م ـ ـ ـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
بشأن

تحسين البيئة القانونية الخاصة بالوضعية الجبائية للجمعيات بالمغرب.

 .1السياق العام
يف إطار مهامها الرامية اىل االرتقاء بالعمل اجلمعوي باملغرب  ،واستنادا إىل خمرجات الدراسات التشخيصية وخالصات
اللقاءات واحلوارات الوطنية واجلهوية  ،واليت شارك فيها زهاء أكثر من  1000جمعية بتعبئة وتأطري من املنظمات

اخلمس الوسيطة  :اجلمعية املغربية للتضامن والتنمية  AMSEDوحركة بدائل مواطنة ، ALCIمجعية احلمامة
البيضاء حلقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ، ACBو مجعية النخيل  ،AEو منتدى الزهراء للمرأة املغربية FAFM
 ،تشكلت حركة مبادرات من أجل إصالح املنظومة القانونية للجمعيات باملغرب ،واليت سهرت على إعداد مذكرة
اقرتاحية تتوخى مراجعة شاملة املنظومة اجلبائية الوطنية .
تتوجه إليكم كل هذه الفعاليات اجلمعوية  ،حبكم مسؤولياتكم واختصاصاتكم ،هبذه املذكرة الرتافعية بشأن حتسني البيئة
القانونية اخلاصة بالوضعية اجلبائية للجمعيات ومنظمات اجملتمع املدين باملغرب  ،آملة أن تلقى جتاوبا إجيابيا من قبلكم.
وتندرج هذه املذكرة يف إطار الرتاكمات البحثية والديناميكيات الرتافعية السابقة اليت ما فتئت تنادي بإصالح حقيقي
ومراجعة عميقة لإلطار القانوين املنظم للوضعية اجلبائية للجمعيات ومنظمات اجملتمع املدين باملغرب .فقد أفرت جمموعة
التقارير الرمسية 1وخمرجات احلوارات الوطنية ، 2وكذا املناظرات الوطنية ذات الصلة ،3فضال عن الورشات واللقاءات
التفاعلية لنشطاء ومنظمات اجملتمع املدين اليت نُظمت حول املوضوع ،أنه من أكرب العقبات أمام هذه املنظمات تلك
اليت تتعلق بقدرة هذه األخرية على تأمني منظومه جبائية حمفزة هلا حىت تستطيع القيام بأدوارها اجملتمعية والدستورية.

ووفقا هلذا السياق تعترب هذه املذكرة الرتافعية بالنسبة هلده الفعاليات املدنية مبثابة فرصة تارخيية ومترينا دميقراطيا ذو
مصداقية لتقوية التشاور بني الدولة والنسيج اجلمعوي للمجتمع املدين .قوام هذه الشراكة ،من وجهة نظر الفاعلني
املدنيني يف هدا اللقاء ،يتحقق مبا يلي :
أوال ،تثمني مكتسبات حمطات التحول حنو الدميقراطية التشاركية ،خصوصا بعد إقرار دستور  2011وما نتج عنه من
وضع مناخ مناسب لرتسيخ الشراكة احلقيقية بني الفاعل املدين والفاعل العمومي.
ثانيا ،اعتبار البيئة القانونية املالئمة اخلاصة بالوضعية اجلبائية للجمعيات ومنظمات اجملتمع املدين باملغرب حلقة من
حلقات مسلسل بناء الدميقراطية التشاركية باملغرب ،هتدف إىل خلق تكامل وظيفي مع مستويات الدميقراطية التمثيلية

1انظر راي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي  ،وضع وديناميكية الحياة الجمعوية  ،إحالة ذاتية رقم  28/2016و كدا المجلس الوطني لحقوق االنسان
 ،مدكرة حول حريــة الجمعيــات بالــمغرب  ،وجهت لرئيس الحكومة في نونبر ، 2015
 2بعد اعتماد ال ّدستور الجديد ،انطلق ْت مبادرتان وطنيتان بشان الجمعيات ومستقبلها ،وهما:ديناميـة إعالن الربـاط ،التـي انطلقـت فـي ابريـل ،2012
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– احمللية ،واإلقليمية ،واجلهوية والوطنية؛ وال ميكن استشراف مستقبل هذا التكامل مبنطق تنازع األدوار ؛ ولكن بثقافة
مدنية جديدة قوامها التعاون بني الفاعل املدين والفاعل العمومي.
ثالثا ،حتسني نوعي يف العالقة بني الفاعل املدين والفاعل العمومي عرب تقوية فعالية وجناعة اإلطار القانوين املنظم للوضعية
اجلبائية للجمعيات ومنظمات اجملتمع املدين باملغرب  ،والعمل بأسلوب مبين على احلوار ،وتقاسم املسؤولية ،واإلنصات
والقرب والتعبئة ،بإمكانه التنبؤ باملشاكل اليت قد تؤدي إىل خفوت ثقة املواطن يف املؤسسات العمومية بسبب التآكل
البطيء والتدرجيي يف نوعية اخلدمات العمومية ،وتقليص احلريات ،وغياب الشفافية ،والعدالة ،وتكافؤ الفرص.
 .2اإلطار المنهجي
نظرا لطبيعة مطالب هذه املذكرة واآلفاق اليت تنشدها والتحديات اليت تطرحها سواء على الفاعل العمومي أو الفاعل
املدين ،حرص معدوها على صياغتها وفق ضوابط منهجية تضمن هلا التحليل املتوازن و املصداقية العلمية  ،سواء يف
دراسة احلالة الراهنة أو يف استشراف التوصيات واالقرتاحات املنبثقة عنها ،حتت إشراف جلنة علمية مكونة من خرباء
وفاعلني مدنيني مت إحداثها ألجل ذلك .وهكذا فمخرجات املذكرة زاوجت بني مقاربات متكاملة :
فمن جهة ،استندت هذه املذكرة إىل دراسة وثائقية معمقة للسياق القانوين واملؤسسايت املؤطر للوضعية اجلبائية للجمعيات
ومنظمات اجملتمع املدين باملغرب  ،حبيث مت الوقوف على خمتلف املقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة  ،سواء
تعلق األمر بضرائب الدولة أو باجلباية احمللية أو حىت بالرسوم شبه الضريبية  ،فضال عن املساطر التنظيمية املرتبطة بذلك.
وتبعا لذلك مت رصد املقتضيات اليت حتتاج إىل تعديل أو مراجعة بشكل يضمن العدالة الضريبية لفائدة اجلمعيات وال
يقزم املردودية الضريبية بالنسبة لإلدارة الضريبية  ،خصوصا املقتضيات اليت من شأهنا أن حتد من ديناميكية اجملتمع املدين
للعب أدواره الدستورية اجلديدة.
من جهة أخرى  ،ووفاء لتقاليدها الدميقراطية و حسها التشاركي  ،عمد املنظمات املغربية اخلمس الوسيطة املشار إليها
كما وكي ًفا ،يف مسار إعداد هذه املذكرة وبلورهتا .فقد مت تنظيم
أعاله إىل إشراك أكرب عدد ممكن من الفاعلني املعنيني ًّ ،
لقاءين تشاوريني وطنني حول املوضوع مبشاركة الفاعلني العمومني إىل جانب الفاعلني املدنيني يومي  31ماي و 24
يونيو من سنة ، 2018و ثالث لقاءات تشاورية جهوية موسعة حبضور ممثلي عشرات اجلمعيات بكل من مراكش
وتطوان وفاس خالل شهري يونيو ويوليوز  ، 2018فضال عن اللقاءات املنتظمة اليت تعقدها اللجنة العلمية املنبثقة عن
املنظمات املغربية اخلمس الوسيطة ،يف إطار مهامها اإلشرافية على إعداد هذه املذكرة.
عالوة على ذلك  ،وبغية االنفتاح على ا لتجارب املقارنة واالستفادة منها  ،فقد مت االستئناس بالتجارب الفضلى من
خالل مواكبة املركز الدويل لتشريعات اجملتمع املدين ) (ICNLبصفته شريكا يف برنامج "دعم اجلمعيات باملغرب" ومده
ملعدي هذه املذكرة مبجموعة من املمارسات الدولية اليت هلا عالقة بالنظام اجلبائي اخلاص مبنظمات اجملتمع املدين .فقد

أبرزت املمارسات املقارنة ،خصوصا مبنظار القانون الدويل  ،أن للنظام الضرييب دور حموري ،بل يكاد يكون حمددا يف
دعم ديناميكية اجملتمع املدين من عدمه.
 .3اإلطار المرجعي
تستند اجلمعيات واملنظمات والفعاليات املدنية يف مرافعتها هذه و اهلادفة إىل حتسني البيئة القانونية اخلاصة بالوضعية
اجلبائية للجمعيات ومنظمات اجملتمع املدين باملغرب على املرجعيات األساسية ،خصوصا تلك املرتبطة بالدستور أو
بالقانون الدويل :
• المرجعية الدستورية
نصت الوثيقة الدستورية لسنة  2011على بعض املقتضيات املؤسسة لفلسفة ومرامي هذه املذكرة الرتافعية  ،واليت ميكن
إجيازها فيما يلي :
من ناحية  ،فالفصل  12من الدستور املغريب يؤكد  ،مما ال جدال فيه  ،أن اجلمعيات املهتمة بقضايا الشأن العام،
واملنظمات غري احلكومية ،تُساهم يف إطار الدميقراطية التشاركية ،يف إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات املنتخبة
والسلطات العمومية ،وكذا يف تفعيلها وتقييمها .وعلى هذه املؤسسات والسلطات تنظيم هذه املشاركة ،طبق شروط
وكيفيات حيددها القانون .وهذا يربز الدور األساسي الذي يلعبه اجملتمع املدين يف إطار الدميقراطية التشاركية  ،حيث
بات جهة مركزية تساهم يف رسم السياسات والربامج العمومية على املستويني الوطين واحمللي ،من خالل اقرتاح البدائل
والتفاوض عليها أو التأثري يف هذه السياسات إلدراج هذه البدائل فيها ،ولتحقيق أهدافها.
من ناحية أخرى  ،فال خيفى أن السؤال الرئيسي املرتبط بأي نظام ضرييب هو ارتباطه بوجود عدالة ضريبية ،هذا املنطلق
الذي جيد نفسه يف كل من الفصلني  39و 40من دستور اململكة املغربية لسنة  .2011فالضريبة جيب أن تكون عادلة
يشرتك يف تأديتها كل املواطنني ،مبا يف ذلك اجلمعيات و منظمات اجملتمع املدين  ،حبسب قدرة كل منهم على الدفع،

وذلك حسب منطوق الفصل  ، 39الذي ينص على أنه "على اجلميع أن يتحمل كل قدر استطاعته التكاليف العمومية،
اليت للقانون وحده الصالحية إلحداثها وتوزيعها ،وفق اإلجراءات املنصوص عليها يف الدستور" .وأيضا الفصل  40من
الدستور ،الذي ينص على أنه "على اجلميع أن يتحمل ،بصفة تضامنية ،وبشكل يتناسب مع الوسائل اليت يتوفرون
عليها ،التكاليف اليت تطلبها تنمية البالد ،وكذا تلك الناجتة عن األعباء النامجة عن اآلفات والكوارث الطبيعية اليت
تصيب البالد " .كما جيب أن تكون الضريبة يف باب العدالة ،حمددة على سبيل اليقني دون غموض يف حتديد مقدارها
ومواعيد دفعها وطرق جبايتها وإجراءات حتققها وتنفيذها.

وتبعا لذلك ،يقع على عاتق الدولة املغربية واجب تأهيل منظمات اجملتمع املدين للقيام برسالتها التارخيية .وإذا كان من
نافلة القول التأكيد على أمهية امتالك هذه املنظمات لوعي اسرتاتيجي تبين عليه رؤى اسرتاتيجية واضحة وخطط عمل

فعالة نابعة من حتليل عميق لواقع اشتغاهلا من جهة ووعي بتطلعات املواطنني من جهة ثانية ،فإن خمتلف التقارير
وخمرجات اللقاءات التشاورية املشار إليها أعاله على أن من أكرب العقبات أمام هذه املنظمات تلك اليت تتعلق بقدرة
هذه األخرية على تأمني منظومه مالية وجبائية حمفزة هلا للقيام بأدوارها اجملتمعية والدستورية.
• المرجعيات الدولية
بالرجوع إىل القانون الدويل يـتأكد أن املنتظم الدويل ما فتئ يؤكد على أن املبادئ الدولية اليت حتمي اجملتمع املدين على
حق اجلمعيات يف التماس التمويل وتأمينه من مصادر قانونية ،مبا يف ذلك األفراد والشركات واجملتمع املدين واملنظمات
الدولية ،واملنظمات احلكومية الدولية فضال عن احلكومات احمللية والوطنية واألجنبية .4كما يقر حبق حق اجلمعيات يف
تأمني التمويل الالزم لنشاطها بعيدا عن أية قيود غري مربرة؛ وال يعترب قيودا مربرة 5إال تلك اليت ينص عليها القانون واليت
تكون ضرورية يف جمتمع دميقراطي ويف صاحل األمن الوطين أو السالمة العامة أو النظام العام ،أو محاية الصحة العامة
واألخالق أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم .وتبعا لذلك  ،فإن القيود اليت حتد من قدرة منظمات اجملتمع املدين على
حتقيق أهدافها ومتثل تدخال ال مربر ل ه يف حرية تكوين اجلمعيات وتعترب تدابري متس يف اجلوهر حق اجلمعيات يف
احلصول على التمويل.
يف نفس السياق ،يؤكد املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين باحلق يف التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات على أن احرتام
حق اجلمعيات على اختالف مواقعها ومواقفها يف التمويل العمومي مقوم للدميقراطية واحرتام لتعدد اآلراء كما يشدد
على ضرورة أن تتخذ السلطات تدابري مناسبة عند االقتضاء لدعم اجلمعيات اليت تواجه قيودا ال موجب هلا .كما يشدد
على أن الشروط اليت تضعها احلكومات على اإلبالغ عن التمويل األجنيب ينبغي أال تعرقل االستقاللية الوظيفية
للجمعيات وأال تفرض على حنو متييزي قيودا على املصادر احملتملة للتمويل. 6
ويف سياق مواز  ،تعترب املرجعيات الدولية (صندوق النقد الدويل ،شراكة امليزانية املفتوحة ،واملبادرة العاملية لشفافية املالية
العامة) شفافية امليزانيات العمومية ،مبا يف ذلك املوارد العمومية ،املقرتنة مبشاركة املواطن ،هي عنصر أساسي للمساعدة
يف الوفاء بالوعود بتحقيق نتائج إمنائية أفضل وإعادة بناء الثقة بني احلكومة واملواطنني .فاملنتظم الدويل يعترب أن جهود
امليزانية املفتوحة أمر ال ميكن فصله عن جهود تفعيل احلكامة اجليدة أو ترسيخ املناخ الدميقراطي بالبلدان  ،حيث من
خالل هذا املقرتب يبىن مبدأ الدميقراطية التشاركية وحق احلصول على املعلومات.7

 4أنظر المبدأ السادس من المبادئ الدولية من تقرير الحركة العالمية من أجل الديمقراطية  :الدفاع عن المجتمع المدني
5حسبما تنص عليه المادة  22من العهد الدولي للحقوق المدنية بموجب قرار الجمعية العامةلألمم المتحدة  2200ألف (د )21-المؤرخ في 16
كانون/ديسمبر1966تاريخ بدء النفاذ 23 :آذار/مارس  ،1976وفقا ألحكام المادة 49
6تقرير المقرر الخاص المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق اإلنسان المقدم للجمعية العامة 4 ،أغسطس  /آب  ، /A/64226 ، 2009الفقرة  27و 28
 7أنظر شراكة الموازنة الدولية  ،مركز أولويات الموازنة والسياسات  28 ،سبتمبر 2007

 .4اإلشكاليات والتحديات
خلصت الدراسات التشخيصية واحلوارات الوطنية واجلهوية ذات الصلة إىل أن املنظومة املالية واجلبائية احلالية املتعلقة
باجملتمع املدين يف املغ رب تفتقد إىل االنسجام مع متطلبات ديناميكية اجملتمع املدين وتفعيل أدواره الدستورية .وهذا يفرض
كثريا من التحديات سواء بالنسبة للفاعل العمومي أو بالنسبة للفاعل املدين  ،خصوصا فيما يتعلق بالنظام الجبائي
الخاص بالجمعيات  ،موضوع هذه المذكرة.
خاص بالجمعيات ،حيث ُخيضع هذه
فمن بني املآخذ اليت تسجل على النظام اجلبائي املغريب ،غياب نظام ضريبي ّ

األخرية إىل االلتزامات الضريبية املفروضة على كل امللزمني أفرادا ومؤسسات  ،دون استحضار البعد التطوعي واالجتماعي

للفعل اجلمعوي.
فضال عن ذلك  ،فإن الحوافز الضريبية الممنوحة للنشاط الجمعوي تبقى محصورة في الجمعيات ذات النفع
العام  ،سواء تعلق األمر حبق اخلصم للتربعات اليت يقدمها امللزمون اخلاضعون لضريبة الدخل والشركات ،أو احلق يف
االستفادة من اإلعفاءات  ،واليت ال يتعدى عددها  225من أصل ما يقارب  130ألف مجعية.
كما متخض عن الدراسات التشخيصية واحلوارات الوطنية واجلهوية  ،املشار إليها أعاله ،إكراهات وحتديات جبائية
أخرى ذات طابع هيكلي ،واليت حتد من فعالية اجملتمع املدين  ،والسيما فيما يتعلق بـ ـ ـ ـ ـ ـ :
 ضعف اإلرشاد والتوجيه والتأطري واملواكبة لتحسيس اجلمعيات وتعريفهم خبصوصيات النظام الضرييب اخلاص باجلمعياتومنظمات اجملتمع املدنيبصفتها "ملزم ضرييب" :أنظمة التضريب  ،مساطر التصريح  ،مساطر األداء  ،االستثناءات
الضريبية ،اخل ؛
 غياب العدالة الضريبية بني اجلمعيات بالنظر إىل االستثناءات اليت هتم فقط اجلمعيات ذات النفع العام  ،مما جيانبروح مقتضيات الفصلني  39و  40من الدستور ؛
 اعتبار اجلمعيات كإطار مهين مشغل يتوجب عليه ما يتوجب على املؤسساتاألخرى ،خصوصا فيما يتعلق بتحملالتصريح وأداء الضريبية على الدخل بالنسبة للمستخدمني ( أداء الضريبة التصاعدية على الدخل القار و أداء الضريبة
اجلزافية على املستخدمني العرضيني  ،مثال املكونني) مما يثقل كاهلها ويضعف قدرات على متويل نشاطاهتا ؛
 غياب حتفيزات ضريبية خاصة بتضريب التعويضات اليت متنح للمتطوعني  ،واعتبارها مبثابة أجر كباقي األجور املهنية؛
 غياب حتفيزات ضريبية للجمعيات تشجعها على العمل التطوعي واالجتماعي (اإلعفاءات الضريبية على القيمة املضافةو حقوق اجلمرك  ،ورسوم التسجيل والتنرب)  ،على غرار ما تتمتع هبا اجلمعيات ذات املنفعة العامة ؛

 إهناك اجلمعيات بإخضاعها لضرائب االستهالك دون احلق يف اخلصم على أنشطتها االجتماعية (خصوصا الضريبةعلى القيمة املضافة ،والضرائب الداخلية على االستهالك ،والرسوم شبه الضريبية  ،وبعض الرسوم احمللية ) ؛
 عدم حتفيز املاحنني (خصوصا القطاع اخلاص) على تقدمي متويالت للجمعيات بتمتيعها باحلق يف اخلصم من اهلباتواملساعدات اليت متنحها للجمعيات  ،ولو يف حدود معينة (مثال نسبة معينة من حجم املعامالت ) ؛
 عدم مراعاة اجلبايات احمللية خلصوصيات اجلمعيات  ،خصوصا فيما يتعلق بالرسم املهين  ،والرسم على السكن والرسمعلى اخلدمات اجلماعية  ،فضال عن اإلتاوات والرسوم اجلماعية األخرى.

 .5التوصيات
اعتبارا لنتائج الدراسات التشخيصية  ،وكذا اللقاءات التشاورية الوطنية واجلهوية ،فإن املذكرة الرتافعية هذه تسجل أن
تنوع النقاشات يف طرح اإلشكاليات والتوصيات الصادرة عن خمتلف الفاعلني املدنيني واملؤسساتيني هو يؤشر على
ديناميكية حقيقية للحركة اجلمعوية املغربية وقدرهتا التحليلية و االقرتاحية .وذلك من خالل مقاربة معيارية تبتغي تقدمي
توصيات من شأهنا حتسني البيئة القانونية احلالية للمنظومة املالية واجلبائية املتعلقة باجملتمع املدين يف املغرب واليت ميكن
تلخيصها كما يلي :
• توصيات عامة
أ) االنسجام التشريعي من أجل خلق التناغم بني التشريعات  :التشريع احلقوقي  ،التشريع الضرييب ،التشريع املايل .وعدم
الوقوع يف مقاربات جتزيئية للمنظومة املالية والضريبية ؛
ب) مأسسة امليزانية املفتوحة عرب العمل على مأسسة الدولة لنقاش مع فعاليات اجملتمع املدين حول توجهات القانون املايل
السنوي من خالل إشراك اجملتمع املدين يف كل مراحل اإلعداد من شهر يونيو إىل شهر دجنرب ؛
ج) تعزيز قدرات اجملتمع املدين يف جمال احلكامة املالية واجلبائية من خالل تنظيم دورات تكوينية لفائدة اجلمعيات بتأطري
من املؤسسات املعنية  :إدارة الضرائب  ،إدارة اجلمارك  ،اجمللس الوطين للمحاسبة  .... ،؛
د) توفري آليات بيداغوجية لتأطري اجملتمع املدين من خالل إعداد دالئل مساطر و مذكرات تفصيلية تساعد اجلمعيات
على التمكن من اإلجراءات اليت جيب اتباعها من أجل ضبط التدابري املالية واجلبائية املتعلقة بنشاطها ؛

• توصيات تتعلق بالنظام الجبائي
)1

عدم إخضاع اجلمعيات بشكل تلقائي لنظام الشركات وتبين نظام ضرييب خاص باجلمعيات  ،مع إعطاء تأويل
(أو منح) داللة دقيقة ملفهوم "عدم احلصول على الربح"؛

)2

اإلعفاء من الضريبة على الدخل املتعلقة باألنشطة اجلمعوية اليت تستدعي االقتطاع من املنبع  :التكوين ،
اخلدمات  ،اخل ؛

)3

اإلعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للمتطوعني باجلمعيات  ،ضمن شروط حتددها املدونة العامة للضرائب
؛

)4

اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة على ما تقتنيه اجلمعيات من جتهيزات وأدوات الزمة لنشاطها ،ضمن
شروط حتددها املدونة العامة للضرائب ؛

)5

اإلعفاء من احلقوق اجلمركية والرسوم األخرى املفروضة على االسترياد فيما يتعلق بالواردات الالزمة لنشاطها
وكذا ما تتلقاه من هبات ومعونات من اخلارج ،وفق شروط حتددها مدونة اجلمارك؛

)6

اإلعفاء من رسوم التسجيل والتنرب اليت يقع عبء أدائها على اجلمعية يف مجيع أنواع العقود اليت تكون طرفا فيها
كعقود امللكية أو الرهن أو احلقوق العينية األخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات ؛

)7

اإلعفاء من الرسوم احمللية اليت يقع عبء أدائها على اجلمعيات (الرسم املهين  ،الرسم على السكن  ،الرسم على
اخلدمات اجلماعية  ،اإلتاوات والرسوم اجلماعية األخرى) ؛

)8

اعتبار اهلبات والتربعات الىت تقدم جلميع اجلمعيات من طرف اخلاضعني للضريبة على الشركات والضريبة على
الدخل تكاليف قابلة للخصم ضمن شروط حتددها املدونة العامة للضرائب؛

)9

مراجعة حصر اإلعفاءات يف اجلمعيات ذات النفع العام وتعميمها على باقي اجلمعيات ؛

)10

تعزيز اإلرشاد الضرييب ملواكبة اجلمعيات على متلك الكفاءة يف استفاء واجباهتم الضريبية ومتتيعهم حبقوقهم
الضريبية كذلك.

)11

التنصيص يف مشروع قانون املالية برسم سنة  2019على إلغاء الغرامات والزيادات وتكاليف التحصيل الصادر
بشأهنا أمر بالتحصيل  ،قبل فاتح يناير  ،2018مع تضمني املبلغ األصلي للضرائب والواجبات والرسوم املنصوص
عليها يف املدونة العامة للضرائب أو الضرائب احمللية ،إضافة إىل تلك اليت تقرر حذفها أو إدماجها يف القانون
الضرييب املعين وظلت غري مستخلصة إىل غاية هناية دجنرب  ، 2018وذلك على غرار مع مت القيام به لفائدة
الشركات و اخلاضعني للضريبة على الدخل يف السنوات األخرية.

مقترحات التعديل
❖ الضريبة على الشركات (المدونة العامة للضرائب)
المواد
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المادة
2

حذف البند  3من المادة :2
األشخاص المفروضة عليهم الضريبة :
األشخاص المفروضة عليهم الضريبة :
 .تخضع وجوبا للضريبة على الشركات .تخضع وجوبا للضريبة على الشركات– : °1الشركات مهما كان شكلها وغرضها ماعدا تلك – : °1الشركات مهما كان شكلها وغرضها .......
 °2المؤسسات العمومية .........المشار إليها في المادة  3بعده؛
 -3°الصناديق المحدثة بنص تشريعي .....
 °2المؤسسات العمومية وغيرها من األشخاصالمعنويين الذين يقومون باستغالل أو بعمليات تهدف
للحصول على ربح؛
 °3الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها؛ °4الصناديق المحدثة بنص تشريعي .....تعديل الفقرة  1كما يلي:
 -Iاإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر املخفض بصفة  -.Iاإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر املخفض بصفة دائمة
دائمة
ٔ .1الف -اإلعفاءات الدائمة
.1ألف -اإلعفاءات الدائمة
تعفى كليا من الضريبة على الشركات:
تعفى كليا من الضريبة على الشركات:
 -°1اجلمعيات واهليئات املعتربة قانونا يف حكمها غري اهلادفة للحصول على ربح ،فيما
 -°1اجلمعيات واهليئات املعتربة قانونا يف حكمها غري اهلادفة
خيص العمليات المطابقة فقط للغرض المحدد في أنظمتها األساسية.أنشطة البيع
للحصول على ربح ،فيما خيص العمليات املطابقة فقط للغرض
والخدمات " المنجزة من قبلها والتي ال تسعى إلى التوزيع المباشر أو غير المباشر
احملدد يف أنظمتها األساسية.
لفائضها .

المادة6

المادة
10

-.التكاليف القابلة للخصم
تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول املادة ٔ 8اعاله:
 -. Iتكاليف االستغالل املتكونة من :
 -°1اهلدايا اإلشهار

التعديل المقترح

إضافة فقرة ضمن البند  Iكالتالي:
التكاليف القابلة للخصم
تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول املادة ٔ 8اعاله -. I :تكاليف
االستغالل املتكونة من :

التعليل
عدم إخضاع اجلمعيات للضريبة
على الشركات

متتيع اجلمعيات غري اهلادفة للحصول
على ربح واهليئات املماثلة هلا واليت
ال تسعى إىل التوزيع املباشر أو غري
املباشر لفائضها باإلعفاء بالنسبة "
ألنشطة البيع واخلدمات " املنجزة
من قبل.
عدم حصر األنشطة يف عالقتها
بالنظام األساسي.
تشجيع امللزمني (الشركات) على
العمل اخلريي واملسامهة يف الفعل
املدين من خالل متويل أنشطة

المواد
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التعديل المقترح

التعليل

...
 -°2اهلبات النقدية ٔاو العينية املمنوحة لفائدة:

 -°1اهلدايا اإلشهار
...

اجلمعيات ،وذلك عن طريق متتيعهم
حبق اخلصم هلذه اهلبات والتربعات

األوقاف العامة؛....

 -°2اهلبات النقدية والتبرعات ٔاو العينية املمنوحة لفائدة:
األوقاف العامة (تتميم)؛....

الجمعيات والهيآت المعتبرة في حكمها ،إذا كانت تسعى لغرض تطوعي و علمي

أو ثقافي أو فني أوأدبي ٔاو تربوي أو رياضي أو تعليمي أو صحي  ،في حدود 2,5
بالمائة من حجم المعامالت دون احتساب الرسوم

❖ الضريبة على الدخل (المدونة العامة للضرائب)
المواد
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التعديل المقترح

التعليل

المادة
35

تكاليف القابلة للخصم حسب مدلول ٔاحكام املادة ٔ II - 33اعاله
هي التكاليف املشار إليها يف املادة ٔ 10اعاله باستثناء الضريبة على

تكاليف القابلة للخصم حسب مدلول ٔاحكام املادة ٔ II - 33اعاله هي التكاليف
املشار إليها يف املادة ٔ 10اعاله باستثناء الضريبة على الدخل (دون تغيير من حيث

التنصيص على اعتبار
التربعات ،سواء كانت نقدا أو
عينا ،املمنوحة من طرف
شخصيات ذاتية أو معنوية لكل
اجلمعيات مبثابة تكاليف قابلة
للخصم يف حدود معينة  ،وليس
فقط اجلمعيات دات النفع العام

المادة

 -حتديد األجور و الدخول املعتربة يف حكمها

إضافة فقرة في نهاية المادة:

عدم إخضاع التعويضات املمنوحة
للمتطوعني ضمن االقتطاعات من
املنبع على األجور

.56

الدخل.

تعد من قبيل األجور لتطبيق الضريبة على الدخل:
املرتبات؛-التعويضات واملكافآت؛

الصياغة شريطة تعديل المادة  10أعاله)

 حتديد األجور و الدخول املعتربة يف حكمهاتعد من قبيل األجور لتطبيق الضريبة على الدخل:
املرتبات؛-التعويضات واملكافآت؛

~ ~ 10

المواد
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....

التعديل المقترح

التعليل

....
ال تدخل ضمن األجور والدخول الخاضعة للضريبة على الدخل المشار إليها أعاله
التعويضات والمبالغ الجزافية المرجعة عن المصاريف الممنوحة للمتطوعات

والمتطوعين  ،في حدود  3000درهم شهريا ،شريطة أن تكون تلك المصاريف
مبررة و أن تحتفظ الجمعية المعنية بحسابات حقيقية ودائمة وان تودع بشكل

منتظم تصريحاتها المالية.
المادة

.57

اإلعفاءات
تعفى من الضريبة على الدخل:
-°1التعويضات املصروفة لتغطية املصاريف املدفوعة
....
 –5 °21املكافآت والتعويضات اإلمجالية العرضية

إضافة فقرتين في آخر المادة كالتالي:

اإلعفاءات

تعفى من الضريبة على الدخل:
-°1التعويضات املصروفة لتغطية املصاريف املدفوعة
....
 –5 °21املكافآت والتعويضات اإلمجالية العرضية

ختفيف العبء الضرييب على
اجلمعيات لتشجيعها أن ترقى إىل
مصاف القطاعات املشغلة باملغرب

22ـ األجور التي تدفعها الجمعيات الغير هادفة للربح لفائدة مستخدميها.
 23التعويضات واألتعاب التي تدفعها الجمعيات لفائدة المكونين والمطرين

العرضين والخارجيين المنعاقدين معها لتنشيط الدورات التكوينية التي تنظمها

لفائدة الجمعيات والمواطنات والمواطنين
المادة  -الخصوم
 .59ختصم من املبالغ اإلمجالية املنصوص عليها يف املادة ٔ 56اعاله باستثناء
العناصر املعفاة من الضريبة عمال ب ٔاحكام املادة ٔ 57اعاله:
Iـ  -املصاريف املرتبطة بالوظيفة ٔاو العمل مقدرة بالنسب اجلازفية

متكني مجيع املستخدمني بالقطاع
اجلمعوي من االستفادة من
التخفيضات اجلزافية على الدخل

التالية:

~ ~ 11

المواد
المادة

.59
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 اخلصومختصم من املبالغ اإلمجالية املنصوص عليها يف املادة ٔ 56اعاله باستثناء
العناصر املعفاة من الضريبة عمال ب ٔاحكام املادة ٔ 57اعاله:
Iـ  -املصاريف املرتبطة بالوظيفة ٔاو العمل مقدرة بالنسب اجلزافية
التالية:
....
-.Vاملبالغ املدفوعة لتسديد ٔاصل وفو ٔايد القروض

التعديل المقترح

التعليل

إضافة بند جديد إلى المادة كالتالي:

تشجيع امللزمني (األشخاص
الذاتيني أو املعنويني ) على العمل
اخلريي و تقدمي التربعات واملسامهة
يف الفعل املدين من خالل متتيعهم
حبق اخلصم هلذه اهلبات والتربعات

 اخلصومختصم من املبالغ اإلمجالية املنصوص عليها يف املادة ٔ 56اعاله باستثناء العناصر املعفاة
من الضريبة عمال ب ٔاحكام املادة ٔ 57اعاله:
Iـ  -املصاريف املرتبطة بالوظيفة ٔاو العمل مقدرة بالنسب اجلازفية التالية:
....
-.Vاملبالغ املدفوعة لتسديد ٔاصل وفو ٔايد القروض

 .VIالهبات النقدية والتبرعات العينية الممنوحة من طرف األشخاص الذاتيين أو

من دخوهلم اإلمجالية  ،يف حدود
معينة.

المعنويين لفائدة الجمعيات والهيآت المعتبرة في حكمها  ،إذا كانت تسعى لغرض

تطوعي أو علمي أو ثقافي أو فني أوأدبي أو تربوي ٔاو رياضي أو تعليمي أوصحي ،

على أال يتجاوز المبلغ المخصوم  20بالمائة من الدخل اإلجمالي السنوي دون
احتساب الرسوم
المادة

.59

 اخلصومختصم من املبالغ اإلمجالية املنصوص عليها يف املادة ٔ 56اعاله باستثناء
العناصر املعفاة من الضريبة عمال ب ٔاحكام املادة ٔ 57اعاله:
...
ٕلىالفيات املهنية التالية:
  45%بالنسبة للمستخدمني املنتمني ا ٔ•الصحفيون واحملررون واملصورون واملديرون بالصحف؛ • ....
•املالحون

إضافة فئة مهنية جديدة لتستفيد من الخصوم:

 اخلصومختصم من املبالغ اإلمجالية املنصوص عليها يف املادة ٔ 56اعاله باستثناء العناصر املعفاة
من الضريبة عمال ب ٔاحكام املادة ٔ 57اعاله:
...
الفيات املهنية التالية:
  45%بالنسبة للمستخدمني املنتمني إىل ٔ•الصحفيون واحملررون واملصورون واملديرون بالصحف؛ • ....
•املالحون
•المأجورون بالجمعيات

~ ~ 12

تستفيد املستخدمني إىل القطاع
اجلمعوي من ختفيض جزايف بنسبة
 45يف املائة على مستوى
التكاليف املرتبطة بالوظيفة أو
العمل ،وذلك على غرار بعض
فئات املأجورين ( الصحافيون ،
احملررون  )..مع األخذ بعني
االعتبار طبيعة األشغال وكثرة
التنقالت املرتبطة مبمارسة النشاط
اجلمعوي الذي يعد يف املقام األول
نشاطا ميدانيا.

المواد
المادة
63

النص كما ورد في المدونة العامة للضرائب 2018
تعفى من الضريبة على الدخل
( - Iينسخ)
ٔ -II 2الف-الربح احملصل ...

التعديل المقترح

التعليل

إضافة فقرة جديدة كالتالي:
تعفى من الضريبة على الدخل
( - Iينسخ)2
ٔ -IIالف-الربح احملصل ...

إدخال إعفاء املداخيل العقارية
لفائدة املالكني الذين يضعون
عقاراهتم  ،دون مقابل  ،رهن إشارة
اجلمعيات يف إطار التربع أو العمل
التطوعي.

 IVالتفويتات بغير عوض الواقعة على الممتلكات الموضوعة رهن إشارة
الجمعيات  ،طبقا ألحكام القانون

~ ~ 13

❖ الضريبة على القيمة المضافة (المدونة العامة للضرائب)
المواد

النص كما ورد في المدونة العامة للضرائب 2018

المادة 91
 اإلعفاء دون الحق في الخصمتعفى من الضريبة على القيمة املضافة:
ٔ - Iالف -البيوع الواقعة على السلع التالية غري املستهلكة يف مكان البيع :

التعديل المقترح

التعليل

حذف عبارة من البند  IVفقرة 2

توسيع االستفادة من هذا اإلعفاء
ليشمل مجيع اجلمعيات غري اهلادفة
إىل احلصول على ربح وكذا اهليئات
املماثلة هلا  ،حىت ال تبقى حكرا
على اجلمعيات دات النفع العام

 اإلعفاء دون الحق في الخصمتعفى من الضريبة على القيمة املضافة:
ٔ - Iالف -البيوع الواقعة على السلع التالية غري املستهلكة يف مكان البيع :

....
املوسسة بشكل
-1° - IVالعمليات اليت تنجزها التعاونيات واحتاداهتا ٔ
قانوين.........
°2 -اخلدمات اليت تقدمها اجلمعيات غري اهلادفة إىل احلصول على ربح

....
املوسسة بشكل
-1° - IVالعمليات اليت تنجزها التعاونيات واحتاداهتا ٔ
قانوين.........
 °2اخلدمات اليت تقدمها اجلمعيات غري اهلادفة إىل احلصول علىربح املعرتف هلا بصفة املنفعة العامة ،والشركات التعاضدية واملؤسسات
المعترف لها بصفة المنفعة العامة
االجتماعية للمأجورين ،بشرط أن تكون مؤسسة ومزاولة لنشاطها وفقا أحلكام ................
الظهري الشريف رقم  187.57.1الصادر يف  24من مجادى اآخلرة  (7464الباقي دون تعديل
 75نوفمرب ) 7184يف شأن النظام األساسي للمعونة املتبادلة كما وقع
تغيريه أو تتميمه؛
غري ٔان اإلعفاء ال يطبق على العمليات ذات الطابع التجاري ٔاو الصناعي ٔاو
اهلييات السالفة الذكر؛
اخلدمايت اليت تنجزها ٔ

.........
المادة
123

 -اإلعفاءات

حذف عبارة من الفقرتين  20, 19وإضافة فقرة جديدة في نهاية المادة

تعفى من الضريبة على القيمة املضافة حني االسترياد:
البضايع املشار إليها يف املادة ٔ " – I( 17الف"  1° -و  2°و (3°
- °1
ٔ
ٔاعاله باستثناء الذرة والشعري ؛

كما يلي:

 اإلعفاءاتتعفى من الضريبة على القيمة املضافة حني االستيارد:

~ ~ 14

تمتيع جميع الجمعيات باإلعفاء
من الضريبة على القيمة املضافة
حني اسرتاد أشياء تدخل يف إطار

المواد

النص كما ورد في المدونة العامة للضرائب 2018

التعديل المقترح

التعليل

....
جنبيةأو
البضايع اليت متوهلا وتسلمها مجيع األطراف املاحنة ٔا ٔ
-°19السلع و ٔ
وطنية1،على شكل هبة إىل الدولة واجلماعات الرتابية واملؤسسات العامة
واجلمعيات ذات النفع العام ؛
البضايع اليت متوهلا ٔاو تسلمها احلكومات األجنبية ٔاو
- °20السلع و
ٔ
املنظمات الدولية يف نطاق التعاون الدويل على شكل هبة للدولة واجلماعات
الرتابية واملؤسسات العامة واجلمعيات ذات النفع العام ؛
؛

البضايع املشار إليها يف املادة ٔ " – I( 17الف"  1° -و  2°و (3°
- °1
ٔ
ٔاعاله باستثناء الذرة والشعري ؛
....
جنبيةأو
البضايع اليت متوهلا وتسلمها مجيع األطراف املاحنة ٔا ٔ
-°19السلع و ٔ
وطنية1،على شكل هبة إىل الدولة واجلماعات الرتابية واملؤسسات العامة

نشاطها  ،ضمن شروط معقولة
حتددها إدارة الضرائب.

واجلمعيات ذات النفع العام ؛

البضايع اليت متوهلا ٔاو تسلمها احلكومات األجنبية ٔاو
- °20السلع و
ٔ
املنظمات الدولية يف نطاق التعاون الدويل على شكل هبة للدولة واجلماعات
الرتابية واملؤسسات العامة و واجلمعيات ذات النفع العام؛

يشترط بالنسبة للجمعيات التي تسعى إلى االستفادة من الضريبة على

القيمة المضافة حين االستيراد ،إيداع طلب االستفادة من اإلعفاء لدى

المصالح الضريبة التابع لها موطنها الضريبي أو مقرها الرئيسي  ،ضمن
شروط يحددها تنص تنظيمي

 .ويحظر التصرف في ما يلزمها لتحقيق أهدافها و تنفيذ أنشطتها
موضوع اإلعفاء

~ ~ 15

❖ حقوق التسجيل والتنبر (المدونة العامة للضرائب)
المواد

النص كما ورد في المدونة العامة للضرائب 2018

التعديل المقترح

التعليل

المادة
129

.

إضافة فقرة جديدة:

 اإلعفاءاتتعفى من واجبات التسجيل:
 - Iاحملر ارت ذات املنفعة العامة:

 اإلعفاءاتتعفى من واجبات التسجيل:
 - Iاحملر ارت ذات املنفعة العامة:

توفري التسجيل اجملاين لالتفاقيات
والعقود املوقعة من طرف اجلمعيات

 - °1االقتناءات اليت تنجزها الدول األجنبية للعقاارت
.....
الوثايق املنجزة تنفيذا للقانون رقم  7-81املتعلق بنزع امللكية
 - °4احملرارت و ٔ

 - °1االقتناءات اليت تنجزها الدول األجنبية للعقاارت
.....
الوثايق املنجزة تنفيذا للقانون رقم  7-81املتعلق بنزع
 - °4احملرارت و ٔ
امللكية
 - °5االتفاقيات والعقود الموقعة من طرف الجمعيات التي يقع

عبء أدائها على الجمعية وفي جميع أنواع العقود التي تكون طرفا
فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية األخرى وكذلك من

رسوم التصديق على التوقيعات
المادة
250

 اإلعفاءاتالوثايق املعفاة من واجبات التسجيل مبقتضى املادة
تعفى من واجبات التمرب العقود و ٔ
 129من هذه املدونة ،باإلضافة إىل العقود والوثائقواحملر ارت التالية:
 Iالعقود احملررة ملنفعة عامة أو إدارية -°1عقود السلطة العمومية ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي
....
 - VIاحملر ارت ذات منفعة اجتماعية
 - °1العقود واملستندات ذات الصبغة اإلدارية ...

إضافة فقرة جديدة:

 اإلعفاءاتالوثايق املعفاة من واجبات التسجيل
تعفى من واجبات التمرب العقود و ٔ
مبقتضى املادة  129من هذه املدونة ،باإلضافة إىل العقود والوثائق واحملر
ارت التالية:
 Iالعقود احملررة ملنفعة عامة أو إدارية -°1عقود السلطة العمومية ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي
....
 - VIاحملر ارت ذات منفعة اجتماعية

~ ~ 16

متكني اجلمعيات من اإلعفاء من
رسوم التنرب املتعلقة بالعقود
واحملررات املوقعة من طرفها

المواد

النص كما ورد في المدونة العامة للضرائب 2018
....
 -°16تذاكر النقل العمومي احلضري للركاب.

التعديل المقترح

التعليل

 - °1العقود واملستندات ذات الصبغة اإلدارية ....
....
 -°16تذاكر النقل العمومي احلضري للركاب.

 - °17بالعقود والمحررات الموقعة من طرف الجمعيات التي

يقع عبء أدائها على الجمعية وفي جميع أنواع العقود التي تكون

طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية األخرى

وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات

❖ حقوق الجمرك والرسوم على االستيراد (مدونة الجمارك)
المواد

النص كما ورد في مدونة الجمارك

الفصل

إضافة فقرة جديدة:
متتيع مجيع اجلمعيات من اإلعفاء من
 - 1تستورد خالفا ألحكام الفصل  3ومبعزل عن أحكام الفصل  5أعاله ،مع اإلعفاء
 - 1تستورد خالفا ألحكام الفصل  3ومبعزل عن أحكام الفصل  5حقوق اجلمركية والرسوم األخرى
من الرسوم اجلمركية وغريها من الضرائب والرسوم:
أعاله ،مع اإلعفاء من الرسوم اجلمركية وغريها من الضرائب والرسوم :املفروضة على االسترياد البعائث
أ) البضائع واملنتجات املعدة جلاللة امللك ؛
أ) البضائع واملنتجات املعدة جلاللة امللك ؛
االزمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من
.....
.....
هبات ومعونات من اخلارج،
ض) املواد و املعدات و السلع املستوردة من طرف:
ض) املواد و املعدات و السلع املستوردة من طرف:
 العصبة الوطنية حملاربة أمراض القلب والشرايني ...؛.....................
 اجملموعة ذات املنفعة العامة " معهد البحث يف داء السرطان" -الجمعيات في إطار أنشطتها التطوعية واالجتماعية

– 164

التعديل المقترح

ويشترط لالستفادة من اإلعفاء حظر التصرف فيها قبل مرور أربع
سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والحقوق الجمركية المستحقة

~ ~ 17

التعليل

❖ الرسوم المحلية (القانون )47.06
المواد

النص كما ورد في القانون 47.06

التعديل المقترح

التعليل

المادة 6

:

حذف عبارة كالتالي:

اإلعفاءات بشكل دائم :

اإلعفاءات بشكل دائم :

......

......

عدم حصر االستفادة من اإلعفاء
من الرسم املهين على "اجلمعيات
ذات النفع العام" وتعميمه على
سائر اجلمعيات

اجلمعيات ذات النفع العام إذا كانت هذه العقارات تأوي مؤسسات خريية وال
هتدف إىل حتقيق ربح

اجلمعيات ذات النفع العامإذا كانت هذه العقارات تأوي مؤسسات
خريية وال هتدف إىل حتقيق ربح

المادة
22

حذف عبارة كالتالي:
اإلعفاءات بشكل دائم :

اإلعفاءات بشكل دائم :

......

......

اجلمعيات إذا كانت هذه العقارات تأوي مؤسسات خريية وال هتدف إىل حتقيق ربح

اجلمعيات ذات النفع العامإذا كانت هذه العقارات تأوي مؤسسات

توسيع اإلعفاء من ضريبة السكن
لتشمل احملالت احملتلة واملستغلة من
طرف مجيع اجلمعيات غري اهلادفة
إىل احلصول على ربح

خريية وال هتدف إىل حتقيق ربح
المادة  34ال خيضع لرسم اخلدمات اجلماعية اجلمعيات املستفيدة من اإلعفاء الكلي الدائم من
رسم السكن والرسم املهين

ال خيضع لرسم اخلدمات اجلماعية اجلمعيات املستفيدة من اإلعفاء
الكلي الدائم من رسم السكن والرسم املهين
(دون تغيير مع مراعاة تعديل المادتين  6و) 22

~ ~ 18

توسيع اإلعفاء من ضريبة السكن
لتشمل احملالت احملتلة واملستغلة من
طرف مجيع اجلمعيات غري اهلادفة
إىل احلصول على ربح

❖ الرسوم شبه الضريبية (القانون التنظيمي رقم  130-13لقانون المالية)
المواد
المادة
67

النص كما ورد في القانون التنظيمي رقم  130-13لقانون املالية

التعديل المقترح

التعليل

تفرض مبرسوم يتخذ باقرتاح من الوزير املعين باألمر والوزير املكلف باملالية الرسوم
شبه الضريبية املقبوضة ألجل مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لفائدة شخص
اعتباري خاضع للقانون العام غري الدولة واجلماعات الرتابية أو شخص اعتباري
خاضع للقانون اخلاص مكلف مبهام املرفق العام.

تفرض مبرسوم يتخذ باقرتاح من الوزير املعين باألمر والوزير املكلف باملالية
الرسوم شبه الضريبية املقبوضة ألجل مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لفائدة
شخص اعتباري خاضع للقانون العام غري الدولة واجلماعات الرتابية أو
شخص اعتباري خاضع للقانون اخلاص مكلف مبهام املرفق العام.

عدم حصر االستفادة من اإلعفاء
من الرسم املهين على "اجلمعيات
ذات النفع العام" وتعميمه على
سائر اجلمعيات

إضافة فقرة في نهاية المادة على الشكل التلي تعفى الجمعيات والهيآت
المعتبرة في حكمها من أداء الرسوم شبه الضريبية  ،على أن يقتصر حق
الجمعية في اإلعفاء فيما يتعلق بتحقيق أغراضها فحسب).

~ ~ 19

