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 محتوى التقرير 

ول:  ء الأ  ز   الج 
 * ورقة تقنية 

 2023إحصائيات حول التعديالت الواردة على مشروع القانون املالي  *

 ـم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * التقدي

 ة الوزير  ة عرض السيد *

 * ملخص املناقشة العامـة  

 ة الوزيــر  ةجواب السيد *

 املنتدب  * جواب السيد الوزير 

 واد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملـــــ* دراسة  

 مشروع القانون كما أحيل على اللجنة  *

مة    ت 
ء  ت  ز  ول: الج   الأ 

 : من طرف * التعديالت املقترحة على مشروع القانون 
 

 

 

   الحكومة •

 فرق االغلبية   •

 ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفريق الحرك  •

 ي ــــــــــــــــــــــالفريق االشتراك •

 فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب  •

 فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب   •

 ل ــــــــــــــــــــــــــــــربي للشغـــــــــــــــــــــاد املغ ــــــــــــــــفريق االتح  •

 مجموعة الدستوري الديمقراطي االجتماعي   •

 مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل    •

 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالة االجتماعي ـــــــــــــــــــــ مجموعة الع  •

 مستشارا االتحاد الوطني للشغل باملغرب   •

 2023الي  جدول التصويت على مواد الجزء األول من مشروع القانون امل* 

 صيغة املواد املعدلة * 

 ملحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق:  *

 أوراق إثبات حضور السادة املستشارين؛   •

املناقشة   • السيدات والسادة املستشارين خالل  إيضاحات حول األسئلة املقدمة من طرف 

 االقتصادية بمجلس املستشارين؛العامة داخل لجنة املالية والتخطيط والتنمية 

افقة   •  بيانات مر

 2025-2023البرمجة امليزانياتية االجمالية لثالث سنوات   •
 



ول  ء الأ  ز  وى الج   محت 
 

 

ول:  ء الأ  ز   الج 

 ورقة تقنية * 
 2023إحصائيات حول التعديالت الواردة على مشروع القانون املايل  *

 ـم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* التقدي

 ة الوزير  ة* عرض السيد
 * ملخص املناقشة العامـة  

 ة الوزيــر  ةجواب السيد *
 املنتدب  * جواب السيد الوزير

 واد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة املـــــ* 

 * مشروع القانون كما أحيل على اللجنة
 
 

 



 
 
 
 

 ورقة تقنية 



 

 ورقة تقنية 
 

 موالي مسعود أكناو  خطيط والتنمية االقتصادية: السيد* رئيس لجنة املالية والت

 عابد بادل* مقـــــــــــــــــــــــــــرر اللجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة: السيـــــــــــــــــــد 

 :الطاقم اإلداري الذي قام بإعداد التقرير

 رئيس مصلحة اللجنة          السيد عبد الكريم أمزلزي   -

       السيد زهير باحوس -                   اآلنسة صابرين سليماني  -

                       أكرم أشن           السيد -                     ة نوتة االسماعيليالسيد- 

     هللا حساني  السيد عبد-                  السيد مصطفى اشكيل       -

 كتابة اللجنة   اآلنسة سناء النضضاني :    -                             السيدة بشرى زجلي  -
 

 2022نونرب    13   :2023للسنة املالية  50.22* تاريخ إحالة مشروع القانون املالي رقم  

 2022دجنرب    3     :  مشروع القانون املاليمن    على الجزء االول   * تاريخ إنهاء الدراسة والتصويت

 اجامتعات  5    * عدد االجتماعات:

 دقيقة  30و   ساعة معل  30 * عدد ساعات العمل: 

      : 2023* عدد التعديالت التي قدمت على الجزء األول من مشروع قانون املالية للسنة املالية  

 تعديال 333

 تعديل  60*عدد التعديالت املقبولة في إطار مشروع قانون املالية: 

 تعديل  45*عدد التعديالت املرفوضة في إطار مشروع قانون املالية:  

 تعديل 228 *عدد التعديالت املسحوبة في إطار مشروع قانون املالية: 

     :كما عّدل* نتيجة التصويت على الجزء األول من مشروع قانون املالية 
 11:  الموافقـون

 3المعارضون: 
 1:الممتنـعون



 
 

 
إحصائيات حول التعديالت الواردة 

 2023على مشروع القانون املايل 
 



يبيةتعديالت جمركيةالفرق و المجموعات المجموعتعديالت مختلفةتعديالت ضر

14510الحكومة 

338142فرق األغلبية 

2191435الفريق الحركي

اكي
32225الفريق االشتر

ر بالمغرب 446959االتحاد العام للشغالي 

53843فريق اإلتحاد العام لمقاوالت المغرب

ي للشغل  3131فريق اإلتحاد المغرب 

415مجموعة الدستوري الديمقراطي االجتماعي 

624636مجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل 

1020434مجموعة العدالة االجتماعية 

ي للشغل بالمغرب
115420مستشاري االتحاد الوطنر

3925843340المجموع
ي* 

.سبعة تعديالت تهم الجزء الثان 

مجلس المستشارين

ي اللجنة
ر
حة ف التعديالت المقتر

وع قانون المالية لسنة  2023مشر



حصائيات حول إلتعديالت إلم  ة تعلقإ 
ول من  ب

أ
 2023مشروع قانون إلمالية لسنة  الجزء إل

 
 عدد التعديالت المقبولة  عدد التعديالت المقدمة  مقدم التعديل 

 تعديالت  8 تعديالت  8 الحكومة

 تعديال  24 تعديال  42 فرق االغلبية 

 - تعديال  33 ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفريق الحرك

ـــــــــــالفريق االشتراك  - تعديال  25 ي ـــــــــــ

 - تعديال  57 فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب 

تعديال  26 تعديال  43 فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب   

ــــــــــــــــــــــــــــ ربي للشغـــــــــــــــــــــاد املغــــــــــــــــ فريق االتح واحد تعديل تعديال  31 ل ــ  

 -    تعديالت  5 مجموعة الدستوري الديمقراطي االجتماعي 

 - تعديال  35 مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل   

واحد تعديل تعديال  34 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دالة االجتماعيـــــــــــــــــــــ مجموعة الع  

 - تعديال  20 مستشارا االتحاد الوطني للشغل باملغرب 

  

 



 إحصائيات حول التعديالت املقبولة 

 
 مقدم التعديل  املادة املعدلة رقم التعديل 

 األغلبية   IIالبند    3املادة   2 

 العدالة االجتماعية   IIالبند    3املادة   7 

 الحكومة  IIIالبند    3املادة    1 

 األغلبية   IIIالبند   3المادة   3 

 CGEM 9الفصل    Iالبند    5املادة   4 

 الحكومة  6من المادة  I/ البند 6المادة  2 

 األغلبية   6من المادة  I/ البند 6المادة  4 

 CGEM   6المادة  6 

 CGEM   6المادة  8 

 CGEM   10المادة  9 

 CGEM 19المادة  10 

 األغلبية   19المادة  8 

 CGEM بصيغة األغلبية   19المادة  11 

 األغلبية     28المادة  9 

 CGEM   28المادة  12 

 األغلبية     -  I - 40المادة  10 

 األغلبية  مكررة   42المادة  11 

وع   46المادة  12  ي المشر
 األغلبية  غير واردة ف 

 CGEM 57المادة  17 

 األغلبية   58المادة  14 

 CGEM 58المادة  18 

 UMT 59المادة  10 

 األغلبية  63المادة  15 

وع    65المادة  16  ي المشر
 األغلبية  غير واردة ف 

 األغلبية  73المادة   17 

 CGEM 73المادة   19 

 األغلبية  73المادة   18 

 CGEM 73المادة   20 

 األغلبية  73المادة   19 

 CGEM 73المادة   21 

 CGEM 73المادة   22 

 األغلبية  73المادة   20 

 األغلبية  مرات مكررة ثالث  82المادة  22 

 CGEM مكررة ثالث مرات  82المادة  23 

 CGEM 89المادة  24 

 CGEM 91المادة  25 

 األغلبية  بصيغة الحكومة   144المادة  33 

 CGEM بصيغة الحكومة   144المادة  29 

 األغلبية  156المادة  34 

 األغلبية  157المادة  35 



 األغلبية  173المادة  36 

 الحكومة  - II- 179المادة  3 

 الحكومة  ب   183المادة  4 

 الحكومة  207المادة  5 

 CGEM   232المادة   31 

 CGEM   232المادة   32 

 CGEM 247المادة  36 

 CGEM 247المادة  34 

 CGEM 247المادة  37 

 CGEM 247المادة  35 

 األغلبية  247المادة  37 

 CGEM 247المادة  38 

 األغلبية  247المادة  21 

 CGEM 247المادة  42 

 األغلبية  مكررة   45المادة  IIالبند  39 

 األغلبية  IVالبند  6المادة  41 

 IV CGEMالبند  6المادة  41 

 الحكومة  مكررة   17المادة  6 

 الحكومة  23المادة  7 

 الحكومة  40المادة  8 

 

 

 

 

 

 

 



ةرفوضإحصائيات حول التعديالت امل  

بها  ث التعديالت املتشب مقدمي التعديل رقم التعديل  

(3)تعديل رقم   جمموعة الكونفدرالية    من طرف  ورد بشأهنا تعديل 
   الدميقراطية للشغل

146الفصل    3ملادة  ا  

(2)تعديل رقم   الفريق االشرتاكي   من طرفورد بشأنه تعديل مقدم     5املادة   
 I البند       الفصل االول  

(3)تعديل رقم   الفريق االشرتاكي  من طرفورد بشأنه تعديل مقدم     5املادة   
    Iالبند  

 9الفصل  
(6)تعديل رقم    فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب  

 

 6املادة  
 املدونة العامة للضرائب 

6املادة    
(11)تعديل رقم    6املادة     جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل 

 املدونة العامة للضرائب 
19املادة    

(4)تعديل رقم   مستشارا االحتاد الوطين للشغل ابملغرب    طرف   6املادة   
 املدونة العامة للضرائب 

19املادة    
(  12)تعديل رقم  6املادة   جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  

 املدونة العامة للضرائب 
19املادة    

(  13رقم  )تعديل    6املادة   جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  
 املدونة العامة للضرائب 

19املادة    
(  17رقم  )تعديل    6املادة   جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  

 املدونة العامة للضرائب 
24املادة    

(  20رقم  )تعديل   الكونفدرالية الدميقراطية للشغل جمموعة     6املادة   
 املدونة العامة للضرائب 

28املادة    
(  21رقم  )تعديل    6املادة   جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  

 املدونة العامة للضرائب 
31املادة    

(  23رقم  )تعديل    6املادة   جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  
للضرائب املدونة العامة    
47املادة    

(  24رقم  )تعديل    6املادة   جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  
 املدونة العامة للضرائب 

غري واردة يف املشروع   56املادة    
 



( + ) 6+ )تعديل رقم    (  5رقم  )تعديل  
(8( +  )تعديل رقم  7تعديل رقم    

 6املادة   االحتاد املغريب للشغل 
للضرائب املدونة العامة    

   57املادة  
(25)تعديل رقم    6املادة   جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  

 املدونة العامة للضرائب 
   57املادة  

(27)تعديل رقم    6املادة   جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  
 املدونة العامة للضرائب 

59املادة    

 

( + 12( + )تعديل رقم  11)تعديل رقم  
(13)تعديل رقم    

 االحتاد املغريب للشغل 

(8)تعديل رقم   مستشارا االحتاد الوطين للشغل ابملغرب  طرف   
(12)تعديل رقم   الفريق االشرتاكي  من طرفورد بشأنه تعديل مقدم     
(14)تعديل رقم    االحتاد املغريب للشغل  
(14)تعديل رقم   6املادة  الفريق احلركي   

للضرائب املدونة العامة   

60املادة   

(15)تعديل رقم    االحتاد املغريب للشغل  

(20)تعديل رقم   6املادة  االحتاد املغريب للشغل    

 املدونة العامة للضرائب 

73املادة   

(29)تعديل رقم    جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  
(10)تعديل رقم   مستشارا االحتاد الوطين للشغل ابملغرب  طرف   
(21)تعديل رقم    االحتاد املغريب للشغل  
(15)تعديل رقم   الفريق االشرتاكي  من طرفورد بشأنه تعديل مقدم    6املادة    

 املدونة العامة للضرائب 

غير واردة في املشروع   74املادة    

(23)تعديل رقم    االحتاد املغريب للشغل  
(30رقم  )تعديل    جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  

(31)تعديل رقم   6املادة  جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل    

 املدونة العامة للضرائب 

غير واردة في املشروع  91املادة    

(32)تعديل رقم   6املادة  جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل    

للضرائب املدونة العامة   

غير واردة في املشروع  123املادة    

(33)تعديل رقم   6املادة  جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل    

 املدونة العامة للضرائب 

غير واردة في املشروع  133املادة    

(34)تعديل رقم   6املادة  جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل    

 املدونة العامة للضرائب 

724املادة    

(36)تعديل رقم   جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية    من طرفمقدم    تعديل 
   للشغل

6املادة   

 املدونة العامة للضرائب 

)مادتان جديدتان(   289و 288املادتان 

 غير واردة في املشروع 



+  15+ تعديل رقم    14)تعديل رقم  
( 16تعديل رقم    

جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية    من طرفمقدم    تعديل
 للشغل 

من مشروع قانون املالية   23املادة    
 

( 19+ تعديل رقم    18)تعديل رقم   مستشارا االحتاد الوطين للشغل ابملغرب  طرف   
(18)تعديل رقم   جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية    من طرفمقدم    تعديل 

 للشغل 
من مشروع قانون املالية   24املادة    

 

 

 



 
 
 
 

 التقديــــم  
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 يحرلا نمحرلا هللا مسبم
 

 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون، 
 

الذي أعدته لجنة  التقرير  املوقر نص  أنظار مجلسنا  يشرفني أن أعرض على 

من  انتهائها  بمناسبة  املستشارين،  بمجلس  االقتصادية  والتنمية  والتخطيط  املالية 

 ، واملوافقة عليه.2023للسنة املالية  50.22دراسة مشروع قانون املالية رقم 

في دراسة   2022نونبر    14االثنين  وللتذكير، فإن اللجنة شرعت ابتداء من يوم  

بشأنه   وعقدت  املالية،  قانون  مشروع  من  األول  وفق   5الجزء  مطولة  اجتماعات 

ما حيث استغرقت الدراسة  ،  2022  دجنبر  3ونونبر    16و   15و  14التواريخ التالــــــــــــــــــية:  

 . دقيقة 30ساعة عمل و 30يناهز 

واسمحوا لي في البداية، أن أتوجه بالشكر والتقدير للسيدة نادية فتاح العلوي 

االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  الوزير  لقجع  فوزي  والسيد  واملالية  االقتصاد  وزيرة 

بامليزانية، وجميع مدراء وأطر الوزارة على ما تقدموا به من معطيات   واملالية املكلف 

مت واجتماعية  والتوضيحات  اقتصادية  األرقام  من  بالعديد  معززة  نوعة، 

وقراءة   املالية  قانون  مشروع  مناقشة  ظروف  تحسين  في  ساهم  مما  واإلحصائيات، 

مضامينه والوقوف عند مقتضياته بشكل دقيق، حيث ساد نوع من التوافق اإليجابي 

 والتعاون املثمر أثناء مختلف مراحل دراسة هذا مشروع قانون.

ا لفرصة لتقديم أخلص عبارات الشكر والتقدير للسيد موالي  كما ال تفوتني 

مسعود أكناو رئيس اللجنة على حسن تسييره وتدبيره ألشغالها، وللسيدات والسادة 

رغم   ومسؤولية  جدية  بكل  القانون  مشروع  مناقشة  في  أسهموا  الذين  املستشارين 

التقار  وتنوع  الوثائق  كثرة  الناتجة عن  واإلكراهات  الزمني  لهذا الضغط  ير املصاحبة 

املشروع والتي يتطلب اإلطالع عليها مدة زمنية أطول، وإلى جانبهم أشكر الطاقم اإلداري  
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للجنة على كل املجهودات التي بذلها ويبذلها من أجل تسهيل عمل السيدات والسادة  

 املستشارين.

تس ي وتجدر اإلشارة إلى أن مناقشة مشروع قانون املالية أمام مجلسنا املوقر، تك

في مجاالت  الخبرة واملعرفة  التي تضم ذوي  املتنوعة  إلى تركيبته  بالنظر  طابعا متميزا 

والجماعات   املهنية  الغرف  ومنتخبي  واجتماعيين  اقتصاديين  فاعلين  من  متعددة، 

قانون   مشروع  وتعديل  تدارس  في  حقيقية  مضافة  قيمة  شكل  الذي  األمر  الترابية، 

  .في مختلف املجاالت خالت الحكوميةالتد املالية وفي تقييم وتوجيه 
 

 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون، 

 

املالية قانون  ملشروع  املرجعي  اإلطار  املالية    50.22رقم    إن   2023للسنة 

ي أنظارنا  على  التوجيهات  املعروض  من  مرجعيته  امللكية  ستمد  الخطب  في  املتضمنة 

 السامية، ومخرجات النموذج التنموي الجديد للمغرب، والبرنامج الحكومي. 

خ ــــــــــــــــي البرملان بتاريــــــــــمجلسأمام    2023لسنة  وبعد تقديم مشروع قانون املالية  

عليه من طرف مجلس النواب، تمت إحالته على مجلس    واملوافقة،  2022  أكتوبر  20

 . 2022نونبر   13بتاريخ املستشارين 

ة نادية فتاح السيد  تقدم ،2022نونبر  14 هذا، وفي اجتماع اللجنة املنعقد يوم

أبرز   ةوزير   العلوي  واملالية عرضا  إعدادمن خالله    ت االقتصاد  قانون    سياق  مشروع 

في  2023لسنة  املالية   بما  تميز،  الذي  الدولي  السياق  قبيل    ذلك  من  األزمات  بتوالي 

كوفيد   انتشار العاملية،    19-جائحة  واالجتماعية  واالقتصادية  الصحية  وتداعياتها 

بروز أزمة ارتفاع األسعار على املستوى الدولي وارتباك سالسل اإلمدادات العاملية،  و 

قبل التعافي من اآلثار االقتصادية واالجتماعية لألزمة الصحية، والتي تفاقمت نتيجة 

راجع توقعات النمو العاملي الى ت، وكذا  2022اندالع الحرب في أوكرانيا في مستهل سنة  
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، وأيضا بمنطقة األورو، الشريك االقتصادي 2023سنة    %  2,9و    2022سنة    3,2%

 . 2023سنة  %  0,5و   2022سنة  % 3,1األساس ي لبالدنا الى  

التي تميزت باتخاذ قرارات سريعة  كما ذكرت السيدة الوزيرة بالظرفية الوطنية 

الشرائية  القدرة  على  بالحفاظ  األمر  تعلق  سواء  سامية،  ملكية  بتعليمات  وناجعة 

، وكذا التحكم في معدل التضخم بنسبة السلم االجتماعيالحفاظ على  للمواطنين و 

على التوازنات    . الى جانب الحفاظ2022ة األولى من سنة  تسعخالل األشهر ال  6,1%

اقتصادية   املبادالت  املاكرو  خالل  املغاربة  من  تحويالت  فيها  تشكل  التي  الخارجية 

مليار درهم،   91,8صادرات الفوسفاط ومشتقاته  و مليار درهم،    80,8املقيمين بالخارج  

السفر   من   62,2وعائدات  االحتياطات  على  الحفاظ  من  سيمكن  مما  درهم،  مليار 

   أشهر من الواردات. 6في مستوى يعادل العملة الصعبة 

بلغت متم سنة املداخيل الجبائية  ، أبرزت أن  العمومية  الشق املرتبط باملاليةوفي  

مليار درهم، واملوارد    97,91مليار درهم، واملداخيل الجمركية    148,46ما يقدر بـ    2022

م، بحيث ستمكن الدينامية التي تعرفها املوارد مليار دره 25برسم التمويالت املبتكرة 

من الناتج الداخلي    %5,9من  من تغطية االعتمادات اإلضافية وتقليص عجز امليزانية  

 . 2022 سنة %5,3الى  2021الخام سنة 

،  2023للسنة املالية    وبخصوص الفرضيات التي انبنى عليها مشروع قانون املالية

 :اآلتيةفقد اعتمدت التوقعات 

 ؛ % 4نمو الناتج الداخلي الخام:  ➢

 ؛مليون قنطار 75محصول الحبوب:  ➢

 ؛دوالر للطن 800البوتان: غاز سعر  ➢

 %.2حوالي معدل التضخم:  ➢

الطلب الدولي املوجه للمغرب )دون احتساب منتوجات الفوسفاط ومشتقاته(:  ➢

 ؛ 2,5%

 . 1,044سعر صرف األورو مقابل الدوالر:  ➢
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العامة مل للتوجهات  الوزيرة  السيدة  املالية  كما تطرقت   50.22رقم  شروع قانون 

 الذي استند على أربع مرتكزات أساسية متمثلة في:  2023لسنة 

تعزيز أسس الدولة االجتماعية، من خالل استكمال  ورش تعميم  ➢

األساس ي عن   اإلجباري  التأمين  تعميم  تنزيل  عبر مواصلة  الحماية االجتماعية 

  نظام املرض لفائدة العمال غير األجراء، وتأمين انتقال املستفيدين الحالين من  

،  2022" راميد " إلى نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض قبل نهاية سنة  

، باملوازاة مع العمل 2023وكذا تنزيل تعميم التعويضات العائلية قبل نهاية سنة  

على السجل االجتماعي املوحد. فضال عن تخصيص مناصب مالية في كل من  

 ( الصحة  يقدر    5.500قطاع  مالي  بغالف  مالي  درهم(،   28,1بـ  منصب  مليار 

( التعليم  بـ    20.344وقطاع  يقدر  مالي  بغالف  مالي  درهم(،   69منصب  مليار 

. الى جانب مليار درهم   6,7قدر بـ   بزيادة تناهيك عن األثر املالي للحوار االجتماعي  

و  السكن،  إعاقة، ودعم  في وضعية  املقاصة، ودعم األشخاص  تفعيل نفقات 

 وإنعاش ودعم التشغيل. الطابع الرسمي لألمازيغية،

مقتضيات  ➢ تنزيل  خالل  من  االستثمار،  دعم  عبر  الوطني  االقتصاد  إنعاش 

القانون اإلطار بمثابة ميثاق االستثمار، إطالق االستراتيجية الرقمية الوطنية، توطيد 

تفعيل صندوق  مواصلة  االعمال،  مناخ  تحسين  لالستثمار،  الجهوية  املراكز  إصالح 

بتنزيل ورش  محمد السادس لالستثمار، مواصلة توطيد الجه وية املتقدمة والتسريع 

اإلداري  واالجتماعية.  الالتمركز  املجالية  الفوارق  تقليص  برنامج  تنزيل  ومواصلة   ،

مليار درهم بما في    300عن الرفع من دينامية االستثمار العمومي بمبلغ يقدر بـ    فضال

 . 2023ذلك استثمارات صندوق محمد السادس لالستثمار برسم سنة 

مليار درهم   10,6لية تدبير املوارد املائية بتكلفة مالية تقدر بمبلغ مواجهة إشكا ➢

، 2027  -  2020من خالل مجموعة من التدابير من قبيل البرنامج الوطني األولوي للماء  

 وفقا للتوجهات امللكية السامية.
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استعادة الهوامش املالية من أجل ضمان استدامة اإلصالحات من خالل تنزيل   ➢

الكبرى   املالية  التوازنات  على  والحفاظ  واملهيكلة،  الكبرى  يتطلب  بشكل  اإلصالحات 

 اتخاذ مجموعة من التدابير على مستوى املوارد والنفقات. 

فنذكر منها على    ،2023مشروع قانون املالية لسنة  تدابير  أما فيما يخص أهم  

 وجه الخصوص:  

 ؛في غضون أربع سنواتمراجعة األسعار الحالية للضريبة على الشركات  ❖

التخفيض التدريجي على مدى أربع سنوات لسعر الضريبة املحجوزة في املنبع   ❖

 ؛ 10% الى 15%من  في حكمهاعلى عوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول املعتبرة 

النظام   ❖ مع  مالئمة  املهنية  الدخول  برسم  الدخل  على  الضريبة  برسم  الجبائي 

 إصالح أسعار الضريبة على الشركات؛ 

 ؛ ى هيئات التوظيف الجماعي العقاري مراجعة النظام الجبائي املطبق عل  ❖

لفائدة  ❖ عليها  املنصوص  الجبائية  االمتيازات  من  املالية  املقاوالت  استثناء 

 صناعي؛الشركات املقامة في مناطق التسريع ال

 توحيد سعر الضريبة على القيمة املضافة املطبق على املهن الحرة؛  ❖

إحداث إجراءات تنظيمية لالستفادة من إعفاء املعدات الفالحية من الضريبة   ❖

 على القيمة املضافة؛ 

برسم  ❖ والدخول  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية  املساهمة  اعتماد  إعادة 

 ؛ 2025و  2024و  2023سنوات 

التنصيص على إمكانية تبادل املعلومات بين إدارة الضرائب وباقي اإلدارات أو   ❖

 املخول لها قانونيا في إطار االتفاقية؛ الهيئات العمومية 

املعدة  ❖ الصيدلية  واملنتجات  األدوية  بعض  لفائدة  االستيراد  رسم  من  االعفاء 

 خصوصا لعالج األمراض املزمنة؛

 املطبق على الورق املزدوج؛  % 10الى   %17,5تخفيض رسم االستيراد من  ❖
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 املطبق على البن غير املحمص؛ % 2,5الى  %10تخفيض رسم االستيراد من  ❖

 

 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون، 

 

املالي رقم   القانون  العامة ملضامين مشروع  للسنة املالية    50.22شكلت املناقشة 

وكذا املرجعيات والفرضيات التي بني على أساسها، موضوع نقاشات متباينة من   2023

واستفسارات   مالحظات  عدة  أبدوا  الذين  املستشارين  والسادة  السيدات  طرف 

تداعيات  الع قانون املالية في مواجهة  واقتراحات حول املقتضيات التي جاء بها مشرو 

، أزمة ارتفاع األسعار في املواد 19  -جائحة كوفيد  ل  االقتصادية واالجتماعية والصحية

األوكرانية   الحرب  إبان  العاملية  االمدادات  سالسل  وارتباك  والطاقية،    - الغذائية 

فاف وأزمة  الروسية، ناهيك عن الصعوبات التي يعرفها االقتصاد الوطني بسبب الج

املاء، وارتفاع أسعار املحروقات، نوردها مختصرة، فيما ستجدونها مفصلة في املحور  

 املتعلق بملخص املناقشة العامة. 

املتدخلون عن فخر  عبر  املغربية من  به  همواعتزاز   هموقد  الدبلوماسية  ا حققته 

ك محمد  انتصارات ونجاحات في ظل املجهودات املبذولة من طرف صاحب الجاللة املل

لمبادرة  السادس نصره هللا وأيده من خالل الدعم املتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة ل

املغربية للحكم الذاتي، وفي هذا الصدد، تمت اإلشادة بالقرار الجديد ملجلس االمن  

ومصداقية  2654رقم   واقعية  يكرس  وعدم  ا  الذي  الذاتي،  للحكم  املغربية  ملبادرة 

 األطروحات املتجاوزة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.واقعية 

وتقدير  إجالل  بتحية  املستشارون  والسادة  السيدات  توجه  املناسبة،  وبهذه 

للقوات املسلحة امللكية وقوات األمن الوطني والدرك امللكي والقوات املساعدة ورجال  

 ن واستقرار بلدنا. الوقاية املدنية على ما يقدمونه من تضحيات جسام للحفاظ على أم 
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عليها مشروع قانون املالية، فقد اختلفت حولها   التي انبنى  الفرضياتوبخصوص  

فرضيات   يعتبرها  اتجاه  بين  والنقابية،  السياسية  املكونات  مختلف  بين  املواقف 

واقعية وموضوعية، تعتمد على مرجعيات ودراسات بالنظر للواقع الدولي ومبنية على  

احتساب    أرقام ومعطيات دولية يصدرها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خالل

الفرضيات   هذه  أن  يعتبر  آخر،  واتجاه  التضخم.  ونسبة  النمو  واقعية نسبة  غير 

،  2022ومتجاوزة وصعبة التحقيق، وأنها لم تأخذ بعين االعتبار تجربة السنة املالية  

 وال توقعات ومعطيات األسواق العاملية.

الضريبي يتعلق بمحور اإلصالح  أنامل  العديد مناعتبر  ،  وفيما  مشروع    تدخلين 

لسنة   املالية  القانون    2023قانون  ملقتضيات  التدريجي  التنزيل  رقم  -يجسد  اإلطار 

الجبائياملتعلق    69.19 والفاعلين  و ،  باإلصالح  للمستثمرين  مستقبلية  رؤية  يعطي 

 تحسين مناخ األعمال. يساهم في كما االقتصاديين 

الى اإلشارة  تمت  خالل  وقد  من  الضريبي،  الوعاء  توسيع  مقاربة    ضرورة  اعتماد 

فعالة ومحفزة من أجل اإلدماج الفعلي للقطاع غير املهيكل، وفتح ورش إصالح شمولي  

 ملدونة الضرائب ومدونة الجمارك وإصالح الضريبة على الشركات. 

املداخالت اإلجراءات في مشروع قانون   الجبائية  كما ثمنت مجموعة من  الواردة 

املتعلق   اإلجراء  قبيل  من  مدى  املالية  على  التدريجي  لسعر   4بالتخفيض  سنوات 

، 10%الى    15%الضريبة املحجوزة في املنبع على عوائد األسهم وحصص املشاركة من  

واإلجراء املرتبط باإلعفاء من رسم االستيراد على عدد من األدوية واملنتجات الصيدلية 

 .خصوصا لعالج األمراض املزمنة والباهظة التكلفة املعدة

إصالح الضريبة على القيمة املضافة من أجل إلى    الدعوةتمت  عالوة على ذلك،  

استقرار التشريع الضريبي، فضال عن تفعيل إلى  الحفاظ على الحياد الضريبي، وكذا  

،  التصريحأدوات مراقبة األشخاص غير املصرحين عبر وسائل التقاطع للحد من عدم  

عبر دمجها وجمعها في ضريبتين، ضريبة على الجبايات املحلية    املطالبة بتسريع إصالحو 

االقتصادي  النشاط  على  وضريبة  وتعزيز  العقار  الجبائية  التحفيزات  عقلنة  وكذا   .

 املراقبة القبلية لإلعفاء الضريبي. 
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تمت اإلشادة  وفيما يخص املحور االقتصادي  املتخذة من  ،  طرف بالتدابير 

بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من قبيل   2022الحكومة خالل سنة  

والدقيق،   16تخصيص   السكر،  البوتان،  غاز  أسعار  لدعم  موجهة  درهم  مليار 

مليار   2مليار درهم، ومبلغ    3,2  بمبلغ  ي النقليوتخصيص دعم استثنائي لفائدة مهن

القطاع   إلنعاش  مستحقالسياحيدرهم  وأداء  املضافة  ،  القيمة  على  الضريبة  ات 

مليار درهم، وإطالق البرنامج االستعجالي للحد   13عبر ضخ    2022املتأخرة خالل سنة  

مليار درهم، معتبرين أن هذه التدابير أدت إلى صمود االقتصاد    10ـ من أثار الجفاف ب

 الوطني.

بإ التنويه  املاء، مع  أزمة  لتدبير  املتخذة  التدابير  تثمين  تم  البرنامج كما  طالق 

 مليار درهم.  10االستعجالي للحد من آثار الجفاف بمبلغ 

االستفسار تم  ذلك،  على  تنظيم   عالوة  تستهدف  إجراءات  غياب  سبب  عن 

االقتصادية املنظومة  في  وإدخاله  املهيكل  غير  معالقطاع  املقاوالت   ،  بدعم  املطالبة 

الوطنية املصدرة وتقوية قدرتها التنافسية وجعلها رائدة لعالمة "صنع في املغرب" في 

 جميع أنحاء العالم في ظل هذه الظرفية الصعبة التي تحد من قدرتها التنافسية. 

إلى  تتمكما   لسنة    اإلشارة  املالية  قانون  مشروع  أجوبة    2023أن  يقدم  ال 

امل عن  الطاقية،  حقيقية  السيادة  مقدمتها  وفي  الوطني  لالقتصاد  الرئيسية  شاكل 

وإشكالية األمن املائي واألمن الغذائي، إذ لم تتخذ إجراءات دقيقة واستباقية من خالل  

جراء تقييم وإدخال الى إ  الدعوة  ، وفي هذا السياق، تمتسياسات عمومية وتشاركية

" برنامج  على  التسرييلأإصالحات  و"مخطط  الصناعي  وتس"  "  "،  2025- 2021ع 

مخطط "  و  "،    2023-2021االستراتيجية الجديدة لتثمين قطاع الصناعة التقليدية  

 . "الجيل األخضر

املالي باملحور  يتعلق  اعتبروفيما  من  ،  امليزان  جانب  العجز  أن  اتي ياملتدخلين 

واالقتراض   املالية  هيكلي    يشكلون والتوازنات  امليزانية،    وبنيوي معطى  يفرض   ممافي 

مشروع  ، وأن  إرجاع خدمة الدين حيث ال يبقى سوى هامش بسيط لالستثمارات  اولوية

للمالية التنظيمي  القانون  قواعد  بعيدا عن  والزال  املالية كالسيكي  وفي هذا  قانون   ،
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للماليةاإلطار،   التنظيمي  القانون  إصالح  إلى  الدعوة  التنصيص  تمت  اتجاه  على   في 

 الفرضيات التي يبنى عليها مشروع قانون املالية.وضع منهجية 

أ  إلى  في  وتمت اإلشارة  املديونية  الحفاظ على  الخام    %70ن  الداخلي  الناتج  من 

« PIB »    الدولة به  إنجاز تقوم  في حد ذاته  بين  لتحقيق  هو  مديونية منتجة واملوازنة 

 .عبةالعملة الص يالدين الداخلي والخارجي في إطار التعامل مع احتياط

الحكومة املداخالت  من  العديد  طالبت  تقييم    كما  املبتكرة ل بإجراء  لتمويالت 

للعقار   الجماعي  التوظيف  القطاع   وباتخاذ،  (OPCI)لهيئات  اتجاه  حازمة  تدابير 

للعديدالبنكي،   األبناك  غياب مواكبة  ال  بسبب  املبادرات  تهممن   ي حديثالشباب    تي 

 .املقاوالتمجال العهد ب

وقد   مشروع  تم  هذا  توجه  عدم  سبب  عن  فتح  الالتساؤل  نحو  املالي  قانون 

وتبسيط ولوج املقاوالت املتوسطة إلى سوق الرساميل، قصد تنويع مصادر تمويلها، 

لسوق االستثمارية، إلى اوعن عدم اعتماد تدابير تساعد على إخراج الرأسمال الوطني  

دون   بالخارج  القاطنين  املغاربة  أموال  األموالفي  سقوط  الوجلب  تبييض  مع شبهة   ،

 . إشكالية تهريب األموال إلى الخارجسن تدابير لحل  الدعوة إلى

بتعميم ،  وفيما يخص املحور االجتماعي املرتبط  امللكي  الورش  املتدخلون  ثمن 

االجتماعية،   و و الحماية  تسريع  على  العمل  في  الحكومة  تنزيل  تبجرأة  اليرة  ورش هذا 

بتعزيز ميزانية الصحة برنامجها الحكومي  ل  طبقاها  وتعميم التغطية الصحية، ووفاء

الوطنية الصحية  املنظومة  تأهيل  مواصلة  وكذا  تجويد و   ،العمومية،  على  العمل 

 الخدمات العمومية في مجال الصحة. 

تم التقاعد    كما  أنظمة  إصالح  ورش  في  املعتمدة  الجديدة  باملقاربة  التنويه 

املطالبة  و د،  جل التخفيف من أزمة الصندوق املغربي للتقاعأواإلجراءات املتخذة من  

فقية بالشكل الذي أإصالح أنظمة التقاعد وفق منظور شمولي، ومقاربة  في  سراع  اإل ب

ض ي إلى تنزيل منظومة القطبين قطب عام وقطب  فيو يحقق استدامة هذه األنظمة،  

 خاص.
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ن مخرجات الحوار االجتماعي والتي ساهمت يتدخلامل  العديد من  هذا، وقد ثمن

تأثير   من  التخفيف  الشرائية،في  القدرة  األسعار وضعف  بعض   ارتفاع  أشارت  فيما 

أبريل    30بتاريخ  االجتماعي املوقع    االتفاقالحكومة من التزامات  املداخالت إلى تنصل  

مراجعة أشطر و واملرتبطة بتحسين الدخل من خالل الزيادة العامة في األجور    2022

 الضريبة على الدخل.

املقاصة، وكذا تسريع عالوة على ذلك، تمت املطالبة بإص  الح شمولي لصندوق 

تنزيل السجل االجتماعي باعتباره آلية قانونية تضمن استهداف الفئات واألسر املعوزة  

 .املستحقة للدعم املباشر

ن مشروع قانون ا تدخلين  امل  العديد من  اعتبر ،  وفيما يرتبط بمحور االستثمار 

إنعاش    وأن من بين مرتكزاتهثمار،  يعد إطارا واعدا ومحفزا لالست  2023سنة  لالية  امل

الكبير    االستثماري   التنويه باملجهود  حيث تماالقتصاد الوطني عبر دعم االستثمار،  

 .  مواصلة األوراش الكبرى  من خاللقامت به الحكومة الذي 

بـ  أن الغالف املالي لالستثمار العمومي واملقدر  الى  املتدخلين    أحدأشار    باملقابل،

ستثمارات صندوق محمد السادس لالستثمار برسم سنة امليار درهم بما في ذلك    300

غير  2023 استثمارا  شقيه  صافيبقى  في  العمومي  الدين  نفقات  لتضمنه  نظرا   ،

ت إال أنه  الداخلي والخارجي، مبرزا أنه رغم أهمية املجهود االستثماري املبذول لسنوا

املتوقعة،   باملردودية  ربطه  يتم  أنهلم  الشغل    كما  مناصب  خلق  على  ينعكس  لم 

 وامتصاص البطالة.

، باعتبارها إصالح املراكز الجهوية لالستثمارضرورة  أجمع املتدخلون على  كما  

في   ومواكبتهم  واألجانب،  املغاربة  للمستثمرين  املساعدة  تقديم  في  رئيسية  دعامة 

 رخص الضرورية للمشاريع االستثمارية. الحصول على ال

وتوطيد خيار الرقمنة في أفق   الى إصالح اإلدارةالدعوة    ذلك، تمت  نفضال عو 

الرقمي، مع استكمال ورش نظام العدالة، النظام الجبائي، وإصالح النظام    االنتقال

عن معالجة مشكل البنية التحتية وتأهيل العنصر البشري، وتخفيض   ناهيك. البنكي
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وتق  الجبائي،الضغط   تتبع  وكذا  ضريبية،  تحفيزات  تقديم  للعقار،  أثر  يوالولوج  يم 

   مشاريع االستثمار.

كما تمت املطالبة بتشجيع مغاربة العالم على االستثمار ببلدهم األم، وتحفيزيهم  

بها معهم   التعامل  التي يجب  الكيفية  آليات وإعداد تصور حول  على ذلك عبر وضع 

  . تعترضهمتي ورفع العراقيل ال

 

 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون، 
 

والسادة  السيدات  مداخالت  الوزيرة  السيد  ثمنت  جوابها،  معرض  في 

خالل   من  املواطنين  املستشارين  تهم  التي  األساسية  واالنشغاالت  القضايا  طرح 

 .ةوموضوعي ةواملواطنات بكل مسؤولي

أن   الوزيرة  السيدة  املالية لسنة  وذكرت  قانون  في    2023إعداد مشروع  يندرج 

التزامات  وكذا  التنموي  النموذج  ومخرجات  السامية  امللكية  التوجيهات  تنزيل  إطار 

الحكومي،   االعتبار  البرنامج  بعين  االخذ  على مع  والداخلية  الخارجية  اإلكراهات 

 االقتصاد الوطني. 

ز عليها مشروع قانون املالية  الفرضيات التي يرتك  كما أكدت السيدة الوزيرة أن

توضع وفق معايير ومنهجية علمية معترف بها، مع كل ما يعنيه ذلك من   2023لسنة  

العلمية الدقة  وأنحيث  وفي    ،  االجتماعية  للقطاعات  األولوية  ستعطي  الحكومة 

وورش   االجتماعية  الحماية  بتعميم  املتعلق  امللكي  الورش  تنزيل  مواصلة  مقدمتها 

مل للمنظومة الصحية الوطنية. كما تلتزم الحكومة بإنجاح تنزيل خارطة اإلصالح الشا

 إنعاش التشغيل ودعم السكن.  ، وكذاالطريق املتعلقة بإصالح النظام التعليمي

للثروة  و  املدر  باالستثمار  الوطيد  وارتباطها  اإلصالحات  تمويل  بخصوص 

الوزيرةوإحداث فرص الشغل،   ية: أوال، دعم  ثالث ركائز أساس  استحضرت السيدة 
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مليار درهم موزعة كما يلي:   300ما مجموعه    من خالل تخصيص  االستثمار العمومي

مليار درهم للميزانية العامة    95,5مليار درهم لصندوق محمد السادس لالستثمار،    45

وأخيرا    140,5للدولة،   العمومية  واملقاوالت  للمؤسسات  درهم  درهم   19مليار  مليار 

الترابية، الخاصثانيا    للجماعات  االستثمار  خالل    تحفيز  اململكة  من  جاذبية  تعزيز 

في االستثمارات ودوليا  بمثابة  و   ،لجعلها قطبا جهويا  اإلطار  القانون  تنزيل مقتضيات 

اإلطار  القانون  تنزيل  خالل  من  الالزمة  املالية  املورد  تعبئة  ثالثا  االستثمار،  ميثاق 

 املتعلق باإلصالح الجبائي.   

الترابية،  و  الجماعات  بتمويل  يتعلق  بأن  فيما  على  ستعمل  الحكومة  أفادت 

بعض الجماعات الترابية في  عمل  ضعف  ، مذكرة ب مليار درهم للجهات  10تخصيص  

البشرية   املوارد  بضعف  املتعلقة  اإلكراهات  من  للعديد  نظرا  الذاتية  املوارد  تعبئة 

املساطر   اتباع  في  الجماعات  هذه  بعض  انخراط  الضرائب يالضرور وعدم  لتعبئة  ة 

 املحلية املنصوص عليها في القانون املتعلق بالجبايات املحلية.

الذاتي،  و  املقاول  على  املطبق  الضريبي  النظام  السيدة بخصوص  أوضحت 

يتم إدراج ضريبة على الدخل تحجز من املنبع على رقم معامالت املقاول  الوزيرة انه س

رسم الخدمات املقدمة لنفس الزبون تحقيقا ملبدأ  درهم ب  000 50الذاتي الذي يتجاوز  

إصالح مدونة الصفقات العمومية سيمكن من تيسير ولوج كما أن    ،العدالة الضريبية

 املقاول الذاتي للطلبيات العمومية.   

أن جميع أنظمة  أكدت السيدة الوزيرة ب  ،صناديق التقاعدإصالح  بخصوص    أما

كما هو الحال بالنسبة للصندوق    2028من سنة  التقاعد ستواجه عجزا ماليا ابتداء  

 الحكومة بضرورة تنزيل هذا اإلصالح. مسجلة التزام املغربي للتقاعد، 

بخصوص تخفيف العبء الجبائي على امللزمين وكذا توسيع الوعاء الضريبي،  و 

تخفيف  لأن الحكومة مصممة على مواصلة تنزيل القانون اإلطار  ذكرت السيد الوزيرة  

الج الشركات،  العبء  على  الضريبة  أسعار  بتخفيض  امللزمين،  على  تخفيض  و بائي 

الصغرى  املقاوالت  على  الجبائي  العبء  لتخفيف  للضريبة  األدنى  الحد  أسعار 

بالنسبة للمهن    4%إلى    6%وكذا تخفيض أسعار الحد األدنى للضريبة من    ،واملتوسطة
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والدخول برسم  للتضامن على األرباحاعتماد املساهمة االجتماعية  ، فضال عن  الحرة

 . 2025و  2024و  2023سنوات 

تم رفع سقف التمويالت أوضحت السيدة الوزيرة أنه    ،املديونية وفيما يتعلق ب

إلى   درهم  60الخارجية  أمليار  إال  الزائد ،  االستعمال  بتاتا  يعني  ال  االرتفاع  هذا  ن 

ة أكبر لتعبئة حجم أعلى للقروض الخارجية، بل يهدف أساسا إلى الحصول على مرون

من هذه املوارد إذا سمحت الظروف والشروط املالية في السوق املالية الدولية بذلك.  

% من مجموع دين الخزينة 76ستبقى حصة الدين الداخلي هي املهيمنة وقد ناهزت  و 

 % فقط بالنسبة للدين الخارجي.  24مقابل  2022بمتم شتنبر  

أن نسبة مساهمة ذكرت ب  ،لى نسبة النموبخصوص تأثير القطاع الفالحي عو 

الخام   الداخلي  الناتج  في  القطاع  تتعدى معدل    (PIB)هذا  الخمس    %10,4ال  خالل 

أن القطاع الفالحي    كما  ،تأثير يبقى متحكما فيههذا الالسنوات السابقة، مما يعني أن  

طات مما  اكتسب مناعة مهمة بفضل تنويع الزراعات التي ال تتضرر كثيرا بقلة التساق

 ال يعرض نسبة النمو االقتصادي لصدمات تراجع القيمة املضافة للقطاع الفالحي. 

اآلن يبقى تضخما  بالدنا  عيشه  تالتضخم الذي    أن  اعتبرت السيدة الوزيرة  كما

من أجل مواكبة ورش الحماية ، وأنه و مستوردا وال يعكس ضغوطا داخلية لالستهالك

نزيل برنامجها االجتماعي سيتم الرفع من اعتمادات االجتماعية ورغبة من الحكومة في ت

 .مليار درهم  10صندوق دعم الحماية االجتماعية والتماسك االجتماعي ب 

الوزيرة   السيدة  استعرضت  ذلك،  عن  الرقمية  وفضال  املعطيات  حول  بعض 

التي ستعبئ   الدولة االجتماعية  املالية  لها الحكومة  تكريس  املوارد  املمكنة من جميع 

، سواء أجل تنزيل ورش الحماية االجتماعية والحد من التفاوتات االجتماعية واملجالية

الشرائية  القدرة  دعم  مجال  في  أو  املياه،  ندرة  تدبير  والتعليم،  الصحة  مجال  في 

  للمواطنين، وكذا دعم االستثمار واملقاولة.
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 السيد الرئيس المحترم،

 الوزراء المحترمون،السيدات والسادة 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون، 

 

والسادة  للسيدات  بالشكر  املنتدب  الوزير  السيد  توجه  جوابه،  معرض  في 

سياسية   ملقاربة  محطة  يعتبر  الذي  النقاش  إغناء  في  مساهمتهم  على  املستشارين 

  .واالختيارات الحكوميةملشروع قانون املالية لترجمة السياسات العمومية 

كما أفاد السيد الوزير املنتدب على أن الحكومة اختارت اإلبقاء على دعم املواد  

األولية وغاز البوتان وعدم الرجوع الى دعم املنتجات البترولية السائلة، باإلضافة الى 

 للحفاظ على استقرار أسعار النقل. دعم منهي قطاع النقل 

أن اختيار الحكومة فتح ملف الحوار االجتماعي في  على  وفي نفس السياق، أكد  

الحوار   مأسسة  الى  مشيرا  بالتزاماتها،  وفاءها  مدى  عن  يعبر  الراهنة،  الظرفية  ظل 

 . مليار درهم  9,2االجتماعي الذي بلغت كلفته 

وفيما يخص دعم القدرة الشرائية للمواطنين، أكد على أن الحكومة اختارت 

،  الجفاف  ماليير درهم ملواجهة آثار  10تعبئة  ، و والكهرباء  عدم الرفع من فواتير املاء

 لتخفيف من وطأة وحدة االزمة على الوضعية االقتصادية لبالدنا.مما سيساهم في ا

نسبة تسجيل  تم  قد  أنه  أفاد  التضخم،  معدل  شهر  6,1% وبخصوص  نهاية  في 

، معتبرا  15%و   10%شتنبر، مشيرا الى ان بعض الدول قد سجلت معدالت تتراوح بين  

أن االزمة ليست أداة لتبرير سياسة معنية، بل هي واقع يتأثر به الجميع في كل بلدان 

ورش   تنزيل  بخصوص  إضافية  مجهودات  بذل  الحكومة  اختيار  على  مؤكدا  العالم، 

 الحماية االجتماعية. 

على اعتماد الحكومة للسجل االجتماعي املوحد،   املنتدب  أكد السيد الوزير  كما

كآلية الستهداف الفئات الهشة املستحقة لدعم، في إطار الورش امللكي املتعلق بتعميم  

   .الحماية االجتماعية
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وبخصوص إصالح قطاعي التعليم والصحة، أوضح أن الحكومة في ظل الظروف 

  100تخصيص مبلغ  وجه في إصالح القطاعين الحيويين، بلتالحالية الصعبة اختارت ا

مليار درهم، أي بمعدل ثلث نفقات امليزانية لفائدة قطاعي الصحة والتعليم، معتبرا  

ان االشكال ال يكمن باألساس في عدد املناصب املالية املفتوحة بقدر ما يهم عدد األطر 

تصار فقط على اصالح الضريبة تحسين دخل االجراء لن يتحقق عبر االق، وأن  املكونة

نسبة   أن  مبرزا  الدخل،  و  55%على  االجراء  من 86% من  معفية  املتقاعدين  من 

الحكومة الزيادة في األجور، عبر استكمال كل  ، مؤكدا على اختيارعلى الدخل  الضريبة

 قطاع لروافد إصالحه، مذكرا أن قطاع الصحة والتعليم قد استوفى مراحله األخيرة. 

الوزير السيد  املناظرة   املنتدب  وفيما يخص اإلصالح الضريبي، ذكر  بمخرجات 

الوطنية حول الجبايات املتعلقة بفرض سعر موحد للضريبة على الشركات، أما فيما  

ثالث  وجود  الى  أشار  فقد  البترولية،  الشركات  على  استثنائية  بفرض ضريبة  يتعلق 

شركة املتبقية ال تسجل أية أرباح،    26شركات كبرى هي التي تسجل أرباح في حين أن  

 شركة في هذا املجال، مؤكدا على صعوبة تضريبها بشكل مباشر.  29من أصل 

 

 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون، 
 

، انكبت اللجنة على دراسة 2023مشروع قانون املالية لسنة  دراسة مواد    في إطار

 مختلف التدابير الجمركية والضريبية واملقتضيات املتعلقة بامليزانية.

التي تم   واإلجتماعية  املالية واإلقتصادية  إن القضايا الكبرى املرتبطة بالجوانب 

مواد   مناقشة  إطار  في  بشأنها  من  التداول  األول  لسنة  الجزء  املالية  قانون  مشروع 

تمت ترجمتها إلى مقترحات    والتي تجدونها مفصلة ضمن محتويات هذا التقرير،  ،2023

مستشارا  و البرملانية    اتواملجموعمختلف الفرق  و   الحكومةتعديالت قدمت من طرف  
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خص الجزء  ت  تتعديال   7  ،تعديال  340  والتي بلغ عددها  غرباالتحاد الوطني للشغل بامل

  كما يلي:  نوردها، الثاني من مشروع قانون املالية
 

 

 

 الجزء الثاني(  انهم تعديالن ي) تعديالت 10: الحكومة

 تعديال 42: فرق االغلبية  

 )تعديالن يهمان الجزء الثاني(   تعديال  35:  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفريق الحرك

 تعديال  25: ي ــــــــــــــــــــــالفريق االشتراك

 الجزء الثاني(  ان يهم ن)تعديال  تعديال  59: فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب

    43: فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

 تعديال   31: لــــــــــــــــــــــــــــــ ربي للشغ ـــــــــــــــــــــاد املغــــــــــــــــاالتح فريق

    تعديالت 5: مجموعة الدستوري الديمقراطي االجتماعي 

 الجزء الثاني(  )تعديل يهم تعديال  36: مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

 تعديال  34: ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالة االجتماعي ـــــــــــــــــــــمجموعة الع

 تعديال  20:  مستشارا االتحاد الوطني للشغل باملغرب 

 

 4املادة  رت  ــــــاستأث  ،وعة من املواضيعـالت حول مجمـــديـــ ت هذه التعـــوقد انصب

من املدونة العامة للضرائب من مشروع قانون املالية   6من مدونة الجمارك واملادة  

 أثناء دراستها. بالنصيب األكبر

  والــــــــــــــــا مطـــــــــــــاجتماع  2022  دجنبر  3  سبتال  يوم  ة ـــــــــــــت اللجندــــــــــهذا، وقد عق

للبت  عمل،    ةساع  8استغرق   الجزء  خصص  التعديالت والتصويت على مواد  في 

 . 2023لسنة  املالي األول من مشروع القانون 

، وتـــــــــــــم رفض الـــــــــــــتعدي  60ة من طرف اللجنة  ـــــــــــــغ عدد التعديالت املقبولــــــــــــــوبل

 . من طرف مقدميها تعديال 228تم سحب ، فيما تعديال 45

مواد   وعلى  املقدمة  التعديالت  على  اللجنة  صادقت   القانون   شروع موقد 

 وأبوابه وفق جدول التصويت املرفق بهذا التقرير.
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من   األول  الجزء  وعند عرض  رقم  هذا،  املالية  قانون  للسنة   50.22مشروع 

 على التصويت، وافقت عليه اللجنة معدال بالنتيجة التالية: 2023املالية 

افقـون   11 : املو

 3 املعارضون:

 1: املمتنـعون 

 

 اللجنة  مقرر 

 ابد بادلع                                                                                 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 عرض السيدة الوزيرة

 
 















































































 
 

 
 ملخص املناقشة العامة 
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 ملخص المناقشة العامة 
 

تشكل املناقشة العامة ملضامين ومقتضيات مشروع القانون املالي فرصة سنوية  

ومحطة هامة تمكن السيدات والسادة املستشارين من الوقوف على برامج وإنجازات  

وتقييم  يواجهها،  التي  التحديات  ومواجهة  الوطني  باالقتصاد  للنهوض  الحكومة 

مها الفعلي بالتوجيهات امللكية السامية  االختيارات التنموية التي تعتمدها، ومدى التزا

البرنامج   في  الواردة  الكبرى  وبالتوجهات  هللا  نصره  السادس  محمد  امللك  لجاللة 

اآلراء  ،  الحكومي مختلف  وبسط  العمومية،  السياسة  حول  ملسائلتها  مناسبة  وكذا 

 واملواقف حول السياسة االجتماعية واالقتصادية املتبعة من طرف الحكومة.

لتركيبة مجلس املستشارين السياسية، اإلقتصادية واإلجتماعية والنقابية ويبقى  

دور متميز في دراسة مشروع القانون املالي وإضفاء الطابع املحلي والجهوي على نقاش 

مالحظات   عدة  وإبداء  الرئيسية  اإلشكاالت  من  مجموعة  طرح  تم  إذ  مضامينه، 

السيا املواقف حول  للحكومة وطبيعة  واقتراحات وتسجيل مجموعة من  العامة  سة 

 توجهات وأهداف مشروع قانون املالية. 

املستشارين   والسادة  السيدات  قبل  من  عنها  املعبر  واملواقف  اآلراء  الى  وبالنظر 

والتي تعكس انتماءاتهم وتوجهاتهم الحزبية والنقابية من املقتضيات الواردة في مشروع 

باع التقسيم املنهجي  تمالية بها تقتض ي إ، فإن اإلحاطة اإلج2023قانون املالية لسنة  

 التالي: 
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 شروع قانون املالية؛ عداد مالسياق العام ل  •

 الفرضيات التي انبنى عليها مشروع قانون املالية؛  •

 ؛الصالح الضريبيمحور  •

 ؛ املالي حور امل •

 املحور االقتصادي؛ •

 محور االستثمار؛  •

 املحور االجتماعي.  •
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 قانون املالي الالسياق العام لعداد مشروع  

رقم   املالية  قانون  ملشروع  العامة  املناقشة  إطار  املالية    50.22في  ، 2023للسنة 

أزمة ارتفاع    وكذاالسياق الدولي االستثنائي املوسوم بالاليقين،  استحضر املتدخلون  

األسعار في املواد الغذائية والطاقية، وارتباك سالسل االمدادات العاملية إبان الحرب 

االقتصادية واالجتماعية    19-تداعيات جائحة كوفيد  فضال عنالروسية،    -األوكرانية

و  الوطني  كذاوالصحية.  الوطني   من خالل الصعوبات  السياق   التي يعرفها االقتصاد 

 زمة املاء، وارتفاع أسعار املحروقات. بسبب الجفاف وأ

حقق ملا  واالعتزاز  الفخر  عن  املتدخلون  عبر  ذلك،  على  الدبلوماسية تعالوة  ه 

املغربية من انتصارات ونجاحات في ظل املجهودات املبذولة من طرف صاحب الجاللة 

امللك محمد السادس نصره هللا وأيده من خالل الدعم املتزايد من قبل بلدان مهمة 

لمبادرة املغربية للحكم الذاتي، وفي هذا الصدد، تمت اإلشادة بالقرار الجديد  مؤثرة لو 

رقم   االمن  ومصداقية  2654ملجلس  واقعية  يكرس  للحكم  ا  الذي  املغربية  ملبادرة 

 ألطروحات املتجاوزة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.ا واقعيةعدم و الذاتي، 

املناسبة وتقدير وبهذه  إجالل  بتحية  املستشارون  والسادة  السيدات  توجه   ،

والدرك امللكي والقوات املساعدة ورجال للقوات املسلحة امللكية وقوات االمن الوطني  

 الوقاية املدنية على ما يقدمونه من تضحيات جسام للحفاظ على أمن واستقرار بلدنا. 

امل  يدعدالاستعرض    كما اإلجراءات  من  أهمية  اتخذتها  تدخلين  التي  والتدابير 

كوفيد  الحكومة تداعيات جائحة  من  للتخفيف  عمرها  من  األولى  السنة  ،  19-خالل 

البرنامج الحكومي املتعاقد عليه، ومواكبة   علىمؤكدين عزم الحكومة   تفعيل وتنزيل 

امللك، توجيهات   أزمة  جاللة  مواجهة  في  الحكومة  بمجهودات  التنويه  تم  ارتفاع    كما 

اقتصادية في نفس   -  والحفاظ على التوازنات املاكرو  األولية واملحروقات، أسعار املواد

 .الوقت
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أخرى   مداخالت  اعتبرت  طابع    وباملقابل،  عليه  يغلب  املالية  قانون  مشروع  أن 

املنجزة عاجزة عن إخراج  ان اإلجراءات  ، و اقتصادية  -الحفاظ على التوازنات املاكرو  

وضعية   من  الوطني  في االقتصاد  الوبائية  االزمة  تداعيات  جراء  املتفاقمة  الهشاشة 

غياب وصفة متكاملة بإجراءات عملية وحلول آنية إلشكاليات وإكراهات واختالالت 

الوطنية االقتصادية  السياق،  .املنظومة  هذا  التأكيد    وفي  الجفاف أتم  وضعية    ن 

 الحكومة.ت عن اختيارات الروسية عر   - األوكرانية الحربو  19- وكوفيد
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 التي انبنى عليها مشروع قانون املالية   الفرضيات
 

انبنى التي  الفرضيات  أن  االشارة  واقعية   تمت  املالية  قانون  مشروع  عليها 

على  ومبنية  الدولي  الواقع  مع  مقارنة  ودراسات  مرجعيات  على  وتعتمد  وموضوعية، 

أرقام ومعطيات دولية يصدرها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خالل احتساب  

 نسبة النمو ونسبة التضخم. 

اخرى  مداخالت  اعتبرت  اأ  وباملقابل،  التي  واملؤشرات  الفرضيات  عليها  نن  بنى 

هذه  مشروع قانون املالية غير واقعية ومتجاوزة وصعبة التحقيق، مبرزين أن جميع  

، وال توقعات ومعطيات 2022الفرضيات لم تأخذ بعين االعتبار تجربة السنة املالية  

 األسواق العاملية.

عليها الحكومة  ي أسست وفي نفس السياق، تم التساؤل عن الدراسات العلمية الت

ر  حصو   4%و  منوتحديد نسبة ال  2%في  قانون املالية السيما معدل التضخم   مشروع

من الناتج الداخلي الخام. وكذا عن جدوى االستمرار في    4,5%نسبة عجز امليزانية في  

اعتماد نموذج الفرضيات املغلقة بدل اعتماد سيناريوهات تضع حدود دنيا وحدود 

 قصوى لهذه املؤشرات.

في سياق عاملي صعب وفي   4%كما تم التساؤل عن كيفية تحقيق نسبة النمو في  

طر  في  الداخلي  الطلب  أن  تؤكد  وطنية  مؤشرات  التراجع،    هيقظل  بعين  نحو  اخذا 

من األسر املغربية تعاني 81 % املندوبية السامية للتخطيط كون   احصائيات  االعتبار

أن حصر معدل التضخم في نسبة    مع االشارةمن تدهور كبير في وضعها االجتماعي،  

سنة    %2 أن    2023في  خصوصا  الصعب  العاملي  السياق  ظل  في  التحقيق  صعب 

من سعر   الرفع  مع  حتى  تتراجع  لم  العالم  دول  من  كبير  عدد  في  التضخم  مؤشرات 

)خارج أسعار   5%   هو  2023الفائدة، معتبرين أن معدل التضخم العاملي املرتقب سنة  

 الطاقة(.
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تم االستفسار عن كيفية    ،4%وفيما يرتبط بفرضية تحقيق نسبة النمو املحدد في  

برفع  بنك املغرب    قرارمستوى نمو االقتصاد الوطني في ظل  تحقيق هذه النسبة على  

 سعر الفائدة. 

مليون قنطار من محصول الحبوب، تساءل عدة    75  وفيما يتعلق بفرضية تحقيق

موضوعيتها   مدى  حول  السنة  وصال متدخلين  باستمرار  توحي  مؤشرات  ظل  في  بتها 

التساقطات   تأخر  مع  الجاري  املوسم  خالل  املسجل  املستوى  نفس  على  الفالحية 

 املطرية وفي ظل االجهاد املائي للفرشة املائية والتقلبات املناخية.

دوالر للطن، تمت    800وفيما يخص فرضية متوسط سعر غاز البوتان املحدد في  

 الاليقين. ب املتسمالدعوة الى توخي الحذر في اعتمادها، نظرا للوضع الدولي 

، أشار عدة متدخلين أن االقتصاد 2%وفيما يهم فرضية حصر نسبة التضخم في  

اع نسبة الفائدة التي عرفتها العاملي يتجه نحو الركود بسبب استمرار التضخم وارتف

جل االبناك العاملية، معتبرين أن تحقيق هذه الفرضية صعب في ظل سياق دولي يعرف 

املحروقات أسعار  سي  ارتفاع  مما  الدولية،  األسواق  في  األولية  على  نواملواد  عكس 

 اد الوطني. صاالقت

املتدخلين أن رصد اعتمادات مالية إضافي  اعتبر ذلك،    علىعالوة   لفائدة  أحد  ة 

صدقية  مستوى  بضعف  يوحي  تعديلي  مالي  قانون  الى  اللجوء  دون  العامة  امليزانية 

في   الحكومة  عليهما  استندت  اللذان  التضخم  ومعدل  النمو  نسبة  التوقعات السيما 

أيضا أن يسري على فرضيات وتوقعات   السابق، معتبرا أن هذا يمكن  املالي  القانون 

 مشروع قانون املالية الحالي. 

مالي و قانون  الى  الحكومة  لجوء  عن سبب عدم  االستفسار  تم  االتجاه،  ذات  في 

 .  2022تعديلي بسبب تغيير الفرضيات التي انبنى عليها قانون املالية لسنة 
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 محور الصالح الضريبي
 

يجسد التنزيل   2023تدخلين أن مشروع قانون املالية لسنة  امل  العديد مناعتبر  

  ين ، مستدلباإلصالح الجبائياملتعلق    69.19رقم    اإلطار-التدريجي ملقتضيات القانون  

فيما يخص الضريبة على الشركات، كما   موحدفي ذلك بالتوجه التدريجي نحو سعر  

االقتصادي والفاعلين  للمستثمرين  مستقبلية  رؤية  يعطي  و أنه  في  ين  تحسين  يساهم 

  مناخ األعمال.

إجراءات أي  تدخلين أن مشروع قانون املالية لم يتضمن  وباملقابل، يرى بعض امل

العبء  الصالح  اإل تهم   تخفيف  إلى  يسعى  ال  وانه  الضريبية،  العدالة  ضريبي وتحقيق 

املناظرة   توصيات  أغفل  أنه  كما  واملتوسطة،  الهشة  الطبقات  على  الثالثة الضريبي 

اإلجراءات الضريبية املتضمنة في مشروع قانون    أن. معتبرين  الوطنية لإلصالح الجبائي

الضريبة مقارنة    من مقداراملالية تخدم أساسا الشركات الكبرى، من خالل التخفيف  

واملتوسطة،  مع الصغرى  القيمة  مقدار  في    الزيادةمقابل    الشركات  على  الضريبة 

علىاملضافة،   وعدم  املقا  وكذا  املنهي،  وعدم   لتزاماالول  الجبائية،  النفقات  بتقليص 

 إرساء الضريبة على الثروة املنتجة. 

ضرورة توسيع الوعاء الضريبي، من خالل اعتماد مقاربة    وقد تمت اإلشارة الىهذا،  

فعالة ومحفزة من أجل اإلدماج الفعلي للقطاع غير املهيكل، وفتح ورش إصالح شمولي  

 مدونة الجمارك وإصالح الضريبة على الشركات. ملدونة الضرائب و 

املالية من  قانون  في مشروع  الواردة  الجبائية  ثمن عدة متدخلين اإلجراءات  وقد 

املتعلق   اإلجراء  مدى  قبيل  على  التدريجي  الضريبة    4بالتخفيض  لسعر  سنوات 

ء  ، واإلجرا 10%الى    15%املحجوزة في املنبع على عوائد األسهم وحصص املشاركة من  

املرتبط باإلعفاء من رسم االستيراد على عدد من األدوية واملنتجات الصيدلية املعدة 

التكلفة، والباهظة  املزمنة  األمراض  لعالج  السياق،    خصوصا  هذا  أحد    طالب وفي 

كما تم تثمين    .املتدخلين بإعفاء املستلزمات الطبية من الضريبة على القيمة املضافة
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اع بإعادة  املتعلق  والدخول اإلجراء  األرباح  للتضامن على  املساهمة االجتماعية  تماد 

 . 2023-2024- 2025برسم سنوات 

املضافة من أجل الى    الدعوةتمت  من جهة أخرى،   القيمة  الضريبة على  إصالح 

الحفاظ على الحياد الضريبي، وكذا إلى استقرار التشريع الضريبي، فضال عن تفعيل 

 املصرحين عبر وسائل التقاطع للحد من عدم التصريح.أدوات مراقبة األشخاص غير 

الفواتير    وكذاش والتهرب الضريبي،  غبمحاربة ال  تمت املطالبةباإلضافة إلى ذلك،  

درهم من عائدات الضريبة    ليارم  8  عن  ال تقل قيمته  الصورية التي تضيع على الدولة ما

ريبة على الدخل والتي  على القيمة املضافة دون احتساب الضريبة على الشركات والض

 مليار درهم.50بمبلغ تقدر 

، تمت املطالبة بتسريع إصالحها عبر دمجها وجمعها  وفيما يتعلق بالجبايات املحلية

 .في ضريبتين، ضريبة على العقار وضريبة على النشاط االقتصادي 

عقلنة   الى  املتدخلين  أحد  دعا  الضريبية،  باإلعفاءات  يرتبط  التحفيزات وفيما 

 ئية وتعزيز املراقبة القبلية لإلعفاء الضريبي.الجبا

بنسبة   املنبع  من  لالقتطاع  الشركات  إخضاع  أن  اإلشارة  تمت  ذلك،  عن  فضال 

تسيير    10% على  وستؤثر  الضريبي  للنظام  الخاضعة  الشركات  منه  إجراء ستتضرر 

 .وضعية ماليتها بسبب هذا االقتطاع

بعض الشركات التي تمكنت من  كما تمت املطالبة بفرض ضريبة استثنائية على  

تحقيق أرباح مهمة في بعض القطاعات واملواد التي عرفت أثمنتها ارتفاعات صاروخية  

 وغير مسبوقة. 
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 املالي  املحور 
 

قانون املالي نحو فتح وتبسيط ولوج  التم التساؤل عن سبب عدم توجه مشروع  

البحث وتنويع مصادر تمويلها، وعن   الرساميل، قصد  إلى سوق  املتوسطة  املقاوالت 

الوطني   الرأسمال  إخراج  على  تساعد  تدابير  اعتماد  اعدم  االستثمارية، إلى  لسوق 

سقوط   دون  بالخارج  القاطنين  املغاربة  أموال  األموالفي  وجلب  تبييض  مع شبهة   ،

 . إشكالية تهريب األموال إلى الخارجة إلى سن تدابير لحل الدعو 

الحكومة تمت مطالبة  تقييم    وقد  التوظيف  لبإجراء  لهيئات  املبتكرة  لتمويالت 

بسبب  الدولة تدابير حازمة اتجاه القطاع البنكي،    وباتخاذ،  (OPCI)الجماعي للعقار  

العهد   غياب مواكبة األبناك للعديد الحديث  الشباب  اتجاه  الحكومية  املبادرات  من 

مع التساؤل عن دور القطاع البنكي في تمويل املقاوالت، السيما املقاوالت   باملقاوالت،

 .الذاتي الصغرى واملتوسطة وتشجيع املقاول 

أن التصنيف االئتماني يعد عنصرا محددا، لضمان تم التأكيد  من جهة أخرى،  

للت وعادي  سلس  في  ولوج  خاصة  العاملية،  األ مويالت  التساؤل  سواق  ضوء  مع  على 

لبالدنا لدى 2022املعطيات االقتصادية لسنة   التصنيف  الحفاظ على  ، عن كيفية 

 وكاالت التصنيف االئتماني املرجعي. 

وعن الجهود التي تقوم بها الحكومة السترجاع خط الوقاية والسيولة الذي يعتبر 

في للمستثمرين  أساسية  السيادي   ضمانة  السند  في  للثقة  األموال  رؤوس  أسواق 

جماع إل   بالنظر  االئتماني،بتقرير حول التصنيف    تمت املطالبة بمد اللجنةالوطني،  

بامتياز،   اقتصادية  كوجهة  املغرب  تصنيف  على  التصنيف  السياق  وكاالت  هذا  وفي 

أشهر من    6االحتياطات من العملة الصعبة في مستوى يعادل    تمت اإلشادة باستقرار 

 الواردات.

امليزان  من  جانبواعتبر   العجز  أن  واالقتراض  ياملتدخلين  املالية  والتوازنات  اتي 

وأصبحت مهمته إرجاع خدمة الدين حيث   امليزانية،في  وبنيوي أصبحت معطى هيكلي 

مشروع قانون املالية كالسيكي والزال ، وأن  ال يبقى سوى هامش بسيط لالستثمارات
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تمت الدعوة إلى إصالح وفي هذا اإلطار،    ،قانون التنظيمي للماليةبعيدا عن قواعد ال

الفرضيات التي يبنى وضع  على منهجية    ي اتجاه التنصيصفالقانون التنظيمي للمالية  

 عليها مشروع قانون املالية.

اعتبر  حين  أخرى   تفي  في  أ  مداخالت  املديونية  على  الحفاظ  الناتج    %70ن  من 

مديونية منتجة  لتحقيق  هو في حد ذاته إنجاز تقوم به الدولة    « PIB »الداخلي الخام  

 .العملة الصعبة واملوازنة بين الدين الداخلي والخارجي في إطار التعامل مع احتياط

الحكومة   بتوجه  اإلشادة  للوظيفة    نحووتمت  الفعلي  التنشيط  على  التركيز 

ية للدولة عبر نظامها الجبائي والتحويالت املالية لدعم القدرة  التوزيعية للسياسة املال

االجتماعية،   الفئات  بعض  واستهداف  الىالشرائية،  اإلشارة  الوظيفة    مع  أهمية 

الجبائي،   بالنظام  القصير  والتي تقاس على املدى  للدولة،  املالية  التوزيعية للسياسة 

املدى   على  أما  االجتماعية،  الحماية  بمستوى  املتوسونظام  فتقاس  والطويل  ط 

 االستثمار في قطاع الصحة والتعليم وبضمان املشاركة في إنتاج الثروة. 
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 االقتصادي  املحور 
 

بالتدابير أشاد خاللها السادة املستشارين  شكلت مناقشة هذا املحور فرصة  

سنة   خالل  الحكومة  طرف  من  القدرة    2022املتخذة  على  الحفاظ  الشرائية بغية 

تخصيص   قبيل  من  البوتان،   16للمواطنين  غاز  أسعار  لدعم  موجهة  درهم  مليار 

مليار درهم،    3,2  بمبلغ  السكر، والدقيق، وتخصيص دعم استثنائي لفائدة منهي النقل

، وأداء مستحقات الضريبة على القيمة  السياحي مليار درهم إلنعاش القطاع    2ومبلغ  

سنة   خالل  املتأخرة  ضخ    2022املضافة  البرنامج   13عبر  وإطالق  درهم،  مليار 

مليار درهم، معتبرين أن هذه التدابير أدت إلى   10ـ  االستعجالي للحد من أثار الجفاف ب

 صمود االقتصاد الوطني.

التضخم حيث وصل  في معدل  التحكم  إلى  اإلشارة  تمت  ذلك،  إلى  باإلضافة 

سنة    8,3% شتنبر  امليعتقليص  وكذا  ،  2022نهاية  من  جز  الناتج   %5,9زانية  من 

 . 2022سنة  %5,3إلى  2021الداخلي الخام سنة 

، أبرز أحد املتدخلين أن االقتصاد الوطني عرف خالل صيف  وفي نفس االتجاه

ورواج  2022سنة   الداخلية،  السياحة  عجلة  تحريك  نتيجة   انتعاشا 
 
توافد    ا عقب 

وت الجفاف  تداعيات  مستحضرا  بالخارج،  املقيمين  املضافة  املغاربة  القيمة  راجع 

 للقطاع الفالحي اقتصاديا.

تثمين التدابير املتخذة لتدبير أزمة املاء، وفيما يرتبط بتعزيز األمن املائي، تم  

 مليار درهم.  10مع التنويه بإطالق البرنامج االستعجالي للحد من آثار الجفاف بمبلغ 

مناستعرض  كما   كوفامل  العديد  جائحة  تداعيات  تأثير  ،  19-يدتدخلين 

الروسية   املحروقات -والحرب  األولية،  للمواد  الدولية  األسعار  على  األكرانية 

  2022واللوجستيك، متوقعين أن تعرف مجموعة من املناطق في العالم برسم سنتي  

اليورو    2023و بمنطقة  ذلك  في  مستدلين  االقتصادي،  نموها  مؤشرات  في  تراجعا 

يرة النمو االقتصادي من تيشهد انتقال و   الشريك االقتصادي األساس ي للمغرب، الذي 

 .2023سنة  %1,6ثم إلى نسبة  2022سنة  %2,6إلى  2021سنة  %5,3نسبة 
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وقد أبرز أحد املتدخلين أن مجموعة من املؤشرات االقتصادية عرفت تحسنا  

خالل هذه السنة، ال سيما املداخيل الضريبية والجمركية وعائدات املكتب الشريف  

للفوسفاط، وفي املقابل ارتفاع صادرات مجموعة من القطاعات كالسيارات، الطيران،  

 والصناعات الغذائية، مما يوحي أن الوضعية املالية غير مقلقة. 

سنة   الوطني  لالقتصاد  القوي  التباطؤ  املتدخلين  أحد  أن  و ،  2022وسجل 

هناك إيجابيات مثل  السياق االقتصادي الدولي يعاني من عدة اكراهات، مشيرا إلى أن  

إعادة    وذلك من خاللالبرميل مما يقتض ي االستثمار في البنية التحتية،    سعرانخفاض  

 تشغيل مصفاة "السامير".

ثانية،   جهة  االستفسارمن  تنظيم   تم  تستهدف  إجراءات  غياب  سبب  عن 

  تمت املطالبة، وارتباطا بذلك،  القطاع غير املهيكل وإدخاله في املنظومة االقتصادية

بدعم املقاوالت الوطنية املصدرة وتقوية قدرتها التنافسية وجعلها رائدة لعالمة "صنع 

التي تحد من قدرتها  العالم في ظل هذه الظرفية الصعبة  في املغرب" في جميع أنحاء 

 التنافسية. 

" و وتسيلأجراء تقييم وإدخال إصالحات على برنامج " الى إ   الدعوةوقد تمت  

الصناعي   التسريع  قطاع  "  "،  2025-2021"مخطط  لتثمين  الجديدة  االستراتيجية 

 . "مخطط الجيل األخضر" و "،  2023- 2021الصناعة التقليدية 

االقتصادية   القطاعات  من  العديد  في  املنافسة  بضمان  املطالبة  تمت  كما 

كلية التي يعاني مع اإلشارة إلى أن أحد األعطاب الهي  ،والتصدي ألي احتكار أو تركيز

االقتصادية  القطاعات  من  العديد  في  املنافسة  هشاشة  هو  الوطني  االقتصاد  منها 

، وفي  الحيوية، فضال عن الدعوة إلى حماية املستهلك وزجر الغش والجشع واملضاربات

اعتبر أحد املتدخلين أن الجهات املسؤولة على ضمان املنافسة لم تتخذ السياق ذاته  

املنا  األساسيةاإلجراءات  الغذائية  املواد  ألسعار  الصاروخي  االرتفاع  من  للحد  ، سبة 

 عدم فعالية آليات املنافسة الحرة في ضمان تنافسية حقيقية بين الفاعلين. فضال عن  
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أي  لم يتضمن    2023أحد املتدخلين أن مشروع قانون املالية لسنة    اعتبركما  

الزيادة العامة في األجور وتخفيض  إجراء لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين من قبيل  

 الضريبة على القيمة املضافة وتسقيف أسعار بعض املواد األساسية.

ال يقدم   2023أن مشروع قانون املالية لسنة  تمت اإلشارة إلى، أخرمن جانب 

أجوبة حقيقية عن املشاكل الرئيسية لالقتصاد الوطني وفي مقدمتها السيادة الطاقية، 

املائي واألمن الغذائي، إذ لم تتخذ إجراءات دقيقة واستباقية من خالل  وإشكالية األمن  

 سياسات عمومية وتشاركية. 

كما تم التساؤل عن اإلجراءات الحكومية املتخذة لضمان مخزون وطني من 

 املواد الغذائية والطاقية والصحية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2023للسنة املالية  50.22مشروع قانون املالية رقم   مجلس املستشارين  -  البرملان لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية    

14 

 

 االستثمار محور 
 

يعد إطارا واعدا    2023سنة  لالية  املتدخلين ان مشروع قانون  امل  العديد من   اعتبر

من   أن  مبرزين  لالستثمار،  مرتكزاتهومحفزا  دعم   بين  عبر  الوطني  االقتصاد  إنعاش 

من  قامت به الحكومة  الكبير الذي    االستثماري   التنويه باملجهود  حيث تماالستثمار،  

تعلقة بارتفاع أسعار املحروقات  املزمة  ، بالرغم من األ مواصلة األوراش الكبرى   خالل

األولية املواد  تم  ،  وأسعار  االستراتيجية  إذ  األولويات  تحقيق  نحو  االستثمار  توجيه 

توزيع   في  املجالية  العدالة  تحقيق  نحو  والسير  الشغل  فرص  بخلق  واملتعلقة  للبالد 

 االستثمار ودعم املقاولة.

  300  ـبستثمار العمومي واملقدر  املتدخلين أن الغالف املالي لال   أحدأشار    باملقابل،

ذلك   في  بما  درهم  سنة  امليار  برسم  لالستثمار  السادس  محمد  ستثمارات صندوق 

شقيه  2023 في  العمومي  الدين  نفقات  لتضمنه  نظرا  صاف،  غير  استثمارا  يبقى 

الداخلي والخارجي، مبرزا أنه رغم أهمية املجهود االستثماري املبذول لسنوات إال أنه  

رب يتم  املتوقعة،  لم  باملردودية  أنهطه  الشغل    كما  مناصب  خلق  على  ينعكس  لم 

 وامتصاص البطالة.

الدعوة   تمت  تعزيز جاذبية االستثمار،  اإلدارةوفيما يخص  وتوطيد   الى إصالح 

أفق   في  الرقمنة  والنظام   االنتقالخيار  العدالة،  نظام  ورش  استكمال  مع  الرقمي، 

البنكي النظام  وإصالح  وتأهيل فضال.  الجبائي،  التحتية  البنية  مشكل  معالجة  عن   

الضغط   وتخفيض  البشري،  تحفيزات    والولوج  الجبائي،العنصر  تقديم  للعقار، 

 يم أثر مشاريع االستثمار. يضريبية، وكذا تتبع وتق

،  إصالح املراكز الجهوية لالستثمارضرورة  أجمع املتدخلون على  من جهة ثانية،  

تقديم املساعدة للمستثمرين املغاربة واألجانب، ومواكبتهم باعتبارها دعامة رئيسية في  

 في الحصول على الرخص الضرورية للمشاريع االستثمارية. 

دعوة الحكومة إلى ضرورة    تمت،  املجاليةوبغية تكريس العدالة    ،تجاهاالوفي ذات  

  العمل على نهج سياسة العدالة املجالية في إنجاز مشاريع الطاقات املتجددة وتطوير 
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الطاقية،   املناطق واعتماد  النجاعة  بعض  في  والنقل  الضريبة  في  تفضيلية  مقاربة 

الجهات  حساب  على  جهوي  محور  منها  يستفيد  العمومية  امليزانية  كون  الهامشية، 

اإلطار،  األخرى  هذا  وفي  املطالبة  ،  االستثمار    باإلنصافتمت  توزيع  في  والعدالة 

في بلوغ تنمية مجال  ،العمومي  أكبربإيالء عناية  و ية متوازنة بين الجهات،  بما يساهم 

توزيع االستثمار العمومي بين    كيفيةحول  بالقرى واملناطق النائية، كما تم االستفسار  

فضال عن التأكيد على ضرورة عقد شراكات بين القطاع العام ،  مختلف جهات اململكة

ددة أو التنمية والخاص والجامعات الوطنية سواء تعلق األمر بمجال الطاقات املتج

 املستدامة.

ع املبادرة الفردية وتيسير يتشجلكما تمت املطالبة بضرورة سن تدابير إضافية  

وأن  األجنبي خصوصا  لالستثمار  اململكة  جاذبية  إغفال  دون  التمويل،  إلى  الوصول 

لالستثمار  الثلث  مقابل  الثلثين  نسبة  إلى  الخاص  االستثمار  يتحول  أن  هو  الرهان 

 . 2038الي في أفق سنة العمومي الح

كما تمت اإلشارة إلى أن التشريع املغربي يسهل عملية خلق املقاولة أو الشركة، 

 إال أن عملية التصفية معقدة. 

الى   الدعوة  تمت  باملغرب،  االستثمار  على  العالم  مغاربة  بتشجيع  يرتبط  وفيما 

بلدهم األم، وإعداد  ضرورة تحفيزيهم عبر آليات من شأنها تعزيز استثمار هذه الفئة في  

   تصور حول الكيفية التي يجب التعامل بها معهم ورفع العراقيل التي يعانون منها.
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االجتماعي  املحور   
 

االجتماعية،   الحماية  بتعميم  املرتبط  امللكي  الورش  املتدخلون  بجرأة و ثمن 

ورش وتعميم التغطية الصحية، ووفاء هذا اليرة تنزيل  تالحكومة في العمل على تسريع و 

مواصلة ل  طبقاالحكومة   وكذا  العمومية،  الصحة  ميزانية  بتعزيز  الحكومي  برنامجها 

العمل على تجويد الخدمات العمومية في مجال و   ،تأهيل املنظومة الصحية الوطنية

 الصحة.

قص في  القطاع الصحي السيما الن ايعاني منه كما تمت اإلشارة الى اإلكراهات التي

في الغالف املالي املخصص لوزارة    %20املوارد البشرية واللوجستيكية، وأنه رغم زيادة  

من امليزانية العامة للدولة، وما زالت    %7إلى    %6الصحة إال أنها الزالت تراوح مكانها من  

 من امليزانية العامة. %11بعيدة عن معايير منظمة الصحة العاملية واملحددة في 

امل  تمت  الحفاظ  كما  الخاص، مع  بالقطاع  طالبة بوضع خريطة صحية خاصة 

كآلية   ستدامةاال على   الزكاة  صندوق  تفعيل  خالل  من  االجتماعية  الحماية  وتمويل 

 إضافية لتنزيل ورش تعميم الحماية االجتماعية.

في  االشتراكات  مليار درهم في هذا املشروع لتحمل    9,5كما تم التنويه بتخصيص  

الصحية   واجبات  التغطية  أداء  على  القادرين  غير  لألشخاص  بالنسبة  االجبارية 

  3ماليين طفل من العائالت الهشة والفقيرة على الخصوص و   7االشتراك، وباستفادة  

التعويضات   من  التمدرس  سن  في  أطفال  وبدون  هشاشة  وضعية  في  أسرة  ماليين 

 العائلية.

اعتماد   املتدخلين  أحد  اقترح  السياق،  ذات  بالحماية وفي  خاص  مالي  قانون 

 االجتماعية على غرار ما هو معتمد في بعض الدول.

وفيما يرتبط بإصالح أنظمة التقاعد، تم التنويه باملقاربة الجديدة املعتمدة في 

جل التخفيف من أزمة الصندوق  أورش إصالح أنظمة التقاعد واإلجراءات املتخذة من  

للتقاعد، تمت  املغربي  ب  كما  منظور  في  سراع  اإل املطالبة  وفق  التقاعد  أنظمة  إصالح 
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ض ي إلى تنزيل  فيو فقية بالشكل الذي يحقق استدامة هذه األنظمة،  أشمولي، ومقاربة  

 منظومة القطبين قطب عام وقطب خاص.

االجتماعيال وفي   بالحوار  املرتبط  ثمن  شق  من،  مخرجات  يتدخلامل  العديد  ن 

في التخفيف من تأثير ارتفاع األسعار وضعف القدرة الحوار االجتماعي والتي ساهمت  

درهم لتنفيذ مخرجات اتفاق   ليارم  9مع التنويه بتخصيص الحكومة ملبلغ    الشرائية،

الى  2022أبريل    30 السادة املستشارين من اإلشارة  يمنع جانب من  لم  اال ان ذلك   ،

التزامات    تنصل في    االتفاقالحكومة من  واملرتبطة    2022يل  أبر   30االجتماعي املوقع 

األجور   في  العامة  الزيادة  خالل  من  الدخل  على و بتحسين  الضريبة  أشطر  مراجعة 

 الدخل.

املقاصة، وكذا تسريع  عالوة على ذلك، تمت املطالبة بإصالح شمولي لصندوق 

تنزيل السجل االجتماعي باعتباره آلية قانونية تضمن استهداف الفئات واألسر املعوزة  

للدع املباشراملستحقة  مآل م  وعن  الحوامل،  النساء  والدة  منحة  التساؤل عن  مع   ،

العمرية   للفئة  املتقاعدين، وعن دخل كرامة املوعود  في معاشات  العامة   65الزيادة 

 سنة فما فوق. 

من جهة أخرى، ثمن أحد املتدخلين الزيادة في األجور لألطباء في القطاع العمومي  

 مدونة التعاضد.  أكيد على ضرورة تعجيل إخراجتمع ال

يظل   إعاقة  وضعية  في  لألشخاص  املالي  الغالف  أن  إلى  اإلشارة  تمت  كذلك، 

ضمن   لهم  املدرجة  املناصب  عدد  عن  فضال  لسنة محدودا،  املالية  قانون  مشروع 

2023 . 

وفيما يخص أجرأة وتنزيل ورش الجهوية املتقدمة، تمت املطالبة بمواصلة برنامج 

الجهات، وتفعيل مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية،    تقليص الفوارق املجالية بين

إعفا إلى  الدعوة  املضافةء مع  القيمة  على  الضريبة  من  تقليص    وتثمين  ،ها  برنامج 

درهم   ليارم  6الفوارق املجالية واالجتماعية من خالل رفع الغالف املالي إلى ما يناهز  

 . 2022مليار درهم املبرمجة خالل سنة  2,25بدل 
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البشرية   املوارد  في  الخصاص  إشكالية  حل  إلى  الدعوة  تمت  الصدد،  هذا  وفي 

املؤهلة بالجهات والجماعات الترابية، مع املطالبة بمراجعة املعايير املعتمدة في توزيع  

 موارد صندوق التضامن بين الجهات.

  300وفيما يرتبط بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، تمت اإلشادة بتخصيص  

تم مليون   كما  كاف.  غير  املبلغ  هذا  أن  معتبرين  املالية،  قانون  مشروع  في  درهم 

االستفسار عن صندوق النهوض باألمازيغية وعن مآل املجلس الوطني للغات والثقافة 

وتقييم  بتتبع  املكلفة  الدائمة  الوزارية  اللجنة  عمل  بحصيلة  املطالبة  مع  األمازيغية، 

 تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية.

الجامعية األنوية  ، سجل أحد املتدخلين تراجع الحكومة عن تنزيل  آخرجانب    من

 بعدد من الجهات.

لفائدة  كما   السكن  لدعم  آلية  املالية  قانون  مشروع  بتخصيص  اإلشادة  تمت 

الرئيس ي   للسكن  مخصصة  مساكن  القتناء   عبرمقتني  لألسر  مباشر  دعم  إحداث 

 السكن.

تم برن  كما  تنزيل  بمواصلة  خلق  التنويه  إلى  يروم  الذي  "أوراش"  ألف    250امج 

مليار درهم، في   2,25مبلغ  2023منصب شغل والذي خصص له مشروع قانون مالية 

مبادرات  تبقى  و"فرصة"  و"انطالقة"  "أوراش"  مبادرة  أن  املتدخلين  أحد  اعتبر  حين 

 محتشمة، ظرفية ومؤقتة وغير قادرة على ضمان االستقرار االجتماعي.

إلى ملدونة    باإلضافة  املؤطرة  القانونية  املنظومة  بمراجعة  املطالبة  تمت  ذلك، 

 ات النقابية. يضرورة احترام الحر و الشغل، 
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االقتصاد واملالية   جواب السيدة وزيرة  
 

 

             السيدات والسادة املستشارون املحترمون 

إنه ملن دواعي سروري أن أتقدم امام هذه اللجنة املوقرة للجواب على تدخالت 

، بمجلس املستشارين  السيدات والساده رؤساء وممثلي الفرق واملجموعات البرملانية

 . 2023املناقشة العامة للجزء االول من مشروع قانون املالية للسنه املالية بمناسبة 

بداية، ال يفوتنا ان نشكركم انا وزميلي السيد الوزير، على تفانيكم وإخالصكم  

في طرح القضايا واالنشغاالت األساسية التي تهم املواطنين واملواطنات بكل مسؤوليه  

 ق في ذلك.وموضوعيه، مع متمنياتنا لكم بالتوفي

اسمحوا لي أن أقدم أمام لجنتكم النيابية أن هذه املداخلة ستتفاعل مع أهم 

 ما جاء في مالحظاتكم وتساؤالتكم املهمة. 

 

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون 

 

لسنة  املالية  قانون  مشروع  بخصوص  القيمة  تساؤالتكم  عن  اإلجابة  وقبل 

 : ، أود أن أذكر بالعناصر التالية2023

يندرج في إطار تنزيل التوجيهات   2023إذا كان إعداد مشروع قانون املالية لسنة  

ال   الحكومي،  البرنامج  التزامات  وكذا  التنموي  النموذج  ومخرجات  السامية  امللكية 

اإلكراهات تأثير  ينبغي إغفال أن إخراج هذا املشروع إلى حيز الوجود تم بنجاح رغم  

 االقتصاد الوطني. الداخلية على و الخارجية 

ثالثة عناصر أساسية كما  فبخصوص اإلكراهات الخارجية، تجدر اإلشارة إلى  

، ثانيا، تأثير األزمة  19يلي: أوال عدم تخلص االقتصاد العاملي كليا من تداعيات كوفيد 

ما   أوكرانيا مع  تباطؤيفي  عنها من  العاملي واضطراب سالسل    في   ترتب  االقتصاد  نمو 

اإلقليمية املتغيرات  وثالثا  رأسها    القيمة  على  التضخمية التي  الضغوط  ارتفاع    نجد 

 وارتفاع أسعار الفائدة من طرف األبناك املركزية الدولية. 
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في األزمة الحادة للجفاف   أساسا  أما من حيث اإلكراهات الداخلية، فهي تتجلى

الفاتورة  الرتفاع  كما  الفالحي.  للقطاع  املضافة  القيمة  انخفاض  وكذا  املياه  وندرة 

 قتصاد الوطني من الطاقة الطاقية دور مهم في هذه اإلكراهات حيث وصلت واردات اال

في نفس الفترة   مليار درهم  52مليار درهم مقابل    114أكثر من    2022نهاية شهر شتنبر  

       .%121أي بزيادة قدرها  من السنة املاضية

املالية  و  قانون  مشروع  بخصوص  القيمة  ومالحظاتكم  تساؤالتكم  مع  تفاعال 

 التالية: العشرة  اسمحوا لي أن أؤكد لكم النقاط 2023لسنة 

  2023التي يرتكز عليها مشروع قانون املالية لسنة    أوال بخصوص الفرضيات

وكما تعلمون نحن نواجه سياق دولي معقد، مما يجعل أي تمرين لتحديد الفرضيات  

صعًبا. والدليل هو أن مراجعة التوقعات، أصبحت متكررة، بما في ذلك على مستوى 

لتذكير، السيدات والسادة املستشارين املحترمين، أن املنظمات الدولية. وهنا يجب ا

هذه التوقعات توضع وفق معايير ومنهجية علمية ومعترف بها، مع كل ما يعنيه ذلك  

 وال يمكن في أي حال من األحوال التالعب بها. .من حيث الدقة العلمية

األولوية ، أود أن الحكومة ستعطي  دور الدولة االجتماعيةيخص    فيما،  ثانيا

بتعميم  املتعلق  امللكي  الورش  تنزيل  مواصلة  مقدمتها  وفي  االجتماعية  للقطاعات 

تلتزم   كما  الوطنية.  الصحية  للمنظومة  الشامل  اإلصالح  وورش  االجتماعية  الحماية 

لتقوية دور   التعليمي  النظام  املتعلقة بإصالح  الطريق  تنزيل خارطة  بإنجاح  الحكومة 

الرأسم تثمين  في  للشباب.  املدرسة  واالجتماعي  االقتصادي  اإلدماج  وفي  البشري  ال 

ودعم   التشغيل  إنعاش  أجل  من  جهودها  الحكومة  ستواصل  ذلك،  إلى  باإلضافة 

 السكن.

كما أذكركم بأن برنامج الحكومة يتضمن تدابير اجتماعية تستهدف في املقام  

دف إلى حماية األول الفئات األكثر هشاشة حيث يحتوي مشروع القانون على تدابير ته

العاملين الغير األجراء من تقلبات الحياة باإلضافة إلى تدابير لتحسين دخل املأجورين  

إلى  تهدف  التي  اإلجراءات  من  عدًدا  املشروع  يتضمن  كما  الشرائية.  قدرتهم  وتقوية 

دخل  تحسين  إلى  تهدف  تدابير  إلى  باإلضافة  العام  القطاع  موظفي  دخل  تحسين 
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اال  وشروط  إصالح  املتقاعدين  تنفيذ  إلى  املشروع  يهدف  كما  املعاشات.  من  ستفادة 

قطاع الصحة، بما يتماش ى مع التزامات الحكومة، كما ينص على تدابير تتعلق بإصالح  

تدابير إلصالح التعليم العالي وتعزيز  التعليم، لصالح جميع األسر املغربية. كما يتضمن

تدابير أخرى لحماية القدرة الشرائية فرص الشباب لالندماج املنهي. كما يتضمن عدة  

للمغاربة. في ضوء كل هذه املشاريع االجتماعية الكبرى، رفعت الحكومة امليزانية العامة 

 .٪ من الناتج املحلي اإلجمالي2.5مليار درهم، أي +  30بأكثر من 

، بخصوص تمويل اإلصالحات وارتباطها الوطيد باالستثمار املدر للثروة لثاثا

ف الشغلوإحداث  دعم  رص  أوال،  أساسية:  ركائز  ثالث  على  األصبع  اضع  على  أود   ،

الالزمة  املالية  املورد  تعبئة  ثالثا  الخاص،  ثانيا تحفيز االستثمار  العمومي،  االستثمار 

 من خالل تنزيل القانون اإلطار املتعلق باإلصالح الجبائي.  

مليار    55ومي بمبلغ  في هذا الشأن، ستقوم الحكومة بالزيادة في االستثمار العم

مليار درهم موزعة كما يلي:   300ما مجموعه    2023درهم حيث سيصل برسم سنة  

ثانيا    45أوال   لالستثمار،  السادس  محمد  لصندوق  درهم  درهم    95,5مليار  مليار 

ثالثا   للدولة،  العامة  العمومية    140,5للميزانية  واملقاوالت  للمؤسسات  درهم  مليار 

 للجماعات الترابية. مليار درهم  19وأخيرا 

صندوق  تفعيل  على  الحكومة  فستعمل  الخاص،  االستثمار  بخصوص  أما 

محمد السادس لالستثمار بهدف تعزيز جاذبية اململكة لجعلها قطبا جهويا ودوليا في  

االستثمارات. وفي هذا اإلطار، ستقوم الحكومة، على وجه الخصوص بتنزيل مقتضيات 

االستثمار، بعد املصادقة عليه، السيما، من خالل آلية القانون اإلطار بمثابة ميثاق  

الطابع  ذات  االستثمارية  املشاريع  لدعم  خاصة  وآليات  االستثمار،  لدعم  رئيسية 

االستراتيجي واملقاوالت الصغيرة جدا واملتوسطة، باإلضافة إلى تشجيع تواجد املقاوالت  

 املغربية على الصعيد الدولي.

املن األهداف  هذه  الجاللة ولتحقيق  إلى خطاب صاحب  اإلشارة  تجدر  شودة، 

حيث دعا الحكومة، بالتعاون مع القطاع الخاص   2022أكتوبر    14نصره هللا بتاريخ  

 550والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في إطار "تعاقد وطني لالستثمار" يروم تعبئة  
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وخلق   االستثمارات،  من  درهم  بين  500.000مليار  الفترة  في  شغل،    2022  منصب 

 .2026و

املتعلق باإلصالح الجبائي، ومن أجل   69.19ومواصلة لتنزيل القانون اإلطار رقم  

تمويل  من  تمكن  أساسية  آلية  الضريبي  النظام  وجعل  الجبائية  العدالة  تعزيز 

  2024و  2023اإلصالحات الكبرى للدولة. ويتعلق األمر أساسا باإلبقاء، برسم سنوات 

تماعية للتضامن على األرباح والدخول وتضريب الشركات ، على املساهمة االج2025و

. كما أن من شأن رفع الضريبة على %35مليون درهم بسعر    100التي تتجاوز أرباحها  

الشركات املطبقة على القطاع املالي من تمويل هذه اإلصالحات وذلك طبقا ملقتضيات  

 القانون اإلطار املذكور.

 

الجما رابعا بتمويل  يتعلق  فيما  الترابية،  على  عات  الحكومة  ستعمل   ،

من الضريبة على  %5مليار درهم للجهات التي يتم اقتطاعها أساسا من  10تخصيص 

 من الضريبة على عقود التأمينات.  %20من الضريبة على الدخل و %5الشركات و

بزيادة   37,6كما سيتم تخصيص   والعماالت واألقاليم  للجماعات  مليار درهم 

مقارنة مع السنة املاضية. وبالتالي، سيصل املجهود   %18مليار درهم أي    5,7قدرها  

مليار درهم أي ما   47,6املالي املقدم من طرف الدولة للجماعات الترابية ما مجموعه  

 من نفقات االستثمار مليزانية الدولة.  %45يقارب 

الصدد، ال يفوتني أن أذكر بمالحظة ضعف بعض الجماعات الترابية وفي هذا  

في تعبئة املوارد الذاتية نظرا للعديد من اإلكراهات املتعلقة بضعف املوارد البشرية 

الضرائب   لتعبئة  الضرورة  املساطر  اتباع  في  الجماعات  هذه  بعض  انخراط  وعدم 

 ات املحلية.املحلية املنصوص عليها في القانون املتعلق بالجباي

، سيتم إدراج ، بخصوص النظام الضريبي املطبق على املقاول الذاتيخامسا

يتجاوز  الذي  الذاتي  املقاول  معامالت  رقم  على  املنبع  من  تحجز  الدخل  على  ضريبة 

درهم برسم الخدمات املقدمة لنفس الزبون. ويأتي هذا اإلجراء تحقيقا ملبدأ   000 50

العدالة الضريبية مما سيسمح هذا بتجنب ممارسات بعض املقاوالت التي تتعاقد مع 
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الدخل.   على  الضريبة  من  مبلغ  أدنى  ألداء  وذلك  الذاتي  املقاول  طريق  عن  أجراء 

دات التي تقوم بها الدولة من أجل إدماج  ولإلشارة تتناقض هذه املمارسات مع املجهو 

الصفقات   مدونة  إصالح  سيمكن  حيث  االقتصادي  النسيج  في  املهنية  الفئة  هذه 

 العمومية من تيسير ولوج املقاول الذاتي للطلبيات العمومية.   

الذي أثيرت حوله العديد من املالحظات،    ، بخصوص صناديق التقاعدسادسا

امتلكت الحكومة الجرأة السياسية الالزمة ملباشرة هذا اإلصالح املجتمعي الذي يهم  

اإلصالح هو ضمان   األسمى من هذا  الهدف  ويبقى  املواطنين.  واسعة من  فئة  كرامة 

أساس   على  به  قمنا  الذي  للتشخيص  اعتبارا  حيث  التقاعد  صناديق  استدامة 

تبين بامللموس أن جميع أنظمة التقاعد    (études actuarielles)اسات االكتوارية  الدر 

كما هو الحال بالنسبة للصندوق املغربي    2028ستواجه عجزا ماليا ابتداء من سنة  

جميع  ملصالح  واستحضارا  الجوهري  اإلصالح  هذا  ألهمية  اعتبارا  وبالتالي،  للتقاعد. 

ة أنظمة التقاعد، تلتزم الحكومة بضرورة تنزيل هذا املؤمنين ووعيا منها لضمان استدام

 اإلصالح. 

، بخصوص تخفيف العبء الجبائي على امللزمين وكذا توسيع الوعاء  سابعا

.  ، اسمحوا لي أن أذكر أن الحكومة مصممة على مواصلة تنزيل القانون اإلطارالضريبي

إطار   امللزمينففي  على  الجبائي  العبء  قانو تخفيف  مشروع  يسمح  لسنة ،  املالية  ن 

في  ب  2023 املحددة  الشركات  على  الضريبة  أسعار  بالنسبة    26%و    31%تخفيض 

تخفيض ،  ( درهم000 000 100لشركات التي يقل مبلغ ربحها الصافي عن مائة مليون )

من   للضريبة  األدنى  الحد  وذلك    %0,25إلى    %5 ,0أسعار  املنشآت  لجميع  بالنسبة 

أغلب   في  تؤدي  والتالي  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  على  الجبائي  العبء  لتخفيف 

إلى   6%األحيان الحد األدنى للضريبة وكذا تخفيض أسعار الحد األدنى للضريبة من  

تخفيض سعر الضريبة املحجوزة في املنبع على عوائد بالنسبة للمهن الحرة، وكذا    %4

كما سيكن   %.10% إلى  15هم وحصص املشاركة والدخول املعتبرة في حكمها من  األس

تمديد مدة تطبيق اإلعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة  مشروع القانون ذاته من  

 . "للمستخدمين الجدد في إطار برنامج "تحفيز
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  2023الضريبي، فإن مشروع قانون املالية لسنة  توسيع الوعاء  أما في ما يخص  

  100تحسين مساهمة الشركات الكبرى التي تحقق أرباحا صافية تفوق  مكن من  سي

مليون درهم، بما فيها تلك التي تزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار  

القطاع  تحسين املساهمة الضريبية ملؤسسات  ،  القلة بغض النظر عن مكان إقامتها

لسنوي لألشخاص الذاتيين حسب أسعار  فرض الضريبة على الدخل اإلجمالي ااملالي،  

ة في املنبع بالنسبة  الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل، مع تطبيق حجز الضريب 

وأخيرا   الدخول  األرباحلبعض  على  للتضامن  االجتماعية  املساهمة  اعتماد   إعادة 

 . 2025و  2024و 2023والدخول برسم سنوات 

على مشروع قانون املالية لسنة ومن خالل االطالع    ، بخصوص املديونيةثامنا

مليار درهم. إن هذا االرتفاع ال يعني    60تم رفع سقف التمويالت الخارجية إلى    2023

بتاتا االستعمال الزائد للقروض الخارجية، بل يهدف أساسا إلى الحصول على مرونة 

  أكبر لتعبئة حجم أعلى من هذه املوارد إذا سمحت الظروف وكذا الشروط املالية في 

السوق املالية الدولية بذلك. كما أن هذا املعطى يتسم بمحدودية تأثيره على محفظة  

ناهزت   املهيمنة وقد  الداخلي هي  الدين  الخزينة بحيث ستبقى حصة  % من 76دين 

% فقط بالنسبة للدين الخارجي. كما 24مقابل    2022مجموع دين الخزينة بمتم شتنبر  

السنوات املقبلة على مستويات متماشية مع أن حصة الدين الخارجي ستحافظ خالل  

% من 30% و 20البنية املستهدفة للمحفظة املرجعية والتي تحدد هذه الحصة ما بين  

 حجم دين الخزينة.

النموتاسعا نسبة  على  الفالحي  القطاع  تأثير  بخصوص  بأن   ،  أذكر  أن  أود 

  %10,4ال تتعدى معدل     (PIB)نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام  

ونقص   الفالحي  القطاع  أداء  تأثير  أن  يعني  مما  السابقة،  السنوات  الخمس  خالل 

ذلك   تفسير  ويمكن  فيه.  متحكما  يبقى  االقتصادي  النمو  على  املطرية  التساقطات 

بكون أن القطاع الفالحي اكتسب مناعة مهمة بفضل تنويع الزراعات التي ال تتضرر  

ات مما ال يعرض نسبة النمو االقتصادي لصدمات تراجع القيمة  كثيرا بقلة التساقط

 املضافة للقطاع الفالحي.
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املغرب منذ عقود، فإن توقعاتنا   ورغم مرحلة الجفاف الحادة التي لم يعرفها 

تـأخذ بعين االعتبار ارتفاع الناتج   %1,5تقارب    2022بالنسبة للنمو االقتصادي لسنة  

وانخفاض الناتج الداخلي الخام الفالحي ب    %3,4نسبة  الداخلي الخام غير الفالحي ب

13% . 

، أود أن ماليين من املغاربة بين الهشاشة والفقر  3أرجح  تبخصوص  ،  عاشرا

)أؤكد   املتاح  الخام  الوطني  الدخل  لكل Revenu National Brut Disponibleأن   )

  %2,3( ارتفاعا متوسطا قدره  2021- 2015نسمة عرف خالل الست سنوات األخيرة )

ويبقى هذا املستوى   على االقتصاد العاملي.  2020رغم التأثير غير املسبوق ألزمة سنة  

لنسبة   وصل  حيث  االستهالك  عند  األسعار  مؤشر  تطور  مستوى  مع  مقارنة  مرتفعا 

 خالل نفس الفترة الزمنية. 1,2%

ا أنه ال يجب أن ننس ى أن التضخم الذي نعيشه اآلن يبقى تضخما مستوردا  كم

لالستهالك.   داخلية  ضغوطا  يعكس  سنة  وال  خالل  أنه  باإلضافة  عرف    2021هذا 

الطلب الداخلي ارتفاعا مهما مما أسفر عن تحقيق نسبة نمو اقتصادي وطني بأكثر  

 خالل نفس السنة. %7من 

 من الحكومة  مواكبة ورش الحماية االجتماعية ورغبةمن جهة أخرى، ومن أجل  

الحماية    في دعم  صندوق  اعتمادات  من  الرفع  سيتم  االجتماعي  برنامجها  تنزيل 

والتماسك االجتماعي ب   مليار درهم متأتية من    6,5مليار درهم منها    10االجتماعية 

و للتضامن  االجتماعية  املساهمة  خصوصا   3,5مداخيل  متأتية  درهم  من   مليار 

الضريبة الداخلية على االستهالك املفروضة على بعض املنتوجات. وبالتالي، سيصل 

سنة   الحساب  لهذا  التحمالت  يقارب    2023سقف  بعين   19ما  أخذا  درهم  مليار 

 مليار درهم. 9املقدر ب  2022نهاية سنة  (solde reporté)االعتبار الرصيد املرحل 

سنة  وسيتم   التحمالت  تعميم   9,5:  يليكما    2023توزيع  برسم  درهم  مليار 

الصحية،   و    3التغطية  العائلية  التعويضات  لتعميم  درهم  درهم    2,5مليار  مليار 

 لبرنامج تيسير ودعم النساء األرامل في وضعية هشة.
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 السيدات والسادة املستشارون املحترمون 

 

النقاط   املوقرة واإلجابة   العشرإذا كانت هذه  لتنوير لجنتكم  مدخال أساسيا 

على جل تساؤالتكم، اسمحوا لي أن أفصل بعض املعطيات الرقمية التي ال تدع مجاال  

املمكنة من   املالية  املوارد  التي ستعبئ جميع  الدولة االجتماعية  تكريس  للشك حول 

 ية واملجالية. أجل تنزيل ورش الحماية االجتماعية والحد من التفاوتات االجتماع

 

اسمحوا لي أن أستهل هذا املحور بلغة االعتمادات املالية التي ما هي إال ترجمة 

 على أرض امليدان لرؤية الحكومة ورزانة اختياراتها كما يلي:  

مليار درهم تتكفل الدولة من خاللها بتكاليف االشتراك    9,5تخصيص ما يناهز   -

ل املرض  األساس ي عن  اإلجباري  التأمين  يناهز  في  ما  في وضعية    4صالح  أسرة  ماليين 

 هشاشة.

تخصيص   - خالل  من  الوطنية،  الصحية  املنظومة  درهم   4,6تأهيل  مليار 

 إضافية. 

مليار درهم   1,8مليار درهم لتسريع تعميم التعليم األولي، وحوالي    2تخصيص   -

 .للرفع من عدد املستفيدين من املطاعم والداخليات

درهم    4تخصيص   - الصحة مليار  قطاعات  في  والتعويضات  األجور  من  للرفع 

 والتعليم األساس ي والتعليم العالي. 

تخفيف العبء الضريبي على األجراء واملتقاعدين من الطبقة املتوسطة، والذي   -

 مليار درهم.    2,4سيكلف 

 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. 26تخصيص  -

 ل ميثاق االستثمار. مليار درهم إضافية لتفعي 3,3تخصيص  -
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  5مليار درهم لتدبير إشكالية ندرة املياه، بزيادة حوالي    10,6رصد ما مجموعه   -

مليار درهم كمساهمة من الدولة في تمويل    1,5ماليير درهم مقارنة بالسنة املاضية منها  

 مشاريع التحلية.

مستفيدا خالل سنتي   250.000مواصلة تنفيذ برنامج "أوراش" الذي يستهدف   -

قدره    2023و   2022 درهم  2,25بغالف  لبرنامج   مليار  جديدة  دينامية  إعطاء  وكذا 

 "انطالقة" ومواصلة برنامج "فرصة" وفق منظور متكامل لدعم املبادرة املقاوالتية.
 

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون 

الحكومة   إرادة  عن  نبذة  األرقام  هذه  لسنة كانت  املالية  قانون  مشروع  جعل 

التوازنات   2023 على  الحفاظ  إطار  في  االجتماعية  العدالة  لتحقيق  أساسية  آلية 

 املاكرو اقتصادية. 

شائبة تشوبه  ال  تام  بوضوح  تظهر  األرقام  هذه  مع    إن  التكيف  على  قدرتنا 

م للتعامل  بسرعة  والعمل  الدولية.التقلبات،  التغيرات  أيًضا  ع  مقتنعون  نحن 

وصالبة االقتصاد املغربي وقدرتنا جميًعا على تحويل هذه األزمات املتتالية إلى  بمرونة

في   الثقة  لتعزيز  البناء  للحوار  األسبقية  إعطاء  هي  أولويتنا  كما  حقيقية،  فرص 

 االقتصاد الوطني. 

 

االجتماعي   الحوار  بمأسسة  الحكومة  قامت  درهم   12يص  وتخصلقد  مليار 

لدعم بعض املؤسسات العمومية التي تواجه عجزا حتى ال يتم عكس ارتفاع األسعار  

املقاصة حفاظا   املواطنين كما تم تخصيص اعتمادات مالية إضافية لصندوق  على 

للمواطنين. الشرائية  القدرة  مواصلة    على  على  الحكومة  عملت  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

 .2022مليار درهم بمتم سنة    5املتوقع أن يصل إلى مستوى  الدعم العمومي الذي من  

مليار درهم   38,7، ستصل التكاليف املشتركة ملا يناهز  2023أما بالنسبة لسنة  

منها   التسيير  التكاليف   26,5مليزانية  تتضمن  كما  املقاصة.  لنفقات  درهم  مليار 

منها تحويالت مهمة   %9,7مليار درهم مليزانية االستثمار بارتفاع قدره     33,9 املشتركة  

 لبعض الحسابات الخصوصية منها ذلك املتعلق بالجهات وتشغيل الشباب.
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الظرفية  تأثير  رغم  االستثمار  نفقات  من  جزء  بتجميد  الحكومة  تقم  لم  كما 

منها   إيمانا  وذلك  الوطني  االقتصاد  على  الحاد  والجفاف  االستثمار  الدولية  كون  من 

 بشقيه العمومي والخاص يبقى هو القاطرة األساسية لتحقيق النمو االقتصادي.

 

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون 

أنه أتى بتدابير    2023خصوصية مشروع قانون املالية لسنة  ن من تمظهرات  إ

الشرائية القدرة  ا  جديدة بخصوص دعم  يتعلق  وحفظ كرامة  واملواطنات.  ملواطنين 

األمر ببرنامج دعم السكن من خالل تقديم دعم مالي مباشر للراغبين في تملك سكن  

 رئيس ي.

إن الحكومة، وبهذا اإلجراء ستقوم بترسيخ الدولة االجتماعية والدولة التي تضع 

 . ااملعطى االجتماعي في صلب اهتماماته
 

 



 
 

 
 املنتدب الوزير جواب السيد
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 امللكف ابملزيانية   جواب الس يد الوزير املنتدب 
 

جوابه معرض  والسادة في  للسيدات  بالشكر  املنتدب  الوزير  السيد  توجه   ،

مساهم على  الذي   تهماملستشارين  النقاش  إغناء  سياسية   في  ملقاربة  محطة  يعتبر 

الحكومية، مؤكدا   العمومية واالختيارات  السياسات  لترجمة  املالية  ملشروع قانون 

على احترام الحكومة لجميع املقاربات سواء من طرف األغلبية أو املعارضة، مشيرا  

تستوجب التأكيد على االختيارات التي نهجتها   2022الى أن القراءة في حصيلة سنة  

 مة وتحملت فيها املسؤولية السياسية. الحكو 

كما أفاد السيد الوزير املنتدب على أن الحكومة كانت امام خيارين، أحدهما الرجوع 

مليار درهم إضافية،    65لنظام الدعم املسبق، والذي سيكلف الحكومة ما يناهز  

غاز  وهو الذي لم تنهجه الحكومة، في حين اختارت اإلبقاء على دعم املواد األولية و 

م الرجوع الى دعم املنتجات البترولية السائلة، باإلضافة الى دعم منهي دالبوتان وع

يناهز   ما  أي  النقل،  أسعار  استقرار  على  للحفاظ  النقل  درهم    23قطاع  مليار 

 .2022إضافية على نفقات صندوق املقاصة الذي تم فتحه في قانون مالية سنة 

أن اختيار الحكومة فتح ملف املنتدب  وفي نفس السياق، أكد السيد الوزير  

ها بالتزاماتها، مشيرا  ءالحوار االجتماعي في ظل الظرفية الراهنة، يعبر عن مدى وفا

كلفته   بلغت  والذي  االجتماعي  الحوار  مأسسة  السنة    9,2الى  خالل  درهم  مليار 

 هم خالل الوالية الحكومية.مليار در  14سابقا األولى، والتي كانت تبلغ 

أن  على  الوزير  السيد  أكد  للمواطنين،  الشرائية  القدرة  دعم  يخص  وفيما 

درهم   75، بحيث تم خفض  الحكومة اختارت عدم الرفع من فواتير املاء والكهرباء

بكلفة   وذلك  فاتورة،  كل  ثمن  اآلن   5من  لحد  توقع  غياب  الى  مشيرا  درهم،  ماليير 

 ذا االجراء.للتكلفة االجمالية له

العاملية الحالية، ونظرا   فرو ظكما أكد السيد الوزير املنتدب على أنه في ظل ال

الجفاف باأل   ألزمة  وصفت  والتي  بالدنا  تشهدها  منذ  التي  قامت   30سوء  سنة، 
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درهم ملواجهة آثاره، مؤكدا على عدم كفايتها لحل مشاكل   ماليير  10الحكومة بتعبئة  

للتخفيف   القطاع الفالحي واالكراهات التي يواجهها الفالح، بقدر ما تعتبر إجراءات

 من وطأة وحدة االزمة على الوضعية االقتصادية لبالدنا. 

نه قد تم تسجيل أالسيد الوزير املنتدب على  فادوبخصوص معدل التضخم، أ

نسبة    6,1% نسبة تسجيل  تم  حين  في  شتنبر،  شهر  نهاية  غشت،   8%في  شهر  في 

، معتبرا أن  15%و   10%مشيرا الى ان بعض الدول قد سجلت معدالت تتراوح بين  

االزمة ليست أداة لتبرير سياسة معنية، بل هي واقع يتأثر به الجميع في كل بلدان  

ية بخصوص تنزيل ورش العالم، مؤكدا على اختيار الحكومة بذل مجهودات إضاف

 . الحماية االجتماعية

كد السيد الوزير على اعتماد الحكومة للسجل االجتماعي املوحد، كآلية أكما  

إطار في  املستحقة لدعم،  الهشة  الفئات  بتعميم    الستهداف  املتعلق  امللكي  الورش 

على   مؤكدا  االجتماعية،  سنة  و   ،جاهزيتهالحماية  خالل  تفعيل    2023أنه  سيتم 

التمدرس، وكذا االسر بدون  في سن أطفال التي تتوفر على  لألسريالت املالية التحو 

 أطفال، معتبرا هذا االجراء بمثابة ثورة اجتماعية حقيقية.

التعليم والصحة، أوضح السيد الوزير املنتدب أن و  بخصوص إصالح قطاعي 

إصالح   في  التوجه  اختارت  الصعبة  الحالية  الظروف  ظل  في  القطاعين  الحكومة 

  80.000الحيويين، معتبرا أن تحميل الحكومة مسؤولية سد الخصاص الذي يبلغ  

منصب شغل، والذي خلفته الحكومات املتعاقبة على مدار ستين سنة املاضية ال 

موضوعيا خالل   ،يعتبر  من  الحكومة  تنهجه  الذي  الواضح  التصور  على  مؤكدا 

 .ةاستعراض حصيلتها السنوي

مليار   100كد السيد الوزير على تخصيص الحكومة ملبلغ  وفي نفس السياق، أ

ا ان معتبر درهم، أي بمعدل ثلث نفقات امليزانية لفائدة قطاعي الصحة والتعليم،  

االشكال ال يكمن باألساس في عدد املناصب املالية املفتوحة بقدر ما يهم عدد األطر 

 الحكومة باستغاللها.  تقملم ذاته عن الهوامش التي  اإلطاراملكونة، متسائال في 
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أوضح السيد الوزير املنتدب على    ،وبخصوص عدم اللجوء الى قانون مالي تعديلي

 ليه.إعدم وجود الدوافع واملبررات الكافية للجوء 

ومن جانب آخر، أكد السيد الوزير أن تحسين دخل االجراء لن يتحقق عبر  

من االجراء   55%سبة  ن نأا  برز على اصالح الضريبة على الدخل، م  فقط  االقتصار

الحكومة الزيادة في  من املتقاعدين معفية من الضريبة، مؤكدا على اختيار86% و

األجور، عبر استكمال كل قطاع لروافد إصالحه، مذكرا أن قطاع الصحة والتعليم 

 األخيرة.  هقد استوفى مراحل

ية  وفيما يخص اإلصالح الضريبي، ذكر السيد الوزير بمخرجات املناظرة الوطن

أما فيما يتعلق  ،  حول الجبايات املتعلقة بفرض سعر موحد للضريبة على الشركات

الوزير الى وجود  بفرض ضريبة استثنائية على الشركات البترولية، فقد أشار السيد  

شركة املتبقية ال تسجل أية   26ثالث شركات كبرى هي التي تسجل أرباح في حين أن  

 جال، مؤكدا على صعوبة تضريبها بشكل مباشر.  شركة في هذا امل  29  أرباح، من أصل
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 املواد ةدراس

 

 العامة للتوازن املالي تاملعطيا  األول:الجزء 

 : األحكام املتعلقة باملوارد العمومية الباب األول 

I: الضرائب واملوارد املأذون في استيفائها 

 : 1املادة 

 التقديم: 

ــدرج هذه املادة كل سنة في مشروع قانون املالية، وتتضمن ثالثة بنود:  
ُ
 ت

والرسوم   ▪ الضرائب  استيفاء  في  باالستمرار  املختصة  للجهات  األول  البند  يأذن 

العمومية   واملؤسسات  الترابية  والجماعات  للدولة  املخصصة  والدخول  والحاصالت 

 والهيآت املخول لها ذلك بحكم القانون . 

في حين، يأذن البند الثاني للحكومة في التمويل باالقتراض وكذا  اللجوء الى كل اداة  ▪

 43و 42،  41 هذا في املواد مالية اخرى وفق الشروط التي يحددها قانون املالية

بالنسبة للتمويالت الخارجية، فيتم االعتماد أساسا على تلك املمنوحة من طرف املقرضين 

َتعددي 
ُ
َنائي وامل

ُ
األطراف. أما بالنسبة لالقتراض في السوق املالي الدولي فهي فرضية تظل دائما    الث

الداخلية   املوارد  بين  التحكيم  مجال  في  املعتمدة  التمويلية  السياسة  إطار  في  تدخل  و  واردة 

 .والخارجية لتمويل عجز امليزانية

للتمويل،   الرئيس ي  املصدر  يعتبر  والذي  الداخلي  لالقتراض  بالنسبة  االعتماد أما  فسيتم 

الداخلية( مع   )السوق  الخزينة  املزادات لسندات  في سوق  الخزينة  أساسا على اصدار سندات 

إمكانية اللجوء إلى أدوات مالية أخرى يتم إصدارها بطريقة غير مباشرة. وينطبق هذا على عمليات  

التوظيف    شهادات الصكوك السيادية في السوق الداخلي والتي يتم إصدارها عن طريق صندوق 

الجماعي للتسنيد حيث تلعب الدولة، في اطــار هذه العمليات، دور املؤسسة املبادرة ، أي الجهة 

املتعلق بتسنيد األصول  واملنظم    33.06املحتاجة للتمويل، وذلك وفقا ملقتضيات القانون رقم  

 إلصدار شهادات الصكوك.
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الضرائب غ ▪ من  نوع  أي  استيفاء  فيمنع  الثالث  البند  بموجب  أما  بها  املرخص  ير 

املالية هذا،  العمل، وأحكام قانون  بها  الجــاري  التشريعية والتنظيمية  النصوص  أحكام 

 حيث يتعرض كل من يفرضها أو يضع جـداولها أو يباشر جبايتها للمتابعة القضائية. 

أو الرسوم والضرائب  َيْمَنُح اإلعفاءات من  اليها كل من  املشار  للعقوبات    ويتعرض كذلك 

أو  تشريعي  إذن  بدون  مجانا،  الدولة  مؤسسات  عن  منتجات صادرة  أو  خدمات  بتقديم  يقوم 

 تنظيمي. 

 :ملخص املناقشة

اقترح املستشار   كما  السادة  وفحواها يأحد  جوهرها  يكون  ديباجة  على  التنصيص  ن 

التوجهات العامة الضابطة ملجال اشتغال مالية الدولة خالل سنة مالية معينة، باعتبارها من  

في   التزام  إعطاء  شأنها  من  والتي  مالي،  قانون  مشروع  ألي  األساسية  قوانين    تنفيذاملحددات 

 املالية. 

واعتبارها بمثابة العمود الفقري ملشروع    ،املادةأكد املتدخلون على أهمية مضامين هذه  

إلى   باإلضافة  الضرائب  واستيفاء  التحصيل،  اإلدارة صالحية  ملنحها  نظرا  املالية،  آلية  قانون 

 وكذا تحديد العقوبات املتعلقة بجريمة الغدر. اإلقتراض، 

جارب  أكد املتدخلون على ضرورة دعم التمويالت البديلة مذكرين بت  وفي نفس السياق،

 . بعض الدول فيما يخص التمويالت البديلة ،كدولة ماليزيا

قطاع العام والخاص، والذي بين ال  ةكا القانون املتعلق بالشر كما تمت الدعوة الى تعديل  

إلصالحات املتعلقة بسوق  أكله لحد اآلن باإلضافة إلى اإلشارة إلى عدم كفاية ونجاعة ا   لم يعط 

 هذه البدائل.  نظرا إلمتالك بالدنا لهوامش تطويرمؤكدين على وجود بدائل، الرساميل 

املادة  نص  في    ملتدخلين إعادة صياغة هذه العبارة، إقترح أحد ا روفيما يتعلق بجريمة الغد 

القانو  في  الجنائي،  وكذا  الكيديةو ن  املتابعات  لبعض  مطية  جعلها  املطالبة  ،عدم  تمت  كما 

" بتقرير حول  املستشارين  السادة  االئتمانالبتزويد  على    يتصنيف  نظرا إلنعكاسه  للمغرب"، 

برملان للجوء  ستأخذ الحكومة التفويض من اله  ءشروط وكيفية أداء القروض، والذي على ضو

م التساؤل عن معايير اللجوء إلى الدين الخارجي والداخلي ونسبته،  فيما تسواق العاملية،األ إلى  

 وكذا عن النسبة األعلى ملعدل الناتج الداخلي الخام. 
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املديونية    موفي نفس اإلتجاه، قد نهاية شهر   خاللاملتدخلون استفسارا حول معدالت 

السنة لهذه  سنة    ،أكتوبر  في  تسجيلها  املتوقع  املديونية  معدالت  على   2023وكذا  وتأثيرها 

 السيادة املالية لبالدنا.  

  55ميزانية االستثمار العمومي والتي بلغت    التي عرفتهاكما ثمن السادة املتدخلون الزيادة  

 مليار درهم، متسائلين عن مصادر تمويلها. 

الذي تم فرضه على  للدفع املسبق  القانوني  التساؤل عن األساس  ومن جانب آخر، تم 

املهن نتيجة  ،بعض  جاءت  اإلقتراض  آللية  الحكومة  اعتماد  أن  املتدخلين  أحد  اعتبر  فيما 

فاع املوارد من القرض الخارجي لتمويل امليزانية قد يؤثر سلبا، الش يء  العجز، مشيرا إلى أن ارت

 . الذي سيؤدي إلى التبعية للمانحين الدوليين

 :جواب الحكومة

في معرض جوابها على تساؤالت السادة املستشارين، أشارت السيدة الوزيرة إلى وجود جميع 

أن  ة إلى  مفصل، مشير   املالية بشكلاملعطيات املتعلقة باملديونية في امللف الخاص بمشروع قانون  

 كنسبة الدين.   %70ت املديونية تتجاوز ال معد

أهداف الحكومة تتمثل في تقليص نسبة عجز امليزانية من  أن أكدت السيدة الوزيرة على  كما  

من املديونية    %78إلى أن    ةمشير   ،2022سنة    %5,3إلى    2021من الناتج الداخلي الخام سنة    5,5%

العاملية التي تعيشها األسواق  بالنسبة    هي داخلية، نظرا لالضطرابات  وكذا غياب رؤية واضحة 

 مرين املغاربة بالخارج.للمستث

أما بخصوص تصنيف املغرب، فقد أشارت السيدة الوزيرة إلى التقرير الذي صدر عن وكالة  

"standard and poors   تقريري شركة إلى  باإلضافة  الوطني،  االقتصاد  متانة  أكد على  والذي   "

"MODIS" و "FITSHإلى استقرار تصنيف املغرب تراجع بالدنا بالنسبة  رغم  إذ    ،" والتي أشارت 

التنقيط مازال جيدا حسب التقارير األخرى، مؤكدة على   أن  " إالinvestement gradeلتصنيف "

 إمكانية تزويد السادة املستشارين بهذه التقارير.

سنويا، والذي ثمن تدبير    يصدرتقرير األخير لصندوق النقد الدولي والذي  الكما أشارت إلى  

  ي دة على أهمية مكانة التصنيف االئتمانشديونية كأحد املؤشرات املهمة، موخاصة املدامليزانية، 

 في ضمان سيادة الدولة.
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 وطموحة في خلق آليات جديدة الحكومة  على رغبةالسيدة الوزيرة  وفي نفس اإلطار، أكدت

امليزانية،  جز  عالتحكم التدريجي في  باإلضافة إلى  للتأكيد على التدبير السليم فيما يخص املديونية  

 سنويا خالل السنوات الثالث املقبلة.  %0,5والذي تسعى الحكومة إلى خفضه بمعدل 

إلى تمويالت بديلة باللجوء  يتعلق  الحكومة    ،أما فيما  الوزيرة على مواصلة  السيدة  أكدت 

البحث عن    و  العمل على تقوية الترسانة القانونية ضرورة  إلى    ةتفعيل التمويالت املبتكرة، مشير 

 ي.     قاطاالنتقال اليتعلق بليات املتاحة باألسواق خاصة فيما اآل

 الرسوم الجمركية والضرائب غير املباشرة 

 : 2املادة 

 التقديم: 

I-  :التأهيل 

الفصلين   عليها    183و  5بمقتض ى  املصادق  املباشرة،  الجمارك والضرائب غير  من مدونة 

(  1977أكتوبر    9)  1397من شوال    25الصادر في    1- 77-339بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم  

كما تم تعديلها وتتميمها، يمكن أن تقوم الحكومة بتغيير أو وقف استيفاء، باستثناء الضريبة  

املضافة، الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم املفروضة على الواردات على القيمة  

والصادرات وكذا الرسوم الداخلية على االستهالك بناء على قانون إذن بإصدار وذلك وفقا ألحكام  

 من الدستور.  70الفصل 

،  2023  من مشروع قانون املالية للسنة املالية   2من الفصل    Iفي هذا اإلطار، ينص البند  

 :2023على تأهيل الحكومة التخاذ اإلجراءات التالية بمقتض ى مراسيم وذلك خالل السنة املالية  

تغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم املفروضة على    -

القيمة   على  الضريبة  باستثناء  االستهالك،  على  الداخلية  الرسوم  وكذا  والصادرات،  الواردات 

 املضافة؛ 

بعض   - إلى  ومصدرها  أصلها  يعود  التي  املنتجات  قوائم  بمراسيم  كذلك  تتميم  أو  تغيير 

 البلدان اإلفريقية املستفيدة من اإلعفاء من رسم االستيرادوكذا قائمة الدول املذكورة.

-II :املصـادقـة 
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تخض أن  يجب  أعاله،  إليه  املشار  التشريعي  التأهيل  بموجب  املتخذة  املراسيم  ع إن 

 للمصادقة البرملانية عند انتهاء األجل املنصوص عليه في قانون التأهيل. 

البند   فإن  املادة    IIلذا،  املالية    2من  للسنة  املالية  قانون  مشروع  إلى 2023من  يرمي   ،

من قانون املالية للسنة املالية    2عمال بأحكام املـــــادة    ين، املتخذ ينالتالي  يناملصادقة على املرسوم

2022 : 

  ينو للمزيد من اإليضاحات تجدون رفقته جذاذة مفصلة حول التدابير موضوع املرسوم

 . يناملذكور 

 :ملخص املناقشة

اإلذن للحكومة بالتمويل باالقتراض واللجوء إلى   ما يخصاقترح السادة املستشارون في

االستي رسم  تهم  التي  القضايا  في  والحكومة  البرملان  بين  فتح حوار  مالية،  أداة  وفرض كل  راد 

التشاور، بحيث أجمع  إطار  في  الداخلي  بالضريبة على االستهالك  الخاصة  ضرائب، والالئحة 

 . ةاملتدخلون على ضرورة تأطير اإلذن املمنوح للحكومة بتقنيات تشريعي 

تساءل    ،فاء رسم االستيرادياست  قفالخاص باملراسيم املتعلقة برسم و   ق وبخصوص الش

متعلقة   قبلية  دراسة  إعداد  مدى  عن  أثر   باألثراملتدخلون  وكذا  املراسيم،  لتنزيل  القانوني 

من الرسوم الجمركية حماية للفالح    األعالف  تفعيلها على املنتوج الوطني، كما تم اقتراح إعفاء

برين عن  مع  ذا القطاع ال يعرف تنافسية كبيرة،بحيث تمت اإلشارة إلى أن ه،  الصغير واملتوسط

ي بأن  رسم  فتخوفهم  استيفاء  رفع  األبقاا ض ي  على  لبعض    ثراءإلا إلى    رالستيراد  املشروع  غير 

املالية    عليها في قوانين  يصنص تير املراسيم التي يتم اليفيما اعتبر جانب آخر أن تغ  ،املستفيدين

تم التساؤل كما    .يمكن أن يكون سيفا ذو حدين، داعيا إلى مراقبة آلية تفويض اإلذن للحكومة

عن عدم إدراج الضريبة على التجارة اإللكترونية ضمن هذا املقتض ى نظرا للنقاش الكبير الذي  

 عرفته. 

الس بتزويد  املتدخلين  أحد  طالب  آخر،  سياق  باملرفقات  اوفي  املستشارين  الخاصة  دة 

 . طالع عليها لإلسهام في النقاش بكل تفصيل إل املالية قبل انعقاد االجتماعات، بغية ا  بقانون 

 :جواب الحكومة
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في الوزيرة  السيدة  أكدت  املستشارين،  السادة  تساؤالت  على  جوابها  معرض  يخص  في  ما 

ستعجالية، كما أنه يخص املواد  إل تخاذ مراسيم، أنه يأتي في الحاالت ا اإلذن املمنوح للحكومة ال

على  والحفاظ  املنتوج  وفرة  ضمان  بهدف  الوطنية  األسواق  وتزويد  التمويل  لضمان  األساسية 

 .ينالقدرة الشرائية للمواطن

املرس بخصوص  البذور  و أما  بعض  على  املطبق  االستيراد  رسم  استيفاء  بوقف  املتعلق  م 

زيوت املائدة   والزيتون الخام، أشارت السيدة الوزيرة إلى أنه قد جاء نتيجة ارتفاع أسعارالزيتية  

املتعلق للمرسوم  وبالنسبة  العاملية،  السوق  على    في  املفروض  االستيراد  رسم  استيفاء  بوقف 

 إلى وجود نقص باألعالف منذ شهر شتنبر.  ةفيرجع إلى أزمة الجفاف مشير  ،األبقار األليفة

أ  السيدة الوزيرة على أن أثر هذه املراسيم يرجع بالنفع على كل  دت  فاوفي نفس السياق، 

املغاربة، كما أن عملية التتبع تتم بإشراف القطاعات املعنية وبناء على دراسات مسبقة باإلضافة  

 إلى تتبع اآلثار للتدابير املتخذة.

 

 والضرائب غير املباشرة  مدونة الجمارك

 :3املادة 

 التقديم:

تعديل   املادة  فصول من    3وبند من فصل  فصول ونسخ    4فصال وإضافة    14تهم هذه 

 .مدونة الجمارك و الضرائب غير املباشرة

 :وتهم التعديالت املقترحة

 ؛ ( 16)الفصل  وضع قاعدة منشأ ملنتجات االستزراع املائي أو تربية األحياء البحرية -1

 ؛ ( 117و 1-18التجريد املادي للمساطر )الفصلين  -2

  235املكرر و  66و  املكرر ثالث مرات   45األموال وتمويل اإلرهاب )الفصول   غسل   مكافحة   -3

 (؛ املكرر  297و 240و

 املكرر( ؛  70و  68)الفصالن تدبير مهنة املعشرين في الجمرك  -4

 (؛ )ط  -1-  164الكبرى )الفصل  تمديد أجل تنفيذ البرامج االستثمارية -5
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 ن(؛-164اإلعفاء من رسم االستيراد لفائدة بعض األدوية واملنتجات الصيدلية )الفصل  -6

الســـــــــكر  -7 على  املحتوية  املنتجــــــات  على  االستهالك  على  داخلية  الفصل (إحداث ضريبة 

 ؛ (182-1

 (؛ 84و  83و  82و   4-81و  294و  252األخطاء املادية ونسخ بعض الفصول )  بعض  تصحيح   -8

 املكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة؛ 294توضيح مقتضيات الفصل  -9

  166املكرر ثالث مرات و    166الصناعي )الفصول    الجمركية ملناطق التسريع   املراقبة  -10

 ؛املكرر خمس مرات( 166املكرر أربع مرات و

 ويمكن تعليل التعديالت المقترحة ألحكام هذه الفصول كما يلي: 

I-    ينـايـر فـاتح  من  ابتداء  التـالي،  النحــو  على  وتتمـم  الفصــول 2023تغيـر  أحكام   ،16 

  294و  252و  240و  235و  1- 182و  1-164و  117و  68املكرر و  66واملكرر ثالث مرات    45و1 -18و

من مدونة الجمـارك والضرائب غير املباشرة، الراجعة إلدارة الجمارك  املكرر    297و  املكرر    294و

بتاريخ    1.77.339رائب غير املباشرة، املصادق عليـها بالظهيـر الشـريف بمـــثـابة قانـون رقم  والض

 (: 1977أكتوبر  9) 1397من شـوال  25

 :16الفصل 

 التقديم:

3-I-1-  .تحديد قاعدة املنشأ بالنسبة ملنتجات االستزراع املائي أو تربية األحياء البحرية 

املائي   االستزراع  قطاع  باملغرب  أ يعرف  متسارعا  نموا  البحرية  األحياء  تربية    ويستأثر و 

 باستثمارات مهمة خصوصا في األقاليم الجنوبية والشمالية من اململكة.  

تطور   مواكبة  يتسنى  والالفقاريات  وحتى  )القشريات  منتجات  من  القطاع  هذا  صادرات 

في   "منتج  وعالمة  املغربي  املنشأ  تثمين  مع  الدولية  لألسواق  ولوجها  وتسهيل  واألسماك(  املائية 

الفصل   تعديل  يقترح  تمكين    16املغرب"،  املباشرة، قصد  غير  والضرائب  الجمارك  مدونة  من 

م انتاجها  يتم  التي  القطاع،  بيضمنتجات هذا  والالفقاريات  أو  يرقات  أو    ن  القشريات  صغار 

 املائية واألسماك املستوردة، من االستفادة من املنشأ املغربي بتطبيق قاعدة التحصيل الكلي. 
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 ملخص املناقشة:

خاصة فيما يخص منتجات االستزراع املائي وتطور    ،بمقتضيات هذه املادةة  دتمت اإلشا

في األمن الغذائي سواء على املستوى الوطني أو الدولي، خاصة    اباعتباره مساهم  ،قطاع االستزراع

فيما يتعلق بالصادرات، كما تم التساؤل عن مسار وسم "صنع باملغرب" والدعوة إلى بذل مجهود 

عالمة   لتسجيل  القطاعات ب  "made in morocco" أكبر  جميع  مستوى  على  الخصوص  هذا 

 لغذائي.املجال ا وخاصة في 

عن مدى مالئمة مقتضيات هذه املادة في الشق  أحد املتدخلينومن جهة أخرى، استفسر 

املائي   االستزراع  بمنتجات  ومشروع  باملتعلق  البحرية  املائية  باألحياء  املتعلق  القانون  مشروع 

 الوكالة الوطنية لألحياء البحرية. حداث  إالقانون املتعلق ب

 جواب الحكومة:

الوزيرة   السيدة  الجمارك مسؤولة عن  أكدت  إدارة  أن  باملغرب"  فيما يخص عالمة "صنع 

 من طرف وزارة التجارة والصناعة. متابعة أخرى متابعة تنفيذها فيما تتم  

أشارت السيدة الوزيرة أن هذا التعديل جاء   ص ي،أما فيما يتعلق بالتنسيق مع القطاع الو 

 هذا املنتوج.   على بناء على طلب وزارة الفالحة والصيد البحري لتثمين الصادرات املغربية 

 :18الفصل 

 تقديم:

3- I -2- .التجريد املادي للمساطر 

إجراءات   تجريد  االعتبار  بعين  األخذ  أجل  من  الفصل  هذا  تحيين  االقتراح  هذا  إحداث  يروم 

الشركة   إن  حيث  املادي.  الطابع  من  رة  املصدَّ املغربية  للمنتجات  املنشأ  شهادات  واعتماد 

املنشأ التي سبق قبولها من   الجمركية، شهادة  التي تصدر حاليا، عوض اإلدارة  املستفيدة، هي 

 طرف مصلحة الجمارك، والتي تحمل البصمات الرقمية لختم وتوقيع أعوان الجمارك.

مجلس النواب تعديال على هذا الفصل إلضافة عبارة " أو املعدة للتصدير" و  و قد أدخل  

 .ذلك من أجل تجويد النص
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 ملخص املناقشة:

كما تم   ،رقمنة اإلدارة  نحوباعتبارها تتجه    ،بمقتضيات هذه املادة  نوه السادة املستشارون

االستفسار حول اإلجراءات التي تتخذها إدارة الجمارك للحد من عمليات الغش في إطار املعامالت 

 الرقمية. 

وفيما يخص صياغة التعديل الذي أضيف على املادة، تساءل املتدخلون عن عبارة" املعدة  

يشير    حين  حيل إلى وجود عمليتين للتصدير، فيي   املعنى  للتصدير" في آخر النص، بحيث أصبح

 إلى وجود عملية واحدة.التعديل 

هذا الخصوص بمثابة  بتم التساؤل عن مدى اعتبار الشهادة التي تمنحها إدارة الجمارك  كما  

 ج.و شهادة املنشأ التي تمنحها الغرف إلثبات منشأ املنت 

 جواب الحكومة:

ا على  املستشارينفي معرض جوابها  السادة  عبارة    ،ستفسارات  أن  الوزيرة  السيدة  أكدت 

عبر إرساء الئحة باملواد املوجهة للتصدير تعتمدها إدارة    ،"املعدة للتصدير" تهم املواد املصدرة 

كما   ،مشيرة إلى أن هذا اإلجراء يروم تبسيط املساطر واالستفادة من رقمنة املعطيات،  الجمارك

جاء   بأنه  الشركات  املساطر،  هدفلصالح  شهادة  وفيما    تجويد  السيدة اإلشهاد  يخص  أكدت 

 املنشأ التي تمنحها الغرف.  شهادة تحل محل الوزيرة على أنها ال 

 :املكرر ثالث مرات 45الفصل 

 تقديم: 

3- I-3-  .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

في   الوطنية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  للمنظومة  املتابعة املعززة  اعتبر تقرير 

وشمال  األوسط  الشرق  ملنطقة  املالي  العمل  ملجموعة  العام  االجتماع  خالل  املقدمة  نسخته 

( الفصل  2022ماي  -  GAFIMOANإفريقيا  أن  يشمل صراحة   66(  ال  الحالية  بصيغته  املكرر 

النقدية العمل    العمالت  مجموعة  توصية  مع  منطبق  غير  فهو  وبالتالي  األداء،  وسائل  ضمن 

 ة بحركة األموال عبر الحدود.    (املتعلقGAFIاملالي)
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" توصيات  مع  أعوان GAFIMOANوانسجاما  لتدخالت  وتحصينا  أعاله،  إليها  املشار   "

املجال، هذا  في  املشروع   الجمارك  الفصول    اقترح  و  66تعديل  مدونة    240و  235املكرر  من 

 الجمارك الضرائب غير املباشرة بهدف: 

 إلى وسائل األداء األخرى؛  بنكية املوجودات في شكل أوراق إضافة  -

 تمكين أعوان الجمارك من: -

 تحرير املحاضر املتعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب؛ •

 حجز األموال في حالة االشتباه بارتكاب الجريمة املذكورة.  •

إلى تعديل الفصل   باقتراح في هذا الصدد يرمي  النواب  املكرر ثالث    45وقد تقدم مجلس 

 املذكورة وذلك بالتنصيص على: املكرر  297و 240و 235املكرر و  66مرات والفصول 

 ؛ عوض "املوجودات" لعمالت النقديةل النقل املادي -

نظام املراقبة إال لألغراض التي املعلومات والبيانات التي يتم جمعها من  تقييد استعمال    -

 .جمعت من أجلها وفقا للقوانين الجاري بها العمل

 ملخص املناقشة:

م نظتساءل املتدخلون فيما يخص منع استعمال املعلومات والبيانات التي يتم جمعها من  

كان عما إذا  و   ،املتعلق بحق الحصول على املعلومة  13.31قانون رقم  الومدى تعارضه مع    ،املراقبة

 . ملعطيات أم املعلوماتا  املقصود

 جواب الحكومة:

 أكدت السيدة الوزيرة على أن هذا اإلجراء يهدف إلى حماية املعطيات والبيانات الشخصية. 

 :املكرر  66الفصل 

 :تقديم

 . ثالث مرات كرر امل 45بالفصل  املتعلق أعالهنفس التعليل 

 ملخص املناقشة:

وباإلجراءات التي تم القيام  ،  لدى مختلف الهيئات الدوليةنوه املتدخلون بوضعية املغرب  

تطوير  بها   على  العمل  إلى  الدعوة  تمت  كما  سنوات،  مدار  على  الرمادية  املنطقة  من  للخروج 

 عامالت التجارية. اإلجراءات الخاصة برقمنة امل
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بالعمالت  التعامل  تسهيل  عبر  الصرف  مكاتب  بإجراءات  اإلشادة  تمت  اإلطار،  نفس  وفي 

كما تم التساؤل عن وسائل مراقبة البطائق البنكية عندما تساوي ،  الرقمية في مختلف املعامالت

 املقصود بعبارة "وغيرها". عنو درهم،  100.000قيمتها 

 جواب الحكومة:

قة الرمادية، طيخص الخروج من املن  املجهودات املبذولة فيما  علىالسيدة الوزيرة    أكدت

األموال عبر الحدود للخروج    حركةاملتعلقة ب  GAFIمع مجموعة العمل املالي    لقاءين إلى عقد    ةمشير 

التي تمت برمجتها لتفعيل اآلليات    امليدانية، باإلضافة إلى الزيارة  2022من املنطقة الرمادية سنة  

 التي تم القيام بها، وكذا تجويد الترسانة القانونية في هذا اإلطار. 

 . بعديةالراقبة امل تفعيلفقد أشارت إلى  ،قبة األوراق البنكيةأما فيما يخص وسائل مرا 

 دة املستشارين حول عبارة "وغيرها" أشارت السيدة الوزيرةاوفيما يتعلق باستفسارات الس 

األداء واألدوات القابلة للتداول بما وسائل  أن املقصود بها كل ما هو من قبيل األوراق البنكية و إلى  

 . "  Pre- payesاألداء املسبق "فيها بطائق 

 : 68الفصل 

 تقديم:

3- I-4- تيسير شروط الولوج إلى مهنة املعشرين في الجمرك . 

يندرج هذا االقتراح في إطار التزام الحكومة أمام البرملان بإدخال بعض املقتضيات الهامة 

مدونة   في  الجمرك  في  الوكيل  مهنة  بتنظيم  املتعلق  القانون  غير ملشروع  والضرائب  الجمارك 

 املباشرة عبر قانون املالية وذلك إثر سحب املشروع املذكور. 

التذكير  إلى من جهة من مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة  68ويهدف تعديل الفصل 

بالنظام العام االساس ي للوظيفة العمومية بخصوص شرط ترتيب أعوان الجمارك في سلم االجور 

إعفاء مسيري شركات التعشير من شرط الدبلوم وذلك على غرار ما هو  جهة أخرى    ومن   10رقم  

 . منصوص عليه بالنسبة ألعوان الجمارك
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  1397شوال    25بتاريخ    2.77.862موموازاة مع هذا االقتراح، سوف يتم تعديل املرسوم رق

غير  1977أكتوبر    9) والضرائب  الجمارك  مدونة  بتطبيق  بعض    من  املباشرة(  مالئمة  أجل 

 املقتضيات املنظمة ملهنة املعشرين املقبولين في الجمرك مع متطلبات ممارسة املهنة. 

 ملخص املناقشة:

لشهادة  تساءل   املطلوبة  التخصصات  عن  املعشريناملتدخلون  ملهنة  بالنسبة  و  اإلجازة   ،

بخفض   املتدخلون  طالب  اإلدارة  أعوان  يخص  تعجيزياااعتببسنة،  15  شرطفيما  شرطا    ،ره 

كفي بحيث ياألشخاص االعتبارية، اعتبر املتدخلون أن اشتراط الشهادة ال    ي مسير وبخصوص  

 جراء اختبار.ح إ ا اقتر تم 

ار أن تأطير مهنة " املعشر" ضمن نصوص  ومن جانب آخر، اتجه بعض املتدخلون إلى اعتب

فيما تم التساؤل عن املقصود بمفهوم "املسير"    ،تحملأن يثر مما يجب  كأ القانون املالي تحمله  

 بالنسبة للشخص االعتباري.

   .يات هذه املادة مع مدونة التجارةكما تمت اإلشارة إلى غياب مالئمة مقتض 

 جواب الحكومة:

كما  على مهنة املعشر يتم في إطار مدونة الجمارك،    يصنصتالوزيرة إلى أن الأشارت السيدة  

في   به  معمول  بفضل هو  الجمارك  إدارة  مع  مباشر  بشكل  املهنة  هذه  الرتباط  نظرا  دول،  عدة 

هنة وارتباطها  مشيدة بأهمية هذه امل ،امتالكها الصالحية والخبرة والكفاءة للتعامل مع هذه الفئة

 عامة سواء فيما يخص الصادرات أو الواردات.ني باالقتصاد الوط

يعني      ال  أنه  الوزيرة  السيدة  أشارت  فقد  اإلجازة  بشرط  يتعلق  من شرط   اإلعفاءوفيما 

 املباراة.

 : 117الفصل 

 تقديم:

3-I-5 -  .التجريد املادي للمساطر 

االقتصادية    باألنظمة  املتعلقة  اإلبراء  تجريد مسطرة منح شهادة  إلى  االقتراح  يهدف هذا 

مقتضيات وفق  املادي  طابعها  من  بالجمارك  الجمارك    203الفصل   الخاصة  مدونة  من  املكرر 

 والضرائب غير املباشرة.
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 بدون نقاش 

 : 164الفصل 

 :تقديم

3- I-6-  تمديد أجل تنفيذ البرامج االستثماريةالكبرى. التنصيص على إمكانية 

مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة تعفى من   من  )ط  - 1-  164لفصل  ا طبقا ملقتضيات  

الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، السلع التجهيزية واملعدات واألدوات املستوردة 

من طرف أو لفائدة املقاوالت التي تلتزم بإنجاز برنامج استثماري يساوي مبلغه أو يفوق خمسون 

كذلك  ، ويشمل هذا اإلعفاء  قيات مبرمة مع الحكومةدرهم في إطار اتفا  50.000.000,00مليون  

واألدوات   واملعدات  التجهيزية  السلع  استيراد  عند  املستوردة  واللوازم  املنفصلة  والقطع  األجزاء 

 املخصصة لها والالزمة إلنجاز البرنامج االستثماري املذكور. 

ملدة   اإلعفاء  هذا  استيراد  36ويمنح  عملية  أول  تاريخ  من  تحتسب  إطار   شهرا  في  منجزة 

للسنة    12.98° من قانون املالية رقم  2-7املفعول. ولإلشارة، فقد كان ينص الفصل  اتفاقية سارية  

  76.21املكرر من قانون املالية رقم    5والذي تقرر إلغاؤه بمقتض ى الفصل    1998- 1997املالية  

 أو ظروف غير متوقعة.    على إمكانية منح آجال إضافية في حالة القوة القاهرة  2022للسنة املالية  

ولتمكين املستثمرين من االستفادة من آجال إضافية على غرار ما كان معموال به بمقتض ى  

املالية  2-7الفصل   قانون  من  الفصل  °12.98  تعديل  يقترح  الجمارك   - 164-1،  مدونة  من  ط° 

رك والضرائب  والضرائب غير املباشرة ملنح أجل إضافي. وسعيا إلى مالءمة مقتضيات مدونة الجما

غير املباشرة مع املدونة العامة للضرائب، يقترح في هذا الصدد، االحتفاظ بالصياغة الواردة في 

 (.24من املدونة العامة للضرائب، وتمديد هذه املدة إلى أربع وعشرون شهرا )  )ب-22-123الفصل  

3- I-7-  واملنتجات الصيدلية.اإلعفاء من رسم االستيراد لفائدة بعض األدوية 

الصناعة   تشجيع  الى  الرامية  الدواء  مجال  في  الوطنية  االستراتيجيات  مواكبة  إطار  في 

بالتنسيق مع باقي الشركاء، إعادة هيكلة   الوطنية و تيسير حصول املواطنين على هذه املواد، تم

ن األدوية  من التصنيفة الجمركية، حيث تم تحديد مجموعة م  30التعريفة الجمركية للفصل  
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تتطلب مصاريف مهمة من  والتي  املزمنة  االمراض  لعالج  املعدة خصوصا  الصيدلية  واملنتجات 

 أجل الحصول عليها. 

من رسم  كليا  إعفاء هذه االدوية واملنتجات الصيدلية  ولالعتبارات املذكورة أعاله، يقترح  

 تيراد.من رسم االس( 2,5%)بعضها يستفيد من تعرفة دنيا   علما أناالستيراد، 

وقد أدخل مجلس النواب تعديال على هذا الفصل يرمي إلى مالءمة بعض البنود التعريفية  

مع التعديل    164املتعلقة ببعض األدوية واملنتجات الصيدلية الواردة في الفقرة "ن" من الفصل  

 من التعريفة الجمركية.  30املتعلق بإعادة هيكلة الفصل 

 ملخص املناقشة :

شكالية اإلعفاءات الخاصة بالضريبة على  إل ن في مناقشتهم لهذه املادة  ياملتدخلبعض  أشار  

حسب االتفاقيات املبرمة مع    هبحيث تمت اإلشارة إلى أن  ،القيمة املضافة فيما يخص الجمارك

اإلعفاءات  من  االستفادة  بحصر  مطالبين  تلقائي،  بشكل  اإلعفاءات  منح  يتم  الوزارية  اللجنة 

ا   لتشمل املواد ذات صبغة األساسية وتحديدها في املواد غير املنتجة  الستراتيجية أو  إل الصبغة 

 محليا حماية للمنتوج الوطني. 

االتجاه،    نفس  الوفي  إلى    وةدعتمت  القانون    مالئمةاملتدخلون  مع  اإلجراء  هذا  مضامين 

 . االستثماراإلطار الخاص ب

الدفع  آجال  احتساب  بدء  ،  وبخصوص  بعدم  املطالبة  عملية  تمت  أول  من  االحتساب 

 راد تشجيعا للمستثمرين. ياست

  إلى   تمت االشارةوفيما يخص الشق الثاني من املادة املتعلق باألدوية واملنتجات الصيدلية،  

بعض األدوية وخاصة األدوية   رةذإلى مسألة نو إشكالية تحديد هامش الربح بالنسبة للصيدليات،  

إلى الدعوة  تمت  كما  الثمن،  الوطنية    ضرورة  مرتفعة  والوكالة  الصحة  وزارة  بين  تنسيق  وجود 

 باإلضافة إلى عملية تحديد أثمنة البيع.  ،فيما يخص األدوية املستوردة  L’ANAMللتأمين الصحي  

األدوية والصيدلة ملراقبة  كما تم التساؤل حول مدى وجود تنسيق بين إدارة الجمارك وإدارة  

 مدى انعكاس اإلعفاء الضريبي على املواطنين. 
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 جواب الحكومة:

إطار   في  االستثمارية  البرامج  إعفاء  بخصوص  املستشارين  السادة  تساؤالت  على  ردا 

كما   ،شهر كافية بالنسبة ألول عملية استيراد  34اتفاقيات، أشارت السيدة الوزيرة إلى أن مدة  

عدم  أ  على  اإلعفاءات  استفادةكدت  من  ل   ،الجميع  بالنسبة  محليا  لوحصرها  املصنعة  مواد 

 لتشجيع الصناعة املحلية. 

الصيدلية واملنتجات  باألدوية  يتعلق  الخاصة    ،وفيما  الالئحة  وضع  تم  أنه  على  أكدت 

مد مع  بتنسيق  وزا ير باألدوية  ومع  الصحة  بوزارة  األدوية  إلى  ية  باإلضافة  الصناعة،  مشاركة  رة 

 . cnops االجتماعي لالحتياط لصندوق الوطني وا  L’ANAMالصحي الة الوطنية للتأمين الوك 

، أشارت السيدة الوزيرة إلى  بالنسبة لألدوية و وفرتها  بحالر   هامش أما فيما يتعلق بتحديد 

الهيئة  بة  ذكر ممشاريع القوانين التي تمت املصادقة عليها في إطار اإلصالح الشامل لقطاع الصحة،  

لضمان وفرة األدوية وتحديد   إستراتيجيةالخاصة باألدوية التي تم إحداثها والتي سيعهد إليها وضع  

 األسعار. 

 : 182الفصل 

 تقديم:

3--I8 -  ضريبة داخلية على االستهالك على املنتجــــــات املحتوية على الســـــــــكر. إحداث 

املالية   أثناء مناقشات قانون  التزامات وزارة االقتصاد واملالية  يندرج هذا اإلجراء في إطار 

إلى    2022لسنة   الرامية  البرملانيين  من  مجموعة  عن  الصادرة  لالقتراحات  االعتبار  بعين  أخذا 

البسكويت   مثل  السكر  على  املحتوية  املنتجات  على  االستهالك  على  داخلية  ضريبة  إحداث 

التة ومنتجات األلبان...، بهدف الحفاظ على صحة املواطنات واملواطنين وتفادي األمراض  والشكو 

 الناتجة عن التناول املفرط للمواد املحتوية على نسب عالية من السكر.   

وقد أدخل مجلس النواب تعديال على هذا الفصل يهدف إلى إضافة ملحقات تبغ الشيشة  

 املنتجات التي تخضع للضرائب الداخلية لالستهالك. أو األركيلة )معسل بدون تبغ( إلى 
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 ملخص املناقشة:

ثمن السادة املستشارون توجه الحكومة فيما يخص تضريب املواد املحتوية على السكر،  

بالسجائر اإللكترونية   ت  ،ورفع ثمن الشيشةوكذا اإلجراء املتعلق  من هذه اإلجراءات    هتضمنملا 

 حفاظ على صحة املواطنين. ال

في هذه املادة    يوكذا نوع السكر املعف  ،كما تم التساؤل حول النسبة املئوية للتركيبة املعفاة

فيما أثار جانب من التدخالت إشكالية املفارقة في دعم السكر من كيميائي أم ال،  وأصله هل هو

جهة، وتضريب املواد املحتوية على السكر من جهة أخرى معتبرا أن هذا التناقض املجتمعي هو  

 مسؤولية مشتركة بين كل الفاعلين السياسيين. 

مذكرة تقديمية حول كل نص معدل موافاة أعضاء اللجنة بة أخرى، تمت املطالبة بومن جه

ال  فهم  لتسهيل  تعديل  كل  من  الهدف  النقاش وتوضيح  مستوى  رفع  في  للمساهمة  وفيما    .نص 

وكذا تنظيم عملية البيع حفاظا على   ،يخص السجائر اإللكترونية تمت الدعوة إلى تقنين بيعها

 صحة الشباب. 

لجهات ل  توجيههبآثار أحد املتدخلين إشكالية صندوق املقاصة، مطالبا    ،خرومن جانب آ 

 حول عدم تضريب املنتجات الكحولية والجعة والخمور.  ستهدفة، وكذا االستفسار امل

 جواب الحكومة:

أشارت السيدة الوزيرة إلى أنها    ،بخصوص هذه املادة   ردا على مداخالت السادة املستشارين

التطرق   5مبدأ إحداث الضرائب الداخلية على االستهالك، فيما سيتم في إطار املادة  باألساس  تهم  

 إلى الالئحة والنص على سن هذه اإلجراءات بشكل تدريجي. 

 اختالفأشارت السيدة الوزيرة إلى    د، فقأما فيما يتعلق بدعم السكر وعالقته بهذه املادة 

 . ، بحيث أن الدعم يتم توجيهه إلى الطبقات التي هي في حاجة إليهاألهداف

األسعار، يخص  الوزيرة  ذكر   وفيما  السيدة  إدارة  بت  بها  قامت  التي  األثار  دراسة  عملية 

ات  الجمارك ووزارة الصناعة، مؤكدة على ضرورة خلق ضريبة على االستهالك بخصوص املنتج

 هذه الشريحة.  ةاملوجهة لألطفال حفاظا على صح
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صندوق املقاصة، أشارت السيدة الوزيرة إلى تفعيل السجل االجتماعي املوحد، وبخصوص  

كافة   فيالعمل على تعميمها  بدء  إلى نجاح التجارب املنجزة في مدينتي الرباط والقنيطرة و   ةمشير 

 التراب الوطني. 

 : 235الفصل 

 التقديم:

 . ثالث مرات كرر امل 45بالفصل  املتعلق أعالهنفس التعليل 

 ملخص املناقشة:

أجمع السادة املتدخلون على ضرورة التفريق بين مصطلحي " الحجز" و املصادرة"، بحيث 

التي يعهد   الجهة  التساؤل حول   وعنفي غسل األموال واإلرهاب،    االشتباه  ها معاينة حاالتلتم 

لى أن عملية الحجز ال تكون بأمر عمدى امتالك أعوان الجمارك للصفة الضبطية، موضحين  

في حين أن رفع الحجز تكون بأمر منه، كما تمت الدعوة إلى ضرورة إحالة هذه   من وكيل امللك

يمارس املوظف    "والتي تنص على أنه  ،من قانون املسطرة الجنائية  27لى مقتضيات املادة  عاملادة  

الذي العمومية  واملرافق  اإلدارات  بموجب    نوأعوان  القضائية  الشرطة  مهام  بعض  إليهم  تسند 

خاصة النصوصهذه  ،  نصوص  في  املبنية  الحدود  وضمن  الشروط  إلى    "املهام حسب  داعيين 

 ضرورة تدقيق املصطلحات القانونية لتفادي املس بحريات األشخاص وممتلكاتهم.    

 جواب الحكومة:

و    40مع الفصلين    املالئمة أشارت السيدة الوزيرة إلى أن مضامين هذه املادة تدخل في إطار  

41 . 

 : 240الفصل 

 التقديم:

 . ثالث مرات كرر امل 45بالفصل  املتعلقأعالهنفس التعليل 

 بدون نقاش 
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 : 252الفصل 

 تقديم:

3- -I9-  .نسخ بعض املقتضيات 

 الفصل على ما يلي:       ينص هذا  :252الفصل  -

أن   غير  العادية،  القانونية  للقواعد  وفقا  املحاكم  إلى  الجمركية  واملخالفات  الجنح  "ترفع 

تظل مختصة وفقا للنصوص املطبقة قبل    1984املحاكم املرفوعة إليها الدعوى قبل فاتح ماي  

 .هذا التاريخ

، ُيقترح حذف  1984أمام املحاكم يعود تاريخها إلى عام    قيد النظر ونظًرا لعدم وجود قضايا  

 الفقرة الثانية املوضحة بالبند العريض أعاله من هذا الفصل.

 ملخص املناقشة :

قبل سنة    ى تمن املتدخلون مقتضيات هذه املادة الخاصة بحذف العبارة املتعلقة بالدعاو 

السياق1984 نفس  في  املطالبة  تمت  كما  الحذف    ،  بعد  الفقرة  صياغة  تحسين  بغية  بإعادة 

 . مقروئية النص وتجويده

 جواب الحكومة:

، مرحبة في هذا  1977العمل بهذه املقتضيات منذ سنة  اعتماد  على    السيدة الوزيرة  أكدت

 اإلطار بالتعديالت الخاصة بتجويد النص. 

 : 294الفصل 

 تقديم:

3--I10 -  .تصحيح بعض األخطاء املادية 

الذي يحيل على دائرة الجمارك والذي   47يهدف هذا التعديل إلى حذف اإلحالةعلى الفصل 

 . 2022تم نسخه بموجب قانون املالية لسنة 

 ملخص املناقشة :

بعض النصوص   مطالبين بإعادة صياغة،  معنى لفظ "تجانف"ن عن  ياملتدخلبعض  تساءل  

 ، فضال عن إصالح املدونة العامة للجمارك وإعادة تبويبها.القانونية
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 جواب الحكومة:

 أشارت السيدة الوزيرة إلى أن عبارة "تجانف" يقصد بها  " مال إلى".

 :املكرر  294الفصل 

 تقديم:

3-I-11 -    الفصل مقتضيات  غير 294توضيح  والضرائب  الجمارك  مدونة  من  املكرر 

 املباشرة. 

يرمي هذا االقتراح إلى تدقيق نطاق تطبيق العقوبات املطبقة على املخالفات املشار إليها في  

وذلك بالتأكيد على اعتماد وعاء احتساب الغرامة على أساس الرسوم    294من الفصل    4الفقرة  

 واملكوس املتجانف أو املتملص منها فقط، بدل مجموع الرسوم واملكوس املستحقة.   

 ملخص املناقشة :

للجمارك  العامة  املدونة  في  املتضمنة  املصطلحات  تحيين  ضرورة  على  املتدخلون  أجمع 

ن مسألة الرجوع إلى النصوص  ياملتدخلبعض  بهدف مطابقتها لقوانين املالية، وفي نفس اإلطار أثار  

الفرنسية لشرح بعض املصطلحات، بحيث تمت املطالبة بتجويد النصوص   باللغة  في األصلية 

 عمال هذا املقتض ى. عن مدى وجود تأطير زمني إل  التساؤل  فضال عنية، نسختها العرب

جانب   مع  ،  خرآ ومن  وانسجامها  العقوبات  تحديد  منطق  عن  املتدخلين  أحد  تساءل 

 التصالحية. املسطرة 

 جواب الحكومة:

إمكانية   الوزيرة على  السيدة  أكدت  املستشارين،  السادة  في معرض جوابها على مداخالت 

املفهم   بالنسبة لقانون  بالتدابير املنصوص عليها سواء  العامة للجمارك والعمل  أو املدونة  الية 

  باختالف أن التفاوت يكون  تمت اإلشارة    الغرامات  وبخصوص   .بير عملية ومفهومةا باعتبارها تد

 و العقوبة. املبالغ 

 :املكرر  297الفصل 

 :تقديم

النواب إلى الرفع من الغرامة املتعلقة بعدم التصريح  يرمي هذا التعديل الذي أدخله مجلس  

البنكية و غيرها من وسائل األداء و األدوات املالية    واألوراقلعمالت النقدية واألوراق التجارية  با
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، من نصف املبلغ غير املصرح به إلى غرامة تساوي كامل املبلغ غير املصرح  القابلة للتداول لحاملها

 به. 

II- تتمـــــــــم على النحو التالي مدونة الجمـارك والضرائب غير 2023ابتداء من فـاتــــــح ينـايـــــــــر ،

املباشرة الجمارك والضرائب غير  الراجعة إلدارة  بالفصل    ،املباشرة  املكرر    70السالفة الذكر، 

املكرر    166من الفصول  وبالجزء السادس املكرر مرتين بعنوان "مناطق التسريع الصناعي" املكون  

 املكرر خمس مرات: 166املكرر أربع مرات و 166ثالث مرات و

 ملخص املناقشة:

امل عن  املتدخلين  أحد  الثالثةختساءل  الدرجة  من  الجمركية  باألوراق    الفات  املتعلقة 

 سواء. حد األوراق النقدية على  تصدير واستيرادوالتي تهم شرط التصريح هل تشمل  ،النقدية

 :املكرر  70الفصل 

 تقديم:

3-II-1 -   التصاريح لعدد  السنوي  األدنى  والحد  التعشير  رخصة  بطالن  حاالت  تحديد 

 .املكرر( 70الجمركية الواجب تسجيلها من طرف كل معشر املقبول في الجمرك )الفصل 

  25بتاريخ    2-77- 862من املرسوم رقم    22يرمي هذا املقتض ى الذي كان مضمنا في الفصل  

( املتخذ لتطبيق مدونة الجمارك و الضرائب غير املباشرة إلى 1977أكتوبر    9)  1397من شوال  

تحديد الحاالت التي تصبح فيها رخصة التعشير الغية و هي تخلي املعشر عن رخصة قبوله و وفاته  

 كة التعشير.  و حل شر 

مع   باملعشرين املقبولين في الجمركالخاصة    التشريعية  املقتضيات  مالئمةإطار    كما أنه في

، خاصة ما يتعلق بتعزيز املهنية و جودة الخدمات املقدمة، يقترح تتميم مدونة  متطلبات املهنة

على   الواجب  لعدد التصاريحالحد األدنى   املكرر و التنصيص فيه على أن    70الجمارك بالفصل  

الجمرك في  مقبول  معشر  كل    كل  هو   تسجيله  هذا   250سنة  إضافة  عن  وسيترتب  تصريحا. 

إلى املدونة السالف الذكر، ذات    2-77- 862من املرسوم رقم    22نسخ الفصل    الفصل الجديد 

 الصلة. 
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 وقد أدخل مجلس النواب على هذا الفصل تعديال يهدف إلى:

 إضافة عبارة "أو في حالة ما تعذر على املعشر مزاولة مهامه" إلى القوة القاهرة؛  -

 تصريح؛  200إلى  250التخفيض من عدد التصاريح الواجب تسجيلها من   -

 شهرا.  24شهرا إلى  12الرفع من مدة السماح من  -

 ملخص املناقشة:

في إطار مناقشة السادة املستشارين ملضامين هذه املادة، أشار املتدخلون إلى أن القانون 

" تعد رخصة قبول  مقترحا تعديل عبارة ، لإلبطال" ية"البطالن" و"القابل ياملدني يميز بين مفهوم

 وتعويضها ب تعتبر الغية الرخصة املمنوحة للمعشر". املعشر باطلة" 

عملية املنجزة، هل ستتم بناء على توزيع جغرافي  200تم التساؤل حول  ،ومن جهة أخرى 

األدنى املحدد في عدد  الحد حول تحديدو وعن مدى اعتماد الجودة في التصاريح املنجزة، 

   .سنة  15التصاريح السنوية لكل معشر دون ربطه باملوظفين الذي يمتلكون خبرة 

أم في هذا االطار وبخصوص عدد التصاريح تساءل املتدخلون حول مدى إعداد دراسة 

 . االعتماد على فرضياتأنه تم 

كما استفسر أحد املتدخلين حول إجراء حل الشركة الحاصلة على رخصة القبول    

 وربطه بعدم املزاولة، مشيرا إلى أنه إجراء يتم االتفاق عليه من طرف الشركاء.  

 :ومةجواب الحك

  200تساؤالت السادة املستشارين بخصوص التصاريح، أكدت السيدة الوزيرة بأن ردا على 

هو    200تصريح يتم احتسابها بعد مدة سنتين بهدف إعطاء الفرصة لهذه الفئة، مؤكدة على أن  

أن   ىمشيرة إل  ،مليون تصريح  1,6عدد كافي نظرا لعدد التصاريح السنوية املقدمة والتي تقدر ب  

 مرات من املتوسط السنوي املسجل.  رالسقف األدنى أقل بعش 

ن  يتمك  في  عملية الرقمنة    ألهميةالسيدة الوزيرة  أشارت  أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي،  

 وإعطائه فرصة أكبر.  في جميع موانئ اململكةاالشتغال املعشر من 
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حالة حل الشركة، أكدت السيدة الوزيرة على أن عملية التعشير تصبح باطلة    وبخصوص

 بعد حل الشركة وليس العكس. 

 الجزء السادس املكرر مرتين 

 مناطق التسريع الصناعي

مرات    166  ول الفص ثالث  مرات  166  و املكرر  أربع  خمس   166الفصل    و   املكرر  املكرر 

 :مرات 

 تقديم:

3-II-2 -  اقبة  الصناعي.  الجمركية ملناطق التسريعاملر

التسريع الصناعي،   الذي تعرفه مناطق  التطور  التشريعات الجمركية  في إطار  وعلى غرار 

لبعض الدول، يقترح إدراج مقتض ى جديد، ضمن مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة، خاص 

التسريع بها   الصناعي،  بمناطق  الخاص  الجبائي  النظام  الجمارك    وكذا  يحدد  أعوان  سلطات 

 داخل هذه املناطق. 

التسريع  "مناطق  مرتين"  املكرر  السادس  "الجزء  بـــــ  الجديد  املقتض ى  هذا    وسيعنون 

على   ويشتمل  الفصل    3الصناعي"  )من  الفصل    166فصول  إلى  مرات  ثالث  املكرر    166املكرر 

 خمس مرات(.

 مكرر ثالث مرات166ملخص املناقشة الفصل 

 الصناعي.  التسريع  املمنوحة ملناطق االمتيازات حول  تساؤال  املتدخلون  قدم

 جواب الحكومة 

السيدة الوزيرة على أن هذا اإلجراء من شأنه حماية املناطق الصناعية خاصة على    أكدت

فضال  املستوى الداخلي ، كاستغالل التواجد ضمن هذه املناطق و عدم احترام مبدأ التنافسية، 

 استفادتها من عدة امتيازات كالضمانات البنكية و غيرها.  عن

 مكرر أربع مرات:  166ملخص املناقشة الفصل 

السبب، تبرير    لتحديد ة  تقديري ال  السلطة   تمتلك   التي   الهيئة   عن  املتدخلون   بعض  تساءل

 دوريات. ب وأ  تنظيمي  نصب  نوع الهيئة املكلفة توضيحاقتراح  تم كما
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 جواب الحكومة: 

عدم إمكانية بيع البضائع   و إثبات اأكدت السيدة الوزيرة أن الشركة هي التي يعهد لها برهن

 الوطني. و إعطاء فرصة بيعها داخل التراب 

 : 84و  83و  82و  81 ول الفص

 :تقديم

III- .نسخ بعض الفصول 

الفصول   املدونة    84و    83و    82و    4-81تنص  الجمرك من  في  الشغالون  يكون  أن  على 

من   مقبولون  إلخ(  الحراس،  الحمالون،  املباني    طرف)املعبؤون،  مختلف  لولوج  الجمارك 

أن غير  بأنشطتهم.  للقيام  تسيير   الجمركية  على  املشرفة  التي    املؤسسات  هي  واملطارات  املوانئ 

تتكفل في الوقت الراهن بمنح الفئة املشار إليها أعاله تصاريح الولوج إلى هذه املرافق. لذلك ُيقترح  

 . الفصول  هذه نسخ

 : 81ملخص املناقشة الفصل 

لشروط العمل الالئق للعاملين داخل املطارات واملوانئ،    ةالتساؤل إن كانت هنالك مراقبتم  

ارة إشكالية التالعبات التي  ثإدارة الجمارك، باإلضافة إلى إ العمل من طرف    ةالحاصلين على رخص

بها   أثناء عملية  تقوم  املختبرات  املبعض  البضائع  ب قتنافحص  مناسبة    ةإيجاد صيغة واملطالبة 

 هذه اإلشكالية.  ةملحارب

 : حكومة جواب ال

 الرخص منح عن سابقا املسؤولة كانت الجمارك إدارة أن إلى الوزيرة السيدة أشارت

أصبحت   واملوانئ املطارات تدبير على املشرفة املؤسسات أن إال واملوانئ، املطارات للعاملين داخل

 وبين الوصية الوزارة بين ما التنسيق تم انه أفادت كما حاليا، الرخص هذه  إصدار عن  املسؤولة

 البضائع بتحليل  تقوم التي  املختبرات يخص فيما املراقبة تجويد أجل من  الصناعة قطاع

 املستوردة. 
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 تعريفة الرسوم الجمركية

 :4املادة 

 التقديم:

يناير فاتح  من  املحددة ،  2023ابتداء  االستيراد  رسوم  تعريفة  التالي،  النحو  على  تغير 

رقـم  I)البند  4باملادة   املالية  قانون  من  إلى    25.00(  يوليو  فاتح  من  املمتدة    31للفترة 

 1421من ربيع األول    25بتاريخ    241.00.1، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  2000ديسمبر

 (، كما وقع تغييره و تتميمه:2000يونيو  28)

 املحمص. املطبق على البن غير   2,5إلى % 10تخفيض رسم االستيراد من % -4-1

غير   البن  أن  خاصة  املحضرة،  القهوة  من  اإلنتاج  تكاليف  خفض  إلى  التدبير  هذا  يهدف 

يشكل   األولية  املحمص  الواردات مادته  جل  أن  علما  القطاع،  تنافسية  تعزيز  أجل  من  وذلك 

تستفيد من اإلعفاء الكلي من رسم االستيراد في إطار النظام التفضيلي املنبثق عن االتفاقيات  

 .  املوقعة من طرف املغربية للتبادل الحر الدول

الفصل    - 4-2 هيكلة  االستيراد   30إعادة  رسم  ومراجعة  الصيدلة  ملنتجات  املخصص 

 لبعض املواد التامة الصنع. 

الفصل   االستيراد    30يتسم  رسوم  وبتباين  املعقدة  ببنيته  الصيدالنية  للمواد  املخصص 

وبتواجد عدة اختالالت في نسب رسوم    %40إلى    2,5املطبقة على هذه املواد التي تتراوح ما بين % 

 االستيراد.  

ا  كم وتروم هذه الهيكلة إلى مراجعة بعض النسب تماشيا مع السياسة التعريفية الوطنية. 

تهدف هذه الهيكلة إلى مواكبة االستراتيجيات الوطنية في مجال الدواء الرامية الى تيسير الحصول  

 على هذه املواد، ودعم الصناعة الوطنية وتحقيق السيادة واألمن الدوائي بصفة عامة.  

و تخفيض    30وبالتنسيق مع باقي الشركاء، يقترح إعادة هيكلة التعريفة الجمركية للفصل  

، في حين سيتم 2,5%الستيراد على بعض املنتجات غير املصنعة محليا إلى رسم أدنى بمقدار  رسم ا 
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أو تلك التي ستكون موضوع استشارات    بالنسبة للمواد املصنعة محليا  %40رفع هذا الرسم إلى  

 وطنية خاصة صناعة اللقاحات تماشيا مع االستراتيجية الوطنية املشار إليها سابقا.

  30النواب تعديال في هذا الصدد يرمي إلى استكمال إعادة هيكلة الفصل    وقد أدخل مجلس

 من تعريفة الرسوم الجمركية املتعلق بمنتجات الصيدلة. 

التعريفي رقم    -4-3 البند  للبيع   34.02تتميم  عدة 
ُ
امل التنظيف غير  الخاص بمحضرات 

 بالتقسيط مع تخصيصه في التعريفة الجمركية. 

التعريفي    البند  حاليا  ومحضرات   34.02يضم  الغواسل  بمحضرات  املتعلقة  البضائع 

بمحضرات   خاص  تعريفي  بند  وجود  عدم  لوحظ  قد  أنه  إال  التنظيف.  ومحضرات  للغسيل 

املواد بهذه  خاص  سطر  غياب  وفي  الجمركية  التنظيف.  التصنيفة  سطر  ضمن  إدراج  يقترح   ،

بالنسبة للمواد السالفة الذكر املدرجة بالبند    %40ار  تعريفي خاص مشفوع برسم استيراد بمقد

 .  34.02التعريفي رقم 

 املطبق على الورق املزدوج.  10%إلى  17,5%تخفيض رسم االستيراد من  -4-4

أو في السوق   الوطني  املواد األولية سواء على املستوى  التغليف من نقص في  يعاني قطاع 

ي يساهم بشكل فعال في النشاط االقتصادي وخاصة في  الدولية، ومن أجل دعم هذا القطاع الذ

املطبق على الورق املزدوج   10إلى %  17,5تنشيط الصادرات، يقترح خفض رسم االستيراد من %

 مع تخصيص بند خاص به في التعريفة الجمركية.  

 تخفيض رسم االستيراد املطبق على مدخالت تصنيع مرشحات السيارات  -4-5  

السيارات من أجل مواجهة  املحلي ملرشحات  اإلنتاج  إلى تشجيع ودعم  يهدف هذا اإلجراء 

منافسة املرشحات املستوردة املستفيدة من االعفاء من رسم االستيراد في إطار اتفاقيات التبادل 

من   االستيراد  رسم  تخفيض  من خالل  ذلك  و  االنتاج،  كلفة  عبر خفض  إلى  40الحر   ٪17.5  ٪

للم هذه  بالنسبة  تصنيع  في  املستخدمة  املطاطية  والفواصل  الحلقات  وكذلك  املعدنية  كونات 

٪. بالنسبة للورق املستعمل كمادة 2.5٪ إلى  17.5٪ و  40املرشحات و تخفيض رسم االستيراد من  

 اولية تدخل في صناعة مرشحات السيارات، مع تخصيص بند خاص بها في التعريفة الجمركية. 
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النواب  -4-6 الرفع من    أدخل مجلس  إلى  يهدف  الرسوم الجمركية  تعريفة  تعديال على 

املماثلة   الشخصية  الكهربائية  واألجهزة  اإللكترونية  السجائر  على  املفروض  االستيراد  رسم 

 .% 40إلى  % 2,5للتدخين من 

 ملخص املناقشة: 

%  10  من  البن استيراد رسم تخفيض في املتمثل املهم اإلجراء هذا  املتدخلين السادة أحد ثمن

 البن ذو استيرادمن   ملستوردينمكن ا سي مما عرفه الذي  الكبير االرتفاع بعد خصوصا%  2,5  إلى

 كوناكري.  سيراليون وغينيا من القادم العادي  البن  على مقتصرا  األمر كان بعدما العالية الجودة

  الدولة   إستراتيجية   إطار  في  الوطني،  املستوى   على  الدوائية  الصناعة  بدعم املطالبة تمت كما

 الواردات.  ةنسب  وخفض  القطاع  هذا   في  للمستثمرين  مباشر  ومنح دعم  ،الصحي   مناأل   يخص  فيما

  يتم  التي  األدوية  منتجات  على  ةمراقب  هنالك  كانت  إن  املستشارين   السادة أحد اءلتس وقد 

 املواطن. عليها، وانعكاسها على املطبقة الجمركية رسومال تخفيض

 والفواصل والحلقات املزدوج الورق لتصنيع للمستثمرين مباشر دعم منح اقتراح تم  كما

 هذه واردات الجمركية على الرسوم تخفيض محليا، بدل العربات مرشحات ةصناع في املستعملة

 املنتجات. 

 الفحص   ملراكز  الالزمة  اإلمكانات  بمنح  املطالبة  تمت  فقد  السيارات،  قطاع  بخصوص  أما

 التقني. 

 جواب الحكومة: 

%  40  استيراد  برسم  خاص  املقتض ى  هذا   في  يسطر تعريف  إدراج  تم  أنه   الوزيرة  السيدة  أكدت

 التخفيض   لهذا   الفعلي  األثر  أن   مفيدة  األدوية،  ةصناع  حماية  قصد  داخليا  املنتجة  للمواد

  جانبها   من  أوضحت  كما  األدوية،  من  العديد  أسعار  في  اإلنخفاض  يخص  فيما   املواطن  على  إنعكس

  باإلضافة  السيارات والطائرات،  بقطاع  املتعلقة  االستثمارات  من  رفع  إلى  يهدف  الحكومة  تصور   أن

  مشيرة   االستثمار،  ميثاق  مع  موازاة  البيئي،  النظام  مجال  في  االستثمار  جانب  إلى  النسيج،  قطاع  إلى

  ،املصنعة  السيارات  عددعن    أعلنتا  املغرب،  في   السيارات  ةلصناع  األجنبيتان  الشركتان  أن  إلى

  الشركات لهذه  الكبرى  اإلستراتيجية  مواكبة على منصب الحالي العمل أن السياق نفس في مؤكدة

 السيارات. أجزاء بعض ة صناع على فقط مقتصرا  األمر يبقى ال حتى
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 الضرائب الداخلية على االستهالك 

 :5املادة 

 تقديم:

-I  10و9األول ول  و الفص، تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام  2023ابتداء من فاتح يناير  

رقم  من   قانــون  بمثابـــة  الشريف  في    1.77.340الظهير  شوال    25الصادر  أكتوبر    9)  1397من 

االستهالك 1977 ضريبة  عليها  املفروضة  واملصوغات  البضائع  على  املطبقة  املقادير  بتحديد   )

 الداخلي وكذا املقتضيات الخاصة بهذه البضائع واملصوغات، كما تم تغييره و تتميمه: 

 الفصل األول 

 قديم:ت

5-I-1 .فرض ضريبة داخلية على االستهالك على المنتجات المحتوية على السكر 

على   املحتوية  املنتجات  على  االستهالك  على  داخلية  ضريبة  فرض  إلى  التدبير  هذا  يرمي 

السكر، على غرار املشروبات غير الكحولية املعطرة أو املحضرة بعصير الفواكه )صودا و نكتار(.  

 و تهم منتجات البسكويت و الشكوالتة و الحلويات و منتجات األلبان و املربى و الخبيص. 

اإلجراء استجابة لطلبات بعض الفرق البرملانية خالل دراسة تدابير مشروع قانون يأتي هذا  

،و تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العاملية التي توص ي بفرض الضرائب 2022املالية للسنة  

من نسبة السكر في إطار    ويندرج التخفيضعلى املنتجات املحتوية على نسب عالية من السكر.  

ا  التي تتطلب مصاريف  مجهودات السلطات  عدية 
ُ
امل إلى مكافحة األمراض غير  الرامية  لعمومية 

 صحية مهمة جدا. 

سنوات ابتداء من فاتح   3اعتماد تضريب تدريجي يمتد على مدى    االقتراح إلىهذا    ويهدف  

 ، حسب املحتوى من نسب السكر املضافة في املنتجات املعنية املشار إليه أعاله. 2023يناير 

مجل أخل  الفصل  وقد  على  تعديال  النواب  إضافة   182س  إلى  يرمي  الجمارك  مدونة  من 

تبغ   االركيــــلهملحقات  أو  ــــــة  معسل   الشيشــ للضريبة    )  الخاضعة  املواد  الئحة  إلى  تبغ(  بدون 

 الداخلية على االستهالك. 
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 : 9الفصل 

 :تقديم

5-I-2    9إعادة صياغة املقتضيات املتعلقة بالغاز الطبيعي في الجدول ت( من الفصل  

 .1.77.340للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

لضمان تتبع عمليات استيراد الغاز الطبيعي، ال سيما بعد انتهاء صالحية عقد خط أنابيب  

ُيقترح إعادة صياغة الجدول  ت( من  -الغاز "املغرب العربي للظهير الشريف    9الفصل  أوروبا"، 

رقم   قانون  بعض   1.77.340بمثابة  على  املفروضة  االستهالك  على  الداخلية  املكوس  بتحديد 

 منتجات الطاقة، من أجل اإلشارة إلى واردات هذه املادة حسب حالة استيرادها )سائل أو غازي(. 

 ملعنية. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا اإلجراء ليس له أي وقع ضريبي على املنتجات ا 

النواب تعديال على الجدول "ظ" من الفصل   إلى فرض ضريبة    9وقد أدخل مجلس  يرمي 

ــــــة أو االركيــــله )معسلداخلية على االستهالك على ملحقات تبغ  بدون تبغ( إلى الئحة املواد  الشيشــ

 درهم للكيلوغرام.  675الخاضعة للضريبة الداخلية على االستهالك بمقدار 

يهدف إلى إضافة بعض    9خل مجلس النواب تعديال على الجدول "ض" من الفصل  وقد أد  -

تحتوي على   والتي  الفواكه  مركز عصير  أو  الفواكه  املاء وعصير  املحضرة من  نسبة  املشروبات 

ز إلى الئحة املنتجات  رك ر املير الفواكه أو ما يعادلها من العصيمن عص( أو أكثر  %10عشرة باملئة )

 املحتوية على السكر. 

 و قد ترتب عن هذا التعديل : 

الفصل    من   1من    ب(نسخ    - من  أ(  رقم   9الجدول  قانــون  بمثابـــة  الشريف  الظهير  من 

1.77.340 . 

الفصل    - رقم  من    10تعديل  قانــون  بمثابـــة  الشريف  هذه   1.77.340الظهير  إلضافة 

 املشروبات. 
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II-  من الظهير   9الجدول أ( من الفصل  من 1من  ب( تنسخ  ،2023فـاتــــــح ينـايـرابتداء من

( بتحديد 1977أكتوبر  9) 1397شوال  25بتاريخ 1.77.340الشريف بمثابـــة قانــون رقم 

املقادير املطبقة على البضائع واملصوغات املفروضة عليها ضريبة االستهالك الداخلي وكذا 

 . كما وقع تغييره وتتميمه  البضائع واملصوغات املقتضيات الخاصة بهذه

 تقديم

إلى نسخ  - من    9الجدول أ( من الفصل    من   1من    ب(  أدخل مجلس النواب تعديال يهدف 

على إثر  (  1977أكتوبر    9)  1397شوال    25بتاريخ  1.77.340الظهير الشريف بمثابـــة قانــون رقم  

الفواكه والتي تحتوي على  أو مركز عصير  الفواكه  املاء وعصير  املشروبات املحضرة من  إدماج 

 املحتوية على سكر.  ضمن املنتجات  ر الفواكهيمن عص( أو أكثر %10عشرة باملئة )نسبة 

III-   يتم تحصيل الضرائب الداخلية على االستهالك املفروضة على املنتوجات املحتوية

من الظهير الشريف بمثابة قانون   9الجدول "ض" من الفصل  على السكر املنصوص عليها في

ي السالف الذكر حسب املقادير واملحتوى من السكر طبقا للبيانات الواردة ف 1.77.340رقم  

 ( أعاله:Iالجدول بعده كما تمت إضافته بالبند )

 تقديم:

أدخل مجلس النواب تعديال يرمي إلى إضافة بعض املشروبات املحضرة من املاء وعصير    -

ر يمن عص( أو أكثر  %10عشرة باملئة )نسبة  الفواكه أو مركز عصير الفواكه والتي تحتوي على  

العص من  يعادلها  ما  أو  امليالفواكه  ترقيم  ركر  مع  السكر،  على  املحتوية  املنتجات  الئحة  إلى  ز 

 حتى تسهل اإلحالة عليها. تاملنتجا

 : 5املادة  ملخص املناقشة

 على   املطبقة  االستهالك  على  الضريبة  من  رفعال  في  ارر االستم  أن  إلى  املتدخلين  أحد  أشار

 نفس   في  مقترحا  والتهريب،  املهيكل  الغير  القطاع  شك  دون   سيشجع  والتبغ  الكحولية  املشروبات

 تصاعدي   بشكل  واالركيلة  الشيشة،  التبغ  ملحقات  على  االستهالك  على  الضريبة  تطبيق  الوقت

 السوق.  يحتمله ما وفق
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 سنوات 3  مدى   على  يمتد  الذي   التدريجي  التضريب   اعتماد  في  النظر  بإعادة  املطالبة  تمت  كما

  الش يء   املعنية  املنتجات  إلى  املضافة  السكر  نسب  من  املحتوى   حسب  ،2023  يناير  فاتح  من  ابتداء

 مستقبال.  طائلة  الدولة مبالغ ميزانية يكلف الذي  السكر دعم من الحد إمكانية سيتيح الذي 

  لصناعة ا   دفع  إلى  رميت  اإلجراءات  هذه  أن  السادة املستشارين   أحد  أوضح،  السياق  نفس  وفي

 قدرة   مدى   عن  متسائال  بديلة،  بوسائل  وتغييره  السكرة  ادم  خفض استعمال  إلى  الوطنية  الغذائية

  وبالتالي   الوطني   السوق   ستحتكر   التي   املستوردة  املنتجات  أمام  الصمود  في  الوطنية   الصناعة

 الوطنية.  الصناعة ضرب

  الدولة   توجه  ظل  في  الضريبة،  مبالغ  في  التفاوت  أسباب  عن  االستفسار  تم،  أخرى   جهة  ومن

  املكونة من   للمنتجاتاملصنعين    مدى استفادة  عن  الضريبية، فضال  العدالة  مبادئ   إرساء  نحو

 الخارج. نحو  التصدير إطار في اإلعفاءات من السكر

الصدد،  وفي   يدفع   قد  السكر  مادة  استعمال  تخفيض  أن  املتدخلين  أحد  أبرز   نفس 

  صحة  على سلبا نعكسوت  املنتوج مذاق نفس  من تغير أخرى مضرة بمواد استبداله  إلى املصنعين

 الشأن. هذا  في مراقبة  أية وجود مدى  عن اآلن ذاته في متسائال املواطن،

 جواب الحكومة: 

 مجموع   من  %75  يمثل  املهيكل الذي   القطاع غير  ضرورة معالجه  على  الوزيرة  السيدة  أكدت

  القانون   هذا   مضامين  عن  بعيدا   أخرى   بطريقه  السكر،  على  املحتوية  املنتجات  تصنيع  في  العاملين

 الظاهرة.  هذه ملحاربة الصارمة اإلجراءات بعض  تنزيل ستعرف املقبلة السنة أن مبرزة

 مع  السكر،  استهالك  على  الضريبةلتطبيق    حان  قد  الوقت  أن  جانبها  من  أوضحت  كما

  في  إليه  التطرق   سيتم  الذي و   تستحقه،  التي  االجتماعية   للطبقات  سيمنح  الذي   الدعم  مراعاة

 جديدة.ة آخر وبمقارب سياق

  السكر من منخفضة بنسبة   املصنع املنتوج طعم على التعود أن الوزيرة السيدة أبرزت وقد

  وراء  من   الهدف  أن  موضحة،  املقبلة  سنوات  الثالث  خالل  تدريجيا  عنه، سيكون   بديلة  بمقادير  أو

 صحة  على  ضرارهاأ   من  الحد  بغية  املادة  هذه  استعمال  خفض  على  التشجيع  هو  اإلجراء،  هذا 

 دراهم   12,5غرام ، و5من  ألقل   بالنسبة  دراهم10اعتماد  في  متمثلة ضريبة    عدالة  وإرساء  املواطن،

 غرام.  10 من  ألكثر بالنسبة دراهم 15  ثم غرام، 10 و5بين مما
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 الصناعة   ووزارة  عهد املغربي للتقييسامل  مع   بالتنسيقت  عمل  الجمارك  مديرية   أن  أفادت  كما

 املغرب. داخل املنتجة  املواد محتويات عند الوقوف على

السكر    من  أكبر  كمية  على  تحتوي   التي  الخارج  إلى  املصدرة  املنتوجات  أن  أكدت  وقد،  هذا 

 االستهالك.  على املادة داخلية هذه في عليها املنصوص الضرائب ألن الضرائب، من معفية

   املدونة العامة للضرائب 

 6 املادة تقديم
 

 حجز الضريبة في املنبع على املكافآت املخولة للغير

و   I- 82و( 5°-"جيم"-II)  73و  I-املكررة 45"باء"( و -IV) 19و املكررة  15و  IV-4اد و امل

 I-املكررة 241و I- 228" و ألف" -222  و  194 و V-174و   171و  I -157و  151

،  كل حسب قدرتهالفئات  مساهمة جميع  يهدف هذا التدبير إلى تحقيق العدالة الجبائية و 

في   الحجز  طريق  عن  الضريبة  فرض  خالل  للغيرمن  املخولة  املكافآت  على  املدفوعة    املنبع 

أو الشركات  على  للضريبة  الخاضعين  االعتباريين  الخاضعين    لألشخاص  الذاتيين  لألشخاص 

 . للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو املبسطة

املخولة  للمكافآت  بالنسبة    %10محدد في  سعر غير إبرائيبوسيطبق هذا الحجز في املنبع  

االعتباريين   الذاتيين  %15وفي  لألشخاص  لألشخاص  مجلس بالنسبة  مصادقة  بعد  وذلك   ،

 املقترح في املشروع األصلي. 20%النواب على تعديل تم بموجبه تخفيض سعر 

 : قد تم اعتماد هذا التعديل من أجل و 

 من عبء هذه الضريبة املدفوعة مسبقا على خزينة امللزمين املعنيين؛  التخفيف -

الفعلية  تقريب - النسبة  من  املنبع  في  املحجوزة  الضريبة  الواجب  سعر  للضريبة 

 الستردادات في آخر السنة. أجل تخفيف التدبير اإلداري لمن  ،أداؤها

ط  من  سيطبق  الذي  املنبع،  في  االقتطاع  هذا  أن  إلى  اإلشارة  األشخاص  رف  وتجدر 

االعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص واألشخاص الذاتيين املحددة دخولهم وفق نظام  

املبسطة الصافية  النتيجة  نظام  أو  الحقيقية  الصافية  على  النتيجة  فقط  كتسبيق  يعتبر   ،
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لسنوي  ا ة في آخر السنة بعد وضع اإلقرار من الضريبة املستحق الضريبة ألنه يبقى قابال للخصم

 داد املبلغ املتبقى ان اقتض ى الحال.الحق في استر   ، كما يمكن كذلك االستفادة منبمجموع الدخل

ألتعاب والعموالت وأجور السمسرة واملكافآت جميع ا   ولإلشارة تعتبر كمكافآت مخولة للغير 

 . األخرى من نفس النوع

 املدونة العامة للضرائب:وفي هذا الصدد، يقترح تغيير وتتميم مجموعة من مواد 

إخضاع  IV-4املادة   - على  للغير  هذه    للتنصيص  املخولة  املنبع  املكافآت  في    برسمللحجز 

 الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل؛ 

فيما    I-املكررة  45املكررة للتنصيص فيما يخص الضريبة على الشركات وفي املادة    15املادة   -

أن   على  الدخل،  على  الضريبة  للغير  يخص  املخولة  الذكر  املكافآت  بها    يرادالسالفة 

السمسرةاألتعاب   وأجور  األخرى   والعموالت  املدفــوعــة  واملكافآت  النوع  نفس   أو   من 

أو الذاتيين املحددة   االعتباريين  األشخـاص  حساب  في  املقيدة  أو  اإلشارة  رهن  املوضوعة

 ؛ ي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية املبسطةدخولهم وفق نظام

فيما يخص  (5° -"جيم"-II)  73باء فيما يخص الضريبة على الشركات واملادة  -IV-19املادة   -

 ؛  املكافآت املطبق على هذه السعر غير اإلبرائيالضريبة على الدخل، للتنصيص على 

إلعادة صياغة األحكام املتعلقة بالبيانات الخاصة بالضريبة املحجوزة في املنبع    I-82املادة   -

املحجوزة   الضريبة  لتشمل  وذلك  الدخل  بمجموع  السنوي  اإلقرار  في  تضمينها  الواجب 

 ؛املكافآتالخاصة بهذه 

يتضمنها    لتنصيصل   I-151املادة   - أن  التي يجب  املعلومات  باملكافآت  على  املتعلق  اإلقرار 

للغيرامل املنبع وكذا مبلغ الضريبة  والتي تخص    خولة  مبلغ املكافآت الخاضعة للحجز في 

 ؛املحجوزة

املادة   - أحكام  السنو   II-151نسخ  باإلقرار  طرف  ي املتعلقة  بهمن  املصحات    املدلى 

تعلق باألعمال الجراحية والطبية التي ينجزها بداخلها  واملواملؤسسات املعتبرة في حكمها  

املنهي للرسم  الخاضعون  البند  األطباء  بأحكام  املادة    I، والتي ستصبح مشمولة  من هذه 

 باملكافآت املخولة للغير؛ املتعلقة 

 على: للتنصيصI-157املادة  -
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على  الزامية   ▪ املنبع  في  الضريبة  لدن  املكافآت  هذه  حجز  االعتباريين  من  األشخاص 

الذ واألشخاص  الخاص  أو  العام  للقانون  وفق الخاضعين  دخولهم  املحددة  اتيين 

 ؛ نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة

استنزال الضريبة املحجوزة في املنبع من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على   ▪

 االسترداد؛الدخل مع الحق في 

لدى إدارة    املنبع  مبلغ الضريبة املحجوزة فيدفع  كيفية وأجل    على  لتنصيصل  171املادة   -

األشخاص طرف  من  االحالة    الضرائب  بإضافة  وذلك  بالحجز،  املادة  املكلفين    15على 

 املكررة املتعلقة بهذه املكافآت؛ 

لدى إدارة   مبلغ الضريبة املحجوزة في املنبع دفع  كيفية وأجل    للتنصيص على  V- 174املادة    -

 املكلفين بالحجز؛  الضرائب من طرف األشخاص

يخص  الجزاءات املترتبة على املخالفات فيما  س احتساب  اعلى أسلتنصيصلI-194املادة   -

 :للغير كما يلي اإلقرارات املتعلقة باملكافآت املخولة

 الضريبة املحجوزة في املنبع على هذه املكافآت؛ ▪

الخاضعة للحجز في أو الضريبة التي كان من الواجب حجزها بالنسبة للمكافآت غير   ▪

 املنبع. 

اإلقرار    يخص  فيما  املخالفات  على  املترتبة  الجزاءاتب  املتعلقة   II- 194أحكام املادة    نسخ -

به   ي السنو  في حكمها    من طرف  املدلى  املعتبرة  واملؤسسات  باألعمال واملاملصحات  تعلق 

، والتي ستصبح  املنهيالجراحية والطبية التي ينجزها بداخلها األطباء الخاضعون للرسم  

 باملكافآت املخولة للغير؛ من هذه املادة املتعلقة  Iمشمولة بأحكام البند 

  املنبع في املحجوز  الضريبة مبلغ على األحكام الخاصة بتسوية لتنصيصألف ل-222املادة  -

 ه؛ صحيح ت  يستوجب ما الضرائب مفتش الحظإذا ما  تبالنسبة لهذه املكافآ

 في حالة:  تلقائية بصورة الضريبة فرضعلى  لتنصيصل  I-228املادة  -

 ؛ باملكافآت املخولة للغير املتعلق اإلقرار تقديم عدم ▪

إلى   املكافآت املخولة للغيرإنجاز أو دفع املبالغ املحجوزة في املنبع فيما يخص    عدم ▪

 الخزينة؛ 
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في    لتنصيصل I-املكررة  241  املادة - الحق  الضريبةتلقائيا من  االستفادة  على  إذا   استرداد 

الدخل  ملجموع  املطابق  الضريبة  مبلغ  يتجاوز  املنبع  في  املحجوزة  املبالغ  مجموع  كان 

 ؛ بمجموع الدخل الخاضع للضريبة راراستنادا إلى اإلقوذلك السنوي للخاضع للضريبة، 

على  تطبيق هذه التدابير  على لتنصيصل  من مشروع هذا القانون املالي6املادة منIVالبند   -

 . 2023ابتداء من فاتح ينايراملخولة للغير املكافآت 

 التوجه التدريجي نحو سعر موحد مراجعة أسعار الضريبة على الشركات في إطار 

 XXXVII-247و 19و 6 املواد

في   محددة  متباينة  أسعار  بعدة  الشركات  على  الضريبة  حاليا    15%و    10%تحتسب 

مستوى   37%و    31%و    26%و    20%و   القطاع   حسب  أو  النشاط  طبيعة  أو  املحقق  الربح 

املنافسة الحرة واملمارسات  الجبائية وقواعد  العدالة  املعني، مما يعتبر مسا بمبدأ  االقتصادي 

فرض هذه الضريبة على األرباح املحققة من طرف الشركات بسعر    الدولية الفضلى التي تقتض ي

وتشجيع   األعمال  مناخ  وتحسين  االقتصاديين  للفاعلين  الضريبي  الحياد  يضمن  موحد  نسبي 

 االستثمار.

يقترح إدراج إصالح شامل ألسعار الضريبة على    اإلطار،-وفي إطار مواصلة تنزيل القانون 

من حول  واضحة  رؤية  يعطي  سنة  الشركات  أفق  في  الضريبة  هذه  منهجية    2026ظومة  وفق 

 ( سنوات.  4تدريجية على مدى أربع )

 وفي هذا الصدد، يقترح تحديد األسعار املوحدة املستهدفة كما يلي: 

( مليون درهم، برسم  100للشركات التي يقل ربحها الصافي عن مائة ) بالنسبة 20% ▪

ير، بما في ذلك الشركات التي تزاول  رقم األعمال املحلي ورقم األعمال املوجه للتصد 

القطب   أنشطتها املكتسبة لصفة  الخدمات  الصناعي وشركات  التسريع  مناطق  في 

 املالي للدار البيضاء؛ 

يفوق  35% ▪ أو  يساوي  ربحا صافيا  تحقق  التي  الشركات  لباقي  مليون    100بالنسبة 

 درهم؛ 
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بنك املغرب وصندوق بالنسبة ملؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها و 40% ▪

 اإليداع والتدبير ومقاوالت التأمين وإعادة التأمين.  

تم التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي    لتعديل صادق عليه مجلس النوابا   وتبع

إال   %20، ال يطبق عليها سعر  درهم(  000 000 100مليون)  املحقق من طرف الشركات عن مائة

( سنوات محاسبية متتالية، وذلك  3إذا ظل الربح الصافي املذكور يقل عن هذا املبلغ ملدة ثالث )

 . %35عوض سعر %20لتفادي التهرب الضريبي من طرف الشركات الكبرى لالستفادة من سعر 

  كما يقترح من جهة أخرى تحديد األسعار التي ستطبق خالل الفترة االنتقالية املمتدة من 

يناير   غاية    2023فاتح  املادة    2026ديسمبر    31إلى  من-XXXVII-247في  العامة    ألف  املدونة 

 للضرائب. 

يمكن    تعديلوبموجب   ال  أنه  على  كذلك  التنصيص  تم  النواب،  مجلس  عليه  صادق 

( درهم أن تستفيد  000 000 100للشركات التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق مائة مليون )

م أدنى  سعر  املادة  من  في  عليها  املنصوص  األسعار  ولو  -  XXXVII-247ن  الذكر  السالفة  ألف 

حققت ربحا صافيا أقل من املبلغ املذكور برسم سنة من السنوات املحاسبية املفتوحة خالل هذه 

 الفترة االنتقالية. 

ولتوضيح وتجويد النص، صادق مجلس النواب على تعديل آخر ينص على أنه من أجل 

، تظل سارية  247من املادة    XXXVIIريجي لألحكام الواردة في ألف وباء وجيم من البندالتطبيق التد

-165"دال"( و-IVو  IIو   I)  19(وXو  VIو  IVو  II)  7باء وجيم( و -  IIباء ودال و- I)  6املفعول أحكام املواد  

I 170و -III وVIII191و -II   2022ديسمبر  31من املدونة العامة للضرائب املعمولة بها في . 

 وفي هذا الصدد تم إدراج بعض التدابير من أجل املالءمة: 

 من املدونة العامة للضرائب؛  6من املادة  IIو  Iتحيين عناوين البندين  •

البند   • "باء" من  الفقرة  املادة    Iنسخ أحكام  العامة للضرائب املتعل  6من  قة  من املدونة 

الفقرة    بأسعار  للضريبة  دائم  بفرض  املتبوعة  باإلعفاءات إلى  أحكامها  ونقل  مخفضة 

 من نفس املادة املتعلقة باإلعفاءات املؤقتة؛  II"باء" من البند 
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املادة   • أحكام  بالفرض  I-6نسخ  املتعلقة  للضرائب  العامة  املدونة  من    الدائم   "دال" 

أحكام    بأسعار  للضريبة وكذا  املؤقت   -II-6املادة  مخفضة  بالفرض  املتعلقة  جيم 

 للضريبة بأسعار مخفضة؛ 

البنود   • أحكام  املادة    Xو  VIو  IVو  IIنسخ  املتعلقة    7من  للضرائب  العامة  املدونة  من 

 بشروط اإلعفاء؛ 

- II-6الفندقية إلى املادة    املتعلقة بشروط إعفاء املنشآت  7من املادة    VIنقل أحكام البند   •

 لثالثة(؛ )الفقرة ا  °5-اءب

املادة   • أحكام  للضريبة   II-19نسخ  النوعي  بالسعر  التي    املتعلقة  الشركات  على  املطبق 

في مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات املكتسبة لصفة القطب   تزاول أنشطتها

 املالي للدار البيضاء؛ 

  268و  II-191و  VIII)و  (170IIIو  I-165اإلحاالت املنصوص عليها في املواد    تحيين بعض •

 من املدونة العامة للضرائب؛

  I)  19(و Xو VIوIVو II)  7باء و جيم( و-  IIباء و دال و-I)  6التنصيص على أن أحكام املواد  •

من املدونة العامة للضرائب املعمولة بها    II-191و    VIIIو  III-170و   I-165"دال"( و-IVو  IIو

سارية املفعول من أجل التطبيق التدريجي لألحكام الواردة في   ، تظل2022ديسمبر    31في  

البند   وباء وجيم من  املادة    XXXVIIألف  املتعلقة    247من  الذكر  السالفة  املدونة  من 

امل االنتقالية  الفترة  خالل  الشركات  على  الضريبة  أسعار  غاية  بتحديد  إلى    31متدة 

 . 2026ديسمبر  
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 العقاري  الجماعي على هيئات التوظيف مراجعة النظام الجبائي املطبق

 املكررة أربع مرات  161و املكررة 160و   I-82و I-66و II-64ودال -I- 61و 6اد و امل

 ( 21°)الفقرة  VIII-232و 

العقاري من نظام   الجماعي  التوظيف  يعتمد  دائم  تحفيزي    جبائي تستفيد حاليا هيئات 

بالنسبة    يخول لها اإلعفاء الكلي من الضريبة على الشركاتالشفافية الجبائية الذي    على مبدأ 

  بعد   املستثمرين املساهمين  هذه األرباح عند توزيعها علىفرض الضريبة على  مع  حققة،  املألرباحها  

 %. 60تطبيق تخفيض نسبته 

 من العقاري    الجماعي  هيئات التوظيففي  بعقارات  مليات املساهمة  كما تستفيد حاليا ع

إلى غاية   أو ب  يسمح  2022  ديسمبر   31نظام تحفيزي مؤقت  أداء الضريبة على الشركات  تأجيل 

العقاري   الربح  أو  القيمة  زائد  املستحقة على صافي  الدخل  املساهمة م  املحققالضريبة على  ن 

نسبته   تخفيض  تطبيق  مع  الضر %  50املذكورة،  هذه  كلي يبة،  على  أو  جزئي  تفويت  حالة  في 

 .للسندات املحصل عليها مقابل هذه املساهمة

وتحقيق العدالة الجبائية مع الحرص على استمرارية  النظام الجبائي  هذا  من أجل ترشيد  و 

 التاليين:  التدبيرينإدراج ، ُيقترح دعم الدولة لتحفيز هذه الهيئات

التخفيض  أوال: نسبة  على    تقليص  علىالعائدات  املطبق  الخاضعين    املستثمرين  املوزعة 

املتعلقة  العائدات من األرباح    هذه  عندما تتأتى  40%إلى   60%من  للضريبة على الشركات  

فتح رأس مالها التي ت  العقاري   الجماعي  التوظيف  هيئات  طرف  منبكراء العقارات املبنية  

بموجب ، وذلك  40%بنسبة ال تقل عن    وجودةاملسهم  األ ملشاركة العموم عن طريق بيع  

 تعديل صادق عليه مجلس النواب. 

النواب  بموجبتم  كما   مجلس  عليه  صادق  عقارية تعديل  كدخول  العوائد  هذه  اعتبار 

االستفادة    في هذه الهيئات، مع إمكانية  األشخاص الذاتيين املستثمرينعندما توزع على  

% من مبلغ هذه العوائد، عند اإلدالء باإلقرار السنوي بمجموع  40نسبة  بمن تخفيض  

 .الدخل
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  50نظام دائم، مع حذف تخفيض %  السالف الذكر إلىتحويل النظام التحفيزي املؤقت  ثانيا :

أ العدالة الجبائية وتوجهات  الذي يعتبر كنفقة جبائية غير مبررة تتعارض مع مبد  املذكور 

الضريبي-القانون  باإلصالح  املتعلق  حرصا  .اإلطار  الدولة   وذلك  دعم  استمرارية  على 

بعقارات  لتشجيع   املساهمة  التوظيففي  عمليات  ترشيد   العقاري   الجماعي  هيئات  مع 

 التحفيزات املخولة لضمان تحقيق العدالة الجبائية. 

 إدراج عدة تغييرات في مواد املدونة العامة للضرائب :  ُيقترحوفي هذا الصدد 

تقليص  (من املدونة العامة للضرائب للتنصيص على  1°-جيم  -I)  6تغيير أحكام املادة    -

 .  40%إلى  60%نسبة التخفيض من 

باملادة    - للضرائب  العامة  املدونة  تحويل    161تتميم  على  تنص  التي  مرات  أربع  املكررة 

 . 50نظام دائم، مع حذف تخفيض %  السالف الذكر إلىاملؤقت  النظام التحفيزي 

 بآجال   املتعلقة األحكام من استثناء( على أنه 21°)الفقرة  VIII- 232التنصيص في املادة  -

الدخل وكذا   التقادم الشركات والضريبة على  الضريبة على  مبلغ  يصدر ويستحق حاال 

به املرتبطة  والزيادات  علىمالذعيرة  املستحقة  املخالفين    ا  للضريبة    ألحكامالخاضعين 

 .ولو تم انقضاء أجل التقادم السالفة الذكراملكررة أربع مرات  161املادة 

إدراج العوائد املتأتية من األرباح من املدونة العامة للضرائب على    61التنصيص في املادة    -

طرف   من  العقارية  املذكورةهيئات  الاملوزعة  الدخول  خانة  على   في  للضريبة  الخاضعة 

 الدخل؛

تمكين األشخاص الذاتيين أصحاب العوائد من نفس املدونة على    64التنصيص في املادة    -

الذكر   تخفيض  السالفة  من  االستفادة  عند 40نسبة  ب من  العوائد،  هذه  مبلغ  من   %

 ؛اإلدالء باإلقرار السنوي بمجموع الدخل

امل  - في  املدونة  I-66ادة  التنصيص  ا   من  األرباح  املذكورة على  املتأتية من  العوائد  ستثناء 

املوزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري على األشخاص الخاضعين للضريبة  

الخاضعة    حكمها  في  املعتبرة  والدخول   املشاركة  وحصص  األسهمد  على الدخل من عوائ

  الناشئة عن رؤوس األموال  املنبع برسم الدخول للضريبة على الدخل عن طريق الحجز في  

 ؛ املنقولة
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املادة    - العامة للضرائب، من أجل املالءمة، على    I-82التنصيص في  إضافة من املدونة 

الجماعي التوظيف  لهيئة  التجاري  اإلقرار   العنوان  في  تضمينها  الواجب  البيانات  كأحد 

 ؛ عبارة "الدخول العقارية"ستبدال عبارة "األكرية" بالسنوي بمجموع الدخل وا 

الجماعي   إعفاء هيئات التوظيفاملكررة من نفس املدونة على    160التنصيص في املادة    -

العقاري من إلزامية الحجز في املنبع على العوائد املتأتية من األرباح املوزعة على األشخاص 

يقية أو نظام  الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحق 

 . النتيجة الصافية املبسطة

 دخول حيز التطبيق:

التدبير  س التخفيض  يطبق  بتقليص  املوزعة من طرف املتعلق  األرباح  من  املتأتية  العوائد  على 

 . 2023هيئات التوظيف الجماعي العقاري ابتداء من فاتح يناير 

بحكام  األ   وستطبق بعقارات  املتعلقة  املساهمة  على  عمليات  الجماعي  التوظيف  هيئات  في 

 . 2023املنجزة ابتداء من فاتح يناير العمليات 

العوائد املتأتية من األرباح املوزعة من طرف هيئات التوظيف    املتعلقة بإدراج  حكام األ   كما ستطبق

العقارية الدخول  خانة  في  العقاري  األر   الجماعي  من  املتأتية  العوائد  من طرف  على  املوزعة  باح 

 . 2023ابتداء من فاتح يناير  املذكورةهيئات ال

ف  طر  لألرباح املوزعة من بالنسبةترشيد اإلعفاء من الضريبة املحجوزة في املنبع 

 القطب لصفة املكتسبة  شركاتوال الصناعي التسريع مناطقفي  املقامة املنشآت

 البيضاء  للدار  املالي

 III-68و  II -13( و 1°-جيم -I) 6املواد 

للدار   املالي  "القطب  لصفة  املكتسبة  الشركات  قبل  من  املوزعة  األرباح  حاليا  تستفيد 

املقاوالت   باستثناء  املنبع،  في  الشركات املحجوزة  الضريبة على  الدائم من  البيضاء" من اإلعفاء 

من   املالية وإعادة    املتكونة  التأمين  ومقاوالت  حكمها  في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  مؤسسات 

 .التأمين وشركات السمسرة
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األرباح املوزعة على أشخاص غير مقيمين من قبل الشركات املقامة   وتستفيد كذلك هذه

 .في مناطق التسريع الصناعي من اإلعفاء الدائم من الضريبة املحجوزة في املنبع

دات الجبائية الدولية تخول للبلد منشأ الربائح املوزعة )املغرب( الحق في غير أن املعاه

حجز الضريبة في املنبع، كما يمنح لبلد إقامة املستثمر األجنبي )الدولة األجنبية( كذلك الحق في  

فرض الضريبة على مجموع دخله بعد استنزال الضريبة املحجوزة في املنبع في املغرب، وبالتالي فإن  

اء من هذا الحجز في املنبع يعتبر بمثابة تنازل من طرف املغرب عن حقه في فرض الضريبة اإلعف

الذي تخوله له املعاهدات الضريبية الدولية املذكورة. لذا فإن اإلعفاء املذكور تستفيد منه فقط  

 دولة اإلقامة وليس املستثمر األجنبي في املغرب.  

الوطني  الجبائي  التشريع  إطار مالءمة  ومع    وفي  الدولية  الجبائية  املعاهدات  أحكام  مع 

للحكامة الجبائية الجيدة، ُيقترح ترشيد اإلعفاءات املذكورة وحصرها على الربائح  معايير العاملية

 وعوائد املساهمات األخرى املماثلة ذات املنشأ األجنبي املوزعة على أشخاص غير مقيمين. 

 لذلك، يقترح تغيير وتتميم عدة مواد: وتبعا

 6املادة    تغيير وتتميم  (I -  1°-جيم)   من املدونة العامة للضرائب لحصر إعفاء الضريبة على

 املحجوزة في املنبع على:  الشركات

الربائح وغيرها من عوائد املساهمة املماثلة ذات مصدر أجنبي املدفوعة أو املوضوعة رهن   -

املقامة في مناطق اإلشارة أو املقيدة في حساب أشخاص غير مقيمين من لدن الشركات  

 التسريع الصناعي؛ 

املماثلة ذات مصدر أجنبي املدفوعة ألشخاص غير  - الربائح وغيرها من عوائد املساهمة 

باستثناء   البيضاء"،  للدار  املالي  "القطب  لصفة  املكتسبة  الشركات  قبل  من  مقيمين 

  2.20.665قانون رقم  من املرسوم ب  4من املادة    2و  1املقاوالت املالية املشار إليها في البندين

 املتعلق بإعادة تنظيم القطب املالي للدار البيضاء؛ 

   تغيير البندIII  من املدونة العامة للضرائب للتنصيص على نفس التدبير في مجال   68من املادة

 على الدخل. الضريبة 

 مع هذا التدبير، يقترح كذلك:  وللمالءمة
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   تغيير البندII  التي تحدد عوائد األسهم وحصص  من املدونة العامة للضرائب  13  من املادة

 املشاركة والدخول املعتبرة في حكمها الخاضعة للحجز في املنبع. 

 البند    في  التنصيصIVهذا التدبير على الربائح   من مشروع هذا القانون على تطبيق6 من املادة  

وغيرها من عوائد املساهمة املماثلة املوزعة والناتجة عن السنوات املحاسبية املفتوحة ابتداء  

 .   2023من فاتح يناير 

 مناطق التسريع الصناعي املقامة ب  متيازات املخولة للمقاوالت املاليةاال ترشيد 

 °3-باء -31و   °8 -باء– II-6 تاناملاد

الخدمات املقامة بمناطق التسريع الصناعي من االمتيازات    بعض مقاوالت تستفيد حاليا  

لهذه ، في حين تخضع املقاوالت املماثلة التي تقدم نفس الخدمات  الجبائية املخولة لهذه املناطق

 للضريبة وفق قواعد النظام العام.   املناطق

ء املقاوالت  استثنا يقترحاملقاوالت السالفة الذكر، تحقيق العدالة الجبائية بين ومن أجل 

الءمة مع  ، وذلك من أجل املناطق التسريع الصناعياملخولة مل  متيازاتاالستفادة من اال املالية من  

بالنسبة للمقاوالت املالية املكتسبة لصفة "القطب املالي    2021ما نص عليه قانون املالية لسنة  

 . للدار البيضاء"

 يتعلق األمر باملقاوالت املالية التالية: و 

وفقا مؤسسات   • الصفة  لهذه  املكتسبة  حكمها  في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان 

 للتشريع الجاري به العمل؛ 

وفقا   • الصفة  لهذه  املكتسبة  التأمين  ووسطاء  التأمين  وإعادة  التأمين  مقاوالت 

 . للتشريع الجاري به العمل

 وتبعا لذلك يقترح إدراج التدابير التالية : 

املتعلقة  املدونة العامة للضرائب من   )الفقرة الثانية( °8-باء–  II-6املادة التنصيص في  (1

املؤقتةب املالية  على    ،اإلعفاءات  املقاوالت  الذكر  استثناء   من   اإلعفاءمن  السالفة 
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املقامة بمناطق التسريع    للمقاوالت  سنوات  5خمس  املخول ملدة    الشركات  الضريبة على

 ؛الصناعي

،  اإلعفاءات املؤقتةاملتعلقة ب)الفقرة الثانية(    °3-باء  -31املادة    في    التنصيص للمالءمة (2

  املتوفرين على هذه الصفة طبقا للتشريع الجاري به العمل  وسطاء التأميناستثناء    على

لمنشآت التي  ، املمنوح ل الضريبة على الدخلمن    األولىسنوات    5الكليطوال  من االعفاء

 .التسريع الصناعي مناطق تزاول أنشطتها داخل

هذين   6 املادة  منIVالبند    فيالتنصيص   (3 تطبيق  على  املالي  القانون  هذا  مشروع  من 

، كيفما كان 2023برسم السنوات املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير  التدبيرين 

في   املعنية  املالية  املقاوالت  إقامة  الصناعيتاريخ  التسريع  احتساب  وس  .  مناطق  يتم 

ب املستحقة برسم كل سنة محاسبية مفتوحة ابتداء من  الدفعات املقدمة على الحسا

يناير   السنة    2023فاتح  هذه  على  املطبقة  الشركات  على  الضريبة  أسعار  حسب 

 املحاسبية. 

 الربائح املوزعة الضريبة املحجوزة في املنبع علىلسعر  التخفيض التدريجي

 جيم  –XXXVII-247باء و – IV- 19 تانملادا

التخفيف من   الزيادة في أسعار الضريبة على الشركاتمن أجل  ، يقترح تخفيض  تأثير 

املحجوزةا   سعر املطبق    لضريبة  املنبع  مبلغفي   والدخول   املشاركة   وحصص  األسهم  عوائد  على 

بشكل تدريجي خالل الفترة االنتقالية املحددة في أربع سنوات   %10إلى  15%من  حكمها    في  املعتبرة

(2023-2026 .) 

أي  2026الذي سيطبق ابتداء من سنة  %10وبالتالي يقترح تحديد السعر املستهدف في 

 باء(.  – IV-19املادة بعد انقضاء الفترة االنتقالية )

في التنصيص  يقترح  السالف    15%سعرتخفيض  جيم على    –XXXVII-247املادة    كما 

 : كما يلي  اسنوي الذكر

 ؛ 2023 ة برسم سن13,75% -



2023 للسنة املالية 50.22مجلس املستشارين         لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية         مشروع قانون املالية رقم  –البرملان   

 
43 

 ؛ 2024 ةبرسم سن  12,50% -

 ؛ 2025 ةبرسم سن  11,25% -

 .2026 ةبرسم سن  10% -

املوزعة واملتأتية من    حكمها  في  املعتبرة  والدخول   املشاركة   وحصص  األسهم  عوائدكما أن  

ستظل خاضعة لسعر    2023فاتح يناير    قبل فتوحة  املحاسبية  املحققة برسم السنوات املاألرباح  

15% . 

 التدابير التالية:  إدراجيقترح  وللمالءمة،

املادة   • تطبيق    7°-"باء"-II-73التنصيص على مستوى  للضرائب على  العامة  من املدونة 

بالضريبة على الدخل املحدد في     األسهم   عوائدفيما يخص مبلغ    %10السعر الخاص 

من نفس املدونة عوض    13  املادة  في  املبينة  حكمها  في  املعتبرة  والدخول   املشاركة  وحصص

 املطبق حاليا؛  %15سعر 

بعوائد األسهم وحصص  املتعلقة باإلقرار 152من املادة  Iالتنصيص على مستوى البند  •

املبلغ  على ضرورة تضمين هذا اإلقرار باإلضافة إلى  املشاركة والدخول املعتبرة في حكمها

 ؛لسنوات املحاسبية التي تم برسمها اقتطاع هذه العوائدا  ،اإلجمالي للعوائد املوزعة

املادتين   • أحكام  و-IV- 19نسخ  للضرائب°3-جيم-II  -73دال  العامة  املدونة  املتعلقة    من 

  في  املعتبرة  والدخول   املشاركة   وحصص  األسهم  عوائداملطبق على    %15بتطبيق سعر  

 من املدونة العامة للضرائب. 13املبينة في املادة  حكمها

أن   • على  و-IV- 19املادتين    أحكامالتنصيص  العامة    3°-جيم-II  -   73دال  املدونة  من 

العمل في  للضرائب    عوائد سارية املفعول بالنسبة ل  تظل  2022ديسمبر    31الجاري بها 

السنوات    حكمها  في  املعتبرة   والدخول   املشاركة  وحصص  األسهم من  واملتأتية  املوزعة 

 . 2023املحاسبية املفتوحة قبل فاتح يناير 
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 استرداد األقساط واالشتراكات الضريبة على الدخل عند فرض مراجعة طريقة 

 الجماعية  أو  الفردية التقاعد تأمين بعقود املتعلقة

 8°-زاي -II- 73ألف و - III-28املادتين 

  بلوغه   قبل  سنوات أو  8  مدة  انتهاء  قبل  اشتراكاته  باسترداد  له  املؤمن   حاليا  يقوم  عندما

  وفق  املنبعفي    حجزال  طريق   عن  االسترداد  مبلغ  على  الضريبة  تفرض  معا،  قبلهما  أو  الخمسين  سن

  أربع   مدة  على  املسترد   املبلغ   (étalement)تقسيم    بعد  التصاعدي،  الجدول   في  الوارد  السعر

 . سنوات أربع من أقل كانت إن الفعلية اإلرجاع مدة على أو سنوات

األحكام مدخال للتهرب الضريبي إال أنهتم رصد مجموعة من املمارسات التي جعلت من هذه  

الشهرية املدفوعة التي ال تتعدى    ألقساط واالشتراكاتمن خالل اللجوء إلى االسترداد الفوري ل

 املعفاة من الضريبة على الدخل.  التصاعدي  الجدول الستفادتها من شريحة درهم نظرا  30.000

الجبائية   ومن أجل التحفيزات  يقترح    ترشيد  املمارسات،  الضريبة  والحد من هذه  فرض 

، مع إمكانية  30%محدد في  سعر غير إبرائيب   على مجموع مبلغ االسترداد عن طريق الحجز في املنبع

في آخر السنة بعد    الضريبة املحجوز في املنبع من مبلغ الضريبة املستحق  مبلغ  استنزالالحق في  

الدخل  اإلدالء باإلقرار   السنةالذي يهم  السنوي بمجموع  الدخول املكتسبة خالل  وكذا    جميع 

 . الحق في االسترجاعمن  االستفادةإمكانية 

-73ألف و–III-28وبموجب تعديل صادق عليه مجلس النواب، تم تجويد صياغة املادتين  

II- حذف عبارة "أو قبلهما معا"خالل من املدونة العامة للضرائب من  8°-زاي . 

 وفي هذا الصدد، يقترح إدراج التدابير التالية: 

عندما يقوم املؤمن له باسترداد اشتراكاته قبل  ألف على أنه  -  III- 28التنصيص في املادة   -

سنوات أو قبل بلوغه سن الخمسين، تفرض الضريبة على مجموع مبلغ   انتهاء مدة ثماني

باألمر وفق السعر غير  باإليراد املعني  االسترداد عن طريق حجز في املنبع يقوم به املدين  

 ؛30%املحدد في اإلبرائي

املبالغ اإلجمالية  املطبق على    السعر غير اإلبرائيعلى    8°-زاي  -II- 73التنصيص في املادة   -

 ؛ 30%واملحدد في اد االشتراكات واألقساطالسترد
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هذا  6 املادة  منIVالبند  فيالتنصيص - مشروع  املالي  من  هذا   تطبيق  على  القانون  أحكام 

 . 2023املبالغ اإلجمالية السترداد االشتراكات املدفوعة ابتداء من فاتح يناير  التدبير على

 

 برسم الضريبة على الدخل املطبق %20مراجعة السعر الخاص 

 للمالءمة مع التدبير املتعلق بمراجعة أسعار الضريبة على الشركات

 ( 7°-"واو"-II) 73و II-47و 31املواد 

إطار   النظام  في  أسعار املطبق    الجبائيمالءمة  إصالح  مع  الدخل  على  الضريبة  برسم 

 ، يقترح:الضريبة على الشركات

با - املتعلقة  أحكام  بالسعر  نسخ  للضريبة  الدائم  املحدد  لفرض  %  20في  الخاص 

 وتعويضه بأسعار الجدول التصاعدي ؛

يسمح   - انتقالي  تدبير  على  سنتين هذا  تطبيق    باستمرارية التنصيص  ملدة    السعر 

املنشآتل  بالنسبة  2024و    2023إضافيتين   وذلك  بعض  تمكين،  أجل  من   هامن 

 خالل هذه الفترة االنتقالية.  التحول إلى شركات

 ويتعلق األمر باملنشآت التالية: 

 ؛السياحي التنشيط ومؤسسات الفندقية املنشآت -

 ؛الصناعي  التسريع مناطق داخل أنشطتها ول تزا  التي  املنشآت -

 ة؛املصدر  ملنجميةا  املنشآت -

 ؛الخدمات أو للمنتجات املصدرة املنشآت -

 ؛ الحرفية املنشآت -

 ؛ املنهي  التكوين أو للتعليم  الخاصة املؤسسات -

العقاريين - من برسم    املنعشين  املتأتية  ومبان   الدخول  وإقامات  أحياء  إيجار 

 ؛جامعية
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 . للضريبة نيالخاضع نيالفالحي  نياملستغل -

 يقترح إدراج التدابير التالية: وفي هذا الصدد، 

من املدونة العامة للضرائب املتعلقة    31من املادة    Iنسخ أحكام الفقرة "جيم" من البند   •

بالسعر  با للضريبة  الدائم  املحدد  لفرض  الجدول 20في  الخاص  بأسعار  وتعويضه   %

 التصاعدي ؛

البند   • املادة  IIنسخ أحكام  العامة للضرائب املتعلقةمن    31من   املؤقت  الفرضب  املدونة 

 ؛ الخاص السالف الذكر  بالسعر للضريبة

املالي   6 املادة  منIVالبند    فيالتنصيص   • القانون  انتقالي ملدة  من مشروع هذا  تدبير  على 

% املنصوص عليه في املادة  20تطبيق السعر الخاص املحدد في  باستمرارية سنتين يسمح 

73  (II-"7°-"واو  ) إلى    هامن أجل تمكين، وذلك  دخول بعض املنشآت  بالنسبة من التحول 

 قبل نسخ هذا السعر الخاص. شركات

 اعتماد تدابير أخرى للمالءمة:  •

املادة  تحيين   - للضرائب  من  31عنوان  العامة  البند    املدونة  وعنوان   Iوعنوان  منها 

 ؛ من "باء" السالف الذكر  3و° 2" منه وكذا أحكام الفقرتين °باءالفقرة "

  (3°-"باء"    –  I)  6املادة    ىعل  املدونة العامة للضرائب  من  31حذف اإلحالة في املادة   -

املدونة املتعلقة   منهذه VI-7املادةالتي تم نسخها، وتحيين اإلحالة على املدونة مننفس 

املدونة العامة    من  (5° -باء-II)  6  بشروط اإلعفاء التي تم نسخها ونقل أحكامها الى املادة

 للضرائب؛ 

منها املتعلقة بالفرض الدائم للضريبة    IIأحكام البند    خونس  47تحيين عنوان املادة   -

 .على الدخل
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 املوحدة  املساهمة املهنيةو تحسين نظامي املقاول الذاتي

 I– املكررة ثالث مرات 82( و 9°-زاي -II) 73و  II-املكررة 45املكررة و  42و  I-40اد و امل

 I- 228ألف و -222و  I-194و V -174و   II- 157و IV-151و 

  هدفي  2014إحداث نظام املقاول الذاتي بموجب قانون املالية لسنة  يجب التذكير بأن  

املبادرة  إلى   روح  وتنمية  املهيكل  غير  القطاع  من  ولوجلدى  الحد  وتسهيل  إلى سوق    همالشباب 

طريق  الشغل وأنشطة    خلق  عن  خالل  لة،  مستقمقاوالت  من  اجتماعية    عدة وذلك  تحفيزات 

 .وضريبية

يهدف    2021  بموجب قانون املالية لسنة املحدث  ة املوحدة  نظام املساهمة املهني  أن  كما

ذات  القرب  إلى تبسيط النظام الجبائي املطبق على األشخاص الذاتيين الذين يمارسون أنشطة  

 توسيع نطاق التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض.كذا حدود و املدخل ال

أن لوحظ  أنه  ب  غير  يقومون  األشخاص  املمارسات  بعض  أداء    لتملصلبعض  من 

إلى %الضريبة   تصل  التي  التصاعدي  الجدول  أسعار  األجور حسب  من  38على دخول  وذلك   ،

، خصوصا األطر والتقنيين  قاولين ذاتيينمل  تهمل صف يالدائمين للشركة إلى تحو   خالل دفع األجراء

عوض عقود  دمات  خفي إطار عقود  في القيام بنفس املهام املنوطة بهم  ستمرار  اال مع    املتخصصين،

 .عمل

في وضعية تبعية تامة    في هذه الحالةيبقى  ذاتي    حيث أن األجير الذي يتحول إلى مقاول 

أعماله مع  للشركة و  لديها، مع االستفادة من يحقق معظم رقم  أجير  لو كان  الشركة كما  هذه 

السعر اإلبرائي  التي تتجلى خصوصا في فرض الضريبة على الدخل ب  نظام املقاول الذاتي  تامتيازا 

في   املحقق  1%املحدد  االعمال  رقم  التي  من  الدخل  على  الضريبة  أسعار جدول  من   
ً
تصل  بدال

 . 38إلى%

وتحقيق   املمارسات  هذه  من  الحد  أجل  الخاضعين ومن  جميع  بين  الجبائية  العدالة 

تأطير  للضريبة، استثناء    ُيقترح  التنصيص على  الذكر، من خالل  السالفي  الجبائيين  النظامين 

الذي يتجاوز   درهم املحقق من طرف مقدمي الخدمات مع   50  000جزء رقم األعمال السنوي 

 من هذين النظامين.  نفس الزبون 
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درهم برسم الخدمات املقدمة لفائدة نفس الزبون    50  000ما زاد عن مبلغ  وسيخضع  

بسعر إبرائي محدد في   لدخل عن طريق الحجز في املنبع من طرف الزبون املذكور للضريبة على ا 

%30 . 

 ويقترح في هذا الصدد إدراج التدابير التالية: 

عندما يفوق على أنه    من املدونة العامة للضرائب  املكررة  42و  I- 40تيناملاد  فيالتنصيص   •

درهم،   50.000رقم األعمال السنوي برسم الخدمات املقدمة لفائدة نفس الزبون مبلغ  

املنبع من طرف   في  الحجز  الدخل عن طريق  املبلغ للضريبة على  يخضع ما زاد عن هذا 

السعر   وفق  املذكور  املادة    30% في    حددامل  برائياإل الزبون  في  عليه  - II)  73املنصوص 

 ؛( 9°-اي ز 

املادة  ص  التنصي • للضرائبII-املكررة  45في  العامة  املدونة  بموجب    من  إضافتها  املقترح 

املنبع والذي يشمل    في  عبر الحجز   الخاضع للضريبة   مشروع هذا القانون املالي على األساس

مبلغ رقم األعمال املحقق من طرف األشخاص الذاتيين املحدد دخلهم املنهي وفق نظام  

املوحدة أو نظام املقاول الذاتي لحساب نفس الزبون فيما يتعلق بتقديم  املساهمة املهنية  

 ( درهم.50.000الخدمات والذي يفوق خمسين ألف )

 برائياإل السعر    تطبيقعلى    من املدونة العامة للضرائب(  9°-زاي -II)  73املادة  التنصيص في   •

 ؛ السالف الذكرما زاد عن مبلغ رقم األعمال على  %30حدد في امل

املتعلقة بالبيانات  السالفة الذكر  من املدونة    I-املكررة ثالث مرات  82املادة  أحكام    تتميم •

برقم األعمال املحقق من طرف الخاضع للضريبة املحدد دخله  اإلقرار    ها فيالواجب تضمين

وذلك لتشمل مبلغ رقم األعمال السنوي برسم  املنهي وفق نظام املساهمة املهنية املوحدة،  

 درهم؛ (  50.000الخدمات املقدمة لفائدة نفس الزبون والذي يفوق خمسين ألف )

املادة   • في  للضرائب  IV-151التنصيص  العامة  املدونة  أن    من  تدفع  على  التي  املنشآت 

وفق   املهنية  دخولهم  املحددة  الذاتيين  األشخاص  إلى  املقدمة  الخدمات  برسم  مكافآت 

الذاتي املقاول  نظام  أو  املوحدة  املهنية  املساهمة  بإرفاق  نظام  املتعلق   ملزمة  اإلقرار 

 لهذه املكافآت؛ بيان مفصل بباملكافآت املخولة للغير  
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في   • للضرائب  II-157املادة  التنصيص  العامة  املدونة  في    من  الحجز  الزامية  إحداث  على 

ألشخاص االعتباريين  درهم، بالنسبة ل  50.000عن    الزائداملنبع برسم مبلغ رقم األعمال  

الذاتيين واألشخاص  الخاص  أو  العام  للقانون  وفق    الخاضعين  نظام  املحددة دخولهم 

 ؛ النتيجة الصافية الحقيقية أو املبسطة

مبلغ الضريبة املحجوزة  على أن    من املدونة العامة للضرائبV -174التنصيص في املادة   •

في املنبع يجب أن يدفع لدى إدارة الضرائب قبل انصرام الشهر املوالي للشهر الذي تم فيه 

 ؛ الحجز في املنبع

على  I-194املادة  في  بالتنصيص • املترتبة  الجزاءات  احتساب  أساس  فيما على  املخالفات 

ألشخاص الذاتيين ل  املخولةفيها تلك    اللغير بم   يخص اإلقرارات املتعلقة باملكافآت املخولة

املحدد دخلهم املنهي وفق نظام املساهمة املهنية املوحدة أو نظام املقاول الذاتي لحساب  

 ؛ نفس الزبون فيما يتعلق بتقديم الخدمات

  املنبع  في  املحجوز   الضريبة   مبلغ   األحكام الخاصة بتسويةعلى  ألف- 222املادة    في  التنصيص  •

 ه؛ تصحيح  يستوجب ما الضرائب مفتش الحظإذا ما  تبالنسبة لهذه املكافآ

 في حالة:  تلقائية  بصورة الضريبة فرض على I-228املادة  فيالتنصيص •

 ؛ باملكافآت املخولة للغير املتعلق اإلقرار تقديم عدم ▪

 الخزينة املبالغ املحجوزة في املنبع فيما يخص هذه املكافآت؛ إنجاز أو دفع إلى  عدم ▪

من مشروع هذا القانون على تطبيق أحكام هذا التدبير   6 املادة  من IVالبند فيالتنصيص   •

 . 2023املدفوعة ابتداء من فاتح يناير مكافآت تقديم الخدمات  على
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العمل أو املغادرة  تحديد سقف التعويضات املمنوحة في حالة الفصل عن 

 الطوعية املعفاة من الضريبة على الدخل 

 7°-57املادة 

  املقررة   الحدود  من املدونة العامة للضرائب على إعفاء، ضمن  7°-57تنص األحكام الحالية للمادة  

، من الضريبة على عن العمل  الفصل  مجال  في  بها  والتنظيمية املعمول   التشريعية  النصوص  في

 الدخل:

 التعويض عن الفصل عن العمل؛ - 

 التعويض عن املغادرة الطوعية للعمل؛    -

 العمل.  عن الفصل حالة  الضرر املمنوحة في عن  التعويضات وجميع - 

غير أنه لوحظ على املستوى العملي تباين في تأويل هذه األحكام وارتفاع حجم املناعات املرتبطة  

 بها. 

ر املتعلق باإلصالح الجبائي السيما فيما يتعلق بتعزيز عالقة  وفي إطار تفعيل أهداف القانون اإلطا

الثقة بين اإلدارة الجبائية وامللزمين من خالل توضيح وتحسين مقروئية النصوص الجبائية من  

أجل ضمان حسن تطبيقها وتقليص االختالف في تأويلها، تم بموجب تعديل صادق عليه مجلس  

 النواب:

  املدونة العامة للضرائب على: من 7° -57التنصيص في املادة 

إعفاء التعويضات املمنوحة في حالة الفصل عن العمل أو املغادرة الطوعية من    -

 درهم؛ 1000000الضريبة على الدخل في حدود 

وعلى أنه في حالة الجمع بين أكثر من تعويض ال يمكن، بأي حال من األحوال، أن    -

  1.000.000ضريبة على الدخل حد  يتعدى مجموع مبلغ التعويضات املعفى من ال

 درهم السالف الذكر. 

   التنصيص في البندIV  من مشروع هذا القانون املالي على تطبيق أحكام هذا  6 من املادة

 . 2023التدبير على التعويضات املكتسبة ابتداء من فاتح يناير
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 تطبيق اإلعفاء من الضريبة على الدخل مديد مدةت

 املمنوح في إطار نظام "تحفيز" بالنسبة للمستخدمين الجدد 

 20°-57ة املاد

من املدونة العامة للضرائب على اإلعفاء من الضريبة    20° -  57ة  املادأحكامتنص حاليا  

درهم واملدفوع من طرف املقاولة أو   10.000على الدخل برسم األجر اإلجمالي الشهري في حدود  

في    2022ديسمبر    31إلى    2015الجمعية أو التعاونية املحدثة خالل الفترة املمتدة من فاتح يناير  

شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل األجير شريطة استيفاء    24ملدة    يمنح هذا اإلعفاءو أجراء.    10حدود  

 :الشروط التالية 

 أن يتم تشغيل األجير في إطار عقد شغل غير محدد املدة؛ -

أن يتم التشغيل خالل السنتين األوليتين ابتداء من تاريخ شروع املنشأة أو الجمعية أو  -

 .التعاونية في االستغالل

لى تشجيع ودعم الشغل وتحسين القدرة التنافسية للمنشآت،  في إطار التدابير الرامية إ و

ُيقترح تمديد مدة تطبيق هذا التدبير على املنشآت أو الجمعيات أو التعاونيات املحدثة إلى غاية  

 . 2026ديسمبر  31

 

املكافآت والتعويضات التي تدفعها مؤسسات مراجعة سعر الحجز في املنبع على 

 ينتمون ملستخدميها الدائمين  املدرسين الذين ال التعليم أو التأهيل املنهي إلى 

 I-156دال و-II-73و  جيم-II-58املواد 

ا  على  الضريبة  حاليا  والتعويضاتتفرض  أو    التعليم  مؤسسات  تدفعها  التي   ملكافآت 

 ملستخدميها   ينتمون   وال  التدريس  بوظيفة  فيها  مون و يقن  الذي  األشخاص  إلى  املنهي  التأهيل

تخضع باقي    ، في حينحجز في املنبععن طريق ال  17، حسب السعر اإلبرائي املحدد في %الدائمين

املكافآت والتعويضات التي تدفعها املنشآت إلى أشخاص ليسوا من مأجوريها للضريبة وفق السعر  

 . 30%غير اإلبرائي املحدد في 
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الضريبة على    فرضومن أجل تحقيق املساواة بين جميع الخاضعين للضريبة وفق مبدأ  

والتعويضات    يقترح اخضاع جميع هذه املكافآت  ،الدخل اإلجمالي السنوي لألشخاص الذاتيين

  حجز في املنبع للضريبة عن طريق ال  املنهي  أو التأهيل  التعليم  مؤسسات  تدفعها  التيبما فيها تلك  

من مبلغ الضريبة  الضريبة املحجوزة في املنبعاستنزال  مع إمكانية  ،  30%رائي محدد فيبسعر غير إب

جميع الدخول  الذي يهم  السنوي بمجموع الدخل  في آخر السنة بعد اإلدالء باإلقرار    املستحق

 داد. الحق في االستر  وكذا إمكانية االستفادة من السنةهذه املكتسبة خالل 

 إدراج التدابير التالية: وتبعا لذلك، يقترح 

بالنسبة  17%الخاصة بحجز الضريبة في املنبع بالسعر اإلبرائي  األحكام نسخ   -

  وال  التدريس  بوظيفة   يقومون   الذين  األشخاص   إلى  املدفوعة  والتعويضات  للمكافآت

من املدونة  I-156و  جيم-II- 58املنصوص عليها في املادتين  الدائمين  نمستخدميلل  ينتمون 

باملكافآالعامة   املتعلقة  األحكام  نطاق  في  الدخول  هذه  نظرا إلدراج  وذلك    ت للضرائب، 

والتعويضات الطارئة أو غير الطارئة املفروضة عليها الضريبة بالسعر غير اإلبرائي املحدد 

 ؛ 30%في 

الفقرة - املادة    نسخ  من  اإلبرائي  II-73دال  بالسعر  في    املتعلقة   17%املحدد 

 من نفس املادة للمالءمة.  1°-زاي -IIوحذف اإلحالة على هذه الفقرة على مستوى البند  

تطبيق    على  هذا القانون املالي  من مشروع  6 املادة  منIVالبند    في التنصيص   -

 . 2023املكتسبة ابتداء من فاتح يناير التعويضات  و أحكام هذا التدبير على املكافآت

 تخفيض العبء الضريبي على أصحاب األجور التدبير املتعلق ب

 واملتقاعدين والدخول املعتبرة في حكمها  

 I- 60و  I- 59املادتان 

تحسين   إلى  والهادفة  االجتماعي  الحوار  عن  الناتجة  الحكومة  التزامات  تنزيل  إطار  في 

الشرائية   عليهمالقدرة  الضريبي  العبء  تخفيض  عبر  واملتقاعدين،  بذلك  كما  لألجراء  أوص ى 

برسم -القانون  عليهم  املطبق  الجبائي  النظام  مراجعة  ُيقترح  الجبائي،  باإلصالح  املتعلق  اإلطار 

 الضريبة على الدخل كما يلي: 
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إلى  20رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف املرتبطة بالوظيفة أو العمل من   •  %35  %

لألشخاص عليه    بالنسبة  املفروضة  السنوي  اإلجمالي  دخلهم  يساوي  أو  يقل  الذين 

 ( درهم. 78 000الضريبة ثمانية وسبعين ألف )

في   النسبة الجزافية  أنه تحدد هذه  الذين يفوق دخلهم    %25غير  بالنسبة لألشخاص 

( درهم، مع رفع 78  000اإلجمالي السنوي املفروضة عليه الضريبة ثمانية وسبعين ألف )

 درهم؛  35.000إلى  30.000سقف الخصم من 

%  70% إلى 60رفع نسبة الخصم الجزافي املطبق على املعاشات وااليرادات العمرية، من  •

 درهم.   168.000من املبلغ اإلجمالي الخاضع للضريبة الذي ال يتجاوز 

تطبيق أحكام هذين    القانون املالي على  هذا من مشروع  6من املادة  IVالبند  التنصيص فيكما يقترح  

 .2023التدبيرين على الدخول املكتسبة ابتداء من فاتح يناير 

 مراجعة تعريف الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري 

 II-61املادة

يغلب عليها الطابع   التي  شركاتعلى تعريف ال  املدونة العامة للضرائب  تنص حاليا أحكام

الثابتة بنسبة    اتشرك   باعتبارهاالعقاري   % على األقل من قيمتها من 75يتكون إجمالي أصولها 

املعتبرة ضريبيا شفافة أو عن    عقارات أو سندات مشاركة صادرة عن شركات ذات غرض عقاري 

النشاط ملزاولة  املخصصة  العقارات  باستثناء  العقاري،  الطابع  عليها  يغلب  أخرى  أو    شركات 

 . إلسكان مستخدميها املأجورين

األ ويجد بأن  التذكير  املحققة  ر  تفويت  منرباح  هذه    عمليات  في  الحصص  أو  األسهم 

من الناحية الجبائية  تعتبر  ،  غير املسعرة ببورصة القيم  ،يغلب عليها الطابع العقاري   التي  شركاتال

برسم األرباح العقارية. كما تخضع عمليات    أحكام الضريبة على الدخلعليها  أرباح عقارية تطبق  ك 

 . % 6األسهم أو الحصص في هذه الشركات لواجبات التسجيل بنسبة  تفويت

الجبائفي إطار  و الفضلى في املجال  الدولية  املمارسات  كما هو منصوص  ياالنفتاح على 

الشركات التي    املتعلق باإلصالح الجبائي،يقترح إعادة تعريف  69.19رقم    اإلطار-القانون   فيعليه  
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نسبة   بتخفيض  وذلك  الذكر،  السالفة  العقاري  الطابع  عليها  إلى  75يغلب  إجمالي %50  من   %

 أصول الشركة عوض إجمالي أصولها الثابتة. 

 دخول العقارية الفرض الضريبة على  مراجعة نظام

لمالءمة مع التدبير املتعلق بالتنزيل التدريجي ملبدأ فرض الضريبة على الدخل ل

 اإلجمالي لألشخاص الذاتيين

املكررة مرتين  82و I-82و 73والفقرة األخيرة من املادة  II- 64و  I-63اد و امل

 I-املكررة 241و  I-1°- 228و 184و I- 173املكررة و160و

ا  على  الضريبة  حاليا  العقاريةتفرض  %  لدخول  اإلبرائي  السعر  %  10حسب  مع   15أو 

األشخاص االعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص املدفوعة من لدن    لدخول ا   خضوع

واألشخاص الذاتيين املحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة  

 . حجز في املنبعلل  الصافية املبسطة

  15ي %وقد مكن هذا النظام أصحاب الدخول املرتفعة من االستفادة من السعر املحدد ف

، بينما  38عوض فرض الضريبة عليها وفق الجدول التصاعدي الذي يصل سعره الهامش ي إلى %

حرم العديد من أصحاب الدخول الضعيفة من االستفادة من اإلعفاء املترتب عن استفادتهم من  

 .اإلقرار السنوي بمجموع الدخلفي إطار  لدخول العقاريةاملطبق سابقا على ا  40خصم %

الضريبة على الدخل اإلجمالي السنوي    فرضقيق العدالة الجبائية وفق مبدأ  ومن أجل تح

 يقترح: حسب أسعار الجدول التصاعدي، لألشخاص الذاتيين

املبلغ اإلجمالي    منكيفية التحصيل الحالية عن طريق حجز الضريبة في املنبع    اإلبقاء على -

 إبرائية؛ األسعار غير ، مع توضيح أن هذه لهذه الدخول 

  املبنية  وغير  املبنية  لعقاراتبرسم الدخول الناشئة عن إيجار ا   40%إعادة تطبيق خصم -

وذلك  نوعها  كان  مهما  والبناءات الزراعية،  العقارات  بكراء  املتعلقة  الدخول  عدا    ما 

السنوي   باإلقرار  اإلدالء  عند  الضريبة  عليه  املفروضة  العقاري  الدخل  صافي  لتحديد 

 بمجموع الدخل؛

 سخ إمكانية اختيار أداء الضريبة بصورة تلقائية عوض الحجز من املنبع؛ ن -
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في آخر السنة عند اإلدالء    استنزال الضريبة املحجوزة في املنبع من مبلغ الضريبة املستحق -

مع السنةهذه  جميع الدخول املكتسبة خالل  الذي يهم  السنوي بمجموع الدخل  باإلقرار  

 داد.الحق في االستر إمكانية 

 وتبعا لذلك، يقترح إدراج التدابير التالية: 

  30.000مبلغ الدخول العقارية الذي ال يتجاوز    إعفاءنسخ    على  I- 63التنصيص في املادة   -

 ؛ درهم بحكم أن هذه الدخول ستستفيد من هذا اإلعفاء على مستوى الجدول التصاعدي 

برسم الدخول الناشئة عن إيجار    40%إعادة تطبيق خصم  على    II-64املادة    في  التنصيص -

 باستثناء العقارات الزراعية، وذلك  نوعها  كان  مهما  والبناءات  املبنية  وغير  املبنية  لعقاراتا 

السنوي   باإلقرار  اإلدالء  عند  الضريبة  عليه  املفروضة  العقاري  الدخل  صافي  لتحديد 

 بمجموع الدخل؛

و    10في املنبع بالسعرين %االقتطاعاتعلى أن    73الفقرة األخيرة من املادة    في  التنصيص -

 ؛الجدول حسب أسعار الدخل  من الضريبة علىتبرئ ال  %15

على املعلومات املتعلقة بالدخول العقارية التي يجب أن يتضمنها   I-82في املادة    التنصيص  -

املكررة مرتين الخاصة بأحكام    82اإلقرار السنوي بمجموع الدخل مع نسخ أحكام املادة  

 اإلقرار السنوي للدخول العقارية؛

إمكانية اختيار أداء الضريبة بصورة تلقائية مع  نسخ    علىاملكررة    160املادة  التنصيص في   -

عندما ال يتجاوز املبلغ اإلجمالي التنصيص في نفس املادة على اإلعفاء من الحجز في املنبع  

 ؛درهم 30.000السنوي للدخول العقارية املفروضة عليه الضريبة املدفوع الى املالك 

إذا    تلقائيا من استرداد الضريبةاالستفادة  على الحق في  I-املكررة 241  املادة  فيالتنصيص   -

الدخل  ملجموع  املطابق  الضريبة  مبلغ  يتجاوز  املنبع  في  املحجوزة  املبالغ  مجموع  كان 

 ؛بمجموع الدخل الخاضع للضريبة  راراستنادا إلى اإلقوذلك للضريبة،   السنوي للخاضع 

  هذه التدابير  أحكامتطبيق    على  القانون من مشروع هذا  6 املادة  من IVالبند    فيالتنصيص   -

 . 2023ابتداء من فاتح يناير
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يقترح   التدبير،  مع هذا  في   نسخوللمالءمة  عليها  املنصوص  العقارية  بالدخول  الخاصة  األحكام 

بمجموع    I-1°-228و  184و  I-173املواد   السنوي  اإلقرار  نطاق  في  الدخول  هذه  إلدراج  نظرا 

 الدخل.

 نسخ إعفاء عمليات تفويت العقارات املخصصة للسكنى رئيسية

 سنوات  6قبل انصرام أجل  

 باء —IIاملكررة 241باء واملادة -II-63املادة 

، يقترح  فرض الضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية  وترشيد نظاممراجعة  في إطار  

سنوات    6نسخ إعفاء عمليات تفويت العقارات املخصصة للسكنى الرئيسية قبل انصرام أجل  

ي واملنازعاتالذي  والتحصيل  املراقبة  حيث  من  الصعوبات  من  العديد  عن    ثير  أبان  والذي 

 محدوديته على أرض الواقع.  

نفس املدونة  من  باء  - -IIاملكررة    241نصيص على نسخ أحكام املادة  وللمالءمة، يقترح الت 

 املتعلقة باسترداد الضريبة املدفوعة تلقائيا برسم الربح العقاري الناتج عن العمليات املذكورة. 

 أجراءالضريبة على الدخل برسم دخول  في مجال الضريبية التحفيزات ترشيد

 ""القطب املالي للدار البيضاءاملكتسبة لصفة املقاوالت املالية 

 °9-واو- II-73ملادةا

تخضع حاليا املرتبات واملكافآت واألجور اإلجمالية املدفوعة ألجراء الشركات املكتسبة  

% 20لصفة "القطب املالي للدار البيضاء" للضريبة على الدخل حسب السعر الخاص املحدد في 

 توليهم ملهامهم.سنوات ابتداء من تاريخ   10ملدة أقصاها 

القطب املكتسبة لصفة  املقاوالت املالية    2021استثنى قانون املالية لسنة    وللتذكير فقد

القطب هذا  في  املطبق  التحفيزي  الضريبي  النظام  من  االستفادة  من  البيضاء  للدار    املالي   املالي 

 ويتعلق األمر باملقاوالت املالية التالية:  ،بالنسبة للضريبة على الشركات

 مؤسسات االئتمان املكتسبة لهذه الصفة وفق التشريع الجاري به العمل؛  -

املكتسبة   - التأمين  التأمين وإعادة  في  السمسرة  التأمين وشركات  التأمين وإعادة  مقاوالت 

 لهذه الصفة وفق التشريع الجاري به العمل. 
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السالف   املالية  قانون  أن  يستثن  غير  لم  من أجراء  الذكر  املذكورة  املالية  املقاوالت 

االستفادة من النظام الضريبي التحفيزي املطبق في هذا القطب فيما يخص الضريبة على الدخل  

 برسم دخول األجور والدخول املماثلة. 

وفي إطار تنزيل األهداف األساسية للقانون اإلطار املتعلقة بترشيد التحفيزات الجبائية  

املطبقة  ومن   الجبائية  األنظمة  مالءمة  على  أجل  والضريبة  الشركات  على  الضريبة  مجال  في 

استثناء  الدخل يقترح  املالية  أجراء،  للدار   املذكورة  املقاوالت  املالي  "القطب  لصفة  املكتسبة 

من البيضاء في    "  املحدد  الخاص  السعر  من  بهذا   %20االستفادة  العاملين  األجراء  على  املطبق 

 ملالي. القطب ا 

 من أجل ذلك يقترح: 

املقاوالت أجراء استثناء على من املدونة العامة للضرائب °9-واو- II-73املادة في التنصيص -

املتعلق    2.20.665من املرسوم بقانون رقم    4من املادة    2و  1املالية املشار إليها في البندين

 . %20من االستفادة من السعر الخاص املحدد في لقطب املالي للدار البيضاء با

 ا تطبيق أحكام هذ من مشروع هذا القانون املالي على6املادة من IVالبند  في التنصيص -

 . 2023واألجور املكتسبة ابتداء من فاتح يناير  واملكافآت على املرتبات  التدبير 

 

 الخاضعين  ألطباء غير لألتعاب واملكافآت املدفوعة مراجعة نظام فرض الضريبة على ا

 التنزيل التدريجي ملبدأ فرض الضريبة على الدخلفي إطار  املنهي للرسم

 اإلجمالي لألشخاص الذاتيين  

 III-194و  I-174و  157و  III-151و 2°-زاي-II-73اد و امل

ا  على  الضريبة  حاليا  للرسم وا   ألتعابتفرض  الخاضعين  غير  لألطباء  املدفوعة  ملكافآت 

تخضع باقي املكافآت    ، في حين30حسب سعر إبرائي محدد في %  حجز في املنبععن طريق ال  املنهي

والتعويضات التي تدفعها املنشآت إلى أشخاص ليسوا من مأجوريها للضريبة وفق سعر غير إبرائي  

 . 30%محدد في 

الضريبة على    فرضومن أجل تحقيق املساواة بين جميع الخاضعين للضريبة وفق مبدأ   

الف الذكر من سعر  الس  30يقترح تحويل سعر % ،الدخل اإلجمالي السنوي لألشخاص الذاتيين
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من مبلغ الضريبة  املحجوزة في املنبع  الضريبة  مبلغ  استنزال  مع إمكانية    إبرائي إلى سعر غير إبرائي،

جميع الدخول  الذي يهم  السنوي بمجموع الدخل  في آخر السنة بعد اإلدالء باإلقرار    املستحق

 داد. الحق في االستر  إمكانية االستفادة من و مع السنةهذه املكتسبة خالل 

 وتبعا لذلك، يقترح إدراج التدابير التالية: 

املطبق على    30%املحدد في  السعر اإلبرائيالتي تنص على  2°-زاي -II-73نسخ أحكام املادة   -

وإخضاع هذه الدخول    املنهي  للرسم  الخاضعين  طباء غيراملدفوعة لأل ألتعاب واملكافآت  ا 

اإلبرائيل غير  في  لسعر  املكافآ  30%املحدد  باقي  على  تدفعها    تاملطبق  التي  والتعويضات 

 ؛1°-زاي -II-73املنشآت إلى أشخاص ليسوا من مأجوريها املنصوص عليه في املادة 

  املنهي   للرسم  الخاضعين  طباء غيراملدفوعة لأل ألتعاب واملكافآت  األحكام الخاصة با  نسخ -

املواد   في  عليها  في    III-194و  I-174و  157و  III-151املنصوص  الدخول  نظرا إلدراج هذه 

باملكافآ إلى أشخاص ليسوا   تنطاق األحكام املتعلقة  التي تدفعها املنشآت  والتعويضات 

 من مأجوريها؛ 

أحكام هذا تطبيق  على من مشروع هذا القانون املالي6املادة من IVالبند  فيالتنصيص  -

 . 2023األتعاب واملكافآت املكتسبة ابتداء من فاتح يناير  التدبير على

 

التنزيل في إطار  لدخول الفالحيةفيما يخص اسنوي إلزامية اإلدالء باإلقرار ال

 اإلجمالي لألشخاص الذاتيين التدريجي ملبدأ فرض الضريبة على الدخل

 86ادة امل

يعفى حاليا املستغلون الفالحون من اإلدالء باإلقرار السنوي بمجموع الدخل بالنسبة  

يحققون رقم أعمال سنوي برسم هذه    عندمالدخولهم الفالحية املعفاة من الضريبة على الدخل،  

 .درهم 5.000.000الدخول يقل عن 

 مع مالءمة  و   للضريبةاإلدالء باإلقرار بمجموع الدخل الخاضع  إلزاميةفي إطار تعميم  و

 ، على الشركات  الزامية اإلقرار املنصوص عليها بالنسبة للشركات الفالحية املعفاة من الضريبة 

 .باإلقرار اإلعفاء من االدالء هذا  لغاءيقترح إ 
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املعفاة أن يدلو  سوبالتالي،   الفالحية  الدخول  يتعين على الخاضعين للضريبة أصحاب 

 .ده اإلدارةبإقرار سنوي وفق نموذج مبسط تع

 وتبعا لذلك، يقترح إدراج التدابير التالية: 

املادة   - أحكام  على  1°-86نسخ  تنص  من    التي  بالدخل    االدالءاإلعفاء  املتعلق  باإلقرار 

 ؛ الفالحي املعفى

املالي6 املادة  منIVالبند  فيالتنصيص   - القانون  أحكام هذا تطبيق    على  من مشروع هذا 

 . 2023ابتداء من فاتح يناير املحاسبية املفتوحةالسنوات على التدبير 

 توحيد أسعار الضريبة على القيمة املضافة املطبقة على املهن الحرة

 2°-99املادة 

في إطار تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة املضافة، يقترح مالءمة النظام الضريبي  

 املهن الحرة املنظمة.   بعض علىفيما يخص الضريبة على القيمة املضافة املطبقة  

وتحقيقا لهذه الغاية، يقترح إخضاع العمليات املنجزة من طرف املحامين والتراجمة واملوثقين 

في   والبياطرة  القضاء  البالغ    إطاروالعدول وأعوان  العادي  للسعر  على غرار   ٪20مزاولة مهنهم 

٪ 10بدال من سعر    ،نياملعتمد  نياملحاسب  و  امليادين  جميع  في  الخبراء  و نياملستشار   و  نياملهندس

 من املدونة العامة للضرائب. 2°-99طبقا ملقتضيات املادة  املعمول به حاليا

عدد  مواصلة العمل على تقليص  تكريس مبدأ العدالة الضريبية و من  الءمة  وستمكن هذه امل

 املتعلق باإلصالح الجبائي.  69- 19القانون اإلطار رقم  أحكاماألسعار تماشيا مع 

املادةيق  ،لذلكتبعا  و  أحكام  تغيير  باألسعار  99 ترح  املتعلقة  للضرائب  العامة  املدونة    من 

 املخفضة.
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 إجراءات تنظيمية لالستفادة من إعفاء املعدات الفالحية إحداث

 من الضريبة على القيمة املضافة 

 124املادة

  الئحتها في تستفيد حاليا املنتجات واملعدات املخصصة حصريا ألغراض فالحية واملحددة  

العامة    من  I°5--92املادة   في    للضرائب،املدونة  املضافة  القيمة  على  الضريبة  من  اإلعفاء  من 

 .الداخل وحين االستيراد دون الخضوع ألي إجراءات تنظيمية مسبقة 

يقترح إحداث  لهذا اإلعفاء،  القبلية  املراقبة  الجبائية وتعزيز  التحفيزات  إطار ترشيد  في 

 .مسطرة تمكن من التأكد من وجهة املعدات واملنتجات الفالحية املعفاة

املذكور  وعل اإلعفاء  من  االستفادة  فإن  بيه،  مرتبطة  باإلجراءات  ستصبح  القيام  شرط 

التنظيمية التي سيتم التنصيص عليها في املرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة  

 املضافة. 

أحكام   تتميم  يقترح  املتعلقة  124ة  املادولذلك  للضرائب  العامة  املدونة   إجراءات ب  من 

 السالفة الذكر.  I°5--92بإضافة اإلحالة على املادة  وذلك اإلعفاءات

 تخفيض أسعار الحد األدنى للضريبة 

 دال و جيم  -I-144رقم  املادة

القانون  توجهات  تفعيل  إطار  املالية  -في  قانون  نص  الجبائي،  باإلصالح  املتعلق  اإلطار 

من    2022لسنة   للضريبة  األدنى  الحد  ألسعار  أولي  تخفيض  إلى  0,50على  بالنسبة  ٪0,40   ٪

 للمنشآت التي تصرح بحصيلة جارية إيجابية دون احتساب االهتالك. 

لتخفيض أسعار الحد األدنى للضريبة ومن أجل    مواصلة النهج التدرجي املعتمد  في إطارو

 تبسيط هذا النظام، ُيقترح اعتماد التدابير التالية:

في األ تخفيض   (1 محدد  موحد  سعر  تطبيق  بهدف  للضريبة  األدنى  للحد  الحالية  سعار 

 ؛بالنسبة لجميع املنشآت، دون األخذ بعين االعتبار للحصيلة الجارية املصرح بها  0,25%

 . %4إلى  %6من املطبق على املهن الحرة د األدنى للضريبة تخفيض سعر الح (2

 وفي هذا الصدد، ُيقترح:
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في   • العامة للضرائبامل  د  -I-144املادة رقم  التنصيص  الن املدونة  تخفيض السالف على 

 الذكر؛ 

في  • الواردة  اإلحالة  بعبارة    3°-جيم-I-144املادة    تحيين  الثالثة(  )الفقرة  عبارة  بتعويض 

املادة   من  الثانية  الفقرة  بعد حذف  للمالئمة  وذلك  الثانية(،  التي  -I-144)الفقرة  دال 

حسب الحصيلة    %0,50املحدد في    للضريبة  األدنى   الحد  تنص على رفع أو خفض سعر

 .الجارية املصرح بها

من مشروع هذا القانون على تطبيق أحكام هذا  6 من املادة IVالبند التنصيص في  •

 .  2023التدبير برسم السنوات املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 

 تسوية الوضعية الجبائية للمنشآت غير النشيطة 

 التي ال تتقيد بااللتزامات املتعلقة باإلقرارات وأداء الضرائب  

 VIII-232املكررة و  228و  146املواد 

املنشآت غير النشيطة التي توقفت كليا مند  لقد تبين من خالل املمارسة أن عدد كبير من  

لم تقدم اإلقرار بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط املنصوص عدة سنوات عن ممارسة أنشطتها  

املادة   في  و   150عليه  للضرائب  العامة  املدونة  وأداء من  باإلقرارات  املتعلقة  بالتزاماتها  تتقيد  ال 

 .الضرائب

مخلة    حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل،  نشآتتعتبر هذه املفي ظل هذه الوضعية،  

الضريبية املادة  و   بالتزاماتها  في  عليها  املنصوص  مسطرةفرضالضريبةبصورةتلقائية  عليها  تطبق 

للضرائب    228 العامة  املدونة  للضريبة  إصدار    ويتممن  األدنى  بالحد  املتعلقة  الواجبات 

 مما يزيد من عبء الديون غير قابلة للتحصيل.  ا دون إمكانية تحصيلها،سنويوالغرامات عليها 

الوضعو  هذا  بااللتزامات   ، ملعالجة  تتقيد  ال  التي  النشيطة  غير  للمنشآت  بالنسبة  ُيقترح 

(  3املتعلقة باإلقرارات وأداء الضرائب املنصوص عليها في املدونة العامة للضرائب برسم الثالث )

قم بإنجاز أي عملية أو مزاولة أي نشاط برسم هذه سنوات املحاسبية األخيرة املختتمة والتي لم ت

 الفترة، بناء على املعلومات املتوفرة لدى اإلدارة، اعتماد التدابير التالية: 

 املنشآت غير النشيطة؛  هذه عدم خصم الفواتير الصادرة عن •
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إحداث مسطرة  عليها، مع  اإليقاف املؤقت لتطبيق مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية   •

 لضمان حقوق املنشآت املذكورة والخزينة؛ ذا اإلجراء خاصة به

في سجل املنشآت غير  التي ال تستجيب لطلب اإلدارة بعد هذه املسطرة  املنشآت    تسجيل  •

 عليها؛تلقائية  بصورة الضريبة إيقاف مسطرة فرضمع النشيطة 

و إمكانية   • النشيطة  غير  املنشآت  سجل  من  املنشأة  مسطرة    ةباشر مسحب 

فرضالضريبةبصورةتلقائية عندما تعاين اإلدارة أن هذه منشأة قامت بإنجاز عمليات أو 

 ؛ استأنفت مزاولة نشاط خاضع للضريبة 

سنوات، إلتاحة إمكانية استئناف تسوية   10انقطاع التقادم ملدة على التنصيص  •

 الوضعية الجبائية للمنشآت التي لم تعد تعتبر غير نشيطة.  

 

 م فرض الضريبة على املحامين مراجعة نظا

 III– 173و I-82املادتين 

عن الضريبة    أداء تسبيق تلقائييجب التذكير بأن الحكومة تقدمت بهذا التدبير املتعلق ب

العدل، من أجل تبسيط وتسهيل كيفية  وزارة    مع   على الدخل من طرف املحامين باقتراح وتشاور 

العام   النظام  قواعد  وفق  للضريبة  تبقى خاضعة  التي  الفئة  هذه  من طرف  أساس  األداء  على 

 دون أي تغيير. السنوي  اإلقرار بمجموع الدخل

وبعد عقد عدة لقاءات تشاورية مع جمعية هيئات املحامين ووزارة العدل تم االتفاق على 

 ق عليها مجلس النواب كما يلي: صادإدراج عدة تعديالت 

إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من   .1

 التاليين: أحد النظامين حسب طرف املحامين 

األ  ▪ الضبط إما  كاتب  لدى  تلقائيا  إدارة   داء  قابض  لحساب  املحكمة  بصندوق 

كل قضية   عن ( درهم300ثمائة )ثال املحدد مبلغها فيللدفعات املذكورة  الضرائب

 وعن جميع مراحل التقاض ي؛ 
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الحساب  وإما   ▪ على  مقدمتين  لدفعتين  الضرائب  إدارة  قابض  لدى  تلقائيا  األداء 

الكترونية   املحامي كل ستة أشهر،  بطريقة  باسم  القضايا املسجلة  باعتبار عدد 

الفترة  خالل   )هذه  ثالثمائة  في  على  300املضروب  وذلك  درهم،  لوائح (  أساس 

 .امللفات التي تدلي بها السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلدارة الضرائب

شمل جميع مراحل  ي  عن كل قضيةدرهم  300وتحديده في  األداء املسبق  مراجعة مبلغ   .2

درهم في مرحلة االستئناف    400درهم في املرحلة االبتدائية و  300عوض أداء    ،التقاض ي

 درهم في مرحلة النقض. 500و

 األولى  شهرا   36ن الجدد من واجب أداء الدفعة املقدمة على الحساب طوال  ياملحامإعفاء   .3

 ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.

 :  بالنسبة   من واجب أداء الدفعة املقدمة على الحسابمنح اإلعفاء  .4

املقدمة وفق أحكام الفصل لمقاالت املتعلقة باألوامر املبنية على الطلب واملعاينات  ل -

 من قانون املسطرة املدنية؛  148

القضائيةول - املساعدة  من  املستفيدة  أو  القضائية  الرسوم  من  املعفاة  وفي   . لقضايا 

 ؛ هذه الحالة ال يتم األداء عن هذه القضايا إال عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها

ه  على تطبيق  االقتصارير و حذف الشركات املهنية للمحاماة من نطاق تطبيق هذا التدب .5

الشركات ملزمة حاليا بأداء  هذه  على اعتبار أن  ،  ملحامين األشخاص الذاتيينا   على  فقط

برسم الضريبة على الشركات. وعليه تم حذف األحكام    الحساب ى  أربع دفعات مقدمة عل

 .للضرائباملدونة العامة من   I-170و I -20املتعلقة بهذا التدبير من املادتين 

 : وفي هذا الصدد، يقترح إدراج بعض التغييرات للمالءمة

غ  لاستنزال مبمع اإلبقاء على إمكانية  من املدونة العامة للضرائبIII- 173املادة  أحكام تغيير •

في آخر السنة عند وضع    من الضريبة على الدخل املستحق  الدفعة املقدمة على الحساب

الدخل   السنوي بمجموع  يهم  اإلقرار  الدخول  الذي  املكتسبة خالل  و جميع  هذه العائدات 

 . والخاضعة للضريبة على الدخل السنة
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من  املحاسبية  ي تم أداؤه خالل السنة  ذال  الدفعة املقدمة على الحسابمبلغ  ويتم استنزال  

عندما ال يسمح أنه  . غير  مبلغ الحد األدنى للضريبة على الدخل املستحق برسم هذه السنة

األدنى   الحد  ممبلغ  على    ناملذكور  الضريبة  برسم  املدفوع  للتسبيق  الكلي  املبلغ  استنزال 

  .املطابق للدخل املنهي   الدخل، يظل الفائض قابال للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل 

 ويظل املبلغ الباقي املحتمل كسبا للخزينة. 

 على: املدونة العامة للضرائب منI-82في املادة  للمالئمة التنصيص   •

تضمين - )  إلزامية  املحامي  دخل  بمجموع  السنوي  العائدات  اإلقرار  أو  الدخول 

الدفعة املقدمة على الحساب خالل السنة املحاسبية  ( ملبلغ  املكتسبة خالل السنة

 ؛ املختتمة

الحساب   - املقدمة على  الدفعات   " بعبارة  املدفوعة"  "التسبيقات  استبدال عبارة 

 .املؤداة"

التدبير    تطبيق   على  القانون   من مشروع هذا  6 املادة  منIVالبند    في  التنصيص • أحكام هذا 

يناير   فاتح  من  انتقاليةأ على  وكذا    2023ابتداء  باعتبار    حكام  التلقائي ألول تقض ي  األداء 

الضبطدفعة   كاتب  لدى  الحساب  على  إدارة    مقدمة  قابض  لحساب  املحكمة  بصندوق 

 اختيار لنظام هذا األداء. الضرائب بمثابة

 

املتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف   األداء بطريقة إلكترونية لواجبات التمبر 

 اإللكترونية وببطاقة السوابق )جذاذة القيس الجسماني( 

 II -179املادة 

درهما،   75تخضع حاليا البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية لواجب التمبر الثابت قدره  

 درهما. 30كما تخضع بطاقة السوابق )جذاذة القيس الجسماني( لواجب التمبر الثابت قدره 
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وتؤدى واجبات التمبر املذكورة حاليا لدى مصالح املديرية العامة لألمن الوطني بطريقة  

الهوية   وثائق  بوضع  الخاص  "الصندوق  لفائدة  الواجبات  هذه  حصيلة  وترصد  املادي،  الدفع 

 .2005اإللكترونية ووثائق السفر" الذي أحدث بموجب قانون املالية لسنة 

من املدونة    II-  179في املادة    التنصيصه مجلس النواب تم  وبموجب تعديل صادق علي

التمبر واجبات  بأداء  يسمح  تدبير  على  للضرائب  للتعريف    العامة  الوطنية  بالبطاقة  املتعلقة 

التمبر   بواسطة  إلكترونية  بطريقة  الجسماني(  القيس  )جذاذة  السوابق  وببطاقة  اإللكترونية 

البديل )التمبر اإللكتروني( على غرار واجبات التمبر املتعلقة بجواز السفر ورخصة الصيد البري  

 ورخصة حمل السالح ورخصة السياقة الدولية.  

 

 تسوية الوضعية الجبائية للمنشآت التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي تؤدي 

 فقط املبلغ األدنى من الحد األدنى للضريبة

 XXXVIII-247املادة 

تحقق أي رقم أعمال أو التي تدفع فقط    البعض املنشآت التي  لقد تبين من خالل املمارسة أن  

 وتفضل عدماملبلغ األدنى للحد األدنى للضريبة منذ عدة سنواتتجد صعوبة في تسوية وضعيتها  

ي هذا  ض التصريح لدى إدارة الضرائب بالتوقف الكلي عن مزاولة أنشطتها، وذلك خوفا من أن يف

 الجبائية. لمراقبة لالتصريح إلى برمجتها 

  XXXVIII-247املادة  يقترح التنصيصفي  ،ة هذه املنشآت لتسوية وضعيتها الجبائيةمن أجل مواكبو 

 : التدابير التالية على

تي أدت  حقق أي رقم أعمال أو التلم    تيإحداث مسطرة مبسطة مؤقتة تسمح للمنشآت ال  (1

التي ترغب و ( سنوات املحاسبية األخيرة 4املبلغ األدنى للحد األدنى للضريبة، برسم األربع )

في التوقف نهائيا عن مزاولة أنشطتها، بتسوية وضعيتها الجبائية واالستفادة من اإلعفاء 

 :وذلك وفق الشروط التالية ،من املراقبة الجبائية الالحقة

  150اولة النشاط املنصوص عليه في املادة  تقديم اإلقرار بالتوقف الكلي عن مز  •

 ؛ 2023من املدونة العامة للضرائب خالل سنة 
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األداء التلقائي داخل نفس أجل اإلقرار السالف الذكر ملبلغ جزافي للضريبة على   •

(  10  000لف )ةآ الشركات أو الضريبة على الدخل، حسب الحالة، يحدد في عشر 

 درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة. 

من املبلغ الجزافي  هذا  تخفيض  وبموجب تعديل صادق عليه مجلس النواب، تم  

 .( درهم10.000( درهم إلى عشرة آالف )20.000عشرين ألف )

العناصر املجسدة أو غير املجسدة من    سحب   أو  تفويت  عن  زائد القيمةالناتج  إخضاع (2

  نقل  أو  مزاولة املهنة  عن  االنقطاع  مقابل  في  املقبوضة  األصول الثابتة وكذا التعويضات

حسب القواعد   الدخل   على  للضريبة  أو  الشركات  على  للضريبة   الحالة،   الزبناء،    وفق 

 العامة.

اإلدارة   التراجعإمكانية   (3 الذكر، عندما تعاين  السالف  الجبائية  املراقبة  على اإلعفاء من 

 عملياتتدليسأوتزويرأو استعمالفواتيروهمية. 

  الضريبة   أسس  تصحيح   مساطر  موضوع إحدى   كانت  التي  املحاسبية  استثناء السنوات (4

 .االنتقالي  النظاممن املدونة العامة للضرائب منهذا   221 و 220 املادتين  في  عليها  املنصوص

 

 منح عفو شامل من الضريبة الخصوصية السنوية على املركبات  

 لفائدة مالكي املركبات التي أصبحت غير صالحة لالستخدام

 XXXIX -247املادة 

طبقا   السير  من  سحبها  يتم  لم  والتي  لالستخدام  الصالحة  غير  املركبات  حاليا  تخضع 

التشريعية   العمل للضريبة الخصوصية السنوية على  ألحكام النصوص  الجاري بها  والتنظيمية 

 املركبات وفقا للقواعد العامة للقانون. 

الضريبة   يخص  فيما  الجبائية  وضعيتهم  تسوية  من  املركبات  هذه  مالكي  ولتمكين 

في    التنصيصالخصوصية السنوية على املركبات، تم بموجب تعديل صادق عليه مجلس النواب  

للضرائبXXXIX -247املادة   العامة  املدونة  من على    من  شامل  عفو  منح  يروم  انتقالي  تدبير 

لفائدة املركبات  السنوية على  الخصوصية  التي أصبحت غير صالحة  مالكي    الضريبة  املركبات 



2023 للسنة املالية 50.22مجلس املستشارين         لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية         مشروع قانون املالية رقم  –البرملان   

 
67 

غاية   إلى  يناير  فاتح  من  املمتدة  الفترة  خالل  التلقائي  األداء  شريطة  ديسمبر    31لالستخدام، 

القيام    املركبات  على  السنوية   وصيةالخص  للضريبة،  2023 وكذا  مستحقة  سنة  آخر  برسم 

بإجراءات سحبها من السير أمام املصالح املختصة طبقا ألحكام النصوص التشريعية والتنظيمية  

 الجاري بها العمل.

 

 إعادة اعتماد املساهمة االجتماعية للتضامن على األرباح والدخول 

 2025و 2024و  2023برسم سنوات  

 273و 270و  268املواد 

أكبر   بشكل  التعبئة  على  نص  الذي  الجديد  التنموي  النموذج  توصيات  تنزيل  إطار  وفي 

للموارد الجبائية لخدمة التماسك االجتماعي وفي ظل السياق املالي الصعب الذي يطبعه ضرورة 

والدخول    رباحتفعيل مبدأ التضامن، يقترح إعادة اعتماد املساهمة االجتماعية للتضامن على األ 

 وفق نفس الشروط املعمول بها سابقا. 2025و 2024و 2023برسم سنوات 

الكب الشركات  على  إال  تطبق  ال  املساهمة  هذه  أن  إلى  الصدد  هذا  في  اإلشارة  رى وتجدر 

الذاتيين الحقيقية،  يالخاضع  واألشخاص  الصافية  النتيجة  نظام  الدخل وفق  للضريبة على  ن 

دخوال  ن حققو يالذين   أو  )  أرباحا  مليون  مبلغها  يفوق  أو  تم  1.000.000يساوي  درهم، حيث   )

 واملتوسطة واألجراء من نطاق تطبيق هذه املساهمة.رى استثناء الشركات الصغ

 ولذلك يقترح: 

  2024و 2023برسم سنوات  على تطبيق هذه املساهمة التضامنية    273ادة  مل التنصيص في ا  -

 ؛ 2025و

 .  270و  268وللمالءمة، يقترح تحيين أحكام املادتان  -
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 واإلدارات بادل املعلومات بين إدارة الضرائب ت

 والهيئات العمومية األخرى 

 املكررة مرتين 169املادة 

مجال   في  التعاون  تعزيز  أجل  السامية  من  امللكية  للتعليمات  تطبيقا  املعلومات،  تبادل 

بين   للمعلومات  املشترك  الولوج  تتيح  مندمجة  بطريقة  اإللكترونية  اإلدارة  تعميم  إلى  الهادفة 

مختلف القطاعات واملرافق للرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، يقترح التنصيص  

الضرائب وباقي اإلدارات أو الهيئات العمومية التي تخول   على إمكانية تبادل املعلومات بين إدارة

لها نصوصها التشريعية والتنظيمية القيام بهذا التبادل في إطار اتفاقية، طبقا للتشريع املتعلق  

إلزامية  الطابع الشخص ي، مع مراعاة  الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات  بحماية األشخاص 

 العمل.  به الجاري  الجنائي تشريعال أحكام كتمان السر املنهي وفق 

املادة  و  أحكام  تنزيل  إطار  في  التدبير  هذا  أيضا  القانون   16يندرج  املتعلق -من    اإلطار 

الجبائي، التي تنص على تعزيز عالقات التعاون مع شركاء اإلدارة الجبائية وإغناء قاعدة   باإلصالح

مع التقيد باألحكام التشريعية الجاري   بياناتها من خالل تطوير آليات التبادل بين نظم املعلومات

 بها العمل في مجال حماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي. 

املادة   بأن  التذكير  يجب  القانون   25كما    املساطر  بتبسيط  املتعلق 55.19 رقم  من 

برقمنة اإلدارات  تلزم  اإلدارية   اإلدارية  واملستندات  الوثائق  جميع  مساطرها وتبادل  واإلجراءات 

توجد تتطلبهاو   حوزتها  في  التي  من  بكل  اإلدارية  القرارات  دراسة  التي    التواصل   وسائل  وسيلة 

 املالئمة. 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن عملية الرقمنة التي باشرتها مختلف اإلدارات تجعل من الضروري 

 للمواطنين. تبادل املعلومات لتحسين أداء اإلدارة وجودة الخدمات املقدمة 

اقبة مراجعة    األرباح العقارية مسطرة مر

 أربع مرات املكررة  234"جيم" و-II- املكررة 241و 224و   I-173و VI-139اد و امل

العقارية   باألرباح  باإلقرار  االنتفاع اإلدالء  أو أصحاب حق  املالك  دفع  و يجب حاليا على 

الضريبة على الدخل املطابقة له عند تفويت املمتلكات العقارية أو الحقوق العينية املرتبطة بها.  
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ا ومقابل هذا اإلقرار التلقائي يبقى إلدارة الضرائب حق مباشر مسطرة التصحيح املنصوص عليه

 من املدونة العامة للضرائب.  224في املادة 

غلبية  أ ن  أل ثير العديد من الصعوبات من حيث املراقبة والتحصيل،  غير أن هذا النظام ي

 من طرف الخاضعين للضريبة. منازعات تكون موضوع اإلدارة تقوم بها التصحيحات التي  

املتبادلة مع املرتفقين، يقترح    وفي إطار تعزيز نجاعة وفعالية اإلدارة الجبائية وتوطيد الثقة 

 فرض الضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية على النحو التالي: ل هذا النظاممراجعة 

يوما من تاريخ    30، داخل أجل  دارة الضرائبإل لرأي املسبق  طلب ا إمكانية  منح امللزمين   •

األرباح   برسم  أساس فرض الضريبة   عناصر تحديدإبرام عقد الوعد بالبيع، بخصوص  

 ؛اإلعفاء إن اقتض ى الحال االستفادة منالعقارية وكذا الواجبات املتعلقة بها أو 

، داخل  إن اقتض ى الحالشهادة تصفية الضريبة أو اإلعفاء،  تسليم صاحب الطلب   •

 تسلم طلبه؛ يوما بعد تاريخ  60أجل أقصاه 

الجبائية من  اإلعفاء   • يللضريبة    للخاضعين  بالنسبة  املراقبة   هم إقرار   ون ضع الذين 

شهادة تصفية الضريبة    عناصر   جميعل  برسم األرباح العقارية مع األخذ بعين االعتبار 

 ؛املذكورة

يقدموا  إلزام • لم  الذين  الذكر  قراراإلاألشخاص  أساس عناصر شهادة    السالف  على 

بدفع تصفية الضريبة وكذا األشخاص الذين لم يطلبوا الرأي املسبق إلدارة الضرائب،  

% من  5وبصفة مؤقتة لدى قابض إدارة الضرائب الفرق بين مبلغ الضريبة املصرح به

التصحيح، وذلك بموجب  مباشرة مسطرة  ، مع الحق في االسترداد بعد  ثمن التفويت

 . %10يه مجلس النواب عوضتعديل صادق عل

 وفي هذا الصدد تم تغيير ومالءمة بعض املواد:

املادة   (1 في  للضرائب  224التنصيص  العامة  املدونة  أن    من  يتعلق  على  فيما  التصحيح 

املكررة   234مراعاة أحكام الفقرة األخيرة من املادة  ال يباشر إال بعد    باألرباح العقارية

 السالف الذكر.  املراقبة الجبائيةمن اإلعفاء والتي تنص على  أربع مرات أدناه

  قرار اإلاألشخاص الذين لم يقدموا  على أناملدونة نفس من I- 173التنصيص في املادة  (2

على أساس عناصر شهادة تصفية الضريبة وكذا األشخاص الذين لم    السالف الذكر 
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الضرائب،   املسبق إلدارة  الرأي  بدفع  يطلبوا  إدارة بصفملزمون  قابض  لدى  مؤقتة  ة 

به   املصرح  الضريبة  مبلغ  بين  الفرق  التفويت5الضرائب  ثمن  من  في   %  الحق  مع 

 التصحيح. مباشرة مسطرة االسترداد بعد 

املادة   (3 في  املدونة، على أنمن  جيم  -II-املكررة  241التنصيص  املدفوع   نفس  املبلغ  باقي 

ا  الضريبة  مبلغ  بعد خصم  تلقائيا  يسترد  مؤقتة  بعد بصفة  إصداره  تم  الذي  إلضافي 

التصحيح إذا لم . و مباشرة مسطرة  املبلغ املدفوع بصفة مؤقتة،  تلقائيا  يسترد كذلك 

 .تباشر اإلدارة مسطرة التصحيح

زاولون  املوثقين واملوظفين الذين ينفس املدونة،على أن من VI- 139التنصيص في املادة  (4

باطالع أطراف العقد   ملزمون   مهام التوثيق وكل شخص حرر أو ساهم في تحرير عقد

 واملتعلقة بهذا النظام الجديد.  العامة للضرائبباألحكام املنصوص عليها في املدونة 

من مشروع هذا القانون املالي على تطبيق أحكام هذا  6 املادة  من IVفي البند  التنصيص   (5

الجديد   يوليوالنظام  فاتح  من  ابتداء  املنجزة  العمليات  فتح 2023على  قصد    ،وذلك 

املجال للملزمين بأخذ علم بهذا النظام الجديد وتمكين اإلدارة من توفير هذه الخدمة 

 . بطريقة الكترونية 

 : )املدونة العامة للضرائب( 6ملخص املناقشة املادة 

 : 4املادة 

 بدون نقاش. 

 : 6املادة 

 ملخص املناقشة: 

أشاد أحد السادة املستشارين باإلجراء املتمثل في فتح هيئات التوظيف الجماعي 

في   املعتمدة  التخفيض  نسبة  أن  مفيدا  العموم،  ملشاركة  مالها  رأس    %40العقاري 

مما  كافية،  غير  العقارات  بكراء  املتعلقة  األرباح  من  املذكورة  العائدات  من  املتأتية 

لبا في نفس الوقت بمعطيات وشروحات في هذا سيحول دون تشجيع املستثمرين، مطا

 اإلطار.
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كما تم التساؤل عن مدى جاذبية القطب املالي للدار البيضاء، إذا كانت اإلجراءات 

الضريبية املطبقة على الشركات املقامة في هذا األخير هي نفس اإلجراءات املطبقة على  

في   النسبية  أن  إلى  باإلضافة  العادية،  املالي من باقي الشركات  النظام الضريبي للقطب 

 شأنه زعزعة الثقة بين املستثمر واملديرية العامة للضرائب. 

أخرى  جهة  في    ،من  أنشطتها  تزاول  التي  بالشركات  املقصود  عن  االستفسار  تم 

 مناطق التسريع الصناعي في إطار ورش أشغال البناء والتركيب املستثناة من اإلعفاء. 

 :  جواب الحكومة

أنه تم اللجوء إلى هذا اإلجراء لتشجيع االدخار من خالل  املنتدب  د الوزير  أكد السي

 فتح املجال أمام املشغلين والقيام بعد ذلك بعملية التقييم.

كضريبة    %20وفيما يخص القطب املالي للدار البيضاء، أفاد أنه تم اعتماد نسبة  

بدل   الدخل  املالي   %15على  للقطب  الجبائية  الظروف  أن  كما  السعر،  توحيد  بهدف 

ببالدنا تضمن الجاذبية القصوى للمستثمرين الراغبين في مواكبة االستثمارات املغربية 

 330تمثل في حدود  تفي افريقيا، مبرزا في الوقت ذاته أن الضريبة على الشركات ككل  

 ألساس.مليون درهم، وبالتالي فإن التحدي ليس ضريبي با

كما أوضح أن النظام الضريبي للقطب املالي ليس نسبيا، وأن سعر الضريبة الفعلي 

 . %20املوحد هو 

أن الشركات واملقاوالت العاملة في إطار    املنتدب  أكد السيد الوزير  ،من جهة أخرى 

 بناء أو تركيب املناطق الصناعية هي املعنية بهذا االستثناء من اإلعفاء.

 : 13املادة 

 . ون نقاشبد 

 : 19املادة 

 ملخص املناقشة: 

ثمن أحد املتدخلين هذا اإلجراء الذي يتماش ى مع تنزيل مناظرة الجبايات، معربا 

ريبة املحدد في  ضعن تخوفه من الحيف الذي سيطال الشركات التي ستمر من سعر ال

 . %20إلى  10%



2023 للسنة املالية 50.22مجلس املستشارين         لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية         مشروع قانون املالية رقم  –البرملان   

 
72 

نسبة   عليها  التي ستطبق  الكبرى  الشركات  أن  إلى  أشار   %40ستؤدي    %35كما 

لها   أضيفت  إذا  فعلية  كقطاع   %5كضريبة  معينة  قطاعات  وفي  للتضامن،  كضريبة 

ستحول دون تشجيع املستثمرين في   %40السيارات، فإن الضريبة املطبقة واملحددة في  

عليها نسبة  التي سيطبق  الكبرى  الشركات  أن  باملغرب، مفيدا  القطاع لالستثمار  هذا 

بينما الشركات    %10 إلى  %15، سينخفض ربائحها من  %40و   %35الضريبة املحددة في  

يساوي   أو  يقل  الذي  الصافي  الربح  عليها    300.000,00ذات  تطبق  كانت  والتي  درهم، 

 .  %20ستمر إلى نسبة ضريبة  %10سبة الضريبة املحددة في ن

أخرى  جهة  القطاعات   ،من  يخص  فيما  الحكومة  توجه  عن  االستفسار  تم 

االستراتيجية على غرار شركات التصدير وما توفره من قيمة مضافة فيما يخص جلب  

في سعر   العملة الصعبة، فضال عما إذا كانت مناطق التسريع الصناعي معنية باالرتفاع

 الضريبة على الشركات.

املناظرة   ملخرجات  الفعلي  التنزيل  يخص  فيما  الحكومة  بعمل  اإلشادة  تمت  كما 

الشركات،  على  للضريبة  املوحد  السعر  باقتراح  اإلطار  والقانون  للجبايات  الوطنية 

كخطوة جريئة من شأنها العمل على تشجيع املقاوالت وتوسيع الوعاء الضريبي خصوصا 

 ت الصغرى واملتوسطة. املقاوال 

في   ومنحصر  محدود  املغربي  املقاوالتي  النسيج  أن  إلى  املتدخلين  أحد  أشار  كما 

شركة ستتحول إلى مصاف الشركات التي سيطبق عليها سعر   143شركة، منها  300.000

، مطالبا في نفس الصدد العمل على جلب املستثمرين الكبار  %35الضريبة املحدد في  

هذه   عدد  االستثمار، ملضاعفة  ميثاق  بها  جاء  التي  الطموحات  مع  موازاة  الشركات 

 والخطب امللكية السامية التي حثت على جلب املستثمرين وتحسين جاذبية االستثمار. 

تم التساؤل عن مرجعية الحكومة من وراء هذا املقتض ى فيما    ،وفي نفس اإلطار

ا األخير تأثير سلبي على يخص الشركات الصغرى والصغيرة جدا، فضال عما إذا كان لهذ

الرفع من الضريبة من    في تدريجياهذه الفئة من الشركات، باإلضافة إلى اقتراح السير  

 . %20إلى  كتم بعد ذل %15إلى  10%

كما اعتبر أحد السادة املستشارين أن تخفيض الضريبة على الشركات التي يقل  

الصافي   ربحها  يساوي  من    300.000,00أو  تقوية  %10إلى    %15درهم  شأنه  من   ،
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احصائيات  بتوفير  الوقت  نفس  في  مطالبا  الدول،  من  مجموعة  أمام  بالدنا  تنافسية 

الصافي   ربحها  يفوق  التي  الشركات  عدد  األرباح    100.000.000,00حول  وكذا  درهم، 

 املقدرة من وراء هذه الشركات.

 : 28املادة 

 ملخص املناقشة: 

أوضح أحد املتدخلين أن هذا االجراء جاء لتشجيع االدخار بالدرجة األولى، إال أن 

  8من مجموع االشتراكات املحجوزة عليها من املنبع في حالة عدم استكمال    30%نسبة  

من   تمكن  صيغة  بإيجاد  مطالبا  مرتفعة،  نسبة  تعتبر  له  املؤمنة  طرف  من  سنوات 

ل املؤمن  وبين  املتالعبين  بين  في  الفصل  مقترحا  اشتراكاتهم،  استيراد  يريدون  الذين  هم 

 ابرائية. 30%نفس الوقت جعل نسبة 

السبب وراء اعتماد مرور   التساؤل عن  تم  املؤمن له سن   8كما  أو بلوغ  سنوات 

االجراء   هذا  كان  إذا  عما  فضال  االشتراكات،  السترداد  كشرطين  بالتحديد  الخمسين 

الذين   لهم  املؤمن  على  مستغربا سيسري  السابق،  القانون  ظل  في  بتعاقداتهم  قاموا 

 سنوات في ظل النص الحالي للمدونة.   4سنوات بعدما كانت املدة منحصرة في    8اعتماد  

فيما أشار أحد السادة املستشارين الى أن الطبقة املتوسطة هي األكثر إقباال على 

بها هذا االج التي جاء  املقتضيات  العقود، وأن  النوع من  لها عواقب هذا  راء قد تكون 

عكسية من خالل دفع املواطنين الى نهج طرق أخرى لالدخار، من قبيل حساب الدفتر  

 لدى االبناك التي تخول لهم االدخار، واسترجاع أموالهم كلما أرادوا.

 جواب الحكومة: 

عقد   يتضمنها  التي  الشروط  بجميع  يخبر  له  املؤمن  ان  الوزيرة  السيدة  أوضحت 

سنوات وبلوغ سن الخمسين في   8د اثناء توقيعه، بما في ذلك ضرورة مرور تأمين التقاع

حالة إقدامه على استرجاع اشتراكاته، مبرزة ان املستجد في هذا القانون هو الحجز من 

 املنبع في حالة عدم احترام أحد الشرطين.

 5000تطبق ابتداء من  30% كما أفاد أنه تم القيام بمجهود كبير العتماد نسبة  

مع سقف   مقارنة  كاشتراك شهري  هذا   38%درهم  في  املبرمة  العقود  غالبية  ان  فيما 
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في   38%أو    30%درهم  كاشتراط شهري، وبالتالي لن تطبق نسبة    200االطار ال تتعدى  

 سنوات على هذه الفئة. 8

 : 31املادة 

 ملخص املناقشة: 

االقامات العقارية ذات  تمت اإلشارة الى ان هذا االجراء سيدفع نحو نسخ قانون  

 االستعمال السياحي. 

 جواب الحكومة: 

أوضح السيد الوزير أن قانون الوحدات املوجهة للسياحة قانون عام ينظم اطار  

اشتغالها، اما هذا االجراء فيتناول الشق الضريبي ملالءمة أصحاب هذه الوحدات مع 

 الضريبة على الشركات.

 :  I-40املادة 

 املناقشة: ملخص 

دعا احد املتدخلين الى تشجيع الشباب لالنخراط في الصناعة الثقافية واالبداعية  

من خالل تنظيم وهيكلة هذا القطاع، من أجل خلق فرص شغل للشباب، السيما وأن  

هذا القطاع ال يحتاج الى إمكانيات كبيرة فما يخص التكوين، مطالبا في اآلن ذاته إيجاد  

الفرصة امام املقاولين الذاتيين الذين يشتغلون في  ةلقطاع، إلتاححلول مناسبة لهذا ا

هذا امليدان لتجاوز تداعيات جائحة كورونا، وعدم الدفع بهذه الفئة للعمل في القطاع  

 غير املهيكل. 

هذا، وقد تمت اإلشارة الى ان تجربة املقاول الذاتي كانت ناجحة من حيث العدد 

نحت لها، غير أنها عرفت بعض العيوب والنواقص على نظرا للتسهيالت الكبيرة التي م

 مستوى املمارسات، مفيدا أنه عوض معاقبة املتالعبين تمت معاقبة التجربة ككل.

مستوى   على  املتالعبين  عدد  حول  باحصائيات  املطالبة  تمت  أخرى،  جهة  من 

 برنامج املقاول الذاتي، واالتيان بمقتضيات زجرية للحد من هذا التالعب.

وفي نفس السياق، تم التساؤل عن ارقام معامالت املقاولين الذاتيين، خاصة وأن  

دفع  واصلوا  ذلك  ورغم  كورونا،  جائحة  ابان  العمل  عن  توقفوا  منهم  كبيرا  عددا 
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املطبقة كضريبة عندما يفوق رقم االعمال السنوي    30%ضرائبهم، فضال على أن نسبة  

 درهم.  50.000ن مبلغ برسم الخدمات املقدمة لفائدة نفس الزبو 

التعاقد   إطار  خارج  تشرع  الحكومة  ان  املستشارين  السادة  احد  اعتبر  فيما 

السياس ي، مبرزا انه كان من االجدر تطبيق هذا االجراء، وفرض الضريبة على املقاولين 

مرة واحدة، مقترحا في نفس الوقت وضع    30% الذاتيين بالتدرج وعدم اعتماد نسبة  

 ضبوطة مرتبطة باشتغال املقاول الذاتي. معايير دقيقة وم

درهم بدل    100.000وفي نفس الصدد، تم اقتراح تطبيق هذه الضريبة على مبلغ  

 درهم، إن لم يكن في ذلك أي أثر سلبي من الناحية الضريبية. 50.000

 جواب الحكومة: 

إطار  في  وأنه  تغير،  لم  الذاتي  للمقاول  بالنسبة  التضريب  أن  الوزير  السيد  أكد 

أن   مبرزا  فرصة،  برنامج  قبيل  من  بمبادرات  الحكومة  قامت  الذاتية  املقاولة  تطوير 

درهم سنويا،    8000فقط ممن يصرحون وبمبلغ    40.000من املقاوالت يوجد    400.000

من الضريبة،    %1 درهم تطبق عليه فقط    50.000موضحا أن رقم املعامالت املحدد في  

 . 30%ني بنسبة الضريبة املحددة في درهم هو املع 50.000واملبلغ ما فوق 

 : 47املكررة واملادة  42املادة 

 بدون نقاش 

 : 57املادة 

 ملخص املناقشة: 

 من هذه املادة. 7تمت املطالبة بتجويد الصياغة املتعلقة بالبند 

كما اقترح فتح مجال االستفادة من هذا االجراء بالنسبة لجميع الشركات مهما كان 

 . 2015إحداثها، عوض االقتصار على الشركات املحدثة منذ سنة تاريخ 

من جهة أخرى، تم االستفسار عما إذا كانت املدة التي تمت االستفادة فيها من هذا  

 التحفيز إيجابية بهدف تمديدها. 

 جواب الحكومة: 

بلغت   التحفيز  هذا  من  استفادت  التي  املقاوالت  أن  الوزير  السيد    5254أوضح 

 أجير.  15559بالنسبة لالجراء الذين شملهم التشغيل في هذا اإلطار بلغ  مقاولة، أما



2023 للسنة املالية 50.22مجلس املستشارين         لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية         مشروع قانون املالية رقم  –البرملان   

 
76 

 : 58املادة 

 : ملخص املناقشة 

عديد من املتدخلين االجراء الضـــــريبي الذي يقضـــــ ي برفع ســـــعر الضـــــريبة على الدخل الثمن  

للضـــــريبة التي تحجز في املنبع بالنســـــبة لألشـــــخاص الذين   بالنســـــبةفي املئة   30في املائة إلى   17من 

يقومون بوظيفـــة التـــدريس في مؤســـــــــــــســـــــــــــــات التعليم الخصـــــــــــــوصـــــــــــــ ي أو التكوين املنهي وال ينتمون 

منها  املئةفي  30في عر الضـــــريبة املحجوزة في املنبع  ســـــ   حيدتو لى أن ن، عالوة عملســـــتخدميها الدائمي

 فرض ضــــــــرورة مراعاة التدرج في إلى أحد املتدخلين   دعاللعدالة الضــــــــريبية، في حين   اعد تكريســــــــ ي

 .الضريبة على الدخل

مـا إذا ـكان األمر يتعلق  التســـــــــــــاؤل ع  الضـــــــــــــريبي، تمالجهـة التي تتحمـل العـبء  خصـــــــــــــوص وب 

بمؤســـــــــســـــــــات التعليم الخصـــــــــوصـــــــــ ي أم األشـــــــــخاص الذين يقومون بوظيفة التدريس وال ينتمون 

 .مستقبالر هذا اإلجراء ثأ  بتقييممع املطالبة الدائمين ملستخدميها 

كما اســــتفســــر أحد املتدخلين عن النســــبة التي يشــــكلها األشــــخاص الذين يقومون بوظيفة  

 لى املستخدمين الدائمين.وال ينتمون إ  سالتدري

تصـــــــــــــريح  الأن بعض مؤســـــــــــــســـــــــــــات التعليم الخصـــــــــــــوصـــــــــــــ ي ال تقوم ب  من جهة أخرى، لوحظ

، وفي نفس االتجاه، أشـار أحد املتدخلين بمسـتخدميها لدى الصـندوق الوطني لضـمان االجتماعي 

أن هناك بعض األشــــــــخاص في مؤســــــــســــــــة التكوين املنهي يحصــــــــلون على تقاعد غير كافي، مســــــــجال 

املتقاعدين مع التعاقد إلى في بعض التخصـــــصـــــات، مما يدفع مؤســـــســـــة التكوين املنهي   الخصـــــاص

مشـيرا أن أجرتهم غير  ،وال ينتمون ملسـتخدميها الدائميناملنهي الذين يشـتغلون بمؤسـسـة التكوين  

تعـاقدين قليـل، مع إمكـانيـة التحـاق عدد كبير منهم بمؤســـــــــــــســـــــــــــة التكوين املنهي كافيـة، وان عدد امل

 مما سيخلق إشكالية تتمة املقررات والبرامج الدراسية.  ،قتة لفترة مؤ 

 الحكومة:جواب 

، معتبرا أن الهـــدف من هـــذا 35975  هوعـــدد املتعـــاقـــدين  أن    الســـــــــــــيـــد الوزير املنتـــدبأكـــد  

إلى خبراء،  واللجوءاإلجراء ليس رفض الحكومة لجوء مؤسـسـات التعليم الخصـوصـ ي إلى التعاقد 
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إنما أداء هذه املؤســســات أجور هؤالء املتعاقدين وأيضــا أداء الضــريبة على الدخل للدولة أســوة و 

 باألشخاص الدائمين باملؤسسة.

 :59املادة 

 :ملخص املناقشة

إصــــــــــالح الضــــــــــريبة على الدخل  إلى من العديد من املتدخلين اإلجراء الضــــــــــريبي الذي يهدفث

 وتخفيف العبء الضريبي على بعض الفئات من املوظفين.

من الضــريبة على الدخل على األشــخاص غير املنتمين   املئةفي  35وبخصــوص فرض خصــم 

الضـــــــــــــريبة  موي املفروضـــــــــــــة عليهل أو يســـــــــــــاوي دخلهم اإلجمالي الســـــــــــــنقإلى الفئات املهنية الذين ي

 درهم، تمت املطالبة بعدم منح الخصم ألصحاب الدخول املرتفعة. 78000

على  في املئة  30إلى    املئة  في  35إلى تخفيض سـعر الضـريبة على الدخل من تمت الدعوة كما 

 جل تحقيق العدالة الضريبية.أ غرار الضريبة على الشركات وذلك من 

األجراء والطبقة العـاملة غير راضـــــــــــــية على هذا اإلجراء  فئة  في حين اعتبر أحد املتدخلين أن  

من الضــــريبة على الدخل متأتية    في املئة  75تحقيق العدالة الضــــريبية، مشــــيرا أن   إلىرمي يألنه ال 

 .ع، متسائال عن أثر هذا اإلجراءبمن األجراء، ويتم حجزها في املن

مليار درهم كان  2.4امليزانية املخصــــــــــــصــــــــــــة لهذا اإلجراء والتي تبلغ    أنكما تمت اإلشــــــــــــارة إلى 

عن كون  ، فضـــــالاألســـــاســـــيةن تحول إلى انخفاض أســـــعار املحروقات وبالتالي أســـــعار املواد  أ حريا 

 إصالح التقاعد أدى إلى زيادة االشتراكات على الطبقة العاملة.

الــدخــل، تمــت الــدعوة إلى زيــادة   الضـــــــــــــريبــة علىاألجراء من  ن  الثلثين موفيمــا يخص إعفــاء  

 أجرتهم الشهرية ورد االعتبار للطبقة العاملة.

ألقصــــ ى جراء اإلصــــالح املتعلق بالضــــريبة على وا واســــتفســــر أحد املتدخلين عن املبلغ األدنى  

 الدخل.
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ــاؤل عما إذا كان تخفيض الضـــــــــريبة على الدخل بمثابة بداية تنفيذ مخرجات  كما تم التســـــــ

على املتعلق بالضـــــــريبة على الدخل تأثير هذا اإلجراء ، وعن 2022أبريل   30 ــــــــــــــــــــ الحوار االجتماعي ل

 مطالبا بتحسين وضعيتهم املالية. ،الرتفاع األسعار وضعية املتقاعدين نظرا 

 جواب الحكومة

أن املبلغ الذي ســــــتتم زيادته للموظفين واألجراء برســــــم مراجعة الســــــيد الوزير املنتدب  أكد 

درهم شـــــــــــــهريـا كحـد أقصـــــــــــــ ى، 158مبلغ درهم شـــــــــــــهريـا كحـد أدنى، و 75الـدخـل هو  الضـــــــــــــريبـة على  

 املئة في  11وان  في املئة معفيين من الضـــــــــريبة على الدخل  89وبخصـــــــــوص املتقاعدين أوضـــــــــح أن 

 للضريبة على الدخل. فقط هم الخاضعين

، وإنما هو تجســــيد لتصــــور شــــامل من اوأضــــاف أن إصــــالح الضــــريبة على الدخل ليس نهائي

املرور من نطـام التصـــــــــــــريح التلقـائي بـالـدخول إلى نظـام الحجز في املنبع لجميع املهن أســـــــــــــوة   أجـل

لهذا النظام، مبرزا أن  باألجراء في إطار العدالة الضـــــــــريبية وســـــــــيتم إجراء تقييم مرحلي ومســـــــــتمر

  9.2أن تكلفــة الحوار االجتمــاعي بلغــت  و من األجراء غير معنيين بــالضـــــــــــــريبــة على الــدخــل،    الثلثين

 مليار درهم في السنة، كما أن الحوار القطاعي مع وزارة التربية والتكوين في أطواره النهائية.

 60املادة 

 بدون نقاش

  61املادة 

 :ملخص املناقشة

إجمالي أصــــولها الثابتة بنســــبة   ويكون شــــركات التي يغلب عليها الطابع العقاري  ال  بخصــــوص

في املئة إلى   75املتدخلين عن ســـــــــــبب االنتقال من نســـــــــــبة  املئة على األقل، اســـــــــــتفســـــــــــر أحد  في    75

 بإحصائيات حول عدد هذه الشركات التي تشتغل وفق هذا النظام. مطالبا في املئة. 50نسبة 
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 :جواب الحكومة

شــــركة تشــــتغل وفق هذا النظام،   2356أن عدد الشــــركات هو   الســــيد الوزير املنتدب أشــــار

 هذه الشركات.  شجيعهو ت  من هذا اإلجراء كما أن الهدف

   68 و  I-  66و   64و  63املواد 

 ملخص املناقشة: 

على خصم   باإلبقاء  املتعلق  اإلجراء  املتدخلين  أحد  الدخل      %40ثمن  إجمالي  مبلغ  من 

للدخول  اإلجمالي  املبلغ  على  الضريبة  من  باإلعفاء  املتعلق  االجراء  على  الحفاظ  مع  العقاري 

 درهم. 30.000العقارية السنوية الذي ال يتجاوز مبلغ 

كما تمت اإلشارة إلى إشكالية تقويم العقارات املتأتية من اإلرث، واملطالبة بإجراء تقويم لها 

صول على اإلرث وليس بناء على الثمن الذي اشترى به الهالك، مع الدعوة إلى اإلعفاء من أثناء الح

 ضريبة العقارات املتأتية من اإلرث.  

وفيما يخص الدخول العقارية الخاضعة للضريبة والتي تضم شطرين، شطر أول يخضع  

،  15 %في    ، والشطر الثاني يرتبط بسعر ضريبي%  10وسعر الضريبة يحدد في      %40لخصم  

تساءل أحد املتدخلين عما إذا كانت اإلدارة ال تزال تعتمد هذا االجراء، وعن مدلول عبارة " ابرائي 

"، مستفسرا عما إذا كان إجراء الحجز في املنبع للمكتري اختياري أم أصبح إجباريا، السيما وأن 

ي تكون منخفضة بين  اإلدارة لها الحق في املراجعة الضريبية، مثيرا إشكالية السومة الكرائية الت

 األصول والفروع مقارنة مع األغيار.  

من   مجموعة  طالب  الرئيس ي،  السكن  إلى  الولوج  بتحسين  املتعلق  باإلجراء  يرتبط  وفيما 

مليون درهم ومنح امتياز    4املتدخلين بخفض ثمن تفويت العقار إلى مبلغ مليون درهم بدل مبلغ  

رى، وفي السياق ذاته، تمت اإلشادة باإلجراء ( سنوات من أجل استهداف فئات أخ 6ملدة ست )

 املعمول به حاليا نظرا للنتائج التي حققها. 
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املقيمين   للمغاربة  بالنسبة  الرئيس ي"  السكن   " مدلول  عن  التساؤل  تم  اإلطار،  هذا  وفي 

الرئيس ي   بالسكن  االلتحاق  حالة  في  للزوجة  بالنسبة  الرئيس ي"  السكن   " مدلول  وعن  بالخارج، 

 املطالبة بتدقيق هذا املدلول وتحديد معايير ووسائل االثبات.   للزوج. مع

( في حدود مساحة مغطاة خمس  البناء  فوقها  التي شيد  األراض ي  بإعفاء  يرتبط  ( 5وفيما 

 مرات، تمت املطالبة بالرفع من هذه النسبة خاصة في املدار القروي.

عدة مرات بدل مرة واحدة،   في حين طالب أحد املتدخلين بمنح االعفاء على السكن الرئيس ي

للسكنى داخل أجل ال  اقتناء عقار مخصص  في  بإعادة االستثمار  االلتزام  مستفسرا عن سبب 

 ( أشهر من تاريخ تفويت العقار األول املخصص للسكنى الرئيسية.  6يتعدى ست )

  ( أشهر غير كافية، مطالبا بتمديد هذا األجل6في حين اعتبر أحد املتدخلين أن مدة ست )

 السيما في بعض املدن.  

التساؤل عن سبب  تم  املوثق،  لدى  العقار  مبلغ شراء  إيداع  أخرى، وبخصوص  من جهة 

 حصر ايداعه لدى املوثق، مطالبا بإيداعه أيضا لدى املحامي أو العدول. 

 جواب الحكومة: 

احتساب أشار السيد الوزير املنتدب أن القيمة املحاسبية أثناء التملك هي التي تعتمد أثناء  

سنة، وأن الضريبة تحتسب    60أو    50الضريبة وليس الثمن الذي اشترى به الهالك بعد انصرام  

 على الفرد أثناء لحظة التملك ولحظة البيع.  

وفيما يخص مدلول عبارة " ابرائي " أكد أن اإلدارة لها الحق في مراجعة الضريبة، وفي حالة  

 الغش فإن اإلدارة تتدخل إلصالح الوضعية.  

 وفيما يرتبط بالضريبة على العقارات املتأتية من اإلرث، أوضح أنها معفية من الضريبة.  

وفي الشق املرتبط باألصول والفروع، أفاد أنه في حالة ما إذا كان الفارق للسومة الكرائية  

الكرائية  السومة  عن  تقل  إجراء    للمحل  على  تعمد  اإلدارة  فإن  كبير،  بشكل  املجاورة  للمحالت 

األصول   بين  الهبات  بكون  ذلك  في  مستدال  بها،  املصرح  العقارية  للدخول  التصريحات  مراقبة 

 والفروع معفية من الضريبة. 
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من جهة أخرى، أوضح أن مدلول السكن الرئيس ي واضح، اال انه يطرح بعض اإلشكاليات  

خاصة، والحكومة والبرملان يجب أن يعملوا على اقتراح حلول من أجل تقليص  في بعض الحاالت ال

الحاالت االستثنائية، مشيرا الى أن املغاربة املقيمين بالخارج لهم الحق في اختيار السكن الرئيس ي  

املواطنون  منها  يستفيدون  التي  االمتيازات  نفس  من  يستفيدون  أنهم  كما  الوطني،  التراب  فوق 

(  6ضيفا أن عملية تفويت العقار املخصص للسكنى الرئيسية قبل انصرام أجل ست )املغاربة. م

سنوات إجراء تقوم به الدولة من أجل تشديد مراقبة البائع حتى ال يقوم باملضاربة، أما في حالة 

( ست  أجل  بخصوص  6انصرام  األشخاص  مسار  متابعة  يمكنها  ال  الحكومة  فإن  سنوات   )

الرئيسية، مشيرا   إجراء  سكناهم  تم  مليون   1264أنه  أن هناك  مبرزا  السنة،  في  تفويت  عملية 

مواطن مغربي يقطن بدور الصفيح ويعاني من الهشاشة، ويجب البحث عن سبل حصولهم عن  

مليون  شخص    4سكن الئق، مضيفا أن الحكومة تهدف من خالل هذا االجراء استفادة حوالي  

حصول على سكن رئيس ي للمرة الثانية فإنه يخضع  من السكن الرئيس ي، وفي حالة ما إذا أراد ال

 للقانون العام. 

 : 73املادة 

 ملخص املناقشة: 

التأمين  وإعادة  التأمين  لدى شركات  يشتغلون  الذين  األجراء  كان  إذا  عما  االستفسار  تم 

املكتسبة لصفة " القطب املالي للدار البيضاء " معفيين من أداء الضريبة على الدخل املحددة في  

 مليون درهم.   4غ مبل

الدخول  املحددة ظاهريا من  الشركات  الضريبة على  أن نسبة  املتدخلين  أحد  اعتبر  فيما 

اإلجمالية الناتجة عن رؤوس األموال املنقولة ذات املنشأ األجنبي واملكتسبة لصفة " القطب املالي  

اإلطار، تم التساؤل  ، وفي هذا  %  15بينما النسبة املحددة باطنيا هي    %  20للدار البيضاء " هي  

ظاهرة للمستثمرين األجانب أم ال، وعن كيفية تفسير      %15عما إذا كانت هذه النسبة املحددة في  

 هذا االختالف لهم.

في الضريبة على الدخل بالنسبة لألتعاب   %30وفيما يخص تحديد السعر اإلبرائي بنسبة  

في   بأعمال جراحية  املنهي والذين يقومون  إلى األطباء غير الخاضعين للرسم  واملكافآت املدفوعة 

املصحات واملؤسسات االستشفائية، أثار أحد املتدخلين إشكالية ضبط إدارة الضرائب للقيمة  
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التي يشتغل املتقاضاة في املصحات  بها كونهم يؤدون نسبة  الحقيقية لألتعاب  بصيغة    %  30ون 

 إبرائية، مما يحول دون القيام باملراجعة الضريبية من طرف إدارة الضرائب. 

 جواب الحكومة: 

أوضح السيد الوزير املنتدب أن األجراء لدى شركات التأمين وإعادة التأمين املكتسبة لصفة  

 ة على الدخل.  " القطب املالي للدار البيضاء " معفيين من أداء الضريب

في   املحددة  الشركات  على  الدخل  على  الضريبة  نسبة  بتحديد  يرتبط  من    %  15وفيما 

لصفة   واملكتسبة  األجنبي  املنشأ  ذات  املنقولة   األموال  رؤوس  عن  الناتجة  اإلجمالية  الدخول 

ال للدار  املالي  القطب  أن  الى  املنتدب  الوزير  السيد  أشار  البيضاء"،  للدار  املالي  بيضاء  "القطب 

 Place de    " إسوة بنماذج أقطاب مالية عاملية من قبيل "   Déductionsيتوفر على خصومات "

Paris  "   " وPlace de Londres  بغية الحفاظ على القدرة   %  15"  تمكن من ضبط تحقيق نسبة

عتبرا  التنافسية لهذا القطب، مبرزا أنه يتم االشتغال على ذلك مع القطب املالي للدار البيضاء، م

أن الرهان املطروح اليوم ليس الضريبة على الشركات في هذا القطب والتي يقدر مدخولها الكامل 

مليون درهم، وإنما هو تعزيز موقعه في الساحة العاملية وبين األقطاب العاملية، خاصة    300بمبلغ  

مصر وغيرها ممن وأن املنافسة اليوم قوية في إفريقيا، مستدال في ذلك بنموذج رواندا، نيجريا،  

اشتغلت على إحداث أقطاب مالية، مضيفا أن القطب املالي للدار البيضاء يحظى بموقع جيد  

 ومتميز افريقيا.  

 :I-82املادة  

 نقاش بدون 

 :I-مكررة ثالث مرات 82املادة 

 بدون نقاش
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 : 86املادة 

 ملخص املناقشة  

املتدخل باإلدالء  ينوه بعض  املتعلق  باإلجراء  تعده  ن  نموذج مبسط  السنوي وفق  باإلقرار 

 . إلى تعميم هذا اإلعفاء على جميع املهن و الحرف  وناإلدارة، فيما دعا آخر 

كما تم التساؤل عن اإلمكانيات املتاحة للفالح البسيط من أجل تعبئة االستمارة، مشيرا   

 إلى صعوبة عملية التصريح بالنسبة لهذه الشريحة.

فسار حول عالقة السجل الوطني املوحد بالتصريح املتضمن في ومن جهة أخرى، تم االست

 إلى تعميم إجراء التحفيظ الجماعي. مع الدعوةهذه املادة، 

فيما عبر جانب آخر عن التخوف من أن يصبح هذا اإلجراء مالذا للتهرب الضريبي لبعض   

 األشخاص الذين يمتلكون صنفين من املهن. 

 جواب الحكومة: 

أن هذا املنتدب  ى تساؤالت السادة املستشارين، أكد السيد الوزيرفي معرض جوابه عل

اإلجراء ال يهم فرض ضريبة جديدة بقدر ما هو إجراء تقني، مشيرا إلى أن األشخاص الذاتيين في 

مليون درهم سنويا، في حين أن مساهمات األشخاص   55املجال الفالحي يساهمون بما يقارب 

مليون   600مليون درهم، أي أن القطاع الفالحي يساهم بحوالي  550املعنويين تبلغ ما يقارب 

درهم كمدا خيل ضريبية، موضحا أن هذا اإلجراء يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية و ضمان 

 حقوق الفالح الصغير.

 : 99املادة 

 : ملخص املناقشة 

املادة هذه  ملضامين  مناقشتهم  معرض  أن    ،في  اعتبار  إلى  املتدخلون  بعض  اتجه 

اإلجراء الذي تنص عليه يأتي في إطار اإلصالح الشمولي للضريبة على القيمة املضافة 

تمت   من    املطالبةالذي  يعتبر  والذي  باإلصالح    القانون مخرجات  به  املتعلق  اإلطار 
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ى القيمة  عبر تطبيق سعر موحد للضريبة علللجبايات،  وكذا املناظرة الوطنية    الضريبي

 املضافة. 

من  "األطباء  "مهن    إعفاء، تساءل بعض املتدخلون عن السبب في  رومن جانب آخ

عن أساس    و  من هذا اإلعفاء،  ن"يي"املحام  استفادة  الضريبة على القيمة املضافة وعدم  

الضريبة على القيمة املضافة   عن مبرر رفع  ، كما تم االستفسارينتلة بين املهنضاملفا 

ل افئبالنسبة  الذين  ة  وايملحامين  درهم  مليون  معامالتهم  رقم  يؤدون تجاوز    لذين 

في حين ال يتم استفادتهم من اإلعفاء على  ،  ةشهريبصفة  الضريبة على القيمة املضافة  

 ات مثال.يات كالسيار نالضريبة على القيمة املضافة في حالة شراء بعض املقت

ا  تمــــــت اإلشــــــــــــــــــارةكمــــــا   املحــــــامــــــاةإلى  بــــــالنظر للمهن األخرى   ختالف طبيعــــــة مهنــــــة 

، على أســـــــــــــاس أن املعـدات التي يتم اقتنـاءهـا ـكالتجهيزات  الخـاضـــــــــــــعـة لنفس التضـــــــــــــريـب

 املكتبية و البرامج املعلوماتية ال يتم بشكل سنوي بخالف املهن الحرة األخرى.

نظرا مع الحق في الخصم  في املائة  10وفي نفس اإلطار، تم اقتراح اإلبقاء على نسبة  

تنبني على مبدأ  التي هي في األصــلمهنة املحاماة، فضــال عن كلفة التقاضــ ي    لخصــوصــية

 مجانية التقاض ي.

 :124املادة 

 بدون نقاش

 VI- 139املادة 

 بدون نقاش
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 )جيم ودال(-I-144املادة 

 املناقشةملخص 

ملقتضيات  أثمن   تنزيال  باعتباره  املادة  هذه  في  املتضمن  اإلجراء  املتدخلين  حد 

في املائة    0.5املناظرة الوطنية حول الجبايات، في إطار تنزيل الحد األدنى للضريبة من     

في    0.25إلى   كانت تدخل  التي  الشريحة  أن  إلى  املائة مشيرا  املائة؛ معظمها   0.25في  في 

ع املواد األولية واألدوية، داعيا إلى الخفض من نسبة الحد األدنى للضريبة  تختص ببي

 لهذه الفئة لرفع هامش الربح لديها.

تساءل أحد املتدخلين حول مدى وجود معطيات حول العدد اإلجمالي للشركات  

 النائمة، والشركات التي تمت مراقبتها من طرف اإلدارة العامة للضرائب. 

إل الدعوة  في  كما تمت  الحد األدنى للضريبة وتحديده  املائة 25ى توحيد نسبة  في 

 بالنسبة للمهن الحرة، وذلك لتطبيق سعر موحد. 

 جواب الحكومة

 . 173أوضح السيد الوزير أن الجواب على هذه املداخالت مضمن في تقديم املادة 

 : 171و  170و  165املكررة و 160و 157و 156و  152و  151و  146املواد 

 بدون نقاش 

 : III 173املادة 

 : ملخص املناقشة 

الضريبة  نظام فرض  بمراجعة  املتعلق  الضريبي  املقتض ى  أن  املتدخلين  أحد  أفاد 

على املحامين أضحى يشكل نقاشا مجتمعيا، مشيرا أن منهجية كما أن الصورة التي تم  

 تسويقها لدى املجتمع توحي أن املحامي يرفض أداء الضريبة. 

من   كان  أنه  أوضح  كانت خاطئة، حيث  املوضوع  لهذا  الحكومة  إدارة  أن  وأضاف 

األجدر مناقشة املوضوع بشكل هادئ عكس أن يتم خارج املؤسسات الدستورية مما 
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خلق حالة احتقان كان من املمكن تفاديها، فضال عن عدم احترام املقاربة التشاركية  

لس هيئة املحامين وأن هذه املهنة مستقلة كون وزارة العدل ليست لها الوصاية على مجا

 ومؤطرة بقانون.  

واعتبر من جهة نظره أن االشكال ال يقتصر على املبلغ الذي سيؤديه املحامي وإنما 

يتعلق بمسألة املبدأ، موضحا أن اإلجراء الجديد أقرب إلى مبدأ التضريب وال يقتصر  

ستعد  الذي  النموذج  مستحضرا  فقط،  التحصيل  مسألة  الغرض على  لهذا  اإلدارة  ه 

 والذي يتضمن بيانات من بينها الرقم الوطني املنهي ورقم التعريف الضريبي للمحامي.

وفي نفس السياق، أشار السيد املستشار أنه في إطار التحول الذي تعرفه منظومة 

العدالة ومخرجات امليثاق الوطني إلصالح منظومة العدالة، ستكون مراجعة للقانون  

هنة املحاماة وكذا لقانون املسطرة املدنية والذي من األجدر أن تتم فيه دراسة املؤطر مل

 بعض األمور التي تخص شروط مزاولة هذه املهنة وكذا البيانات املتعلقة باملحامي. 

عن  تسبيق  بأداء  املتعلق  التدبير  من خالل  أنه  إلى  اإلشارة  تمت  أخرى،  جهة  من 

جزءا من الضريبة املفروضة على أرباح املحامي    الضريبة على الدخل سيتحمل املتقاض ي

 زيادة على الرسوم القضائية التي يتحملها.

تقوم   أن  الضبط  كتابة  صالحيات  من  كانت  إن  املتدخلين  أحد  تساءل  كما 

باستخالص هذه الضريبة، علما أن املحامين يعرفون إشكاالت فيما يخص أداء الرسوم  

من عرقلة العمل القضائي باملحاكم، مضيفا أن   القضائية الخاصة بملفاتهم مما سيزيد

بعض امللفات يكون التعويض عنها ضعيفا مما ال يترك هامشا للمحامي مما سيشجع 

التهرب الضريبي والتعامل ب " " باستثناء املكاتب التي تتعامل مع املؤسسات  noirعلى 

سنة املقبلة. في الكبرى والشركات، حيث تمت املطالبة بتأجيل هذا اإلجراء الضريبي لل

املقابل، اعتبر أحد السادة املستشارين أن النقاش الذي يعرفه املجتمع بخصوص هذا 

 التدبير مسألة صحية تعبر عن الجو الديمقراطي الذي تعيشه بالدنا.

كما تمت اإلشارة أن هذا اإلجراء هو بمثابة وسيلة لتمكين اإلدارة الضريبية من تتبع  

أحد املتدخلين أنه وعلى الرغم من تزايد عدد املحامين إال أن  النشاط املنهي حيث أوضح  

 املداخيل الضريبية التي تحصلها الدولة ال تعكس التطور الذي تعرفه هذه املهنة.
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لهذا   توافقي  حل  إيجاد  بخصوص  الحكومة  مقاربة  املتدخلون  بعض  وثمن  هذا، 

 امللف.

 : جواب الحكومة 

رؤس  من  وبمبادرة  أنه  الوزير  السيد  بمجلس  أكد  البرملانية  واملجموعات  الفرق  اء 

جمعية   مع  لقاءات  عدة  عقد  تم  أنه  مشيرا  الحوار،  على  منفتحة  والحكومة  النواب 

هيئات املحامين ووزارة العدل مع إشراك اإلدارة الضريبية، حيث أوضح أن الحكومة في 

ات  إطار منهجية تواصلها فضلت عدم التواصل مع الرأي العام حول مخرجات اللقاء

 سيتم إعطاء التفاصيل والتدقيقات الضرورية.  وعندئذإلى حين التوصل إلى حل نهائي 

كما أضاف أن الدولة توفر املساعدة القضائية ومن واجبها أن تضمن التقاض ي ملن 

مليون درهم من امليزانية العامة للدولة(، وبالتالي فاملواطن الهش معفى   60ال دخل له )

أداء هذه   للمحامي خارج نطاق هذا من  الجانب االجتماعي  الرسوم، مشيرا أن مسألة 

 القانون. 

  241و    VIII  232و    228و    224و  222و    194و    191و    184و    II  179و  174املواد من  

 :   273و  270و 268( وXXXIXو XXXVIIIو XXXVII) 247املكررة و 

 بدون نقاش 

 املتعلق بتميم املدونة العامة للضرائب بمواد جديدة IIالبند 

 :  IIالبند 

 بدون نقاش 

   :املكررة 15املادة 

 : ملخص املناقشة 

حيث  املقاوالت،  على  إضافيا  عبئا  سيشكل  التدبير  هذا  أن  املتدخلين  أحد  أشار 

نزاعات  عنه  ستنتج  أنه  كما  املنبع،  في  االقتطاع  أجل  من  إضافية  بمعالجة  ستقوم 

ضريبية بين امللزمين واإلدارة مما سيجعل املوظف منهمكا في حل مشاكل االستردادات 

الضريبية مهمة  اإلدارة  املراقبة، مما سيفوت على  التركيز على مهمة  الضريبية عوض 

 التحصيل.
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هذا، واستغرب السيد املستشار أن يكون الحجز في املنبع مطبقا حتى على املكافآت  

األشخا  بين  أن  املدفوعة  الشركات خصوصا  على  للضريبة  الخاضعين  االعتباريين  ص 

 (. Acomptes de l’ISهذه األخيرة تؤدي الضريبة على الشركات من خالل تسبيقات )

كما تمت اإلشارة إلى صعوبة تطبيق هذا اإلجراء على أصحاب املهن الحرة على خالف  

األطراف، فضال عن التأخر في  األجراء كون هاته الفئة يمكنها االشتغال مع العديد من  

مستوى  على  سلبا  سينعكس  مما  العمومية  واإلدارات  املؤسسات  به  املعروفة  األداء 

السيولة ألصحاب هاته املهن وخاصة الفئات الصغيرة منها، باإلضافة إلى الدور املحوري  

م الذي تلعبه أصحاب املهن الحرة التي تدخل في إطار الطبقة املتوسطة باعتبارها صما 

 أمان املجتمع.

من جهة أخرى، طالب بعض املتدخلين بضرورة تحقيق العدالة الجبائية ومساهمة 

 كل الفئات، حيث تمت املطالبة بالتفكير في آليات لتقييم املتهربين من أداء الضرائب.  

 : جواب الحكومة 

أوضح السيد الوزير أن الهدف من هذه اإلجراءات هو تحويل الضريبة على الدخل  

ة على التصريح التلقائي إلى ضريبة مبنية على الحجز املنبع، مشيرا أن هذا اإلجراء مبني

يتعلق  ال  األمر  أن  مضيفا  بالجبايات،  املتعلق  اإلطار  القانون  ملقتضيات  تنزيال  يأتي 

بتقديم تسبيقات لإلدارة وإنما فرض ضريبة عن طريق الحجز من املنبع حين يستخلص  

 يقوم بوضع اإلقرار بمجموع الدخل السنوي في آخر السنة.امللزم املكافآة وليس حتى 

هذا، وأفاد أن الهدف األساس ي هو توسيع الوعاء الضريبي وتخفيض نسب الضريبة 

 في املستقبل بغية جعل وجهة بالدنا أكتر استقطابا بالنسبة للمستثمرين.    

 : املكررة  45املادة 

 بدون نقاش 

   :املكررة أربع مرات 161املادة 

 بدون نقاش 

 : املكررة مرتين 169مادة 

 : ملخص املناقشة 

 تمت املطالب بتقديم توضيحات بشأن مقتضيات هذه املادة 
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 : جواب الحكومة 

التي   املعلومات  في االطالع على  لإلدارة حق  القانون يخول  أن  الوزير  السيد  أوضح 

و  اإلدارات  بعدة طلبات من مختلف  تتوصل  األخيرة  أن هاته  الهيئات  تحتاجها، مشيرا 

العمومية )مكتب الصرف، بنك املغرب ...(، حيث أن اإلجراء من شأنه تقنين هذا اإلطار  

 ومنحه السند القانوني وتحديد ما يمكنها الحصول عليه.  

 : املكررة  228املادة 

 بدون نقاش 

 : املكررة أربع مرات  234املادة 

 : ملخص املناقشة 

هذا اإلجراء على أرض الواقع نظرا لطبيعة أشار أحد املتدخلين إلى صعوبة تطبيق  

الواقع املغربي، مشيرا إلى أن امللزم ليس من عادته طلب الرأي املسبق إلدارة الضرائب 

يوما بعد تسليم الطلب يبقى طويال    60وتبليغها بعملية البيع، باإلضافة إلى كون أجل  

 بالنسبة للمالك أو املنعش العقاري.

ساس ستعتمد اإلدارة في جوابها في تحديد ثمن البيع، وإن كما تم التساؤل على أي أ

 كان هذا اإلجراء يمس مبدأ حرية األسعار ومنطق السوق.

من جهة أخرى، ثمن أحد السادة املستشارين هذا اإلجراء الذي سيعمل على حل 

 إشكالية بيع العقارات وكذا املنازعات الضريبية التي تصاحبها.

 : جواب الحكومة 

الوزير أن نسبة كبيرة من املبادالت العقارية تعرف منازعات مع إدارة   أفاد السيد

)آالف   صعوبات  في  املواطنين  من  كبير  عدد  يضع  مما  إشكاليات،  وتعرف  الضرائب 

األشخاص تأتيهم مراجعات ضريبية(، مشيرا أنه للحد من هذا اإلشكال وتجاوز املراجعة  

ين على املالك طلب الرأي املسبق إلدارة  الضريبية بعد مرور أربع سنوات أو أكثر(، يتع

بالبيع، والتي تسلمه شهادة    30الضرائب داخل أجل   إبرام عقد الوعد  يوما من تاريخ 

تصفية الضريبة أو اإلعفاء حسب الحالة، أما في حالة ما إذا لم يرد طلب الرأي املسبق، 

من ثمن التفويت كضمانة إذا   %5فعليه بدفع الفرق بين مبلغ الضريبة املصرح به و  

 تبين أن ثمن البيع املصرح معقول وليس هناك إشكال. 
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من هؤالء األشخاص ال يؤدون ما عليهم، مستحضرا أن   %71أضاف أن ما يقارب  

بلغ   العمليات  هذه  من  استخالصه  مداخيل   24,7الباقي  يعادل  ما  وهو  درهم،  مليار 

 الضريبة على الشركات.

 بنسخ احكام بعض مواد املدونة العامة للضرائباملتعلق  IIIالبند 

   :IIIالبند 

 بدون نقاش 

   :III 7املادة 

 بدون نقاش 

  : املكررة مرتين 82املادة 

 بدون نقاش 

 : املتعلق بدخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية IVالبند 

 :  IVالبند 

 بدون نقاش  

 تحفيز التشغيل 

 : 7املادة 

 تقديم:

الى التدبير  هذا  املحدثة   تمديد   يهدف  التشغيل  تحفيز  آلية  من  االستفادة  أجل 

املادة   لسنة    7بموجب  املالية  قانون  والجمعيات   2015من  املقاوالت  لفائدة 

. وذلك في إطار التدابير املتعلقة بتحفيز ودعم  2026دجنبر  31والتعاونيات، إلى غاية  

 التشغيل وكذا تحسين تنافسية املقاوالت. 

املقاوالت تستفيد  برنامج   حيث  يخولها  التي  املزايا  من  والتعاونيات،  والجمعيات 

هذه  شهر، وتتمثل  24( أجراء على األكثر وملدة  10تحفيز التشغيل، في حدود عشرة )

 التحفيزات في: 

تحمل الدولة لحصة املشغل املتعلقة باالشتراكات املستحقة للصندوق الوطني  -

 ين املنهي؛ للضمان االجتماعي، وكذا املتعلقة برسم التكو 
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 درهم. 10.000اإلعفاء من الضريبة على الدخل في حدود أجر ال يتعدى  -

 تمنح هذه املزايا، ابتداء من تاريخ تشغيل األجير، وفق الشروط التالية:

 أن يتم تشغيل طالب العمل في إطار عقود الشغل غير محددة املدة؛ -

أجل   - داخل  العمل  طالب  تشغيل  يتم  ابتداء  24أن  استغالل    شهرا  تاريخ  من 

 املقاولة أو الجمعية أو التعاونية.

شهر  متم  وإلى  انطالقته  منذ  البرنامج،  هذا  من  املستفيدين  عدد  بلغ  ولإلشارة، 

أجير، كما بلغ عدد املقاوالت والجمعيات والتعاونيات   55.600، ما يناهز  2022يونيو  

 منشأة.  15.842املستفيدة ما مجموعه 

 بدون نقاش 

 الدولة لدعم السكن إعانة 

 : 8املادة 

 :تقديم

إلى إحداث إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتنيي مساكن  يهدف هذا التدبير 

 وذلك وفق الشروط الواردة في هذه املادة.  مخصصة للسكن الرئيس ي

ويندرج تقديم هذا الدعم في إطار مقاربة جديدة تروم إعادة توجيه سياسة الدولة  

التحفيزات الضريبية وتوفير املتعلقة بالتحفيزات في هذا املجال من سياسة قائمة على  

الوعاء العقاري العمومي لفائدة املنعشين العقاريين نحو سياسة قائمة على اإلعانات  

  .املالية املوجهة للفئات املستهدفة واملؤهلة لذلك

وسيمكن هذا اإلجراء الجديد من دعم الطلب على اقتناء السكن ، وذلك بهدف  

لع بدور مهم في التنمية االقتصادية، وضمان  إعطاء دينامية لقطاع العقار الذي يضط

 استعمال أمثل وأكثر استهدافا للموارد العمومية.

 ملخص املناقشة 

 أثارت هذه املادة مجموعة من التساؤالت والتي نبرزها على الشكل التالي : 

 ما هي املعايير التي حددتها الحكومة لإلستفادة من هذا الدعم؛  -
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االجتماعي كما هي عليه حاليا أم سيطبق عليها منطق هل ستبقى أثمنة السكن   -

 السوق، مما قد يؤدي إلى حرمان الفئات ذات الدخل املحدود؛ 

هل سيستفيد صاحب السكن الرئيس ي من اإلمتيازات الضريبية املمنوحة لهذا  - -

 النوع من السكن في حالة بيعه؛ 

املمنوحة   - الدخل(  على  )الضريبة  الضريبي  اإلرجاع  سيستمر  اإلقتناء هل  عند 

 للسكن الرئيس ي؛ 

 ملاذا تم استثناء العدول واملحامون من هذا اإلجراء واالقتصار على املوثقين.   -

كما أفاد أحد املتدخلين أن الرهن يعطي حق األولوية والتتبع في حالة البيع، حيث  

ال يمكن لإلدارة الضريبية تتبعه، مقترحا منع التفويت خالل األربع سنوات، كون الرهن  

 يمنع من التفويت، وبالتالي القطع مع حاالت الريع التي تعرفها هذه العمليات.

هذا، وأشار أحد السادة املستشارين إلى ضرورة التنصيص على أن هذه املساعدة  

 تمنح مرة واحدة مع تخصيص هذا السكن كسكن رئيس ي ألربع سنوات على األقل.  

 : جواب الحكومة 

وص التنظيمية املتعلقة بهذا الدعم في طور الدراسة أفاد السيد الوزير أن النص

الظروف  في أحسن  املواطن  إستفادة  أن األساس هو  الوصية، مشيرا  الوزارة  قبل  من 

 إلقتناء سكنه الرئيس ي مع مراعاة خصوصيات كل جهة في أثمنة العقار. 

II .-  املوارد املرصدة 

 املـوارد املـرصـدة للجهـات

 : 9املــادة 

 :تقديم

املتعلق بالجهات،   111.14من القانون التنظيمي رقم    188تطبيقا ألحكام املادة       

الجهات، وتقدر الحصة    %5ترصد نسبة   لفائدة  من حصيلة الضريبة على الشركات 

 مليار درهم توزع كالتالي :  3,239ب  2023العائدة للجهات من هذه الضريبة برسم 

حصص   2,915 ▪ لحصيلة  الخاص  الصندوق  لفائدة  درهم  مليار 

 الضرائب املرصدة للجهات؛
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 مليون درهم لفائدة صندوق التضامن بين الجهات.  324  ▪

 ون نقاش بد

 : 10املــادة 

 :تقديم

املتعلق بالجهات،   111.14من القانون التنظيمي رقم    188تطبيقا ألحكام املادة    

من حصيلة الضريبة على الدخل لفائدة الجهات، ويبلغ اجمالي املوارد    %5ترصد نسبة  

سنة   برسم  للجهات  واملرصودة  الدخل  على  الضريبة  من  مبلغ  2023املتأتية   ،2,530  

 مليار درهم ويوزع كالتالي: 

حصص   2,277 ▪ لحصيلة  الخاص  الصندوق  لفائدة  درهم  مليار 

 الضرائب املرصدة للجهات؛

 دة صندوق التضامن بين الجهات. مليون درهم لفائ 253 ▪

املالية لسنة      أنه سيتم برسم مشروع قانون  التذكير  تعبئة موارد   2023ويجب 

ماليير درهم، وذلك تطبيقا لاللتزامات التي نص عليها    10اضافية لفائدة الجهات لبلوغ  

  املتعلق   111.14من القانون التنظيمي رقم    188من الدستور وكذا املادة    141الفصل  

 بالجهات.

 وتتمثل هذه املوارد اإلضافية في: 

 برسم مساهمة امليزانية العامة؛مليار درهم  3,617 -

مليون درهم برسم حصة الجهات من الرسم املفروض على    614و -

 عقود التأمين. 

 بدون نقاش 

افق الدولة املسيرة  تثبيت املبالغ املرصدة في ميزانيات مر

 الخصوصية للخزينةبصورة مستقلة والحسابات 
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 11املــادة 

 تقديم 

تهدف هذه املادة الى الترخيص بتثبيت املبالغ املرصدة في ميزانيات مرافق الدولة  

 املسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة.

املادة   من  الرابعة  للفقرة  وفقا  أنه  اإلشارة  رقم    8وتجدر  التنظيمي  القانون  من 

لقانون املالية، يمكن رصد بعض املداخيل لبعض النفقات في إطار ميزانيات    130.13

 مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة .

عينة لنفقات محددة باعتباره يشكل استثناًء ملبدأ عدم تخصيص موارد م وهو ما

 احد املبادئ األساسية التي يقوم عليها تدبير املالية العمومية.

 ولتجديــد هذا اإلذن يتم كل سنة، إدراج مادة في هذا الشأن، في قانون املالية.

 بدون نقاش 

افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة  مر

افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة  تغيير مر

 12 املادة

 تقديم 

تنفيذا للتعليمات السامية لجاللة امللك، القائد األعلى ورئيس أركان الحرب 

بصورة  املسيـر  الدولة  افق  مر تسمية  تغير  امللكية،  املسلحة  للقوات  العامة 

 على الشكل التالي:  الوطني الدفاع مستقلة التابعة إلدارة

ب   العسكري  "املستشفى- الثاني  العسكري  "املستشفىبالعيون"  الحسن 

 بالعيون"؛

"املستشفى العسكري  "املستشفى- ب  السادس   بالداخلة"  محمد  العسكري 

 بالداخلة"؛ 

 بكلميم"؛ العسكري موالي الحسن بكلميم" ب "املستشفى العسكري  "املستشفى-

وادي الذهب    العسكري  بأكادير" ب "املستشفى العسكري  الجراحي الطبي "املركز-

 ادير". بأك 
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 بدون نقاش 

افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة  حذف مر

 13املادة 

 تقديم 

 :يهدف هذا املقترح الى حذف مرفقي الدولة املسيرين بصورة مستقلة التاليين

 مصلحة تقييم املنتوجات الغابوية؛  •

 املنتزه الوطني لسوس ماسة.  •

للهياكل   تابعين  كانا  مستقلة  بصورة  املسيرين  املرفقين  هذين  ان  اإلشارة  وتجدر 

التنظيمية إلدارة املياه والغابات وتدرج ميزانياتهما بميزانية الدولة. إال انه بعد إحداث  

الوكالة الوطنية للمياه والغابات كمؤسسة عمومية ذات استقالل مالي بموجب القانون  

 ذف هذين املرفقين) الحوامل امليزانياتية( من ميزانية الدولة، ، يستوجب ح 52.20رقم 

وستباشر الوكالة الوطنية للمياه والغابات تنفيذ وتمويل املهام التي كان يضطلع  

 بها هذان املرفقان في اطار ميزانيتها الخاصة.  

 بدون نقاش 

 الحسابات الخصوصية للخزينة 

املسمى تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية   

 " صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات"

 14 املادة

 تقديم   

 يهدف هذا التدبير الى: 

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى ▪

املنافع   تكاليف  تحمل  من  لتمكينه  واالستثمارات"  الصناعية  التنمية  " صندوق 

املمنوحة للمستثمرين في إطار أنظمة دعم االستثمار املنصوص عليها في امليثاق الجديد  

لالستثمار مع مراعاة مواصلة تنفيذ واحتساب االتفاقيات وعقود االستثمارات املبرمة 

ط تسريع التنمية الصناعية وكذا االتفاقيات املتعلقة  مع الحكومة في إطار تنزيل مخط
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رقم   اإلطار  القانون  إطار  في  املوقعة  االستثمارات  ميثاق   18.95بإنعاش  بمثابة 

 لالستثمارات.

تغيير تسمية هذا الحساب ليصبح "صندوق إنعاش االستثمارات" نظرا للطابع  ▪

 الحساب .املتعدد القطاعات لعمليات االستثمار التي سيتحملها هذا 

مليار  3,353وتجدر اإلشارة الى انه تم برسم مشروع قانون املالية هذا، رصد مبلغ  

رافعة  باعتبارها  منها،  املنتجة  خاصة  االستثمارات  لدعم  الحساب  هذا  لفائدة  درهم 

أساسية إلنعاش االقتصاد الوطني، وانفتاحه على القطاعات الواعدة، الكفيلة بخلق  

 القارة.  أكبر عدد من فرص الشغل

 بدون نقاش 
 

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

"حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة 

 املضافة"

 :  15املادة 

 تقديم    

من   الترابية  الجماعات  "حصة  املسمى  الحساب  تمكين  إلى  التدبير  هذا  يهدف 

تحمل   من  املضافة"  القيمة  على  الضريبة  بمساهمة  حصيلة  املتعلقة  النفقات 

ملوظفي   االجتماعية  األعمال  مؤسسة  لفائدة  وهيئاتها  ومجموعاتها  الترابية  الجماعات 

املتعلق   37.18من  القانون رقم    12املادة   وذلك تطبيقا ملقتضيات  هذه الجماعات

بمؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي الجماعات الترابية التي تنص على أن من بين  

 مساهمات الجماعات الترابية.هذه املؤسسة موارد 

 ملخص املناقشة: 

 تمت املطالبة بتقديم معطيات حول كيفية التمويل.

 : جواب الحكومة 

ملوظفي  االجتماعية  األعمال  بمؤسسات  املتعلق  القانون  أن  الوزير  السيد  أفاد 

الجماعات الترابية قد خرج حيز الوجود، وبالتالي كان من الضروري إحداث تحويل في  
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تؤدي  حتى  املؤسسة  لهذه  الالزمة  واإلمكانيات  املوارد  تحويل  يتم  حتى  النفقات  باب 

 مهامها وفق البرامج املسطرة. 

 

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "صندوق التطهير السائل  

  وتصفية املياه املستعملة وإعادة استعمالها"

 

    :16املادة 

 : تقديمال 

وتصفية    السائل  التطهير  "صندوق  املسمى  الحساب  تغيير  التدبير  هذا  يهدف 

ليشمل  الحساب،  بغية توسيع مجال تدخل هذا  استعمالها"  وإعادة  املستعملة  املياه 

التطهير الصلب، السيما الفرز والتدوير  بالعمليات املرتبطة بمجال  النفقات املتعلقة 

 لها. واملماثلة  وتثمين النفايات املنزلية

وباملوازاة مع ذلك سيتم تغيير تسميته وذلك على النحو التالي: "صندوق التطهير 

 السائل والصلب وتصفية املياه املستعملة وإعادة استعمالها".

 بدون نقاش 
 

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

 " الصندوق الوطني لتنمية الرياضة" 

 : 17املادة 

 : تقديمال

يهدف هذا املقترح الى تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى" الصندوق    

بخدمات   املرتبطة  النفقات  تحمل  من  تمكينه  اجل  من  الرياضة"  لتنمية  الوطني 

على   الحفاظ  أجل  من  الرياضية  املنشآت  صيانة  وأعمال  والنظافة  الحراسة 

رة، وتخفيف العبء على امليزانية  املنشآت املذكو  االستثمارات التي تمت تعبئتها إلنجاز

 العامة.
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  :ملخص املناقشة 

وزارة  إلى  الشباب  وزارة  من  الرياضة  قطاع  تحويل  أن  إلى  املتدخلين  أحد  أشار 

التعليم صاحبته مجموعة من اإلشكاالت، حيث أن األكاديميات الجهوية غير قادرة على 

 االرتجالية في التدبير.تتبع املسائل املتعلقة بالرياضة، مما خلق نوعا من 

 : جواب الحكومة 

أكد السيد الوزير أن اإلشكاالت التي عرفها القطاع في البداية سيتم التغلب عليها  

مع مرور الوقت، مشيرا أن األهم هو أنه تم تسخير اإلمكانيات الضرورية حتى تتم صيانة 

 املنشآت الرياضية. 
 

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

"صندوق تحديث اإلدارة العمومية"    

 : 18املادة 

 :تقديم

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "صندوق تحديث اإلدارة   يهدف 

 العمومية" الى: 

العمليات  ▪ تنفيد  تحمل  من  لتمكينه  الحساب  هذا  تدخل  مجال  توسيع 

واملبادرات الكبرى  و    واملشاريع  الرقمي  والتحول  العمومية  املرافق  بتحديث  املرتبطة 

 .  استعمال األمازيغية

االنتقال  ▪ ودعم  العمومية  اإلدارة  تحديث  "صندوق  إلى:  تسميته  تغيير 

 الرقمي واستعمال األمازيغية".

مبلغ   رصد  الحساب  هذا  إطار  في  تم  انه  الى  اإلشارة  درهم   1.179وتجدر  مليون 

ورقمنتها   العمومية  اإلدارة  وتحديث  إلصالح  الكبرى  األوراش  كافة  تنفيذ  ملواصلة 

واملساهمة في تنفيد االستراتيجية الوطنية لالنتقال الرقمي وكذا تفعيل الطابع الرسمي  

 . ة العمومية باعتبارها من اولويات العمل الحكومي لألمازيغية في مختلف مناحي الحيا

 بدون نقاش 
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 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

 "صندوق التضامن للسكنى واالندماج الحضري" 

 : 19املادة 

 : تقديمال

يقترح تغيير الحساب املسمى "صندوق التضامن للسكنى واالندماج الحضري"     

املحدثة  السكن  لدعم  الدولة  بإعانة  املتعلقة  النفقات  تحمل  من  تمكينه  أجل  من 

من "قانون املالية هذا،  كما يقترح أيضا تغيير تسميته إلى "صندوق    8بموجب املادة  

 الحضري".  التضامن لدعم السكن وللسكنى واالندماج

 بدون نقاش 
 

 تغيير حساب النفقات من املخصصات املسمى 

 "اقتناء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية" 

 : 20املادة 

 : تقديمال

تنفيذا للتعليمات السامية لجاللة امللك، القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة 

للقوات املسلحة امللكية القاضية بوضع اطار قانوني حديث ومتكامل لتطوير األنشطة  

املتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع   10.20الصناعية املخصصة للدفاع، صدر القانون رقم  

والذخيرة، واألسلحة  لتطوير   واألمن  القانوني  واإلطار  األساسية  اللبنة  وضع  الذي 

الصناعة في مجال الدفاع ونص على استفادة مصنعي عتاد وتجهيزات الدفاع من تدابير 

 دعم االستثمار اسوة بالقطاعات االخرى 

لذا وعلى غرار املنافع املمنوحة للمستثمرين في املشاريع االستراتيجية، سيتم منح 

توسيع مجال تدخل هذا إعانات الدولة لتطوير الصناعات الدفاعية، مما يستوجب  

املوجه  الح الخاص  الدعم  بنظام  املتعلقة  النفقات  تحمل  من  لتمكينه  ساب 

 دفاع. للمستثمرين املحتملين في إطار تطوير صناعة ال

إلى       الحساب  هذا  تسمية  تغيير  ايضا  القوات "وسيتم  معدات  وإصالح  اقتناء 
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 املسلحة امللكية ودعم تطوير صناعة الدفاع".

 ملخص املناقشة: 

أفاد أحد املتدخلين أنه في إطار ميثاق االستثمار تعتبر الصناعة الدفاعية صناعة  

 االستثمار ستؤدى من هذا الصندوق. استراتيجية، متسائال في هذا الصدد إن كانت منح  

 جواب الحكومة: 

 أكد السيد الوزير املنتدب أن منح االستثمار ستؤدي من هذا الصندوق. 

 : 21املادة 

 :تقديم

املادة      هذه  الفصل   إلى  تهدف  عليه  ينص  الذي  التأهيل  مبدأ  من   70تنزيل 

للمادة   التنظيمي رقم  60الدستور، و إعماال  القانون  التي    130.13 من  املالية  لقانون 

تنص على أنه يمكن، في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنيـة، أن  

ملكلفتين باملالية  . ويتم إخبار اللجنتين اتفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة

 بالبرملان مسبقا بذلك. 

 وتدرج هذه املراسيم في أقرب قانون للمالية من أجل مصادقة البرملان عليها.     

 بدون نقاش 

 املصادقة

 : 22املادة 

 : التقديم

اعتمادات     بفتح  املتعلقين  املرسومين  على  املصادقة  إلى  املقتض ى  هذا  يهدف 

من الدستور   70وذلك تطبيقا للفصل     2022إضافية اللذين تم اتخاذهما خالل سنة  

لقانون املالية ، ووفقا للتأهيل املمنوح   130.13من القانون التنظيمي رقم    60واملادة  

املادة   املالية رقم  من قانو   19للحكومة بموجب  املالية    76.21ن  ويتعلق   2022للسنة 

 األمر ب: 

في    2.22.410املرسوم رقم   ▪ يونيو   13)  1443من ذي القعدة    13الصادر 

 16بمبلغ     التكاليف املشتركة  -( بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير  2022
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 مليار درهم من أجل تغطية الزيادة في نفقات املقاصة.

م   إطار  في  املرسوم  هذا  بموجب  اإلضافية  االعتمادات  فتح هذه  واصلة  ويندرج 

ارتفاع  ظل  في  للمواطنين  الشرائية  القدرة  حماية  إلى  تهدف  التي  الحكومة  سياسة 

األسعار العاملية لكل من غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين وذلك لضمان استقرار  

 أسعار املواد املذكورة. 

( 2022اكتوبر  7) 1444ربيع األول  10الصادر في  2.22.780املرسوم رقم  ▪

 مليار درهم. 12 مادات إضافية لفائدة امليزانية العامة بمبلغبفتح اعت 

بموجب هذا املرسوم طابعا استعجاليا    يكتس ي فتح هذه االعتمادات اإلضافية    

 وملحا من أجل: 

املالية  • وضعيتها  تأثرت  التي  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  بعض  دعم 

الد األسواق  في  األولية  املواد  أسعار  ارتفاع  أسعار  نتيجة  على  اإلبقاء  مقابل  ولية، 

 خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛

معالجة إشكالية اإلستدامة املالية للصندوق املغربي للتقاعد في انتظار    •

 .اإلصالح الشمولي بالتنسيق مع الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين

 بدون نقاش 

 ماليةإحداث منـاصـب 

 : 23املادة 

 التقديم: 

 تهدف هذه املادة الى :  

املالية    28.212إحداث   ▪ السنة  برسم  ماليا،  على 2023منصبا  موزعة   ،

منصبا ماليا لفائدة رئيس الحكومة املؤهل لتوزيعها   550الوزارات واملؤسسات، منها  

  من هذه املناصب   200على مختلف القطاعات الوزارية أو املؤسسات، وتخصص  

 املالية لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة؛ 

يناير   ▪ فاتح  ابتداء من  الى ذلك سيتم،    4.300، إحداث  2023وباإلضافة 

األعلى املجلس  لفائدة  إضافيا  ماليا  حصريا   منصبا  تخصص  القضائية  للسلطة 
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منصبا ماليا   150للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل و

إضافيا، للملحقين القضائيين، وباملوازاة مع ذلك سيتم  ابتداء من نفس التاريخ، 

 حذف املناصب املالية التي يشغلها املعنيون باألمر بوزارة العدل؛

ف ▪ من  ابتداء  سيتم  ينايركما  التابعة 2023اتح  املالية  املناصب  حذف   ،

يشغلها  التي  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزارة 

بالوكالة   تلقائيا  إلحاقهم  مع  باملوازاة  والغابات،  املياه  إلدارة  التابعون  املوظفون 

 الوطنية للمياه والغابات.

انه سيتم خال الى  منصبا ماليا    20.000إحداث    2023ل سنة  كما تجدر االشارة 

منها   والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديميات  ماليا 18.000لفائدة  لتوظيف   منصبا 

منصب مالي لتوظيف أطر الدعم التربوي واألطر االدارية على مستوى   2.000األساتذة و

 املؤسسات التعليمية. 

  46.19دخول القانون رقم  وقد تم تعديل هذه املادة بمجلس النواب وذلك تبعا ل

املتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حيز التنفيذ بعد تعيين  

 اعضائها من طرف صاحب الجاللة نصره هللا، حيث تم: 

ضمن    15إحداث   • مدرجة  كانت  والتي  الهيئة  هذه  لفائدة  ماليا  منصبا 

 ؛ 2023سم مشروع قانون املالية لسنة  املناصب املالية املحدثة لدى رئيس الحكومة بر 

بإحداث    6البند    إضافةو  • نقل   49املتعلق  إثر  على  إضافيا  ماليا  منصبا 

من  للوقاية  املركزية  بالهيئة  العاملين  املتعاقدين  واالعوان  واملستخدمين  املوظفين 

 الرشوة التابعة لرئيس الحكومة لفائدة هذه الهيئة. 

 ملخص املناقشة  

بعض   مناصب ثمن  خلق  يخص  فيما  للحكومة  االجتماعي  التوجه  املتدخلين 

 الشغل.

املاضية،   السنوات  في  الشغل  مناصب  استعمال  مدى  عن  التساؤل  تم  كما 

املطالبة   مع  العمومي،  القطاع  هذا  جاذبية  غياب  ظل  في  الصحة  قطاع  في  خصوصا 

 بإحصائيات حول كيفية استعمال هذا القطاع ملناصب السنة املاضية.
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من كم بكثير  أكبر  األطباء  فئة  في  الخصاص  أن  املستشارين  السادة  أحد  أشار  ا 

 األرقام املقدمة من طرف الحكومة.  

 جواب الحكومة 

 01/01شهر )من    18أفاد السيد الوزير أن استعمال املناصب املالية يمتد إلى غاية  

ا  12/31إلى   يستهلك جميع  التعليم  أن قطاع  املوالية(، مشيرا  السنة  ملناصب عن من 

 آخرها.

املمرضين   فئة  أن  أشار  االجتماعية،  والحماية  الصحة  قطاع  بخصوص  أما 

الحكومة   على  يستدعي  مما  األطباء،  عكس  املفتوحة  املناصب  مع  إيجابيا  تتجاوب 

معالجة هذا اإلشكال، حيت أوضح أن النقص في األطقم الطبية لم يتم شغله بإحداث  

العدد الكافي من األطباء، مستحضرا االتفاق الثالثي بين مناصب للشغل وإنما بتكوين  

عليها  تنص  التي  العتبة  بلوغ  قصد  املالية  ووزارة  الصحة  وقطاع  العالي  التعليم  وزارة 

 . 2030منظمة الصحة العاملية في غضون  

األطباء  أمام  اإلمكانية  فتح  مع  باألطباء  الخاص  النظام  إصالح  أن  أضاف  كما 

املقيمين أو  أكثر   األجانب  املغرب  يجعل  أن  شأنه  من  ببالدنا  املهنة  ملمارسة  بالخارج 

 جاذبية وبالتالي استقطاب أعداد مهمة من األطباء.

 حذف املناصب املالية الشاغرة على إثر إحالة املوظفين

 الذين يشغلونها على التقاعد 

  24املادة 

 التقديم 

باست     القضائية  للسلطة  األعلى  للمجلس  الترخيص  املناصب  يقترح  عمال 

على   يشغلونها  كانوا  الذين  املوظفين  إحالة  إثر  على  شاغرة  أصبحت  التي  املالية 

التقاعد، وذلك لتمكينه من االستفادة من هذا اإلجراء على غرار وزارة العدل، بعد 

 نقل املناصب املالية للقضاة لهذا املجلس برسم قانون املالية هذا.
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 ملخص املناقشة 

،  1996التساؤل إن كان قد أنجزت دراسة بشأن هذا اإلجراء القائم منذ سنة  تم  

 وإن كان ال يضر بعض القطاعات األخرى.

كما طالب بعض املتدخلون الحكومة بتسوية ملف الدكاترة املعطلين عن العمل  

 . 2012يوليوز 20واملعنيون بمحضر 

 جواب الحكومة: 

التي ال تستهلك املناصب املالية املمنوحة  أفاد السيد الوزير أن القطاعات الوزارية

بخصوص   ماي  شهر  خالل  املالية  وزارة  مع  املفاوضات  إبان  طلبها  تجديد  يمكنها  ملا 

 امليزانية املقبلة، وبالتالي يعاد منح املناصب مرة أخرى.

 كما أشار أنه سيتدارس ملف الدكاترة املعطلين حين توصله باملعطيات الكافية. 
 

 استعمال املناصب املالية التي أصبحت شاغرة خالل السنة املالية ترشيد 

 : 25املادة 

 التقديم  

املالية    املناصب  بإستعمال  القضائية  للسلطة  األعلى  للمجلس  الترخيص  يقترح 

 التي أصبحت شاغرة خالل السنة املالية لنفس الغاية املذكورة سلفا. 

 بدون نقاش 

 تكن محل التزامإلغاء اعتمادات األداء التي لم 

  26املادة 

 التقديم  

من  االستثمار  بنفقات  يتعلق  فيما  األداء  اعتمادات  الغاء  الى  التدبير  هذا  يرمي 

التي لم تكن الى    2022امليزانية العامة املفتوحة بموجب قانون املالية عن السنة املالية  

بق هذا االلغاء  محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها ، وال يط  2022ديسمبر    31تاريخ  

على اعتمادات األداء برسم نفس السنة لفائدة البرامج واملشاريع املستفيدة من أموال  

 املساعدة.

من القانون   63الفقرة الثانية من املادة   املنصوص عليه في  ، %30ال يطبق سقف  
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رقم   نفقات    130.13التنظيمي  برسم  املفتوحة  األداء  اعتمادات  على  املالية،  لقانون 

من   املستفيدة  واملشاريع  البرامج  لفائدة  االلتزام  وأرصدة  العامة  بامليزانية  االستثمار 

 أموال املساعدة ، املؤشر عليها والتي لم يصدر األمر بصرفها. 

التدبير هذا  أيضا  ا ويرمي  بقوة  إلغاء،  املرحلة  إلى  االستثمار  اعتمادات  لقانون، 

 واملتعلقة:

بهذه  - املتعلقة  االلتزامات  كذلك  تلغى  و  اإلنجاز  املنتهية  بالصفقات 

 االعتمادات؛ 

 باملشاريع املنتهية اإلنجاز املستفيدة من أموال املساعدة.  -

 ملخص املناقشة 

 تمت املطالبة بتقديم إيضاحات بشأن هذا اإلجراء.

 الحكومة: جواب 

أن   مستحضرا  تؤدي،  وال  تلتزم  الوزارية  القطاعات  بعض  أن  الوزير  السيد  أفاد 

بما  املرحلة  االعتمادات  معينة  فترة  في  عادلت  لالستثمار  املخصصة  االعتمادات 

 مليار درهم.  21مجموعه 

نسبة   اإلنجاز  مستوى  بلغ  االجراء  هذا  بفضل  أنه  أضاف  باستثناء    85%كما 

 ى أن القطاعات الوزارية مطالبة بتنفيذ املشاريع خالل السنة.الهبات، مشيرا ال

II .-   افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة  مر

 التـأهـيل 

 27 املادة

 التقديم 

من الدستور، الذي بموجبه يؤذن    70الى تنزيل أحكام الفصل    تهدف هذه املادة

للحكومة بإحداث مرافق جديدة للدولة مسيرة بصورة مستقلة، بموجب مراسيم خالل 

 . 2023السنة املاليـة 

 وتدرج هذه املراسيم في أقرب قانون للمالية من أجل مصادقة البرملان عليها.  

 بدون نقاش 
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III.-  الحسابات الخصوصية للخزينة 

 التـأهـيل 

 28 املادة

 التقديم 

حسابات   إحداث  قصد  للحكومة  الترخيص  إلى  هذا  التأهيل  مقترح  يهدف 

املالية   السنة  خالل  مراسيم  بموجب  للخزينة  حالة 2023خصوصية  في  وذلك   ،

باملالية  املكلفتين  اللجنتين  إخبار  ويتم  املتوقعة.  وغير  امللحة  والضرورة  االستعجال 

لى البرملان للمصادقة عليها في  بالبرملان مسبقا بذلك على أن يتم عرض هذه املراسيم ع 

 أقرب قانون للمالية.            

 بدون نقاش 
 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

 " صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية"

 29املادة 

 التقديم 

يحدد بمقتض ى هـذه املـادة مبلغ النفقات املأذون لرئيس الحكومة، بصفته آمرا   

مــن االعتمادات    2023بالصرف للحساب املذكور، االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية  

 برسم هــــــذا الحساب .  2024التي سترصد له في السنة املالية 

با     مقدما  االلتزام  آلية  إلى  اللجوء  كون  يبرر  إلى  الحساب  بهذا  املتعلقة  لنفقات 

تستدعي  وبالتالي  من سنة  ألكثر  تمتد  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  برامج  معظم 

توفير االعتمادات الالزمة لألداء وااللتزام لتحمل النفقات موضوع البرامج  التي توجد  

 قيد اإلنجاز. 

 بدون نقاش 
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 الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمىااللتزام مقدما بالنفقات من 

 "صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني" 

 30املادة 

 التقديم 

املكلفة  الحكومية  للسلطة  املأذون  النفقات  مبلغ  املادة  هذه  بمقتض ى  يحدد 

بها مقدما من الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "صندوق  االلتزام  بالداخلية 

من االعتمـــادات التي ستــرصد    2023ل السنة املالية  الدعم لفائدة األمن الوطني" خال 

 برسم الحساب املذكور.  2024لها في السنة املالية 

ونظرا لطبيعة بعض األوراش التي يمولها هذا الحساب مثل بناء وتجديد وترميم  

في غالبها   تمتد  والتي  الوطني  العامة لألمن  للمديرية  التقنية واإلدارية  البنايات  وتجهيز 

ألكثر من سنة، تم رصد اعتمادات االلتزام مقدما بالنفقات لتحمل الصفقات و غيرها  

 السالفة الذكر والتي توجد قيد اإلنجاز.من النفقات موضوع البرامج 

 بدون نقاش 

 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

 "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر"  
 

 31املادة 

 التقديم 

املكلفة   الحكومية  للسلطة  املأذون  النفقات  مبلغ  املادة  هذه  بمقتض ى  يحدد 

الصندوق "بالداخلية االلتزام بها مقدما من الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى  

  2023وذلك خالل السنة املالية    "الخاص بوضع وثائق الهوية االلكترونية ووثائق السفر

 .2024سنة املالية من االعتمادات التي سترصد لها في ال
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ويبرر اللجوء إلى االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املسمى "الصندوق الخاص 

طرف   من  املبرمة  الصفقات  بكون  السفر"،  ووثائق  اإللكترونية  الهوية  وثائق  بوضع 

بالهوية  املتعلقة  الوثائق  انتاج  أنظمة  اقتناء  أجل  من  الوطني  لألمن  العامة  املديرية 

 ووثائق السفر تمتد ألكثر من سنة. اإللكترونية 

 بدون نقاش 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

 "الحساب الخاص بالصيدلية املركزية"

 32املادة 

 التقديم 

املكلفة   الحكومية  للسلطة  املأذون  النفقات  مبلغ  املادة  هذه  بمقتض ى  يحدد 

املرصد ألمور خصوصية املسمى   الحساب  بها مقدما من  االلتزام  الصندوق  "بالصحة 

املركزية بالصيدلية  املالية    "الخاص  السنة  خالل  التي    2023وذلك  االعتمادات  من 

 . 2024سترصد لها في السنة املالية 

جوء إلى االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املسمى "الصندوق الخاص ويبرر الل 

بالصيدلية املركزية"، بكون بعض الصفقات املبرمة من طرف هذه الوزارة تمتد ألكثر 

 من سنة، وخاصة تلك املتعلقة باملنتجات الصيدلية واملعدات الطبية. 

 بدون نقاش 
 

 املرصد ألمور خصوصية املسمىااللتزام مقدما بالنفقات من الحساب 

 "الصندوق الخاص بالطرق"

 33املادة 

 التقديم 

املكلفة   الحكومية  للسلطة  املأذون  النفقات  مبلغ  املادة  هذه  بمقتض ى  يحدد 

من االعتمادات التي سترصد لها في    2023بالتجهيز الخاص بالطـرق" خالل السنة املالية  

 برسم الحساب املذكور.  2024السنة املالية 
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ونظرا لطبيعة األوراش التي يتكفل هذا الصندوق بتمويلها واملتعلقة ببناء وتهيئة  

عدة   مدى  على  انجازها  يمتد  صفقات  إبرام  تستلزم  والتي  الطرقية  البنية  وصيانة 

بالنفقات لتحمل الصفقات وغيرها من  سنوات، تم رصد اعتمادات االلتزام مقدما 

 الذكر والتي توجد قيد اإلنجاز.النفقات موضوع البرامج السالفة 

 بدون نقاش 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية  

 "صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية"  املسمى

 34املادة 

 التقديم 

املكلفة   الحكومية  للسلطة  املأذون  النفقات  مبلغ  املادة  هذه  بمقتض ى  يحدد 

القروية   املسمى بالتنمية  خصوصية  ألمور  املرصد  الحساب  من  مقدما  بها  االلتزام 

من االعتمـادات    2023"صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية" خالل السنة املالية  

 . 2024التي سترصـد لـها في السنـة املالية 

ونظرا لطبيعة األشغال التي يمولها هذا الحساب مثل البنيات التحتية والتجهيزات 

اسية للعالم القروي واملناطق الجبلية والتي يمتد انجازها ألكثر من  سنة، وخاصة األس

تم   القروي،  بالعالم  واالجتماعية  الترابية  الفوارق  تقليص  ببرنامج  املتعلقة  النفقات 

رصد اعتمادات االلتزام مقدما بالنفقات لتحمل الصفقات وغيرها من النفقات موضوع 

 ي توجد قيد اإلنجاز.البرامج السالفة الذكر والت

 بدون نقاش 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

 "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"  املسمى

 35املادة 

 التقديم 

املكلفة   الحكومية  للسلطة  املأذون  النفقات  مبلغ  املادة  هذه  بمقتض ى  يحدد 

بالرياضة االلتزام بها مقدما من الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "الصندوق 
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من االعتمــادات التي سترصد    2023الوطني لتنمية الرياضة" وذلك خالل السنة املالية  

 . 2024لها في السنة املالية 

هذا الصندوق من تمويل تأهيل الرياضة الوطنية وعلى الخصوص تشييد  ولتمكين  

البنيات التحتية الرياضية التي يتطلب إنجازها أزيد من سنة، تم رصد اعتمادات االلتزام  

مقدما بالنفقات لتحمل الصفقات و غيرها من النفقات موضوع البرامج السالفة الذكر 

 والتي توجد قيد اإلنجاز.

 بدون نقاش 

 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية  

 "الصندوق الوطني للعمل الثقافي" املسمى

 36املادة 

 التقديم 

املكلفة   الحكومية  للسلطة  املأذون  النفقات  مبلغ  املادة  هذه  بمقتض ى  يحدد 

بها مسبقا من الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى   االلتزام  "الصندوق  بالثقافة 

من االعتمادات التي ستـــرصد   2023الوطني للعمل الثقافي" وذلك خالل السنة املالية  

 برسم الحساب املذكور.  2024لها في السنة املاليــة 

نظرا لطبيعة األشغال التي يمولها هذا الحساب مثل إنجاز مشاريع بناء املتاحف 

إنجازها   تفوق مدة  والتي  واملسارح  الفنون  اعتمادات  ومعاهد  تم رصد  السنة،  عموما 

البرامج   موضوع  النفقات  من  غيرها  و  الصفقات  لتحمل  بالنفقات  مقدما  االلتزام 

 السالفة الذكر والتي توجد قيد اإلنجاز.

   ملخص املناقشة

تمت اإلشارة الى أن امليزانية املخصصة لهذا الصندوق تبقى ضعيفة باملقارنة مع 

 املطالبة بإيالء عناية خاصة للمكون الثقافي والالمادي.بعض الصناديق، كما تمت 
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 جواب الحكومة: 

أفاد السيد الوزير املنتدب أن بناء املجتمع ال يمكن أن يتأتى بدون تنمية املجال  

  الثقافي، مستحضرا أنه تم إنجاز مسرحين بمواصفات عاملية على مستوى الرباط والدار 

متاحف تشييد  الى  باإلضافة  ال    البيضاء،  املجهود  هذا  أن  موضحا  عال،  مستوى  في 

 تترجمه تبويب ميزانية وزارة الثقافة.

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية  

 املسمى "الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون"

 37املادة 

 التقديم:  

يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للمندوب العام إلدارة السجون    

املسمى   خصوصية  ألمور  املرصد  الحساب  من  مسبقا  بها  االلتزام  اإلدماج  وإعادة 

من    2023"الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون" ، وذلك خالل السنة املالية  

 برسم الحساب املذكور.  2024االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية 

ولتسهيل برنامج ترحيل املؤسسات السجنية املتواجدة داخل النسيج الحضري       

وبناء مؤسسات سجنية جديدة تتماش ى مع املعايير املعتمدة دوليا واملزمع إنجازه على  

لتحمل   بالنفقات  مقدما  االلتزام  اعتمادات  رصد  تم  سنوات،  لعدة  تمتد  مراحل 

 رها من النفقات موضوع البرامج السالفة الذكر والتي توجد قيد اإلنجاز.الصفقات وغي 

 بدون نقاش 

 االلتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من املخصصات املسمى  

 "اقتناء واصالح معدات القوات املسلحة امللكية ودعم تطوير صناعة الدفاع" 

 38املادة 

 التقديم:  

املادة   هذه  بمقتض ى  رئيس  يحدد  لدى  املنتدب  للوزير  املأذون  النفقات  مبلغ 

من  النفقات  حساب  من  مسبقا  بها  االلتزام  الوطني  الدفاع  بإدارة  املكلف  الحكومة 

املسمى تطوير   املخصصات  ودعم  امللكية  املسلحة  القوات  معدات  واصالح  "اقتناء 
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املالية   السنة  وذلك خالل  الدفاع"  التي سترص  2023صناعة  االعتمادات  في من  له  د 

 برسم الحساب املذكور . 2024السنة املالية 

 بدون نقاش 

 عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة 

 39املادة 

 التقديم:  

هذه املـادة إلى ِإْعَمال االستثناء املنصوص عليه في الفقرة السادسة من املادة   تهدف

 لقانون املالية.  130.13من القانون التنظيمي رقم  28

املادة   الحسابات   28وتنظم  عمليات  السادسة  فقرتها  في  الذكر  السالفة 

خصوص ي   حساب  في  تدرج  أن  يمنع  أنه  على  وتنص  وأحكامها  للخزينة  الخصوصية 

للخزينة النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو أجور أو تعويضات إلى موظفي وأعوان 

واملقاوالت العمومية  ما   الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي املؤسسات العمومية

 بدون نقاشعدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون املالية 

 :  الباب الثالث 

   أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

 40املادة 

 التقديم:  

التنظيمي رقم   القانون  املادتين    130.13وفقا ملقتضيات  املالية خاصة   9لقانون 

من   36و تبرز مجموعة  بطريقة  الدولة  وتكاليف  موارد  توازن  تقديم جدول  يتم  منه، 

 البيانات واملؤشرات من أهمها :  

ُيَبين مستوى تغطية املداخيل العادية   -1 الرصيد العادي للميزانية العامة الذي 

نفقات   للنفقات بعض  لتغطية  لتوجيهه  مالي  هامش  توفير  وكذا  العادية  

 ؛ االستثمار 

الدين   -2 واستهالكات  االقتراضات  احتساب حصيلة  العامة دون  امليزانية  رصيد 

 العمومي املتوسط والطويل األجل بعد تقييم حاجيات االستثمار ؛ 

 ة؛رصيد الحسابات الخصوصية ورصيد مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقل -3
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الدين   -4 واستهالكات  االقتراضات  حصيلة  احتساب  دون  الدولة  ميزانية  رصيد 

 العمومي املتوسط والطويل األجل ؛

الحاجيات االجمالية لتمويل ميزانية الدولة، بعد احتساب نفقات استهالكات   -5

 الدين العمومي املتوسط والطويل األجل ؛

قبلة، بعد احتساب موارد الحاجيات املتبقية لتمويل ميزانية الدولة للسنة امل -6

 االقتراضات . 

 بدون نقاش 
 

 اإلذن في التمويل باالقتراض وبكل أداة مالية أخرى 

 41املادة 

تهدف هذه املادة إلى الترخيص للحكومة باللجوء إلى االقتراض الخارجي التقديم:  

والى كل أداة مالية أخرى من الخارج في حدود املبلغ املقدر للمداخيل املسجلة بجدول  

 موارد امليزانية العامة امللحق بمشروع قانون املالية )الجدول "أ"(. 

  42املادة 

 التقديم:  

الترخيص للحكومة باللجوء إلى االقتراض الداخلي واللجوء إلى تهدف هذه املادة إلى  

 كل أداة مالية أخرى من اجل تمويل عجز امليزانية وتغطية استحقاقات أصل الدين.

 ملخص املناقشة 

تم التساؤل ان كانت الحكومة تتوفر على سيناريوهات في حالة ارتفاع أثمنة غاز  

 تكاليف صندوق املقاصة.البوتان، وفيما إذا كان سينعكس على 

أو   الداخلي  السوق  من  سواء  االقتراض  معايير  عن  املتدخلين  أحد  تساءل  كما 

 الخارجي.

 جواب الحكومة: 

أفاد السيد الوزير املنتدب أن السوق يخضع ملنطق العرض والطلب، مشيرا أن 

لخروج  ، موضحا أن ا(salle des marchés)الوزارة تقوم بالتتبع اليومي للسوق الداخلية  

للسوق الخارجية يجب أن يتم بأسعار مواتية للسوق الداخلي، حيث أن مجموعة من  
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بلد   كل  تنقيط  إطار تحديد  في  املغرب  (rating) املحددات تدخل  أن وضعية  ، معتبرا 

 . fitch و   SxPجيدة حسب آخر تنقيط لبعض املؤسسات  

 التدبير الفعال للدين الداخلي

 43املادة 

   التقديم: 

تهدف هذه املادة الترخيص للحكومة من أجل القيام بعمليات إعادة شراء وتبادل  

 سندات الخزينة في السوق الثانوي وذاك من خالل:

نشاط   • دعم  ألجل  عددها  من  والتقليص  االقتراض  خطوط  حجم  من  الرفع 

السوق الثانوي الش يء الذي سيؤدي إلى خفض تكلفة الدين الداخلي على املدى 

 ؛ املتوسط

بإعادة  تق • وذلك  التسديدات  تمركز  الناتجة عن  التمويل  إعادة  ليص مخاطر 

 شراء وتبادل قسط من حجم هذه الخطوط قبل حلول أجل تسديدها.

عبر   وإقراضها  للخزينة  سندات  إصدار  للحكومة  املادة  هذه  ترخص  كما 

اإلستحفاظ، للبنوك في إطار عمليات تسهيل إقراض سندات الخزينة أو ما يسمى دوليا 

 . «Repo Facility »ب 

الخزينة   لسندات  األخير"  "املقرض  دور  الخزينة  تلعب  الترخيص  وبموجب هذا 

سندات   بتسعير  البنوك  هاته  التزام  إطار  في  الخزينة،  قيم  ووسطاء  البنوك  لصالح 

نجاعة   لضمان  وذلك  الثانوي  السوق  في  اقتنائها  من  تمكنها  عدم  حالة  في  الخزينة، 

 السوق.

إلى أن حجم السندات املصدرة في إطار هذه العمليات سيحدد في وتجدر اإلشارة  

سقف منخفض يتم إقراضه ألجل جد قصير )يوم واحد قابل للتجديد ملدة ال تتعدى  

 يوم عمل(.  22

 بدون نقاش 
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 التدبير الفعال لنفقات االستثمار 

 44املادة 

 التقديم:  

السياسة االستباقية التي تنهجها الحكومة لتدبير أنجع للمالية العمومية   في اطار

املالية   السنة  خالل  للحكومة،  يؤذن  االستثمار،  نفقات  تطبيق  2023وترشيد  في   ،

امليزانية  من  االستثمار  نفقات  برسم  املفتوحة  األداء  العتمادات  اعتراضية  احتياطات 

 العامة.

 .%15االحتياطات لالعتمادات املذكورة في تحدد نسبة 

 بدون نقاش 



 
 

 
 مشروع القانون كما أحيل 

 على اللجنة  
 






































































































































































































































