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  المحترم سید الرئ�سال

  حضرات السیدات والسادة

  

لحضور هذا  الكر�مة على دعوتكمالجز�ل  الش�ر�م �	لإأود في البدا	ة أن أتقدم 

  اللقاء.

  

 الوطني أو على الصعید تطورا هاما سواء عرف المح	( االقتصاد& واالجتماعي لقد

  مواصلة تحدیثه.و  هانفتاحو نظامنا الضر�بي نتج عنه ضرورة تطو�ر  العالمي
 

منذ ا تحدیدهقمنا ب التي ةمتا�عة االستراتیج	تمت ، �فضل مساهمة جم	ع شر�ائناو 

  .عدة سنوات

  

من وضع نظام ضر�بي  ،واضحة أهداف حدیدت�فضل التشاور الدائم و ، تم�نا�ما 

  .متناس; 	ستجیب لتطلعات المواطنین

  

 ناتطو�ر نظامقصد نبني على الشفاف	ة وعلى الوفاء �االلتزامات تهذه االخت	ارات و 

  مو مزدهر، قو& ودائم.اإلسهام في تحقی; ن  �غ	ةنحو األفضل  �ه الرتقاءالج�ائي و ا

  

تقو	ة الموارد وتعز�زها المحور الرئ	سي لهذه الس	اسة التي من شأنها تأمین  وتظل

  توز�ع أفضل للعبء الضر�بي من خالل توس	ع الوعاء الضر�بي �ش�ل ملموس.

  

  سید الرئ�س ال
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  حضرات السیدات والسادة 

  

ظام الضر�بي مرحلة حاسمة ضمن تطور الن 2007	ش�ل قانون المال	ة لسنة 

  الوطني.

  

و�الفعل، فإذا �ان نشر المدونة العامة للضرائب 	ش�ل جزءا مهما من هذا القانون 

المالي، فإن إعادة تنظ	م جدول أسعار الضر��ة على الدخل ومواصلة إصالح 

الضر��ة على الق	مة المضافة تعتبر من أهم العناصر التي تبرهن عن احترام الح�ومة 

  ل الفاعلین االقتصادیین مز�دا من الوضوح والرؤ	ة.وتخو  االلتزاماته

  

عمل	ات االنسجام والت�س	( وتنظ	م حصیلة إن المدونة العامة للضرائب هي 

  .1999النصوص الضر�ب	ة التي شرع في العمل بها منذ سنة 

  

  :2000وه�ذا تم في سنة 

  

إدراج المقتض	ات المنظمة لكل من الضر��ة على عوائد األسهم وحصص  •

على الحاصالت من  ةشار�ة والدخول المعتبرة في ح�مها والضر��الم

التوظ	فات المال	ة ذات الدخل الثابت، ضمن أح�ام الضر��ة على الشر�ات 

  والضر��ة على الدخل؛

  

إلغاء واجب التضامن الوطني المطب; برسم �ل من الضر��ة على األراضي  •

  غیر المبن	ة والضر��ة على األرNاح العقار�ة؛
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النسجام ف	ما یتعل; �المساطر وآجال المطال�ات المنصوص علیها ضمن خل; ا •

  أح�ام �افة الضرائب والرسوم.

  

  تم : 2001وفي سنة 

  

إدراج أح�ام �ل من الضر��ة على األرNاح العقار�ة والضر��ة على عائدات  •

تفو�ت الق	م المنقولة وغیرها من سندات رأس المال والدین، ضمن أح�ام 

  للضر��ة على الدخل؛ القانون المنظم

إلغاء واجب التضامن الوطني المستح; برسم �ل من الضر��ة على الشر�ات  •

  والمساهمة المفروضة على الدخول المهن	ة المعفاة.

إقرار العمل بتصر�ح واحد �التأس	س �النس�ة لكل مقاولة، وتوحید األجل  •

 المخصص إلیداع التصر�ح.

  

  لمتخذة :همت التدابیر ا 2003و 2002وفي سنتي 

  

خل; االنسجام بین السعر المطب; على الحد األدنى للضر��ة المستح; على  •

مقدمي الخدمات في مجال الضر��ة على الدخل والسعر المقرر في مجال 

  الضر��ة على الشر�ات؛

  توحید األجل المقرر لعمل	ات تسجیل العقود واالتفاق	ات؛ •

ن التأخیر استنادا إلى مدة إعادة تنظ	م الجزاءات وٕاعادة تأس	س الز�ادات ع •

  التأخیر في أداء الضرائب والرسوم.

  

  فقد عرفت مراجعة جذر�ة للقانون المتعل; بواج�ات التسجیل. 2004أما سنة 
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تمت المصادقة على �تاب المساطر الج�ائ	ة  2005وفي إطار قانون المال	ة لسنة 

  الذ& 	ش�ل  أول م�ونات المدونة العامة للضرائب.

  

هذا العمل تجم	ع �افة األح�ام الخاصة �المساطر المتعلقة �المراق�ة  وقد تطلب

  والمنازعات وٕادراجها ضمن نص واحد یهم �افة الضرائب. 

  

�انت التدابیر التي تم إدخالها تهم �األساس  2006وفي إطار قانون المال	ة لسنة 

  �تاب الوعاء والتحصیل.

  على: وقد ارتكزت المنهج	ة المعتمدة في هذا اإلطار

  تكر�س النصوص الضر�ب	ة المعمول بها؛ •

تجم	ع �افة المقتض	ات الضر�ب	ة المتعلقة �الوعاء والتحصیل المتضمنة  •

  �النصوص الخاصة؛

تحیین ومالءمة �عض المقتض	ات الضر�ب	ة مع مقتض	ات القوانین واألنظمة  •

  األخرT الجار& بها العمل �قانون المحاس�ة والقوانین المتعلقة �الشر�ات؛

  إدخال مقتض	ات جدیدة لت�س	( النظام الج�ائي وتوس	ع الوعاء الضر�بي. •

  

فقد تطلب خل; االنسجام بین مجموع  2007المال	ة لسنة  ن أما �النس�ة لقانو 

  المقتض	ات التي تم تدو�نها:

إعادة تنظ	م البن	ة اإلجمال	ة للمدونة، من خالل إعادة ترتیب وترق	م ومراجعة  •

  ذا تحیین مراجع اإلحالة على المواد الجدیدة؛عناو�ن �عض المواد و�

تحسین ص	اغة �عض المقتض	ات، وذلك توخ	ا لمز�د من اإل	ضاح عند قراءة  •

  النص والعمل على مالءمة المصطلحات الضر�ب	ة.
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أدخل �عض المقتض	ات تتعل;  2007وتجدر اإلشارة إلى أن قانون المال	ة لسنة 

  �الت�س	( والتوض	ح.

  

عة إجراءات اإلقرار واألداء المتعلقة �فرض الضر��ة على زائد الق	مة وه�ذا تمت مراج

  الناتج عن تفو�ت الق	م المنقولة المنجزة من طرف الشر�ات غیر المق	مة.

  

، فإن الشر�ات غیر المق	مة التي تنجز �المغرب 2007ذلك إنه ابتداء من شهر ینایر 

س الواج�ات التي تخضع لها عمل	ات تتعل; بتفو�ت ق	م منقولة لم تعد خاضعة لنف

الشر�ات المق	مة، حیث أص�ح یتعین علیها فق( إیداع إقراراتها المتعلقة �الق	م المنقولة 

التي تم إنجازها مشفوعة �أداء  الضر��ة، داخل الثالثین یوما الموال	ة للشهر الذ& تم 

  خالله تفو�ت السندات.

  

  تم إقرارها في هذا المضمار: وعلى مستوT تطبی; االمت	ازات هناك ب	انات مدققة

فف	ما یتعل; بإقل	م طنجة، جاءت المدونة العامة للضرائب لتوضح �أن التخفیف 

إال �النس�ة للملزمین الذین یزاولون نشاطهم داخل دائرة اختصاص  ;الضر�بي ال 	طب

  هذا اإلقل	م و�توفرون ف	ه على مقرهم االجتماعي أو موطنهم الضر�بي.

لنظام الضر�بي التفضیلي المطب; داخل المنطقة الحرة للتصدیر، فإن أما ف	ما یتعل; �ا

المقاوالت المتواجدة داخل هذه المنطقة هي وحدها التي تستفید من التخفیف 

  الضر�بي.
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 %8،75سنة لتطبی; السعر المخفض ال�الغ  20إلى �10ما تم تمدید األجل من 

المقرر في مجال الضر��ة  %�80النس�ة للضر��ة على الشر�ات واإلسقاZ ال�الغ 

  على الدخل �النس�ة للملزمین �الضر��ة المتواجدین �المناط; الحرة للتصدیر.

  

وأشیر في هذا الصدد إلى أن المقاوالت المتواجدة بهذه المناط; ستستفید من السعر 

المخفض أو من اإلسقاZ المذ�ور�ن �النس�ة لما ت�قى من المدة الجار�ة. في حین 

اوالت الجدیدة من السعر المخفض أو اإلسقاZ طیلة مدة عشر�ن سنة �عد تستفید المق

.Zالسنوات الخمس األولى لالستغالل الكلي الموالي لتار�خ الشروع في مزاولة النشا  

  

إن األح�ام المتعلقة بإعفاء �ل من جامعة األخو�ن والعص�ة الوطن	ة لم�افحة 

�الة تهیئة ضفتي واد& أبي رقراق، أمراض القلب والشرایین و مؤسسة الشیخ زاید وو 

  تم إدراجها ضمن أح�ام المدونة العامة للضرائب.

  

ورغ�ة في تقد	م أفضل الخدمات للمتعاملین، عمل قانون المال	ة �ذلك على تحسین 

إجراءات تطبی; الضر��ة الخصوص	ة السنو	ة على الس	ارات المعروفة �اسم 

  "فینییت".

  

لحوظا خصوصا �النس�ة للوث	قة المتعلقة بها التي فهذه الضر��ة لم تعرف تطورا م

  تسلم  في ش�ل صو�رة "فینییت " من طرف المصالح الضر�ب	ة.

  

واستلهاما من اإلجراءات العمل	ة المط�قة على الصعید الدولي، أقر قانون المال	ة 

األخیر إم�ان	ة أداء هذه الضر��ة لدT مقاوالت التأمین الشيء الذ& س	عمل على 

  هذه الخدمة وتخف	ض �لفتها.تحسین 
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  سید الرئ�سال

  حضرات السیدات والسادة

  

رغ�ة في تشج	ع الشفاف	ة ومحارNة االقتصاد غیر المنظم، أقر المشرع من جهة 

تمدید االمت	ازات الضر�ب	ة المنصوص علیها لفائدة المقاوالت التي تدخل سنداتها 

  .المعاینة; �ح; إلى بورصة الق	م، ومن جهة أخرT نص على تدابیر تتعل

  

وه�ذا، فالتخف	ضات المقررة برسم الضر��ة على الشر�ات لفائدة المقاوالت التي 

، تم تمدید 2004تدخل سنداتها إلى بورصة الق	م، والتي أقرها قانون المال	ة لسنة 

  .2009دجنبر  31العمل بها إلى غا	ة 

  

  وهذه التخف	ضات هي:

ا إلى البورصة �فتح رأسمالها �النس�ة للشر�ات التي تدخل سنداته 25% •

  لمشار�ة العموم عن طر�; تفو�ت األسهم الموجودة ؛

�النس�ة للشر�ات التي تدخل سنداتها إلى البورصة عن طر�; الز�ادة  50% •

  . %20في رأسمالها �ما ال	قل عن 

  

الذ& یتم في عین الم�ان بناء على  المعاینةوفي المقابل، أقر المشرع م�اشرة ح; 

جهه أعوان اإلدارة الضر�ب	ة المحلفین والمفوضین لم�اشرته، هذا الح; إشعار یو 

  الذ& 	سمح ب: 
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مطال�ة الملزمین بتقد	م الفواتیر والدفاتر والسجالت وغیرها من المستندات  •

المهن	ة المرت�طة �العمل	ات التي �انت أو التي یجب أن تكون موضوع تقد	م 

  الفاتورة ؛

 ناصر االستغالل.الق	ام �المالحظة الماد	ة لع •

  

داخل مدة أقصاها ثمان	ة أ	ام �األماكن المهن	ة للملزمین،  المعاینةو��اشر ح; 

وذلك خالل الساعات القانون	ة لمزاولة النشاZ ، وعند انتهاء العمل	ة 	قوم أعوان 

  اإلدارة الضر�ب	ة بتسل	م الملزم إشعارا بإتمامها. 

  

عین الم�ان، تحر�ر محضر �شأنها و�ترتب عن النقائص التي یتم اكتشافها في 

  داخل الثالثین یوما التال	ة النقضاء األجل السالف الذ�ر. كوذل

  

و	�ون للملزم أجل ثمان	ة أ	ام من تار�خ التوصل �المحضر المذ�ور إلبداء 

  مالحظاته.

  

  و	م�ن اإلدالء �النقائص الواردة في المحضر في إطار مراق�ة ج�ائ	ة محتملة.

  

	ة التي یجب أن تط�ع حسا�ات الشر�ات التي تدخل إلى البورصة وه�ذا، فالشفاف

	سیران �التأكید في  المعاینةإلى جانب األثر الرادع المتوخى من م�اشرة ح; 

  اتجاه مساهمة الجم	ع لتحقی; أفضل النتائج.

  

  سید الرئ�سال

  حضرات السیدات والسادة.
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ى الدخل، هذا اإلجراء یتعل; الشطر الثاني من اإلصالح الج�ائي �الضر��ة عل

  الذ& 	عبر عن التزام الح�ومة بتخفیف العبء الضر�بي على الخواص.

  

 2007إن التغییرات التي تم إدخالها في هذا النطاق �مقتضى قانون المال	ة لسنة 

على الدخل، تبرهن عن إرادة الح�ومة  ةوالتي تتعل; بجدول أسعار الضر��

ورغبتها في تشج	ع الدخول الدن	ا والمتوسطة وذلك لدعم القدرة الشرائ	ة للمواطنین 

  وتعز�ز تأطیر المقاوالت وخصوصا منها المقاوالت الصغرT والمتوسطة.

  

  وه�ذا أدخلت التغییرات التال	ة على جدول الضر��ة على الدخل:

  درهم؛ 24.000إلى  20.000ر��ة من رفع الحد المعفى من الض •

  األسعار المطا�قة لها؛ و تغییر شرائح الدخل المتوسطة •

درهم 	طب; علیها  120.000إلى 60.001إحداث شر�حة إضاف	ة للدخل من  •

  ؛ %40سعر 

  . %42إلى  44تخف	ض السعر األعلى للضر��ة من  •

��ة على ستفرض علیها الضر   2007وه�ذا فالدخول المحصل علیها خالل سنة 

  النحو التالي:
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  شرائح الدخل
 

 المبلغ الواجب خصمه �الدرهم %السعر

 0 0 24000إلى   0

 3600 %15 30000إلى  24001

 6600 %25 45000إلى  30001

 11100 %35 60000إلى  45001

 14100 %40 120000إلى 60001

 16500 %42 120000على  دما زا

   

ناجمة عن مراجعة جدول أسعار الضر��ة على وقد تم تقدیر الكلفة المال	ة ال

  درهم، ف	ما أفضت مراجعة الجدول المذ�ور إلى مایلي: مل	ار 2،5الدخل في 

  

  ملزم إعفاءا �ل	ا من الضر��ة وذلك ت�عا لرفع الحد المعفى؛ 285.000إعفاء  •

تخف	ض الضر��ة لفائدة أصحاب الشرائح األخرT من الدخل. وعلى سبیل   •

درهما من تخف	ض الضر��ة  3458صاحب الدخل ال�الغ  المثال، س	ستفید

  ؛ % 26,9بنس�ة 

 12166و 4150تخف	ض الضر��ة لفائدة الملزمین الذین یوجد دخلهم بین  •

  ؛ % 2،9و % 21درهما بنس�ة تتراوح مابین 

 21.333و 13.000تخف	ض الضر��ة لفائدة الملزمین الذین یوجد دخلهم بین  •

  . %2،9و  % 8،8درهما بنس�ة تتراوح مابین 

  

وتجدر اإلشارة من جهة أخرT إلى أن اإلعفاء المقرر في مجال الرNح العقار& 

جزء عقار مشغول على سبیل الس�نى الرئ	س	ة منذ ماال 	قل عن  و�النس�ة لعقار أ
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على أن  2007ثمان سنوات تم توض	حه أكثر، حیث نص قانون المال	ة لسنة 

لى البناء یخول في حدود خمسة أضعاف حتو& ع	إعفاء ال�قعة األرض	ة التي 

  المساحة المغطاة.

  

�ما تم التنص	ص على هذا التحدید في مجال واج�ات التسجیل والضر��ة 

  الحضر�ة ورسم النظافة.

  

  سید الرئ�سال

  حضرات السیدات والسادة

  

لقد الحظتم، دون شك، �أن اإلصالح الضر�بي مازال متواصال ومستمرا، وهو 

  یتوخى:

حدیث النظام الضر�بي وجعله أكثر مالءمة ومسایرة للتطور مواصلة ت •

  االقتصاد& واالجتماعي؛

  تعز�ز تعبئة الطاقة الضر�ب	ة؛ •

  .تحسین توز�ع العبء الضر�بي •

  

المعتمدة في هذا الس	اق على توس	ع األساس المفروضة  ةوترتكز االستراتیج	

  نظام الضر�بي.عل	ه الضر��ة وٕاقرار مز�د من الشفاف	ة وال�ساطة وعقلنة ال

  

و��قى برنامج اإلصالح المعمول �ه مر�زا حول تعز�ز الموارد والس	ما من خالل 

وضع حد لألنظمة االستثنائ	ة وخصوصا في مجال الضر��ة على الق	مة 

  المضافة.



 13

  

و�الفعل فاألنظمة الضر�ب	ة االستثنائ	ة تهم جم	ع الضرائب ( الضر��ة على 

لضر��ة على الق	مة المضافة، واج�ات التسجیل الشر�ات، الضر��ة على الدخل، ا

  والتنبر، الضر��ة المهن	ة والضر��ة الحضر�ة ). 

  

قد  إن تراكم التدابیر االستثنائ	ة الجدیدة الممنوحة لفائدة هذا  القطاع أو ذاك

  .تعقید النظام الضر�بي أدT إلى

  

  انع�اسات سلب	ة منها:  الوضعوقد �ان لهذا 

ت األول	ة إلصالح التدابیر الج�ائ	ة الرام	ة إلى تشج	ع التراجع عن الم�تس�ا •

  االستثمارات التي �انت تستهدف الحد من األنظمة التفضیل	ة القطاع	ة؛

الرفع من االختالالت الموجودة بین قطاعات النشاZ، الشيء الذ& یؤد& إلى  •

  تزاید طل�ات االستفادة من االمت	ازات الضر�ب	ة؛

س	ة، واإلخالل بتدبیر الضر��ة على الق	مة تقل	ص وعاء الضرائب الرئ	 •

  وح	ادها؛ االمضافة و�مرد ودیته

تشا�ك األنظمة االستثنائ	ة �عضها ب�عض، وفي �عض الحاالت حصول  •

  م�الغات وتجاوزات 	صعب معها است	عاب األهداف المتوخاة وتقی	مها.

ل ولمواجهة هذه الحالة تم إجراء تشخ	ص شامل للوضع	ة الحال	ة قصد الوصو 

إلى ض�( أفضل للطاقة الضر�ب	ة من خالل اإللمام التام �الكلفة المال	ة للتدابیر 

  االستثنائ	ة وانع�اسها الفعلي.

  

 159من تقدیر  2006و�الفعل، فقد م�ن التقر�ر المتعل; �النفقات الج�ائ	ة لسنة 

مل	ار  21،5من التدابیر الضر�ب	ة االستثنائ	ة، وهي تمثل �لفة مال	ة تقدر ب 
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من الموارد الضر�ب	ة، أ&  %19من الناتج الداخلي الخام أو  %3،4رهم، أ& د

  . )%8،98(میزان	ة االستثمار  لما 	عاد

  

من  %52وتش�ل النفقات الج�ائ	ة المرت�طة �الضر��ة على الق	مة المضافة 

  مجموع هذه التدابیر.

  

نسبته منها  و	حتل قطاع العقار المرت�ة األولى ضمن النفقات الج�ائ	ة حیث بلغت

  مل	ار درهم. 7،3أ& �مبلغ  %20مایناهز 

  

  أما النفقات الج�ائ	ة المرت�طة �المخصص المرصد لالستثمار ف	قدر مبلغها ب

درهم، ف	ما تقدر النفقات الج�ائ	ة المرت�طة �الخصم الناجم عن ار مل	 375،1 

  ملیون درهم. 506تفو�ت األصول 

  

	ة، هناك امت	ازات خاصة تهم التصدیر 	قدر وعالوة على النفقات الج�ائ	ة القطاع

  وتتعل; أساسا �الضر��ة على الشر�ات . 2006ملیون درهم سنة  760مبلغها ب

أما النفقات الج�ائ	ة المرت�طة �األنظمة الضر�ب	ة التفضیل	ة التي 	ستفید منها إقل	م 

ملیون درهم، وهي متأت	ة في أكبر  575 هما قدر  2006طنجة، فقد بلغت سنة 

 352أ& �مبلغ  %50جزء منها من تخف	ض الضر��ة على الشر�ات بنس�ة 

 48أ& ما 	مثل  %50ملیون درهم ومن تخف	ض الضر��ة على الدخل بنس�ة 

  ملیون درهم.
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المت�عة في مجال إصالح الضر��ة على الق	مة المضافة من شأنها  تإن التوجها

التي ترتكز �األساس على و  2005تعز�ز التغییرات المهمة التي تم إدخالها سنة 

  المحاور التال	ة:

توس	ع نطاق تطبی; الضر��ة على الق	مة المضافة ل	شمل �عض المنتجات  •

  والخدمات المعفاة أو الموجودة خارج نطاق تطبی; هذه الضر��ة ؛

  وضع حد لمنح اإلعفاءات؛ •

  ت�س	( بن	ة األسعار الضر�ب	ة. •

  

  في هذا الشأن 	م�ننا أن نذ�ر: 2007ة ومن التدابیر التي أقرها قانون المال	ة لسن

على العمل	ات التي ینجزها صندوق التجهیز الجماعي  %10تطبی; سعر  •

و�ذا العمل	ات المتعلقة �القروض والسلفات الممنوحة لهذه المؤسسة �ما هو 

  الشأن �النس�ة للعمل	ات المال	ة المنجزة من طرف المؤسسات المال	ة؛

ت والعمل	ات والخدمات المقدمة من طرف حذف اإلعفاء المقرر للنشاطا •

و�االت اإلنعاش والتنم	ة االقتصاد	ة واالجتماع	ة، وتعو	ضه �مخصص مالي 

  قصد الحفاb على ح	اد الضر��ة على الق	مة المضافة.

شهرا من  24تحدید مدة اإلعفاء المقرر لسلع االستثمار وسلع التجهیز في  •

.Zتار�خ الشروع في مزاولة النشا  

  

هذه النقطة، اسمحوا لي أن أذ�ر�م �أن اإلعفاء المقرر لسلع  وNخصوص

االستثمار یخل; آثارا سلب	ة للمقاولة �اعت�اره 	ساهم �صورة خاصة في تقو	ة 

  "  الذ& تعاني منه الضر��ة على الق	مة المضافة. BUTOIR"المصدم  
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أخرT فهذا التدبیر 	عمل على تعز�ز مال	ة �عض المقاوالت على حساب مقاوالت 

تضطر إلى تحمل �لفة إعفاء عمل	ة اقتناء سلع التجهیز إلى حین إرجاع 

  الضر��ة.

  

إن تحدید هذا اإلعفاء في األرNعة والعشر�ن شهرا األولى الموال	ة للشروع في 

مزاولة النشاZ، من شأنه العمل �ش�ل ملموس على تقل	ص هذه اآلثار السلب	ة 

ضع	فة عند بدا	ة  ن التي غال�ا ما تكو  وذلك �السعي نحو تعز�ز مال	ة المقاولة

.Zالنشا  

  

تفاق	ات المبرمة مع الدولة المدرجة في إطار اال و�جدر التوض	ح �أن سلع التجهیز

 200التي 	ساو& مبلغها أو 	فوق  ستثماراتلال�النس�ة  2007قبل فاتح ینایر 

إبرام شهرا من تار�خ  36ستستمر في االستفادة من اإلعفاء لمدة  ،ملیون درهم 

  االتفاق	ة.

  

ف	ما یتعل; بإرجاع الضر��ة على الق	مة المضافة إلى األشخاص الطب	عیین  •

غیر المق	مین، تم في إطار هذا القانون المالي إقرار تدبیر 	عالج هذا 

  الموضوع.

، 	ستفید األشخاص الطب	عیون 2006ف�ما تعلمون، وابتداء من فاتح یولیوز 

راب المغرNي من إرجاع الضر��ة على الق	مة غیر المق	مین عند مغادرتهم الت

المضافة التي تحملتها مشتر�اتهم �الداخل من السلع وال�ضائع التي تعادل 

  درهم �احتساب الضر��ة. 2000ق	متها أو تفوق 
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أص�ح  هذا األخیر إنف الضر��ة ولمز�د من الفعال	ة والسرعة في تدبیرٕارجاع

  میدان.إلى مقاوالت متخصصة في ال قا�ال ل	عهد

  

وأخیرا ورغ�ة في تشج	ع اقتصاد الطاقة تقرر تخف	ض سعر الضر��ة المطب;  •

، وذلك %14إلى  20على سخانات الماء العاملة �الطاقة الشمس	ة من 

  انسجاما مع السعر الضر�بي المطب; على الكهرNاء.

  

  سید الرئ�سال

  حضرات السیدات والسادة

  

م�نت ضمن نظرة شمول	ة  2007ة لسنة تندرج المقتض	ات الج�ائ	ة لقانون المال	

وتوس	ع نطاقه، وقد سب; لي  الضر�بي وتدع	م اإلصالح تدو�نإتمام عمل	ات  من

  أن أشرت في هذا الصدد إلى:

نشر المدونة العامة للضرائب التي تضمنت �افة األح�ام المتعلقة �التشر�ع  •

  الضر�بي؛

تخف	ض العبء  إعادة تنظ	م جدول أسعار الضر��ة على الدخل في اتجاه •

  الضر�بي؛

الورشة المتعلقة �الضر��ة على الق	مة المضافة التي �انت موضوع إعداد  •

برنامج للتعاون مع االتحاد األوروNي، هذا البرنامج الذ& س	�تمل إنجازه سنة 

2008.  

وه�ذا، فنحن �صدد إنهاء مسلسل ناجع في اتجاه تحقی; األهداف م�ننا من 

  تحدیث نظامنا الضر�بي. من أجل اتاحترام االلتزام
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و�تعین على اإلدارة وعلى الفاعلین على السواء مواصلة الحوار والتشاور ودعم 

  الم�تس�ات المحققة.

  

إن تقاسم هذه األهداف إلى جانب الوعي الصادق �الجهود الواجب بذلها على 

 Tة على المد	القصیر، ستكون لها، �النس�ة للمجتمع ��ل، نتائج إیجاب Tالمد

  متوس( والطو�ل.ال

  

وخالصة القول نحن مدعوون �استمرار إلى العمل من أجل عقلنة هذه الس	اسة 

قصد التوفی; بین هدفین: تعز�ز الموارد وتشج	ع االستثمار، هذین الهدفین اللذین 

  یؤثران �ش�ل ملموس على النمو والتشغیل وعلى الع	ش الكر�م للمواطنین.

  أیها السیدات والسادة

  حسن تت�ع�م أش�ر�م على

   والسالم عل	�م ورحمة هللا وNر�اته


