتملة ع�� بناءات مقرر هدمها، واملرصدة إلنجاز عمليات 

 ؛سنوات  7تجزيء أو بناء محالت معدة للسك�ى أو لغرض تجاري أو م�ي أو إداري خالل مدة 
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% (بما �� ذلك مساهمة 49,5�عد ما �ان هذا السعر محددا ��  30تخفيض سعر الضر�بة ع�� الشر�ات إ��  -

 ؛ 1987التضامن الوط�ي) عند إحداث الضر�بة ع�� الشر�ات سنة 

فرض الضر�بة �سعر مخفض لفائدة �عض القطاعات سواء �ش�ل مؤقت (الفنادق واملناطق ا�حرة للتصدير)  -

 املا�� للدار البيضاء)؛أو دائم (القطب 

% لفائدة املقاوالت الصغرى ال�ي تحقق ر�حا جبائيا �عادل 10إحداث سعر مخفض للضر�بة ع�� الشر�ات بنسبة  -

، استفادت املقاوالت 2011مع اإلشارة إ�� أنھ منذ سنة  2013درهم وذلك ابتداء من سنة  300.000أو يقل عن 

مليون درهم من سعر مخفض للضر�بة بنسبة  3.000.000يقل عن الصغرى ال�ي تحقق رقم معامالت �عادل أو 

 ؛ 15%

اإلعفاء من الضر�بة ع�� القيمة املضافة بالنسبة لصغار الصناع ومقدمي ا�خدمات الصغار الذين ال يتجاوز  -

 درهم ؛ 500.000رقم معامال��م 

اع الدين امل��اكم امل��تب برسم إصالح شامل للضر�بة ع�� القيمة املضافة من خالل �عميم ا�حق �� ا�خصم وإرج -

الضر�بة ع�� القيمة املضافة وتقليص حاالت املصدم وتحس�ن شروط اس��جاع الضر�بة وتبسيط النظام 

باعتماد عدد محدود من أسعار الضر�بة وإلغاء الفاصل الزم�ي املتعلق با�خصم �عد م�ىي شهر مع توسيع 

 �رة وإقرار التحصيل الذا�ي للضر�بة ؛القاعدة ا�جبائية وا�حد من اإلعفاءات غ�� امل�

 2.000.000اإلعفاء من الضر�بة ع�� القيمة املضافة بالنسبة للتجار بالتقسيط الذين ال يتجاوز رقم معامال��م  -

 درهم ؛

مع مراجعة أشطر  1990% سنة 52% �عد ما �ان محددا �� 38تخفيض السعر األع�� للضر�بة ع�� الدخل إ��  -

 �� الدخل.جدول فرض الضر�بة ع
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 الجمركي جالالم :الثامن المحور

 بالكركارات الحدودي بالمركز التھریب
�� إطار ا�جهود ال�ي تبدلها �حماية  هام اس��اتي��محور عمل من أهم املهام املو�لة إلدارة ا�جمارك و م�افحة ال��ر�ب  �عت��

 :هذه اآلفة، أبرزها  ملواجهة اتخاذ عدة تداب��، تم و ألجل تحقيق هذا الهدف. حقوق ا�خز�نة

 ؛مستوى محاور الطرق السيارة  ا�جمركية ع�� املصا�حتدخل  -

 ؛ لل��ر�ب األك�� عرضة املنتجاتع�� �عض  االست��ادخفض رسوم  -

 ؛ال��ر�ب حاالت�� �عض  صرامةأك�� زجر�ة فرض عقو�ات  خالل �عز�ز آليات الردع من -

 ا�خز�نة.�سو�ق سلع مهر�ة متنوعة و تحصيل مبالغ هامة لفائدة  �� منع التداب��وقد ساهمت هذه 

ا�جمارك  إدارةاتخذت  خاصة باملع�� ا�حدودي الكر�ارات، فقد ،أما فيما يتعلق بمحار�ة ظاهرة ال��ر�ب �� املناطق ا�جنو�ية

 : عدة إجراءات ساهمت �� التقليل من عمليات ال��ر�ب �� هذه املنطقة و م��ا

 عون ل�جمارك؛ 190خلق مدير�ة جهو�ة ل�جنوب �شتغل ��ا  -

 �عز�ز املنطقة بما�ح�ن ضوئي�ن؛ -

 .�عز�ز دوري للمنطقة من قبل موظف�ن جمركي�ن منتم�ن مل�اتب و مصا�ح جهو�ة أو مركز�ة أخرى  -

من طرف مصا�ح وزارة  إطالقهاال�ي تم  العازلة املنطقة�� عملية تطه��  ا�جماركإدارة  بمساهمة 2016سنة  تم��ت كما

وغ��ها من السلع غ�� ا�خدرات ��  واالتجارهذه العملية �� إطار محار�ة انتشار ال��ر�ب  تأنجز  الداخلية والدرك املل�ي و قد

  .املشروعة

 يقظة املصا�ح  ا�جنوب �عمليات حجز ومصادرة مهمة وذلك بفضل قامت املصا�ح ا�جمركية بجهة ،2016سنة  و خالل

املقدرة للسلع  اإلجمالية ا�حدودي الكر�ارات. وقد بلغت القيمة املركز��  املثبت�ن الضوئي�نللما�ح�ن  امل���� واالستخدام

مليون  53مقابل  2016سنة  خاللمليون درهم  129 )النقل دون احتساب وسائل( املهر�ة انطالقا من هذا املركز ا�حدودي

  .2015درهم سنة 

الكركرات ع�� تزو�ده باملوارد البشر�ة �� املركز ا�حدودي �حار�ة ال��ر�ب و ال��رب الضر��ي هذه ا�جهود تم تكثيف يو حاليا 

القادمة منھ أو املؤدية الطرق   مستوى ع��  حواجز جمركية و التجه��ات الضرور�ة و كذا عن �شديد املراقبة عن طر�ق وضع

 . إليھ

و بما أن القضاء ع�� هذه اآلفة يتطلب تضافر جهود جميع السلطات املتدخلة �� هذا ا�جال، فإن إدارة ا�جمارك �عمل ع��  

 .املعنية، خاصة مع الدرك املل�ي و ا�جيش و الشرطة و القوات املساعدةالتنسيق مع مختلف املصا�ح �عز�ز 
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 ″بدر″ الجمارك إلدارة المعلوماتي النظام
ضرورة م�حة تماشيا مع تموقع املغرب داخل محيط  ″بدر″أصبحت ا�حاجة إ�� التعش�� ع�� النظام املعلوما�ي إلدارة ا�جمارك 

 �عتمد ع�� وسائل التكنولوجيا ا�حديثة و �� إطار ا�جهود املبذولة من أجل �سهيل اإلجراءات ا�جمركية.

 و نظرا العتماد املبادالت التجار�ة ع�� هذا النظام فإن ضمان س�� و نجاعة هذا النظام �عت�� من أولو�ات اإلدارة ا�جمركية.  

أن األجهزة و برمجيات النظام  و لبلوغ هذه اإلهداف وفرت إدارة ا�جمارك الوسائل الكفيلة لتحقيق هذه األهداف. حيث

منذ انطالقھ من أجل تلبية �ل ا�حاجيات املتعلقة باملنظومة املعلوماتية و رفع الطا�ع املادي  تتطور باستمرار ″بدر″املعلوما�ي 

 عن التصار�ح ا�جمركية و تيس�� ولوج املتعامل�ن االقتصادي�ن. 

 و فيما ي�� �عض املؤشرات لالستدالل ع�� ذلك:

 بل ا�جميع؛) من ق modules fonctionnelsوحدة وظيفية سهلة الولوج ( 30أك�� من  -

 ؛″بدر″عون جمر�ي ي�ج النظام املعلوما�ي  5000أك�� من  -

متدخل �� ميدان التجارة ا�خارجية ( متعامل�ن اقتصادي�ن، معشر�ن، ناقل�ن، مستغ�� مخازن  6000ولو�ج ما يناهز  -

 االستخالص ا�جمر�ي...)

من أجل املصادقة اإللك��ونية ع��  ″بدر″علوما�ي مؤسسة بنكية للنظام امل 230، أك�� من 2017ولوج ابتداء من أكتو�ر  -

 الكفالة البنكية.

 ″بدر″و قد اعتمدت اإلدارة �� وقت سابق مجموعة من الوسائل الضرور�ة لتتمكن من الرقابة االستباقية لنظامها املعلوما�ي 
 من خالل تب�ي مجموعة من اآلليات:

 املراقبة املستمرة �حسن أداء النظام املعلوما�ي؛ -

 رصد �ل حادث توقف النظام املعلوما�ي و التدخل السريع إلصالح العطب؛ -

 تنفيذ التعديالت و التطورات الالزمة لضمان االستجابة األمثل للمستخدم�ن �جميع وظائف النظام. -

 :2017النتائج ا�حصل عل��ا فيما يتعلق بحسن األداء جد هامة و فيما ي�� �عض األرقام لسنة 

 1عدد أعطاب النظام املعلوما�ي:  -

 دقائق؛ 5ساعات و  10املدة الزمنية لتوقف النظام املعلوما�ي :  -

 متوسط زمن االستجابة اقل من ثانية ؛ -

و من أجل ضمان حسن س�� هذا النظام و تحس�ن أدائھ، فإن اإلدارة �عمل ع�� برمجة عمليات افتحاص دور�ة تمك��ا من 

  اإلكراهات املرتبطة بتدب�� نظام آ�� من هذا ا�حجم.تفادي �ل املشا�ل و 
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 إطار في الجمركیة المكوس و الرسوم دفع عن الجمرك في للمعشرین التضامنیة المسؤولیة
 الجمارك مدونة من 88 و 87 الفصلین

 88و  87الفصالن من أجل ضمان حقوق ا�خز�نة املستحقة عن إدخال البضائع األجنبية إ�� ال��اب الوط�ي حدد 

 األ�خاص امللزم�ن بأداء الرسوم و امل�وس ا�جمركية الواجب أداؤها عند االست��اد و هم املصرح و مو�لھ و الكفيل.

و بصفتھ مصرحا، �عت�� املعشر �� ا�جمرك مدينا متضامنا مع املستورد، حيث أن مهنتھ تفرض عليھ يقظة خاصة من 

بتحديد أسس احتساب امل�وس و الرسوم (التصنيف التعر�في، القيمة، املنشأ...) و هذا  أجل حماية حقوق ا�خز�نة فيما يتعلق

 ما ي��ر مسؤوليتھ التضامنية.

غ�� أنھ يجدر التذك�� أن تفعيل إجراءات التحصيل ضد املعشر ليست آلية، حيث ال يتم ال�جوء إ�� هذا اإلجراء أال �عد 

 املستورد بصفتھ املسؤول الرئي�ىي عن أداء ما بذمتھ.استنفاذ جميع الطرق القانونية للتحصيل ضد 

كما أنھ �� إطار التشاور الدائم ب�ن إدارة ا�جمارك و املعشر�ن باعتبارهم شر�اء و �� أفق إعداد قانون خاص بتنظيم هذه 

ة �� يولية التضامناملهنة، تم تنظيم اجتماع مع ممث�� مهنة املعشر�ن تم فيھ البحث عن الوسائل الكفيلة بتخفيف هذه املسؤ 

 ا�حاالت ال�ي يتب�ن ف��ا عدم خطأ أو إهمال أو تواطؤ املعشر مع مو�لھ و كفيلھ.

و �� انتظار معا�جة هذه املسألة �� إطار القانون ا�جديد، ستقوم اإلدارة بإعطاء �عليما��ا لقباض ا�جمارك �عدم تفعيل 

القانونية ضد املستورد أو �� ا�حاالت ال�ي لم يتبث ف��ا تورط  هذه املسؤولية ضد املعشر إال �عد استنفاذ جميع الوسائل

 املعشر �� املس بحقوق ا�خز�نة.
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 متفرقات :التاسع المحور

 للخزینة الخصوصیة الحسابات
 :ل�خز�نة ا�خصوصيةأرصدة ا�حسابات 

املشرع، من خالل القانون التنظي�ي رقم �عت�� ا�حسابات ا�خصوصية ل�خز�نة من م�ونات م��انية الدولة ال�ي وضع لها 

لقانون املالية، ضوابط جديدة خاصة من حيث شروط إحدا��ا ودوافع حذفها ل�و��ا �ش�ل استثناء لبعض  130.13

املبادئ امل��اناتية من جهة ، ومن جهة ثانية، نظرا للدور الفعال الذي تلعبھ هذه ا�حسابات باعتبارها رافعة أساسية لتنفيذ 

 برامج وعمليات التنمية واملشاركة �� تنفيذ السياسات واالس��اتيجيات القطاعية. مختلف

من القانون التنظي�ي لقانون املالية، يرحل رصيد �ل حساب خصو�ىي من سنة إ��  28و هكذا و طبقا ألح�ام  املادة 

 فقات من ا�خصصات.أخرى و �عت�� دائنة ع�� الدوام أرصدة ا�حسابات املرصدة ألمور خصوصية وحسابات الن

مثل  ال يمكن أن يتم إنجازها خالل سنة واحدة  لطبيعة املشاريع املعنيةو نظرا ل�ون كث�� من نفقات هذه ا�حسابات 

إنجاز وصيانة الطرق و بناء و تجه�� املؤسسات ال�جنية و بناء البنيات الر�اضية و أخذا �ع�ن االعتبار القدرات التدب��ية 

جهة و اإلكراهات ال�ي قد �ع��ض تنفيذ املشاريع امل��مجة �� إطار هذه ا�حسابات مثل �عقيد �عض لآلمر�ن بالصرف من 

املساطر اإلدار�ة، مما يمدد �� آجال تنفيذها و بالتا�� تبدو أرصدة �عض ا�حسابات ا�خصوصية ل�خز�نة مرتفعة بصفة 

 بنيو�ة.

ملرحلة باعتبارها جزء ال يتجزأ من موارد امل��انية العامة، وال األرصدة اهذا و�جب التأكيد ع�� الدور املهم الذي تلعبھ 

 سيما عند احتساب �جز امل��انية.

من القانون التنظي�ي املشار إليھ أعاله  28و تخضع كيفية صرف أرصدة ا�حسابات ا�خصوصية ل�خز�نة ألح�ام املادة 

 نفس الشروط املتعلقة �عمليات امل��انية. ال�ي تنص ع�� أن عمليات تلك ا�حسابات تقرر و�ؤذن ��ا وتنفذ طبق

 االق��اح املتعلق بضرورة إعادة النظر �� برمجة  ا�حسابات ا�خصوصية ل�خز�نة :
 

�عت�� ا�حسابات ا�خصوصية ل�خز�نة من ب�ن أهم م�ونات م��انية الدولة وال�ي �ساهم �� تفعيل توجهات ا�ح�ومة    

امل��انية املرصدة لهذه ا�حسابات وترشيد  النفقات امل��مجة �� هذا اإلطار، وال سيما الرامية ا�� ضمان استعمال أنجع ملوارد 

 من خالل التطبيق التدر��� للمقار�ة ا�جديدة ل��مجة ولتدب�� امل��انية املرتكزة ع�� النتائج ونجاعة األداء.

لقانون املالية ضوابط  130.13و�� إطار عقلنة تدب�� ا�حسابات ا�خصوصية ل�خز�نة وضع القانون التنظي�ي رقم 

محددة �جال تدخل ا�حسابات ا�خصوصية  ل�خز�نة  وخاصة ا�حسابات املرصدة ألمور خصوصية باعتبارها رافعة 

 أساسية لتنفيذ مختلف برامج وعمليات التنمية.

داء من فاتح يناير فالقانون التنظي�ي لقانون للمالية �ش��ط بالنسبة ل�حسابات املرصدة ألمور خصوصية ا�حدثة ابت

أن تمثل املوارد الذاتية املتأتية من حصيلة الرسوم واملوارد ا�خصصة لها أو هما معا، ابتداء من السنة املالية الثالثة  2016
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من مواردها اإلجمالية املأذون ��ا برسم قانون املالية للسنة املذ�ورة، وتحذف هذه  % 40املوالية إلحدا��ا، ع�� األقل �سبة 

 حسابات �� حالة عدم استفاء هذا الشرط بموجب قانون املالية املوا��.ا�

 وتقرر عمليات هذه ا�حسابات و�ؤذن ف��ا وتنفذ  وفق  نفس الشروط املتعلقة �عمليات امل��انية العامة. 

العام للمحاسبة كما يتم االل��ام بالنفقات امل��مجة �� إطار هذه ا�حسابات و�ؤذن ��ا وتؤدى تطبيقا ملقتضيات النظام 

 العمومية  وكذا املرسوم املتعلق بمراقبة االل��ام بنفقات الدولة .

هذا من جهة، و من جهة  أخرى، فإن برمجة عمليات هذه ا�حسابات  تقوم ع�� قواعد خاصة �ش�ل إطارا مرنا ومبسطا 

 لعملها و�تعلق األمر بما ي��:

ألمور خصوصية وحسابات النفقات من ا�خصصات و�التا�� �عت�� دائنة ع�� الدوام أرصدة ا�حسابات املرصدة  -

 يتع�ن إنجاز املداخيل برسم هذه ا�حسابات قبل النفقات؛

ال يمكن أن تدرج �� حساب خصو�ىي ل�خز�نة النفقات الناتجة عن صرف املرتبات أو األجور أو التعو�ضات ا��  -

العمومية، ما عدا �� حالة استثناءات منصوص موظفي وأعوان الدولة وا�جماعات ال��ابية ومستخدمي املؤسسات 

 عل��ا �� قانون املالية؛

حذف ا�حسابات املرصدة ألمور خصوصية ال�ي لم �عد الهدف الذي أحدثت من أجلھ قائما، أو ال�ي لم ت��تب عل��ا  -

 نفقات طوال ثالثة سنوات متتالية؛

خصو�ىي ل�خز�نة أو لفائدة مرفق من مرافق ال يمكن دفع مبالغ من حساب مرصد ألمور خصوصية لفائدة حساب  -

 الدولة املس��ة بصورة مستقلة.

كما أن  العمليات امل��مجة �� إطار ا�حسابات املرصدة ألمور خصوصية تقدم أمام ال�جان ال��ملانية املعنية رفقة مشاريع 

� إطار مناقشا��ا لهذه املشاريع ع�� م��انيات القطاعات الوزار�ة أو املؤسسات التا�عة لها هذه ا�حسابات، وال�ي �عمل �

 بلورة رؤى جديدة ومراقبة مدى إنجاز هذه العمليات وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية  ا�جاري ��ا العمل.    

و�� األخ��، تجدر اإلشارة إ�� أن التقر�ر السنوي حول ا�حسابات ا�خصوصية ل�خز�نة املرفق ملشروع قانون املالية يرصد 

تتبع مجموع العمليات امل��مجة واملنجزة �� إطار هذه ا�حسابات خالل الثالث سنوات السابقة. و�التا��، فإن مرحلة تدب�� و 

 مناقشة مشروع قانون املالية �ش�ل محطة مهمة للوقوف ع�� تقييم طرق برمجة و تدب�� هذه ا�حسابات.
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 الوطني االقتصاد على الحر التبادل اتفاقیات آثار
ال��م املغرب، منذ عدة سنوات، �سياسة مبنية ع�� االنفتاح �جعل التجارة رافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية،  

وذلك من خالل االنضمام إ�� منظمة التجارة العاملية، وتوقيع العديد من اتفاقيات التبادل ا�حر خصوصا مع االتحاد 

و�عض الدول العر�ية (اتفاقية أ�ادير) وكذا �عز�ز الشراكة مع الدول  األورو�ي والواليات املتحدة األمر�كية وتركيا

 اإلفر�قية. 

وقد عمل املغرب ع�� �عز�ز التجارة ا�خارجية ع�� تحر�ر وتطو�ر النظام اإلنتا�� خاصة من خالل تنفيذ اس��اتيجيات  

االستثمارات األجنبية وا�ع�اسا��ا  قطاعية طموحة وكذا تحس�ن مناخ األعمال. وقد استفاد االقتصاد الوط�ي من تدفق

ع�� خلق فرص الشغل والقيمة املضافة. كما ح�ىي بالدعم املادي والتق�ي ملواكبة ورش اإلصالحات الذي انخرطت فيھ 

 بالدنا، خصوصا �� ا�جانب املتعلق بالتقارب التدر��� للتشريعات الوطنية مع معاي�� �شريعات االتحاد األورو�ي.

عطيات ا�خاصة باملبادالت التجار�ة امل�جلة �� إطار اتفاقيات التبادل ا�حر، ارتفاع هذه املبادالت و�ب�ن تحليل امل

. ويعزى هذا االرتفاع خصوصا إ�� نمو الصادرات املغر�ية بحوا�� 2014مليار درهم سنة  180,6% لت�جل  3,8بنسبة   

مليار درهم سنة   66,7. مما أدى إ�� تراجع ال�جز التجاري املغر�ي امل�جل �� إطار اتفاقيات التبادل ا�حر من 17,2%

لتحس�ن العرض التصديري   التجاري اإلجما��) نتيجة % من ال�جز34(حوا��  2014مليار درهم سنة   63,3إ��  2013

 للمغرب اعتمادا ع�� االس��اتيجيات القطاعية.

و�� هذا االطار، �عرف الصادرات املغر�ية بداية تحول هيك�� بفضل ظهور صناعات تصدير�ة جديدة وتحس�ن ا�حتوى 

سنوات األخ��ة لفائدة الصناعات الناشئة ذات التكنولو��. فقد شهدت بنية الصادرات املغر�ية �غ��ات مهمة خالل ال

القيمة املضافة العالية (صناعة السيارات، الصناعة الكهر�ائية واإللك��ونيات...)، �� ح�ن تبحث القطاعات التقليدية 

 عن تموقع أفضل (صناعة املال�س واملنتجات الفالحية).

العاملية ا�جديدة، مما أدى إ�� ز�ادة مهمة �� صادرات  و�فسر هذا التحول خصوصا بتوجھ الصناعة املغر�ية نحو املهن

% 0,1% و5�عض املنتجات مثل ا�خيوط واألسالك الكهر�ائية وكذا صناعة السيارات ال�ي ارتفعت مبيعا��ا ع�� التوا�� من 

املواد  نم . و��جل كذلك أن �سبة مهمة من واردات املغرب2016-2008و 2007-2000% ما ب�ن الف��ت�ن 5,3% و9,1إ�� 

معدات التجه�� الصناعية تتم �� إطار اتفاقيات التبادل ا�حر، مما يمكن من تخفيض �لفة اإلنتاج  النصف مصنعة ومن

 و�التا�� تحس�ن تنافسية املقاوالت املغر�ية.

استقطاب  و�ظهر تطور التوزيع ا�جغرا�� لالستثمار األجن�ي املباشر باملغرب أهمية اتفاقيات التبادل ا�حر ع�� مستوى 

 4,2، مقابل 2016مليار درهم سنة  16,7االستثمارات األجنبية، حيث بلغت االستثمارات املباشرة لدول االتحاد األورو�ي 

 226.  كما عرفت االستثمارات القادمة من الواليات املتحدة األمر�كية ارتفاعا مهما منتقلة من 2000درهم سنة  مليار

. أما فيما يخص االستثمارات ال��كية، فقد عرفت خالل نفس 2016ليار درهم سنة م 2,7إ��  2005مليون درهم سنة 

مليون درهم. كما شهدت االستثمارات الواردة من اإلمارات العر�ية املتحدة ارتفاعا  622إ��  20الف��ة نموا مهما منتقلة من 

 .  2016مليار درهم سنة  4إ��  2003مليون درهم سنة  222من 
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ك، فقد ش�لت اتفاقيات التجارة ا�حرة فرصة للمغرب لتسريع تحديث االطار التنظي�ي، حيث قطع وعالوة ع�� ذل

�اح��ام ا�جودة واملعايرة  �شريعات االتحاد األورو�ي،  و املغرب أشواطا مهمة فيما يخص التقارب التدر��� مع قواعد

�ز جودة املنتجات املصدرة وتطو�ر ا�خ��ات والتنميط واملنافسة، مما ساهم �� تحس�ن حركية السلع وا�خدمات و�عز 

الوطنية �� توحيد وإصدار الشهادات وتقييم املطابقة. و�� هذا اإلطار، قام االتحاد األورو�ي بدعم ا�جهود ال�ي بذلها 

 املغرب �� هذا امليدان ال سيما  �� إطار برنامج " انجاح الوضع املتقدم ".

 

 التنافسیة مؤشر في المغرب تصنیف
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تمكنت بالدنا خالل السنوات األخ��ة، بفضل القيام بمجموعة من اإلصالحات الهي�لية، من تحقيق تحول تدر��� لبنية 

النسيج اإلنتا�� و�عز�ز تنافسية االقتصاد الوط�ي، و�ت�ح ذلك من خالل تحس�ن ترتيبھ ع�� املستوى العاملي �� العديد 

العاملي، منتقال  املنتدى االقتصادي العاملية الصادر عن التنافسية يث تقدم املغرب، حسب تقر�رمن التقار�ر الدولية. ح

، 2018-2017دولة حسب آخر تقر�ر  137ضمن  71ا�� الرتبة  2014-2013دولة �� تقر�ر  148من ضمن  77من الرتبة 

 مس ع�� مستوى القارة االفر�قية.مما جعلھ �عزز م�انتھ �� الصدارة ع�� صعيد شمال افر�قيا واملستوى ا�خا

ويعزى هذا التطور إ�� التقدم الذي أحرزتھ بالدنا �� عدة مجاالت. ويشمل ذلك استقرار االقتصاد الك�� (�جز امل��انية، 

والت�خم، ومعدل االدخار،...)، واملؤسسات (حقوق امللكية، وحماية امللكية الفكر�ة،...) والبنية التحتية (نوعية البنية 

التحتية للسكك ا�حديدية واملوا�ئ، ...)، وكفاءة سوق السلع. �� املقابل، يتوجب بذل ا�جهود لتحس�ن ترتيب املغرب، خاصة 

 ع�� مستوى نظم التعليم، واالبت�ار، وكذلك فعالية سوق العمل والسوق املالية.

�عز�ز نموه االقتصادي، أقدمت ا�ح�ومة وال��اما م��ا بالعمل ع�� إرساء القواعد األساسية لتحس�ن تنافسية املغرب و 

، ع�� اتخاذ العديد من التداب�� واإلجراءات نذكر م��ا ع�� ا�خصوص �عز�ز مجهود 2018من خالل مشروع قانون املالية 

االستثمار العمومي ومواصلة األوراش الك��ى للبنية التحتية، مواصلة و�عز�ز ت�امل ا�خططات القطاعية و�سريع وت��ة 

 .ها وإيالء أهمية خاصة لدعم املقاوالت خاصة الصغرى واملتوسطةإنجاز 

و �� هذا السياق، ستتم مواصلة ا�جهودات املبذولة �� مجال دعم العرض اإلنتا�� للقطاعات ذات القيمة املضافة 

�خطط الوط�ي العالية، املوجهة للتصدير واملنتجة لل��وة ولفرص الشغل. و�أ�ي �� مقدمة األولو�ات، مواصلة تفعيل ا

لتسريع التنمية الصناعية ودعم تموقع بالدنا ع�� خارطة سالسل القيم العاملية. ووفق نفس املنظور، ستتم مواصلة تطو�ر 

  .و�سريع با�� ا�خططات القطاعية ��دف تنويع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الوط�ي وتقليص التبعية الغذائية والطاقية

ا�ح�ومة ع��  توطيد و�عز�ز املبادرات الرامية إ�� �عبئة االستثمارات ا�خاصة الوطنية  باإلضافة إ�� ذلك، ستحرص

والدولية ودعم تنفيذ األوراش الك��ى البنيات التحتية وتطو�ر وسائل النقل واللوجيستيك، باعتبارها رافعة لالستثمارات 

تحس�ن مناخ األعمال من خالل إصالح ميثاق ا�خاصة. وموازاة مع ذلك، سيتم العمل ع�� توطيد التداب�� املتخذة ل

االستثمار، استكمال ورش إصالح الصفقات العمومية، ومواصلة تبسيط املساطر اإلدار�ة. هذا، فضال عن مواصلة 

تحديث القطاع املا�� ع�� تفعيل القانون البن�ي واألبناك التشاركية، وتنويع األدوات واألسواق املالية املتاحة للمستثمر�ن، 

 .وازاة مع مواصلة تحديث اإلطار التشري�� لبورصة القيم، وللقطب املا�� للدار البيضاءم

ال�ي �ستجيب ألسس  2030-2015و�� مجال إصالح التعليم، ستواصل ا�ح�ومة التفعيل التدر��� للرؤ�ة االس��اتيجية 

 االنصاف وت�افؤ الفرص من أجل ضمان �عميم التعليم واالرتقاء بجودتھ.

التكنولو��، نذكر من أهم املشاريع واألوراش دعم إحداث ا�جمعات الصناعية  مجال إ�عاش االبت�ار والبحثو�� 

كما ستتم مواصلة تطو�ر البحث العل�ي من خالل تحس�ن ح�امة املنظومة الوطنية   املغر�ية وإحداث أحياء االبت�ار. 
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من خالل دعم إ�شاء املقاوالت املبتكرة وانخراط ا�جامعات  للبحث واالبت�ار و�عز�ز آليات تثم�ن نتائج البحث العل�ي

 واملقاوالت �� إحداث أقطاب التكنولوجيا.

 

 التجاري المیزان لعجز الھیكلي التفاقم أسباب
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تطور االقتصاد تفاقم �جز امل��ان التجاري ارتباطا بارتفاع واردات مواد التجه�� واملواد النصف املصنعة ملسايرة 

 الوط�ي، ع�� وجھ ا�خصوص

ارتباطا با�جهودات املبذولة من طرف ا�ح�ومة، خالل السنوات األخ��ة، �� سياق مواكبة تفعيل مختلف االس��اتيجيات 

كمتوسط سنوي ��  3,9%القطاعية ومجهود االستثمار، انخرط النمو االقتصادي �� اتجاه تصاعدي، حيث انتقل من 

. وقد عرفت مختلف عناصر الطلب الداخ�� دينامية 2016-2006خالل الف��ة  4,2%إ��  2005و 1999الف��ة املمتدة ما ب�ن 

مستدامة خالل هذه الف��ة ومساهمة فعالة �� النمو االقتصادي، تماشيا مع الدينامية ا�جديدة لالستثمار والتوجھ ا�جيد 

ر هذا االتجاه اإليجا�ي لالس��الك ا�خاص ولالستثمار، بالرغم من االنتعاش امل��ايد للصادرات الس��الك األسر. وقد أث

الوطنية خصوصا ع�� مستوى املهن العاملية ا�جديدة للمغرب، سلبا ع�� توازن امل��ان التجاري، حيث بلغ هذا األخ�� قرابة 

 % كمتوسط سنوي.11,8، أي بنمو بنسبة 1999مليار درهم سنة  32مقابل حوا��  2016مليار درهم سنة  185

فقد عملت دينامية االستثمار، مدعومة بقطاع ما�� مهي�ل ومستجيب للمعاي�� الدولية، ع�� رفع معدل االستثمار ا�خام 

. وقد نجم عن هذا التطور ارتفاع �� وت��ة واردات 1999% سنة 24,8، �عد 2016% من الناتج الداخ�� ا�خام سنة 33,1إ�� 

% من إجما�� الواردات 22,7ومقتنيات املواد النصف املصنعة، حيث عرفت واردات مواد التجه��، وال�ي تمثل  د التجه��موا

نتيجة شراء املعدات، واآلالت واألجهزة  2016-1999% كمتوسط سنوي، باألسعار ا�جار�ة، خالل الف��ة 8,8، نموا بنسبة 

جرارات ع�� وجھ ا�خصوص. أما بالنسبة لواردات املواد النصف املصنعة، ا�ختلفة وكذلك شراء السيارات الصناعية وا�

% خالل نفس 8,6% من إجما�� الواردات، فقد �جلت �� املتوسط السنوي ارتفاعا قدره 21,6وال�ي �ش�ل �� األخرى حوا�� 

 الف��ة.

، نموا مستمرا بلغ 2016سنة  من الناتج الداخ�� اإلجما�� %59,1كما �جل االس��الك ال��ائي لألسر، والذي �ش�ل 

% ما ب�ن سن�ي 3,1�عدما �ان يراوح  2016و 2008%، باألسعار الثابتة، �� املتوسط ما ب�ن سن�ي4,1مستوى جديدا قدره 

. وقد ساهم التحسن الهام الس��الك األسر �� ارتفاع الواردات من املواد االس��الكية، وال�ي �ش�ل حوا�� 2005و 1999

 1999خالل الف��ة املمتدة ما ب�ن  8,6%� الواردات، حيث بلغ معدل نموها السنوي، باألسعار ا�جار�ة، % من إجما�19,5

  .2016و

كما �عزى استمرار �جز امل��ان التجاري، خالل هذه الف��ة، إ�� ارتفاع واردات املواد النفطية وال�ي مثلت �� املتوسط 

% �� 13,7% من إجما�� الواردات (برسم هذه الف��ة). وقد �جلت فاتورة الطاقة ارتفاعا كب��ا قدر بحوا�� 19,9حوا�� 

  .1999% سنة 12,3، �عدما �جلت 2016% من إجما�� الواردات سنة 13,3لتصل إ��  2016-1999املتوسط خالل الف��ة 

 الصحراء جنوب إفریقیا في المغربیة المباشرة االستثمارات دینامیة
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، أي ما 2016و  2008مليار درهم ب�ن  20,6بلغت تدفقات االستثمارات املغر�ية �� إفر�قيا جنوب ال�حراء ما يناهز 

٪ من إجما�� االستثمارات ا�خارجية املباشرة  للمغرب. وقد تزعمت 52٪ من االستثمارات املوجهة نحو إفر�قيا و 92يمثل 

٪ ل�ل واحدة م��ما، 24املستضيفة لالستثمارات املباشرة للمغرب �� املنطقة، بحصة ما�� و ساحل العاج صدارة الدول 

 .٪9٪ و الغابون بحصة 11يل��ما السنغال بنسبة 

و�ان قطاعا البنوك واالتصاالت املغر�ية أول من س�� ل�حصول ع�� فرص النمو ع�� الصعيد الدو��. فبفضل 

ب �� بناء نظام ما�� مت�ن وإ�شاء مجموعات بنكية تنافسية قادرة ع�� اإلصالحات ال�ي أجر�ت �� املا�ىي، نجح املغر 

االستقرار �� إفر�قيا واملساهمة �ش�ل إيجا�ي �� تمو�ل االقتصادات اإلفر�قية. و�نطبق نفس ال�ىيء ع�� قطاع 

 .االتصاالت، بالنظر إ�� اإلصالحات الرائدة ال�ي قام ��ا املغرب �� هذا ا�جال

و  2008زيع القطا�� لالستثمارات املغر�ية �� إفر�قيا جنوب ال�حراء، خالل الف��ة املمتدة ما ب�ن و هكذا، �ش�� التو 

�� املائة ع�� التوا��، و بقدر أقل لقطاع  20�� املائة و  45، إ�� هيمنة التدفقات املوجهة لهذين القطاع�ن، بحصة 2016

�� املائة). و تجدر اإلشارة إ�� أن حصة قطاع الصناعة قد بلغت،  6ار (�� املائة) والعق 7�� املائة) و التأم�ن ( 12الصناعة (

 2016�� املائة من إجما�� التدفقات �� سنة  70٪ فقط من مجموع التدفقات، �� ح�ن ش�لت 1,4، 2015و  2008ما ب�ن 

 .ال�ام��ونمليار درهم �� هذا القطاع، ع�� ا�خصوص �� ساحل العاج و البن�ن و  2,2حيث تم استثمار مبلغ 

و ينتظر أن �ستمر هذه الدينامية إذا أخذنا �ع�ن االعتبار االتفاقيات الهامة املوقعة مؤخرا وال�ي من شأ��ا أن تخلق 

تدفقات مالية كب��ة �� املستقبل. و�شمل هذه املشاريع إنتاج األسمدة (الغابون ورواندا وإثيو�يا ونيج��يا)، واإلسمنت 

، وصناعة املستحضرات الصيدالنية (�وت ديفوار، ورواندا)، وتجميع الشاحنات (السنغال) (�وت ديفوار وغانا وما��)

 .(والصناعة الغذائية (غينيا والبن�ن وال�ام��ون و�وت ديفوار ومور�تانيا وتن�انيا

قف و يرتبط �سارع االستثمارات املباشرة املغر�ية بتبسيط قانون االستثمار من قبل مكتب الصرف، حيث تم رفع س

. 2010مليون درهم نحو القارات األخرى ابتداء من دجن��  50مليون درهم نحو إفر�قيا  و  100االستثمار املعفي إ�� 

اتفاقية إل�عاش وحماية  17و�املوازاة، وقع املغرب سلسلة من اتفاقيات االستثمار مع بلدان إفر�قيا جنوب ال�حراء، م��ا 

 الزدواج الضر��ي.اتفاقية تتعلق �عدم ا 16االستثمار و 

 االستثمار لمسایرة الوحید الشباك نظام إصالح
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يندرج ضمن التدب�� الالمركزي لالستثمار الذي تن�جھ ا�ح�ومة  2002إن إحداث مراكز االستثمار ا�جهو�ة سنة 

تؤكد ع�� ضرورة إ�عاش وال�ي  2002يناير  9انطالقا من مضام�ن الرسالة امللكية املوجهة إ�� السيد الوز�ر األول بتار�خ 

االستثمار باعتباره دعامة أساسية ملشاريع املقاوالت الصغرى واملتوسطة �� قطاعات متعددة �الصناعة التقليدية، 

 .والسياحة، والسكن، والفالحة، واملعادن، وغ��ها

إ�شاء املقاوالت والثانية وتتو�� املراكز ا�جهو�ة لالستثمار القيام بثالث مهام أساسية تتعلق األو�� باملساعدة ع�� 

 .بمساعدة املستثمر�ن والثالثة  بالتنمية والتعاون 

بخصوص املهمة األو��، قد تم إحداث شباك ليلعب دور ا�خاطب الوحيد بالنسبة للراغب�ن �� إحداث مقاولة كيفما  -

  .�ان ش�لها

و�دهم باملعلومات الضرور�ة املتعلقة بخصوص املهمة الثانية، فقد تم إحداث شباك آخر ملساعدة املستثمر�ن ع�� تز  -

 .باالستثمار ا�جهوي، وذلك ع�� �عر�فهم بمؤهالت وإم�انات وفرص لالستثمار ال�ي تتوفر عل��ا ا�جهة

أما بخصوص املهمة الثالثة، تم إحداث شباك يتو�� شؤون التنمية والتعاون وإعداد مخططات عمل تواصلية، مما  -

الستثمار وكذا تقو�ة عالقات الشراكة مع األجهزة الوطنية واألجنبية �� مجال سيساهم �� �عميق التعر�ف بفرص ا

 .االستثمار

ولتبسط �سي�� مراكز االستثمار ا�جهو�ة، تم تمكي��ا من التوفر ع�� م��انيات مستقلة تخضع لنظام "مرافق الدولة 

 .(SEGMA) " املس��ة بصفة مستقلة

االستثمار ا�جهو�ة ال�ي ساهمت �� تقليص اجل إحداث املقاوالت، فانھ بالنظر إ�� حصيلة النشاط السنوي ملراكز 

 :يتع�ن ع�� هذه املراكز القيام بمهام أخرى أك�� فاعلية وتا�عة لنطاق اختصاصا��ا، إذ ��م األمر ماي��

  التوصيات تتبع عملية االستثمار �عد إحداث املقاوالت ملعرفة أسباب نجاحها أو فشلها وذلك من أجل استخالص

والتوج��ات ال�ي يجب أن يقدمها مركز االستثمار ا�جهوي لفائدة املستثمر�ن، بحيث ع�� املركز أن يلعب، ز�ادة ع�� 

 .دور التأط�� وإلرشاد، دور املتا�عة للمستثمر�ن واالستثمار

  اكز االستثمارالقيام بدور مرصد جهوي لالستثمار فيما يخص االستثمارات ال�ي يتم إنجازها خارج شبابيك مر . 

  افتحاص املقاوالت ال�ي عرفت �� املا�ىي �شاطا متم��ا و أقفلت أبوا��ا مؤخرا وذلك من أجل معرفة أسباب خفقا��ا

  وذلك �� أفق استخالص الع�� و�التا�� مساعدة املقاوالت املتواجدة ودعمها من أجل ضمان ص��ورة �شاطها وتطوره.

اكة مع الهيئات العمومية الوزار�ة وال��ابية وذلك �� أفق �عميق املعرفة دراسات قطاعية ع�� صعيد ا�جهة �شر 

با�جهات وما تزخر بھ من مم��ات جغرافية وتار�خية ومن مؤهالت اقتصادية واجتماعية، مما سيسهل ع�� املستثمر 

 اختيار الفضاء املالئم إلنجاز استثماره.
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 ا�جزء األول 

 املعطيات العامة للتوازن املا��

 الباب األول 

 األح�ام  املتعلقة باملوارد العمومية 

I.- الضرائب واملواد املأذون �� استيفا��ا 

 املادة األو��:

 :املادة األو��وتفس�� تقديم 

ــد
ُ
 املادة �ل سنة �� مشروع قانون املالية ، وتتضمن ثالثة بنود :رج هذه ت

يأذن البند األول ل�جهات ا�ختصة باالستمرار�� استيفاء الضرائب والرسوم وا�حاصالت والدخول 

 .الهيآت ا�خولة ذلك بحكم القانون ا�خصصة للدولة وا�جماعات ال��ابية واملؤسسات العمومية و 

بند الثا�ي ل�حكومة �� التمو�ل باالق��اض أو ال�جوء ا�� �ل اداة مالية اخرى وفق �� ح�ن ، يأذن ال

، علما ان االق��اض الداخ�� يمكن ان  43و  42و  41هذا �� املواد  الشروط ال�ي يحددها قانون املالية

 يتم ع�� اصدار سندات ا�خز�نة مباشرة من طرف الدولة، أو ال�جوء إ�� أدوات مالية أخرى يتم

إصدارها بطر�قة غ�� مباشرة. و�نطبق هذا ع�� عمليات إصدار شهادات الصكوك السيادية �� السوق 

حيث تلعب  (FPCT)الداخ�� وال�ي يتم إصدارها عن طر�ق صندوق التوظيف ا�جما�� للتسنيد 

الدولة، �� اطار هذه العمليات، دور املؤسسة املبادرة ، أي ا�جهة ا�حتاجة للتمو�ل . ولهذه الغاية 

 تمت اعادة صياغة هذا البند. 

أما البند الثالث فيمنع استيفاء أي نوع من الضرائب غ�� املرخص ��ا بموجب أح�ام النصوص 

وأح�ام قانون املالية هذا ، حيث يتعرض �ل من يفرضها  التشريعية والتنظيمية ا�جــاري ��ا العمل ،

 أو يضع جـداولها أو يباشر جباي��ا للمتا�عة.

و�تعرض كذلك للعقو�ات �ل من يمنح اإلعفاءات من الرسوم والضرائب أو يقوم بتقديم خدمات أو 

 منتجات صادرة عن مؤسسات الدولة مجانا ، بدون إذن �شري�� أو تنظي�ي.

 املناقشة :م�خص 

تمت املطالبة بوضع سقف مسبق لالق��اضات ال�ي ت�جأ إل��ا ا�حكومة. وأن �عمل ع�� عدم تجاوزه، 

وتقدم أحد السادة النواب بمالحظة حول �عض الرسوم ال�ي تفرضها الو�الة الوطنية للمحافظة 

 العقار�ة ع�� املواطن�ن وال�ي ليس لها أي سند قانو�ي.

 جواب ا�حكومة

�سقيف االق��اضات، أو�ح السيد الوز�ر أن الدولة ال تن�ج سياسة االستدانة، وأن الدين بخصوص 

هو نتيجة سياسات مرتبطة بالتدب�� امل��انيا�ي، وحسب مقتضيات القانون التنظي�ي للمالية فإنھ ال يتم 

 ال�جوء إليھ إال �� حالة دعم االستثمار أو اس��داد الدين.
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لرسوم املفروضة من طرف ا�حافظة العقار�ة، أبرز أن هذه الو�الة لها وعن السؤال املطروح حول ا

موردين، مورد مثبت بمراسيم تتعلق برسوم ضر�بية، وآخر يمثل رسوما مقابل خدمات تقدمها 

 للمواطن�ن، و�ل هذه الرسوم لها قاعدة قانونية تنظمها عبارة عن مراسيم.

 

 الرسوم ا�جمركية والضرائب غ�� املباشرة

 :2ادة امل 

 :2تقديم وتفس�� املادة 

I - :التأهيل 

يمكن أن تقوم ا�حكومة بتغي�� أو وقف استيفاء الرسوم ا�جمركية وغ��ها من الضرائب والرسوم  

املفروضة ع�� الواردات والصادرات وكذا الرسوم الداخلية ع�� االس��الك، باستثناء الضر�بة ع�� 

 من الدستور. 70القيمة املضافة، بناء ع�� قانون إذن بإصدار وذلك وفقا ألح�ام الفصل 

من قانون   I– 2من الدستور واملعمول بھ بموجب املادة  70وطبقا للتأهيل املنصوص عليھ �� الفصل 

 ، تم ال��خيص ل�حكومة أن تقوم بمقت��ى مراسيم:2017املالية للسنة املالية 

بتغي�� أو وقف استيفاء الرسوم ا�جمركية وغ��ها من الضرائب والرسوم املفروضة ع�� الواردات  -

 ت، وكذا الرسوم الداخلية ع�� االس��الك؛والصادرا

بتغي�� أو تتميم كذلك بمراسيم قوائم املنتجات ال�ي �عود أصلها ومصدرها إ�� �عض البلدان اإلفر�قية  -

 وكذا قائمة الدول املذكورة. املستفيدة من اإلعفاء من رسم االست��اد

من مشروع قانون  2من املادة  I، ينص البند و�� نفس اإلطار وكما هو الشأن �� القوان�ن املالية السابقة

 .2018السنة املالية  ع�� تأهيل ا�حكومة التخاذ نفس اإلجراءات أعاله وذلك خالل 2018املالية لسنة 

II - :املصـادقـة 

إن املراسيم املتخذة بموجب التأهيل التشري�� املشار إليھ أعاله، يجب أن تخضع للمصادقة ال��ملانية 

 من الدستور. 70األجل املنصوص عليھ �� قانون التأهيل وذلك طبقا ألح�ام الفصل عند ان��اء 

، يرمي إ�� املصادقة ع�� املرسوم 2018من مشروع قانون املالية لسنة  2من املادة  IIلذا، فإن البند 

 .2017التا�� املتخذ خالل 

 املرسوم املذكور. و للمز�د من اإليضاحات تجدون رفقتھ جذاذة مفصلة حول التدب�� موضوع

 :م�خص املناقشة

نوه السادة النواب بداية با�جهودات ال�ي تبذلها إدارة ا�جمارك ودورها الكب�� �� حماية االقتصاد 

االستفسارات، حول سبب تأجيل املصادقة ع�� هذه املراسيم إ�� غاية  منالوط�ي، وتم تقديم عدد 

ؤل عن كيفية التعامل معها �� حالة رفضها من طرف أقرب قانون املالية، و�� نفس السياق تم التسا

ر الذي وضعتھ ا�حكومة حول عالق��ا با�جموعة ن. و�ساءل أحد املتدخل�ن عن التصو ال��ملا
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) �عد أن تتم املصادقة ع�� انضمام املغرب إل��ا. وما �� CEDEAOاالقتصادية لدول غرب إفر�قيا (

 غر�ي من خالل اإلجراءات ا�جمركية.الوط�ي واالقتصاد املاإلجراءات املزمع اتخاذها �حماية السوق 

 :  جواب ا�حكومة

أكد السيد الوز�ر أن ا�جميع �عرف الدور الكب�� الذي تلعبھ إدارة ا�جمارك �حماية االقتصاد الوط�ي، 

 .للبالد وكذا مجهودات رجاال��ا �� حماية ا�جانب األم�ي

وحة، أو�ح أن القانون ينص ع�� املصادقة ع�� املراسيم و�� رده ع�� التساؤالت واالستفسارات املطر 

�� أقرب قانون للمالية، النھ مرتبط بالتأهيل واإلذن الذي �عطيھ ال��ملان ل�حكومة إلصدار مراسيم 

وحماية املس��لك  )Dumpingترتبط بإجراءات إست�جالية هدفها حماية املنتوج الوط�ي من اإلغراق (

 . وكذا �� حالة تزو�د السوق باملواد الالزمة.املغر�ي واالقتصاد الوط�ي

��ملان فإن العمل ��ا يتوقف، وما تم مضيفا أنھ �� حالة عدم املصادقة ع�� هذه املراسيم من طرف ال

 العمل بھ قبل إحالتھ ع�� ال��ملان ال يمكن ال��اجع عنھ لعدم رجعية القوان�ن.

مليون  49مليون قنطار، م��ا  96ا�حبوب والذي بلغ  السيد الوز�ر أرقاما حول املنتوج الوط�ي من موقد

من املنتوج الوط�ي  % 72أكتو�ر تم تجميع  13وإ�� حدود  ،قنطار من القمح الل�ن واملعنية ��ذا اإلجراء

مليون قنطار، ونظرا لضعف التجميع  15، هو 2017أكتو�ر  15� من هذه املادة إ�� حدود �وا�خزون ا�حا

شهر،  13جراء ل�حفاظ ع�� ا�خزون االس��اتي�� �� حدود اما اتخاذ هذا اإل �ان لز �� األشهر املقبلة 

 .2017وسيتم العمل ��ذا املرسوم �� فاتح دجن�� 

) أكد أنھ �عد أن تتم CEDEAOوعن السؤال املطروح حول ا�جموعة االقتصادية لدول غرب إفر�قيا (

، ستفتح مفاوضات مع دول ا�جموعة 2017�� املصادقة ع�� انضمام املغرب لها واملرتقبة شهر دجن

بخصوص التداب�� ا�جمركية، مضيفا أن املغرب لھ تقر�با نفس �سبة دول ا�جموعة من حيث ا�جمارك 

 خاصة التعرفة ا�جمركية.  

 

 مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� املباشرة

 :3املادة 

 :3تقديم وتفس�� املادة 

I  م هذه املادة �عديل أر�عة عشر فصال وعنوان الباب األول من ا�جزء الرا�ع و كذا إضافة فصل جديد��

 .إ�� مدونة ا�جمارك و الضرائب غ�� املباشرة

 : و ��م التعديالت املق��حة

تحديد طرق أداء الديون ا�جمركية ع�� مستوى مدونة ا�جمارك و الضرائب غ�� املباشرة (الفصل  -

 )؛95

املكرر  134تحس�ن شروط االستفادة من �عض األنظمة االقتصادية ا�خاصة با�جمارك (الفصول  -

 ))؛1( 152املكرر) و  2(151أر�ع مرات و 
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تضم�ن مدونة ا�جمارك بقائمة شاملة لإلعفاءات ال�لية أو ا�جزئية من رسم االستيــراد املنصــــوص  -

املكرر و  164و  164املكرر ثالث مرات و  163املكرر مرت�ن و  163و  3عل��ا �� نصـــوص خاصــــة ( الفصول 

 املكرر ثالث مرات). 166

 )).5( 294و  285) و 1( 284و  281و  280مراجعة النظام الزجري ا�جمر�ي ( الفصول  -

 املق��حة ألح�ام هذه الفصول كما ي��: التو يمكن �عليل التعدي

I- املكرر) و  2(151و  3، أحكـــــــــــام الفصول 2018ــــا��، ابتداء من فـاتـــــــح ينــــــاير �غ�� و تتمـــم ع�� النحــو التـــــ

و  281و  280) و 1املكرر مرت�ن( 166و  164) و 1املكرر ثالث مرات ( 163املكرر مرت�ن و  163) و 1( 152

مدونة ا�جمـارك والضرائب غ��  ) و كذا عنوان الباب األول من ا�جزء الرا�ع من5( 294و  285) و 1( 284

املباشرة الراجعة إلدارة ا�جمارك و الضرائب غ�� املباشرة املصادق عليـها بالظهيـر الشـر�ف املـعت�� 

 ):1977أكتو�ر  9( 1397من شـوال  25بتار�خ  1.77.339بمـــثـابة قانـون رقم 

ستوردة أو املصدرة من مبالغ من مدونة ا�جمارك ع�� أنھ يمكن إعفاء البضائع امل 3ينص الفصل 

 الرسوم املقيدة بتعرفة الرسوم ا�جمركية إما بموجب اتفاقيات دولية أو نصوص خاصة.

و ��دف إرساء الشفافية حول اإلعفاءات ال�ي يمكن االستفادة م��ا بموجب التشريع الوط�ي، يرمي هذا 

 ��ا �� مدونة ا�جمارك.التعديل إ�� حصر اإلعفاءات ا�جزئية و ال�لية �� تلك املنصوص عل

 مكرر. 164و  164و سيتم التطرق إ�� هذه اإلعفاءات بمز�د من التفصيل عند مناقشة الفصل�ن 

توسيع االستفادة من االمتيازات املمنوحة للمعدات املستوردة تحت نظام القبول املؤقت ال�ي تم 

عدات املستوردة �� إطار لتشمل كذلك امل  %75استعمالها إلنتاج سلع موجهة للتصدير �� حدود 

املشاريع موضوع اتفاقيات استثمار م��مة مع ا�حكومة أو تلك املمولة بواسطة مساعدات مالية غ�� 

 قابلة لإلرجاع:

يتم عرض البضائع و املعدات املستوردة �� إطار األنظمة االقتصادية �� ا�جمرك لالس��الك باعتبار 

��جيل تصر�ح الدخول تحت األنظمة االقتصادية ��  املكوس و الرسوم و قيمة هذه البضائع يوم

 ا�جمرك. 

من مدونة ا�جمارك ع�� أن  151املكرر من الفصل  2و استثناء من هذه القاعدة، تنص مقتضيات 

عرض املعدات املستوردة تحت نظام القبول املؤقت، ال�ي تم استعمالها إلنتاج سلع موجهة للتصدير 

طبيق الرسوم ا�جمركية و قيمة املعدات أخذا �ع�ن االعتبار تار�خ ، لالس��الك مع ت %75�� حدود 

 ��جيل التصر�ح ا�خاص بالعرض لالس��الك.

و ��دف التعديل املق��ح إ�� تمديد االستفادة من هذا النظام االستثنائي للمعدات املستوردة تحت نظام 

املشاريع املمولة بواسطة مساعدات  القبول املؤقت �� إطار اتفاقيات االستثمار امل��مة مع ا�حكومة أو 

مالية غ�� قابلة لإلرجاع و ذلك ��دف ��جيع االستثمارات و تمك�ن املقاوالت الوطنية من تجديد وسائل 

 االنتاج.
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توسيع االستفادة من نظام التصدير املؤقت ألجل تحس�ن الصنع السل�ي للبضائع املستورة تحت نظام 

 القبول املؤقت:

�سمح نظام التصدير املؤقت من أجل تحس�ن الصنع السل�ي بتصدير البضائع من أجل صياغ��ا أو 

 تحو�لها خارج ال��اب ا�خاضع مع مع وقف الرسوم و املكوس املطبقة أثناء إعادة است��ادها. 

ائع تمنح االستفادة حاليا من نظام التصدير املؤقت ألجل تحس�ن الصنع السل�ي فقط للمنتجات و البض

من أصل مغر�ي أو ال�ي تم عرضها لالس��الك أو املستوردة  تحت جميع األنظمة االقتصادية �� ا�جمرك 

 باستثناء البضائع املستوردة تحت نظام القبول املؤقت.

و لإلشارة، فإنھ يحدث �� �عض األحيان أن اآلالت و املعدات املستوردة تحت نظام القبول املؤقت تحتاج 

خارج، فيضطر املتعامل الذي قام باست��ادها إ�� تصديرها ��ائيا و إعادة است��ادها من إلصالحات �� ا�

جديد. و عالوة ع�� ذلك و حينما يتعلق األمر بمعدات تم است��ادها تحت نظام القبول املؤقت مع دفع 

دون أن تؤخذ إتاوة �ل ثالثة أشهر، يضطر املتعامل إ�� دفع هذه األتاوة من جديد عند إعادة است��ادها 

 �ع�ن االعتبار تلك ال�ي تم دفعها عند أول قبول مؤقت. 

و من أجل معا�جة هذه الوضعية، يق��ح توسيع االستفادة من نظام التصدير املؤقت ألجل تحس�ن 

 الصنع السل�ي ليشمل كذلك  املنتجات و البضائع ال�ي يتم است��ادها تحت نظام القبول املؤقت.

بقائمة شاملة لإلعفاءات ال�لية أو ا�جزئية من رسم االست��اد املنصوص عل��ا تضم�ن مدونة ا�جمارك 

 166املكرر و  164و  164املكرر ثالث مرات و  163املكرر مرت�ن و  163و  3�� نصوص خاصة ( الفصول 

 املكرر ثالث مرات):

فافية ال�ي تدعو تطبيقا للمقتضيات ا�جديدة للقانون التنظي�ي للمالية و ��دف إرساء مز�د من الش

إل��ا اتفاقية املنظمة العاملية للتجارة املتعلقة بتسهيل املبادالت من جهة، و وضوح الرؤ�ا فيما يخص 

اإليرادات ا�جمركية من جهة أخرى، فإن االستثناءات التعر�فية يجب أن تكون مدرجة �� مدونة 

 ا�جمارك.

االستثناءات التعر�فية املمنوحة بموجب نصوص و ��دف هذا التدب�� �ش�ل ملموس إ�� تضم�ن جميع 

 خاصة �� مدونة ا�جمارك .

من مدونة ا�جمارك لتدرج فيھ جميع اإلعفاءات  164و يتطلب تحقيق هذا التدب��، �عديل الفصل 

املكرر) يتم التنصيص فيھ ع�� اإلعفاءات  164املمنوحة لبعض أنواع العمليات و خلق فصل جديد (

 ا�جزئية. 

ع�� تدو�ن جميع اإلعفاءات ال�لية أو ا�جزئية من الرسوم و املكوس �� مدونة ا�جمارك، حذف  و سي��تب

املكرر  163املكرر مرت�ن و  163و  3�ل إحالة ع�� نصوص خاصة تمنح اإلعفاءات ع�� مستوى الفصول 

 املكرر مرت�ن. 166ثالث مرات و 

و  280عمليات ا�جمركية ( الفصل�ن التنصيص ع�� مخالفة تتعلق �عدم حفظ الوثائق ا�خاصة بال

281:( 
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��دف التنصيص ع�� مخالفة جديدة متعلقة �عدم حفظ الوثائق ا�خاصة بالعمليات ا�جمركية طبقا 

من مدونة ا�جمارك إ�� إجبار األ�خاص الذين يقومون  °2-42لالل��ام املنصوص عليھ �� الفصل 

مع التقدم امل�جل �� مسلسل نزع الطا�ع  بالتصر�ح �� ا�جمرك ع�� اح��ام هذا االل��ام خصوصا

املادي عن املساطر ا�جمركية الذي انخرطت فيھ اإلدارة ا�جمركية. كما أن ا�حرص ع�� اح��ام هذا 

 االل��ام، سيمكن كذلك من �سهيل عمليات املراقبة ا�جمركية.

ات املنجزة و تحديد و ��دف هذا التدب�� ا�جديد كذلك إ�� ا�حافظة ع�� حقوق املستفيدين من العملي

 املسؤوليات �حسن تنفيذ القانون.

من مدونة ا�جمارك للتنصيص ع�� هذه ا�خالفة  281و  280و هكذا، يق��ح �عديل مقتضيات الفصل�ن 

 و زجرها كجنحة من الدرجة الثانية.

ـرفـــــض ا�خضـــــــوع ألوامـــــــــر أعــــــــــوان ا�جمـــــــــــارك ( �شديـــــد العقو�ــــــة املطبقــــــة عـــــــ�� ا�خالفــــــة املتعلقـــــــة بـــ

 ):294و  285و  284الفصول 

من أجل تقو�ة عمل اإلدارة �� ميدان محار�ة ال��ر�ب و جعل املقتضيات الزجر�ة �� هذا ا�جال أك�� 

�شديد العقو�ة املطبقة ع��  من مدونة ا�جمارك ��دف 294و  285و  284ردعا، يق��ح �عديل الفصول 

مخالفة رفض ا�خضوع ألوامر أعوان ا�جمارك من طرف سائقي و سائل النقل، خصوصا مع ��جيل 

 مجموعة من ا�حوادث �ش�ل خطرا ع�� سالمة مستعم�� الطرقات و أعوان ا�جمارك ع�� السواء.

� بدل اعتبارها مخالفة من و تبعا لذلك، فإن هذه ا�خالفة سيتم تصنيفها كمخالفة من الدرجة األو�

 3.000درهم بدل غرامة ت��اوح ب�ن  100.000و  80.000الدرجة الثانية و ستطبق عل��ا غرامة ت��اوح ب�ن 

 درهم. 30.000و 

II-  املكرر أر�ع  134و  95، أح�ام الفصل�ن 2018تن�خ و �عوض ع�� النحو التا��، ابتداء من فـاتح يناير

الضرائب غ�� املباشرة الراجعة إلدارة ا�جمارك و الضرائب غ�� املباشرة مرات من مدونة ا�جمـارك و 

 السالفة الذكر:

 ):95تحديد طرق أداء الديون ا�جمركية ع�� مستوى مدونة ا�جمارك و الضرائب غ�� املباشرة (الفصل 

الرسوم و ال تتطرق املقتضيات ا�حالية ملدونة ا�جمارك صراحة إ�� طرق أداء الرسوم ا�جمركية و 

من مدونة تحصيل  20املكوس األخرى املستحقة عند االست��اد. لذلك يتم تطبيق مقتضيات املادة 

شيك أو عن طر�ق التحو�ل أو الدفع  الديون العمومية ال�ي تنص ع�� األداء إما نقدا أو بواسطة �سليم

ألداء منصوص عل��ا �� بالتحصيل أو بأي وسيلة أخرى ل لفائدة حساب مفتوح �� اسم ا�حاسب امل�لف

 العمل.  القوان�ن ا�جاري ��ا

و تطبيقا للمقتضيات ا�جديدة للقانون التنظي�ي للمالية ومن أجل تطو�ق ا�خاطر املرتبطة باملناولة 

من مدونة  95اليدو�ة لألموال و ��جيع األداء بالطرق اإللك��ونية، يق��ح ��خ مقتضيات الفصل 

تنص ع�� أن أداء الرسوم و املكوس يمكن أن يتم بأي وسيلة  ا�جمارك، و �عو�ضها بمقتضيات
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منصوص عل��ا �� القوان�ن ا�جاري ��ا العمل، بما �� ذلك الطر�قة اإللك��ونية، و أن األداء نقدا ال يمكن 

 أن يتم إ�� بالنسبة للعمليات الطارئة ال�ي ليس لها أي طا�ع تجاري.

 134توردة تحت نظام املستودع الصنا�� ا�حر (الفصل تحديد شروط عرض لالس��الك، املعدات املس

 املكرر أر�ع مرات):

املكرر أر�ع مرات من مدونة ا�جمارك ع�� أن املعدات و التجه��ات و  134تنص مقتضيات الفصل 

أجزاؤها و قطعها املنفصلة املستوردة تحت نظام املستودع الصنا�� ا�حر، ال�ي فاقت مدة بقا��ا تحت 

�� إم�انية عرضها ، إ % 75هذا النظام ثالث�ن شهرا و تم استعمالها إلنتاج سلع موجهة للتصدير �� حدود 

لالس��الك مع تطبيق الرسوم ا�جمركية ع�� أساس قيمة هذه املعدات و التجه��ات يوم ��جيل 

 التصر�ح ا�خاص باالس��الك. 

غ�� أن املقتضيات السالفة الذكر لم تحدد شروط عرض االس��الك للمعدات و التجه��ات ال�ي لم يتم 

 . % 75دود استعمالها إلنتاج سلع موجهة للتصدير �� ح

��دف التعديل املق��ح إ�� تدارك هذه ا�حالة بالتنصيص ع�� أن عرض املعدات و التجه��ات املعنية 

ال�ي تنص  151من الفصل  2لالس��الك يمكن أن يتم كذلك طبقا للشروط املنصوص عل��ا �� الفقرة 

وضة �� تار�خ ��جيل تصر�ح ع�� أن الرسوم ا�جمركية و الرسوم و املكوس األخرى املطبقة �� تلك املفر 

من مدونة ا�جمارك، �� حالة  93من الفصل  2االست��اد مع أداء الفائدة عن التأخ�� املنصوص عل��ا �� 

 عدم إيداع الرسوم و املكوس املستحقة.

III-  تتمم مدونة ا�جمـارك والضرائب غ�� املباشرة الراجعة إلدارة ا�جمارك 2018ابتداء من فـاتح يناير ،

 25بتار�خ  1.77.339لضرائب غ�� املباشرة املصادق عليـها بالظهيـر الشـر�ف املـعت�� بمـــثـابة قانـون رقم و ا

 املكرر كما ي��: 164) بالفصل 1977أكتو�ر  9( 1397من شـوال 

و الذي يرمي إ�� إدراج جميع اإلعفاءات  164يندرج هذا الفصل �� إطار التعديل املشار إليھ الفصل 

 ية سواء م��ا ا�جزئية أو ال�لية �� مدونة ا�جمارك. ا�جمرك

قد حدد الئحة البضائع ال�ي �ستفيد من اإلعفاء الك�� من الرسوم و املكوس  164و إذا �ان الفصل 

ا�جمركية فإن هذا الفصل يتضمن الئحة البضائع و املواد ال�ي �ستفيد من اإلعفاء ا�جزئي من هذه 

 الرسوم و املكوس.

 

 من مدونة ا�جمارك: 151صل مناقشة الف

جراء، حيث رأى البعض أن فيھ إقصاء للمقاولة املغر�ية لسادة النواب مالحظات حول هذا اإل قدم ا

بفتحھ الباب أمام الشر�ات األجنبية، وأث��ت أيضا مسألة التحايل بخصوص نظام القبول املؤقت، 

قاوالت ال�ي تنشط وهل تدخل �� إطارها املوكذا تم التساؤل عن املقاوالت ال�ي �ستفيد من هذا اإلجراء 

 �� قطاع البناء.

 :جواب ا�حكومة
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من السلع ال�ي تنتجها، وإدارة ا�جمارك لها أنظمة جد  % 75هذا اإلجراء ��م �ل شركة تصدر أز�د من 

تتعامل بصرامة بخصوص تطبيق نظام القبول املؤقت، وأ��ا ع�� استعداد للوقوف ع�� أي و متطورة 

 وص التحايل �� هذا الشأن.ش�اية بخص

 وأكد السيد الوز�ر أن قطاع البناء ال �ستفيد من هذا اإلجراء.

 

 :1-164مناقشة الفصل 

 تقدم السادة النواب باملالحظات واالستفسارات التالية:

مداخيل ا�جمارك بالنسبة للم��انية العامة أصبحت ضئيلة مقارنة مع دول أخرى لها نفس مستوى -

 �ي.االقتصاد الوط

والفصل  3املطالبة بحذف عبارة "و�معزل عن ..." واالحتفاظ بالنص األص��: "... خالفا ألح�ام الفصل -

5 "... 

إعطاء توضيحات أك�� حول السيارات االقتصادية املعنية باإلعفاء، وكذا "الدراجات النار�ة -

 االقتصادية".

رفع الضر�بة ع�� القيمة املضافة ع��  مالحظة وجود تناقض ب�ن إعفاء "ز�وت النفط ا�خام" و ب�ن-

ا�حروقات، فهذه اإلجراءات �عطي امتيازات للمستثمر�ن واملقاوالت من جهة وتضر بالقدرة الشرائية 

 للمواطن�ن من جهة أخرى.

بخصوص إعفاء "�حوم الدواجن"واألبقار" "واألغنام" املستوردة من طرف القوات املس�حة امللكية، -

عليھ  ��جع اإلنتاج الوط�ي، والذي تفرضاية من هذا اإلجراء خاصة وأنھ ال تم التساؤل عن الغ

وتم اق��اح فرض رسوم ع�� هذه املواد، مة املضافة و�دون إعفاءات ضر�بية. الضر�بة ع�� القي

 و��جيع اس��الك ال�حوم املنتجة وطنيا.

 :جواب ا�حكومة

جديد �� هذا الفصل، بل �� إجراءات تتعلق ت بأي إجراء لسيد الوز�ر إ�� أن ا�حكومة لم تأأشار ا

 بنصوص خاصة معمول ��ا من قبل وتم إدراجها ضمن مدونة ا�جمارك.

كما أو�ح أن عبارة "و�معزل" �ان يجب كتاب��ا بخط عر�ض، وأنھ ال فرق ب�ن مع�ى العبارة �� النص 

 األص�� و��ن التعديل املق��ح. 

 

 

 

 :280الفصل 

النواب �� مداخال��م ع�� ضرورة تقديم توضيحات أك�� حول هذا اإلجراء، أجمع السيدات والسادة 

 وتركزت املالحظات حول:
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هل املستوردين أم التجار الصغار، نظرا لصعو�ة االحتفاظ بالوثائق ملدة  تحديد املعني�ن ��ذا اإلجراء-

 ��م.طو�لة بالنسبة لتجار التقسيط لعدم توفرهم ع�� إم�انيات ألرشفة وثائقهم و�جال

عدم االحتفاظ بالوثائق مبالغ ف��ا خاصة أ��ا نفس العقو�ة العقو�ة املنصوص عل��ا بخصوص -

 املفروضة �� حالة الغش.

تمت املطالبة بتقديم النص األص�� والنص املق��ح من خالل مصفوفة للتعرف ع�� اإلجراءات املعمول -

 ��ا واإلجراءات ا�جديدة.

 ئق املعنية ��ذه العقو�ة.املطالبة بتحديد نوعية الوثا-

 :جواب ا�حكومة

جراء هو األرشيف اإللك��و�ي، و�النسبة للشر�ات ال�ي ال لوز�ر أن األرشيف املع�ي ��ذا اإل أو�ح السيد ا

االستعانة بخدمات شر�ات متخصصة �� هذا النوع من  ة يمك��اتتوفر ع�� إم�انيات األرشفة اإللك��وني

 األرشيف.

باالحتفاظ باألرشيف هو املعشر أو الشركة املعنية �� حالة قيامها �عملية التعش��، وأضاف أن املع�ي 

والوثائق املعنية �� تلك ال�ي لها عالقة با�جمارك �الفوات�� املتعلقة باست��اد السلع وشهادة املنشأ 

 وغ��ها...

 بة البعدية.وعن حجم الغرامة أكد السيد الوز�ر أن هذا االق��اح الغاية منھ �شديد املراق

 

 :285و 284الفصل�ن 

 :م�خص املناقشة

لبضاعة، وتم ا�� حالة مخالفة أوامر ا�جمر�ي من املسؤول عن ا�خالفة هل السائق أم صاحب 

البعض أن حجم الغرامات مرتفع وأن هناك تداخال ما ب�ن ما  تفسار عن نوعية هذه األوامر، ورأىاالس

لتدقيق �� املصط�حات ونوع ا�خالفات، و�� نفس السياق تم جن�� ومخالفة، لذا تمت املطالبة باهو 

 التساؤل عن ا�جانب ا�جنائي �� عملية هروب السائق وعدم االمتثال ألوامر ا�جمر�ي.

 وتم اق��اح �عو�ض �لمة "خضوع" بــ "امتثال".

 :جواب ا�حكومة

بخصوص الغرامة  ،موجودة �� املدونة ومعناها االمتثال أو�ح السيد الوز�ر أ��اعن �لمة "تخضع" 

درهم، وتم �شديدها �� هذا  60.000و 30.000أكد السيد الوز�ر أ��ا موجودة أصال �� املدونة �� حدود 

اإلجراء ح�ى ال يقوم أي سائق بخرق القانون والهروب من تفتيش ا�جمر�ي، ول�حفاظ ع�� سالمة 

ل ا�جمارك، و�� حالة وقوع حادثة أثناء الهروب وسقوط �حايا، فإن املواطن�ن وحيا��م وحياة رجا

 ا�خالفة تصبح �� خانة ا�جنايات.

 

 :1-95الفصل 
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 قدمت املالحظات التالية:

�غي�� عبارة "يمكن" �عبارة أخرى توجب األداء اإللك��و�ي، وتحديد العمليات الطارئة، وسقف ما يمكن -

 تأديتھ نقدا.

)، إ�� 2019النواب بإرجاء تطبيق إلزامية األداء اإللك��و�ي للسنة املالية املقبلة (طالب أحد السادة -

ح�ن الوقوف ع�� سلبياتھ ومعا�ج��ا، كما أثار أحد املتدخل�ن ضرورة مراعاة عقلية �عض التجار الذين 

 يتخوفون من التعامل بالشي�ات أو البطائق اإللك��ونية.

 إللك��ونية دون إقصاء األداء نقدا.اق��اح ��جيع األداء بالوسائل ا-

 جواب ا�حكومة:

مفهوم النص هو "وجوب" األداء اإللك��و�ي، وهو مقت��ى جاء لتبسيط األداء للمقاوالت، وتم استثناء -

 العمليات الطارئة. وال�ي ليس لها طا�ع تجاري �است��اد سيارة لالستعمال ال�خ��ي.

 

 مكرر: 164الفصل 

 م�خص املناقشة:

البة باستثناء مؤسسة الشيخ زايد ومؤسسة الشيخ خليفة من هذا االمتياز أل��ا تقدم خدما��ا تمت املط

 بمبالغ مرتفعة.

 إضافة جمعيات أخرى ذات النفع العام.-

 إعطاء أرقام حول قيمة ما �ستورده هذه املؤسسات وتقار�ر حول آثار هذه اإلعفاءات.-

 جواب ا�حكومة:

�� إطار نصوص �شريعية مشتتة، وتم تجميعها �� مدونة ا�جمارك �عض هذه املقتضيات معمول ��ا 

 ل�ي تكون �� املرجعية الوحيدة �جميع املقتضيات ا�جمركية.

 وعن ا�جمعيات ذات النفع العام أو�ح أ��ا معفاة تماما.

 

 �عر�فة الرسوم ا�جمركية

 :4املادة 

 :4تقديم وتفس�� املادة 

 :%30إ��  25و من  % 20إ��  17.5الرفع من رسم االست��اد من 

��دف تحس�ن اإليرادات ا�جمركية ا�حصلة بموجب رسوم االست��اد و من أجل ��جيع اإلنتاج ا�ح�� و 

تخفيض ال�جز �� امل��ان التجاري، يق��ح الرفع من رسوم االست��اد املطبقة ع�� �عض املنتجات 

 .  %25و  % 17.5املصنعة و شبھ املصنعة ال�ي تخضع حاليا لنسبـــة 

 رسم االست��اد املطبق ع�� مادة الز�دة: استئناف استيفاء
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)، تم وقف استيفاء رسم 2007نون��  6( 1428من شوال  25الصادر ��  2-07-1220بموجب املرسوم رقم 

االست��اد املطبق ع�� مادة الز�دة و ذلك ��دف تأم�ن تمو�ن �اف للسوق من هذه املادة تبعا الرتفاع 

 �� تلك الف��ة.األسعار العاملية للمنتجات ا�حليبية 

 و ��دف هذا التعديل إ�� استئناف تحصيل رسم االست��اد املطبق ع�� مادة الز�دة.

غ�� أنھ و لتفادي تأث�� هذا اإلجراء ع�� القوة الشرائية للمس��لك املغر�ي، يق��ح تطبيق رسم است��اد 

شارة إ�� أن غالبية الواردة حاليا �� �عر�فة رسوم االست��اد، مع اإل  %25عوض  2,5%أد�ى بنسبة 

 الواردات من هذه املادة تتم حاليا �� إطار االتفاقيات التفضيلية ال�ي أبرمها املغرب.

 م�خص املناقشة:

 ، قدمت املالحظات التالية:بخصوص رفع رسم االست��اد ع�� السيارات اآلسيو�ة

 إجراء ال ��جع ع�� االنفتاح ع�� أسواق أخرى.-

املتوسطة و�ؤثر ع�� قدر��ا الشرائية خاصة مع رفع الضر�بة ع�� القيمة إجراء �س��دف الطبقة -

 املضافة ع�� ا�حروقات .

االقتصاد الوط�ي سواء ع�� مستوى التشغيل أو االستثمار، إضافة  ه ع��طرحت �ساؤالت حول آثار -

 للمداخيل ا�جمركية.

 عدم التوفر ع�� معطيات مسبقة يصعب مهمة املناقشة.-

سة تأث�� هذا اإلجراء ع�� املالية العمومية، إذ أشار �عض املتدخل�ن أنھ سيضر �عالقة بالدنا لم تتم درا-

مع عدد من الدول ال�ي لم يوقع املغرب معها اتفاقيات التبادل ا�حر، ولكن تر�طنا معها عالقات �� إطار 

 املنظمة العاملية للتجارة، لذا فهو يضرب تنوع الشر�اء التجار��ن لبالدنا.

كما أن ا�جهود املبذولة لتصبح بالدنا صناعية، تحتم البحث عن شر�ك آخر لبلوغ إنتاج مليون سيارة  -

 و�التا�� االنفتاح ع�� األسواق اإلفر�قية.

 فيما ثمن جانب آخر من السادة النواب هذا اإلجراء ألنھ يح�ي تنافسية املنتوج الوط�ي.

، حيث طلب تحديد الئحة املواد الدسمة 4من املادة  IIوطرحت �ساؤالت حول اإلجراء الوارد �� النقطة -

 األخرى، والز�وت املشتقة من الل�ن.

 جواب ا�حكومة:

ل�ل منخرط ف��ا بناء ع�� ا�ل ما هو �� صا�ح االقتصاد الوط�ي و�� صا�ح املقاولة  أكد السيد الوز�ر أن

توج��ات صاحب ا�جاللة نصره هللا لتنويع الشرا�ات. وهذا اإلجراء ال يتنا�� مع مقتضيات منظمة 

 التجارة العاملية وليس هناك أي خرق لبنود اتفاقية املغرب مع هذه املنظمة. 

التبادل ا�حر، وآثارها واق��ح �� نفس السياق عقد يوم درا��ي حول التجارة ا�خارجية لتقييم اتفاقيات 

 ع�� االقتصاد الوط�ي.
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، هو يدخل �� إطار مراجعة �سب الرسوم ا�جمركية. والسيارات جاءت  I-4وهذا اإلجراء الوارد �� املادة 

�� إطار هذه املراجعة، وليس هناك أي ارتجال او عشوائية، بل هو إجراء تم اتخاذه عن قناعة لت�جيع 

 لتصنيعية لبالدنا.االستثمار وتوسيع القاعدة ا

 25اإلجرءات املتعلقة بمادة الز�دة، أبرز السيد الوز�ر أن الرسم املفروض ع�� هذه املادة �ان سابقا 

 .% 2,5و�ق��ح اآلن تطبيق رسم  2007سنة   تم توقيف العمل بھ %

 

 الضرائب الداخلية ع�� االس��الك

 :5املادة 

 :5تقديم وتفس�� املادة 

و الفحم  )Fo n°2الضر�بة الداخلية ع�� االس��الك لفائدة الفيول وال الثقيلة (إدراج اإلعفاء من 

ا�حجري و الفحم ا�جمر (كوك)، املعد إلنتاج الطاقة الكهر�ائية �� الظه�� الشر�ف بمثابـــة قانــون رقم 

س��الك ا�حدد للمقادير املطبقة ع�� �عض البضائع واملصوغات املفروضة عل��ا ضر�بة اال  1.77.340

 الداخ��:

�ستفيد حاليا من اإلعفاء من الضر�بة الداخلية ع�� االس��الك  �عض ا�حروقات املعدة إلنتاج الطاقة 

 2004من قانون املالية لسنة  III-5ميغاواط و ذلك بموجب أح�ام املادة  10الكهر�ائية ال�ي تفوق قو��ا 

 .2005من قانون املالية لسنة  II-5و املادة 

من  9رساء مز�د من الشفافية، يق��ح تضم�ن هذه اإلعفاءات �� ا�جدول (ت) من الفصل و ��دف إ

املتعلق بتحديد املقادير املطبقة  1977أكتو�ر  9بتار�خ  1.77.340الظه�� الشر�ف بمثابـــة قانــون رقم 

ة ��ذه ع�� البضائع واملصوغات املفروضة عل��ا ضر�بة االس��الك الداخ�� وكذا املقتضيات ا�خاص

 البضائع واملصوغات.

و يرمي هذا التعديل أساسا إ�� تتميم ا�جدول الذي يتضمن بيان املنتجات ا�خاضعة للمكوس الداخلية 

 و ليس لھ أي أثر ع�� الضر�بة الداخلية ع�� االس��الك املطبقة ع�� هذه املنتجات.

 

 نظام جبائي تفضي��

 :6املادة 

 :6تقديم وتفس�� املادة 

 النظام الضر��ي االستثنائي لفائدة أغذية األسماك:تمديد 

، استفادت أغذية األسماك املصنفة 2016من قانون املالية للسنة املالية II-7 تطبيقا ملقتضيات املادة 

و ذلك ملدة سنت�ن  % 2,5من تطبيق رسم االست��اد األد�ى بنسبة  23.09.90.90.82بالبند التعر�في رقم 

 طن سنو�ا. 25.000و �� حدود حصة كمية قدرها  2016ر ابتداء من فاتح يناي
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و ��دف هذا التدب�� إ�� ��جيع الطلب الداخ�� ع�� هذا النوع من األغذية لتنمية قطاع تر�ية 

 �� املغرب إذ أن توف�� هذا املدخل بأثمنة تنافسية �عت�� أساسيا لتنمية مشاريع تر�ية األسماك..األسماك

و جاذبية قطاع تر�ية األسماك، يق��ح تمديد هذا التدب�� ملدة ست سنوات و من أجل تحس�ن تنافسية 

 طن سنو�ا. 15.000�� حدود حصة كمية قدرها  2018إضافية ابتداء من فاتح يناير 

 : 6املادة م�خص املناقشة 

 طرحت التساؤالت التالية:

 تأث�� هذا اإلعفاء ع�� الرفع من فرص الشغل؟ ما هو -

للمرة الثانية يقت��ي تقديم معطيات حول آثار اإلعفاء املرة األو��، وآثاره ع�� األثمنة تمديد اإلعفاء -

 مقارنة باألسماك ال�ي تنمو �� بيئة طبيعية. وكذا آثاره ع�� االقتصاد الوط�ي.

 جواب ا�حكومة:

، 2016/2017هذا اإلجراء سبق وأن تم العمل بھ خالل سنة ، أو�ح السيد الوز�ر أن 6بخصوص املادة 

من ا�حصة ال�ي �ان  % 5، ألنھ لم يتم تحقيق سوى 2018و�ق��ح تمديده خالل قانون املالية لسنة 

ن فقط، وأضاف أن  293طن، لك��ا لم تبلغ سوى  50.000منتظرا الوصول إل��ا، وال�ي �انت متوقعة �� 

لھ مستقبل واعد  منصب شغل قار، وأن القطاع 200مزرعة مائية، وتوفر حوا��  21املغرب يتوفر ع�� 

خصوصا �� األقاليم ا�جنو�ية وكذلك الشمالية. م��زا أن ��جيع هذا النوع من تر�ية األسماك يحافظ 

ع�� ال��وة السمكية، و�زود السوقالداخ�� بمنتوج مهم وقابل للتصدير  أيضا، والهدف هو تنمية قطاع 

 الصيد البحري.

 

 �سو�ة املتأخرات

 :7املادة 

 :7املادة تقديم وتفس�� 

�سو�ة متأخرات الز�ادات و الغرامات و غرامات التأخ�� املتعلقة بالرسوم و املكوس املستحقة إلدارة 

 ا�جمارك و الضرائب غ�� املباشرة.

�� إطار ا�جهود املبذولة لتحس�ن عمليات تحصيل املداخيل ا�جمركية و �سو�ة وضعية �عض امللزم�ن 

يرمي إ�� إعفاء امللزم�ن من أداء الز�ادات و الغرامات و غرامات التأخ�� إزاء اإلدارة، يق��ح إدراج مقت��ى 

و  2016املتعلقة بالرسوم و املكوس املستحقة إلدارة ا�جمارك و الضرائب غ�� املباشــرة قبل فاتح يناير 

 .2019ذلك شر�طة قيام امللزم�ن املعني�ن تلقائيا بأداء متأخرات الرسوم و املكوس قبل فاتح يناير 

 : 7املادة مناقشة 

 تقدم السادة النواب باملالحظات التالية:

 بالنسبة لإلعفاء من فوائد التأخ�� هل تدخل �� إطار اإلعفاء من الرسوم ا�جمركية.-

 تقديم املز�د من التوضيحات حول هذا اإلجراء.-
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 جواب ا�حكومة:

إطار اإلعفاء ا�جمر�ي، وهو مقت��ى  ، أو�ح أن اإلجراء ال يدخل ��7وحول األسئلة املطروحة �� املادة 

، وحقق مداخيل مهمة إلدارة ا�جمارك، و�ق��ح إعطاء فرص ثانية ملن 2013سبق وأن تم العمل بھ سنة 

 لھ غرامات التأخ�� ألداء مستحقاتھ.

 

  

  :2018برسم سنة  68.17من مشروع قانون املالية رقم  8املادة 

 :8املادة  تقديم وتفس�� 

 Iالبند 

 بتغي�� وتتميم أح�ام �عض مواد املدونة العامة للضرائبيتعلق 

 �غي�� وتتميم أح�ام �عض مواد املدونة العامة للضرائب.

 الضر�بة ع�� الشر�ات

 توضيح النظام املطبق ع�� عائدات شهادات الصكوك

(Certificats Sukuk) 

عائدات شهادات  ال تنص حاليا املدونة العامة للضرائب �ش�ل صر�ح ع�� النظام املطبق ع��

 الصكوك.

من أجل التوضيح، يق��ح التنصيص ع�� أن هذه العائدات تخضع ل�حجز �� املنبع بنفس السعر املطبق 

 ع�� حاصالت التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت.

و�ندرج هذا التدب�� �� إطار مالءمة النظام املطبق ع�� املنتوجات املالية التشاركية ا�جديدة مع با�� 

 ملنتوجات البنكية األخرى.ا

جيم  و - IV-19املكررة و  14و  I- 14) و IVاملكررة و  2°-جيم- I( 6و سيتم التطرق لنفس التدب�� �� املواد 

66 - I-  67باء  و - I   73و  69و - II-  171و   159و   153و  3°-زاي- I   من املدونة العامة للضرائب. 222و 

 ئات التوظيفتحس�ن النظام املطبق ع�� هي

 *(OPCI)ا�جما�� العقاري  

تختلف حاليا األ�شطة املستفيدة من نظام الشفافية ا�جبائية املنصوص عليھ �� املدونة العامة 

 70 -14مزاول��ا طبقا للقانون رقم  لهيئات التوظيف ا�جما�� العقاري للضرائب عن األ�شطة املرخص 

 الذي ينظم هذه الهيئات.

��دف هذا التدب�� إ�� مالءمة هذه األ�شطة من أجل التبسيط �� املعاملة ا�جبائية و من أجل الفعالية، 

غراض العقارات املبنية املعدة أل ع�� األقل من  60%يلزم هذه الهيئات بامتالك  70 -14علما ان القانون 

 ع�� األقل من السيولة و األدوات املالية. 10%و  مهنية
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ع�� الشر�ات ع�� جميع أ�شطة وعمليات  الضر�بة اإلعفاء الك�� الدائم منالصدد تطبيق يق��ح �� هذا 

هذه الهيئات عوض حصره فقط ع�� األر�اح املطابقة للعائدات املتأتية من كراء العقارات املبنية املعدة 

 ألغراض مهنية، لالعتبارات التالية:

السالف الذكر و تخضع  70 -14رقم  ألن أ�شطة هذه الهيئات جد مقننة و مؤطرة بالقانون  -

 للمراقبة من طرف مراق�ي ا�حسابات و الهيئة املغر�ية لسوق الرساميل.

 وألن جميع األر�اح ا�حققة من لدن هذه الهيئات تخضع للضر�بة ب�ن أيدي املساهم�ن. -

 من املدونة العامة للضرائب. 1° -جيم- I-6وسيتم التطرق لتدب�� ��م نفس املوضوع �� املادة 

 تكريس إعفاء �عض املؤسسات

�عف�ى حاليا مؤسسة محمد السادس �حماية البيئة و كذا العصبة املغر�ية �حماية الطفولة من 

املنظم  1958الضر�بة ع�� الشر�ات باعتبارهما جمعيتان ال ��دفان لتحقيق ر�ح، أحدثا وفق ظه�� 

 ال ئحة املؤسسات املعفية املنصوص عل��ا �� املدونة العامة للضرائب. ل�جمعيات، إال أ��ما لم يدرجا ��

��دف هذا التدب�� إ�� التنصيص صراحة ع�� اإلعفاء املذكور  �� املدونة العامة للضرائب بإضافة هات�ن 

املؤسسي�ن �� الئحة األ�خاص املستفيدين من اإلعفاء الك�� من الضر�بة ع�� الشر�ات، ع�� غرار ما 

 عمول بھ بالنسبة للمؤسسات املماثلة.هو م

كما يق��ح كذلك التنصيص صراحة ع�� إعفاء ا�جامعات الر�اضية ال�ي تتمتع بصفة ا�جمعيات 

املع��ف لها بصفة املنفعة العامة، من أجل �عز�ز دورها �� ال��وض بالقطاع الر�ا��ي ع�� املستوى 

 طة ��ا �� هذا ا�جال.الوط�ي و الدو�� و تمكي��ا من القيام باملهام املنو 

و سيتم التطرق لنفس التدب�� �� مجال الضر�بة ع�� القيمة املضافة وواجبات الت�جيل و التم�� �� 

 ) من املدونة العامة للضرائب.III-°10(129) و 49°و 48°( 123) و 48°و °47( I-92) و IV-°3( 91املواد 

 ��جيع مؤسسات التنشيط السيا��

 مؤسسات التنشيط السيا�� من أي تحف�� ضر��ي �� مجال الضر�بة ع�� الشر�ات.ال �ستفيد حاليا 

من أجل استقطاب االستتثمارات و�عز�ز املنتوج السيا�� املغر�ي و تقو�ة جاذبية املغرب كوجهة 

 للمنشآتسياحية، يق��ح منح مؤسسات التنشيط السيا�� نفس االمتيازات الضر�بية ا�خولة حاليا 

 ملتمثلة �� :و ا الفندقية

 اإلعفاء من الضر�بة ع�� الشر�ات ملدة خمس سنوات؛ -

 �عد هذه املدة. %17,50تطبيق السعر ا�خفض ا�حدد ��  -

وسيطبق هذا االمتياز ا�جبائي ع�� األر�اح املطابقة لرقم األعمال ا�حقق �عمالت أجنبية، ع�� غرار ما 

 هو معمول بھ بالنسبة للمنشآت الفندقية.

 من املدونة العامة للضرائب. 2° -جيم -II -19و  VI -7و سيتم التطرق لنفس التدب�� �� املادة 

 تحس�ن النظام املطبق ع�� هيئات التوظيف
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 (OPCI)ا�جما�� العقاري  

ال تخضع حاليا للضر�بة ع�� الشر�ات األر�اح ا�حققة من طرف هيئات التوظيف ا�جما�� العقاري 

 ع�� هذه األر�اح �عد توزيعها ع�� الشر�ات املسامهمة �� هذه الهيئات. كما ال تفرض الضر�بة

لتفادي هذا الوضع، يق��ح أن تخضع هذه األر�اح للضر�بة لدى الشر�ات املستفيدة م��ا، باعتبارها 

 عائدات مالية دون تطبيق أي إسقاط ضر��ي.

الذي تتمتع بھ هيئات التوظيف ا�جما�� و قد اق��ح هذا التدب�� ع�� اعتبار أن نظام الشفافية ا�جبائية 

العقاري يقت��ي بأن �عفى األر�اح ا�حققة لدى هذه الهيئات وتفرض عل��ا الضر�بة �عد توزيعها ع�� 

 املساهم�ن املستفيدين م��ا.

الهدف هو املالئمة مع ما هو معمول بھ �� با�� األنظمة ا�جبائية ال�ي اعتمدت نظام الشفافية ا�جبائية 

 الذكر. السالف

 من املدونة العامة للضرائب. 31° -ألف- I-6سبق التطرق لتدب�� ��م نفس املوضوع �� املادة 

 توضيح النظام املطبق ع�� عائدات شهادات الصكوك

(Certificats Sukuk) 

تبعا للتدب�� املتعلق بتوضيح النظام ا�جبائي املطبق ع�� عائدات شهادات الصكوك، يق��ح التنصيص 

املنبع بالنسبة لعائدات شهادات الصكوك  �� ا�حجوزة الشر�ات ع�� فاء من الضر�بةع�� اإلع

املدفوعة إ�� الهيئات ال�ي تتمنع بنظام الشفافية ا�جبائية، كما هو الشأن بالنسبة للفوائد و ا�حاصالت 

 األخرى املماثلة.

 تدب�� من أجل املالءمة

باء   -I - 66جيم  و  - IV -19املكررة  و  14و   I - 14)  و  IVاملكررة و  2° -جيم - I(  6و II -4تدب�� وارد �� املواد 

 من املدونة العامة للضرائب. 222و   I -171و  159و   153و  3°-زاي  -II - 73و  69و   I - 67و 

-start)��جيع املساهمة �� رأسمال املقاوالت حديثة النشأة املبتكرة �� مجال التكنولوجيات ا�حديثة 

up)  

ال تنص حاليا املدونة العامة للضرائب ع�� أي تحف�� جبائي يحث ع�� املساهمة �� �� رأسمال املقاوالت 

 حديثة النشأة املبتكرة �� مجال التكنولوجيات ا�حديثة.

تدب�� إ�� تحف�� الشر�ات ع�� املساهمة �� رأسمال هذه املقاوالت من خالل منحهم تخفيض ��دف هذا ال

 من الضر�بة ع�� الشر�ات �ساوي مبلغ الضر�بة املطابق ملبلغ املساهمة.

و يندرج هذا التدب�� �� إطار مواكبة مخطط �سريع التصنيع وذلك بخلق مناخ مالئم لت�جيع الشر�ات 

�احها لالستثمار �� هذه املقاوالت املبتكرة و ودعمها باملوارد املالية الضرور�ة  ع�� تخصيص قسط من أر 

 لتحقيق برامج البحث و التطو�ر.

و�طبق هذا التخفيض ع�� مبلغ الضر�بة املستحق برسم السنة ا�حاسبية ال�ي تمت خاللها املساهمة 

 �� رأس املال، وفق شروط محددة �� املدونة العامة للضرائب. 
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 من املدونة العامة للضرائب. XII -7سيتم التطرق للشروط السالفة الذكر �� املادة و 

 ��جيع مؤسسات التنشيط السيا��

يتعلق األمر بتحديد شروط االستفادة من االمتياز ا�جبائي ا�خول ملؤسسات التنشيط السيا��، كما 

 .الفندقية للمنشآت�� معمول ��ا بالنسبة 

 تدب�� من أجل املالءمة

 من املدونة العامة للضرائب. 3° -باء- I-6سبق التطرق لهذا التدب�� �� املادة 

 (start-up)املقاوالت حديثة النشأة املبتكرة �� مجال التكنولوجيات ا�حديثة 

��دف هذا التدب�� إ�� تحديد شروط االستفادة من التخفيض من الضر�بة ا�خول لفائدة الشر�ات ال�ي 

 ملقاوالت حديثة النشأة املبتكرة �� مجال التكنولوجيات ا�حديثة.�ساهم �� رأس مال ا

 تدب�� من أجل املالءمة

 من املدونة العامة للضرائب. IV -6 سبق التطرق لهذا التدب�� �� املادة

 خصم الرسوم شبھ الضر�بية

سوم شبھ ينص التشريع ا�جبائي ا�حا�� �� مجال الضر�بة ع�� الشر�ات ع�� عدم إم�انية خصم ثالثة ر 

 ضر�بية:

 الرسم البيئي املفروض ع�� البالستيك؛ -

 والرسم ا�خاص املفروض ع�� حديد البناء؛  -

 والرسم ا�خاص املفروض ع�� الرمال.  -

من أجل مالئمة التعامل ا�جبائي املطبق ع�� جميع جميع الفاعل�ن االقتصادي�ن امللزمون بأداء رسوم 

ا�جبائية، يق��ح التنصيص ع�� ام�انية خصم مبلغ جميع الرسوم شبھ شبھ ضر�بية و لتحقيق العدالة 

 .الضر�بية من ا�حصيلة ا�خاضعة للضر�بة ع�� الشر�ات

 مليون درهم. -107ألثر املا��: 

 توضيح النظام املطبق ع�� عائدات شهادات الصكوك

(Certificats Sukuk) 

 الناحية ا�جبائية استثناءها من سنداتال �عت�� عائدات شهادات الصكوك كفوائد، لذا يق��ح من 

 املكررة). 14و التنصيص عل��ا �� مادة خاصة ��ا (املادة للتسنيد  ا�جما�� التوظيف صناديق

املتعلق بتسنيد  33-06لها �عر�ف خاص منصوص عليھ �� القانون رقم  وللتذك�� فشهادات الصكوك

 .األصول 

 تدب�� من أجل املالءمة

باء   -I - 66جيم  و  - IV -19املكررة  و  14و   I - 14)  و  IVاملكررة و  2° -جيم - I(  6و II -4 تدب�� وارد �� املواد

 من املدونة العامة للضرائب. 222و   I -171و  159و   153و  3°-زاي  -II - 73و  69و   I - 67و 

 توضيح النظام املطبق ع�� ودائع اإلستثمار
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Certificats de dépôt)( 

ودائع العائدات امل��تبة ع��  اليا املدونة العامة للضرائب �ش�ل صر�ح ع�� النظام املطبق ع��ال تنص ح

 اإلستثمار.

إ�� توضيح النظام ا�جبائي املطبق ع�� عائدات هذه الودائع ال�ي تندرج إطار أدوات  ��دف هذا التدب�� 

تخضع للضر�بة ا�حجوزة �� املنبع املالية التشاركية، وذلك بالتنصيص صراحة ع�� أن هذه العائدات 

 كما هو معمول بھ بالنسبة  �حاصالت التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت.

كما يندرج هذا التدب�� �� إطار تفعيل املنتوجات املالية التشاركية بوضع نظام جبائي مالئم لها يمكن من 

نكية األخرى وكفيل بخلق شروط ضمان �عامل جبائي عادل مماثل ملا هو مطبق ع�� املنتوجات الب

 املنافسة ا�حرة ب�ن هذين النوع�ن من املنتوجات.

  (Barème progressif)إحداث جدول تصاعدي لألسعار �� مجال الضر�بة ع�� الشر�ات 

تطبق حاليا الضر�بة ع�� الشر�ات حسب األسعار النسبية ال�ي تم تحديدها بموجب قانون املالية لسنة 

2016. 

��تب عن تطبيق هذه األسعار أثر سل�ي ع�� الشر�ات يمس بمبدأ العدالة ا�جبائية، خصوصا غ�� أنھ ي

بالنسبة للشر�ات ال�ي تصرح بأر�اح تفوق املبلغ ا�حدد لتطبيق سعر مع�ن بمبلغ ضئيل و ال�ي تصبح 

 .(effet de seuil)خاضعة للسعر األع�� ع�� جميع أر�احها 

جدول تصاعدي لألسعار �� مجال الضر�بة ع�� الشر�ات عوض  إ�� إحداث��دف التدب�� املق��ح 

األسعار النسبية ا�حالية، و ذلك من أجل مالئمة هذه األسعار مع مستوى األر�اح ا�حققة من طرف 

 الشر�ات.

 ابتداء األر�اح ا�حققة برسم السنوات ا�حاسبية املفتوحة ع�� ا�جديد جدول التصاعديوسيطبق ا�

 .2018يناير  فاتح من

 مليون درهم- 967األثر املا��: 

 ��جيع مؤسسات التنشيط السيا��

��دف هذا التدب�� إ�� إضافة مؤسسات التنشيط السيا�� �� الئحة األ�خاص املستفيدين من السعر 

�عد انصرام أجل خمس سنوات من اإلعفاء الك�� من الضر�بة ع��  %17,50ا�خفض ا�حدد �� 

 الشر�ات. 

 تدب�� للمالءمة 

 من املدونة العامة للضرائب. VI-7و املادة  3° -باء- I-6سبق التطرق لھ �� املادة 

 توضيح النظام املطبق ع�� عائدات شهادات الصكوك

(Certificats Sukuk) 

��دف هذا التدب�� إ�� إضافة عائدات شهادات الصكوك �� ال ئحة ا�حاصالت ا�خاضعة ل�حجز �� املنبع 

 20%.�سعر 
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 تدب�� للمالءمة

 من املدونة العامة للضرائب. I- 14) و و  IVاملكررة و  2° -جيم - I(  6سبق التطرق لھ �� املواد  

 إحداث إلزامية اإلدالء ببيان للمبيعات عن �ل ز�ون 

(Etat des ventes par client) 

جمع املعلومات املتعلقة بحجم ال تنص املدونة العامة حاليا ع�� تدب�� يمكن، �ش�ل تلقائي و دائم، من 

 املعامالت التجار�ة ا�حققة ب�ن املهني�ن.

��دف هذا التدب�� إ�� إحداث إلزامية إرفاق اإلقرار با�حصيلة ا�جبائية ببيان للمبيعات مفصل حسب 

 �ل ز�ون خاضع للرسم امل�ي.

و من أجل تقو�ة وسائل تق��ي و يندرج هذا التدب�� �� إطار محار�ة القطاع غ�� املهي�ل و الغش الضر��ي 

 املعلومات ال�ي من شأ��ا تمك�ن اإلدارة من الكشف عن امللزم�ن الذين ال يح��مون ال��اما��م الضر�بية.

 الضر�بة ع�� الدخل

 توضيح النظام الضر��ي املطبق ع�� عمليات تحو�ل عقود املعاش التكمي�� من مقاولة تأم�ن إ�� أخرى 

( Retraite complémentaire): 

لت�جيع عمليات اإلدخار �� التقاعد التكمي�� و إعطاءها مز�دا من املرونة ، يق��ح منح امللزم إم�انية 

االستمرار �� االستفادة من االمتياز الضر��ي املتمثل �� خصم مبلغ األقساط و االش��ا�ات املتعلقة 

من صا�� أجره  50%ضر�بة أومن مجموع دخلھ املفروضة عليھ ال %10 �عقود تأم�ن التقاعد، �� حدود

ا�خاضع للضر�بة، �� حالة تحو�ل جميع األقساط أو االش��ا�ات املتعلقة بتقاعده التكمي�� من مقاولة 

 تأم�ن إ�� أخرى.

 منح مؤسسات التنشيط السيا��  نفس االمتيازات الضر�بية املمنوحة للمنشآت الفندقية:

االمتيازات الضر�بية املمنوحة للمنشآت الفندقية و يق��ح تمتيع مؤسسات التنشيط السيا�� بنفس 

 فيما �عد هذه املدة.  %20سنوات و تطبيق سعر  5املتمثلة �� اإلعفاء من الضر�بة ع�� الدخل خالل 

 من املدونة العامة للضرائب) 3°-باء - -6I(وقد سبق التطرق إ�� هذا التدب�� عند مناقشة أح�ام املادة 

 start ) مال املقاوالت حديثة النشأة املبتكرة �� مجال التكنولوجيات ا�حديثة��جيع املساهمة �� رأس

up) : 

��جيع عمليات املساهمة �� رأس مال املقاوالت حديثة النشأة املبتكرة �� مجال التكنولوجيات 

ا�حديثة من خالل منح امللزم�ن الذين �ساهمون �� رأس مال هذه املقاوالت تخفيضا �ساوي مبلغ 

 بة املطابق ملبلغ املساهمة.الضر�

من املدونة العامة  XII- 7و   IV-6(و قد سبق التطرق إ�� هذا التدب�� عند مناقشة أح�ام املادت�ن 

 للضرائب). 

من املدونة العامة  31وتبعا لللتنصيص ع�� هذا التخفيض �� بند جديد ، فقد تمت إعادة ترقيم املادة 

 للضرائب.
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 start ) املقاوالت حديثة النشأة املبتكرة �� مجال التكنولوجيات ا�حديثة ��جيع املساهمة �� رأسمال

up)  

�� مجال التكنولوجيات ا�حديثة  املبتكرة النشأة ��جيع عمليات املساهمة �� رأسمال املقاوالت حديثة

من خالل منح املستغلون الفالحيون الذين �ساهمون �� رأس مال هذه املقاوالت نفس التخفيض الذي 

 تم منحھ �� هذا االطار بالنسبة للمهني�ن. 

من املدونة العامة  III - 31و  XII- 7و    IV-6(و قد سبق التطرق إ�� هذا التدب�� عند مناقشة أح�ام املواد 

 للضرائب).

إعفاء التعو�ضات عن الضرر �� حالة الفصل عن العمل ا�حصل عل��ا عند ال�جوء إ�� مسطرة الص�ح 

 التحكي�ي:

حاليا اإلعفاء من الضر�بة ع�� الدخل فيما يتعلق بالتعو�ضات عن الضرر املمنوحة �� حالة  ينحصر 

الفصل عن العمل ع�� تلك امل��تبة عن األح�ام القضائية، �� ح�ن �ستث�ى نفس التعو�ضات املمنوحة 

 �� إطار مسطرة ص�ح تحكي�ي من هذا االعفاء.

النظر لطبيعة هذه التعو�ضات ال�ي تمنح لھ �� حالة مراعاة لوضعية األج�� عند فقدانھ للعمل و ب

 الضرر  الفصل عن العمل،يق��ح �عميم اإلعفاء من الضر�بة ع�� الدخل املمنوح حاليا للتعو�ضات عن

�� حالة الفصل عن العمل ال�ي تحكم ��ا ا�حاكم، ليشمل التعو�ضات املمنوحة �� إطار مسطرة الص�ح 

 التحكي�ي.

 تحف�� من خالل تبسيط شروط اإلعفاء املتعلقة بھ تحس�ن جاذبية نظام 

 (Programme Tahfiz): 

 إل�عاش قطاع التشغيل و الز�ادة �� فرص العمل يق��ح :

السماح للمقاولة بالتشغيل خالل سنت�ن ابتداء من تار�خ بداية االستغالل، عوض سنت�ن من تار�خ  -

 إحداث املنشأة املنصوص عليھ حاليا و ذلك من أجل منح املز�د من املرونة للمقاوالت حديثة النشأة؛ 

 أجراء؛ 10أجراء إ��  5الرفع من عدد األجراء املستفيدين من اإلعفاء من  -

 31ا��  2018مديد أجل تطبيق هذا النظام للمقاوالت ا�حدثة خالل الف��ة املمتدة من فاتح يناير ت -

 .2019د�سم�� 31 إ�� 2015 يناير عوض فاتح 2022د�سم�� 

 مليون درهم -  4,3 االثر املا�� الناتج عن الرفع من عدد االجراء املستفدين من االعفاء:

 :املطبقة ع�� األر�اح الناتجة عن تفو�ت عقارات حضر�ة غ�� مبنية ��خ االحالة تبعا لتعديل األسعار 

بالنسبة للضر�بة ع�� الدخل املطبقة ع�� األر�اح  %20تبعا للتعديل املتعلق باعتماد سعر موحد �سيتھ 

الناتجة عن تفو�ت العقارات ا�حضر�ة غ�� املبنية و الذي سيتم التطرق لھ الحقا، يق��ح حذف اإلحالة 

حاء' ال�ي تتضن ثالثة أسعار للضر�بة ع�� الدخل برسم األر�اح العقار�ة السالفة الذكر و ‘ع�� الفقرة 

 حاء.-II – 73وى املادة ال�ي تم ��خها ع�� مست

 حاء.-II – 73�عديل سيتم التطرق لھ عند مناقشة أح�ام املادة 
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إعفاء ال�خص ال�افل من الضر�بة ع�� الدخل برسم الر�ح العقاري عند تفو�ت عقار �غ�� عوض �� 

 :(La khafalaa) إطار الكفالة

من الضر�بة ع�� الدخل برسم  لتحس�ن الوضعية االجتماعية الهشة لألطفال املهمل�ن، يق��ح إعفاء

الر�ح العقاري، التفو�ت �غ�� عوض (الهبة) ال�ي ينجزها ال�افل �� إطار كفالة تم إسنادها بناء ع�� أمر 

 أصدره القا��ي امل�لف �شؤون القاصر�ن لفائدة املكفول.

 :تحديد ثمن التملك الواجب اعتباره �� حالة تفو�ت عقارات وقع تملكها عن طر�ق اإلرث

، تم �غي�� طر�قة تحديد الر�ح العقاري ا�خاضع للضر�بة 2013بموجب مقتضيات قانون املالية لسنة 

 بالتنصيص ع�� أن ثمن التملك الواجب اعتماده �� حالة تفو�ت عقارات تم تملكها عن طر�ق اإلرث هو

 ح�ن للعقارات التجار�ة القيمة أو املفوت ورثھ الذي للعقار الهالك طرف من �عوض التملك إما ثمن

 الهبة. اإلرث أو طر�ق عن الهالك إ�� ملكي��ا نقل

وتب�ن من خالل املمارسة ع�� أن زائد القيمة ا�حتسب قبل تار�خ ا�حصول ع�� اإلرث يتم تضر�بھ ب�ن 

 أيدي الورثة، مع أ��م لم يكونوا املالكي�ن الفعلي�ن �� ذاك التار�خ.

و�ت عقارات وقع تملكها عن طر�ق اإلرث، يق��ح اعتماد لتخفيف العبء الضر��ي ع�� الورثة عند تف

 كثمن للتملك:

 إما القيمة التجار�ة للعقارات، يوم وفاة الهالك، املقيدة �� ا�جرد الذي أنجزه الورثة عوض ثمن-

 الهالك ؛ طرف من تملكها

و إما، إذا �عذر ذلك، القيمة التجار�ة للعقارات يوم وفاة الهالك كما صرح ��ا ا�خاضع للضر�بة عوض  - 

 الهالك. إ�� ملكي��ا نقل يوم للعقارات التجار�ة القيمة

 توضيح النظام ا�جبائي املطبق ع�� عائدات شهادات الصكوك:

إدراج عائدات شهادات الصكوك ضمن الدخول الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة وتمتع��ا بنفس 

 ا�جبائي املطبق ع�� با�� حاصالت التوظيفات املالية األخرى.النظام 

 من املدونة العامة للضرائب. 4تدب�� للمالئمة، قد سبق التطرق لھ عند مناقشة اح�ام املادة 

 املطبق ع�� عائدات شهادات الصكوك:توضيح النظام ا�جبائي 

 إ�� يق��ح تحديد الواقعة املنشئة للضر�بة بالنسبة لعائدات شهادات الصكوك و املتمثلة �� دفعها

 حسابھ. �� قيدها أو تصرفھ رهن وضعها أو املستفيد

 من املدونة العامة للضرائب. 4تدب�� للمالئمة ، قد سبق التطرق لھ عند مناقشة اح�ام املادة 

 توضيح النظام ا�جبائي املطبق ع�� عائدات شهادات الصكوك:

يق��ح تحديد صا�� الدخل املفروضة عليھ الضر�بة بالنسبة لعائدات شهادات الصكوك، بخصم 

الدخول ا�حصل  إجما�� من ا�حراسة أو ا�حساب ومسك التحصيل ومصار�ف البنكية العموالت

 عل��ا.

 من املدونة العامة للضرائب. 4عند مناقشة اح�ام املادة  تدب�� للمالئمة ، قد سبق التطرق لھ
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 توضيح النظام ا�جبائي املطبق ع�� عائدات شهادات الصكوك:

عائدات ع��  حاصالت التوظيفات املالية األخرى يق��ح تطبيق نفس األسعار املعمول ��ا بالنسبة لبا�� 

 شهادات الصكوك.

 من املدونة العامة للضرائب. 4اقشة اح�ام املادة تدب�� للمالئمة ، قد سبق التطرق لھ عند من

 ��خ االحالة تبعا لتعديل األسعار املطبقة ع�� األر�اح الناتجة عن تفو�ت عقارات حضر�ة غ�� مبنية:

بالنسبة للضر�بة ع�� الدخل املطبقة ع�� األر�اح  %20تبعا للتعديل املتعلق باعتماد سعر موحد �سيتھ 

حاء' ال�ي تتضن ‘الناتجة عن تفو�ت العقارات ا�حضر�ة غ�� املبنية ، يق��ح حذف اإلحالة ع�� الفقرة 

ثالثة أسعار للضر�بة ع�� الدخل برسم األر�اح العقار�ة السالفة الذكر و ال�ي تم ��خها ع�� مستوى 

 هذه املادة.

 ا�جبائي املطبق ع�� عائدات شهادات الصكوك: توضيح النظام

عائدات ع��  حاصالت التوظيفات املالية األخرى يق��ح تطبيق نفس األسعار املعمول ��ا بالنسبة لبا�� 

 شهادات الصكوك.

 من املدونة العامة للضرائب. 4تدب�� للمالئمة ، قد سبق التطرق لھ عند مناقشة اح�ام املادة 

 ي املطبق ع�� عائدات شهادات الصكوك:توضيح النظام ا�جبائ

عائدات ع��  حاصالت التوظيفات املالية األخرى يق��ح تطبيق نفس األسعار املعمول ��ا بالنسبة لبا�� 

 شهادات الصكوك.

 من املدونة العامة للضرائب. 4تدب�� للمالئمة ، قد سبق التطرق لھ عند مناقشة اح�ام املادة 

 )1(انظر البطاقة رقم 

 االحالة تبعا لتعديل األسعار املطبقة ع�� األر�اح الناتجة عن تفو�ت عقارات حضر�ة غ�� مبنية:��خ 

بالنسبة للضر�بة ع�� الدخل املطبقة ع�� األر�اح  %20تبعا للتعديل املتعلق باعتماد سعر موحد �سيتھ 

حاء' ال�ي تتضن ‘قرة الناتجة عن تفو�ت العقارات ا�حضر�ة غ�� املبنية ، يق��ح حذف اإلحالة ع�� الف

ثالثة أسعار للضر�بة ع�� الدخل برسم األر�اح العقار�ة السالفة الذكر و ال�ي تم ��خها ع�� مستوى 

 هذه املادة. 

 توضيح النظام ا�جبائي املطبق ع�� عائدات شهادات الصكوك:

عائدات ع��  خرى حاصالت التوظيفات املالية األ يق��ح تطبيق نفس األسعار املعمول ��ا بالنسبة لبا�� 

 شهادات الصكوك.

 من املدونة العامة للضرائب. 4تدب�� للمالئمة ، قد سبق التطرق لھ عند مناقشة اح�ام املادة 

 �عديل األسعار املطبقة ع�� األر�اح الناتجة عن تفو�ت عقارات حضر�ة غ�� مبنية:

ع�� الدخل املطبقة ع��  تم اعتماد عدة أسعار للضر�بة 2013بموجب أح�ام قانون املالية لسنة 

 ).%30و %25و %20تفو�تات األرا��ي ا�حضر�ة غ�� املبنية حسب مدة تملك هذه العقارات (
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من أجل تبسيط طرق فرض الضر�بة ع�� األر�اح العقار�ة و مالئمة مع ما هو معمول بھ بالنسبة 

بالنسبة  %20موحد  �سيتھ للتفو�ت العقارات غ�� ا�حضر�ة ( األرا��ي الفالحية) ، يق��ح اعتماد سعر 

للضر�بة ع�� الدخل املطبقة ع�� األر�اح الناتجة عن تفو�ت العقارات ا�حضر�ة غ�� املبنية  بدال من 

 حسب مدة التملك).  %30و %25و %20األسعار املطبقة حاليا (

 مليون درهم. - 361االثر املا�� الناتج من جراء اعتماد سعر موحد هو 

اإلقرار با�حصيلة ا�جبائية ببيان للمبيعات مفصل حسب الز�ناء ا�خاضع�ن  إحداث إلزامية إرفاق

 للرسم امل�ي:

لتعز�ز وسائل التق��ي ال�ي من شأ��ا تمك�ن اإلدارة من الكشف عن امللزم�ن املتمل��ي، يق��ح إحداث 

رسم إلزامية إرفاق اإلقرار با�حصيلة ا�جبائية ببيان للمبيعات مفصل حسب الز�ناء ا�خاضع�ن لل

امل�ي، بالنسبة لأل�خاص الذاتي�ن ا�خاضع�ن للضر�بة ع�� الدخل وفق نظام النتيجة الصافية 

 ا�حقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة.

 ).20(وقد سبق التطرق لهذا التدب�� عند مناقشة أح�ام املادة 

 الضر�بة ع�� القيمة املضافة

 املنفعة العامة، بخصوص مجموع األ�شطة و العمليات: إعفاء ا�جامعات الر�اضية املع��ف لها بصفة

املع��ف لها بصفة املنفعة العامة من القيام باملهام املنوطة ��ا و من أجل تمك�ن ا�جامعات الر�اضية 

لتطو�ر القطاع الر�ا��ي ع�� املستوى الوط�ي و الدو��، يق��ح منحها اإلعفاء من الضر�بة ع�� القيمة 

 املضافة  ع�� مجموع األ�شطة و العمليات ال�ي تقوم ��ا. 

 األثر املا��: �سيط

 )IV-°3( 91) و 34°-ألف I) 6-.املواد

 إعفاء مؤسسات غ�� هادفة ل�حصول ع�� ر�ح : 

�عت�� حاليا مؤسسة محمد السادس �حماية البيئة و العصبة املغر�ية �حماية الطفولة  و مؤسسة 

محمد ا�خامس للتضامن ع�� املستوى ا�جبائي كجمعيات غ�� هادفة ل�حصول ع�� ر�ح، إال أ��ا غ�� 

 من الضر�بة ع�� القيمة املضافة. ن املعفي�نالئحة امللزم�مدرجة �ش�ل صر�ح ضمن 

و لتكريس هذا اإلعفاء و تمك�ن هذه الهيئات من القيام باملهام املوكولة إل��ا، يق��ح تمتيعها باإلعفاء من 

 هذه الضر�بة ع�� غرار املؤسسات األخرى املماثلة.

 )III-°10(129) و 50°و  49°و 48°( 123) و 49°و  48°و 47(° I-92) و 33°و  33° -ألف I) 6-.املواد

 مليون درهم:  -19األثر املا��: مؤسسة محمد ا�خامس للتضامن/ 

 6و قد سبق التطرق لهذا التدب�� �� املادة 

 �عض املواد املستعملة حصر�ا �� تر�ية األحياء املائية إعفاء
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للمغرب الذي فّضل االعتماد إن تطو�ر قطاع  تر�ية األحياء املائية يندرج ضمن االختيارات االس��اتيجية 

ع�� قواعد علمية وتقنية سليمة عوض ال��ك�� ع�� �سريع وت��ة إ�شاء مزارع ال��بية دون أخذ الوقت 

 ال�ا�� لتوف�� املتطلبات الضرور�ة الستدام��ا.

ومن أجل ��جيع هذا القطاع يق��ح منح اإلعفاء من الضر�بة ع�� القيمة املضافة �� الداخل و عند 

 ��اد لبعض املواد األساسية املستعملة حصر�ا �� تر�ية األحياء املائية و��:االست

 ؛أغذیة األسماك و غ��ها من األحياء املائية •

 فراخ األسماك وال��قات من األحياء املائية األخرى؛  •

 . الصدفياتصغار   •

 123و  92املادتان 

 تحقيق ا�حياد ا�جبائي للمنتوجات التشاركية : 

�عامل جبائي مماثل ملا هو مطبق بالنسبة للمنتوجات البنكية الكالسيكية، و �غية من أجل ضمان 

تحقيق منافسة سليمة ب�ن املنتوج التشار�ي و املنتوج الكالسي�ي، يق��ح توضيح األساس املفروضة 

 ."عليھ الضر�بة ع�� القيمة املضافة بالنسبة لعقود "إجارة من��ية بالتمليك

 :لتمي�� ب�نو �� هذا االطار يجب ا

و ا�حدد �� إطار عقد "إجارة من��ية  هامش اإليجار األساس املفروضة عليھ الضر�بة املكون من مبلغ  •

  ؛ ا�حالت املعدة للسكنبالتمليك" بالنسبة القتناءات 

ا�حدد �� إطار عقد "إجارة من��ية  مبلغ االيجار واألساس املفروضة عليھ الضر�بة املكون من  •

املنجزة من طرف  لإلقتناءات ألغراض مهنيةبالتمليك" الواجب دفعھ عند �ل استحقاق بالنسبة 

 األ�خاص الذاتي�ن أو االعتبار��ن.

 106و  105و  96املواد 

 املواد وا�خدمات:  رفع سعر الضر�بة ع�� �عض

ضافة و ا�حد من حاالت الدين الضر��ي الناتجة عن من أجل إرساء حياد الضر�بة ع�� القيمة امل 

التباين �� أسعار الضر�بة ع�� القيمة املضافة، يق��ح الرفع من سعر هذه الضر�بة ع�� املواد و 

 :ا�خدمات التالية

 النفط األخرى و كذا  ز�وت الغاز�ة والهيدرو�ار�ورات النفط % ع�� غاز10% عوض 14تطبيق سعر  )أ

 مصفاة. أم خاما أ�انت سواء ال�خور  أو

مليون درهم110ثر املا��: ألا + 

 ) 25(انظر البطاقة رقم 

% دون ا�حق �� ا�خصم ع�� ا�خدمات املقدمة من طرف وكالء 14% عوض 20تطبيق سعر  )ب

 التأم�ن؛
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 : ��مليون درهم92األثر املا + 

 .106و سيتم التطرق ا�� هذا التدب�� �� املادة 

دون ا�حق �� ا�خصم و �غية تجو�د صيغة النص، تم  % 14و تجدر اإلشارة إ�� أنھ نظرا �حذف سعر 

 حذف عبارة "مع ا�حق �� ا�خصم" لكون األسعار �لها تطبق مع ا�حق �� ا�خصم.

 تخو�ل إرجاع الضر�بة للمنشآت امل�لفة بتحلية مياه البحر:

الشراكة ب�ن القطاع�ن العام و ا�خاص السيما تلك املتعلقة من أجل ��جيع املشاريع املنجزة �� إطار 

بتحلية مياه البحر و ال�ي تدخل �� إطار املشاريع ا�حيو�ة و االس��اتيجية بالنسبة لالقتصاد املغر�ي، 

يق��ح التنصيص ع�� إم�انية إرجاع دين الضر�بة ع�� القيمة املضافة لفائدة املنشآت امل�لفة بتحلية 

املطبق ع�� عملية بيع املاء الصا�ح للشرب  %7الناتج عن الفرق ب�ن السعر ا�خفض البالغ مياه البحر و 

 و األسعار األخرى املطبقة ع�� املواد الداخلة �� عملية التحلية . 

 و تجدر اإلشارة إ�� أنھ تم تحس�ن صيغة النص.

 مليون درهم  -133األثر املا��:

 ركية : تحقيق ا�حياد ا�جبائي للمنتوجات التشا

تحو�ل  مؤسسات االئتمان أو الهيأة املعت��ة �� حكمها منتطبيقا ملبدأ ا�حياد الضر��ي، يق��ح تمك�ن 

ا�حق �� خصم الضر�بة ع�� القيمة املضافة املطبقة ع�� االقتناءات عن طر�ق عقود "املرابحة" إ�� 

 املقت�ي ا�خاضع للضر�بة .

 أعاله.  96و قد تم التطرق لهذا التدب�� �� املادة 

املش��يات و ا�خدمات املتحملة من طرف وسيط  ع�� امل��تبة الضر�بة خصم �� عدم تخو�ل ا�حق

 التأم�ن: 

% دون ا�حق �� ا�خصم ع�� ا�خدمات املقدمة من طرف وكالء 14% عوض 20تطبيق سعر ع�� إثر 

ب) من املدونة العامة للضرائب مع التنصيص ع��  - 3° - 99، يق��ح  حذف اإلحالة ع�� املادة التأم�ن

املش��يات و ا�خدمات املتحملة من طرف �ل عون أو  ع�� امل��تبة الضر�بة خصم �� ا�حقعدم تخو�ل 

 وسيط أو سمسار �� التأم�ن، نظرا للعقود ال�ي يقدمها إلحدى مقاوالت التأم�ن.

 أعاله.  99التطرق لهذا التدب�� �� املادة و قد تم 

 تحقيق ا�حياد ا�جبائي للمنتوجات التشاركية: 

يق��ح عدم تخو�ل مؤسسات االئتمان والهيئات املعت��ة �� حكمها ا�حق �� خصم الضر�بة ع�� القيمة 

  :املضافة امل��تبة ع��

 "إجارة من��ية بالتمليك"؛اقتناء ا�حالت املعدة للسكن ا�خصصة للكراء �� إطار عقد •

 االقتناء املوجھ للبيع �� إطار عقد "املرابحة.•

 أعاله.  96و قد تم التطرق لهذا التدب�� �� املادة 

 مالئمة اإلعفاءات عند االست��اد مع تلك املنصوص عل��ا �� مدونة ا�جمارّك: 
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تبعا للمقار�ة ب�ن املقتضيات ا�جبائية ال�ي تنص ع�� اإلعفاء من الضر�بة ع�� القيمة املضافة عند 

االست��اد �� مدونة ا�جمارك مع اإلعفاءات من هذه الضر�بة الواردة �� املدونة العامة للضرائب، يق��ح، 

ونة ا�جمارك ضمن من أجل مالئمة النصوص ا�جبائية، إدراج  هذه اإلعفاءات  كما جاءت �� مد

 املدونة العامة للضرائب. اإلعفاءات املنصوص عل��ا �� 

 اإلعفاء عند االست��اد ملؤسسات غ�� هادفة  ل�حصول ع�� ر�ح : 

�عت�� حاليا مؤسسة محمد السادس �حماية البيئة و العصبة املغر�ية �حماية الطفولة ومؤسسة محمد 

كجمعيات غ�� هادفة ل�حصول ع�� ر�ح، إال أ��ا غ�� مدرجة ا�خامس للتضامن ع�� املستوى ا�جبائي 

 �ش�ل صر�ح ضمن الئحة األ�خاص املعفاة من الضر�بة ع�� القيمة املضافة.

لتكريس هذا اإلعفاء �ش�ل صر�ح �� املدونة العامة للضرائب، يق��ح إدراج هذه الهيئات �� الئحة 

د االست��اد، ع�� غرار ما هو معمول بھ بالنسبة األ�خاص املستفيدين من اإلعفاء من هذه الضر�بة عن

 للمؤسسات املماثلة.

 بعض املواد املستعملة حصر�ا �� تر�ية األحياء املائية: اإلعفاء عند االست��اد ل

يق��ح منح اإلعفاء من الضر�بة ع�� القيمة املضافة عند  من أجل ��جيع قطاع تر�ية األحياء املائية،

 األساسية املستعملة حصر�ا �� تر�ية األحياء املائية و��:االست��اد لبعض املواد 

 ؛أغذیة األسماك و غ��ها من األحياء املائية •

 فراخ األسماك وال��قات من األحياء املائية األخرى؛  •

 . الصدفياتصغار  •

 أعاله. 92و قد تم التطرق لهذا التدب�� �� املادة 

 مالئمة اإلعفاءات عند االست��اد مع تلك املنصوص عل��ا �� مدونة ا�جمارك: 

تبعا للمقار�ة ب�ن املقتضيات ا�جبائية ال�ي تنص ع�� اإلعفاء من الضر�بة ع�� القيمة املضافة عند 

�ح، االست��اد �� مدونة ا�جمارك مع اإلعفاءات من هذه الضر�بة الواردة �� املدونة العامة للضرائب، يق�

من أجل مالئمة النصوص ا�جبائية، إدراج  هذه اإلعفاءات  كما جاءت �� مدونة ا�جمارك ضمن 

 املدونة العامة للضرائب. اإلعفاءات املنصوص عل��ا �� 

 إرساء الضر�بة غ�� الظاهرة ع�� مشتقات ا�حليب: 

بالغة �� تنمية ا�جال من أجل تفادي الصعو�ات ذات الطا�ع ا�جبائي ال�ي تضر بقطاع يكت��ي أهمية 

الفال��؛ يق��ح تخو�ل ا�حق �� اس��داد الضر�بة ع�� القيمة املضافة غ�� الظاهرة املفروضة ع�� 

مش��يات ا�حليب غ�� ا�حول ذو املصدر ا�ح��، املستخدم �� إنتاج مشتقات ا�حليب ال�ي يتم بيعها 

اكھ و ا�خضر و القطا�ي  ذات املصدر محليا، و ذلك ع�� غرار ما هو مطبق ع�� �عض العناصر �الفو 

 ا�ح�� الداخلة �� إنتاج الصناعة الغذائية.

 واجبات الت�جيل

 إعفاء مؤسسة محمد السادس �حماية البيئة و العصبة املغر�ية �حماية الطفولة: 
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ال �ستفيد حاليا العقود املنجزة من طرف مؤسسة محمد السادس �حماية البيئة و العصبة املغر�ية 

 ية الطفولة من اإلعفاء من واجبات الت�جيل.�حما

لذلك ��دف التدب�� إ�� منح اإلعفاء من واجبات الت�جيل بالنسبة للعقود املتعلقة بنشاط وعمليات 

 هات�ن املؤسست�ن، وذلك اعتبارا لدورهما ا�حيوي �� مجاالت البيئة والطفولة. 

 I) 6-.الضر�بة ع�� القيمة املضافة �� املواد تم التطرق لهذا التدب�� �� مجال الضر�بة ع�� الشر�ات و 

 )49°و 48°( 123) و 48°و °47( I-92) و 33°و  33° -ألف

 ��جيع عمليات التأسيس والز�ادة �� رأسمال الشر�ات أو ا�جموعات ذات النفع االقتصادي: 

 تأسيس لياتمن أجل ��جيع االستثمار وخلق املقاوالت، يق��ح اإلعفاء من واجبات الت�جيل برسم عم

 طر�ق املنجزة عن فيھ الز�ادة وعمليات االقتصادي النفع ذات ا�جموعات أو الشر�ات مال رأس

 نقدية مجردة أو إدماج ديون �� حساب جاري للشر�اء أو إدماج أر�اح أو احتياطيات. مشاركة حصص

 -دال-I-133سيتم التطرق لهذا التدب�� �� املواد 

 I-1°-135و     °

 مليون درهم 473املا��: االثار 

 ) 30(انظر البطاقة رقم

 ��جيع االستثمار �� ا�جال الفند��: 

حاليا، يخضع اقتناء األرا��ي العار�ة املعدة لتشييد مؤسسات فندقية، لواجبات الت�جيل وفق 

 ).5%القواعد العامة (

جبات الت�جيل، مع من أجل دعم البنيات السياحية، يق��ح  تمتيع هذه األرا��ي من اإلعفاء من وا

 تحديد شروط االستفادة من هذا اإلعفاء.

 VII  - 130سيتم التطرق لهذا التدب�� �� املادة 

 ��جيع عمليات تفو�ت األسهم و حصص املشاركة: 

من أجل ��جيع إعادة هي�لة املقاوالت، يق��ح إعفاء هذه التفو�تات �عوض أو بدون عوض من واجبات 

 الشر�ات ال�ي �غلب عل��ا الطا�ع العقاري). الشفافة و  العقار�ة اتالشر�( باستثناء  الت�جيل

 3-و واو 4-جيم I– 133سيتم التطرق لهذا التدب�� �� املادة 

 مليون درهم 628االثار املا��: 

 ��جيع االستثمار �� ا�جال الفند�� : 

يتعلق األمر بتحديد الشروط الالزمة الستفادة العقود املتعلقة باقتناء األرا��ي العار�ة ا�خصصة 

 لتشييد مؤسسات فندقية، من اإلعفاء من واجبات الت�جيل. 

  IV-°24 – 129تم التطرق لهذا التدب�� �� املادة 

 تكريس ا�حياد ا�جبائي ملنتجات املالية التشاركية
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وج إ�� امللكية عن طر�ق منتجات املالية التشاركية وترسيخا ملبدأ ا�حياد الضر��ي، �� إطار ��جيع الول

��دف التدب�� إ�� تطبيق نفس املعاملة ا�جبائية املتعلقة �عقود "مرابحة" و "إجارة من��ية بالتمليك"، 

ه ع�� عقود "مشاركة متناقصة" فيما يخص األساس ا�خاضع للضر�بة واملتمثل �� ثمن اقتناء هذ

 العقارات من طرف مؤسسات اإلئتمان والهيئات املعت��ة �� حكمها.

 II--13 135و I– 133سيتم التطرق لهذا التدب�� �� املواد 

 تكريس ا�حياد ا�جبائي ملنتجات املالية التشاركية : 

ا�جاري بھ العمل بالنسبة القتناء العقارات من طرف مؤسسات  (%6)تفاديا لتطبيق الواجب النس�ي 

االئتمان وترسيخا ملبدأ ا�حياد الضر��ي ملنتجات املالية التشاركية : "مرابحة" أو "إجارة من��ية 

بالتمليك" أو "مشاركة متناقصة"، يق��ح استفادة هذه املؤسسات من تطبيق واجبات الت�جيل 

 القيمة ذات واملساكن االجتماعية للمساكن األول  للبيع 3%املمول ( ا�خفضة تبعا لطبيعة العقار 

 لألرا��ي العار�ة). 5للمحالت املبنية و %  %4ا�خفضة و العقار�ة

 II-°13 – 135و سيتم التطرق اليھ �� املادة  131تم التطرق لهذا التدب�� �� املادة 

 تكريس ا�حياد ا�جبائي ملنتجات املالية التشاركية: 

للمالئمة مع االق��اح املتعلق باستفادة مؤسسات االئتمان  فيما يخص منتوجات املالية التشاركية من 

 القيمة ذات واملساكن االجتماعية للمساكن األول  للبيعبالنسبة  3 %تطبيق واجب الت�جيل ا�حدد ��

 .(%6)عوض الواجب النس�ي  ا�خفضة العقار�ة

 .II--13  135سيتم التطرق لهذا التدب�� �� املادة و  131تم التطرق اليھ �� املادة 

 ��جيع عمليات تفو�ت األسهم و حصص املشاركة : 

عوض و املتعلقة  بحصص املشاركة أو إعفاء التفو�تات �عوض أو بدون للمالءمة مع اإلق��اح املتعلق ب

 االقتصادي. النفع ذات ا�جموعات أسهم �� الشر�ات أو ��

 و سيتم التطرق لهذا التدب�� �� املادة 129IV--25التدب�� �� املادة  لقد سبق التطرق لهدا

 .3-واو– I– 133املادة 

 تحس�ن الوضعية االجتماعية لألطفال املهمل�ن: 

األهداف املتوخاة  ��دف هذا التدب�� إ�� املساهمة �� تحس�ن الوضعية الهشة لألطفال املهمل�ن وتدعيم

ع��  %1,5 من قانون الكفالة املتعلق ��م،  و ذلك من خالل تطبيق واجب الت�جيل النس�ي ا�خفض 

مطبق بالنسبة للتفو�تات  عقود التفو�ت �غ�� عوض املنجزة ب�ن ال�افل واملكفول ع�� غرار مع ما هو 

 �غ�� عوض املنجزة ب�ن األصول والفروع.

 III-63� فيماا يخص الضر�بة ع�� الدخل �� املادة سبق التطرق لهذا التدب�

 ��جيع عمليات التأسيس والز�ادة �� رأسمال الشر�ات أو ا�جموعات ذات النفع االقتصادي:
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 مال رأس تأسيس للمالءمة مع اإلق��اح املتعلق باإلعفاء من واجبات الت�جيل بالنسبة لعمليات

 حصص طر�ق املنجزة عن فيھ الز�ادة وعمليات االقتصادي النفع ذات ا�جموعات أو الشر�ات

 نقدية مجردة أو إدماج ديون �� حساب جاري للشر�اء أو إدماج أر�اح أو احتياطيات. مشاركة

 .I-°10-135و سيتم التطرق اليھ �� املادة  IV -23 -129لقد سبق التطرق لهذا التدب�� �� املادة 

 كية: تكريس ا�حياد ا�جبائي ملنتجات املالية التشار 

للمالئمة مع االق��اح املتعلق باستفادة مؤسسات االئتمان فيما يخص املنتوجات املالية التشاركية، 

بالنسبة للمحالت املبنية عوض  4من تطبيق واجب الت�جيل ا�حدد وفق القواعد العامة  �� %

 .(%6)الواجب النس�ي 

 II--13 135�� املادة  و سيتم التطرق لهذا التدب��  131تم التطرق اليھ �� املادة 

 ��جيع عمليات تفو�ت األسهم و حصص املشاركة: 

ع�� عمليات تفو�ت حصص املشاركة  4%يق��ح ��خ األح�ام املتعلقة بتطبيق واجب الت�جيل النس�ي 

 الشر�ات (باستثناء املشاركـة �� حصص أو أسهـم االقتصادي وتفو�ت النفع ذات ا�جموعات ��

الشفافة و الشر�ات ال�ي �غلب عل��ا الطا�ع العقاري)، وذلك للمالئمة مع االق��اح  العقار�ة الشر�ات

 املتعلق بإعفاء هذه العمليات من واجبات الت�جيل. 

 4-جيم I– 133و املادة  IV-25- 129لقد سبق التطرق لهذا التدب�� �� املواد 

 تكريس ا�حياد ا�جبائي ملنتجات املالية التشاركية:

االق��اح املتعلق باستفادة مؤسسات االئتمان فيما يخص املنتوجات املالية التشاركية، من للمالئمة مع 

 .(%6)بالنسبة لألرا��ي العار�ة عوض الواجب النس�ي  5تطبيق واجب الت�جيل ا�حدد �� %

 II-13-  135و سيتم التطرق اليھ  �� املادة  131تم التطرق لهذا التدب�� �� املادة 

 ��جيع عمليات التأسيس والز�ادة �� رأسمال الشر�ات أو ا�جموعات ذات النفع االقتصادي: 

 الشر�ات مال رأس تأسيس للمالءمة مع االق��اح املتعلق باإلعفاء من واجبات الت�جيل برسم عمليات

نقدية  مشاركة حصص طر�ق املنجزة عن فيھ الز�ادة وعمليات االقتصادي النفع ذات ا�جموعات أو

 مجردة أو إدماج ديون �� حساب جاري للشر�اء أو إدماج أر�اح أو احتياطيات؛

 IV -129لقد سبق التطرق لهدا التدب�� �� املواد 

133-I-  دال 

 تكريس ا�حياد ا�جبائي للمنتجات املالية التشاركية:

ا�جزئي للعقارات امل��مة درهم ع�� عقود التفو�ت  200يق��ح تطبيق واجب الت�جيل الثابت ا�حدد �� 

من طرف مؤسسات االئتمان لفائدة ز�ائ��ا �� إطار "مشاركة متناقصة"، وذلك ع�� غرار ما هو مطبق 

 فيما يخص عقود "مرابحة" و "إجارة من��ية بالتمليك.

 I- 133و 131تم التطرق لهذا التدب�� �� املواد 

 ��جيع العمليات املنجزة �� إطار قانون بيع العقار �� طور اإلنجاز: 



 2018للسنة املالية  8.176تقر�ر مشروع قانون املالية رقم                  �جنة املالية والتنمية االقتصادية                    ال��ملان ــ مجلس النواب

 

364 
 

ينص قانون بيع العقارات �� طور اإلنجاز ع�� إم�انية ف�خ عقد التخصيص أو عقد البيع االبتدائي. و 

) ورغبة �� مواكبة ما جاء �� 5أو % 4%تفاديا لتطبيق واجب الت�جيل النس�ي ا�خصص للتفو�تات (

لعقارات �� طور اإلنجاز و��جيعا لهذا النوع من املعامالت العقار�ة، يق��ح تطبيق الواجب بيع ا قانون 

 درهم ع�� : 200الثابت ا�حدد �� 

 ا�حررات املثبتة لف�خ عقد التخصيص وعقد البيع االبتدائي ؛ -

 االبتدائي. ا�حررات املثبتة إلبراء من املبالغ املس��جعة �� حالة ف�خ عقد التخصيص أو عقد البيع

 مراجعة املقتضيات املتعلقة بطرق تحصيل واجبات التم��: 

�� إطار توسيع مجال ا�خدمات اإللك��ونية املقدمة للمواطن�ن، ومواكبة لورش إصالح واجبات التم��، 

يق��ح التخ�� عن طرق التحصيل التقليدية لهذه الواجبات املتمثلة �� إلصاق التنابر املنقولة 

 رق املدموغ عند القيام بإجراء الت�جيل.واستعمال الو 

 .254و 252و  183و  192و  179و 169و 155سيتم التطرق لهذا التدب�� �� املواد 

 رسم جداول  ��جيل عقود تفو�ت العقارات واألصول التجار�ة غ�� املدرجة ��

 امل�ي: والرسم السكن

ب�ن األطراف، يق��ح ت�ليف املوثق�ن والعدول �� إطار محار�ة ال��رب الضر��ي وحماية العملية التعاقدية 

بضرورة تضم�ن عقود التفو�ت أو انتقال امللكية ا�حررة من طرفهم، رقم القيد الوارد �� جداول رسم 

 السكن بالنسبة للعقارات أو الرسم امل�ي املتعلق باألصل التجاري.

 مقتضيات مش��كة

مزاولة �شاطها من أداء املبلغ األد�ى من ا�حد األد�ى املؤقت عن  إعفاء املقاوالت ال�ي تصرح بالتوقف

 للضر�بة: 

 إن املقتضيات ا�جبائية ا�حالية ال تنص ع�� إطار جبائي للتوقف املؤقت عن مزاولة النشاط امل�ي.

 ��دف هذا التدب��:

من ا�حد املؤقت عن مزاولة �شاطها من أداء املبلغ األد�ى  ع�� إعفاء املقاوالت ال�ي تصرح بالتوقف-

 املعنية ��ذا التوقف. األد�ى للضر�بة املستحق برسم السنوات ا�حاسبية

إ�� وضع إطار قانو�ي يمكن هذه املقاوالت من الوفاء بال��اما��ا الضر�بية دون أثر ع�� وضعي��ا املالية  -

 و إ�� التخفيف من �لفة تدب�� املنشآت ال�ي توجد �� وضعية صعبة.

 من املدونة العامة للضرائب. املكررة 150��م نفس املوضوع �� املادة  و سيتم التطرق لتدب�� 

 برامج معلوماتية للفوترة: 

يق��ح التنصيص �� املدونة العامة للضر�بة ع�� وجوب توفر ا�خاضع�ن للضر�بة ع�� الشر�ات و 

و النتيجة  الضر�بة ع�� الدخل برسم الدخول املهنية ا�حددة وفق نظام النتيجة الصافية ا�حقيقية

الصافية املبسطة وكذا ا�خاضع�ن للضر�بة ع�� القيمة املضافة، ع�� برامج معلوماتية للفوترة، وفق 

 معاي�� تقنية تحددها اإلدارة طبقا إلجراءات محددة بنص تنظي�ي.
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ة ونظرا للشروط التقنية ال�ي يتطل��ا هذا االل��ام ا�جبائي و كذا الت�لفة والوقت الذي �ستلزمھ مطابق

 املنشآـت لهذا االل��ام يق��ح إحداث هذا االل��ام ل�ل قطاع ع�� حدة .

 التبليغ اإللك��و�ي: 

 �عز�ز وسائل التبليغ و تمك�ن ا�خاضع�ن من االستفادة من تقنيات التواصل ا�حديثة.  -

�ح التنصيص إلدراج تدب�� جديد يتعلق بالتبليغ بالطر�قة اإللك��ونية الذي سيتم التطرق لھ الحقا، يق� -

اإللك��ونية. و ستحدد بموجب  املصادقة خدمات ع�� إلزامية التوفر ع�� عنوان إلك��و�ي لدى مقدمي

 نص تنظي�ي كيفيات تطبيق أح�ام هذا البند.

وستسمح هذه الطر�قة ا�جديدة من تبليغ ا�خاضع للضر�بة بالعنوان اإللك��و�ي املصرح بھ لذى 

 املص�حة ا�حلية للضرائب.

 تبسيط املسطرة املتعلقة بالتصر�ح بتحو�ل املقر االجتما�� أو املوطن الضر��ي: 

مفتش  لدى اإلقرار بتحو�ل املقر االجتما�� أو املوطن الضر��ي املقتضيات ا�حالية تنص ع�� إيداع -

 الضرائب الذي �ان تا�عا لھ املقر االجتما�� أو املوطن الضر��ي ل�خاضع للضر�بة.

يط املسطرة املتعلقة باإلقرار بتحو�ل املقر االجتما�� أو املوطن الضر��ي، يق��ح رغبة �� تبس -

التنصيص ع�� إيداع هذا اإلقرار لدى مفتش الضرائب التا�ع لھ املقر االجتما�� أو املوطن الضر��ي 

 ا�جديد ل�خاضع للضر�بة عوضا من املفتش الذي �ان تا�عا لھ م�ان فرض الضر�بة.

 االحتفاظ بالوثائق ا�حاسبية: 

 توضيح إلزامية اإلحتفاظ بالوثائق ا�حاسبية.  -

عملية املراقبة ا�جبائية و تمك�ن تنفيذ االل��ام املق��ح ا�خاص باإلدالء بالوثائق ا�حاسبية ع��  لتبسيط

السالفة الذكر بالتنصيص ع�� إلزامية  150حامل معلوما�ي، يق��ح تتميم املقتضيات ا�حالية للمادة 

 االحتفاظ بالوثائق ع�� حامل معلوما�ي بالنسبة ل�خاضع�ن للضر�بة.

 �� املتعلق بتوضيح النظام ا�جبائي املطبق ع�� عائدات شهادات الصكوكنفس التدب

لتوضيح أن ا�خاضع�ن الذين يتولون دفع عائدات   153��دف هذا التدب�� إ�� تتميم أح�ام املادة 

شهادات الصكوك ملزمون باإلدالء بإقرار سنوي ع�� غرار ما هو معمول بھ بالنسبة ل�حاصالت من 

 ذات الدخل الثابت. التوظيفات املالية

  I - 14)  و IVاملكررة و  2° -جيم - I(  6و II -4و يندرج هذا التدب�� �� إطار املالئمة مع نفس التدب�� �� املواد 

من  222و  I -171و  159و   3°-زاي  -II - 73و  69و  I - 67باء  و  -I - 66جيم  و  - IV -19املكررة  و  14و 

 املدونة العامة للضرائب.

 ولوج العدول إ�� منظومة ا�خدمات اإللك��ونية

�� إطار الرؤ�ة االس��اتيجية لإلدارة ا�جبائية الرامية إ�� تطو�ر ا�خدمات اإللك��ونية املقدمة 

للمواطن�ن، و�طلب من هيئة العدول، يق��ح  ت�ليف العدول بالقيام بإجراء الت�جيل وأداء الواجبات 

 املستحقة بالطر�قة االلك��ونية.
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قصد السماح للعدول بتأم�ن ال��تيبات  2019كما يق��ح تحديد تار�خ دخول ح�� التنفيذ �� فاتح يناير 

 التقنية الالزمة لهذا املق��ح. 

 نفس اإلطار، يق��ح �� حالة أداء واجبات التم�� بناء ع�� إقرار، إيداع هذا اإلقرار بطر�قة إلك��ونية.

 ونية بالنسبة للضر�بة ع�� الدخل�عميم اإلدالء باإلقرار بطر�قة إلك��

بواسطة األداء  تبعا للتعديل املتعلق بتحصيل الدخول و األر�اح ا�خاضعة للضر�بة ع�� الدخل

املتعلقة بالضر�بة املذكورة بطر�قة إلك��ونية و  التلقائي، يق��ح التنصيص ع�� اإلدالء باإلقرارات

دالء بإقرار مجموع الدخل (�الدخل العقاري و الدخول يتعلق األمر بالضر�بة املستحقة ع�� امللزم�ن باإل 

 و األر�اح ذات املنشأ األجن�ي..).

 و �ستث�ى من هذا التدب��، ا�خاضعون للضر�بة ا�حددة دخولهم املهنية حسب نظام الر�ح ا�جزا��.

 نفس التدب�� املتعلق بتوضيح النظام ا�جبائي املطبق ع�� عائدات شهادات الصكوك : 

لتوضيح أن عائدات شهادات الصكوك تخضع ل�حجز ��   159التدب�� إ�� تتميم أح�ام املادة  ��دف هذا

املنبع بنفس الكيفيات و وفق نفس الطرق املنصوص عل��ا بالنسبة ل�حاصالت من التوظيفات ذات 

 الدخل الثابت (استن�ال الضر�بة ا�حجوزة �� املنبع من مبلغ الضر�بة ع�� الدخل أو الضر�بة ع��

 الشر�ات و إم�انية اس��جاعها )

 14و   I - 14)  و  IVاملكررة و  2° -جيم - I(  6و يندرج هذا التدب�� �� إطار املالئمة مع نفس التدب�� �� املواد 

من املدونة  222و  I -171و   153و  3°-زاي  -II - 73و  69و    I - 67باء  و  -I - 66جيم  و  - IV -19املكررة  و 

 لضرائب.العامة ل

نطاق تطبيق ا�حياد الضر��ي ع�� عمليات املساهمة بالعقارات من امللكية ا�خاصة ل�خاضع�ن  توسيع

 للضر�بة إ�� مخزون شركة

حاليا تنحصر االستفادة من ا�حياد الضر��ي بالنسبة لعمليات املساهمة بالعقارات و ا�حقوق العينية -

 األصول الثابتة لشركة.العقار�ة من امللكية ا�خاصة للملزم إ�� 

لت�جيع عمليات املساهمة بالعقارات �� أصول الشر�ات و مساعد��ا ع�� إعادة هي�ل��ا، يق��ح توسيع -

 نطاق تطبيق هذا ا�حياد الضر��ي ليشمل املساهمة �� جميع أصول الشركة بما ف��ا ا�خزونات.

 االندماج أو االنقسام �غي�� طر�قة �سو�ة زائد القيمة ا�حصل عل��ا ع�� اثر عمليات

املتعلق �عمايات االندماج و االنقسام �� حصيلة  القيمة تنص املقتضيات ا�حالية ع�� إىراج زائد

 عن عناصر األصول املعنية. التخ�� الشركة الدامجة ح�ن

 optimisation)  غ�� أن هذه الطر�قة تجعل الشر�ات ت�جأ لبعض املمارسات لل��رب من أداء الضر�بة 

fiscale) .من خالل إدماج زائد القيمة املذكور �� حصيلة السنوات ال�ي تحقق ف��ا �جزا 

��دف التدب�� املق��ح إ�� �غي�� طر�قة فرض الضر�بة ع�� زائد القيمة املذكور و ذلك بالتنصيص ع�� 

إلزامية أداء هذه الضر�بة من طرف الشركة الدامجة، ح�ن تفو�ت عناصر األصول املعنية، عوض 

 راجھ �� حصيل��ا ا�خاضعة للضر�بة.إد



 2018للسنة املالية  8.176تقر�ر مشروع قانون املالية رقم                  �جنة املالية والتنمية االقتصادية                    ال��ملان ــ مجلس النواب

 

367 
 

 2019األثر املا��: سيتم يقييمھ �� سنة 

 ترحيل ال�جز الضر��ي امل��اكم لدى الشر�ات الدامجة �� إطار عمليات االندماج أو االنقسام

ال يمكن حاليا خصم ال�جز امل��اكم لدى الشر�ات الدامجة الوارد �� التصر�ح املتعلق بآخر سنة  -

 ل عملية اإلندماج أو االنقسام من أر�اح السنوات ا�حاسبية املوالية.محاسبية قب

�� إطار دعم برامج االستثمار ال�ي تحققها الشر�ات قبل عمليات اإلندماج أو االنقسام، يق��ح تخو�ل  -

 ية.الشر�ات إم�انية خصم ال�جز امل��اكم لد��ا املتعلق  باالهتال�ات من أر�اح السنوات ا�حاسبية املوال

 2019األثر املا��: سيتم يقييمھ �� سنة 

 اإلشارة إ�� التعر�ف املوحد للمقاولة ع�� الفوات�� والتصر�حات ا�جبائية: 

ال تنص املقتضيانت ا�جبائية ا�حالية ع�� جزاء �� حالة  عدم اح��ام اإلل��ام املتعلق باإلشارة إ��  -

التعر�ف املوحد للمقاولة ع�� الفوات�� أو الوثائق ال�ي يد�� ��ا ا�خاضعون للضر�بة إ�� ز�نا��م و كذا 

 ع�� جميع تصر�حا��م ا�جبائية. 

اإلشارة إ�� التعر�ف املوحد للمقاولة ع�� الفوات�� أو الوثائق ال�ي  امللزم�ن ع�� اح��ام إلزامية�حث  -

يدلون ��ا إ�� ز�نا��م و كذا ع�� جميع تصر�حا��م ا�جبائية، يق��ح اعتبار التوفر ع�� التعر�ف املوحد 

 للمقاولة شرطا من الشروط لالستفادة من االمتيازات ا�جبائية املنصوص عل��ا �� املدونة.

 ءمة األح�ام املتعلقة بالتحصيل املنصوص عل��ا �� املدونة العامة للضرائب : توضيح و مال

�� إطار توضيح و مالءمة األح�ام املتعلقة بالتحصيل املنصوص عل��ا �� املدونة العامة للضرائب، يق��ح 

التنصيص ع�� أن تحصيل الضرائب امل�لف باستخالصها قابض إدارة الضرائب تتم وفق الشروط و 

بمثابة مدونة تحصيل  15-97املنصوص عل��ا �� املدونة العامة للضرائب و وفق القانون رقم  واإلجراءات

 الديون العمومية.

 ولوج العدول إ�� منظومة ا�خدمات اإللك��ونية: 

 �� إطار تطو�ر ا�خدمات اإللك��ونية املقدمة للمواطن�ن، يق��ح:

 والتم�� املستحقة بالطر�قة االلك��ونية ؛ت�ليف العدول بأداء واجبات الت�جيل  -

 أداء واجبات التم�� ال�ي يتم تحصيلها بناءا ع�� إقرار بطر�قة الك��ونية. -

 ع�� الدخل:  �عميم األداء بطر�قة إلك��ونيةبالنسبة للضر�بة

تبعا للتعديل املتعلق بتحصيل الدخول و األر�اح ا�خاضعة للضر�بة ع�� الدخل عن طر�ق األداء 

لتلقائي، يق��ح التنصيص ع�� أداء الضر�بة ع�� الدخل املستحقة بطر�قة إلك��ونية بالنسبة ا

للملزم�ن باإلدالء باإلقرار بمجموع دخلهم السنوي (�الدخل العقاري و الدخول و األر�اح ذات املنشأ 

 األجن�ي..).

 نظام الر�ح ا�جزا��. و �ستث�ى من هذا التدب�� ا�خاضع�ن للضر�بة ا�حددة دخولهم املهنية حسب

 نفس الدب�� املتعلق بتوضيح النظام املطبق ع�� شهادات الصكوك: 
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��دف هذا التدب�� إ�� اإلحالة ع�� عائدات شهادات الصكوك ال�ي يتم تحصيل الضر�بة املتعلقة ��ا عن 

 ا�حجز �� املنبع.طر�ق 

 تدب�� من أجل املالءمة.

 تحديد حد أد�ى إلصدار ضرائب الدولة ال�ي يت�لف ��ا قابضو إدارة الضرائب: 

رغبة �� ترشيد تدب�� إصدارات الضرائب و الواجبات و رسوم الدولة ال�ي يت�لف بتحصيلها قابضو إدارة 

-06الضرائب و مالئمة مع ما هو منصوص عليھ بالنسبة لبعض الرسوم ا�حدثة بموجب القانون رقم 

تعلق بجبايات ا�جماعات ال��ابية، يق��ح عدم إصدار الضرائب و الواجبات و الرسوم ال�ي يقل امل 47

 ) درهم.100مبلغها عن مئة (

 تحصيل �عض الدخول و األر�اح ا�خاضعة للضر�بة ع�� الدخل بواسطة األداء التلقائي: 

امللزم�ن اإللك��ون�ن للضر�بة ع�� الدخل املستحقة ع�� تبعا للتعديل املتعلق بإلزامية اإلدالء و األداء 

باإلدالء باإلقرار بمجموع الدخل السنوي (�الدخل العقاري و الدخول و األر�اح ذات املنشأ األجن�ي..)، 

يق��ح تحصيل الضر�بة املستحقة برسم الدخول و األر�اح املعنية بواسطة األداء التلقائي عوض األداء 

 املنصوص عليھ حاليا.عن طر�ق ا�جدول 

 و �ستث�ى من هذا التدب��، ا�خاضع�ن للضر�بة ا�حددة دخولهم املهنية حسب نظام الر�ح ا�جزا��.

 تحصيل الضر�بة املستحقة برسم هذه الدخول لدى قابض إدارة الضرائب: 

تبعا للتعديل املتعلق بتحصيل الضر�بة املستحقة برسم الدخول و األر�اح املعنية بواسطة األداء 

التلقائي، يق��ح تحصيل الضر�بة املستحقة برسم هذه الدخول لدى قابض إدارة الضرائب عوض  

 قابض ا�خز�نة العامة للمملكة. 

 �� حكمها بالنسبة للقطاع العام.و �ستث�ى من هذا اإلجراء دخول األجور و الدخول املعت��ة 

 عن طر�ق ا�جدول: التحصيل

بإيداع اإلقرار السنوي  امللزم�ن للضر�بة اإلبقاء ع�� التحصيل عن طر�ق ا�جدول بالنسبة ا�خاضعون 

أو املعفي�ن من اإلدالء باإلقرار  بمجموع الدخل برسم دخولهم املهنية ا�حددة حسب نظام الر�ح ا�جزا��

 برسمها.

��خ الفقرت�ن الرا�عة وا�خامسة من هذه املادة وذلك تبعا لتحصيل الضر�بة املستحقة برسم  وقد تم

 هذه الدخول بواسطة األداء التلقائي عوض األداء عن طر�ق ا�جدول.

 تحديد حد أد�ى إلصدار ضرائب الدولة ال�ي يت�لف ��ا قابضو إدارة الضرائب: -

اجبات و رسوم الدولة ال�ي يت�لف بتحصيلها ا�حاسبون رغبة �� ترشيد تدب�� إصدارات الضرائب و الو 

-06العموميون و مالئمة مع ما هو منصوص عليھ بالنسبة لبعض الرسوم ا�حدثة بموجب القانون رقم 

الرسوم ال�ي يقل عدم إصدار الضرائب و الواجبات و  املتعلق بجبايات ا�جماعات ال��ابية، يق��ح 47

 ) درهم.100مبلغها عن مئة (

 تحديد حد أد�ى إلصدار ضرائب الدولة ال�ي يت�لف ��ا قابضو إدارة الضرائب: 
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رغبة �� ترشيد تدب�� إصدارات الضرائب و الواجبات و رسوم الدولة ال�ي يت�لف بتحصيلها ا�حاسبون 

-06العموميون و مالئمة مع ما هو منصوص عليھ بالنسبة لبعض الرسوم ا�حدثة بموجب القانون رقم 

تعلق بجبايات ا�جماعات ال��ابية، يق��ح عدم إصدار الضرائب و الواجبات و الرسوم ال�ي يقل امل 47

 ) درهم.100مبلغها عن مئة (

 تحديد حد أد�ى إلصدار ضرائب الدولة ال�ي يت�لف ��ا قابضو إدارة الضرائب

يلها ا�حاسبون رغبة �� ترشيد تدب�� إصدارات الضرائب و الواجبات و رسوم الدولة ال�ي يت�لف بتحص

-06العموميون و مالئمة مع ما هو منصوص عليھ بالنسبة لبعض الرسوم ا�حدثة بموجب القانون رقم 

املتعلق بجبايات ا�جماعات ال��ابية، يق��ح عدم إصدار الضرائب و الواجبات و الرسوم ال�ي يقل  47

 ) درهم .100مبلغها عن مئة (

 ل واجبات التم��: مراجعة املقتضيات املتعلقة بطرق تحصي

�� إطار توسيع ا�خدمات اإللك��ونية املقدمة للمواطن�ن، يق��ح التخ�� عن طرق التحصيل التقليدية 

 لهذه الواجبات املثمثلة ��  �� إلصاق التنابر املنقولة واستعمال الورق املدموغ)، و�املقابل يق��ح:

التم�� بالنسبة �جميع ا�حررات واالتفاقات  برسم �عميم التطبيق اإللزامي لألداء بواسطة التأش��ة -

  ا�خاضعة إلجراء الت�جيل؛

توسيع مجال أداء واجبات التم�� ع�� اإلقرار بالطر�قة اإللك��ونية (ال سيما بالنسبة لشهادة الفحص -

 التق�ي للمركبات و العر�ات املقطورة و األوراق التجار�ة و سندات االست��اد) ؛

 ، كطر�قة لألداء2019بطر�قة إلك��ونية، بواسطة التم�� البديل ابتداء من فاتح ينايراعتماد األداء  -

واجبات التم�� املتعلقة بجواز السفر وكذا رخصة الصيد ال��ي ورخصة حمل السالح ورخصة السياقة 

 الدولية.

: ع�� اإلشهار بإعالنات تجو�د املقتضيات املتعلقة
ّ
 الشاشة

ملتعلقة بواجبات التم��، يق��ح إرساء مبدأ التضامن �� تحصيل واجبات لتخفيف وتدعيم اإلجراءات ا

 التم�� ب�ن األطراف املعنية

بإدارة و بيع الفضاءات اإلشهار�ة أو مستغلو قاعات العروض السينمائية و أ�حاب  امل�لفة (الهيئات 

  اإلعالنات اإلشهار�ة ع�� الشاشة.

طرق التحصيل التقليدية الواجبات التم�� (إلصاق التنابر املالئمة مع املق��ح املتعلق بالتخ�� عن 

 املنقولة واستعمال الورق املدموغ).

 .254و  251سيتم التطرق لهذا التدب�� �� املواد 

 تفعيل االل��امات امل��تبة عن االتفاقيات ا�جبائية الدولية: 

ا يخص التبادل اآل�� للمعلومات �� إطار تطبيق االتفاقيات امل��مة ب�ن املغرب و البلدان األخرى فيم

ألغراض جبائية و من أجل الوفاء بال��امات الدولة املغر�ية امل��تبة ع��ا، يق��ح فرض غرامة �� حالة 

عدم ال��ام مؤسسات االئتمان و الهيئات املعت��ة �� حكمها باإلدالء إلدارة الضرائب بجميع املعلومات 
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لدن املغرب و ال�ي تمكن من التبادل اآل�� للمعلومات ألغراض  الالزمة لتطبيق االتفاقيات امل��مة من

 جبائية.

 االحتفاظ بالوثائق ا�حاسبية: 

لتسهيل عملية املراقبة ا�جبائية و تمك�ن امللزم�ن من اإلدالء بالوثائق ا�حاسبية �ش�ل مبسط يواكب 

 بالتنصيص ع��:  212و  211و  210التطور املعلوما�ي ا�حا��، يق��ح تتميم املقتضيات ا�حالية للمواد 

 مسك ا�حاسبة �ش�ل إلك��و�ي حسب معاي�� محددة بنص تنظي�ي؛ - 

 واالحتفاظ بالوثائق ا�حاسبية ع�� حامل معلوما�ي؛ -

 و تقديم الوثائق ا�حاسبية ع�� حامل معلوما�ي إ�� مفت��ي الضرائب �� حالة املراقبة ا�جبائية. -

املكررة) إ�� التنصيص ع�� تطبيق ا�جزاءات امل��تبة ع�� عدم  185هذه املادة (و ��دف التدب�� املق��ح �� 

 االحتفاظ بالوثائق ا�حاسبية ع�� حامل معلوما�ي كما هو الشأن بالنسبة ل�حامل الور��.

 211و  210و سيتم التطرق لنفس التدب�� �� املواد 

 مراجعة املقتضيات املتعلقة بطرق تحصيل واجبات التم��: 

ملالئمة مع املق��ح املتعلق بالتخ�� عن طرق التحصيل التقليدية الواجبات التم�� (إلصاق التنابر ا

 املنقولة واستعمال الورق املدموغ).

 .254و  252وسيتم التطرق لھ �� املواد  183و  179و  169و  155و  136تم التطرق لهذا التدب�� �� املواد 

 كيفية تقديم الوثائق ا�حاسبية: 

بالتنصيص ع�� تقديم الوثائق ا�حاسبية ع�� حامل  210ق��ح تتميم مقتضيات ا�حالية للمادة ي

 معلوما�ي إ�� مفت��ي الضرائب. 

 املكررة ثالث مرات. 230املكررة و  191و  212و    211و سيتم التطرق لنفس التدب�� �� املواد 

 االحتفاظ بالوثائق ا�حاسبية: 

بالتنصيص ع�� إلزامية االحتفاظ بالوثائق ع�� حامل   211الية للمادة يق��ح تتميم املقتضيات ا�ح

 معلوما�ي.

 املكررة ثالث مرات. 230املكررة و  191و  212و سيتم التطرق لنفس التدب�� �� املواد 

 توضيح تار�خ بداية عملية الفحص الضر��ي: 

ة الضر�بية بالفحص �عد اليوم تفاديا لالختالفات �� التأو�ل، ال سيما �� حالة شروع مأمور إدار 

ا�خامس عشر املوا�� لتار�خ تبليغ اإلشعار بالفحص، يق��ح التنصيص ع�� أنھ يمكن الشروع �� عملية 

 ) أيام ابتداء من التار�خ ا�حدد لبداية عملية املراقبة. 5الفحص خالل أجل ال يتجاوز خمسة (

 كيفية تقديم الوثائق ا�حاسبية: 

كيفية إدالء ا�خاضع�ن للضر�بة بالوثائق ا�حاسبية إ�� مفت��ي الضرائب يق��ح، من أجل تبسيط 

إحداث تدب�� بطر�قة تدر�جية يمكن من تقديم الوثائق املذكورة �ش�ل إلك��و�ي وذلك وفق كيفيات 

 محددة بنص تنظي�ي.
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 املكررة ثالث مرات. 230املكررة و  191وسيتم التطرق لنفس التدب�� �� املادت�ن 

 خالالت ا�جسيمة ال�ي من شأ��ا أن �شكك �� قيمة اإلثبات ال�ي تكتس��ا ا�حاسبة:اإل 

من املدونة العامة للضر�بة املتعلق �سلطة اإلدارة التقدير�ة ع�� أنھ  213تنص حاليا مقتضيات املادة 

 النظر �عيد أن لإلدارة جسيمة، جاز ا�حسابات املقدمة من لدن ا�خاضع للضر�بة إخالالت شابت إذا

 .لد��ا  املتوفرة العناصر باعتبار الضر�بة فرض أساس ا�حاسبة و أن تحدد ��

و لتفادي اختالف التأو�الت ال�ي يث��ها مفهوم "اإلخالالت ا�جسيمة" و ال�ي من شأ��ا أن تف��ي إ�� رفض 

مدلول ا�حاسبة من قبل اإلدارة، و لتأط�� السلطة التقدير�ة لإلدارة �ش�ل أفضل، يق��ح توضيح 

العبارة املذكورة، و ذلك بالتنصيص ع�� أن هذه اإلخالالت ا�جسيمة تنحصر �� تلك ال�ي ي��تب ع��ا 

مالحظة نقصان �� رقم األعمال أو �� ا�حصيلة ا�خاضعة للضر�بة أو ال�ي ال يتمكن من خاللها ت��ير 

 ا�حصيلة املصرح ��ا.

 الدولية:  تفعيل االل��امات امل��تبة عن االتفاقيات ا�جبائية

�� إطار تطبيق االتفاقيات امل��مة ب�ن املغرب و البلدان األخرى فيما يخص التبادل اآل�� للمعلومات 

ألغراض جبائية و من أجل الوفاء بال��امات الدولة املغر�ية امل��تبة ع��ا، يق��ح تأسيس سند قانو�ي 

 ات املذكورة.لتجميع و تحو�ل املعلومات املطلو�ة الالزمة لتطبيق االتفاقي

 التبليغ اإللك��و�ي: 

�� إطار �عز�ز وسائل التبليغ و لتمك�ن ا�خاضع�ن للضر�بة من االستفادة من تقنيات التواصل ا�حديثة، 

 يق��ح إدراج تدب�� جديد يتعلق بالتبليغ بالطر�قة اإللك��ونية.

اإللك��و�ي املصرح بھ لذى وستسمح هذه الطر�قة ا�جديدة من تبليغ ا�خاضع للضر�بة بالعنوان 

 املص�حة ا�حلية للضرائب.

 توضيح األح�ام املتعلقة بتنفيذ مسطرة ت�حيح الضرائب: 

من أجل السماح لإلدارة بإصدار السندات التنفيذية �� آجال معقولة ولتجنب ا�خاطر املرتبطة بنقل 

 األصول ال�ي �ش�ل ضمانة ل�خز�نة، يق��ح:

لإلدارة اإلصدار الفوري للواجبات التكميلية ع�� اعتبار األسس املبلغة إ�� التنصيص ع�� أنھ يمكن  -

ا�خاضع للضر�بة �� رسالة التبليغ الثانية، �� حالة القيام  بتفو�ت جزئي أو ك�� للمنشأة أو �سو�ة أو 

 ) .220تصفية قضائية خالل ف��ة املراقبة �� إطار املسطرة العادية لت�حيح الضرائب (املادة 

 يح األح�ام املتعلقة بتنفيذ املسطرة السريعة  لت�حيح الضرائب: توض

من أجل السماح لإلدارة بإصدار السندات التنفيذية �� آجال معقولة ولتجنب ا�خاطر املرتبطة بنقل 

 األصول ال�ي �ش�ل ضمانة ل�خز�نة، يق��ح:

االت ال�ي تتطلب سرعة التدخل من املدونة العامة للضرائب لتشمل جميع ا�ح 221تتميم أح�ام املادة  -

من طرف اإلدارة ا�جبائية، �التفو�ت ا�جزئي للمنشأة أو للز�ناء أو التوقف ا�جزئي واملؤقت 

 للنشاط.....إ�خ.
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 إحداث إطار جبائى للتوقف املؤقت عن مزاولة النشاط امل�ي: 

 املكررة 150سيتم التطرق لهذا التدب�� �� املادة 

 بتنفيذ مسطرة ت�حيح الضرائب:توضيح األح�ام املتعلقة 

من هذه املادة، املرتبط ببطالن مسطرة الت�حيح العادية،  VIII��دف التدب�� إ�� مالءمة أح�ام البند 

-212مع التغي�� املدرج بخصوص تار�خ بداية عملية الفحص الضر��ي الذي سبق التطرق إليھ �� املادة  

I ئب.(الفقرة الثانية) من املدونة العامة للضرا 

 نفس الدب�� املتعلق بتوضيح النظام املطبق ع�� شهادات الصكوك:

 للمالءمة فقط 

 وقف التقادم عند تقديم الطعن أمام القضاء

من أجل حماية مصا�ح ا�خز�نة، يق��ح توسيع نطاق وقف التقادم املنحصر حاليا �� الطعون املقدمة 

 أمام �جان الطعن إ�� الطعون املقدمة أمام الهيئات القضائية. 

و ألجل هذا الغرض، يق��ح التنصيص ع�� وقف التقادم من تار�خ تقديم الطعن القضائي إ�� ح�ن 

 ي ي�� تبليغ ا�حكم أو القرار القضائي ا�حائز لقوة ال��يء املق��ي بھ.انقضاء الشهر الثالث الذ

 وقف التقادم �� إطار منح تخفيض ضر��ي برسم املساهمة �� رأس مال املقاوالت الناشئة املبتكرة

إ�� إضافة استثناء لألح�ام العامة املتعلقة بآجال  VIIIمن البند   °17��دف التدب�� املدرج �� الفقرة -

دم لتمك�ن لإلدارة من مراقبة الشر�ات املستفيدة من النظام التحف��ي املق��ح لفائدة الشر�ات التقا

 .IV -6املساهمة  �� رأس مال املقاوالت الناشئة املبتكرة و الذي تم التطرق إليھ عند تقديم املادة 

 وقف التقادم �� إطار التوقف املؤقت عن مزاولة النشاط امل�ي

�� تفس السياق ا السالف ذكره و ��دف إ�� تمك�ن  VIIIمن البند   °18املدرج �� الفقرة يندرج التدب�� 

اإلدارة من مراقبة الشر�ات ال�ي تودع إقرارا بالتوقف املؤقت عن مزاولة النشاط علما بأ��ا �ستفيد 

ة ��ذا للضر�بة املستحق، برسم السنوات ا�حاسبية املعني األد�ى ا�حد مبلغ من اإلعفاء من أداء

 التوقف و كذلك من تخفيف عبء االل��امات املتعلقة بإقرارات الضر�بة ع�� القيمة املضافة.

 واجبات التم��

 مراجعة منظومة تطبيق واجبات التم��

درهم �� العقود  20�� إطار إصالح منظومة واجبات التم��، يق��ح حصر نطاق تطبيق الواجب من فئة 

 الت�جيل، وكذا الوثائق ا�خاضعة لهذه التعر�فة.وا�حررات ا�خاضعة إلجراء 

 . 252و  250سيتم التطرق لهذا التدب�� �� املواد 

 مراجعة منظومة تطبيق واجبات التم��

 ال ومن الالجئ�ن لفائدة ا�حدثة السفر مالءمة مع اإلق��اح املتعلق بن�خ واجب التم�� املطبق ع�� وثائق

 . الالجئ�ن ألنھ أصبح غ�� ذي موضوع لصا�ح املعدة فرالس جنسية، يق��ح ��خ إعفاء أوراق

 .252و سيتم التطرق لھ �� املادة 249تم التطرق لهذا التدب�� �� املادة 
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 الشاشة ع�� اإلشهار بإعالنات تجو�د املقتضيات املتعلقة

التلفز�ون والسينما  توسيع مفهوم إعالنات اإلشهار املقتصر حاليا ع�� شاشة  املالئمة مع التدب�� املتعلق ب

 ليشمل أنواع أخرى من الشاشات.

 .254و سيتم التطرق إليھ �� املادة 183م التطرق لهذا التدب�� �� املادة ت

 مراجعة املقتضيات املتعلقة بطرق تحصيل واجبات التم��

الذي % 0.25يتعلق األمر بتوضيح أن األداءت النقدية فقط �� املعنية فيما يخص واجب التم�� بنسبة 

 املصار�ف وقوائم الفاتورات تقيد، أسفل اإلبراءات ال�ي أو وا�جردة الصرفة تخضع لھ ا�خالصات

 إبراء. أو �خالصة املتضمنة السندات وجميع نقدية مبالغ من والوصوالت واإلبراءات

 توضيح املقتضيات ا�جبائية املطبقة ع�� العر�ات ا�خاضعة سابقا لرسم محور ا�حرك

األمر �غي�� �سمية "الضر�بة السنو�ة ا�خصوصية ع�� السيارات" �عبارة "الضر�بة السنو�ة يتعلق 

والذي حدد  2017ا�خصوصية ع�� املركبات" تبعا للتدب�� الذي سبق املصادقة عليھ بقانون املالية لسنة 

 .2018تار�خ دخول ح�� التنفيد �� فاتح يناير 

 ��جيع اقتناء العر�ات غ�� امللوثة

قا من التوجهات الوطنية الهادفة إ�� ا�حافظة ع�� البيئة، يق��ح اإلعفاء من واجبات التم�� النسبية انطال

عند الت�جيل األول باملغرب بالنسبة للعر�ات ذات محرك كهر�ائي والعر�ات ذات محرك مزدوج (كهر�ائي 

 وحراري).

 لرسم محور ا�حركتوضيح املقتضيات ا�جبائية املطبقة ع�� العر�ات ا�خاضعة سابقا 

تبعا لن�خ رسم محور ا�حرك وإدماج املقتضيات املتعلقة بھ ضمن املدونة العامة للضرائب بموجب قانون 

، يق��ح من باب التوضيح التنصيص ع�� 2019و الذي سيدخل ح�� التنفيد فاتح يناير  2017املالية لسنة 

 مع وز��ا باملغرب، ��  العر�ات ال�ي يقل مجموعحصر تطبيق واجب التم�� النس�ي عند الت�جيل األول 

 كيلوغرام وكذا �افة العر�ات الر�اعية الدفع.  3.000ا�جرور  ا�حمولة مع لوز��ا األق��ى ا�حد أو ا�حمولة

 مراجعة منظومة تطبيق واجبات التم��

 300ا�حا�� ا�حدد ��  درهم ومالءمة مع ��خ الواجب 500يتعلق األمر برفع واجب التم�� ع�� جواز السفر إ�� 

 .درهم

 مراجعة منظومة تطبيق واجبات التم��

نظر الرتفاع �لفة �سي�� �عض واجبات التم�� مقارنة مع هزالة إيرادا��ا و �� إطار مراجعة هذه املنظومة ، 

 يق��ح ��خ واجبات التم�� املطبقة ع��:

 املتفجرات. مراقبة بطاقة -

 املقدسة. البقاع إ�� للمتوجه�ن واملعدة ا�خاصة" املرور "رخص -

 باملال�� اللعب قاعات إ�� الدخول  بطاقات-

 شهادات التلقيح- .
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 ال�خصية. البحر�ة الدفاتر -

 اصطدام مركبات. عن ناتجة مادية حوادث وقوع عند املنجزة املعاينة محاضر -

 الالجئ�ن. لفائدة ا�حدثة السفر وثائق-

 مراجعة منظومة تطبيق واجبات التم��

درهم �� العقود وا�حررات  20املالءمة مع التدب�� املتعلق بحصر نطاق تطبيق واجب التم�� من فئة 

  ا�خاضعة إلجراء الت�جيل.

 .249تم التطرق لهذا التدب�� �� املادة 

 الشاشة ع�� اإلشهار بإعالنات تجو�د املقتضيات املتعلقة

باإلقرار من خالل ت�ليف وسيط موحد (مستغ�� قاعات ��دف التدب�� إ�� تبسيط اإلجراءات املتعلقة 

الفضاءات اإلشهار�ة)  إليداع اإلقرارات الالزمة وأداء  العروض السينمائية أو الهيئات امل�لفة بإدارة و بيع

 واجبات التم�� املستحقة برسم املبالغ املتوصل ��ا من طرف أ�حاب اإلعالنات اإلشهار�ة.

 .251و  183املواد  تم التطرق لهذا التدب�� ��

 مراجعة املقتضيلت املتعلقة بطرق تحصيل واجبات التم��

 ��دف التدب�� إ�� اعتماد أجل اإلقرار وأداء واجبات التم�� شهر�ا عوض أجل ر�ع سنوي حاليا.

  8املادة 

 IIالبند 

 املتعلق بتتميم املدونة العامة للضرائب

 بمواد جديدة 

 بمواد جديدةتتميم املدونة العامة للضرائب 

 نفس الدب�� املتعلق بتوضيح النظام املطبق ع�� شهادات الصكوك

��دف هذا التدب�� إ�� توضيح النظام ا�جبائي املطبق ع�� عائدات شهادات الصكوك ا�حققة �� إطار 

للمستثمر�ن  (FPCT)عملية �سنيد األصول و املدفوعة من طرف صناديق التوظيف ا�جما�� للتسنيد 

املغرب، وذلك بالتنصيص ع�� أن هذه العائدات تخضع ل�حجز �� املنبع بنفس السعر املطبق املقيم�ن ب

 ع�� حاصالت التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت.

و يندرج هذا التدب�� �� إطار مالءمة النظام املطبق  ع�� املنتوجات املالية التشاركية ا�جديدة مع با�� 

خد �ع�ن االعتبار خصوصيات هذه املنتوجات ال�ي ال �عت�� عائدا��ا املنتوجات البنكية األخرى مع األ 

 كفوائد.

 -I - 66جيم و  - IV -19و  I - 14)  و  IVاملكررة و  2° -جيم - I( 6 -و قد سبق التطرق لنفس التدب�� �� املواد 

 من املدونة العامة للضرائب. 222و   159و   153و  3°-زاي  -II - 73و  I - 67باء و  

 إحداث إطار جبائى للتوقف املؤقت عن مزاولة النشاط امل�ي
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؛ ا�جبائية ال��اما��امن أجل التقليص من �لفة تدب�� املنشآت ال�ي توجد �� وضعية صعبة و تبسيط 

يق��ح إحداث نظام جبائي خاص �� حالة التوقف املؤقت عن مزاولة النشاط يمكن املقاوالت من 

نشاط ملدة سنت�ن محاسبيت�ن قابلة للتجديد لسنة واحدة و اإلعفاء من التوقف املؤقت عن مزاولة ال

 للضر�بة املستحق، برسم السنوات ا�حاسبية املعنية ��ذا التوقف. األد�ى ا�حد مبلغ أداء

كما ينص هذا النظام ا�خاص ع�� تبسيط الواجبات اإلقرار�ة �� مجال الضر�بة ع�� القيمة املضافة 

أن املقاوالت املعنية ال تودع سوى إقرارا واحدا �� السنة قبل  قبل ��اية شهر و ذلك بالتنصيص ع��  

 يناير من �ل سنة فيما يخص رقم األعمال املتعلق بالسنة املنصرمة.

 ��144املواد املعنية ��ذا التدبI—-221جيم و-I  232و –VIII-°18 

اإللك��ونية فيما يخص الطلبات  �� إطار تبسيط وتطو�ر النظام ا�جبائي، يق��ح استعمال الطر�قة

والشواهد وا�خدمات األخرى املقدمة من لدن اإلدارة الضر�بية أو املطلو�ة من طرف ا�خاضع�ن 

 للضر�بة برسم الضرائب والرسوم، وذلك وفق كيفيات ستحدد بنص تنظي�ي.

 نفس التدب�� السالف املتعلق بمسك و تقديم الوثائق ا�حاسبية �ش�ل إلك��و�ي

) درهم 50.000�� حالة عدم اح��ام اإلل��ام السالف الذكر  تطبيق غرامة �ساوي خمسون ألف ( يق��ح

 برسم �ل سنة محاسبية وذلك �عد ال�جوء إ�� مسطرة مبسطة.

 .212تدب�� للمالءمة مع التدب�� الذي سبق التطرق لھ �� املادة 

الوثائق ال�ي �سلمو��ا لز�نا��م، يق��ح �حث امللزمي�ن ع�� اإلشارة إ�� �عر�فهم املوحد للمقاولة ع�� 

درهم عن �ل وثيقة �سلمها ا�خاضعون للضر�بة ال تتضمن �عر�فهم املوحد  100إحداث ذع��ة قدرها 

 للمقاولة.

 نفس التدب�� السالف املتعلق بمسك و تقديم الوثائق ا�حاسبية �ش�ل إلك��و�ي

جزاءات عن عدم تقديم الوثائق ا�حاسبية ��دف هذا التدب�� إ�� إحداث مسطرة مبسطة لتطبيق  ا�

 للتقيد التبليغ تدعوه إجراءات وفق رسالة إ�� امللزم �ش�ل إلك��و�ي، تنص ع�� ضرورة  توجيھ

 .املذكورة الرسالة �سلم تار�خ من يوما (15)  عشر خمسة أجل داخل القانونية باالل��امات

 ا�خاضع اإلدارة أخ��ت السالف الذكر، األجل ا�حاسبية �ش�ل إلك��و�ي داخل الوثائق تقدم لم إذا

املنصوص  الغرامة بتطبيق أعاله 219 املادة �� عل��ا املنصوص اإلجراءات وفق تبليغ رسالة �� للضر�بة

 املكررة أعاله. 191املادة عل��ا ��

 من املدونة العامة للضرائب. 212املكررة و  191و قد سبق التطرق لنفس التدب�� �� املواد 

أجل توف�� رؤ�ة وا�حة للمستثمر�ن فيما يتعلق بالنظام الضر��ي املطبق ع�� �عض معامال��م، من 

يق��ح التنصيص �� املدونة العامة للضرائب ع��  إم�انية ا�خاضع�ن للضر�بة تقديم طلب لإلدارة 

ة الضر�بية لتوضيح النظام ا�جبائي املطبق ع�� وضعي��م الواقعية ع�� ضوء األح�ام التشريعي

 والتنظيمية ا�جاري ��ا العمل، باستثناء امللفات ال�ي �� �� طور مسطرة املراقبة أو املنازعة.
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 :2018برسم  68.17من مشروع قانون رقم من املدونة العامة للضرائب  8مناقشة املادة 

والهدف �� بداية تدخال��م حول مقتضيات املادة الثامنة، تم التساؤل حول هيئات التوظيف ا�جما��، 

 من إعفاء هذه األخ��ة، وما املراد بنظام الشفافية املمنوحة لهيئات التوظيف ا�جما�� العقاري.

بالنسبة  % 100تخفيض وانتقل أحد السيدات والسادة النواب إ�� االستفسار عن أسباب حذف 

 للعوائد املتأتية من األر�اح املوزعة من طرف هيئات التوظيف ا�جما�� العقاري.

ت �� إعفاء جمعيات محار�ة ا�جمعيات ال�ي ال ��دف لتحقيق ر�ح تم التساؤل عن املعاي�� ال�ي اتخذوعن 

وطالب أحد املتدخل�ن عن التعر�ف املعتمد للمقاولة حديثة النشأ  وا�جامعات الر�اضية.السيدا، 

ألشطر ( مبتكرة �� مجال التكنولوجيا ا�حديثة.كما تم التساؤل عن عدد الشر�ات املعنية حسب ا

األسعار حسب شرائح ا�حصيلة ا�خاضعة للضر�بة)، واإلجراء املعتمد حول ضرورة استثناء شركة 

 االتصاالت من تطبيق األسعار التصاعدية.

والحظ �عض السيدات والسادة النواب ز�ادة األعباء ع�� ا�خاضع�ن للضر�بة فيما يخص اإلدالء ببيان 

 املبيعات.

�بة ع�� الدخل، تم التساؤل عن الذين �ستفيدون من التخفيض ا�خول أما بالنسبة ملقتضيات الضر 

 للمساهم�ن �� رأس مال الشر�ات املبتكرة.

ذي فصل عن و�خصوص مسطرة الص�ح تم التساؤل عن هذا اإلجراء التمهيدي الذي �سلكھ األج�� ال

 .افالشغل لسبب �عت��ه �عس

، تم التساؤل عن عدد املستفيدين من هذا 2015نة ب��نامج تحف�� الذي انطلق برنامجھ سوفيما يتعلق 

 ال��نامج.

سار عن عدد امللزم�ن الذين استفادو من اإلعفاء من الضر�بة ع�� الدخل برسم السنة فكما تم االست

 .2016ا�حاسبية 

طر�ق اإلرث ع��  جراء املتعلق بتحديد ثمن اقتناء العقارات ال�ي تم تملكها عنوم�ى سيتم تطبيق اإل 

 مليات التفو�ت املنجزة.ع

مشددا أنھ ال يجب اس��داف الورثة الذين يرثون بيتا صغ��ا،  ،جراءوانتقد أحد السادة النواب هذا اإل 

إ��  االعقارات الكب��ة ذات القيمة العالية، داعي ين يرثون سكن، بل يجب اس��داف الذمخصصا لل

 كضر�بة ع�� هؤالء. % 20فرض 

القول بأنھ ال توجد ضر�بة مفروضة ع�� اإلرث، مش��ا إ�� أن هذا املوضوع يث�� وانتقل أحد النواب إ�� 

 حساسية.
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الذي تم تحديده بالنسبة ألج��  ،عن السعر الفع�� للضر�بة ع�� الدخل ،وانتقل البعض إ�� التساؤل 

م��وج ولھ طفل�ن �عولهما، مع االستفسار عن عمليات املساهمة �عقارات من ذمة ال�خصية إ�� 

 لشركة.ا

 أما بخصوص الضر�بة ع�� القيمة املضافة، تم التساؤل عن املراد بتار�خ الشروع �� االستغالل.

��  14إ��  10خصوص �سبة الضر�بة ع�� القيمة املضافة املتعلقة با�حروقات واملواد النفطية من ب

بالز�ادة يات قرارها، تحذير ا�حكومة من تداعناقوس ا�خطر ل ،املائة، دق جل السيدات والسادة النواب

، وأجمعت 2018ضمن قانون املاية لسنة �� �سبة الضر�بة ع�� القيمة املضافة بالنسبة للمحروقات 

انب من ل املس��لك أداؤها، وأشار جع�� خطورة هذا القرار وتحمي ،جل تدخالت النواب ال��ملاني�ن

الدو�� أخ��ا، والذي توقع من خاللھ  النواب إ�� ما ورد �� البالغ ال�حفي الذي أصدره البنكالسادة 

، وذلك نتيجة لل��ايد 2018دوالر لل��ميل عام  56إ��  ،دوالر �� العام ا�حا�� 53ارتفاع أسعار النفط من 

ب�ن البلدان املصدرة للنفط، واستقرار إنتاج النفط املطرد �� الطلب، وخفض اإلنتاج املتفق عليھ 

 ال�خري األمر��ي.

إ�� االستفسار عن إلزامية استعمال برامج معلوماتية للفوترة، وما مدى مالءمة نظام  وانتقل املتدخلون 

الفوات�� اإللك��ونية مع القانون الذي ينص ع�� اإلجراءات الش�لية املتطلبة �� الفوات�� الورقية، 

تطبيق التدب�� وكذلك اآلثار ا�جبائية امل��تبة عن عدم التوفر ع�� برنامج معلوما�ي للفوترة، وكيف سيتم 

 القا��ي بإلزامية التوفر ع�� نظام معلوما�ي للفوترة.

و�خصوص واجبات الت�جيل والتم��، تم االستفسار حول تكريس ا�حياد ا�جبائي ملنتوجات املالية 

التشاركية، و�عر�ف أنواعها، وملاذا لم يتم التطرق للمنتوجات املالية التشاركية األخرى لعقود املشاركة 

 واملضار�ة والسلم.

طار قانون ملطبقة ع�� العمليات املنجزة �� إوانتقل �عض املتدخل�ن إ�� التساؤل عن واجبات الت�جيل ا

 نجاز.بيع العقار �� طور اإل 

بتضم�ن عقود التفو�ت أو انتقل امللكية  ،وما هو الهدف من التدب�� املتعلق بت�ليف املوثق�ن والعدول 

أو الرسم امل�ي املتعلق  ،لقيد الوارد �� جداول رسم السكن بالنسبة للعقاراتا�حررة من طرفهم، رقم ا

 باألصل التجاري.

  كما �ساءل البعض عن األثر املا�� للتدب�� املتعلق با�جوازات.

الرقم  أما بخصوص التداب�� املش��كة، فقد انصبت التساؤالت حول عدد امللزم�ن ا�حاصل�ن ع��

العنوان اإللك��و�ي الذي ستعتمده اإلدارة ا�جبائية ملراسلة امللزم، وكذلك عدد  املوحد للمقاولة، ما هو 

ال�ي تم إيداعها بطر�قة إلك��ونية برسم السنة  ،التصر�حات املتعلقة بالضر�بة ع�� الشر�ات

 .2016ا�حاسبية 
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 من مشروع قانون  8جواب ا�حكومة ع�� �ساؤالت السيدات والسادة النواب حول املادة 

 :2018برسم  68.17رقم 

بخصوص هيئات التوظيف ا�جما�� تمت اإلشارة إ�� أن الهدف ليس هو منح إعفاء لهذه الهيئات بل 

 فقط منحها نظام الشفافية ا�جبائية الذي �ع�ي فرض الضر�بة ب�ن أيدي املساهم�ن �� هذه الهيئات.

ة فرض الضر�بة ع�� األر�اح ال�ي و�التا�� فالهدف ليس هو منح امتيازي جبائي بل فقط �غي�� طر�ق

 تحققها هذه الهيئات كما هو معمول بھ �� با�� األنظمة ا�جبائية.

 وللتذك�� فإن القانون املنظم لهذه الهيئات يلزمها بتوزيع جل مداخيلها وأر�احها ع�� املساهم�ن.

العقاري، فقد تمت اإلشارة إ�� باملراد بنظام الشفافية املمنوح لهيئات التوظيف ا�جما�� وفيما يتعلق 

أن الشفافية ا�جبائية �� نظام خاص تم إحداثھ ع�� مستوى ا�جبايات للتعامل مع �عض القطاعات 

 خصوصا املالية م��ا بحيث �عت�� الهيئات أو الصناديق املعنية �أداة شفافة للتمو�ل فقط :

  أن توزع سنو�ا حصة كب��ة من ال تكون الهيئات مطالبة �خصيا بالضر�بة ع�� أر�احها، شر�طة

 عائدا��ا و زائد القيمة  الذي تحققھ.

 )   يتم تضر�ب األر�اح ب�ن أيدي املساهم�ن �� هذه الهيئات أو حام�� حصصهاactionnaires ou 

porteurs de parts.إما للضر�بة ع�� الشر�ات أو للضر�بة ع�� الدخل ( 

التوظيف ا�جما�� العقاري باعتبارها مجرد أداة تم اعتماد هذا النظام ا�خاص بالنسبة لهيئات 

 الذي ينظمها و الذي يتم�� بالتماثل الكب�� مع اإلطار املنظم للهيئات 70-14استثمار طبقا  للقانون رقم 

 . (OPCVM)التوظيف ا�جما�� لرأس املال 

 ي��تب عن تطبيق نظام الشفافية ا�جبائية ما ي��:

ت بالنسبة لألر�اح ا�حققة من لد��ا برسم أ�شط��ا و عمليا��ا عدم فرض الضر�بة ع�� هذه الهيئا-

 املتعلق ��يئات التوظيف ا�جما�� العقاري ؛ 70.14 املنجزة طبقا ألح�ام القانون رقم

عدم فرض الضر�بة ع�� العائدات املالية ال�ي تحصل عل��ا سواء ع�� ش�ل عوائد أسهم و حصص  -

 التوظيفات املالية؛مشاركة أو ع�� ش�ل حاصالت من 

  باملقابل:

 يتم فرض الضر�بة عند توزيعها ع�� املستفيدين م��ا. -

املتأتية من األر�اح املوزعة من طرف هيئات  بالنسبة لعوائد 100%ملاذا حذف تخفيض وعن التساؤل : 

التوظيف ا�جما�� العقاري؟ تم التوضيح بأن هذا اإلجراء جاء من أجل التطبيق ال�حيح ملبدأ 

الشفافية ا�جبائية، بحيث �عت�� الهيئات املعنية �أداة شفافة للتمو�ل فقط ال تكون مطالبة �خصيا 

بالضر�بة ع�� أر�احها بل يتم تضر�ب هذه األر�اح ب�ن أيدي املساهم�ن ف��ا أو حام�� حصصها  

)actionnaires ou porteurs de partsن توزيعها و تفادي عدم فرض الضرائب ع�� هذه األر�اح ح� )؛
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 و تحقيق العدالة ا�جبائية مع النظام املطبق ع�� اال�خاص الذاتي�ن؛ ع�� األ�خاص االعتبار��ن؛

 املالءمة مع التجارب الدولية �� هذا ا�جال.

وحول إعفاء جمعيات محار�ة السيدا، تمت اإلشارة إ�� أن ا�جمعيات ال�ي ال ��دف لتحقيق ر�ح �ستفيد 

 الضرائب، شر�طة أن تقتصر أ�شط��ا ع�� األ�شطة غ�� املدرة لر�ح.حاليا من اإلعفاء من 

ولإلشارة فإن هذه ا�جمعيات �ستفيد من اإلعفاء من الضر�بة ع�� الشر�ات سواء �انت لها صفة 

 املنفعة العامة أم ال.

وال تخضع لهذا اإلعفاء مؤسسات البيع وا�خدمات الهادفة لتحقيق ر�ح املنجزة من طرف هذه 

 ا�جمعيات.

 تم منح اإلعفاء لفائدة املداخيل التالية:وعن إعفاء ا�جامعات الر�اضية تم التوضيح بأنھ 

 عائدات الدخول للمالعب؛ -

 عائدات اإلشهار؛ -

 و املساعدات والهبات؛  -

 إ�خ. -

�� �� ح�ن تبقى املداخيل ذات الطا�ع املا�� (الفوائد و با�� املداخيل املالية) خاضعة للضر�بة ع

 الشر�ات. 

ولإلشارة فإن ا�جامعات الر�اضية تتمتع بصفة املنفعة العامة وال توزع أر�احها بل يتم استثمارها 

 لتنمية قطاع الر�اضة و�إعانات مباشرة لألندية الر�اضية.

 ا�جامعات الر�اضية املع��ف لها باملنفعة العامة ال �س�� إ�� تحقيق الر�ح.

تحديد  تملنشأة مبتكرة �� مجال التكنولوجيات ا�حديثة، تم إبراز أنھ حول �عر�ف املقاولة حديثة او 

 ذكرها من خالل عدة معاي��: �عر�ف املقاوالت املبتكرة حديثة النشأة السالف

 ) سنوات.5أن تكون حديثة النشأة:  منذ أقل من خمس ( -

ا�ختتمة عن خمسة مالي�ن ) سنوات ا�حاسبية األخ��ة 4أن يقل رقم أعمالها ا�حقق برسم األر�ع ( -

 ) درهم دون احتساب الضر�بة ع�� القيمة املضافة؛5.000.000(

من  30 %أن تمثل ت�اليف البحث واإلنماء ال�ي تتحملها �� إطار أ�شط��ا االبت�ار�ة، ع�� األقل �سبة -

 ت�اليفها القابلة ل�خصم من حصيل��ا ا�جبائية.

 التا��: الش�ل ع�� التوضيح تم األشطر، حسب املعنية الشر�ات عدد وحول 

 شرائح األر�اح الصافية (بالدرهم)

 

السعر 

 ا�حا��

 

السعر 

 املق��ح

 

 

 عدد الشر�ات املعنية

شر�حة ا�حصيلة ا�خاضعة للضر�بة ال�ي 

 درهم 300.000�ساوي أو تقل عن 
10٪ 

اليوجد 

 �غي��

10٪ 

51.042 
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شر�حة ا�حصيلة ا�خاضعة للضر�بة ال�ي 

درهم و�ساوي أو تقل عن  300.000تفوق 

 درهم 1.000.000

20٪ 20٪ 9.615 

شر�حة ا�حصيلة ا�خاضعة للضر�بة ال�ي 

درهم و�ساوي أو تقل  1.000.000تفوق 

 درهم 5.000.000

30٪ 31٪ 3.981 

شر�حة ا�حصيلة ا�خاضعة للضر�بة ال�ي 

 درهم 5.000.000تفوق 
31٪ 31٪ 1.546 

 

أهمية هذا  أن التأكيد تم التصاعدية، األسعار تطبيق من اإلتصاالت شر�ات استثناء ضرورة و�خصوص

القطاع �عرف دينامكية تطور مستمرة  من حيث االستثمارات، وتطور �شاط �عض شر�ات هذا القطاع 

القطاعات باالنفتاح ع�� بلدان أخرى خصوصا �� أفر�قيا، وضرورة ضمان �عامل جبائي مت�ا�� �جميع 

 حسب أهمية �ل قطاع ضمانا ملبدأ العدالة ا�جبائية.

وحول ز�ادة األعباء ع�� ا�خاضع�ن للضر�بة فيما يخص اإلدالء ببيان املبيعات، تم التأكيد أنھ  ليس 

 هناك أي عبء إضا�� لألسباب التالية:

الشر�ات والضر�بة ع�� ) ال ��م هذا التدب�� سوى املهني�ن ا�خاضع�ن للرسم امل�ي وللضر�بة ع�� 1

 ).RNSو  RNRالدخل (

بطر�قة ) سيتم إيداع هذا البيان �ش�ل إلك��و�ي حيث س��فق باإلقرار الضر��ي الذي أصبح إيداعھ 2

 إلك��ونية.

) طر�قة اإلقرار اإللك��و�ي تمكن امللزم�ن من توظيف املعلومات املدرجة با�حاسبة واستخالص 3

 البيان املطلوب �سهولة تامة.

وعن املستفيد من التخفيض ا�خول للمساهم�ن �� رأس مال الشر�ات املبتكرة، فالتخفيض من 

الضر�بة ع�� الدخل ال ��م سوى الدخول املهنية و الفالحية ع�� إثر مساهمة هذه املقاوالت �� رأس مال 

 الشر�ات املبتكرة. 

ه �عسفيا ال�جوء إ�� مسطرة الص�ح يمكن لألج�� الذي فصل عن الشغل لسبب �عت�� و�خصوص 

مسطرة الص�ح التمهيدي بحضور األعوان امل�لف�ن بتفتيش الشغل من أجل مساعدة األج�� للرجوع إ�� 

 عملھ أو ا�حصول ع�� �عو�ض.

�� حالة ا�حصول ع�� �عو�ض، يوقع توصيل استالم مبلغ التعو�ض من طرف األج�� واملشغل أو من 

ھ من طرف ا�جهة ا�ختصة، و�وقعھ بالعطف العون ينوب عنھ، و�كون مصادقا ع�� �حة إمضائ

 امل�لف بتفتيش الشغل.

 �عت�� االتفاق الذي تم التوصل إليھ �� إطار الص�ح التمهيدي ��ائيا وغ�� قابل للطعن أمام ا�حاكم.
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�� حالة �عذر أي اتفاق بواسطة الص�ح التمهيدي، يحق لألج�� رفع دعوى أمام ا�حكمة ا�ختصة، ال�ي 

ن تحكم، �� حالة ثبوت فصل األج�� �عسفيا، إما بإرجاع األج�� إ�� شغلھ أو حصولھ ع�� �عو�ض لها أ

عن الضرر يحدد مبلغھ ع�� أساس أجر شهر ونصف عن �ل سنة عمل أو جزء من السنة ع�� أن ال 

 شهرا. 36يتعدى سقف 

و  2015انطالق ال��نامج سنة أما عن عدد املستفيدين من برنامج تحف��، فقد تمت اإلشارة إ�� أنھ منذ 

اتفاقية لالستفادة من برنامج تحف�� و تم التأش�� عل��ا من طرف  3995، تم تقديم  14/07/2017إ�� غاية 

 مقاولة. 1591أج��ا و  3995الو�الة الوطنية لإل�عاش و الكفاءات و ��م 

 2016برسم السنة ا�حاسبية  أما عن عدد امللزم�ن الذين استفادوا من اإلعفاء من الضر�بة ع�� الدخل

 ، ف�ي ع�� الش�ل التا��:

 مجموع امللزم�ن املعفي�ن الفئة املعنية 

 

�سبة امللزم�ن املعفي�ن من 

مجموع ا�خاضع�ن للضر�بة ع�� 

 الدخل

 %75 136 053 2 أجراء القطاع ا�خاص

 %7,5 542 59 أجراء القطاع العام

 %90 709 487 1 املتقاعدون 

 

اإلجراء املتعلق بتحديد ثمن اقتناء العقارات ال�ي تم تملكها عن طر�ق اإلرث ع�� عمليات سيتم تطبيق 

. وقد أو�ح السيد الوز�ر أن البعض ي�جأ إ�� التصر�ح عند 2018التفو�ت املنجزة ابتداء من فاتح يناير 

 �بة األر�اح .حياز��م للعقار باإلرث، بقيمة مرتفعة تضاعف ثمنھ ا�حقيقي، ل�ي ي��ر�وا من أداء ضر 

، هو األخذ �ع�ن 2018ولقطع الطر�ق ع�� هذه املمارسة، فإن اإلجراء ا�جديد الذي جاء بھ قانون املاية 

االعتبار، ثمن العقار يوم وفاة الهالك، مع تقييمھ خالل البيع بناء ع�� األسعار املرجعية ا�حالية 

ضر�بة مفروضة ع�� اإلرث، للعقارات ال�ي وضع��ا مدير�ة الضرائب. وأكد السيد الوز�ر بأنھ ال توجد 

مش��ا إ�� أن هذا املوضوع يث�� حساسية وشدد ع�� أن املقتضيات ا�جديدة �سري ع�� الكب�� والصغ��، 

دون تمي�� ب�ن من يرث بيتا للسكن أو من ورث عمارات أو ضيعات ونفى السيد الوز�ر توفر وزارة 

 تم تحصيلها من بيع العقارات املوروثة. االقتصاد واملالية ع�� معطيات دقيقة حول املبالغ ال�ي ي

وعن السعر الفع�� الذي تم تحديده بالنسبة للضر�بة ع�� الدخل ألج�� م��وج ولھ طفل�ن �عولهما، فهو 

 ع�� الش�ل التا��:

 

 

السعر الفع�� بالنسبة 

 )(%املئو�ة 

السعر الفع�� بالنسبة 

 )(%املئو�ة 

السعر الفع�� بالنسبة 

 )(%املئو�ة 

الشهري  الراتب

 اإلجما��
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2010 2009 2008  

 3750 1,8 معفى معفى

 5000 5,8 0,9 معفى

3,8 7,6 12,4 7500 

8,4 12,5 16,8 10000 

19,2 22,9 25,54 15000 

 

تم التنصيص �� القانون املا�� وعن عمليات املساهمة �عقارات من الذمة ال�خصية إ�� شركة، فقد 

ع�� الدخل برسم األر�اح العقار�ة ا�حققة ع�� إثر عملية ع�� عدم فرض الضر�بة  2017لسنة 

 املساهمة �عقار من امللكية ا�خاصة للملزم إ�� األصول الثابتة لشركة.

ومن أجل دعم ا�جهود الرامية إ�� تيس�� ولوج املستثمر إ�� العقار ومساعدة ا�خاضع للضر�بة ع��  

هي�لة شركتھ وذلك بتمكي��ا من �شييد، فوق االرا��ي املساهم ��ا، بنايات لبيعها أو ت�ئ هذه األرا��ي 

ع نطاق تطبيق التدب�� وتجه��ها للبناء لبيعها عوض االحتفاظ ��ا ضمن األصول الثابتة ، يق��ح توسي

 السالف الذكر ع�� عمليات املساهمة السالفة الذكر �� جميع أصول الشركة بما �� ذلك مخزو��ا.

وعن تار�خ تار�خ الشروع �� االستغالل، فإنھ يراد بتار�خ الشروع �� اإلستغالل تار�خ أول عملية تجار�ة 

 ت.و ال�ي تق��ن بأول عملية شراء و أول عملية تقديم خدما

، و�� معرض جوابھ أعلن السيد وز�ر االقتصاد واملالية �شبت ا�حكومة 99وعن مقتضيات املادة 

بالقرار الوارد ضمن مشروع قانون املالية، بخصوص الز�ادة �� �سبة الضر�بة ع�� القيمة املضافة 

سيوفر مداخيل  ، مش��ا إ�� أن هذا اإلجراء %14إ��  % 10املتعلقة با�حروقات واملوارد النفطية من 

بكون الز�ادة لن تتسبب �� ز�ادات ملموسة �� األسعار، مش��ا إ��  اإضافية �خز�نة الدولة م��را موقفه

أن الرفع من قيمة الضر�بة املضافة ع�� ا�حروقات، �ان مطلبا للمهني�ن، وأن �سبة الز�ادة ا�حددة �� 

مليون درهم لفائدة  200مليار و دم، وستمكن كذلك من تحصيلستساهم �� حل مشا�ل املص % 4

ستذهب إ�� صندوق ا�جماعات للضر�بة ع�� القيمة املضافة   % 30داخيل �سبة ما�خز�نة. مؤكدا أن 

 مليون درهم، وكذلك من أجل تمو�ل قطا�� ال�حة والتعليم. 600بمبلغ مليار و ،ا�حلية

من ب�ن أهم األسباب امل�جعة ع�� تب�ي وحول إلزامية استعمال برامج معلوماتية للفوترة، تم إبراز أنھ 

 : برامج معلوماتية للفوترة أو ما �عرف بالفاتورة اإللك��ونية

 التخفيض من �لفة تدب�� املقاولة واملرتبطة باستعمال الورق؛ -

 تحس�ن العالقة مع املوردين .... واملرتبطة بوضوح عمليات البيع والشراء طيلة سلسلة التور�د؛ -

 الذي تتطلبھ معا�جة الفاتورات؛ر�ح الوقت  -

 التصدي للقطاع غ�� املهي�ل؛ -

 ؛ optimisation des flux de trésorerieترشيد عمليات خز�نة املقاوالت  -
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التصدي لظاهرة الغش والتدليس ال�ي تمارس �� قطاعات مختلفة ع�� اإلدالء بفاتورات خاطئة أو  -

لدولة خاصة فيما يتعلق بالضر�بة ع�� القيمة وهمية ال��يء الذي يؤدي إ�� أضعاف مداخيل ا

 املضافة؛

محار�ة املنافسة غ�� الشر�فة ب�ن األ�خاص الذين يوفون بال��اما��م الضر�بية واأل�خاص اآلخر�ن  -

 األقل ال��اما.

وعن مدى مالءمة نظام الفوات�� اإللك��ونية مع القانون الذي ينص ع�� اإلجراءات الش�لية املتطلبة �� 

املتعلق بالتبادل اإللك��و�ي للمعطيات القانونية  53.05من قانون  2وات�� الورقية، فإن املادة الف

واملتممة لقانون االل��امات والعقود ع�� إم�ان اإلدالء بمحرر إلك��و�ي �� �ل ا�حاالت ال�ي يكون اإلدالء 

عندما يطلب منھ بيان  بمحرر ور�� شرطا ل�حة الوثيقة املطلو�ة. ز�ادة ع�� ذلك، يمكن للمل��م

 مكتوب بيده، أن يقوم تحر�ره �ش�ل إلك��و�ي.

 145وعن األثر ا�جبائي امل��تب عن عدم التوفر ع�� برنامج معلوما�ي للفوترة املنصوص عليھ �� املادة 

 ع�� ما ي��: 213هو التشكيك �� قيمة اإلثبات للمحاسبة حيث تنص املادة 

 " �عد من اإلخالالت ا�جسيمة:

و�خصوص تطبيق التدب�� القا��ي بإلزامية التوفر ع�� نظام معلوما�ي للفوترة، فإن التدب�� املق��ح 

سوف يتم اعتماده �ش�ل تدر��� أخذا �ع�ن االعتبار خصوصيات �ل القطاعات وكذا اإلم�انيات 

نظام  املتباينة للمنشآت من الناحية املادية واللوجستيكية . وسيتم تحديد كيفيات وشروط إرساء

 الفوترة اإللك��ونية بنص تنظي�ي.

و�خصوص تكريس ا�حياد ا�جبائي ملنتوحات املالية التشاركية، فإنھ �� إطار مواكبة تفعيل املنتوجات 

ا�جديدة للمالية التشاركية و من أجل ضمان �عامل جبائي مماثل ملا هو مطبق بالنسبة للمنتوجات 

ط منافسة سليمة ب�ن املنتوج التشار�ي و املنتوج البنكية الكالسيكية، بحيث تكون هناك شرو 

املضافة املطبقة ع�� عقود  القيمة الضر�بة ع�� عليھ املفروضة األساس توضيح الكالسي�ي، يق��ح

 : "إجارة من��ية بالتمليك"

   :اقتناء ا�حالت املعدة للسكن

ا�حدد �� إطار عقد "إجارة من��ية  مبلغ هامش اإليجار األساس املفروضة عليھ الضر�بة يتكون من 

 .%10بالتمليك" و يخضع للضر�بة ع�� القيمة املضافة بالسعر ا�خفض 

 

 

 األساس املفروضة عليھ الضر�بة %السعر  املنتوجات املالية

 مبلغ الفوائد %10 املنتوج البن�ي الكالسي�ي

(les intérêts) 

 مبلغ الر�ح املعلوم %10 عقد "املرابحة"
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(la rémunération convenue 

d’avance) 

عقد "إجارة من��ية 

 بالتمليك"

 مبلغ هامش اإليجار 10%

( la marge locative) 

   :اإلقتناءات ألغراض مهنية

ا�حدد �� إطار عقد "إجارة من��ية بالتمليك"  من مبلغ االيجار األساس املفروضة عليھ الضر�بة يتكون 

 %20الواجب دفعھ عند �ل استحقاق، و يخضع للضر�بة ع�� القيمة املضافة بالسعر 

 األساس املفروضة عليھ الضر�بة %السعر  املنتوجات املالية

 مبلغ الفوائد %10 املنتوج البن�ي الكالسي�ي

(les intérêts) 

 الر�ح املعلوممبلغ  %10 عقد "املرابحة"

(la rémunération convenue 

d’avance) 

اإليجار   : املنتوج الكالسي�ي

  (leasing)التمو���

 املبلغ اإلجما�� لإليجار 20%

(la redevance) 

 مبلغ االيجار %20 عقد "إجارة من��ية بالتمليك"

(loyer) 

 وعن �عر�ف أنواع املنتجات املالية التشاركية، فيھ �التا��:

يقصد �عقد املرابحة �ل عقد تبيع بموجبھ  عقد مرابحة

مؤسسة االئتمان منقوال أو عقارا محددا �� 

ملكي��ا لعميلها بت�لفة اقتنائھ مضافا ال��ا 

  هامش ر�ح متفق عل��ما مسبقا ب�ن طر�� العقد

تقوم مؤسسة االئتمان باقتناء عقار أو منقول  عقد إجارة من��ية بتمليك

ن العميل �غرض كرائھ لھ �� إطار بناء ع�� طلب م

  عقد إجارة

يقصد �عقد اإلجارة �ل عقد تضع بموجبھ 

مؤسسة منقوال أو عقارا محددا �� ملكي��ا عن 

 طر�ق اإليجار تحت تصرف العميل

يقصد �عقد مشاركة متناقصة ا�خاص بتمو�ل  عقد مشاركة متناقصة

العقارات العقد الذي يكون الغرض منھ مشاركة 
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الئتمان �� تمو�ل العقارات ونقل مؤسسة ا

 ملكي��ا لفائدة عمال��ا بطر�قة متناقصة.

و تتم هذه العملية �عقد مشاركة و وعد أحادي 

بالتفو�ت و عقود بيع و شراء األنصبة و ال�ي �عت�� 

ثالث وثائق منفصلة بالنظر ا�� األثار ال�ي ت��تب 

 .عل��ا.

التشاركية بضرورة اقتناء العقارات أو املنقوالت أوال من طرف تتم�� التمو�الت بواسطة املنتجات 

 مؤسسات االئتمان و بيعها �عد ذلك للز�ون.

عقود املشاركة و املضار�ة  : و�خصوص سؤال ملاذا لم يتم التطرق للمنتوجات املالية التشاركية األخرى 

يتم إدراج هذه املنتوجات �� املدونة و السلم، فإنھ �� إطار مواكبة تفعيل املنتوجات املالية التشاركية، 

 إطار �شار�ي مع بنك املغرب و ذلك �عد دراسة خصائصها التقنية. العامة للضرائب �ش�ل تدر��� و ��

 اإلنجاز طور  �� العقار بيع قانون  إطار �� املنجزة العمليات ع�� املطبقة الت�جيل واجباتوفيما يتعلق 

(V.E.F.A)، التا��: الش�ل ع�� ف�ي  

 العمليات

 

 الوضعية

 2017قبل سنة 

��    ملعتمدةالتداب�� ا

 2017قانون املالية 

��  املق��حةالتداب�� 

مشروع قانون املالية 

2018 

 التخصيص عقد

(Réservation)  

 درهم  200

(قياسا ع�� الوعد 

 بالبيع) 

درهم          200

(التوضيح ع�� تكريس 

 الواقع العم��)

 بدون �غي��

      6% الواجب النس�ي  االبتدائي البيع عقد

(قياسا ع�� اقتناء 

محالت غ�� مكتملة 

 البناء)

 بدون �غي�� درهم   200

 بدون �غي�� درهم 200 1,5 % األقساط املؤداة

درهم                200 التخصيص ف�خ عقد

(قياسا ع�� ف�خ 

 الوعد بالبيع)

 درهم 200 

(التوضيح ع�� تكريس 

 الواقع العم��) 

 البيع ف�خ عقد

 االبتدائي

 6 %الواجب النس�ي 

(ع�� اعتبار أن عقد 

الف�خ �عت�� جبائيا 

 بمثابة اس��داد املبيع)

 درهم 200اق��اح  



 2018للسنة املالية  8.176تقر�ر مشروع قانون املالية رقم                  �جنة املالية والتنمية االقتصادية                    ال��ملان ــ مجلس النواب

 

386 
 

ا�حررات املتضمنة 

إبراء من املبالغ 

املس��جعة عقب 

 الف�خ

(Actes portant 

libération des 

versements 

restitués suite à 

résiliation)  

 درهم 200اق��اح   1 %الواجب النس�ي 

 

وعن الهدف من التدب�� املتعلق بت�ليف املوثق�ن والعدول بتضم�ن عقود التفو�ت أو انتقال 

ي امللكية ا�حررة من طرفهم، رقم القيد الوارد �� جداول رسم السكن بالنسبة للعقارات أو الرسم امل�

الدرجة األو�� ا�� حماية املش��ي بضمان الشفافية للعملية ��دف �� ، فإنھ املتعلق باألصل التجاري 

�تب التعاقدية خاصة �� ا�حاالت ال�ي يجهل ف��ا املش��ي الوضع ا�جبائي للعقار أو األصل التجاري مما ي�

 عنھ العديد من الن�اعات.

ب إنجازها سنو�ا يقار وعن سؤال األثر املا�� للتدب�� املتعلق با�جوازات، فإن عدد ا�جوازات ال�ي يتم 

 دون احتساب جوازات املغار�ة املقيم�ن با�خارج. 900.000

 درهم. 180.000.000:  + 500إ��  300أما األثر املا�� لرفع واجب التم�� املطبق ع�� جواز السفر من 

 وعن عدد امللزم�ن ا�حاصل�ن ع�� الرقم املوحد للمقاولة، فهو ع�� الش�ل التا��:

 

 

مجموع  ا�جهو�ةاملدير�ة 

 امللزم�ن

 (أ)

مجموع 

امللزم�ن 

 ∗املعني�ن

امللزمون املتوفرون 

ع�� الرقم املوحد 

 للمقاولة (ب)

 

�سبة املتوفر�ن ع�� 

 الرقم املوحد للمقاولة

 (ب)/(أ) 

 % 45,0 252546 004 269 979 560 الدار البيضاء

 % 34,2 418 109 798 180 319.576 الر�اط

 % 44,1 191 99 985 114 224.994 طنجة

 % 36,2 422 80 522 120 222.432 مراكش

                                                           

 یشمل ھذه الفئة المنشآت أشخاص ذاتیین مھنیین و أشخاص اعتباریین. ∗ 
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 %36,9 76896 122610 208.535 فاس

 % 40,0 741 68 079 88 171.791 أ�ادير

 % 37,6 004 52 050 80 138.415 وجدة

 % 32,0 269 33 434 60 103.830 ب�ي مالل 

 % 34,1 942 15 876 29 46.771 الراشدية

 % 39,5 429 788 358 066 1 1997323 ا�جموع

 

�عنوان و�خصوص العنوان اإللك��و�ي الذي ستعتمده اإلدارة ا�جبائية ملراسلة امللزم، فإن األمر يتعلق 

الذي تخولھ هيئة مستقلة ل�خاضع�ن للضر�بة والذي يوازي التعر�ف الضر��ي لكونھ يالزم  إلك��و�ي

 امللزم�ن طوال حيا��م املهنية.

 

) tiers certificateurالعنوان من تبليغ امللزم �ش�ل �حيح حيث تقوم الهيئة املستقلة (و�مكن هذا 

مما �ش�ل وسائل إثبات بإصدار الوثائق ال�ي تتثبت توصل امللزم برسالة التبليغ �� عنوانھ اإللك��و�ي، 

اإلدارة �ش�ل  . وتضمن هذه الهيئة تار�خ اإلرسال وكذا مصداقية الرسالة ال�ي وجه��ا�� حالة الن�اع

 إلك��و�ي.

وفيما يتعلق �عدد التصر�حات املتعلقة بالضر�بة ع�� الشر�ات ال�ي تم إيداعها بطر�قة إلك��ونية 

 ، ف�ي �التا��: 2016برسم السنة ا�حاسبية 

 

 

مجموع  املدير�ة ا�جهو�ة

التصر�حات 

 املودعة

 (أ)

مجموع 

التصر�حات 

املودعة 

بطر�قة 

 إلك��ونية(ب)

�سبة 

التصر�حات 

املودعة بطر�قة 

إلك��ونية 

 (ب)/(أ) 

 % 97,4 810 87 121 90 الدار البيضاء

 %96,8 331 31 363 32 الر�اط

 %98,1 750 22 190 23 طنجة

 %94,6 025 24 386 25 مراكش

 %97,4 338 19 847 19 فاس

 %96,5 377 13 856 13 أ�ادير
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 %96,8 440 9 757 9 وجدة

 %97,6 259 5 391 5 ب�ي مالل 

 %97,0 330 213 911 219 ا�جموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

املساهمة اإلبرائية برسم الدخول واألر�اح امل��تبة ع�� سيولة و ممتل�ات األ�خاص الذاتي�ن املقيم�ن 

 من ذوي ا�جنسيات األجنبية

 9املادة 

 :9تقديم وتفس�� املادة 

األر�اح امل��تبة عن السيولة و املمتل�ات املنشأة با�خارج قبل فاتح إحداث مساهمة إبرائية برسم الدخول و 

 2018يناير 

إحداث مساهمة إبرائية برسم الدخول و األر�اح امل��تبة عن السيولة و املمتل�ات املنشأة با�خارج قبل 

 ، بالنسبة لأل�خاص الذاتي�ن من ذوي ا�جنسيات األجنبية املتوفر�ن ع�� موطن2018فاتح يناير 

ضر��ي باملغرب والذين يوجدون �� وضعية مخالفة لالل��امات الضر�بية املنصوص عل��ا �� املدونة 

 املذكورة. العامة للضرائب برسم الدخول و واألر�اح

 

 التحصيل وصوائر والغرامات والز�ادات الذعائر إلغاء
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 10املادة 

 إدراج تدب�� يمكن من اإللغاء الك�� أو ا�جزئي للغرامات 

 والز�ادات وصوائر التحصيل

 :10تقديم وتفس�� املادة 

تخفيض دارة من تصفية البا�� استخالصھ و من أجل ��جيع امللزم�ن ع�� أداء ديو��م الضر�بية و تمك�ن اإل 

�لفة تدب�� مسطرة التحصيل ا�ج��ي، يق��ح إدراج تدب�� يمكن من اإللغاء الك�� أو ا�جزئي للغرامات 

 التحصيل كما ي��:والز�ادات وصوائر 

املتعلقة بالضرائب و الواجبات و الرسوم الواجب  التحصيل وصوائر والز�ادات اإللغاء الك�� للذعائر -

، 2017د�سم��  31وال�ي لم يتم استخالصها إ�� غاية  2016تحصيلها باملوازاة مع املبلغ األص�� قبل فاتح يناير 

فاتح  قبل األص�� من املبلغ  50بتسديد ع�� األقل % تلقائيا املعنيون  للضر�بة ا�خاضعون  يقوم أن شر�طة

 .2020و البا�� قبل فاتح يناير  2019يناير 

من الذعائر و الغرامات و الز�ادات و صوائر التحصيل عندما يكون امللزمون مدينون  50تخفيض قدره % -

، 2017د�سم��  31صة إ�� غاية فقط ��ذه الذعائر و الغرامات و الز�ادات و صوائر التحصيل غ�� املستخل

  .2019% املتبقية قبل فاتح يناير 50شر�طة أن يؤدوا 

 

 مدونة تحصيل الديون العمومية

 11  املادة

 :11تقديم وتفس�� املادة 

بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، يمكن للوز�ر  97-15من القانون رقم  122تطبيقا ملقتضيات املادة 

ال�خص الذي يفوضھ لذلك، بناء ع�� طلب امللزم واعتبارا للظروف املثارة، أن يمنح  امل�لف باملالية أو 

 إعفاء أو تخفيضا من الز�ادة عن التأخ�� وصوائر التحصيل املتعلقة بالضرائب والرسوم.

 23غ�� أن منح اإلعفاء أو التخفيض من الز�ادة عن التأخ�� ال �شمل حاليا الديون املنصوص عل��ا �� املادة 

من مدونة تحصيل الديون العمومية واملتعلقة باملداخيل  12املتعلقة بأوامر املداخيل املشار إل��ا �� املادة 

املرتبطة بديون الدولة وا�جماعات ال��ابية وهيئا��ا واملؤسسات العمومية وال�ي ��م مبالغ مرجعة من 

 املرتبات واألجور املؤداة دون أمر سابق بصرفها.

املدين�ن من اإلستفاذة من هذا اإلعفاء أو التخفيض، وع�� غرار ما هو معمول بھ بالنسبة  ومن أجل تمك�ن

املتعلقة باإلعفاء  122إ�� مقتضيات املادة  23للديون املرتبطة بالضرائب والرسوم، فإنھ يق��ح إضافة املادة 

 أو التخفيض من الز�ادة عن التأخ�� وصوائر التحصيل. 

 

 تحف�� التشغيل

 :12  ادةاملـــ
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 :12تقديم وتفس�� املادة 

، وقصد  2015من أجل العمل ع�� تحس�ن آلية تحف�� التشغيل ، ا�حدثة بقانون املالية للسنة املالية 

مالءم��ا مع املقتضيات ا�جديدة للمدونة العامة للضرائب ذات الصلة ، يق��ح إدراج التغي��ات التالية ع�� 

 كما وردت بقانون املالية السالف الذكر :  7املادة 

جبات اإلش��اك املستحقة ع�� املشغل لفائدة الصندوق الوط�ي للضمان االجتما�� وكذا تحمل الدولة لوا

أجراء ع�� األك�� �� اطار  10درهم لفائدة  10.000لرسم التكو�ن امل�ي �� حدود أجر شهري إجما�� ال يتجاوز 

 أجراء حاليا ؛ 5عقود الشغل غ�� محددة املدة بدل 

 شهرا تبتدئ من تار�خ استغالل املقاولة بدل تار�خ احداث املقاولة؛  24�شغيل طالب العمل داخل مدة 

 .2019بدل ��اية  2022دجن��  31إ��  2018تحديد ف��ة االستفادة من اآللية ا�جديدة ما ب�ن فاتح يناير 

 

II.- املـوارد املرصـدة 

 املـوارد املـرصـدة ل�جهـات

 13املــادة 

 :14واملادة  13تقديم وتفس�� املادة 

املتعلق با�جهات، يق��ح رفع حصيلة الضر�بة  111.14من القانون التنظي�ي رقم  188تطبيقا ألح�ام املادة   

حاليا ، علما أن مجموع  %3عوض  % 4ع�� الشر�ات والضر�بة ع�� الدخل املرصدة ل�جهات ا��  �سبة 

 . 2021�� أفق سنة  مالي�� درهم 10املوارد ال�ي س��صد ل�جهات ستصل ا�� 

 

 تثبيت املبالغ املرصدة �� م��انيات مرافق الدولة املس��ة

 بصورة مستقلة وا�حسابات ا�خصوصية ل�خز�نة 

 15املــادة 

 :15تقديم وتفس�� املادة 

�عت�� مبدأ عدم تخصيص موارد معينة لنفقات محددة من ب�ن املبادئ األساسية ال�ي يقوم عل��ا تدب�� املالية 

موارد م��انيات مرافق الدولة املس��ة بصورة مستقلة وا�حسابات ا�خصوصية العمومية. ويش�ل رصد 

 ل�خز�نة للنفقات املتعلقة ��ا، استثناًء لهذا املبدأ الذي يتم ال��خيص لھ سنو�ا بموجب قانون املالية .

،  يتم �ل سنة، لقانون املالية 130.13من القانون التنظي�ي رقم  8ولتجديــد هذا اإلذن وفقا ملقتضيات املادة 

 إدراج مادة �� هذا الشأن، �� قانون املالية.

 

 مرافق الدولة املس��ة بصورة مستقلة

 حذف مرافق الدولة املس��ة بصورة مستقلة

 :16املــادة 
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 :16تقديم وتفس�� املادة 

بصورة مستقلة ع�� إثر االن��اء من إنجاز العمليات ال�ي أحدث من أجلها، يق��ح حذف مرفق الدولة املس�� 

 املس�ى "تنظيم الدورة الثانية والعشر�ن ملؤتمر األمم املتحدة حول التغ��ات املناخية".

 

 ا�حسابات ا�خصوصية ل�خز�نة

 "�غي�� ا�حساب املرصد ألمور خصوصية املس�ى "صندوق الت�افل العائ��

 :17املادة 

 :17املادة تقديم وتفس�� 

اللة نصره هللا، سوف يتم توسيع قاعدة املستفيدين من خدمات تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب ا�ج

صندوق الت�افل العائ�� ليشمل الزوجة املعوزة وأوالدها املستحق�ن للنفقة وكذا مستحقي النفقة من 

 .وأبنا��ا كما هو معمول بھ حاليا األوالد �عد وفاة األم ، وليس فقط لألم املطلقة املعوزة

املتعلق بتحديد شروط ومساطر  44.10وللمالئمة مع هذه التداب�� ا�جديدة سيتم �غ�� القانون رقم 

 االستفادة من صندوق الت�افل العائ��. 

 

 �غي�� ا�حساب املرصد ألمور خصوصية املس�ى

 "صندوق تضامن مؤسسات التأم�ن"

 :18املادة 

 :18 تقديم وتفس�� املادة

تمك�ن هذا ا�حساب من تمو�ل "صندوق التضامن ضد الوقائع ال�ارثية" ا�حدث، ��دف هذا اإلجراء ا��    

املتعلق بإحداث نظام لتغطية  110-14ك�خص اعتباري خاضع للقانون العام، بموجب القانون  رقم 

 املتعلق بمدونة التأمينات. 17-99عواقب الوقائع ال�ارثية و�تغي�� وتتميم القانون رقم 

أن هذا االجراء يندرج �� إطار تفعيل برنامج الدعم للبنك الدو�� ، املتعلق بالتدب�� املندمج تجدر اإلشارة إ�� 

 �خاطر الكوارث الطبيعية وم�افح��ا .

 

 �غي�� ا�حساب املرصد ألمور خصوصية املس�ى

 " الصندوق ا�خاص بالطرق " 

 :19املادة 

 :19 تقديم وتفس�� املادة

ع�� إثر دمج الرسم املفروض ع�� محور ا�حرك ضمن الضر�بة ا�خصوصية السنو�ة ع�� املركبات 

املنصوص عل��ا باملدونة العامة للضرائب، يق��ح تحي�ن ا�حساب املرصد ألمور خصوصية املس�ى 
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ة "الصندوق ا�خاص بالطرق" من أجل تمكينھ من االستمرار �� حصولھ ع�� ا�حصة املرصدة لھ من حصيل

 هذا الرسم  . 

 

 �غي�� ا�حساب املرصد ألمور خصوصية املس�ى

 "الصندوق الوط�ي للعمل الثقا��" 

 :20املادة 

 :20 تقديم وتفس�� املادة

يق��ح �غي�� الصندوق الوط�ي للعمل الثقا�� لتمكينھ من تحمل النفقات املرتبطة باألبحاث والدراسات 

املتعلقة بال��اث الثقا�� غ�� املادي خصوصا ال��اث الشف�ي ا�حسا�ي واألمازي�� من أجل حمايتھ وذلك 

 . 2003أكتو�ر  17ل�حفاظ ع�� ال��اث الثقا�� غ�� املادي املوقعة بباريس �� تطبيقا التفاقية اليونيسكو 

يق��ح أيضا تمك�ن هذا ا�حساب من استخالص موارد أخرى وخاصة تلك املرتبطة بأوامر املداخيل املنجزة 

ع�� إثر عدم اح��ام املستفيدين من برنامج دعم الفنون والثقافة من ال��ام��م التعاقدية مع الوزارة امل�لفة 

 بالثقافة. 

 

 البـاب الثـانـي

 أحكـام تتعلـق بالتكـاليـف

I.- يـزانية العـامةامل 

 التـأهيـل 

 :21املادة  

 :21 تقديم وتفس�� املادة

ع�� وجوب االل��ام بالنفقات واألمر بصرفها وأدا��ا ��  58ينص القانون التنظي�ي لقانون املالية �� مادتھ  

ع�� أنھ من القانون التنظي�ي املذكور  60حـدود االعتمادات املفتوحة . واستثناء لهذا املبدأ، تنص املادة 

يمكن ، �� حالة ضرورة م�حة وغ�� متوقعة ذات مص�حة وطنيـة ، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء 

 من الدستـــور . 70السنة تطبيقا للفصل 

وتدرج هذه املراسيم �� أقرب قانون للمالية و�تع�ن عرضها ع�� ال��ملان بقصد املصادقة تطبيقا ألح�ام 

 الدستور.

 

 صـب ماليةإحداث منـا

 :22املادة 

 :22 تقديم وتفس�� املادة
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، موزعة ع�� القطاعات الوزار�ة  2018منصبا ماليا ، برسم السنة املالية  19.265 يق��ح إحداث

 واملؤسسات وفق ا�جدول املتضمن بمشروع قانون املالية. 

والتعليم العا�� والبحث العل�ي ، ال��بية الوطنية والتكو�ن امل�ي  منصبا ماليا لفائدة وزارة 800تحو�ل 

والذين سيتم انتقاؤهم من مختلف القطاعات   ا�حامل�ن لشهادة الدكتوراة  لتخصيصها للموظف�ن

الوزار�ة عن طر�ق املباراة، بصفة اساتذة التعليم العا�� مساعدين من أجل سد ا�خصاص الذي �عرفھ 

�ن عرض التكو�ن والتأط�� تماشيا مع ا�خطط املؤسسات ا�جامعية من األساتذة الباحث�ن و كذلك تحس

 االس��اتي�� لقطاع التعليم العا�� والبحث العل�ي وتكو�ن األطر.

 

 حذف املناصب املالية الشاغرة ع�� إثر إحالة املوظف�ن الذين �شغلو��ا ع�� التقاعد

 :23املادة 

 :23 تقديم وتفس�� املادة

ال�جون وإعادة اإلدماج واملدير�ة العامة للوقاية املدنية يق��ح ال��خيص للمندو�ية العامة إلدارة 

، لذين �انوا �شغلو��ا ع�� التقاعدباستعمال املناصب املالية ال�ي تصبح شاغرة ع�� إثر إحالة املوظف�ن ا

علما أن املندو�ية العامة إلدارة ال�جون وإعادة اإلدماج �ستفيد من هذا ال��خيص منذ أن �انت تا�عة 

 عدل .لوزارة ال

 

 ترشيد استعمال املناصب املالية ال�ي أصبحت شاغرة خالل السنة املالية

 :24املادة 

 :24 تقديم وتفس�� املادة

يق��ح ال��خيص للمندو�ية العامة إلدارة ال�جون وإعادة االدماج بإعادة استعمال املناصب املالية ال�ي    

من مواكبة وث��ة ارتفاع الساكنة ال�جنية وكذا تصبح شاغرة خالل السنة وذلك لتمك�ن هذه املندو�ية 

 وث��ة افتتاح ال�جون ا�جديدة.

 

 إلغاء اعتمادات األداء ال�ي لم تكن محل ال��ام

 :25املادة 

 :25 تقديم وتفس�� املادة

�شمل اعتمادات االستثمار املرحلة من سنة إ�� أخرى وكذا أرصدة االل��ام املتعلقة ��ا ، مبالغ مرتبطة   

 �عمليات تتعلق بنفقات قديمة لم تتمكن املصا�ح ا�ختصة من تصفي��ا ألسباب إدار�ة أو مسطر�ة .

، بقوة ��دف إ�� إلغـاء 2018الية لسنـة ولتسو�ة هذه الوضعية ، يق��ح إدراج مقت��ى �� مشروع قانون امل

وما يل��ا  2016وما قبل إ�� سنوات  2015القانون ، اعتمادات االستثمار املرحلة من السنوات املالية 

 .2017د�سم��  31و 2016فاتح يناير واملتعلقة �عمليات النفقات ال�ي لم تكن محل أمر باألداء ما ب�ن 



 2018للسنة املالية  8.176تقر�ر مشروع قانون املالية رقم                  �جنة املالية والتنمية االقتصادية                    ال��ملان ــ مجلس النواب

 

394 
 

ل�ي لم تباشر �شأ��ا أية مسطرة نزاع قضائي  أو العمليات ال�ي إال أن هذا اإللغاء لن �شمل سوى العمليات ا

 لم تنجز األشغال وا�خدمات املتعلقة ��ا .

وتل�� كذلك بقوة القانون اعتمادات االستثمار املرحلة املتعلقة بالصفقات املن��ية اإلنجاز كما تل�� 

  االل��امات املتعلقة ��ذه االعتمادات .

 

II.-  مرافق الدولة املس��ة بصورة مستقلة 

 التـأهـيل 

 

 :26املادة 

 :26 تقديم وتفس�� املادة

من الدستور ، يمكن أن يؤذن ل�حكومة بإحداث مرافق جديدة للدولة مس��ة  70استنادا إ�� أح�ام الفصل 

 . 2018بصورة مستقلة ، بموجب مراسيم خالل السنة املاليـة 

للسنة املوالية هذه املراسيم ال�ي يتع�ن عرضها ع�� ال��ملان بقصد املصادقة تطبيقا  وتدرج �� قانون املالية

 ألح�ام الدستور .

 

III.- ا�حسابات ا�خصوصية ل�خز�نة 

 التـأهـيل

 :27املادة 

 :27 تقديم وتفس�� املادة

املالية . ينص القانون التنظي�ي لقانون املالية ع�� أن ا�حسابات ا�خصوصية ل�خز�نة تحدث بقانون 

من القانون التنظي�ي املذكور ع�� أنھ يجـوز �� حالة االست�جال  26واستثناء لهذا املبدأ ، تنص املادة 

وضرورة م�حـة وغ�� متوقعة أن تحدث خـالل السنة املالية ، بموجب مراسيــم ، حسابات خصوصية جديدة 

 ل�خز�نة .

حسابات خصوصية ل�خز�نة  2018حدث خالل سنة و��دف التأهيل املق��ح إ�� ال��خيص ل�حكومة بأن ت

 السالفة الذكر . 26بموجب مراسيم وفقا للمادة 

 و�تم اخبار ال�جنت�ن امل�لفت�ن باملالية بال��ملان مسبقا بذلك .

وتدرج �� قانون املالية للسنة املوالية هذه املراسيم ال�ي يتع�ن عرضها ع�� ال��ملان بقصد املصادقة تطبيقا 

 الدستور .ألح�ام 

 

 إلغاء االعتمادات واالل��امات ال�ي لم تكن محل أمر باألداء مؤشر عليھ 

 :28املادة 
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 :28 تقديم وتفس�� املادة

�شمل اعتمادات االستثمار املرحلة من سنة إ�� أخرى وكذا أرصدة االل��ام املتعلقة ��ـا ، مبالغ مرتبطة 

 ا�ختصة من تصفي��ا ألسباب إدار�ة أو مسطر�ة.�عمليات تتعلق بنفقات قديمة لم تتمكن املصا�ح 

، بقوة ��دف إ�� إلغـاء 2018ولتسو�ة هذه الوضعية ، يق��ح إدراج مقت��ى �� مشروع قانون املالية لسنـة 

وما يل��ا  2016وما قبل إ�� سنوات  2015القانون ، اعتمادات االستثمار املرحلة من السنوات املالية 

 .2017د�سم��  31و 2016واملتعلقة �عمليات النفقات ال�ي لم تكن محل أمر باألداء ما ب�ن فاتح يناير 

 و�تم تمديد هذا اإللغاء إ�� عمليات وال��امات ا�حسابات املرصدة ألمور خصوصية .

 

 االل��ام مقدما بالنفقات من ا�حساب املرصد ألمور خصوصية 

 ملبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة "املس�ى "صندوق دعم ا

 :29املادة 

 :29 تقديم وتفس�� املادة

يحدد بمقت��ى هـذه املـادة مبلغ النفقات املأذون لرئيس ا�حكومة ، بصفتھ آمرا بالصرف ل�حساب املذكور 

برسم  2019من االعتمادات ال�ي س��صد لھ  �� السنة  املالية  2018، االل��ام ��ا مقدما خالل السنة املالية 

 هذا ا�حساب .

ي��ر ال�جوء إ�� آلية االل��ام مقدما بالنفقات املتعلقة ��ذا ا�حساب إ�� كون معظم برامج املبادرة الوطنية 

للتنمية البشر�ة تمتد ألك�� من سنة و بالتا�� �ستد�� توف�� اإلعتمادات بصفة مستمرة إل��اء ال��امج ال�ي 

 توجد قيد اإلنجاز. 

 

 دما بالنفقات من ا�حساب املرصد ألمور خصوصية االل��ام مق

 املس�ى " صندوق الدعم لفائدة األمن الوط�ي "

 :30املادة 

  :30 تقديم وتفس�� املادة

يحدد بمقت��ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوز�ر امل�لف بالداخلية االل��ام ��ا مسبقا من ا�حساب 

من  2018الدعم لفائدة األمن الوط�ي" خالل السنة املالية املرصد ألمور خصوصية املس�ى "صندوق 

 برسم ا�حساب املذكور . 2019االعتمـــادات ال�ي ستــرصد لھ �� السنة املالية 

وذلك نظرا لطبيعة �عض األوراش ال�ي يمولها هذا ا�حساب مثل بناء وتجديد وترميم وتجه�� البنايات 

ن الوط�ي غ�� املدرجة �� امل��انية العامة وال�ي تمتد �� غال��ا ألك�� من التقنية واإلدار�ة لإلدارة العامة لألم

 سنة .

 

 االل��ام مقدما بالنفقات من ا�حساب املرصد ألمور خصوصية 
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 املس�ى "الصندوق ا�خاص بوضع وثائق الهو�ة اإللك��ونية ووثائق السفر"

 :31املادة 

 :31 تقديم وتفس�� املادة

يحدد بمقت��ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوز�ر امل�لف بالداخلية االل��ام ��ا مسبقا من ا�حساب 

وذلك  "الصندوق ا�خاص بوضع وثائق الهو�ة االلك��ونية ووثائق السفر"املرصد ألمور خصوصية املس�ى 

 برسم ا�حساب املذكور . 2019 من االعتمادات ال�ي س��صد لھ �� السنة املالية 2018خالل السنة املالية 

و���ر ال�جوء إ�� االل��ام مقدما بالنفقات من ا�حساب املس�ى الصندوق ا�خاص بوضع وثائق الهو�ة 

اإللك��ونية ووثائق السفر، بكون  الصفقات العمومية امل��مة من طرف اإلدارة العامة لألمن الوط�ي من 

 لهو�ة اإللك��ونية ووثائق السفر تمتد ألك�� من سنة. أجل اقتناء أنظمة  انتاج الوثائق املتعلقة با

 

 االل��ام مقدما بالنفقات من ا�حساب املرصد ألمور خصوصية 

 املس�ى "الصندوق ا�خاص بالطرق"

 :32املادة 

 :32 تقديم وتفس�� املادة

مسبقا من ا�حساب يحدد بمقت��ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوز�ر امل�لف بالتجه�� االل��ام ��ا 

من االعتمادات  2018املرصد ألمور خصوصية املس�ى "الصندوق ا�خاص بالطـرق" خالل السنة املالية 

 برسم ا�حساب املذكور . 2019ال�ي س��صد لھ �� السنة املالية 

 وذلك نظرا لطبيعة األوراش ال�ي يتكفل هذا الصندوق بتمو�لها واملتعلقة ببناء و��يئة وصيانة البنية

الطرقية، ف�ي �ستلزم إبرام صفقات متعددة السنوات مما يحتم ال�جوء لالل��ام مقدما بالنفقات من 

 .2019االعتمادات ال�ي س��صد للصندوق �� السنة املالية 

 

 االل��ام مقدما بالنفقات من ا�حساب املرصد ألمور خصوصية 

 املس�ى "صندوق التنمية القرو�ة واملناطق ا�جبلية "

 :33املادة 

 :33 تقديم وتفس�� املادة

يحدد بمقت��ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون لوز�ر الفالحة والصيد البحري والتنمية القرو�ة واملياه 

والغابات االل��ام ��ا مسبقا من ا�حساب املرصد ألمور خصوصية املس�ى "صندوق التنمية القرو�ة 

برسـم  2019من االعتمـادات ال�ي س��صـد لـھ �� السنـة املالية  2018واملناطق ا�جبلية " خالل السنة املالية 

 ا�حساب املذكور .
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وذلك نظرا لطبيعة األشغال ال�ي يمولها هذا ا�حساب مثل البنيات التحتية والتجه��ات األساسية للعالم 

تعلقة ب��نامج القروي واملناطق  ا�جبلية وغ��ها وال�ي يمتد انجازها ألك�� من  سنة ، وخاصة النفقات امل

 تقليص الفوارق ال��ابية واالجتماعية بالعالم القروي .

 

 االل��ام مقدما بالنفقات من ا�حساب املرصد ألمور خصوصية 

 املس�ى "الصندوق الوط�ي لتنمية الر�اضة"

 :34املادة 

 :34 تقديم وتفس�� املادة

 

بالر�اضة االل��ام ��ا مسبقا من ا�حساب يحدد بمقت��ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوز�ر امل�لف 

من  2018املرصد ألمور خصوصية املس�ى "الصندوق الوط�ي لتنمية الر�اضة" وذلك خالل السنة املالية 

 برسم ا�حساب املذكور . 2019االعتمــادات ال�ي س��صد لها �� السنة املالية 

خصوص دعم ا�جامعات الر�اضية وإنجاز و�تكفل هذا الصندوق بتمو�ل تأهيل الر�اضة الوطنية وع�� ا�

البنيات التحتية الر�اضية ال�ي يتطلب إنجازها أز�د من سنة و�التا�� �ستلزم صرف نفقا��ا اإلل��ام مقدما 

 .2019بالنفقات من اإلعتمادات ال�ي س��صد ل�حساب خالل 

 

 االل��ام مقدما بالنفقات من ا�حساب املرصد ألمور خصوصية 

 الوط�ي للعمل الثقا��" املس�ى "الصندوق 

 :35املادة 

 :35 تقديم وتفس�� املادة

يحدد بمقت��ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوز�ر امل�لف بالثقافة االل��ام ��ا مسبقا من ا�حساب 

من  2018املرصد ألمور خصوصية املس�ى "الصندوق الوط�ي للعمل الثقا��" وذلك خالل السنة املالية 

 برسم ا�حساب املذكور . 2019ل�ي ستـــرصد لھ �� السنة املاليــة االعتمادات ا

و�تطلب إنجاز مشاريع بناء املتاحف ومعاهد الفنون واملسارح ف��ات زمنية تتجاوز مد��ا عموما السنة، مما 

السنة بالنفقات من االعتمادات ال�ي س��صد لھ ��  2018ي��ر ال�جوء إ�� االل��ام مقدما خالل السنة املالية 

 من ا�حساب املذكور . 2019املالية 

 

 االل��ام مقدما بالنفقات من ا�حساب املرصد ألمور خصوصية 

 املس�ى "الصنـدوق الوطنـي الغابـوي"

 :36املادة 

 :36 تقديم وتفس�� املادة
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واملياه يحدد بمقت��ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون لوز�ر الفالحة والصيد البحري والتنمية القرو�ة 

والغابات االل��ام ��ا مسبقا من ا�حساب املرصد ألمور خصوصية املس�ى "الصندوق الوط�ي الغابوي" 

برسم ا�حساب  2019من االعتمادات ال�ي س��صد لھ �� السنة املالية  2018وذلك خالل السنة املالية 

 املذكور .

با�حفاظ ع�� ال��وة الغابو�ة عن طر�ق  وتمتد معظم األوراش امل��مجة �� إطار هذا الصندوق واملتعلقة

إنجاز عمليات تمتد ألك�� من سنة، مما �ستلزم اإلل��ام مقدما بالنفقات من اإلعتمادات ا�خصصة ال�ي 

 .  2019س��صد  لهذا ا�حساب برسم 

 

 االل��ام مقدما بالنفقات من ا�حساب املرصد ألمور خصوصية 

 جون "املس�ى "الصندوق ا�خاص لدعم مؤسسات ال�

 :37املادة 

 :37 تقديم وتفس�� املادة

يحدد بمقت��ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للمندوب العام إلدارة ال�جون وإعادة اإلدماج االل��ام ��ا 

، اص لدعم مؤسسات ال�جون"مسبقا من ا�حساب املرصد ألمور خصوصية املس�ى "الصندوق ا�خ

برسم ا�حساب  2019االعتمادات ال�ي س��صد لھ �� السنة املالية من  2018وذلك خالل السنة املالية 

 املذكور.

وسيمكن هذا اإلجراء من �سهيل برنامج ترحيل املؤسسات ال�جنية املتواجدة داخل النسيج ا�حضري 

و�ناء مؤسسات �جنية جديدة تتما��ى مع املعاي�� املعتمدة دوليا واملزمع إنجازه ع�� مراحل تمتد إ�� عدة 

ت مما ي��ر ال�جوء ا�� اإلل��ام مقدما بالنفقات من هذا ا�حساب من االعتمادات ال�ي س��صد خالل سنوا

 .2019سنة 

 

 االل��ام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من ا�خصصات

 املس�ى "اش��اء وإصالح معدات القوات املس�حة امللكية"

 :38املادة 

 :38 تقديم وتفس�� املادة

املادة مبلغ النفقات املأذون للوز�ر املنتدب لدى الوز�ر األول امل�لف بإدارة الدفاع  يحدد بمقت��ى هذه 

الوط�ي االل��ام ��ا مسبقا من حساب النفقات من ا�خصصات املس�ى "اش��اء وإصالح معدات القوات 

 2019الية من االعتمادات ال�ي س��صد لھ �� السنة امل 2018املس�حة امللكية" وذلك خالل السنة املالية 

 برسم ا�حساب املذكور .

 

 عمليات ا�حسابات ا�خصوصية ل�خز�نة
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 :39املادة 

 :39 تقديم وتفس�� املادة

من القانون التنظي�ي لقانون املالية ع�� أنھ يمنع أن تدرج �� حساب  28تنص الفقرة السادسة من املادة 

التعو�ضات إ�� موظفي وأعوان الدولة  خصو��ي ل�خز�نة النفقات الناتجة عن صرف املرتبات أو األجور أو 

وا�جماعات ال��ابية ومستخدمي املؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية  ما عدا �� حالة استثناءات 

 منصوص عل��ا �� قانون املالية . وهذا ما ��دف إليھ هذه املـادة .

 

 الباب الثالث 

 أح�ام تتعلق بتوازن موارد وت�اليف الدولة 

 40املادة 

 :40 تقديم وتفس�� املادة

تماشيا مع املعاي�� الدولية املعمول ��ا فيما يتعلق بتقديم بيانات م��انية الدولة و مع أسس ومبادئ ا�حاسبة 

العامة ورغبة �� تبسيط مقروئية جدول التوازن امل��انيا�ي ��دف املساعدة ع�� مراقبة و تقييم املالية 

من طرف السلطة التشريعية . ووفقا ملقتضيات القانون التنظي�ي  العمومية ، تحصيال و إنفاقا، خاصة

، يتم تقديم جدول توازن موارد وت�اليف الدولة ��ندسة  36و  9لقانون املالية خاصة املادت�ن  130.13

 جديدة ت��ز مجموعة من البيانات واملؤشرات من أهمها : 

ة املداخيل العادية للنفقات العادية  وكذا توف�� الرصيد العادي للم��انية العامة الذي يب�ن مستوى �غطي

 هامش ما�� لتوج��ھ لتغطية �عض نفقات االستثمار ؛

رصيد امل��انية العامة دون احتساب حصيلة االق��اضات واس��ال�ات الدين العمومي املتوسط والطو�ل 

 األجل �عد تقييم حاجيات االستثمار ؛ 

 الدولة املس��ة بصورة مستقلة ؛رصيد ا�حسابات ا�خصوصية ورصيد مرافق 

رصيد م��انية الدولة دون احتساب حصيلة االق��اضات واس��ال�ات الدين العمومي املتوسط والطو�ل 

األجل وذلك أخذا �ع�ن االعتبار خصوصيات مداخيل االق��اضات ونفقات اس��ال�ات الدين العمومي 

 املتوسط والطو�ل األجل ؛ 

م��انية الدولة، �عد احتساب نفقات اس��ال�ات الدين العمومي الطو�ل  ا�حاجيات االجمالية لتمو�ل

 واملتوسط األجل ؛

 ا�حاجيات املتبقية لتمو�ل م��انية الدولة للسنة املقبلة، �عد احتساب موارد االق��اضات . 

 

 اإلذن �� التمو�ل باالق��اض و��ل اداة مالية اخرى 

 :41املادة 

 :41 تقديم وتفس�� املادة
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ال��خيص ل�حكومة بال�جوء إ�� االق��اض  2018من مشروع قانون املالية لسنة  42و  41نص املادت�ن  ��دف

ا�خار�� والداخ�� وال�جوء ا�� �ل أدوات مالية أخرى من اجل تمو�ل �جز امل��انية و �غطية استحقاقات 

 أصل الدين.

 

 :42املادة 

 :42 تقديم وتفس�� املادة

 نفس التوجھ كسابقھ. يدخل هذا املقت��ى �� إطار 

 

 التدب�� الفعال للدين الداخ��

 :43املادة 

 :43 تقديم وتفس�� املادة

والذي يرخص ل�حكومة القيام �عمليات إعادة  2018من مشروع قانون املالية لسنة  43��دف نص املادة 

 شراء وتبادل سندات ا�خز�نة �� السوق الثانوي إ�� :

من عددها ألجل دعم �شاط السوق الثانوي ال��يء الذي سيؤدي إ�� الرفع من حجم ا�خطوط و التقليص 

 خفض ت�لفة الدين الداخ�� ع�� املدى املتوسط،

تقليص مخاطر إعادة التمو�ل الناتجة عن تمركز التسديدات وذلك بإعادة شراء و تبادل قسط من حجم 

 هذه ا�خطوط قبل حلول أوان �سديدها.

سندات ل�خز�نة وإقراضها ع�� اإلستحفاظ، للبنوك �� إطار  كما يرخص هذا النص ل�حكومة إصدار 

 «Repo Facility ».عمليات �سهيل إقراض سندات ا�خز�نة أو ما �س�ى دوليا  ب 

و بموجب هذا ال��خيص ستلعب ا�خز�نة دور "املقرض األخ��" لسندات ا�خز�نة لصا�ح البنوك ووسطاء 

تسع�� سندات ا�خز�نة، �� حالة عدم تمك��ا من اقتنا��ا �� السوق قيم ا�خز�نة، �� إطار ال��ام هاتھ البنوك ب

 الثانوي و ذلك لضمان نجاعة السوق.

وتجدر اإلشارة إ�� أن حجم السندات املصدرة �� إطار هذه العمليات سيحدد �� سقف منخفض يتم إقراضھ 

 يوم عمل). 22ألجل جد قص�� (يوم واحد قابل للتجديد ملدة ال تتعدى 
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 املقدمة بخصوصالتعديالت 

 68.17مشروع القانون املا�� رقم 

 2018برسم السنة املالية 
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 التعديالت املقدمة من طرف ا�حكومة
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 التعديالت املقدمة 

 من فرق ومجموعة األغلبية
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 التعديالت املقدمة من طرف 

 النائب�ن السيدين 

 شناوي وعمر بالفر�ج المصطفى 
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 نتائج التصو�ت ع�� التعديالت 

 املقدمة بخصوص

  68.17رقم  مشروع القانون املا��

   2018 للسنة املالية
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  من طرف ا�حكومة  املقدمةنتيجة التصو�ت ع�� التعديالت 

 2018برسم السنة املالية  68.17بخصوص مشروع قانون املالية رقم 

 املادة التعديلم رق
 نتيجة التصو�ت

 مالحظات

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون 

1 

الرسوم ا�جمركية والضرائب 

 غ�� املباشرة

 2 املادة

 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

2 

مدونة ا�جمارك والضرائب 

 غ�� املباشرة

 3املادة 

 -1-164الفصل 

 �عديل مقبول  1 الأحد 35

3 

�غي�� وتتميم مواد غ�� 

مشمولة بمشروع قانون 

 املالية للمالءمة

 �عديل مقبول  إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

4 
-املدونة العامة للضرائب

 92املادة
 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

5 
-املدونة العامة للضرائب

 123املادة
 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

6 
-املدونة العامة للضرائب

 124املادة
 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

7 
-املدونة العامة للضرائب

 IV(25°)-129املادة
 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

8 
-املدونة العامة للضرائب

 139املادة
24 

�عديل 

 مقبول 
 �عديل مقبول  5

9 
-املدونة العامة للضرائب

 150املادة
 �عديل مقبول  إجمــــــــــــــــــــــــــــاع

10 
-املدونة العامة للضرائب

 172املادة
 �عديل مقبول  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

11 
-املدونة العامة للضرائب

 175املادة
 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

12 
-املدونة العامة للضرائب

 177املادة
 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
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13 
-املدونة العامة للضرائب

 .VIII– 220 املادتان
 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــاع

14 
-املدونة العامة للضرائب

 -221IVاملادتان
 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــاع

15 
-للضرائباملدونة العامة 

 232املادة
 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــاع

16 
-املدونة العامة للضرائب

 260املادة
 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــاع

 �عديل مقبول  9 1 20 8من املادة  IIالبند  17

18 
املدونة العامة للضرائب 

 مكرر 113املادة 
 �عديل مقبول  5 الأحد 25

19 

مرافقة الدولة املس��ة بصورة 

مستقلة حذف مرافق الدولة 

 املس��ة بصورة مستقلة 

 16املادة 

 �عديل مقبول  1 الأحد 29

20 

�غي�� ا�حساب ألمور 

خصوصية املس�ى 

 "الصندوق الوط�ي الغابوي"  

 مكررة20املادة 

 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــاع

21 

 �غي�� املرصد ألمور 

خصوصية املس�ى "صندوق 

الصيد ال��ي والصيد �� املياه 

 الداخلية"

 املكررة مرت�ن 20املادة 

 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــاع

22 
 إحداث مناصب مالية

 22املادة
 �عديل مقبول  1 5 24

23 

 الباب الثالث 

أح�ام تتعلق بتوازن موارد 

 وت�اليف الدولة 

 40املادة

 �عديل مقبول  9 الأحد 20

 

 

 

 األغلبيةومجموعة نتيجة التصو�ت ع�� التعديالت املقدمة فرق 
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 (فر�ق العدالة والتنمية، فر�ق التجمع الدستوري، الفر�ق ا�حر�ي، الفر�ق االش��ا�ي 

 وا�جموعة النيابية للتقدم واالش��اكية)

 2018برسم السنة املالية  68.17بخصوص مشروع قانون املالية رقم 

رقم 

 التعديل
 املادة

 نتيجة التصو�ت
 مالحظات

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون 

1 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 3املادة 

 168الفصل 

 �حــــــــــــــــــــــــــــب

�حب ع�� أن يؤخذ هذا االق��اح 

�ع�ن االعتبار إلدراجھ داخل مشروع 

 قانون . 

2 

والضرائب غ�� مدونة ا�جمارك 

 املباشرة

 3املادة 

 87الفصل 

 �حـــــــــــــــــــــــــــب

�حب ع�� أن يؤخذ هذا االق��اح 

�ع�ن االعتبار إلدراجھ داخل مشروع 

 قانون .

3 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 3املادة 

 88الفصل 

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــــب

4 

والضرائب غ�� مدونة  ا�جمارك 

 املباشرة

 3املادة 

 – 1. - 164الفصل 

  �حــــــــــــــــــــــــــــــــــب

5 

مدونة  ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 3املادة 

 – 1. - 164الفصل 

 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

6 

مدونة  ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 3املادة 

 -1-املكرر  164الفصل 

 الشق األول  �حــــــــــــــــــــــــــــب 

 الشق الثا�ي إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 

7 

مدونة  ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشر

 3املادة رقم 

 – 280الفصل 

 إجمـــــــــــــــــــــــــــاع 

ع�� التعديل الرامي إ�� حذف 

ا�حبس ع�� أن تصبح ا�خالفة 

 عوض ا�جنحة
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8 

 3املادة رقم 

مدونة  ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 - 284الفصل 

 مقبول بصيغة جديدة 10 الأحد 26

9 

مدونة  ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 3املادة رقم 

 – 1. - 95الفصل 

 �عديل مقبول  8 الأحد 17

10 
 �عر�فة الرسوم ا�جمركية

 4املادة 
 �عديل مقبول  1 الأحد 33

11 
 �عر�فة الرسوم ا�جمركية

 4املادة 
  �حــــــــــــــــــــــــــب

12 
 �عر�فة الرسوم ا�جمركية

 4املادة 
  �حـــــــــــــــــــــــــــب

13 

 الضر�بة الداخلية ع�� االس��الك

 5املادة 

 -9الفصل 

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــب

14 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

�غي�� وتتميم املواد الغ�� مشمولة 

 بمشروع قانون املالية للمالءمة

 �عديل مقبول  4 6 20

15 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة  

 االعفاءات -.6املادة 

 �عديل مقبول  4 الأحد 26

16 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

 اإلعفاء. شروط -7املادة 

 �عديل مقبول  الأحد 11 18

 مكرر الـ16

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

 8 املادة

 �عديل مقبول  13 الأحد 18

17 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

سعر الضر�بة  19املادة  

  �حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
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18 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة رقم 

 : سعر الضر�بة19املادة 

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

19 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

 20املادة 

 الأحد 7 24
 �عديل مقبول 

 84مع إدراج نفس التعديل �� املادة 

20 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

 اإلعفاءات - . 57 املادة

 �عديل مقبول بصيغة ال�جنة 9 الأحد 22

21 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

 57املادة 
  �حـــــــــــــــــــــــــــــــــب

22 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

 اإلعفاءات -. 68 املادة

 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

23 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

اإلعفاء مع ا�حق ��  92املادة 

 ا�خصم

 �عديل مقبول مع تجو�د الصياغة إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

24 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

 ا�خفضة األسعار - . 99 املادة  

 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

25 

 للضرائباملدونة العامة 

 8املادة 

 ا�خفضة األسعار - . 99 املادة  

 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

26 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة  

 األسعار ا�خاصة -.100املادة 

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

27 

 املدونة العامة للضرائب

 8  املادة

 106املادة 

 إجمــــــــــــــــــــــــــــــــاع
 �عديل مقبول 

 �عد حذف الفقرة السا�عة

28 
 املدونة العامة للضرائب

 8املادة  

 �عديل مقبول الشق األول  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــاع

 الثا�يالشق  �حـــــــــــــــــــــــــــــــــب
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 الشق الثالث مقبول بصيغة ال�جنة إجمـــــــــــــــــــــــــــــــاع اإلعفاءات - . 123 املادة

29 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة  

 اإلعفاءات - . 129 املادة

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــب

30 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة  

 اإلعفاءات 129.- املادة

 مقبول �عديل  9 الأحد 18

31 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

 اإلعفاء شروط - . 130 املادة

 �عديل مقبول  9 الأحد 18

32 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

 : الواجب الثابت135املادة 

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

33 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

 مفت��ي ال��امات 138.- املادة

 بالت�جيل امل�لف�ن الضرائب

 �عديل مقبول  5 الأحد 24

34 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

 : ال��امات مش��كة139املادة 

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــب

35 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

 - .املكررة 169 املادة

 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

36 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

تحصيل عن طر�ق : ال 174املادة 

 اس��داد الضر�بةا�حجز �� املنبع و 

 �عديل مقبول  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــاع

37 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

 بالنسبة التضامن 180.- املادة

 الشر�ات ع�� للضر�بة

 �عديل مقبول  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

38 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

 املكررة 185املادة 

 �عديل مقبول  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
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39 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

 حق املراقبة – 210املادة 

 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــاع

40 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

االحتفاظ  – 211املادة 

 بالوثائق ا�حاسبية

 �عديل مقبول  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

41 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

االحتفاظ  – 211املادة 

 بالوثائق ا�حاسبية

 �عديل مقبول  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

42 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

 كيفية التبليغ – 219املادة 

 �عديل مقبول بصيغة ال�جنة 5 الأحد 25

43 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة  

دخول ح�� التطبيق و  247املادة 

 أح�ام انتقالية

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــب

44 

 املدونة العامة للضرائب

 8املادة 

 �عر�فة الواجبات -252املادة 

  �حــــــــــــــــــــــــب

45 
 املدونة العامة للضرائب

 10املادة 
 �عديل مقبول  4 5 21

46 

"إلغاء الذعائر والغرامات و 

 الز�ادات وصوائر التحصيل

وا�جبايات  املتعلقة بالرسوم

 ا�حلية"

 مكررة 10املادة 

  �حــــــــــــــــــــــــب

47 

 مدونة تحصيل الديون العمومية

 الباب ا�خامس

ال��امات املودع لد��م واألغيار 

 ا�حائز�ن

 100املادة 

  �حــــــــــــــــــــــــب

48 
 12املادة 

 التشغيل تحف��
 �عديل مقبول  9 الأحد 20
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49 

املفروض ع�� الرسم 

 عقود التأم�ن

 املكررة 12املادة 

 �عديل مقبول  10 الأحد 20

50 

�غي�� ا�حساب املرصد ألمور 

 خصوصية املس�ى

الصندوق ا�خاص �حصيلة "

حصص الضرائب املرصدة 

 "ل�جهات

 املكررة 17املادة 

 �عديل مقبول  10 الأحد 20

51 

�غي�� ا�حساب املرصد ألمور 

 خصوصية املس�ى

 التضامن ب�ن ا�جهات""صندوق 

 املكررة مرت�ن 17املادة 

 �عديل مقبول  10 الأحد 20

52 

ا�حساب املرصد ألمور خاصة 

 املس�ى

"حصة ا�جماعات ا�حلية �� 

حصيلة الضر�بة ع�� القيمة 

 املضافة"

 املكررة 20املادة 

  �حـــــــــــــــــــــــــب

53 

ا�حساب املرصد ألمور خصوصية 

 املس�ى

التأهيل االجتما�� "صندوق 

 ل�جهات"

 مكررة مرت�ن  20إضافة املادة  

 

 

  �حــــــــــــــــــــــــب

54 

ا�حساب املرصد ألمور خصوصية 

 املس�ى

صندوق التنمية الصناعية 

 واالستثمارات

مكررة ثالث  20إضافة املادة   

 مرات

 الشق األول  �حــــــــــــــــــــــب

 5 الأحد 25
 بصيغة ال�جنة  �عدل مقبول 

 �� الشق الثا�ي 

55 
 الباب الثالث

أح�ام تتعلق بتوازن موارد وت�اليف 
 �عديل مقبول  9 الأحد 20
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 الدولة

 40املادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتيجة التصو�ت ع�� التعديالت املقدمة فر�ق األصالة و املعاصرة  

 2018املالية برسم السنة  68.17بخصوص مشروع قانون املالية رقم 

رقم 

 التعديل
 املادة

 نتيجة التصو�ت
 مالحظات

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون 

 �عديل غ�� مقبول  5 20 8 املادة األو�� 1

 �عديل غ�� مقبول  الأحد 21 13 2املادة  2
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 �عديل غ�� مقبول  4 21 10 2املادة  3

4 

  3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 34الفصل 

 �عديل غ�� مقبول  4 22 10

5 

 3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

  38الفصل 

 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

6 

 3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 42الفصل 

 �عديل غ�� مقبول  الأحد 23 14

7 

 3املادة 

ا�جمارك والضرائب غ�� مدونة 

 املباشرة

 املكرر مرت�ن 45الفصل 

 �عديل غ�� مقبول  الأحد 22 15

8 

 3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 66الفصل 

 �عديل غ�� مقبول  5 21 10

9 

 3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 87الفصل

 �عديل غ�� مقبول  1 22 14

10 

 3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 95الفصل 

 �عديل غ�� مقبول  3 17 6

11 

 3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 100الفصل 

 �عديل غ�� مقبول  5 21 10
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12 

 3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 104الفصل 

 �عديل غ�� مقبول  1 21 14

13 

 3املادة 

ا�جمارك والضرائب غ�� مدونة 

 املباشرة

 106الفصل 

 �عديل غ�� مقبول  4 22 10

14 

 3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 109الفصل 

 �عديل غ�� مقبول  4 22 10

15 

  I-3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 -1-. 164الفصل 

  �حــــــــــــــــــــــــــــــــب

16 

  I-3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 -1-. 164الفصل 

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــب

17 

  I-3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 -1-. 164الفصل 

 

 

 �عديل غ�� مقبول  الأحد 26 11

18 

  I-3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 -1-. 164الفصل 

 �حـــــــــــــــــــــــــــــب
شرط تنظيم يوم درا��ي  �� 

 املوضوع

19 

  I-3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 -1-. 164الفصل 

 �عديل غ�� مقبول  4 21 11
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20 

  I-3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 -1-. 164الفصل 

 �عديل غ�� مقبول  4 22 10

21 

  I-3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 281الفصل 

  �حـــــــــــــــــــــــــــــب

22 

 3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 282الفصل 

 �عديل غ�� مقبول  5 20 10

23 

  I-3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 -.284الفصل 

 غ�� مقبول  �عديل 4 22 10

24 

  II-3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 .95الفصل 

  �حـــــــــــــــــــــب

25 

  II-3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 .95لفصل ا

 

 

 

  �حــــــــــــــــــــــــــب

26 

 III -3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 -1-املكرر.  164الفصل

 �عديل غ�� مقبول  4 21 8

27 

 III -3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 -1-املكرر.  164 الفصل

 �عديل غ�� مقبول  4 21 8
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28 

 III -3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 -1-املكرر.  164 الفصل

 �عديل غ�� مقبول  4 21 8

29 

 III-3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 -1املكرر. 164الفصل 

 �عديل غ�� مقبول  3 21 8

30 

 4املادة 

 �عر�فة الرسوم ا�جمركية 

 تطبيق رسم االست��اد 

17,5  – 20 % 

 �عديل مقبول  1 الأحد 33

 30و  %25مقادير رسم است��اد من 

% 
  �حــــــــــــــــــــــــب

��م الرسم ع�� التعديل الذي 

 الز�دة
 �عديل غ�� مقبول  1 21 11

31 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 اإلعفاءات -.6املادة 

 �عديل غ�� مقبول  1 17 12

32 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 اإلعفاءات -.6املادة 

 �عديل غ�� مقبول  1 17 12

33 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 اإلعفاءات -.6املادة 

 �عديل غ�� مقبول  1 17 12

34 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 اإلعفاءات -.6املادة 

 �عديل غ�� مقبول  4 20 8

35 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 اإلعفاءات -.6املادة 

 �عديل غ�� مقبول  4 20 8

36 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 اإلعفاءات -.6املادة 

 �عديل مقبول  4 الأحد 28
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37 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 شروط اإلعفاء -.7املادة 

 �عديل غ�� مقبول  الأحد 24 8

38 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 -10املادة 

 الت�اليف القابلة ل�خصم

 �عديل غ�� مقبول  1 22 7

39 

 -I -8املادة 

 العامة للضرائب املدونة

 -10املادة 

 الت�اليف القابلة ل�خصم

 �عديل غ�� مقبول  1 22 7

40 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

  -10املادة 

 الت�اليف القابلة ل�خصم

  �حــــــــــــــــــــــــــــب

41 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 -10املادة 

 الت�اليف القابلة ل�خصم

 �عديل غ�� مقبول  4 19 8

42 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 :19املادة 

 سعر الضر�بة

  �حــــــــــــــــــــــب

43 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 : سعر الضر�بة19املادة 

 �عديل غ�� مقبول  5 21 8

44 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

اإلقرار با�حصيلة  -.20املادة 

املفروضة عل��ا الضر�بة و�رقم 

 األعمال

 �عديل غ�� مقبول  الأحد 24 7

45 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 االعفاءات -.57املادة 

 �عديل غ�� مقبول  5 20 7
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46 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 االعفاءات -.57املادة 

 �عديل غ�� مقبول  5 18 7

47 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 االعفاءات -.57املادة 

 �عديل غ�� مقبول  4 19 7

48 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 ا�خصوم -.59املادة 

 �عديل غ�� مقبول  5 18 7

49 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 اإلعفاءات-.63املادة 

 �عديل غ�� مقبول  5 18 7

50 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 -.65املادة 

 �عديل غ�� مقبول  الأحد 23 7

51 

 املادة

 املدونة العامة للضرائب

: ا�خصم عن األعباء 74املادة 

 العائلية

 �عديل غ�� مقبول  3 19 8

52 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

اإلقرار السنوي  -.82املادة 

 بمجموع الدخل

 �عديل غ�� مقبول  3 19 8

53 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

اإلعفاء مع ا�حق ��   -.92املادة 

 ا�خصم

 �عديل غ�� مقبول  4 19 7

54 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

اإلعفاء مع ا�حق ��   -.92املادة 

 ا�خصم

  �حــــــــــــــــــــــــــــــــــب

55 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

اإلعفاء مع ا�حق ��   -.92املادة 

 ا�خصم

  �حــــــــــــــــــــــــــــــــب
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56 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 األسعار ا�خفضة -.99املادة 

 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

57 

 -I -8املادة 

 للضرائباملدونة العامة 

 األسعار ا�خفضة -.99املادة 

 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

58 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 األسعار ا�خفضة -.99املادة 

 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

59 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 : األسعار ا�خاصة100املادة 

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــــب

60 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 اإلعفاءات -.123املادة 

 �عديل غ�� مقبول  الأحد 20 5

61 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 اإلعفاءات -.123املادة 

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــــب

62 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 اإلعفاءات -.123املادة 

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــــب

63 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

اس��داد  -املكررة مرت�ن. 125املادة 

الضر�بة ع�� القيمة املضافة غ�� 

 الظاهرة

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

64 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 :129املادة 

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

65 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 129املادة 

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

66 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 129املادة 

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
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67 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 129املادة 

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

68 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 شروط االعفاء -.130املادة 

 �عديل مقبول  1 الأحد 29

69 

 -I -8املادة 

 للضرائباملدونة العامة 

 الواجبات النسبية -.133املادة 

 �عديل غ�� مقبول  4 21 5

70 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 مسك ا�حاسبة -.145املادة 

 �عديل غ�� مقبول  3 21 5

71 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

منح االمتيازات  -.164املادة 

 ا�جبائية

 �عديل غ�� مقبول  2 20 5

72 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

التضامن بالنسبة  -.183املادة 

لواجبات الت�جيل وواجبات 

التم�� والضر�بة ا�خصوصية ع�� 

 املركبات

 

 

 

 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــاع

73 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

ا�جزاءات عن  -.185املادة 

لألح�ام املتعلقة بحق ا�خالفات 

 االطالع

 �عديل مقبول بصيغة ال�جنة إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

74 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

ا�جزاءات  -املكررة. 185املادة 

امل��تبة ع�� عدم ا�حفاض 

 بالوثائق ا�حاسبية

  �حــــــــــــــــــــــــــــــب
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75 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 حق املراقبة -.210املادة 

  �حــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

76 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

سلطة اإلدارة  -.213املادة 

 التقدير�ة

 �عديل غ�� مقبول  3 21 5

77 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 كيفية التبليغ -.219املادة 

 �عديل غ�� مقبول  4 21 5

78 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

املسطرة السريعة  -.221املادة 

 لت�حيح الضرائب

 �عديل غ�� مقبول  5 20 5

79 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 -.247املادة 

  �حــــــــــــــــــــــــــــــــب

80 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 : �عر�فة الواجبات252املادة 

 �عديل غ�� مقبول  5 21 5

81 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 : �عر�فة الواجبات252املادة 

 

 �عديل غ�� مقبول  5 21 5

82 

 -I -8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 : �عر�فة الواجبات252املادة 

  �حــــــــــــــــــــــــــــــــــب

  �حــــــــــــــــــــــــــــب املكررة 8إحداث  املادة  83

84 

 9املادة 

املساهمة اإلبرائية برسم الدخول 

واألر�اح امل��تبة ع�� سيولة 

 وممتل�ات اال�خاص

الذاتي�ن املقيم�ن من ذوي 

 ا�جنسيات االجنبية

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
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85 

 9املادة 

املساهمة اإلبرائية برسم الدخول 

واألر�اح امل��تبة ع�� سيولة 

 وممتل�ات اال�خاص

الذاتي�ن املقيم�ن من ذوي 

 ا�جنسيات االجنبية

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

86 

 10املادة 

الذعائر والغرامات والز�ادات إلغاء 

 وصوائر التحصيل

 �عديل غ�� مقبول  4 21 5

87 
 13املادة 

 املوارد املرصدة ل�جهات
 �عديل غ�� مقبول  5 20 5

88 
 14املادة 

 املوارد املرصدة ل�جهات
 �عديل غ�� مقبول  5 20 5

89 
 22املادة 

 إحداث مناصب مالية
 �عديل غ�� مقبول  5 20 4

90 

 23املادة 

حذف املناصب الشاغرة ع�� إثر 

 إحالة املوظف�ن ع�� التقاعد

 �عديل غ�� مقبول  4 20 5

 

 

 
 

 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة املقدمةنتيجة التصو�ت ع�� التعديالت 

 2018برسم السنة املالية  68.17بخصوص مشروع قانون املالية رقم 

 املادة رقم التعديل
 نتيجة التصو�ت

 مالحظات
 املمتنعون  املعارضون  املوافقون 

1 

 )-I( -3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

ا�جزء السادس: األنظمة 

 ا�خاصة

الباب األول: نظام �عر�في 

 تفضي��

 �عديل غ�� مقبول  10 21 5
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 - 1 -. 164الفصل 

2 

 )-I( -3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

ا�جمركية من الطبقة ا�جنح 

 الثانية

 - 280الفصل 

 �عديل مقبول بصيغة جديدة 10 الأحد 26

3 

 )-II( -3املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

القسم الثالث: ضمان أداء 

 الرسوم واملكوس

 - 1 -. 95الفصل 

 �عديل غ�� مقبول  7 18 3

4 

 4التعديل رقم: 

 )-III( -3املادة رقم 

ا�جمارك والضرائب غ�� مدونة 

 املباشرة

 - 1 -املكرر.  164الفصل 

 �عديل غ�� مقبول  9 21 3

5 

 4املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 �عر�فة الرسوم ا�جمركية

 

 �عديل غ�� مقبول  8 22 4

6 

 6التعديل رقم: 

 مكرر  5املادة 

 املدونة العامة ل�جمارك

الضرائب الداخلية ع�� 

 االس��الك

 -9الفصل 

 �عديل غ�� مقبول  الأحد 19 11

7 

 6املادة 

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 نظام جبائي تفضي��

 �عديل غ�� مقبول  الأحد 24 5
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8 

 8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

القسم األول: الضر�بة ع�� 

 الشر�ات

 : اإلعفاءات6املادة

 �عديل غ�� مقبول  9 20 5

9 

 8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

القسم األول: الضر�بة ع�� 

 الشر�ات

 : اإلعفاءات6املادة

 �عديل غ�� مقبول  7 20 4

10 

 8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

القسم األول: الضر�بة ع�� 

 الشر�ات

 : اإلعفاءات6املادة 

 �عديل غ�� مقبول  9 21 4

11 

 8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

القسم األول: الضر�بة ع�� 

 الشر�ات

 شروط اإلعفاء - 7املادة 

 �عديل مقبول  الأحد 8 24

12 

 8 املادة رقم

 املدونة العامة للضرائب

 الضر�بة ع�� الشر�ات

: الت�اليف القابلة 10املادة 

 ل�خصم

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــــب

13 

 8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 ع�� الشر�اتالضر�بة 

 الضر�بة سعر- :19 املادة

 �عديل غ�� مقبول  8 21 4

14 

 8 املادة رقم

 املدونة العامة للضرائب

 الضر�بة ع�� الدخل

: خصوم من مجموع 28املادة 

 الدخل ا�خاضع للضر�بة

 �عديل غ�� مقبول  5 21 4
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15 

 8 املادة رقم

 املدونة العامة للضرائب

 الضر�بة ع�� الدخل

اإلعفاءات وفرض : 31املادة 

 الضر�بة بالسعر ا�خفض

 �عديل غ�� مقبول  7 20 4

16 

 8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

القسم الثا�ي: الضر�بة ع�� 

 الدخل

 : اإلعفاءات57املادة 

 �عديل غ�� مقبول  7 19 4

17 

 8 املادة رقم

 املدونة العامة للضرائب

 الضر�بة ع�� الدخل

 : ا�خصوم 59املادة 

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

18 

 8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

القسم الثالث: الضر�بة ع�� 

 الدخل

 : أسعار الضر�بة73املادة 

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

19 

 8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

القسم األول: الضر�بة ع�� 

 الدخل

 سعر الضر�بة: 73املادة 

 

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

20 

 8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

القسم الثالث: الضر�بة ع�� 

 القيمة املضافة

: اإلعفاء دون ا�حق �� 91املادة 

 ا�خصم

 �عديل غ�� مقبول  9 19 3

21 

 8 املادة رقم

 املدونة العامة للضرائب

 املضافةالضر�بة ع�� القيمة 

  �حـــــــــــــــــــــــــــــــــــب
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: اإلعفاء مع ا�حق �� 92املادة 

 ا�خصم

22 

 8 املادة رقم

 املدونة العامة للضرائب

 الضر�بة ع�� القيمة املضافة

: اإلعفاء مع ا�حق �� 92املادة 

 ا�خصم

 �عديل غ�� مقبول  الأحد 20 11

23 

 8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

الثالث: الضر�بة ع��  القسم

 القيمة املضافة

: اإلعفاء مع ا�حق �� 92 املادة

 ا�خصم

 �عديل غ�� مقبول  8 20 3

24 

 8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

القسم الثالث: الضر�بة ع�� 

 القيمة املضافة

 : األسعار ا�خفضة99املادة 

 �عديل مقبول  إجمــــــــــــــــــــــاع

25 

 8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 الضر�بة ع�� القيمة املضافة

 : األسعار ا�خاصة100املادة 

 �عديل غ�� مقبول  7 16 3

26 

 8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

القسم الثالث: الضر�بة ع�� 

 القيمة املضافة

 : اإلعفاءات123املادة 

 �عديل غ�� مقبول  5 20 3

27 

 8املادة 

 للضرائباملدونة العامة 

القسم الثالث: واجبات 

 الت�جيل

 : اإلعفاءات129املادة

 �عديل غ�� مقبول  6 18 3

28 
 8املادة 

 املدونة العامة للضرائب
 �عديل غ�� مقبول  6 18 3
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القسم الثالث: واجبات 

 الت�جيل

 : اإلعفاءات129املادة

29 

 8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

القسم الثالث: واجبات 

 الت�جيل

 : اإلعفاءات129املادة

  �حــــــــــــــــــــــــــــــب

30 

 8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

القسم الثالث: واجبات 

�عر�فة  - 252املادة الت�جيل 

 الواجبات

 إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
 �عديل مقبول 

 مع حذف �لمة "�عفى"

31 
 12املادة 

 التشغيلتحف�� 
 �عديل غ�� مقبول  الأحد 25 4

32 

 مكررة 20املادة 

�غي�� ا�حساب املرصد ألمور 

 خصوصية املس�ى

"صندوق التنمية القرو�ة 

 واملناطق ا�جبلية"

 �عديل غ�� مقبول  5 20 5

33 

 8املادة 

 املدونة العامة للضرائب

القسم الثالث: واجبات 

 الت�جيل

 : اإلعفاءات129املادة 

 �عديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــاع

 

 وي وعمر بالفریجاشنالالنائبین مصطفى من طرف  املقدمةنتيجة التصو�ت ع�� التعديالت 

 2018برسم السنة املالية  68.17بخصوص مشروع قانون املالية رقم 

رقم 

 التعديل
 املادة

 نتيجة التصو�ت
 مالحظات

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون 

1 

من مشروع قانون املالية  2املادة 

 )1(ص  2018

الرسوم ا�جمركية والضرائب غ�� 

 املباشرة

 �عديل غ�� مقبول  الأحد 21 13
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2 

من مشروع قانون املالية  3املادة 

 )2(ص  2018

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 ا�جزء السادس«

 األنظـمـة ا�خاصـة«

 الباب األول «

 �عر�في تفضي�� نظام«

 -1-.164الفصل 

 �عديل غ�� مقبول  10 21 5

3 

من مشروع قانون املالية  3املادة 

 )3(ص 2018

مدونة ا�جمارك والضرائب غ�� 

 املباشرة

 - 1 -.95الفصل 

 �عديل غ�� مقبول  10 17 1

4 

من مشروع قانون املالية  8املادة 

2018 

 2017املدونة العامة للضرائب 

شروط اإلعفاء من  - 7املادة 

 2018 قانون املالية

 �عديل مقبول  الأحد 8 24

5 

من مشروع قانون املالية  8املادة 

2018 

 2017املدونة العامة للضرائب 

 ـ سعر الضر�بة  19املادة 

 �عديل غ�� مقبول  12 21 1

6 

من مشروع قانون املالية  8املادة 

2018 

 2017املدونة العامة للضرائب 

 ع�� الدخلالضر�بة 

 الباب الرا�ع

 الفرع االول: تصفية الضر�بة.

 ـ سعر الضر�بة  73املادة 

 �عديل غ�� مقبول  12 18 1

7 

من مشروع قانون املالية  8املادة 

2018 

 2017املدونة العامة للضرائب 

 الباب الثا�ي

 وعاء الواجبات وكيفية احتسا��ا

 �عديل غ�� مقبول  4 20 6
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ـ األساس ا�خاضع  131املادة 

 للضر�بة

8 

من مشروع قانون املالية  8املادة 

2018 

 2017املدونة العامة للضرائب 

 الباب الثالث

 �عر�فة الواجبات

 الواجبات النسبية – 133املادة 

 �عديل غ�� مقبول  9 20 1

9 

من مشروع قانون املالية  8املادة 

2018 

 2017املدونة العامة للضرائب 

ـ األ�خاص  280املادة 

 ا�خاضعون للمساهمة

 �عديل غ�� مقبول  5 20 5

10 

من مشروع قانون  22املادة 

 2018املالية 

 احداث مناصب مالية

 �عديل غ�� مقبول  9 20 1

11 
من مشروع قانون  23املادة 

 2018املالية 
 �عديل غ�� مقبول  4 20 5

12 
من مشروع قانون  24املادة 

 2018املالية 
 �عديل غ�� مقبول  4 20 5
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 ا�جزء األول مواد نتائج التصو�ت ع�� 

 68.17من مشروع القانون املا�� رقم 

 2018برسم السنة املالية 

 

 كما عدل��ا 

 �جنة املالية والتنمية االقتصادية
 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج التصو�ت 

 2018برسم السنة املالية  68.17مشروع قانون املالية رقم ا�جزء األول من ع�� مواد 

 

 مالحظات نتيجة التصو�ت املادة

  املمتنعون  املعارضون  املوافقون 

 كما وردت �� مشروع القانون  5 8 20 املادة األو��



 2018للسنة املالية  8.176تقر�ر مشروع قانون املالية رقم                  �جنة املالية والتنمية االقتصادية                    ال��ملان ــ مجلس النواب

 

699 
 

 كما عدل��ا ال�جنة 5 10 21 2املادة 

 كما عدل��ا ال�جنة 3 9 21 3املادة 

 كما عدل��ا ال�جنة 14 ال أحد 21 4املادة 

 القانون  كما وردت �� مشروع ال أحد 11 19 5املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  5 5 19 6املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 7املادة 

 املدونة العامة للضرائب
 واملواد املنضو�ة تح��ا من مشروع قانون املالية  8املادة 

املدونة العامة من  II-4املادة

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  6املادة 

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة الأحد 11 19

املدونة العامة من  املادة 

 7 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة الأحد 8 24

املدونة العامة من  8املادة 

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة 5 8 18

املدونة العامة من  11املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  14املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  19املادة 

 للضرائب
 مشروع القانون كما وردت ��  4 9 21

املدونة العامة من  20املادة 

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة الأحد 7 24

املدونة العامة من  III-28املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  5 4 21

املدونة العامة من  31املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  7 4 21

املدونة العامة من  47املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  57املادة 

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة 4 7 19

املدونة العامة من  62املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  III-63املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  4 7 19
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املدونة العامة من  II-65املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  4 8 18

املدونة العامة من  66املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــاع

العامة املدونة من  67املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  68املادة 

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  69املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  73املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  12 1 19

املدونة العامة من  74املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  82املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  3 8 20

املدونة العامة من  91املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  1 11 20

املدونة العامة من  92املادة 

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة 1 10 20

املدونة العامة من  96املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  99املادة 

 للضرائب
 إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

اإلحتفاظ بالصيغة األصلية 

من املدونة العامة  99للمادة

للضرائب لتكريس عبارة "مع ا�حق �� 

لألسعار ا�خفضة ا�خصم" بالنسبة 

دون ا�حق ��  %14و اإلبقاء ع�� سعر 

ا�خصم بالنسبة لوسطاء التأم�ن 

املطبق ع��  %10وع�� سعر 

 ا�حروقات 

املدونة العامة من  103املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  105املادة 

 رائبللض
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  106املادة 

 للضرائب
 إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

للمالءمة يجب اإلحتفاظ بالصيغة 

من -106Iمن املادة  7األصلية للفقرة 

 املدونة العامة للضرائب
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املدونة العامة من  123املادة 

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة 1 8 18

املدونة العامة من   124املادة

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

من  املكررة مرت�ن  125املادة 

 املدونة العامة للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  1 ال أحد 26

املدونة العامة من  129املادة 

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة 3 5 20

املدونة العامة من  130املادة 

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة 1 ال      أحد  30

املدونة العامة من  131املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  4 6 20

املدونة العامة من  133املادة 

 للضرائب
 مشروع القانون  كما وردت �� 9 1 20

املدونة العامة من  135املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  2 5 21

املدونة العامة من  136املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  138املادة 

 للضرائب
 ال�جنةكما عدل��ا  5 ال أحد 24

املدونة العامة من  139املادة

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة 5 ال أحد 24

املدونة العامة من  145املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  3 5 21

املدونة العامة من  149املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  II-150املادة 

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  153املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  155املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  159املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

من  II-املكررة 161املادة 

 املدونة العامة للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  II-162املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  164املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  2 5 20
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املدونة العامة من  166املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  169املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة من  مكررة 169املادة 

 للضرائبالعامة 
 كما عدل��ا ال�جنة إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  171املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  172املادة 

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  173املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  174املادة 

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  175املادة 

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  177املادة 

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  179املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  180املادة 

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  183املادة 

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  185املادة 

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة من  املكررة 185املادة 

 العامة للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  192املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  210املادة 

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

العامة املدونة من  211املادة 

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  212املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  213املادة 

 للضرائب
 القانون كما وردت �� مشروع  3 5 21

املدونة العامة من  214املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
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املدونة العامة من  219املادة 

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة 4 5 21

املدونة العامة من  220املادة 

 للضرائب
 عدل��ا ال�جنةكما  إجمـــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  221املادة 

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة 4 5 21

املدونة العامة من  222املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  232املادة 

 للضرائب
 عدل��ا ال�جنة كما إجمـــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  249املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــاع

املدونة من  VI-250املادة 

 العامة للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  251املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  252املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  ال أحد 10 20

املدونة العامة من  254املادة 

 للضرائب
 كما وردت �� مشروع القانون  إجمـــــــــــــــــــــــاع

املدونة العامة من  260املادة 

 للضرائب
 كما عدل��ا ال�جنة إجمـــــــــــــــــــــــاع

 املدونة العامة للضرائب

 من مشروع قانون املالية 8املادة 
 كما عدل��ا ال�جنة 4 6 20

 كما وردت �� مشروع القانون  9 ال أحد 21  9املادة 

 كما عدل��ا ال�جنة 4 5 21  10املادة 

 4 ال أحد 26  مكررة مرت�ن 10املادة 
لفرق  57مادة جديدة �عديل رقم 

 ومجموعة األغلبية

 كما وردت �� مشروع القانون  4 5 20  11املادة 

 كما عدل��ا ال�جنة 5 4 20  12املادة 

 املكررة 12املادة 

  (مادة جديدة)
 ال أحد ال أحد 20

لفرق  49مادة جديدة �عديل رقم 

 ومجموعة األغلبية

 مشروع القانون  كما وردت �� 5 5 20  13املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  5 5 20  14املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  9 ال أحد 21  15املادة 
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 كما عدل��ا ال�جنة 1 ال أحد 29  16املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  9 ال أحد 21  17املادة 

 10 ال أحد 20  مكررة 17املادة 
لفرق  50مادة جديدة �عديل رقم 

 ومجموعة األغلبية

 10 ال أحد 20  مكررة مرت�ن 17املادة 
لفرق  50مادة جديدة �عديل رقم 

 ومجموعة األغلبية

 كما وردت �� مشروع القانون  10 ال أحد 20  18املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  10 ال أحد 20  19املادة 

 القانون كما وردت �� مشروع  10 ال أحد 20  20املادة 

مادة جديدة �عديل مقدم من طرف  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــاع  مكررة 20املادة 

 ا�حكومة

مادة جديدة �عديل مقدم من طرف  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــاع  مكررة مرت�ن 20املادة 

 ا�حكومة

  مكررة ثالث مرات 20املادة 

 �حب الشق األول  �حـــــــــــــــــــــــــــــــب 

قبل الشق الثا�ي من التعديل  5 الأحد 25

 بصيغة ال�جنة

  الباب األول 

  من ا�جزء األول 
 كما عدلتھ ال�جنة 9 1 20

 كما وردت �� مشروع القانون  5 5 20  21املادة 

 كما عدل��ا ال�جنة 1 5 25  22املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  4 5 20  23املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  4 5 20  24املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  8 1 20  25املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  8 1 20  26املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  8 1 20  27املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  8 1 20  28املادة 
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 كما وردت �� مشروع القانون  8 1 20  29املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  8 1 20  30املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  8 1 20  31املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  8 1 20  32املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  8 1 20  33املادة 

 مشروع القانون كما وردت ��  8 1 20  34املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  8 1 20  35املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  8 1 20  36املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  8 1 20  37املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  8 1 20  38املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  8 1 20  39املادة 

 الباب الثا�ي

  ا�جزء األول من 
 كما عدلتھ ال�جنة 4 5 20

 كما عدل��ا ال�جنة 4 5 20  40املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  9 ال أحد 20  41املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  9 ال أحد 20  42املادة 

 كما وردت �� مشروع القانون  9 ال أحد 20  43املادة 

 الباب الثالث

  من ا�جزء األول 
 كما عدلتھ ال�جنة 8 1 20

ا�جزء األول من مشروع 

 قانون املالية

 2018برسم سنة  68.17رقم 

20 5 4 
 كما عدلتھ ال�جنة
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	المادة 3:
	تسوية متأخرات الزيادات و الغرامات و غرامات التأخير المتعلقة بالرسوم و المكوس المستحقة لإدارة الجمارك و الضرائب غبر المباشرة.
	أما عن عدد المستفيدين من برنامج تحفيز، فقد تمت الإشارة إلى أنه منذ انطلاق البرنامج سنة 2015 و إلى غاية 14/07/2017 ، تم تقديم 3995 اتفاقية للاستفادة من برنامج تحفيز و تم التأشير عليها من طرف الوكالة الوطنية للإنعاش و الكفاءات و تهم 3995 أجيرا و 1591 مق...
	أما عن عدد الملزمين الذين استفادوا من الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم السنة المحاسبية 2016 ، فهي على الشكل التالي:
	سيتم تطبيق الإجراء المتعلق بتحديد ثمن اقتناء العقارات التي تم تملكها عن طريق الإرث على عمليات التفويت المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2018. وقد أوضح السيد الوزير أن البعض يلجأ إلى التصريح عند حيازتهم للعقار بالإرث، بقيمة مرتفعة تضاعف ثمنه الحقيقي، لكي يت...
	ولقطع الطريق على هذه الممارسة، فإن الإجراء الجديد الذي جاء به قانون الماية 2018، هو الأخذ بعين الاعتبار، ثمن العقار يوم وفاة الهالك، مع تقييمه خلال البيع بناء على الأسعار المرجعية الحالية للعقارات التي وضعتها مديرية الضرائب. وأكد السيد الوزير بأنه لا ...
	وعن السعر الفعلي الذي تم تحديده بالنسبة للضريبة على الدخل لأجير متزوج وله طفلين يعولهما، فهو على الشكل التالي:
	وعن مقتضيات المادة 99، وفي معرض جوابه أعلن السيد وزير الاقتصاد والمالية تشبت الحكومة بالقرار الوارد ضمن مشروع قانون المالية، بخصوص الزيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالمحروقات والموارد النفطية من 10 % إلى 14% ، مشيرا إلى أن هذا الإجر...
	تتميز التمويلات بواسطة المنتجات التشاركية بضرورة اقتناء العقارات أو المنقولات أولا من طرف مؤسسات الائتمان و بيعها بعد ذلك للزبون.
	وبخصوص سؤال لماذا لم يتم التطرق للمنتوجات المالية التشاركية الأخرى : عقود المشاركة و المضاربة و السلم، فإنه في إطار مواكبة تفعيل المنتوجات المالية التشاركية، يتم إدراج هذه المنتوجات في المدونة العامة للضرائب بشكل تدريجي و في إطار تشاركي مع بنك المغرب ...
	وفيما يتعلق واجبات التسجيل المطبقة على العمليات المنجزة في إطار قانون بيع العقار في طور الإنجاز (V.E.F.A)، فهي على الشكل التالي:
	وفيما يتعلق بعدد التصريحات المتعلقة بالضريبة على الشركات التي تم إيداعها بطريقة إلكترونية برسم السنة المحاسبية 2016 ، فهي كالتالي:
	المدونة العامة للضرائب
	المادة 8
	المادة 68 .- الإعفاءات
	المادة   99 . - الأسعار المخفضة
	المادة   99 . - الأسعار المخفضة
	المادة 130 . - شروط الإعفاء
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