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بملداه ةيبإلب7بئ ةيب7سميبلغ7ب8اتيبملال ة

بملتعلقةيبعوبلضيبألسبء)علىيبلش كات

املادة	7	امل3ررة

4ي-يتع7يفي:

املتعلقة	 املالية  الغرامات  برسم  إبرائية  مساهمة  إحداث  يتم 

بالنسبة	 تسويتها  تتم  لم  والتي  ترتيبها،	 كان  كيفما  األداء	 بعوارض 

للشيكات املقدمة لألداء	بتاريخ	31	ديسمبر	2019	كحد أق�ضى.

)ي-يسع7يوأسبءيبملداه ةيبإلب7بئ ةي:

 يحدد سعر املساهمة اإلبرائية في	1,5	%	من مبلغ الشيك أو الشيكات

واملقدمة	 تتم تسويتها  لم  التي  األداء	 املؤداة موضوع عوارض  غير 

لألداء	بتاريخ	31	ديسمبر	2019	كحد أق�ضى،	شريطة أن يتم أداء	هذه	

املساهمة خالل سنة	2020.

يحدد مبلغ املساهمة السالفة الذكر في عشرة آالف	)10.000(درهم	

كحد أق�ضى بالنسبة لألشخاص الذاتيين،	وفي خمسين ألف	)50.000(

عوارض	 عدد  كان  كيفما  االعتباريين،	 لألشخاص  بالنسبة  درهم 

بتاريخ	 التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات املقدمة لألداء	 األداء	

31	ديسمبر	2019	كحد أق�ضى.

يتم أداء	املساهمة اإلبرائية املذكورة دفعة واحدة.

3ي-يبرثاليبملت1تبةيعنيأسبءيبملداه ةيبإلب7بئ ةي:

ذمة	 تبرئة  أعاله  إليها  املشار  اإلبرائية  املساهمة  أداء	 عن  يترتب 

األشخاص املعنيين بأداء	الغرامات املالية املتعلقة بعوارض األداء	التي لم	

تتم تسويتها بالنسبة للشيكات املقدمة لألداء	بتاريخ	31	ديسمبر	2019 

كحد أق�ضى.

 بلتدويةيبلتلقائ ةيب7سميبمل تلكاتيوبملوجوسبت
بملنشأةيبالخالج

املادة	8

I.)-)نطاقيبلتطب ق

4)-))تع7يف

تحدث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم املمتلكات	

،2019 شتنبر	 	30 قبل	 اململوكة،	 بالخارج  املنشأة   واملوجودات 

أدناه بشكل مخالف للقوانين	 	2 من طرف األشخاص املشار إليهم في	

املنظمة للصرف وللتشريع الجبائي.

))-)بألشخاصيبملعن ون

واالعتباريين	 الذاتيين  األشخاص  اإلبرائية  املساهمة  هذه  تهم 

باملغرب	 ضريبي  موطن  أو  اجتماعي  مقر  أو  إقامة  على  املتوفرين 

ميدان	 في  أدناه  	3-I في	 عليها  املنصوص  املخالفات  ارت3بوا  والذين 

بتاريخ	 	1.59.358 الرقابة على الصرف املنظم بالظهير الشريف رقم	

14	من ربيع اآلخر	1379 )17	أكتوبر	1959(	بشأن األموال املوجودة	

الجبائية	 املخالفات  وكذا  أجنبية  نقود  من  املتألفة  أو  الخارج  في 

املرتبطة بها واملنصوص عليها في املدونة العامة للضرائب.

3)-))8خالفاتيبلص7فيبملعن ة

تلك املنصوص	 يراد بمخالفات الصرف املعنية بهذه املساهمة،	

 1368 القعدة	 ذي  	5 بتاريخ	 الصادر  الشريف  الظهير  في  عليها 

املتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف	 	)1949 أغسطس	 	30(

وكذا بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل	:

أ(	أمالك عقارية مملوكة بأي شكل من األشكال بالخارج	؛

املال	 رأس  من سندات  وغيرها  منقولة  وقيم  مالية  أصول  ب(	

وديون مملوكة بالخارج	؛	

نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية،	 ودائع  ج(	

هيئات للقرض أو مصارف موجودة بالخارج.

1)-)بملخالفاتيبلجبائ ةيبملعن ة

باملدونة	 املحددة  تلك  املساهمة  بهذه  املعنية  باملخالفات  يراد 

والحاصالت	 بالدخول  التصريح  بعدم  واملتعلقة  للضرائب  العامة 

املنقولة والقيم  العقارية  املمتلكات  برسم  القيمة  وزائد   واألرباح 

 وكذا املوجودات من العمالت األجنبية بالخارج كما هو مشار إليه

في		I-3		أعاله.

II.)-باللتزب8اتيوبلش7وط

4)-)بلش7وط

يم3ن لألشخاص املشار إليهم في	I-2	أعاله أن يستفيدوا من عدم	

تلك	 وكذا  الصرف  بمخالفات  املتعلقة  الزجرية  العقوبات  تطبيق 

  4-I	و	3-I		الناجمة عن املخالفات الجبائية املشار إليهما على التوالي في

أعاله،	وفق الشروط التالية	:
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تعده	 نموذجي  على مطبوع  م3توب  إقرار  بإيداع  يقوموا  أن  أ	(	

اإلدارة يبين نوعية املمتلكات املنشأة بالخارج كما هو مشار إليها في	

	
ً
بنكا باعتبارها  املعتمدة  االئتمان  مؤسســات  إحدى  لدى  أعاله  	3-I

103.12	املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات	 خاضعة للقانون رقم	

 1.14.193 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم	  املعتبرة في ح3مها،	

بتاريخ فاتح ربيع األول	1436 )24	ديسمبر2014(	؛

وكذا	 نقدية  عمالت  شكل  على  السيولة  بجلب  يقوموا  أن  ب(	

الدخول والحاصالت الناجمة عن هذه السيولة و بيع نسبة		من هذه	

السيولة ال تقل عن	25	%	منها في سوق الصرف باملغرب مقابل الدرهم	

مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل	

املتواجدة	 	
ً
مفتوحة لدى مؤسسات االئتمان املعتمدة باعتبارها بنكا

باملغرب	؛

ج(	أن يقوموا بأداء	املساهمة وفق النسب املحددة في	III-1	أدناه.

))-)8ض ونيبإلق7بليوي8دط7ةيإيدبعه

أعاله البيانات	 	1-II 	 يجب أن يتضمن اإلقرار املنصوص عليه في	

التالية	:

أ	(		مجموع املعلومات املطلوبة عادة من طرف مؤسسات االئتمان	

	لفتح حساب بنكي	؛
ً
املعتمدة باعتبارها بنكا

ب	(	نوعية وبيان املوجودات املنصوص عليها في	I-3	أعاله مع تبيان	

القيمة املطابقة لها.

ويجب أن يودع اإلقرار لدى إحدى مؤسسات االئتمان املعتمدة	

	املنظمة بموجب القانون رقم	103.12	السالف الذكر	
ً
باعتبارها بنكا

املطابق للنموذج املعد من طرف اإلدارة لهذا الغرض.	

اقتناء	 قيمة  تثبت  التي  بالوثائق  االقرار  هذا  يرفق  أن  ويجب 

املمتلكات املشار إليها في	I-3-أ و	I-3-ب وال3شوفات الحسابية البن3ية	

األخيرة التي تبين مبلغ الودائع النقدية املشار إليها في	I-3-	ج.

بملعت دة) بالئت اني 8ؤسداتي علىي بملف7وضةي بلوبجباتي (- (3
ً
باعتبالهايبنكا

الخاضعة	 	
ً
يتعين على مؤسسات االئتمان املعتمدة باعتبارها بنكا

للقانون رقم	103.12	املشار إليه أعاله أن تقوم بالواجبات التالية	:

أن تفتح حسابا بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملة في إسم	 أ(	

الودائع	 األشخاص الذاتيين أو االعتباريين املعنيين من أجل إيداع 

بالعملة األجنبية		؛

أن تقتطـع من املنبع املساهمة اإلبرائية بالنسب املنصوص	 ب(	

عليـها فـي	III	-	1	أدناه وتقوم بدفعها إلى قابض إدارة الضرائب التابع	

لها مقرها وذلك خالل الشهر املوالي للشهر الذي تم خالله توطين	

املوجودات والعمالت		األجنبية.

يتم كل دفع بواسطة بيان إعالم بالدفع محرر في ثالثة	)3(	نظائر	

الطرف	 قبل  من  وموقع  مؤرخ  اإلدارة  تعده  نموذجي  مطبوع  على 

الدافع يبين فقط	:

-	رقم اإلقرار	؛

وقيمة العقارية  املمتلكات  اقتناء  قيمة  وكذا  املرجعة  املبالغ   - 

من  وغيرها  املنقولة  والقيم  املالية  األصول  اقتناء  أو  اكتتاب 

سندات رأس املال أو الديون املنشأة بالخارج ؛

-	مبلغ املساهمة املدفوع.

أن ترسل نظائر بيان اإلعالم بالدفع إلى مقر م3تب الصرف	 ج(	

وإلى املديرية العامة للضرائب خالل أجل أقصاه الشهر املوالي للشهر	

الذي تم فيه دفع املساهمة برسم التسوية.

III.)-)ندبيويأسبء)بملداه ةيبإلب7بئ ة

4)-)ندبيبملداه ةيبإلب7بئ ة

تحدد نسبة املساهمة اإلبرائية في	:

أ	(	10	%	:

- من قيمة اقتناء املمتلكات العقارية املنشأة بالخارج ؛

- من قيمة اكتتاب أو اقتناء األصول املالية والقيم املنقولة وغيرها 

من سندات رأس املال أو الديون املنشأة بالخارج.
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ب(

للمغرب  املرجعة  بالعملة  النقدية  املوجودات  مبلغ  من   %  5  -

واملودعة في حسابات بالعملة األجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل؛

- 2 % من مبلغ السيولة بالعملة املرجعة للمغرب واملباعة في سوق 

الصرف باملغرب مقابل الدرهم.

))-)برثاليبملت1تبةيعنيأسبء)بملداه ةيبإلب7بئ ة)

ينتج عن أداء	املساهمة اإلبرائية تبرئة ذمة الشخص املعني من أداء	

الغرامات املتعلقة بمخالفة املقتضيات التنظيمية للصرف.

يبرىء	 التلقائية  التسوية  عن  اإلبرائية  املساهمة  أداء	 أن  كما 

املعنيين من أداء	الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا	

عن	 الجزاءات  برسم  بهما  املرتبطة  والزيادات  والغرامات  الذعائر 

املنصوص عليها في املدونة	 مخالفة واجبات اإلقرار والدفع واألداء	

العامة للضرائب.

IV.)-)بلجزبءبت

بلجزبءبتيعنيعدميبحت1بميبلوبجباتي8نيقبليبألشخاص) (- (4

بملعن ين

لم	 الذين  املعنيون،	 واالعتباريون  الذاتيون  األشخاص  يفقد 

يحترموا الشروط والواجبات املنصوص عليها في	II	-	1	و	II	-	2		أعاله،	

الحق في االستفادة من املقتضيات املتعلقة باملساهمة املذكورة ويبقوا	

خاضعين للمقتضيات التنظيمية للصرف والتشريع الجبائي الجاري	

به العمل.

بلوبجباتي8نيقبلي8ؤسدات) -بلجزبءبتيعنيعدميبحت1بمي ((

بالئت ان

التي لم تقم	 	
ً
تتعرض مؤسسات االئتمان املعتمدة باعتبارها بنكا

 3-II بدفع مبلغ املساهمة اإلبرائية داخل األجل املنصوص عليه في	

للجزاءات	 املساهمة،	 لهذه  الرئي�ضي  املبلغ  أداء	 على  عالوة  أعاله،	

املنصوص عليها في القانـون رقـم	15.97	بمثابة مدونة تحصيل الديــون	

بتاريخ	 	1.00.175 الصـادر بتنفيذه الظــهير الشريف رقم	 العمومية،	

28	من محرم	1421 )3	ماي	2000(	كما تم تغييره وتتميمه.

V.)-)8قتض اتي8ختلفة

4)-)8دةيبلتطب ق

غاية	 إلى  يناير  فاتح  من  تبتدئ  فترة  املعنيين  لألشخاص  تمنح 

املساهمة اإلبرائية للتسوية	 للقيام باإلقرار وأداء	 	2020 أكتوبر	 	31

التلقائية برسم املمتلكات واملوجودات املنشأة بالخارج.	

))-)بلض انات

يستفيد األشخاص املعنيون الذين قاموا بأداء	املساهمة اإلبرائية	

من ضمان كتمــان الهويـــة برسم جميع العمــليات املنــجزة خالل فترة	

 180 هذه التسوية.	ولهذا الغرض يستفيدون من مقتضيات الفصل	

من القانون رقم	103.12	السالف الذكر،	بما في ذلك تجاه اإلدارة.

املساهمة	 أداء	 بعد  قضائية،	 أو  إدارية  متابعة  أية  تجرى  وال 

األشخاص	 ضد  بها  املصرح  التلقائية  التسوية  موضوع  اإلبرائية 

املعنيين سواء	برسم األحكام التشريعية بسن املقتضيات التنظيمية	

للصرف أو برسم التشريع الجبائي.

لفائدة	 اإلبرائية  املساهمة  من حصيلة  	%50 نسبة	 ترصد  	- (3

»صندوق دعم التماسك	 الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى	

االجتماعي«.

لفائدة	 من حصيلة املساهمة اإلبرائية  	 	%50 ترصد نسبة	 	- (1

الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى	"الصندوق الخاص للنهوض	

بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها''.

5)-)8قتض اتيعا8ة)

للفترة	 بالنسبة  تسويتها  تمت  التي  واملوجودات  املمتلكات  تظل 

الظهير	 املادة خاضعة ألحكام  هذه  إطار  في  اإلقرار  لتاريخ  املوالية 

املوجودة	 األموال  بشأن  الذكر  السالف  	1.59.358 رقم	 الشريف 

العامة	 املدونة  أجنبية وكذا ألحكام  نقود  املتألفة من  أو  الخارج  في 

للضرائب.


