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 ة ـــــــــــــــــــــــــــفهرس

 

  الفهرسة. 

 الورقة التقنية. 

 الـمقدمة العامة. 

  كما أحيل ،  2017برسم السنة املالية  73.16مشروع قانون املالية رقم

 .من مجلس املستشارين

  برسم السنة  73.16جدول التصويت على مشروع قانون املالية رقم

في قراءة ثانية ، وكما تم ، املستشارينكما أحيل من مجلس ،  2017املالية 

 .تعديله

  برسم السنة  73.16مشروع قانون املالية رقم لـتقديم املواد املعدلة

ونتيجة التصويت عليها من ، من طرف مجلس املستشارين،  2017املالية 

 ، في قراءة ثانيةطرف لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب
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 تقنيةورقة  
 

 النائب السيد عبد هللا بووانو * رئيس لجنة املالية والتنمية االقتصادية: 

 نائب السيدة لبنى الكحلي* مقررة اللجنة: ال

 

  2017يونيو  2من مجلس املستشارين:  ، 2017 للسنة املالية 73.16تاريخ إحالة مشروع قانون املالية رقم 

   :2017يونيو  5تاريخ الدراسة والتصويت 

   :1عدد االجتماعات  

   :ساعات 4عدد ساعات العمل 

   :1عدد أيام العمل 

   :في املائة 88النسبة العامة للحضور 

  كما أحيل من مجلس املستشارين 2017عدد التعديالت التي قدمت على مشروع قانون املالية برسم سنة  ،

 عديالت 22: ة، وكما قدمتها الحكومة للتصويت داخل اللجنةوفي قراءة ثاني

  كما أحيل من مجلس املستشارين 2017عدد التعديالت املقبولة في إطار مشروع قانون املالية برسم سنة ،

 تعديال 22وفي قراءة ثانية:  

  برمته وفي قراءة ثانية وكما تم تعديله:   2017نتيجة التصويت على مشروع قانون املالية برسم سنة 

 4املمتنعون:        8 املعارضون:         21 املوافقون:
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 ة العامة املقدم
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  السيد الرئيس املحترم،

 السيد رئيس الحكومة املحترم،

 والسادة الوزراء املحترمون، السيدات

 السيدات والسادة النواب املحترمون،

دية، االقتصاتقرير لجنة املالية والتنمية مجلسنا املوقر لـيشرفني أن أقدم 

، في قراءة ثانية، 2017للسنة املالية  73.16على إثر دراستها ملشروع قانون املالية رقم 

من النظام الداخلي ملجلس النواب، وبعد إحالته من  159وذلك طبقا ملقتضيات املادة 

 مجلس املستشارين.

 دمقالسيد عبد هللا بووانو،  برئاسة 2017يونيو  5يوم االثنين ففي اجتماع 

بعض مواد مشروع قانون املالية املشار السيد محمد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية، 

 6إليه أعاله، وبعد تعديلها من طرف مجلس املستشارين، ويتعلق األمر بتعديل املادة 

، 205، 179، 162، 135، 133، 130، 127، 96، 89، 6في املواد  Iالبند في بنودها التالية: 

املكررة مرتين  161املكررة،  161املكررة،  20في املواد  IIوالبند  264و 252، 232، 213

 .Vو IIIاملكررة والبند  226واملادة 
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مكررة من طرف مجلس  8حذف املادة مع  16التعديل الذي شمل املادة وب

 .املستشارين

ديم السيد الوزير ملضامين التعديالت التي شملت مختلف املواد فبعد تق

 وطلبمنها، بعض الالسادة النواب إلى تثمين السيدات و املشار إليها سابقا، بادر 

اء بإعطاالقتصاد واملالية وزير ، حيث تفضل السيد توضيحات بشأن تعديالت أخرى 

 . في املوضوع الشروحات واإليضاحات الالزمة

يكمن فيما عرفته بعض املواد من نقاش حاد،  ،االجتماع ذاتهميز غير أن ما 

هذه  اتضمنتهبين من سارع إلى الترحيب بالتعديالت التي  ،حيث انقسم السادة النواب

 213يتعلق األمر على الخصوص باملواد و وبين من عبر عن امتعاضه من حمولتها.  ،املواد

وباملادة ، 2017برسم سنة  73.16الية رقم من مشروع قانون امل 6من املادة مكررة  226و

 مكررة.  8

 73.16من مشروع قانون املالية رقم  6من املادة  213ففيما يخص املادة 

إلى اإلشكال الذي تثيره هذه السادة النواب السيدات و ار بعض ، أش2017برسم سنة 

في التقاض ي وعدم مواجهة  ،مصادرة حق املغاربةما ترمي إليه من من جانب املادة، 

اإلدارة، فيما يخص سلطتها التقديرية بشأن العمليات التي تشكل تعسفا في استعمال 

 حق يخوله القانون.
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السادة النواب السيدات و التي ثمن عدد من و املكررة،  226وبخصوص املادة 

ن جانبا ، فإل العامعلى اعتبار ما تحمله من إيجابيات في اتجاه حماية املامحتواها، 

يث ح ،لم يرقهم املقتضيات التي تناولتها هذه املادة السادة النوابالسيدات و آخر من 

تساءلوا عن جدوى خلق لجنة استشارية للنظر في الطعون املتعلقة بالتعسف في 

 ما دام أن هناك لجنة إقليمية ووطنية للغرض نفسه. ،استعمال حق يخوله القانون 

ومدى حياد هذه اللجنة،  ،مسألة تعقيد املساطرأثيرت أيضا  ،وارتباطا بذلك

ليتم بذلك التقاض ي،  والحرمان من حق 213كما تم الربط بين هذه املادة واملادة 

 املادة.هذه بعدم دستورية بالدفع يح التلو 

من  2017مكررة من مشروع قانون املالية لسنة  8هذا، وأثار حذف املادة 

 السادة النواب في قراءتهمالسيدات و جدال كبيرا في صفوف  ،طرف مجلس املستشارين

 الثانية لهذا املشروع.

اعتبارا لكونه يعد انتصارا  ،فبين من عبر عن ارتياحه لحذف هذا املقتض ى

د، األفرا لسيادة القانون، وتحصينا ملصداقية األحكام القضائية، واحتراما ملصالح

وبدوا الفة الذكر، حذف املادة سومصلحة الوطن، سجل آخرون باستياء كبير 

الحجز على أموال تصب في اتجاه منع  ،متمسكين أكثر بما تحمله من مقتضيات

تنفيذا ألحكام قضائية صادرة ضدها. وسجلوا  ،والجماعات الترابيةوممتلكات الدولة، 
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قبل أن يكون ظلما للدولة والجماعات  ،أيضا أن حذف هذه املادة فيه ظلم للمواطنين

 بية.الترا

الصادرة وأنواع الحجز  ،وفي السياق ذاته تمت إثارة مشكلة نوعية األحكام

 ذات العالقة.

أن من السيدات والسادة النواب ب جانبسجل  ،بنفس املوضوعوارتباطا 

ائم، إشكال ق اعتمادها ملعالجة وبالتالي ال يمكن مكررة لم يسبقها نقاش قبلي، 8ادة امل

الترحيب بسحب هذه املادة في انتظار القيام بدراسة بخلق إشكال أعمق منه، وتم و 

إليجاد الحلول لإلشكال املتعلق بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد الدولة  ،معمقة

 والجماعات الترابية.

من إشكاالت وما اتخذوه  ،وفي تفاعله مع ما أثاره السيدات والسادة النواب

واب النالسادة السيدات و ة تعاطي بعض السيد الوزير عن أسفه لكيفيمن مواقف، عبر 

االستشارية للنظر في الطعون املتعلقة ؤكدا أن اللجنة مع املادة سالفة الذكر، م

غير تابعة ألية جهة وان لها دورا استشاريا،  بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون،

مول أن األمر معتعمل في اتجاه تسريع وتسهيل حل النزاعات بين اإلدارة وامللزمين، كما 

 به في بعض الدول مثل فرنسا.

أشار فقد  مكررة والتي تم حذفها بمجلس املستشارين، 8أما بشأن املادة 

 ،ومصلحة املواطنين واملصلحة العليا للوطن ،ه مراعاة الحترام الدستور السيد الوزير أن



 ، 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم             لجنة املالية والتنمية االقتصادية             البرملان ــ مجلس النواب

 كما أحيل من مجلس املستشارين، في قراءة ثانية                 

 

9 
 

كال لجة اإلشيراعي األهداف الثالثة ملعا ،بمشروع قانون  باإلتيان تلتزمالحكومة  فإن

الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية من خالل  ،تنفيذ األحكام القضائيةاملتعلق ب

  الحجز على أموالها وممتلكاتها.

، اببمجلس النو  أن لجنة املالية والتنمية االقتصاديةإلى ونشير في األخير، 

 73.16مشروع قانون املالية رقم ثانية على وفي قراءة ، خالل نفس االجتماع، صادقت

 بالنتيجة التالية : ،، كما أحيل من مجلس املستشارين 2017برسم السنة املالية 

 4 املمتنعون:    8 املعارضون:  21 املوافقون:
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 جدول التصويت على مشروع قانون املالية 

  2017برسم السنة املالية  73.16رقم 

 كما أحيل من مجلس املستشارين

 في قراءة ثانية ، وكما تم تعديله
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 املواد املعدلة 

 في قراءة ثانية 

 املالحظات نتيجة التصويت

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون 

  6املادة 

 73.16رقم من مشروع قانون املالية 

 Iالبند 

 6املادة 

19 1 8 
 تعديل مقبول 

 

  6املادة 

 73.16من مشروع قانون املالية رقم 

 Iالبند 

 89املادة 

 تعديل مقبول  7 الأحد 24

  6املادة 

 73.16من مشروع قانون املالية رقم 

 Iالبند 

 96املادة 

 تعديل مقبول  7 الأحد 24

  6املادة 

 73.16من مشروع قانون املالية رقم 

 Iالبند 

 127املادة 

 تعديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

  6املادة 

 73.16من مشروع قانون املالية رقم 

 Iالبند 

 130املادة 

 تعديل مقبول  5 7 24

  6املادة 

 73.16من مشروع قانون املالية رقم 

 Iالبند 

 133املادة 

 تعديل مقبول  4 8 24

  6املادة 

 73.16من مشروع قانون املالية رقم 

 Iالبند 

 135املادة 

 تعديل مقبول  8 الأحد 28

  6املادة 

 73.16من مشروع قانون املالية رقم 

 Iالبند 

 162املادة 

 تعديل مقبول  11 1 25
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  6املادة 

 73.16من مشروع قانون املالية رقم 

 Iالبند 

 179املادة 

 تعديل مقبول  11 الأحد 26

  6املادة 

 73.16من مشروع قانون املالية رقم 

 Iالبند 

 205املادة 

 تعديل مقبول  14 الأحد 25

  6املادة 

 73.16من مشروع قانون املالية رقم 

 Iالبند 

 213املادة 

 تعديل مقبول  5 9 25

  6املادة 

 73.16من مشروع قانون املالية رقم 

 Iالبند 

 232املادة 

 تعديل مقبول  14 الأحد 25

  6املادة 

 73.16من مشروع قانون املالية رقم 

 Iالبند 

 252املادة 

 تعديل مقبول  14 الأحد 25

  6املادة 

 73.16من مشروع قانون املالية رقم 

 Iالبند 

 264املادة 

 تعديل مقبول  14 الأحد 25

  6املادة 

 73.16من مشروع قانون املالية رقم 

 IIالبند 

 املكررة 20املادة 

 تعديل مقبول  14 الأحد 25

  6املادة 

 73.16من مشروع قانون املالية رقم 

 IIالبند 

 املكررة 161املادة 

 تعديل مقبول  13 1 25

  6املادة 

 73.16من مشروع قانون املالية رقم 

 IIالبند 

 املكررة مرتين 161املادة 

 تعديل مقبول  14 الأحد 25
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  6املادة 

 73.16من مشروع قانون املالية رقم 

 IIالبند 

 املكررة 226إضافة املادة 

 تعديل مقبول  14 الأحد 25

  6املادة 

 73.16من مشروع قانون املالية رقم 

 نسخ - IIIالبند 

 تعديل مقبول  13 1 25

  6املادة 

 73.16من مشروع قانون املالية رقم 

 دخول حيز التطبيق -Vالبند 

 تعديل مقبول  12 1 20

 إجمــــــــــــــــــاع املكررة 8املادة 

 

التزام  مقابلتم حذف هذه املادة، 

الحكومة باإلتيان بمشروع قانون في 

 .املوضوع لعرضه على البرملان

 

 تعديل مقبول  7 الأحد 21 16املادة 
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 73.16مشروع قانون املالية رقم 

 كما عدله مجلس املستشارين 2017للسنة املالية 

 ثانية بمجلس النوابقراءة 

 تقديم املواد املعدلة من طرف مجلس املستشارين

املالية والتنمية  نتيجة التصويت عليها من طرف لجنةو 

 االقتصادية بمجلس النواب
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 املدونة العامة للضرائب
 

 6املادة 
 

 Iالبند 
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 III -6املادة 

 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 

 اإلعفاءات -.6املادة 

I.- )...( 

II.- )...( 

 

 

 اإلعفاءات -.6املادة 

I.- )...( 

II.- )...( 

III-  التخفيض من الضريبة لفائدة الشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة 

 يهف الزيادة أو  املال رأس بفتح البورصة إلى سنداتها تدخل التي الشركات تتمتع –1

 السنة من ابتداء متتابعة سنوات ثالث طوال الشركات على الضريبة من بتخفيض

 . البورصة ر أسعا جدول  في تقييدها لسنة املوالية املحاسبية

 :التالي النحو  على املذكور  التخفيض سعر  ويحدد

 اركةملش مالها رأس بفتح البورصة إلى سنداتها تدخل التي للشركات بالنسبة %25 -

 موجودة؛ أسهم بيع طريق عن وذلك العموم

 20% نع تقل ال  نسبة بزيادة البورصة إلى سنداتها تدخل التي للشركات بالنسبة %50 -

 على الزيادة هذه عرض ويتم. التفضيلي االكتتاب حق عن التخلي مع املال رأس في

 .البورصة إلى املذكورة الشركات فيه تدخل الذي الوقت نفس في العموم

 :أعاله إليه املشار  التخفيض من تستفيد ال  أنه غير 

 االئتمان؛ مؤسسات -

 ؛ التأمين وإعادة التأمين مقاوالت -

 عمومية؛ مرافق تسيير  في االمتياز  ذات الشركات -

 شركة أو  عمومية جماعة أو  الدولة مالها رأس بعض أو  مجموع تملك التي الشركات -

 .مالها رأس من 50%عن تقل ال  نسبة عمومية جماعة تملك

 إلى الشركات تقدم أن أعاله 1 في عليه املنصوص التخفيض من لالستفادة يشترط –2

 نفس يف الرئيسية مؤسستها أو  االجتماعي مقرها لها التابع للضرائب املحلية املصلحة

 ول جد في تقييد شهادة األعمال، ورقم للضريبة الخاضعة بالحصيلة اإلقرار  مع الوقت

 -14 رقم القانون  من 4 املادة في عليها املنصوص املسيرة الشركة تسلمها البورصة أسعار 

 

 تعديل مقبول 

 

التعديل إلى تطبيق التخفيض يهدف هذا 

من الضريبة بشكل دائم لفائدة الشركات 

 التي تدخل سنداتها إلى البورصة.

 

تم اقتراح هذا التعديل من طرف فرق 

 األغلبية و وافقت عليه اللجنة بالتصويت.

 

 

 نتيجة التصويت:

 19املوافقون:

 1املعارضون:

 8املمتنعون: 
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 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 

 بتنفيذه ر الصاد املالي االستثمار  في املرشدين و  البورصة شركات و  بالبورصة املتعلق 19

 (. 2016 أغسطس 25)  1437 القعدة ذي من 21 بتاريخ 1.16.151 رقم الشريف الظهير 

 ر املشا الشركة أسهم على التشطيب على يترتب أدناه، 232 املادة أحكام من استثناء –3

 تاريخ من سنوات عشر  أجل انصرام قبل البورصة أسعار  جدول  من أعاله 1 في إليها

 ودفع أعاله 1 في عليه املنصوص الضريبة من التخفيض في الحق سقوط قيدها،

 ر التأخي عن والزيادات الذعيرة بتطبيق اإلخالل دون  للضريبة التكميلية الواجبات

 .أدناه 208 املادة في عليها املنصوص

 طيبالتش فيها وقع التي السنة من ابتداء به يعمل التخفيض، في الحق سقوط أن غير 

 2 في عليه منصوص هو  كما املسيرة الشركة لدن من مسلمة شهادة الشركة قدمت إذا

 .الشركة إلى راجعة غير  ألسباب أنجز  الشركة سندات على التشطيب أن تثبت أعاله،

على الشركة املسيرة للبورصة أن تبلغ سنويا إلى إدارة الضرائب قائمة  يجب -4

الشركات التي تم  التشطيب على سنداتها من جدول أسعار البورصة، وذلك داخل 

( التالية لتاريخ التشطيب تحت طائلة تطبيق العقوبات 45الخمسة واألربعين يومــا )

 أدناه. 185املقررة في املادة 
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  89 املادة

 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 

 وجوبا الضريبة عليها املفروضة العمليات 89.- املادة

 I.- املضافة القيمة على للضريبة تخضع : 

°1- )...( 

 

 و عمليات املؤثثة أو املعدة لالستعمال املنهي املفروشة أواملحالت  على الواقعة اإليجارات - °10

 النقل و التخزين..............................................

 

 

 

 

 

 

 

II.- املادة:  هذه مدلول  في يراد 

 :الصنعـباملقاولين في  - °1

)...( 

 وجوبا الضريبة عليها املفروضة العمليات 89.- املادة

 I.- املضافة القيمة على للضريبة تخضع : 

°1- )...( 

 

املؤثثة و املحالت التي تم تجهيزها  املحالت املفروشة أو على الواقعة أ( اإليجارات - °10

 ، بما فيها(Mall)لالستعمال املنهي و كذا املحالت املوجودة باملجمعات التجارية 

 التجاري؛  لألصل املادية غير العناصر

التخزين و السمسرة و إيجار األشياء أو الخدمات و تفويت و  النقل ب( عمليات

البراءات أو الحقوق أو العالمات و تخويل االمتياز في استغاللها و بوجه عام كل 

 ما يتعلق بتقديم الخدمات؛

-.11 )...( 

 

II.- املادة:  هذه مدلول  في يراد 

 :و بالصناع ـباملقاولين في الصنع - °1

 )...( 

 

 

 تعديل مقبول 

إلى تطبيق الضريبة التعديل يهدف هذا  -

على القيمة املضافة على املحالت املجهزة 

ألغراض مهنية وكذا املحالت املوجودة 

 باملجمعات التجارية.

فريق تم اقتراح هذا التعديل من طرف 

يه عل و وافقت االتحاد العام ملقاوالت املغرب

اللجنة بالتصويت، في الصيغة التي 

 اقترحتها الحكومة.

التعديل إلى إضافة عبارة يهدف هذا  -

 2و  1"الصناع" من أجل مالءمة الفقرة 

 .89من املادة  Iبالبند 

الفريق تم اقتراح هذا التعديل من طرف 

 و وافقت االستقاللي للوحدة والتعادلية

 عليه اللجنة باإلجماع.

 

 التصويت:نتيجة 

 24املوافقون:

 الأحد املعارضون:

 7املمتنعون: 

 

  



 ، 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم             لجنة املالية والتنمية االقتصادية             البرملان ــ مجلس النواب

 كما أحيل من مجلس املستشارين، في قراءة ثانية                 

 

19 

  96 املادة

 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 

 الضريبة عليه املفروضة األساس تحديد 96- املادة

 .)...( املادة أحكام مراعاة مع

 يتكون رقم األعمال:

°1- )...( 

 

 

°9- ....................................................................... 

 

 

 الضريبة عليه املفروضة األساس تحديد 96- املادة

 .)...( املادة أحكام مراعاة مع

 يتكون رقم األعمال:

°1- )...( 

 

 

°8-)...( 

 فيما املستأجر، على املؤجر يحملها التي التكاليف فيه وتدخل لإليجار اإلجمالي املبلغ من -°9

املؤثثة و املحالت التي تم  املحالت املفروشة أو على الواقعة اإليجارات يخص

 تجهيزها لالستعمال املنهي و كذا املحالت املوجودة باملجمعات التجارية؛

°10- )...( 

 

 

 تعديل مقبول 

 للمالءمة مع التعديل السالف

 

إلى تطبيق الضريبة التعديل يهدف هذا  -

على القيمة املضافة على املحالت املجهزة 

ألغراض مهنية وكذا املحالت املوجودة 

 باملجمعات التجارية.

 

فريق تم اقتراح هذا التعديل من طرف 

و وافقت  االتحاد العام ملقاوالت املغرب

عليه اللجنة بالتصويت، في الصيغة التي 

 ومة.اقترحتها الحك

 

 نتيجة التصويت:

  24 املوافقون:

 الأحد املعارضون:

 7املمتنعون: 
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  127 املادة

 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 

 التسجيل إلجراء الخاضعة واملحررات االتفاقات 127 -املادة

I- اإلجباري  التسجيل 

 )...(التسجيل  وواجبات إلجراء وجوبا تخضع

 )...( -ألف

1°- )...( 

 )الباقي ال تغيير فيه( 

 

 التسجيل إلجراء الخاضعة واملحررات االتفاقات 127 -املادة

I- اإلجباري  التسجيل 

 )...(التسجيل  وواجبات إلجراء وجوبا تخضع

 )...( -ألف

 )...( 

 

املبينة بعده واملثبتة للعمليات غير العمليات املذكورة في "ألف" و "باء"  املحررات -جيم

 أعاله:

 املوظفون  ينجزها التي العرفية أو املحررات املوثقون  ينجزها التي الرسمية املحررات -1°

 في املوظفون  أو املوثقون  هؤالء يستعملها التي العرفية املحررات وكذا بالتوثيق، املكلفون 

 ؛محفوظاتهم في يودعونها أو بها يلحقونها التي أو محرراتهم

2°- )...( 

 )الباقي ال تغيير فيه(

 

 

 تعديل مقبول 

 

يهدف هذا التعديل إلى حذف املحررات  -

العرفية التي يحررها املوثقون للمالءمة 

املتعلق  32.09مع مقتضيات القانون رقم 

 .بمهنة التوثيق العصري 

 

فريق تم اقتراح هذا التعديل من طرف 

و وافقت عليه اللجنة  األصالة واملعاصرة

 باإلجماع.

 

 إجمــــــــــــــــــــــــــــاع  نتيجة التصويت:
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  130 املادة

 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 

 )...( II- -130املادة  

 )...(  -ألف

 %5 بنسبة املحتسبة املجردة الواجبات ألداء ضمانا العقاريين، املنعشين على يجب -باء

 والزيادات الذعيرة الحال، اقتض ى وإن أدناه، ""زاي -I-133  املادة في عليها املنصوص

 عليها................................... املنصوص

 )الباقي ال تغيير فيه(

 

 

 تعديل مقبول 

 

يهدف هذا التعديل إلى تعويض اإلحالة 

"ألف" باإلحالة على -I-133على املادة 

"زاي" التي تنص على النسبة  -I-133املادة 

 .%5الجديدة 

 

 الحكومةتم اقتراح هذا التعديل من طرف 

 عليه اللجنة بالتصويت. و وافقت

 

 نتيجة التصويت:

 24 املوافقون:

 7 املعارضون:

 5املمتنعون: 
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  133 املادة

 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 

 النسبية الواجبات - 133املادة 

I.- املطبقة  النسب 

 : %6تخضع لنسبة  -ألف

°1- )...( 

°6- )...( 

املحررات و االتفاقات املتعلقة باقتناء العقارات من طرف مؤسسات االئتمان  –°7

والهيئات املعتبرة في حكمها وبنك املغرب وصندوق اإليداع والتدبير وشركات التأمين 

 اري أو منهي أو إداري.وإعادة التأمين، سواء كانت معدة للسكنى أو مرصدة لغرض تج

 )...( -باء

  :% 1,5تخضع لنسبة  -جيم

 )...(. -دال

 )...( -هاء

 :%4لنسبة  يخضع -واو

مبنية من طرف أشخاص ذاتيين أو اعتباريين، سواء كانت معدة  محالت اقتناء- °1

 للسكنى أو مرصدة لغرض تجاري أو منهي أو إداري.

 )...(تستفيد كذلك 

املتعلقة باالقتناء بعوض أو بدون عوض  املحررات واالتفاقات %5تخضع لنسبة  -زاي 

ألراض فضاء أو أراض مشتملة على بناءات مقرر هدمها، محفظة أو غير محفظة، أو 

 لحقوق عينية واقعة على هذه األراض ي.

II- )...( 

 )الباقي ال تغيير فيه(

 

 تعديل مقبول 

 

يهدف هذا التعديل إلى نقل االستثناء 

املتعلق ببعض الهيئات من الفقرة "واو" 

 7°الى الفقرة ألف  133من املادة  °1

بنفس املادة و ذلك للتوضيح بصريح 

النص على أن االستثناء يبقى قائما فيما 

املطبقة حاليا  %6يخص نسبة التسجيل 

على اقتناء العقارات من طرف مؤسسات 

االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها وبنك 

املغرب وصندوق اإليداع والتدبير وشركات 

 التأمين وإعادة التأمين.

 

تم اقتراح هذا التعديل من طرف 

و وافقت عليه اللجنة  الحكومة

 بالتصويت.

 

 نتيجة التصويت:

 24 املوافقون:

 8 املعارضون:

 4املمتنعون: 
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  135 املادة

 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 

  الثابت الواجب 135 -املادة

 -.Iدرهم: (1.000) ألف في املحدد الثابت الواجب مقابل للتسجيل تخضع 

 رأس في والزيادة االقتصادي النفع ذات املجموعات أو الشركات تأسيس عمليات -1°

 به املكتتب املال رأس يتجاوز  ال عندما مجردة، مشاركة حصص طريق عن املنجزة مالها،

 درهم ؛ (500.000) ألف خمسمائة مبلغ

 املكررة أدناه. 161عمليات التحويل و املساهمة املشار إليها في املادة  -2°

 

 

II .- )...(  

 

  الثابت الواجب 135 -املادة

 -.Iدرهم : (1.000) ألف في املحدد الثابت الواجب مقابل للتسجيل تخضع 

 رأس في والزيادة االقتصادي النفع ذات املجموعات أو الشركات تأسيس عمليات -1°

 به املكتتب املال رأس يتجاوز  ال عندما مجردة، مشاركة حصص طريق عن املنجزة مالها،

 درهم ؛ (500.000) ألف خمسمائة مبلغ

 املكررة أدناه. 161عمليات التحويل و املساهمة املشار إليها في املادة  -2°

 أدناه. املكررة مرتين 161 املادة في إليها املشار الذمة املالية تحويل عمليات -°3

II .- )...(  

 

 

 تعديل مقبول 
 

املتعلقة  يهدف هذا التعديل إلى نقل املقتضيات 

عمليات تحويل الذمة بواجب التسجيل الثابت على 

 161من املادة ( درهم 1000املحدد في ألف )و  املالية

من املدونة العامة  135املكررة مرتين إلى املادة 

 املخصصة لهذا الواجب الثابت.للضريبة 
 

تم اقتراح هذا التعديل من طرف الفريق االستقاللي 

وافقت عليه اللجنة بالتصويت للوحدة والتعادلية و 

 مع اعتماد الصيغة املقترحة من طرف الحكومة.

 

 

 نتيجة التصويت:

 28 املوافقون:

 الأحد املعارضون:

  8املمتنعون: 
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  162 املادة

الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس 

 النواب 
 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين

 الشركات و انقسامباندماج  الخاص النظام -162املادة  

 – I)ينسخ( 

-II على الضريبة تفرض ال أعاله،  9 املادة أحكام من واستثناء بعده، عليها املنصوص الشروط مع مراعاة -ألف 

 األصول  عناصر بجميع املساهمة إثر على املحقق الصافي القيمة زائد يخص فيما املنقسمة أو املندمجة الشركات

 لدى االنقسام عن أو االندماج عن املنبثقة الشركة الدامجة أو الشركة تودع أن بشرط املساهمة، وسندات الثابتة

 داخل كتابي تصريح من نسختين املنقسمة، أو املندمجة الشركات أو الشركة لها التابعة للضرائب املحلية املصلحة

 التالية: بالوثائق مشفوعا االنقسام أو االندماج عقد لتاريخ املوالية يوما (30) الثالثين أجل

 املتحمل القيمة ناقص أو املحقق القيمة بزائد املتعلقة التفاصيل جميع مع بـها املساهم العناصر يتضمن بيان -1°

 املنقسمة؛ أو املندمجة الشركات أو الشركة لدى الضريبة عليه املفروضة غير الصافي القيمة زائد إبراز مع

 من الخصوم باب في املدرجة املخصصات بيان املذكورة الشركات من شركة لكل بالنسبة يتضمن جدول  -2° 

 ضريبي؛ خصم موضوع تكن لم التي تلك إلى اإلشارة مع املوازنة

 : بأن االنقسام أو االندماج عن املنبثقة الشركة فيه تلتزم الذي االنقسام أو اإلندماج عقد - °3

 عليها؛ الضريبة فرض املؤجل املخصصات مبلغ بمجموع تحتفظ أ(

 املندمجة الشركات من شركة كل حققته الذي الصافي القيمة زائد الضريبة عليها املفروضة أرباحها في تدمج (ب

 : بمساهماتها يتعلق فيما املنقسمة أو

 أو مبنية أراض العناصر هذه بين من توجد كانت إذا الثابتة األصول  وعناصر املساهمة سندات بجميع إما -°1

 للشركة الثابتة الصافية األصول  قيمة مجموع من 75% تتجاوز  أو بها املساهم قيمتها تساوي  مبنية غير

 .املعنية

 أو االندماج بعد املنتهية األولى املحاسبية السنة نتيجة في الصافي القيمة زائد إدماج يعاد الحالة هذه وفي

 االنقسام؛

 .املذكورة 75% نسبـة بلوغ يتأت لم إذا لالهتالك القابلة بالعناصر فقط إماو  -°2

 الحصيلة في لالهتالك القابلة بالعناصر املساهمة برسم املحقق الصافي القيمة زائد إدماج يعاد الحالة هذه وفي

 بالنسبة بها املساهم القيمة العناصر.وتراعى هذه اهتالك فترة امتداد على متساوية بأقساط للضريبة الخاضعة

 .الالحق القيمة وزائد االهتالكات حساب في اإلدماج بإعادة املعنية للعناصر

 

 تعديل مقبول 
 

االنتقالي يهدف هذا التعديل إلى تطبيق النظام 

لالندماج السالف الذكر بشكل دائم مع نقل أحكام 

التي تنص حاليا على هذا النظام  XV-247املادة 

 .162االنتقالي إلى املادة 
 

تم اقتراح هذا التعديل من طرف الحكومة و وافقت 

 عليه اللجنة بالتصويت.

 

 

 نتيجة التصويت:

 25 املوافقون:

 1 املعارضون:

 11املمتنعون:  
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الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس 

 النواب 
 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين

 املشار اإلدماج بإعادة املعنية غير العناصر سحب حين بعد فيما املحقق أو املالحظ القيمة زائد إلى تضيف (ج

 املنقسمة أو املندمجة الشركة حققته أن سبق الذي القيمة زائد عنها، التخلي حين أو أعاله من ب( 2° في إليها

 عليه؛ الضريبة فرض أجل والذي

 عليها املنصوص الشروط وفق الضريبة من معفاة أعاله أ( - °3 – "ألف"  في عليها املنصوص املخصصات تظل  -باء

 .أعاله (2° -"واو"  – I) 10 املادة  في

 القيمة لزائد واملطابقة الدامجة الشركة طرف من املحققة االنقسام أو االندماج منحة الضريبة من تعفى  -جيم

 .املنقسمة أو املندمجة الشركة في بمساهمتها املتعلق

 سندات مقابل املنقسمة أو املندمجة الشركات سندات استبدال عن الناتج القيمة زائد على الضريبة تفرض ال – دال

 األشخاص لدى أعاله، "ألف" في إليها املشار االنقسام أو االندماج عمليات إطار في واملحقق الدامجة الشركات

 .سحبها أو تفويتها عند إال املنقسمة أو املدمجة الشركات في املساهمين املعنويين أو الذاتيين

 استبدالها قبل املنقسمة أو املندمجة الشركة سندات لتملك األصلي الثمن أساس على القيمة زائد ويحتسب

 .انقسام أو اندماج لعملية تبعا

 وفق املخزون عناصر بتقييم املتعلقة املقتضيات االنقسام عن املنبثقة أو الدامجة الشركات على تطبق – هاء

 .بعده  IIIفي البند عليها املنصوص الشروط

 يخص فيما أعاله (10° -"دال"  – I) 133 املــادة في عليها املنصوص العمليــات التــسجيل واجبـات من تعفى – واو

 ذات شركات أو األسهم شركات انقسام حالة في األمر، اقتض ى إن الخصوم، بتحمل املتعلقة التفويت واجبات

  .املحدودة املسؤولية

 بمجموع واملساهمة املنقسمة الشركة حل إلى املفضية الكلي االنقسام عمليات االنقسام بعمليات يقصد – زاي

 .االنقسام عن الناتجة أو الدامجة الشركات في مستقل بشكل لالستغالل القابلة أنشطتها

 على يجب أعاله، واو"" و هاء"" و دال""و "جيم" و باء"" و "ألف" في عليها املنصوص املقتضيات من لالستفادة  -حاء

 :ةالتالي الشروط تحترم أن الدامجة الشركات

 طرف من امتالكها مدة طوال بها املساهم السندات قيمة في نقص ملواجهة املؤن  مخصصات تخصم ال أن -

 املعنية؛ الدامجة الشركة

 االنقسام أو االندماج قبل محاسبية سنة آخر برسم الجبائي التصريح في الوارد املتراكم العجز تخصم ال أن -

 .املوالية املحاسبية السنوات أرباح من
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الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس 

 النواب 
 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين

 أعاله "حاء" و "زاي" و "واو" و "هاء"و  و "دال" و"جيم" "باء "و "ألف" في عليها املنصوص املقتضيات تطبق – طاء

ابتداء  املعنية الشركات طرف من قانونية بصفة عليها املوافقة تمت والتي املنجزة االنقسام أو االندماج عقود على

 .بالجريدة الرسمية 2017للسنة املالية  73-16رقم من تاريخ نشر قانون املالية 

 لتاريخ سابق تاريخ إلى االنقسام أو االندماج أثر يرجع خاصا بندا يتضمن االنقسام أو االندماج عقد كان إذا

 السنة برسم املدمجة الشركة طرف من املحققة الجبائية الحصيلة تضاف نهائية، بصفة العقد هذا على املوافقة

 : شريطة الدامجة للشركة الجبائية الحصيلة إلى االنقسام أو االندماج فيها وقع التي املحاسبية

 وقعت التي املحاسبية السنة من يوم ألول  سابقا االنقسام أو االندماج تنفيذ حيز دخول  تاريخ يكون  ال أن -

 االنقسام؛ أو االندماج عملية فيها

 املساهم بالعناصر املتعلقة االهتالكات مخصصات الجبائية حصيلتها من املندمجة الشركة تخصم ال أن -

 .بها

 أو الشركة وضعية بتسوية تقوم اإلدارة فإن أعاله، إليها املشار وااللتزامات الشروط بأحد اإلخالل حالة في -ياء

 .أدناه 221 باملادة عليها املنصوص الشروط وفق املنقسمة أو املندمجة الشركات

 –IIIاختياريا تقيم )...( 

 )الباقي ال تغيير فيه(
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  179 املادة

الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس 

 النواب 
 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين

 الفقرة الثانية( I - 179 (املادة

)...(  

 طرق التحصيل 179 - املادة

I.-  )...( 

II.- طرق أخرى لتحصيل واجبات التمبر 

 عن طريق................... الشخص الذي يفوض له ذلك. تؤدى واجبات التمبر 

 غير أنه: 

 تستخلص بواسطة........................................................... -

( سنوات محاسبية 3تؤدى بناء على إقرار واجبات التمبر...............................................) -

 متتالية؛

إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة تحصيل واجبات التمبر املتعلقة بالتسجيل  تتولى -

األول باملغرب بالنسبة للعربات املستوردة من طرف مالكيها أو لفائدة الغير، سواء كانت 

 252جديدة أو مستعملة ، وذلك عند استيرادها، وفقا للتسعيرة املنصوص عليها في املادة 

- I – .جيم أدناه 

III.- )...(  

 )الباقي ال تغيير فيه(

 

 تعديل مقبول 

 

يهدف هذا التعديل إلى تكليف إدارة الجمارك 

والضرائب غير املباشرة بتحصيل واجبات التمبر 

املتعلقة بالتسجيل األول باملغرب بالنسبة للسيارات 

 املستوردة، و ذلك من أجل التبسيط.

 

وافقت و  الحكومةتم اقتراح هذا التعديل من طرف 

 عليه اللجنة بالتصويت مع تحسين الصيغة.

 

 نتيجة التصويت:

 26 املوافقون:

 الأحد املعارضون:

  11املمتنعون: 
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  205 املادة

الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس 

 النواب 
 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين

 واجبات من التخفيضات أو اإلعفاءات شروط احترام عدم على املترتبة الجزاءات -.205 املادة 

 التسجيل

I .- لعمليات املحدد، األجل داخل اإلنجاز عدم حالة في 15% قدرها زيادة للضريبة الخاضعين على تفرض 

 أو التجزئة ألشغال أو .أعاله IV - 2° -129املادة     في إليها املشار جامعية ومبان وإقامات أحياء بناء

 أعاله (2° -"واو"  – I) 133املادة  في إليهما املشار البناء

 )...( الزيادة هذه تحسب

 

III .- 129 املادة في إليها املشار العقارات أو األراض ي ملكية عن للغير التخلي حالة في (IV - °6 - الفقرة" 

 واجبات فإن االعتماد، رخصة على الحصول  لتاريخ املوالية العاشرة السنة انقضاء قبل أعاله  (الثانية"

 زيادة مع ،أعاله "زاي" -I-133 املادة في عليها املنصوص الكاملة التعريفة بحسب تصفى التسجيل

 )...(تساوي 
 

 )الباقي ال تغيير فيه(

 

 

 تعديل مقبول 

 

يهدف هذا التعديل إلى للمالئمة مع التدبير املقترح 

ضمن  %5بإضافة نسبة جديدة  133إدراجه في املادة 

 أسعار واجبات التسجيل، و ذلك ب:

 (2° -"واو"  – I) 133حذف اإلحالة على املادة  -

الخاصة بشرط االلتزام % 4املتعلقة بالنسبة املخفضة 

سنوات، على اعتبار أن هذه اإلحالة أصبحت  7بأجل 

 بدون موضوع.

ة "ألف"، باإلحال-I-133تعويض اإلحالة على املادة  -

التي  %5"زاي" الخاصة بنسبة  -I-133على املادة 

 أحدثت بموجب تعديل وافق عليه مجلس النواب.

 

و وافقت  الحكومةتم اقتراح هذا التعديل من طرف 

 عليه اللجنة بالتصويت.

 

 نتيجة التصويت:

 25  املوافقون:

 الأحد املعارضون:

 14املمتنعون: 
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  213 املادة

 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 

 سلطة اإلدارة التقديرية -.213مادة 

I.- .  )...( 

II.-  .)...( 

III.-  .)...( 

IV.-  .)...( 

V.-  التي تشكل تعسفا في استعمال حق يخوله القانون في  العقودال يمكن إثارة

مواجهة اإلدارة التي يمكنها استبعادها و اعتماد مضمونها الحقيقي في الحاالت 

 التالية:

تكتس ي طابعا صوريا أو تهدف فقط لالستفادة من  العقودإذا كانت هذه  -

ات ياالمتيازات الجبائية بشكل مخالف لألهداف التي ترمي إليها املقتض

 التشريعية الجاري بها العمل؛

أو إذا كانت تهدف إلى التملص من الضريبة أو النقصان من مبلغها الذي  -

كان من املفروض تحمله بالنظر إلى الوضعية الحقيقية للخاضع 

 العقود  قد أبرمت أو أنجزت."للضريبة أو ألنشطته إذا لم تكن هذه 

 

 سلطة اإلدارة التقديرية -.213املادة 

I.- .  )...( 

II.-  .)...( 

III.-  .)...( 

IV.-  .)...( 

V.-  التي تشكل تعسفا في استعمال حق يخوله القانون في  العملياتال يمكن إثارة

 مواجهة اإلدارة التي يمكنها استبعادها و اعتماد مضمونها الحقيقي في الحاالت التالية:

تكتس ي طابعا صوريا أو تهدف فقط لالستفادة من  العملياتإذا كانت هذه  -

االمتيازات الجبائية بشكل مخالف لألهداف التي ترمي إليها املقتضيات 

 التشريعية الجاري بها العمل؛

أو إذا كانت تهدف إلى التملص من الضريبة أو النقصان من مبلغها الذي كان  -

اضع للضريبة أو من املفروض تحمله بالنظر إلى الوضعية الحقيقية للخ

 ."أنجزت أبرمت أو العمليات قد ألنشطته إذا لم تكن هذه 

 

 

 تعديل مقبول 

 

يهدف هذا التعديل إلى تدقيق املصطلحات، وذلك 

 باستبدال مصطلح "العقود" بمصطلح "العمليات".

 

و  فرق األغلبيةتم اقتراح هذا التعديل من طرف 

 عليه اللجنة بالتصويت مع تحسين الصيغة.  وافقت

 

 

 نتيجة التصويت:

 25 املوافقون:

 9 املعارضون:

 5املمتنعون:  
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  232 املادة

 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 

 أحكام عامة متعلقة بآجال التقادم -.232املادة 

I-. )...( 

 

 

VIII.– :استثناء من األحكام املتعلقة بآجال التقادم املشار إليها أعاله 

°1 - . )...( 

 

 

 

املادتين في  عليها الشروط املنصوص............................التكميلية الواجبات تلحق -9°

أدناه بالسنة املحاسبية األولى من  XV -  247و املادة أعاله  162املكررة مرتين و 161

 .التقادم أجل انقضاء تم و لو الفترة غير املتقادمة،

 

)...( 

 

 

 أحكام عامة متعلقة بآجال التقادم -.232املادة 

I-. )...( 

 

 

VIII.– :استثناء من األحكام املتعلقة بآجال التقادم املشار إليها أعاله 

°1 - . )...( 

 

 

 

املادتين في  عليها الشروط املنصوص..........................التكميلية الواجبات تلحق -9°

بالسنة املحاسبية األولى  XV -  247و املادة أعاله    أعاله 162املكررة مرتين و 161

 .التقادم أجل انقضاء تم و لو من الفترة غير املتقادمة،

 

)...( 

 

 

 

 

 

 

 

 تعديل مقبول 

 

 -247يهدف هذا التعديل إلى حذف اإلحالة على املادة 

XV  للمالءمة و ذلك تبعا للتعديل الذي سبق تقديمه

إلى املادة  247من املادة  XVواملتعلق بنقل أحكام البند 

 لتطبيقها بشكل دائم. 162

 

و وافقت  الحكومةتم اقتراح هذا التعديل من طرف 

 عليه اللجنة بالتصويت. 

 

 التصويت:نتيجة 

 25 املوافقون:

 الأحد املعارضون:

 14املمتنعون:  
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 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 
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  252 املادة

 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 

 الواجبات تعريفة - .252 املادة 

I - النسبية الواجبات  

 )...(.  -ألف

 )...( -باء

 السيارات على السنوية الخصوصية للضريبة الخاضعة محرك ذات العربات تخضع -جيم

ا باملغرب أو عند تعشيره بالنسبة للعربات املقتناة باملغرب األول  التسجيل عند التالية للنسب

بالنسبة للعربات املستوردة، باستثناء العربات املستوردة من طرف أصحاب امتياز بيع 

 السيارات املعتمدين:

)...( 

 )الباقي ال تغيير فيه( 

 

 

 تعديل مقبول 

 

 يهدف هذا التعديل إلى اعتماد أداء واجبات التمبر 

املتعلقة بالتسجيل األول للسيارات باملغرب عند 

االستيراد، ما عدا بالنسبة للسيارات املستوردة من 

 طرف أصحاب امتياز بيع السيارات املعتمدين.

 

و وافقت  الحكومةتم اقتراح هذا التعديل من طرف 

 عليه اللجنة بالتصويت مع تحسين الصيغة. 

 

 نتيجة التصويت:

 25 املوافقون:

 الأحد املعارضون:

 14املمتنعون:  
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  264 املادة

 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 

 الوطني األمن أعوان الجمارك و التزامات 264- املادة

 

 قد الوطني التراب تغادر مركبة كل أن من الوطني األمن الجمارك و أعوان يتأكد أن يجب

 . املركبات على املفروضة السنوية الخصوصية الضريبة أدت

 )...( التوفر عدم حالة في

 

 )الباقي ال تغيير فيه(

 

 الوطني األمن الجمارك وأعوان  التزامات -264 املادة

 

 قد الوطني التراب تغادر مركبة كل أن من الوطني األمن الجمارك و أعوان يتأكد أن يجب

 . املركبات على املفروضة السنوية الخصوصية الضريبة أدت

 )...( التوفر عدم حالة في

 

 )الباقي ال تغيير فيه(

 

 

 

 تعديل مقبول 

 

يهدف هذا التعديل إلى حصر مهمة التأكد من أداء 

الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات في أعوان 

هذه السيارات للتراب األمن الوطني عند مغادرة 

 الوطني.

 

 و وافقت فرق األغلبيةتم اقتراح هذا التعديل من طرف 

 عليه اللجنة بالتصويت. 

 

 نتيجة التصويت:

 25 املوافقون:

 الأحد املعارضون:

 14املمتنعون:  
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 املدونة العامة للضرائب
 

 6املادة 
 

 IIالبند 
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 املكررة 20 املادة -IIالبند 

 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 

التزامات الخاضعين للضريبة في حالة تحويل أموال االستثمار  -املكررة  20املادة 

 بين الشركات أعضاء املجموعة

 )...(لتحقيق عمليات تحويل أموال 

كذلك على الشركة األم أن تدلي للمصلحة املحلية للضرائب التابع لها  و يجب

باملغرب ببيان، وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة  مؤسستها الرئيسية أو االجتماعي مقرها

يوضح جميع عمليات تحويل أموال االستثمار التي تمت بين الشركات أعضاء املجموعة 

( أشهر التي تلي 3ثالثة ) أجل األموال، وذلك خاللو كذا مآل هذه سنة املحاسبية خالل ال

 السنة.تاريخ اختتام هذه  

 

 

 )...(ويجب على الشركة عندما تصبح

التزامات الخاضعين للضريبة في حالة تحويل أموال االستثمار  -املكررة  20املادة 

 بين الشركات أعضاء املجموعة

 )...(لتحقيق عمليات تحويل أموال 

الشركة األم أن تدلي للمصلحة املحلية للضرائب التابع لها و يجب كذلك على 

باملغرب ببيان، وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة  مؤسستها الرئيسية أو االجتماعي مقرها

يوضح جميع عمليات تحويل أموال االستثمار التي تمت بين الشركات أعضاء املجموعة 

 أجل ، وذلك خاللبعد عملية التحويلو كذا مآل هذه األموال  سنة محاسبية معينةخالل 

السنة املحاسبية املعنية بالتحويل أو السنة املحاسبية ( أشهر التي تلي تاريخ اختتام 3ثالثة )

 التي وقع فيها تغيير مآل أموال االستثمار املذكورة.

 )...(ويجب على الشركة عندما تصبح 

 

 تعديل مقبول 

 

أجل يهدف هذا التعديل إلى توضيح الصيغة من 

املالءمة فيما يتعلق بتحويل أموال االستثمار بين 

 الشركات أعضاء املجموعة.

 

تم اقتراح هذا التعديل من طرف الحكومة ووافقت 

 عليه اللجنة بالتصويت. 

 

 نتيجة التصويت:

 25 املوافقون:

 الأحد املعارضون:

 14املمتنعون: 
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 املكررة 161 املادة -IIالبند 

 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 

النظام التحفيزي لفائدة إعادة هيكلة مجموعات الشركات  -املكررة  161املادة 

 واملنشآت 

I -  يمكن إنجاز عمليات تحويل أموال االستثمار بين الشركات الخاضعة للضريبة

على الشركات دون أثر جبائي على حصيلتهم الجبائية، باستثناء هيئات التوظيف 

الجماعي العقاري، إذا تمت هذه العمليات بين أعضاء مجموعة الشركات املكونة 

لك بشكل مستمر بطريقة مباشرة بمبادرة من شركة تسمى "الشركة األم" التي تمت

على األقل من رأس مال الشركات املذكورة، وذلك وفق الشروط  %95 أو غير مباشرة

 )...(التالية: 

 

النظام التحفيزي لفائدة إعادة هيكلة مجموعات الشركات  -املكررة  161املادة 

 واملنشآت 

I - لخاضعة للضريبة يمكن إنجاز عمليات تحويل أموال االستثمار بين الشركات ا

على الشركات دون أثر جبائي على حصيلتهم الجبائية، باستثناء هيئات التوظيف 

الجماعي العقاري، إذا تمت هذه العمليات بين أعضاء مجموعة الشركات املكونة 

بمبادرة من شركة تسمى "الشركة األم" التي تمتلك بشكل مستمر بطريقة مباشرة 

من رأس مال الشركات املذكورة، وذلك وفق الشروط على األقل  %80 أو غير مباشرة

 )...(التالية: 

 

 

 تعديل مقبول 

 

يهدف هذا التعديل إلى تغيير النسبة التي يتعين 

مال شركات  األم" أن تمتلكها في رأس على"الشركة

هيكلتها و التي كانت محددة  التي تريد إعادة املجموعة

 .%95في  املشروع في األصلي 

من طرف الحكومة صادقت اللجنة على  و باقتراح 

التي جاء بها التعديل  75 %عوض  %80اعتماد نسبة 

 .فريق االتحاد العام ملقاوالت املغربمن طرف 

 

 وافقت اللجنة هذا التعديل بالتصويت.

 

 

 نتيجة التصويت:

 25 املوافقون:

 1 املعارضون:

 13املمتنعون:  
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 املكررة مرتين 161 املادة -IIالبند 

 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 

 النظام التحفيزي لعمليات تحويل الذمة املالية -املكررة مرتين 161املادة 

 - Iالذاتيون  األشخاص )...( 

 

 املساهمة الذاتيون مقابل األشخاص تملكها التي السندات تفويت يتم أال -

 هذه تملك تاريخ من ابتداء سنوات (4أربع ) مدة انصرام قبل منشآتهم بعناصر

 .السندات

و عالوة على ذلك اليخضع العقد املحرر في شأن املساهمة بالعناصر املشار إليها 

 ( درهم.1000أعاله إال لواجب تسجيل ثابت مبلغه ألف )

 )...(لحق ا ويكتسب

 

 -II الفالحيون  املستغلون )...( 

 

 املساهمة مقابل الفالحي املستغل تملكها التي السندات تفويت يتم أال -

 تاريخ من ابتداء سنوات (4أربع ) انصرام قبل الفالحية مستغلته بعناصر

 .السندات هذه تملك

العقد املحرر في شأن املساهمة بالعناصر املشار إليها  و عالوة على ذلك اليخضع

 ( درهم.1000أعاله إال لواجب تسجيل ثابت مبلغه ألف )

 )...( الحق ويكتسب

 النظام التحفيزي لعمليات تحويل الذمة املالية -املكررة مرتين 161املادة 

 - Iالذاتيون  األشخاص )...( 

 

 املساهمة الذاتيون مقابل األشخاص تملكها التي السندات تفويت يتم أال -

 هذه تملك تاريخ من ابتداء سنوات (4أربع ) مدة انصرام قبل منشآتهم بعناصر

 .السندات

و عالوة على ذلك اليخضع العقد املحرر في شأن املساهمة بالعناصر املشار إليها 

 ( درهم.1000أعاله إال لواجب تسجيل ثابت مبلغه ألف )

 )...(الحق  ويكتسب

 

 -II الفالحيون  املستغلون )...( 

 

 املساهمة مقابل الفالحي املستغل تملكها التي السندات تفويت يتم أال -

 تاريخ من ابتداء سنوات (4أربع ) انصرام قبل الفالحية مستغلته بعناصر

 .السندات هذه تملك

العقد املحرر في شأن املساهمة بالعناصر املشار إليها  و عالوة على ذلك اليخضع

 ( درهم.1000أعاله إال لواجب تسجيل ثابت مبلغه ألف )

 )...( الحق ويكتسب

 

 تعديل مقبول 

 

يهدف هذا التعديل إلى املالءمة مع التعديل السابق 

الذي يهم نقل املقتضيات املتعلقة  بواجب التسجيل 

 املحدد فيو  الذمة املاليةعمليات تحويل الثابت على 

املكررة مرتين إلى  161من املادة ( درهم 1000ألف )

املخصصة لهذا من املدونة العامة للضريبة  135املادة 

 الواجب الثابت.

 

تم اقتراح هذا التعديل من طرف الفريق االستقاللي 

 للوحدة والتعادلية ووافقت عليه اللجنة بالتصويت. 

 

 نتيجة التصويت:

 25 املوافقون:

 الأحد املعارضون:

 14املمتنعون: 
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 املكررة  226 املادة -IIالبند 

الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه 

 مجلس النواب 
 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين

 بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون  املتعلقة الطعون  في اللجنة االستشارية للنظر -املكررة  226املادة  

I.– بالتعسف في استعمال حق  املتعلقة الطعون  في النظر تحدث لجنة استشارية دائمة متساوية األعضاء تسمى " لجنة

 ييخوله القانون" ترفع إليها الطعون املتعلقة بالتصحيحات املتعلقة بأسس الضريبة التي تثير اإلدارة بشأنها تعسفا ف

 استعمال حق يخوله القانون.

اللجنة أعضاء يمثلون إدارة الضرائب و ميدان األعمال يعينون بنص تنظيمي يحدد كذلك التنظيم اإلداري  و تضم هذه

 للجنة و كيفيات سيرها.

II –  يتعين على الخاضع للضريبة أن يطلب تقديم طعنه أمام لجنة النظر في الطعون املتعلقة بالضريبة في جوابه على

 أعاله. I -221و  I -220رسالة التبليغ األولى املنصوص عليها في املادتين 

يوما من تاريخ توصله ( 15السالفة الذكر داخل أجل ال يتجاور خمسة عشرة ) يجب على املفتش أن يحيل على اللجنة

بجواب الخاضع للضريبة على رسالة التبليغ املذكورة، طلب هذا األخير مصحوبا بالوثائق املتعلقة بإجراءات املسطرة 

 أعاله.219 املادة  في عليها املنصوص اإلجراءات التواجهية التي تمكن هذه اللجنة من البت، وذلك وفق

بالتعسف في استعمال  املتعلقة تدلي برأيها االستشاري حصريا حول التصحيحاتو يجب على اللجنة السالفة الذكر أن 

( يوما من تاريخ تسلم رسالة اإلحالة التي بعثها املفتش لهذه اللجنة 30حق يخوله القانون, داخل أجل ال يتجاوز ثالثين )

 ( يوما من تاريخ اصدار رأيها،30ثين )للضريبة داخل أجل ال يتجاور ثال و أن تبلغ رأيها االستشاري للمفتش و للخاضعين

 أعاله.219 املادة  في عليها املنصوص اإلجراءات وفق

III - التبليغ باألمر، برسالة املعني يبلغ الخاضع للضريبة أن على املفتش استثناء من جميع األحكام املخالفة، يجب 

رأي  تسلمه لتاريخ املوالية يوما (60) يتجاو ستين ال أجل خلأعاله دا  II -221أو  II – 220الثانية املشار اليها  في املادتين 

  أعاله. 219 املادة في عليها املنصوص اإلجراءات وفق  اللجنة املذكورة

و تتم في هذه الحالة, مواصلة تطبيق مسطرة تصحيح الضرائب وفق األحكام املنصوص عليها في املادتين 

 أعاله. 221أو  220

 

 تعديل مقبول 

 

يهدف هذا التعديل إلى إحداث "لجنة النظر في 

الطعون املتعلقة بالتعسف في استعمال حق 

يخوله القانون"ترفع إليها وجوبا التصحيحات التي 

تهم أسس فرض الضريبة التي تثير اإلدارة بشأنها 

 تعسفا في استعمال حق يخوله القانون.

 

فريق االتحاد تم اقتراح هذا التعديل من طرف 

ووافقت عليه اللجنة  ملقاوالت املغربالعام 

 بالتصويت مع تحسين الصيغة.

 

 

 نتيجة التصويت:

 25 املوافقون:

 الأحد املعارضون:

 14املمتنعون: 
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 املدونة العامة للضرائب
 

 6املادة 
 

 IIIالبند 
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  نسخ -IIIالبند 

 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 

III- 134تاريخ نشر قانون املالية هذا بالجريدة الرسمية أحكام املواد من  تنسخ ابتداء- I  و

174 -IV   247و  197و)  XVII-  ))العامة للضرائب السالفة الذكر.من املدونة )ألف و باء 

 

III- 134تاريخ نشر قانون املالية هذا بالجريدة الرسمية أحكام املواد من  تنسخ ابتداء- I  174و 

-IV   247و  197و XI) وXV   و XVII-  ))من املدونة العامة للضرائب السالفة الذكر.)ألف و باء 

 

 تعديل مقبول 

من  XIيهدف التعديل األول إلى نسخ أحكام البند  -

من املدونة العامة للضرائب التي كانت  247املادة 

تنص على تطبيق التخفيض من الضريبة بشكل 

مؤقت لفائدة الشركات التي تدخل البورصة إلى 

والتي أصبحت بدون موضوع  12/2016/ 31غاية 

 III  -6بعد انقضاء هذا األجل ونقلها إلى املادة 

 لتطبق بشكل دائم.

 XVيهدف التعديل الثاني إلى نسخ أحكام البند -

التي تنص على النظام االنتقالي  247من املادة 

لعمليات اندماج وانقسام الشركات و التي تم نقلها 

 لتطبيقها بشكل دائم. 162إلى املادة 

 فرق األغلبيةتم اقتراح التعديل األول من طرف 

 التصويت.ووافقت عليه اللجنة ب

 الحكومة و تم اقتراح التعديل الثاني من طرف 

 ووافقت عليه اللجنة بالتصويت.

 

 نتيجة التصويت:

 25 املوافقون:

 1 املعارضون:

 13املمتنعون: 
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 املدونة العامة للضرائب
 

 6املادة 
 

 Vالبند 
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 دخول حيز التطبيق -V -البند 

 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 

 V- دخول حيز التطبيق 

1 )...( 

أعاله، على الشركات التي تدخل  Iكما تم تتميمها بموجب البند  III -6تطبق أحكام املادة  -3

 سنداتها إلى البورصة ابتداء من تاريخ نشر قانون املالية هذا بالجريدة الرسمية.

)...( 

 

 

 

أعاله على عقود  Iكما تم تتميمها و تغييرها بموجب بالبند  I –10° -89تطبق أحكام املادة  -9

اإليجار املتعلقة باألماكن املعدة لالستعمال املنهي و املبرمة ابتداء من تاريخ نشر قانون املالية 

 هذا بالجريدة الرسمية.

 

)...( 

 

 

 

 

جيم من املدونة العامة للضرائب كما تم تتميمهما و  -I - 252و II- 179تطبق أحكام املادتين -22

 .2018عاله، ابتداء من فاتح يناير أ Iتغييرهما بموجب البند 

 

)...( 

 

 

 

 

 

 تعديل مقبول 

 

تحديد تاريخ دخول حيز يهدف هذا التعديل إلى  -

تطبيق التدبير املتعلق بالشركات التي تدخل 

 .سنداتها إلى البورصة

 فرق األغلبيةو تم اقتراح هذا التعديل من طرف 

 ووافقت عليه اللجنة بالتصويت.

 

إلى املالءمة مع  التعديل يهدف هذا التعديل  -

املتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة املضافة على 

املحالت املجهزة ألغراض مهنية وكذا املحالت 

 املوجودة باملجمعات التجارية.

فريق االتحاد و تم اقتراح هذا التعديل من طرف 

و وافقت عليه اللجنة  بالعام ملقاوالت املغر 

 بالتصويت.

 

تحديد تاريخ دخول حيز يهدف هذا التعديل إلى  -

تكليف إدارة الجمارك  تطبيق التدبير املتعلق

والضرائب غير املباشرة بتحصيل واجبات التمبر 

املتعلقة بالتسجيل األول باملغرب بالنسبة 

 للسيارات املستوردة.

 ومةالحكوتم اقتراح هذا التعديل من طرف 

 ووافقت عليه اللجنة بالتصويت.
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 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 

 

أعاله،  Iمن املدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب البند  V-213تطبق أحكام املادة  -24

التي تشكل تعسفا في استعمال حق يخوله القانون املنجزة ابتداء من تاريخ نشر قانون  العملياتعلى 

 املالية هذا بالجريدة الرسمية.

 

 

 

 

 Iمن املدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها و تتميمها بموجب البند  222تطبق أحكام املادة  - 25

 األرباح أعاله، على رسائل التبليغ املتعلقة بتسوية الضريبة املحجوزة في املنبع برسم الدخول و

ن ابتداء من تاريخ نشر قانو  التي تم تبليغهااملنقولة ذات املنشأ األجنبي  األموال رؤوس عن الناتجة

 .املالية هذا بالجريدة الرسمية

 

 IIاملكررة مرتين من املدونة العامة للضرائب كما تمت إضافتها بالبند  230تطبق أحكام املادة  - 26

داء من ابت التي تم تبليغهاأعاله على رسائل التبليغ عن عدم تقديم اإلقرار أو تقديم إقرار ناقص 

 .تاريخ نشر قانون املالية هذا بالجريدة الرسمية

)...( 

 

 

 

 

 

تدقيق املصطلحات يهدف هذا التعديل إلى  -

باستبدال مصطلح" العقود" بمصطلح  العمليات" 

 من اجل املالءمة.

 فرق األغلبيةوتم اقتراح هذا التعديل من طرف 

 ووافقت عليه اللجنة بالتصويت.

 

 

يهدف هذا التعديل إلى تعويض مصطلح  -

بمصطلح "التي تم تبلغيها" تكريسا "املوجهة" 

من  219لقواعد التبليغ املنصوص عليه في املادة 

 .املدونة العامة للضرائب

 فرق األغلبيةوتم اقتراح هذا التعديل من طرف 

 ووافقت عليه اللجنة بالتصويت.

 

 

 نتيجة التصويت:

 20 املوافقون:

 1 املعارضون:

 12املمتنعون: 
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 أحكام مختلفة 
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 موقف الحكومة  نص املادة املعدلة بمجلس املستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون املالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 

 

 تنفيذ األحكام الصادرة ضد الدولة و الجماعات الترابية

املكررة   8املادة   

ة أو أحكام قضائية تنفيذية نهائييتعين على الدائنين الحاملين لسندات    

 أمام مصالح اآلمر 
ّ
ضد الدولة أو الجماعات الترابية أال يطالبوا باألداء إال

 بالصرف لإلدارة العمومية أو الجماعات الترابية املعنية.

في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الش يء املقض ي به، يدين   

مبلغ معين، يتعين األمر بصرفه داخل الدولة أو الجماعات الترابية بأداء 

يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره  60أجل أقصاه 

 في حدود االعتمادات املالية املفتوحة بامليزانية.

يتعين على اآلمرين بالصرف إدراج االعتمادات الالزمة لتنفيذ األحكام  

 ياتهم، وإذا أدرجت النفقة فيالقضائية في حدود اإلمكانات املتاحة بميزان

اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر األمر 

بصرف املبلغ املعين  في حدود االعتمادات املتوفرة بامليزانية، على أن يقوم 

اآلمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير االعتمادات الالزمة ألداء 

 ي في ميزانيات السنوات الالحقة. املبلغ املتبق

غير أنه ال يمكن في أي حال من األحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة  

 و الجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية.

 

 

 

 

 

 

 

 حذف املادة

 

 

 

 تعديل مقبول 

تم حذف هذه املادة باإلجماع وبموافقة 

الحكومة في لجنة املالية والتخطيط 

 اإلقتصادية بمجلس املستشارين. والتنمية 

 

 إجمـــــــــــــــــــــــــــاع نتيجة التصويت:
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تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "الصندوق الخاص 

 بالطرق"

 16املادة 

من قانون  55من املادة  IIتغير و تتمم على النحو التالي ، أحكام البند 

، الصادر بتنفيذه الظهير الشـــريف رقـم   42.94رقم    1995املالية لسنة 

( ، كما وقع 1994ديسمبر  31) 1415مــــن رجب  28بتاريخ  1.94.431

 تغييرها وتتميمها :

 يتضمن هذا الحساب : -. II - 55"املادة 

 في الجانب الدائن : -1" 

الخصوصية السنوية  على املركبات  املنصوص  " أ(  حصيلة الضريبة 

 و"جيم"( من املدونة العامة للضرائب؛  "باء" -I)  262عليها  في  املادة "

 "........................................................ " ب(

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

 الجانب املدين : في -2"

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

 "ط(.............................................................. ؛

 "ي( النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية ."

 

 

 

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

 " الصندوق الخاص بالطرق " 

 16املادة 
 

من قانون املالية  55من املادة  IIتغير و تتمم على النحو التالي،  أحكام البند 

 1.94.431، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   42.94رقم    1995لسنة 

 ( ، كما وقع تغييرها وتتميمها :1994ديسمبر  31) 1415من رجب  28بتاريخ 

 يتضمن هذا الحساب : -. II - 55"املادة 

 في الجانب الدائن : -1" 

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

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

 

 في الجانب املدين : -2"

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

 ؛ "ط(.......................................................

"ي( النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية 

". 

 تعديل مقبول  
يهدف  هذا التعديل إلى املالءمة 

مع التدبير الرامي إلى إرجاء تاريخ دمج 

"الرسم املفروض على محور املحرك" مع 

السنوية على  الخصوصية "الضريبة

، تحت اسم 2018السيارات"، إلى فاتح يناير 

على   الخصوصية السنوية  "الضريبة

من  262املركبات"، وذلك وفقا للمادة 

املدونة العامة للضرائب كما وردت في 

 مشروع قانون املالية هذا. 
و لهذه الغاية، تم حذف، من الجانب            

اب، االشارة الى "حصيلة الدائن لهذا الحس

على   الخصوصية السنوية  الضريبة

املركبات" من اجل تمكين هذا الحساب من 

االستمرار في الحصول على حصيلة "الرسم 

املفروض على محور املحرك" بالنسبة 

كما هو   2017للفترة املتبقية عن سنة 

 .معمول به حاليا

 نتيجة التصويت:

 21 املوافقون:

 الأحد املعارضون:

 7املمتنعون: 
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