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 2018للسنة المالية  17-68مشروع قانون المالية رقم
 

 الجـزء األول
 

 المعطيات العامة للتوازن المالي
 

 الباب األول
 

 األحكام المتعلقة بالموارد العمومية
 

I  .- الضرائب والموارد المأذون في استيفائها 
 

 المـــادة األولى
 

.I- يف القيام ة هذامراعاة أحكام قانون املالي تستمر اجلهات املختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل ومع ،
 : 2018خالل السنة املالية 

 

 ؛احلاصالت والدخول املخصصة للدولةباستيفاء الضرائب و 1- 
املخولة  تباستيفاء الضرائب واحلاصالت والرسوم والدخول املخصصة للجماعات الرتابية واملؤسسات العمومية واهليئا2- 

 .ذلك حبكم القانون
 

II.-  هذا. وفق الشروط املقررة يف قانون املالية ل اداة مالية اخرىاللجوء اىل كو  االقرتاضب التمويليؤذن للحكومة يف 
 

III.-   كل ضريبة مباشرة أو غري مباشرة سوى الضرائب املأذون فيها مبوجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول هبا
ها واملستخدمون ، وتتعرض السلطات اليت تفرضالذي جتىب به، حمظورة بـتاتا سمالا، مهما كان الوصف أو هذا تعترب وأحكام قانون املالية

نظر عن إقامة دعوى االسرتداد ، بصرف الباعتبارهم مرتكبني جلرمية الغدر الذين يضعون جداوهلا وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة
 .شخاص الذين قاموا بأعمال اجلباية أو غريهم من اأخالل ثالث سنوات على اجلباة أو احملصلني

 

ويتعرض كذلك للعقوبات املقررة يف شأن مرتكيب جرمية الغدر مجيع املمارسني للسلطة العمومية أو املوظفني العموميني الذين  
العامة  ، إعفاءات من الرسوم أو الضرائبأو تنظيمي، دون إذن وارد يف نص تشريعي رة من الصور وأي سبب من اأسبابمينحون بصو 

 .أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولةأو يقدمون جمانا منتجات 
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 2018للسنة المالية  68-17مشروع قانون المالية رقم 

 الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة
  2المادة 

 

I-  خالل السنة المالية يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم ، من الدستور 70وفقا ألحكام الفصل
2018: 

لى رائب والرسوم المفروضة عبتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الض -
 باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على االستهالك،
 1397من شوال  25بتاريخ  1.77.340المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 

االستهالك  ضريبة المفروضة عليهاضائع والمصوغات المقادير المطبقة على الببتحديد (  1977أكتوبر  9) 
 الخاصة بهذه البضائع والمصوغات؛ المقتضياتالداخلي وكذا 

بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول اإلفريقية والمتمتعة باإلعفاء  -
 من رسم االستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.

 م المشار إليها أعاله على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.يجب أن تعرض المراسي
II –  من الدستور، يصادق على : 70طبقا ألحكام الفصل 
( بتغيير مقدار رسم 2017أكتوبر  13) 1439من محرم  22الصادر في  2-17-633المرسوم رقم  -

من قانون المالية رقم  I -2عمال بأحكام المادة  المتخذاالستيراد المفروض على القمح اللين و مشتقاته، 
 .2017للسنة المالية  73 -16
( بتغيير رسم االستيراد 2017ماي  16) 1438من شعبان  19الصادر في  2-17-222المرسوم رقم   -

الذي أذن بموجبه  19-17المفروض على القمح اللين و مشتقاته، المتخذ عمال بأحكام القانون رقم 
 تغيير رسم االستيراد المفروض على القمح اللين و مشتقاته بمقتضى مراسيم.للحكومة ب

 
 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 3المادة 
I- و 3ول ــــــــالفصــام ـــــــ، أحكـ2018ر ـــــــــح ينايــــــالي، ابتداء من فـاتـــــــــــــو التـــــــــــم على النحــــــر و تتمــــــــــتغي 

 164( و 1المكرر ثالث مرات ) 163المكرر مرتين و  163( و 1) 152مكرر( و ال 2)151 و (2) 38
من الجزء الرابع  األول( و كذا عنوان الباب 5) 294و  285( و 1) 284( و 1المكرر مرتين) 166و 

غير المباشرة المصادق من مدونة الجمـارك والضرائب غير المباشرة الراجعة إلدارة الجمارك و الضرائب 
أكتوبر  9) 1397من شـوال  25بتاريخ  1.77.339عليـها بالظهيـر الشـريف المـعتبر بمـــثـابة قانـون رقم 

1977:) 
أو في  هذه المدونةواردة في ال حكاماألما عدا إذا نصت على خالف ذلك  - 3الفصل 
في نصوص  .............................................................................اتفاقات 
 خاصة.
 ألجل تطبيق..............................................................-1- 38الفصل 
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 .ألوامر أعوان الجمارك االمتثاليجب على سائق كل وسيلة نقل  -2
 

 ............... ......................................................خالفا  -1 - 151الفصل 
 بالنسبة للخزينة...................................................................................

 .............................................................................هذا التصريح. -2
في حالة عرض المعدات التي تتجاوز مدة بقائها تحت نظام أعاله و  2استثناء من أحكام  -المكرر 2

دود إلنتاج سلع موجهة للتصدير في ح إما القبول المؤقت ثالثين شهرا لالستهالك و التي تم استعمالها
ممولة أو  نجا  مشاري  موضوع اتفاقيا  استثمار مبرمة م  الحكومةال  إما و منها على األقـــل 75%

 غير قابلة لإلرجاع. بواسطة مساعدا  مالية
 بالعرض لالستهالك؛ ............................................... أ( الرسوم الجمركية

 ...............................................................................ب( 
 )الباقي بدون تغيير(

التحويل تحت  أو نظام.........................................التصدير المؤقت  - 1-152الفصل 
 ، توجه إلى خارج التراب الخاضع من أجل صياغتها أو تحويلها.القبول المؤق  نظام أو مراقبة الجمرك
 التالية : ..................................ال يمكن أن يستفيد  - المكرر مرتين 163الفصل 

، من اإلعفاء الكلي أو الجزئي هذه المدونةبناء على أحكام يجب أن تستفيد المنتجات المحولة،  -
 للرسوم والمكوس المستحقة عند االستيراد؛

 المستوردة ؛ ................................................يجب أن ال يترتب عن اللجوء  -
 )الباقي بدون تغيير(

أحكام بمقتضى  .......................إذا كانت المنتجات  - 1 - المكرر ثالث مرا  163الفصل 
 .........................................، فإن نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك هذه المدونة

 ................ ...........................................................يمكن لتيسير  - 2
 )الباقي بدون تغيير(

 الج ء السادس
 ـمـة الخــاصـةاألنظ

 الباب األول
 نظام تعريفي تفضيلي

م  اإلعفاء  ،أعاله 5 الفصل بمع ل عن أحكامو  3الفصل  ألحكامتستورد خالفا  - 1 - 164الفصل 
 من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم:

 ....................................................................................البضائعأ( 
............................................................................................... 
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لمزارب والمراكب التي تستغلها ا ..........................................................ذ( الوقود 
 ؛وضيعات تربية سمك األحواض

 األبقار و األغنام المستوردة من طرف القوا  المسلحة الملكية أو لفائدتها؛ر( لحوم الدواجن و 

 Exو  Ex 8901.10ام ــة أرقــيــود التعريفــــاص )البنـــضائ  و األشخــبحري للبــنقل الــفن الــس(  

( وكذا المعدا  و اآلال  و األج اء و القط  المنفصلة و Ex 8901.90و  Ex 8901.30و 8901.20
 لتواب  الخاصة بهذه السفن؛ا

الطائرا  المستخدمة في خدما  منتظمة للنقل الجوي العالمي وكذا المعدا  و قط  الغيار المعدة س( 
 إلصالحها؛

 3) 1371شعبان  8لوا م النشر المشار إليها في الفصل األول من الظهير الشريف الصادر في ش( 
  م النشر؛المحدد بموجبه النظام الجمركي للوا (1952ماي 

مخصصة الستكشاف الهيدروكربورا  المعدا  و المواد و المنتجا  القابلة لالستهالك الص( 
المتعلق بالبحث  21-90القانون رقم  ألحكامالملحقة بذلك وفقا  نشطةالتنقيب عنها و استغاللها و لل <و

من  27بتاريخ  1-91-118عن حقول الهيدروكاربورا  واستغاللها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 ؛(1992)فاتح أبريل  1412رمضان 

( األج اء والمنتجا  والمواد واللوا م واألطقم الضرورية لصناعة السيارة السياحية المسماة "السيارة ض
( و العربة السيارة لنقل البضائ  المسماة "السيارة النفعية الخفيفة Ex 87.03)البند التعريفي  االقتصادية"
( و الدراجة النارية المسماة "الدراجة النارية االقتصادية" )البند Ex 87.04ة" )البند التعريفي االقتصادي
( المحددة ممي اتها Ex 87.12( و الدراجة المسماة "الدراجة االقتصادية" )البند التعريفي Ex 87.11التعريفي 

 و مواصفاتها في اتفاقية مبرمة بين الحكومة و الصان  أو الصناع؛

 جازبإنلمقاوالت التي تلتزم السل  التجهي ية والمعدا  واألدوا  المستوردة من طرف أو لفائدة ا( ط

مبرمة مع  اتاتفاقي إطار( درهم في 100.000.000مائة مليون ) مبلغه أو يفوق برنامج استثماري يساوي

القطع المنفصلة واللوازم ؛ و كذلك األجزاء والمذكور ا البرنامج االستثماريذالحكومة، و الالزمة إلنجاز ه

 ؛السل  التجهي ية والمعدا  واألدوا  المخصصة لهااستيراد  عندالمستوردة 

 لتسيير جمعيا  السلفا  الصغيرة؛ حصريا( التجهي ا  و المعدا  المستخدمة ظ
 المعدة خصيصا للشخاص ذوي االحتياجا  الخاصة؛ و الكراسي ذا  المحرك الكهربائي ( السيارا ع

 ؛وراق البنكية األجنبية و كذلك المواد و السل  المخصصة لبنك المغرب وفق المهام المنوطة بهاأل ( غ

 ؛ يو  النفط الخام أو المعادن النفطية المعدة للتصفية ف(
، غا وال، النفاثا  ، بن ينلإلضاءة مكرر ، نفطعادي بن ين ،ممتا  المنتجا  النفطية التالية: وقودق( 

 ؛من النظام المنسق 27صنفة بالفصل باك( الم – )ك  مخفف نفطي و قار ، قارةديقاع ،  يو فيولوال
ك( المعدا  في األرض و معدا  التدريب و الوثائق الواجب استعمالها فقط داخل حظيرة المطارا  الدولية 

و أ والمستوردة من لدن منشآ  النقل الجوي للركاب أو البريد أو البضائ  والتي يمثل مجموع خدماتها من
 ؛على األقل من مجموع الخدما  التي تستغلها  %80إلى تراب خارج المغرب نسبة 

ل( الوثائق والمعدا  في األرض باستثناء المعدا  الال مة لصن  و إصالح أو مراجعة أو تجريب أو 
من  ةفحص أج اء الطائرا  أو مجموعاتها الفرعية أو تجهي اتها و القط  المعدة إلدماجها فيها، المستورد

لدن الشركا  التي تعمل في المساعدة عند توقف الطائرا  والواجب استعمالها خصيصا داخل حظيرة المطارا  
 الدولية.



 2018للسنة املالية  68.17تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

8 
 

 شروط تطبيق هذا الفصل. ...................................................تحدد عند  - 2
أعاله  42ط المقررة في الفصل يخضع لمراقبة اإلدارة وفق الشرو  - 1 - المكرر مرتين 166الفصل 

 لغرض محدد.........................من إعفاء أو وقف استيفاء هذه المدونةكل ما هو مقرر في 
 ......................................................................................وتنتهي 

 )الباقي بدون تغيير(
 فات الجمركية من الطبقة األولى:يعاقب عن المخال - 284الفصل 

 ؛............................................................................أ(  -1
 بعده ؛ 285الفصل  من 1في ...........................................ب( بغرامة 

 14مشار إليها في درهم فيما يخص المخالفة ال 100.000و  80.000( بغرامة تتراوح بين ج
 بعده. 285من الفصل 

 وثائقهاب يتم االحتفاظبغرامة تعادل مجموع قيمة البضائ  موضوع العمليا  الجمركية التي لم  د(
 بعده. 285الفصل  من 15المشار إليها في  ةبة للمخالفسبالن

2- ................................................................................. 
 )الباقي بدون تغيير(

 تشكل المخالفات الجمركية من الطبقة األولى: - 285الفصل 
 بدون تصريح مفصل؛ ............................................مع مراعاة أحكام  -1
2- ......................................................................................... 

............................................................................................. 
 تصريح مفصل....................................................................عدم  -13
 ( أعاله.2)38الفصل  أحكامخرق  -14
 أعاله. 42من الفصل  2خرق أحكام البند  -15

 تشكل مخالفات من الطبقة الثانية : - 294الفصل 
 بدون إذن ؛ ........................................................كل تحويل  -1
2- .............................................................................. 
3- ............................................................................... 
 التملص منهما ؛ ..................................................بصرف النظر  -4
 ...................................... 47( و2) 46( و1) 32خرق مقتضيات الفصول  -5
......................................................................................... 

 )الباقي بدون تغيير(
II- 134و  95الفصلين  أحكام ،2018عوض على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير تنسخ و ت 

المكرر أربع مرات من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الراجعة إلدارة الجمارك و الضرائب غير 
 المباشرة السالفة الذكر:
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 كذا أداءو أعاله و كذا  92أداء الرسوم و المكوس المشار إليها في الفصل  يجب -1 - 95الفصل 
نين بكل وسيلة منصوص عليها في القواالغراما  و المبالغ األخرى المستحقة التي يرج  استيفاؤها لإلدارة 

 الجاري بها العمل، بما في ذلك الطريقة االليكترونية، باستثناء الدف  نقدا.
 .اتجاري اطابع ال تكتسيالتي غير أن األداء يمكن أن يتم نقدا بالنسبة للعمليا  الطارئة  
 يترتب عن كل أداء، تسليم وصل أو أي إثبا  آخر يؤكد هذا األداء.  -2
أو فائدة عن التأخير مطبقة على الرسوم و المكوس تصفى و يؤمر بصرفها و تقبض كل  يادة  -3

 لتحصيل.با من طرف العون المكلف
من  2يمكن أن تعرض لالستهالك وفق الشروط المقررة في  -1–المكرر أرب  مرا   134الفصل  
المكرر  134أدناه، المعدا  والتجهي ا  وأج اؤها وقطعها المنفصلة المشار إليها في الفصل  151الفصل 
 .أعاله

طعها المنفصلة وفق المعدا  والتجهي ا  وأج اؤها وقهذه لالستهالك كذلك يمكن أن تعرض  -2
 .أدناه 151المكرر من الفصل  2الشروط المقررة في 

III-  تتم مدونة الجمـارك والضرائب غير المباشرة الراجعة إلدارة الجمارك 2018ابتداء من فـاتح يناير ،
بتاريخ  1.77.339و الضرائب غير المباشرة المصادق عليـها بالظهيـر الشـريف المـعتبر بمـــثـابة قانـون رقم 

 المكرر كما يلي: 164( بالفصل 1977أكتوبر  9) 1397من شـوال  25
 3خالفا ألحكام الفصل  2,5%تستفيد من رسم االستيراد األدنى بنسبة  – 1 -المكرر  164الفصل 

 : أعاله 5الفصل وبمع ل عن أحكام 
 ، الشباك وآليا  الصيد البحري ؛طعم  و أ( أسماك المورة

 من أخطار التسمم الهوائي ؛ب( أجه ة الحماية 
  ( السل  المستوردة من طرف التعاون الوطني ؛

 ث( السل  المستوردة من طرف الجمعية المدعوة "الهالل األحمر" ؛
 ؛الئحتها بنص تنظيمي المحددةو  لالستعمال الفالحيحصريا المخصصة  و المنتجا  خ( المعدا 

قامة الم  صاري؛د( المعدا  والمواد المخصصة للسقي وا 
 للبحث عن المياه الجوفية واستغاللها ؛ المخصصةذ( معدا  الحفر والسبر 

و  0402.21.19.00و  0402.10.12.00ش( المنتجا  المصنفة في البنود التعريفية أرقام 
Ex1001.90.90.10  القمح الطري المعد لصناعة البسكوي  المستورد خارج أشهر يونيو و(

 ؛ 1701.99.91.99( و أغسطسيوليو  و 
المتعلق  19-94القانون رقم  في كما هي معرفةص( البضائ  المنتجة في المناطق الحرة للتصدير 
من شعبان  24بتاريخ  1-95-1رقم  الشريف بالمناطق الحرة للتصدير الصادر بتنفيذه الظهير

 30%( عند عرضها لالستهالك في التراب الخاض  بنسبة قصوى ال تتعدى 1995يناير  26) 1415
 من رقم المعامال  السنوي عند التصدير.
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 ( المواد و المعدا  و السل  المستوردة من طرف:ض
رقم  ابة قانونـــــالظهير الشريف بمثالمحدثة بلمحاربة أمراض القلب والشرايين  الوطنيةالعصبة  -

 في إطار المهام المنوطة بها؛ (1977أكتوبر  9) 1397من شوال  25الصادر في  334-77-1
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم السرطان المحدثة بداء مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة أمراض  -

 ؛في إطار المهام المنوطة بها ( 1977أكتوبر  9) 1397من شوال  25الصادر في  335-77-1
ة وطــــمؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية و التكوين في إطار المهام المن -
القاضي بإحداث و تنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض  73-00ون رقم ـــــالقان ألحكامقا ـــــها طبـــــب

 11بتاريخ  1-01-197الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  باألعمال االجتماعية للتربية و التكوين
 ؛ (2001 أغسطس)فاتح  1422 من جمادى األولى

 1-93-228رقم  قانون بمثابة معتبر شريف ظهيرب المنشأة سلطان بن  ايد الشيخ مؤسسة- 
 ؛في إطار المهام المنوطة بها ( 1993سبتمبر  10) 1414من ربي  األول  22الصادر في  
 3 في الصادر 1-93-227قانون رقم  بمثابة معتبر شريف ظهيرب المنشأةفران إجامعة األخوين ب -

 ؛ر المهام المنوطة بها في إطا (1993سبتمبر  20) 1414ربي  اآلخر 
رقم  الشريف الصادر بتنفيذه الظهير 12-07رقم  القانونب المنشأة  ايد بن خليفة الشيخ مؤسسة -

  في إطار المهام المنوطة بها؛(2007يوليو   24) 1428 رجب 8 بتاريخ 103-07-1
هير الشريف المجموعة ذا  المنفعة العامة " معهد البحث في داء السرطان المحدث طبقا للظ -

المنظم للمجموعا  ذا  النف  العام و وفقا للمهام الموكولة إليه  08-00المعتبر بمثابة قانون رقم 
بمقتضى نظامه األساسي كما تم  المصادقة عليه بالقرار المشترك لو ير التعليم العالي و البحث 

 2الصادر في  3733-14العلمي و تكوين األطر و و ير الصحة و و ير االقتصاد و المالية رقم 
 .( 2014أبريل  02)  1435جمادى اآلخرة 

 تطبيق هذا الفصل. كيفيا تحدد عند االقتضاء بنص تنظيمي  - 2
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 تعريفة الرسوم الجمركية
  4المادة 

I-  في الجدول أسفله، تعريفة رسوم االستيراد طبقا للبيانات الواردة تغير ، 2018ابتداء من فاتح يناير
 2000ديسمبر  31للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى  25.00قانون المالية رقم ول الملحق بأصل بالجدالمحددة 

كما  (2000يونيو  28) 1421من ربيع األول  25بتاريخ  1.00.241الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 :تم تغييره و تتميمه

 

 مقادير رسم االستيراد المطبق
 2017 ديسمبر 31إلى  

 2018ر فاتح يناي

25% 30% 

II-  4تغير على النحو التالي، تعريفة رسوم االستيراد المحددة بالمادة ، 2018ابتداء من فاتح يناير 
الصادر بتنفيذه  2000ديسمبر  31للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى  25-00( من قانون المالية رقـم  I)البند

(، كما وقع تغييره و 2000يونيو  28) 1421األول  من ربيع 25بتاريخ  1-00-241الظهير الشريف رقم 
 تتميمه:

 

 الوحدات

 التكميلية

 وحدة

الكمية حسب  

 المواصفة

رسم 

 االستيراد
 ترميز حسب النظام المنسق نوع البضائع

منتجات  اللبن ؛ من مشتقة اخرى دسمة مواد من وغیرھا زبد   

 .للدھن قابلة ألبان
04.05     

   00 0405.10  زبدـ    

 1 10    .............أقل........ و وزنا % 84 الدسم نسبة افیھ تكون - - -  2,5 كلغ -

 1 90    غیرها................................................................ - - - 2,5 كلغ -

   ......................................................................      

   ......................................................................      
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 الضرائب الداخلية على االستهالك
  5المادة 

-I  الظهير الشريف من  9من الفصل ت  ، يغير على النحو التالي الجدول2018ابتداء من فاتح يناير
( بتحديد المقادير المطبقة 1977أكتوبر  9) 1397شوال  من 25 الصادر في 1.77.340بمثابـــة قانــون رقم 

على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة االستهالك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع 
 والمصوغات:

 الجــ ء الثانـي

 جداول البضائ  والمصوغا  الخاضعة للمكوس
 المقبوضة من طرف الداخلية على االستهالك

 اإلدارة والمقادير المطبقة
 ـ تحدد .............................................. هذا الفصل: 9الفصل 

 ........................................................................................ (أ
............................................................................................ 

 
 

  ( المكوس الداخلية على االستهالك المفروضة على بعض منتجا  الطاقة وال ف «
 المقادير )بالدراهيم( وحدة التحصيل بيـان المنتجـــات

   الزيوت الخام من النفط أو من المعادن القارية :

......................................................................................   

زيوت من البترول أو من المعادن القارية )غير الزيوت الخامة(؛ محضرات غير 
مذكورة وال هي داخلة في مكان آخر تحتوي في الوزن على نسبة من زيت 

ر تكون هذه الزيوت فيها العنص 70%البترول أو المعادن القارية تفوق أو تعادل 
 األساسي :

  

....................................................................................... ..................... .................... 

   ـ ـ فيول وال :

....................................................................................... ..................... .................... 

   ـ ـ ـ غيره :

 .................... ..................... ..............(..........................................Fo n°7ـ ـ ـ خفيفة )
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 ( :Fo n°2ـ ـ ـ ـ ثقيلة )

ومية المتعلقة بإنتاج الهيآت المكلفة بالخدمة العمالمستعمل من طرف ـ ـ ـ ـ ـ 
قوانين لل طبقالكهربائية نتاج الطاقة الكهربائية أو الشركات ذات االمتياز إلالطاقة ا

 0,00 كلغ 100 ............................................................الجاري بها العمل

 18,24 كلغ 100 ....................ـ ـ ـ ـ ـ غيره.................................................

 .................... ..................... ..............ـ ـ ـ ـ غيره........................................................

....................................................................................... ..................... .................... 

فحم حجري ؛ فحم حجري مكتل، كرة فحمية قابلة لالحتراق صلبة محصل عليها 
 من التعريفة( : 27.01من الفحم الحجري )

  

الهيآت المكلفة بالخدمة العمومية المتعلقة بإنتاج الطاقة المستعمل من طرف ـ 
ين قوانلل طبقالكهربائية نتاج الطاقة الكهربائية أو الشركات ذات االمتياز إلا

 0,00 كلغ 100 ....................................................................الجاري بها العمل

 6,48 كلغ 100 ـ غيره...............................................................................

....................................................................................... ..................... .................... 

   من التعريفة( : 27.13فحم حجري من البترول )مستخرج 

الهيآت المكلفة بالخدمة العمومية المتعلقة بإنتاج الطاقة المستعمل من طرف ـ 
ين قوانلل طبقالكهربائية نتاج الطاقة اكات ذات االمتياز إللكهربائية أو الشرا

 0,00 كلغ 100 ...................................................................الجاري بها العمل

 8,35 كلغ 100 ـ غيره...............................................................................

   

II- 5المادة  أحكامتنسخ ، 2018من فاتح يناير  ابتداء-III  للسنة المالية  48-03من قانون المالية رقم
( 2003ديسمبر  31) 1424ذي القعدة  7بتاريخ  1.03.308، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2004

نفيذه الظهير الشريف رقم در بتاالص 2005للسنة المالية  26-04من قانون المالية رقم  II-5و المادة 
 (.2004ديسمبر  29) 1425ذي القعدة من  16بتاريخ  1.04.255
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 نظام جبائي تفضيلي
 6المادة 
للفترة  25.00( من قانون المالية رقم I)البند  4استثناء ألحكام تعريفة رسوم االستيراد المحددة بالمادة 

بتاريخ  1.00.241فيذه الظهير الشريف رقم الصادر بتن 2000ديسمبر  31الممتدة من فاتح يوليو إلى 
 %  2,5تغييره و تتميمه، يطبق رسم االستيراد بنسبة  تم كما(، 2000يونيو  28) 1421من ربيع األول  25

و المستوردة من لدن مربي األسماك  2309.90.90.82على أغذية األسماك المصنفة بالبند التعريفي رقم 
 طن سنويا. 15000حصة كمية قدرها  و في حدود 2023ديسمبر 31إلى  2018من فاتح يناير و ذلك 

 

 تسوية المتأخرا 

 7لمادة ا

ال يتـــم تحصيل العقوبات و الغرامات و الزيادات و فوائد التأخير و صوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم 
، 2016ر قبل فاتح يناي ي لم يتم أداءهاو التوالمكــــــــوس المستحقــــــة إلدارة الجمـــارك و الضــــرائب غير المباشرة 

 .2019 يناير فاتح قبلبأداء الرسوم و المكوس المذكورة   تلقائيا شريطة قيام الملزمين المعنيين
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  2018للسنة المالية  68.17مشروع قانون المالية رقم
 المدونة العامة للضرائب

 2018للسنة المالية  68.17قانون المالية رقممن مشروع  8الصيغة النهائية للمادة 
 
 

 :2018من مشروع قانون المالية لسنة  8من المادة  Iالبند 
 

 اإلعفاءا  6. - المادة
 .I- دائمة بصفة بالسعر المخفض وفرضها الضريبة من الدائمة اإلعفاءات 

 الدائمة اإلعفاءات - ألف
 : الشركات على الضريبة من كليا تعفى

1°-  .............................................................................................   
  ...............................................................................................  
  ...............................................................................................  
  ...............................................................................................  
  ...............................................................................................  
  ...............................................................................................  

هيئات التوظيف الجماعي العقاري برسم أنشطتها و عملياتها المنجزة طبقا ألحكام القانون رقم  -°31
 1.16.130العقاري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  التوظيف الجماعي بهيئات المتعلق 70.14
 (.2016أغسطس  25) 1437من ذي القعدة  21بتاريخ 

 بعده؛ XI -7يمنح هذا اإلعفاء وفق الشـروط المنصوص عليها في الـمادة 
مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول  -°32

 المرتبطة بها؛المحتملة 
العصبة المغربية لحماية الطفولة، بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة  -°33

 المرتبطة بها؛
الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة بالنسبة لمجموع أنشطتها أو  الجمعيا و  الجامعات -°34

 بها."عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة 
. 

  ...................................................................... تستثنى الهيئات المذكورة غير
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 أعاله، من االستفادة من: 33°و  32°و  31°و  30°و ........................................... 
  ...............................................................................  %100تخفيض  -
-  ................................................................................................  

-   ...............................................................................................  
................................................................................................ ..  

- .IV  التخفيض من الضريبة لفائدة المنشآ  التي تساهم في رأس مال المقاوال  حديثة النشأة المبتكرة
 في مجال التكنولوجيا  الحديثة

تتمت  المنشآ  الخاضعة للضريبة على الشركا  من تخفيض من الضريبة يساوي مبلغ الضريبة المطابق 
 المبتكرة في مجال التكنولوجيا  الحديثة.لمبلغ مساهمتها في رأس مال المقاوال  حديثة النشأة 

السنة المحاسبية التي تم   المستحق برسم ويطبق هذا التخفيض على مبلغ الضريبة على الشركا 
الحاصال   على المنب  في المحجو ة الضريبة مبلغ خاللها المساهمة المذكورة بعد استن ال عند االقتضاء

وعائدا  شهادا  الصكوك وقبل استن ال الدفعا  االحتياطية  الثاب  الدخل ذا  المالية التوظيفا  من
 المؤداة خالل السنة المحاسبية.

و ال يمكن للمبلغ الباقي المحتمل من تخفيض الضريبة الذي لم يتم استن اله أن يكون موضوع ترحيل 
 إلى السنوا  المحاسبية الموالية أو موضوع استرجاع.

 بعده.  XII -7المادة  في عليها المنصوص الشروط وفق لذكرا التخفيض من الضريبة السالف يطبق

( 5الشركا  التي تم إحداثها منذ أقل من خمس ) ذكرها، يراد بالمقاوال  المبتكرة حديثة النشأة السالف
 سنوا  في تاريخ المساهمة و التي:

عن خمسة ( سنوا  المحاسبية األخيرة المختتمة 4يقل رقم أعمالها المحقق برسم األرب  ) -
 دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ؛ سنويا ( درهم5.000.000ماليين )

تمثل تكاليف البحث واإلنماء التي تتحملها في إطار أنشطتها االبتكارية، على األقل نسبة  -
 من تكاليفها القابلة للخصم من حصيلتها الجبائية. 30%

 
  اإلعفاء شروط 7.- المادة

I- .6 المادة في عليه المنصوص اإلعفاء يطبق (I –  "9° -"ألف) لفائدة أعاله  : 
  :واتحاداتها التعاونيا  -ألف

  .............................................................................................. عندما تنحصر  -
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 قامت بتحويلها؛ ................................................................................ أو عندما يقل  -
 التعاونيا  والجمعيا  السكنية  -باء

أال يكونوا خاضعين للضريبة على الدخل برسم  األعضاء المتعاونين أو المنخرطينيجب على 1°- 
 ؛الدخول العقارية أو لرسم السكن ولرسم الخدما  الجماعية بالنسبة للعقارا  الخاضعة لرسم السكن

ال يمكنه كذلك  االستفادة  و  سكنية جمعيا أو ال يجو  ألي عضو أن ينضم إلى عدة تعاونيا  2°- 
 ؛ في عمره من محل مخصص للسكنى في إطار تعاونية أو جمعية سكنية إال مرة واحدة

 في أن يوجهواأو الجمعية في حالة انسحاب عضو ألي سبب كان، يجب على مسيري التعاونية  3°- 
المقر الرئيسي  له التاب  الضرائب مفتش إلى وصل مقابل يسلموا أو بالتسلم إشعار م  مضمونة رسـالـة

للتعاونية أو للجمعية، القائمة المحينة  للعضاء، التي يشهد المودع بمطابقتها للصل، وذلك داخل 
مرفقة بنسخة من تقرير الجمعية  ( يوما من تاريخ المصادقة على القائمة المحينة15) عشر أجل خمسة

 العامة حول أسباب ومبررا  انسحاب العضو من التعاونية أو الجمعية السكنية؛
( سنوا  على األقل 4السكن لسكناه الرئيسية لمدة أرب  ) يجب أن يخصص المتعاون أو المنخرط4°- 

 ؛النهائي االقتناء ابتداء من تاريخ إبرام عقد
 وحدة سكنية فردية.مرب  لكل  ( متر300لمساحة المغطاة ثالثة مائة )ال يمكن أن تتجاو  ا -5°

II-. ............................................................................................................ 
  ..............................................................................................................  

 .. - .VI 6 المادة في الواردة األحكام من لالستفادة (I –  "3° -"باء )الفندقية المنشآت على يجب أعاله  
  ...................................................... أن تدلي مؤسسا  التنشيط السياحي المعنيةو 
 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................  
 .................................................................................................................   
 .................................................................................................................   

XI.-  ....................................................................................................  
 

XII.- 6 من التخفيض من الضريبة المنصوص عليه بموجب أحكام المادة تتوقف االستفادة- IV  لفائدة
المنشآ  التي تساهم في رأس مال المقاوال  حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيا  الحديثة، 

 على استيفاء الشروط التالية:

ألف  مائتيأن يحدد سقف مبلغ المساهمة الذي يخول الحق في التخفيض من مبلغ الضريبة في  -
 ؛ ة مبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثةدرهم بالنسبة لكل مقاولة حديثة النشأ (200.000)

من مبلغ الضريبة المستحقة برسم السنة  30%أال يتجاو  المبلغ اإلجمالي للتخفيض الضريبي نسبة  -
 المحاسبية التي تم  فيها المساهمة؛
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 أن تكون المساهمة في رأس مال المقاوال  المبتكرة المذكورة بحصص مشاركة نقدية؛ -

 المال المكتتب قد تم تحريره كليا خالل السنة المحاسبية المعنية؛أن يكون رأس  -

( سنوا  4أن يتم اإلحتفاظ بالسندا  المقتناة مقابل المساهمة في رأس المال لمدة ال تقل عن أرب  ) -
 ابتداء من تاريخ اقتنائها؛

ال شأة المبتكرة في مجأن يتم إيداع العقد الذي تم  بموجبه المساهمة في رأسمال المقاولة حديثة الن -
التكنولوجيا  الحديثة، في نفس الوق  الذي يتم فيه إيداع اإلقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة 

 .للسنة المحاسبية التي تم  فيها المساهمة

 استفاد  الذي الضريبة من التخفيض مبلغ يصبح الذكر، السالفة بشرط من الشروط اإلخالل حالة وفي
رأسمال المقاوال   في المساهمة خاللها تم  التي المحاسبية السنة في إدراجه ويعاد مستحقا المنشأة منه

 المنصوص وال يادا  الذعيرة بتطبيق اإلخالل حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيا  الحديثة دون
 أدناه." 208 و 186 المادتين في عليها

 
 للضريبة الخاضعة الحصيلة 8 -. المادة

.- I  ...............................................................................................  
 II-. ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  
III - البند في ذلك على منصوص هو كما المحددة للضريبة الخاضعة الحصيلة باعتبار الضريبة تفرض 

I على : أعاله 
 الحالية العادية اإليجارية ........................................... الشفافة العقارية الشركات  -ألف

 المعنية؛ للمحالت
باء -I -7المادة  في عليها المنصوص شروطال تستجيب للالتي  والجمعيا   السكنية التعاونيا  -باء

 .أعاله
 تاريخ في التجارية الملك قيمة المحال  التي يتم تفويتها للعضاء باعتبار تقييم وجب ،و في هذه الحالة

 .أعاله 208 و 186 المادتين في عليها المنصوص وال يادا  الذعيرة بتطبيق اإلخالل دونالبيـ  
IV .- يخص......................................... فيما الضريبة عليه المفروضة األساس يساوي  

 .)الباقي ال تغيير فيه(
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 األعمال وبرقم الضريبة عليها المفروضة بالحصيلة اإلقرار 20 -. لمادةا
I .- يجب على الشركات ..........................................................................  
 .محاسبية سنة كل اختتام ......................................................................... 

 . ............................................................................... اإلقرار هذا يتضمن
وببيان  تنظيمي بنص  ..................  ..................................................... 

 . باعتماد رقم التعريف الموحد للمقاولة و وفق نموذج تعده اإلدارة للمبيعات عن كل زبون
  .....................................................................  الشركات على ذلك إلى باإلضافة يجب

 )الباقي ال تغيير فيه(
 اإلعفاءا  - 57المادة .

 : الدخل على الضريبة من تعفى
- 1° ................................................................................................  

 ......................................................................................................   
 ......................................................................................................   
 ......................................................................................................   

 :العمل عن الفصل مجال في بها المعمول والتنظيمية التشريعية النصوص في المقررة الحدود ضمن7 - °
 ؛التعويض عن الفصل عن العمل أ(

 التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل؛ ب( 
 .العمل عن الفصل حالة الضرر الممنوحة في عن التعويضات و جميع ج(

 من 6) الفقرة) 41 المادة في عليها المنصوص الحدود ضمن ،المشار إليها في ج( أعاله التعويضا تعفى 
 من 14 بتاريخ 1.03.194 رقم الشريف الظهير بتنفيذه ، الصادر65.99الشغل رقم  بمدونة المتعلق القانون
 .(2003سبتمبر  11) 1424رجب 
 - 8°  ...............................................................................................   

 ........................................................................................................   
 ........................................................................................................   
 شهرا (24) وعشرين أربعة لمدة درهم (10.000) آالف عشرة حدود في الشهري اإلجمالي األجر20 - °

 الفترة خالل المحدثة أو التعاونية أو الجمعية المقاولة طرف من والمدفوع األجير تشغيل تاريخ من تبتدئ
 .أجراء (10عشرة ) حدود في 2022 ديسمبر 31 إلى 2015فاتح يناير من الممتدة

 :التاليين الشرطين وفق أعاله إليه المشار اإلعفاء يمنح
  المدة؛ محدد غير شغل عقد إطار في األجير تشغيل يتم أن- 
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في  أو التعاونية أو الجمعية المنشأة تاريخ شروع من ابتداء األوليتين السنتين خالل التشغيل يتم أن -
 .االستغالل

°21 .- ..............................................................................................  
 )الباقي ال تغيير فيه(

 اإلعفاءا  -. 68 المادة
 : الضريبة من تعفى
- I تم كفالة إطار في والمكفول الكافل وبين واألخوات واإلخوة األزواج وبين والفروع األصول بين الهبة 

 15.01 رقم القانون طبقا ألحكام القاصرين، بشؤون المكلف القاضي أصدره أمر على إسنادها بناء
فيما يتعلق بالقيم المنقولة وغيرها من سندات راس ، السالف الذكرالمهملين  األطفال بكفالة المتعلق

 المال والدين. 
II – ......................................................  .......................................  

 )الباقي ال تغيير فيه(
 الدخل بمجموع السنوي اإلقرار 82.- المادة
I .- أدناه، 86 المادة أحكام مراعاة مع الدخل، على للضريبة الخاضعين على يجب .................   

 المبسطة. الصافية النتيجة نظام أو .............................................................  
 :اإلقرار يتضمن أن يجب

°1- ...............................................................................................  
  ...............................................................................................  

° 6 -  ...........................................................................................   
  ...............................................................................................  
  ...............................................................................................  
 و عنوانه و رقم تعريفه الضريبي. ..................................................  

وببيان للمبيعا  عن كل  بون لتطبيقها  المتخذة النصوص اإلقرار........................ يشفع أن يجب
 باعتماد رقم التعريف الموحد للمقاولة و وفق نموذج تعده اإلدارة.

II.-  .....................................................   .........................................  
 )الباقي ال تغيير فيه(
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 الخصم في الحق م  اإلعفاء 92. - المادة
I .- في عليه المنصوص الخصم في الحق من االستفادة مع المضافة القيمة على الضريبة من تعفى 

 :أدناه 101 المادة 
°1 -  ..........................................................................................  .  
 ................................................................................................  .  

  ...............................................................................................  
  ...............................................................................................  
محمد  مؤسسة طرف المقتناة وكذا العمليا  المنج ة من والخدما  والتجهي ا  والسل  المواد – °49

 الخامس للتضامن و فق المهام المنوطة بها؛
  ...............................................................................................  
المواد و السل  و التجهي ا  و الخدما  المقتناة و كذا الخدما  المقدمة من طرف "معهد البحث  - °51

المتعلق بتأسيس المجموعا  ذا  النف  العام  08-00طبقا للقانون رقم في داء السرطان" المحدث 
 ،(2000ماي  19) 1421صفر  من 15 بتاريخ 1.00.204رقم  لظهير الشريفالصادر بتنفيذه ا

 ".وذلك وفقا للمهام الموكولة إليه
 

 المخفضة األسعار 99.- المادة
 في المدونة العامة للضرائب( المنصوص عليهااالحتفاظ بالصيغة األصلية )
 
 

 الخصم في الحق من المستثناة العمليا  106 .- ةالماد

I - على المترتبة الضريبة الخصم في الحق تخول ال : 
°1- ............ ....................................................................................   

  ...............................................................................................  
 في المدونة العامة للضرائب( المنصوص عليها)االحتفاظ بالصيغة األصلية  -°7
................................................................................................... 
II - ............................................................................................ 
III - ............................................................................................ 

 )الباقي ال تغيير فيه(
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 اإلعفاءا  123 .- المادة
 : االستيراد حين المضافة القيمة على الضريبة من تعفى

°1 - .. ..........................................................................................  
  ...............................................................................................  
  ...............................................................................................  
السل  والتجهي ا  الرياضية المعدة لتسليمها على سبيل الهبة إلى الجامعا  الرياضية أو إلى  -°55

 المنظمة بالقانون رقمالجامعة الوطنية للرياضة المدرسية أو إلى الجامعة الوطنية للرياضا  الجامعية، 
بتاريخ  1-10-150بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق  09-30
 (؛2010أغسطس  24)  1431من رمضان  13

 

المواد و السل  و التجهي ا  الضرورية للنشطة التي يقوم بها "معهد البحث في داء السرطان"  -°56
 و ذلك السالف الذكر، المجموعا  ذا  النف  العامالمتعلق بتأسيس   08-00بقا للقانون رقم طالمحدث 

  وفقا للمهام الموكولة إليه.
 

 إجراءا  اإلعفاءا  -124المادة 
I- 92و    ........ بالمـواد  عليهـا المنصوص اإلعفاءات تحدد – I- °..........(46 48°و  47°و 
 .. ... أعاله( 56°و  50°و 49°و  48°و  °45)...................و  123و IIو( 51°و 49°و 
 .....................................................  

 )الباقي ال تغيير فيه(
 

 اإلعفاءا -129المادة 
 :تعفى من واجبات التسجيل

I -)...( 
II -)....( 
III -)....( 
IV.- باالستثمار المحررا  المتعلقة: 

  ..................................................................................................   
  ................................................................................................ . 
 (؛ 2010ديسمبر  13.) ............................................. والزيادة. التأسيس عقود -°22
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 المجموعا  ذا  النف  االقتصادي المنج ة عنأو الشركا   رأسمال في وال يادة التأسيس عقود -°23
نقدية مجردة أو إدماج ديون في حساب جاري للشركاء أو إدماج أرباح أو  مشاركة حصص طريق

 احتياطيا ؛
الشركا  أو المجموعا  ذا   رأسمال تأسيس تستفيد كذلك من اإلعفاء من واجبا  التسجيل، عقود

 للحصص مراقب قبل عينية مجردة تم تقييمها من مشاركة حصص طريق المنج ة عنالنف  االقتصادي 
 تثقل التي الخصوم باستثناء الحسابا  ، مراقبي مهام ممارسة لهم المخول األشخاص بين من اختياره يتم
 منها المتكونة األموال طبيعة حسب وذلك بعوض الملكية نقل لواجب خاضعة الحصص والتي تبقى تلك

 النف  ذا  المجموعة أو للشركة المقدمة الحصص مجموع في عنصر كل ألهمية اعتبارا و الحصص
 ؛االقتصادي

عقود اقتناء أراض فضاء معدة لبناء مؤسسا  فندقية، م  مراعاة الشروط المنصوص عليها  -°24
 أدناه؛ VII -130في المادة 

 وعن االقتصادي النف  ذا  المجموعا  في الحصص بعوض أو بدون عوض عن التخلي -°25
 ؛أعاله II-61 و 3-°3 في المادتين إليها تلك المشار غير الشركا  في المشاركـة حصص أو األسهـم
 المعنية، األموال طبيعة حسب بعوض، الملكية نقل لواجب يخض  السابقة، الفقرة أحكام من استثناء
 أو الحصص عـن لشـركــة، أو االقتـصـادي النفـ  ذا  لمجمـوعـة عينـيـة أمواال قدم الذي الشريك تخلي

 المذكورة؛ األموال تقديم تاريخ من سنوا  (4) أرب  أجل داخل المذكورة للموال الممثلة األسهم
والمحررا  التي تنقل بموجبها بدون عوض وبكامل ملكيتها من رسوم التسجيل المنقوال   العقود -°26

والعقارا  التي توجد في ملكية الوكالة المغربية لتنمية االستثمارا  والمرك  المغربي إلنعاش الصادرا  
 .لصادرا ومكتب األسواق والمعارض بالدار البيضاء إلى الوكالة المغربية لتنمية االستثمارا  وا

V.- ............................................................................................  
 )الباقي ال تغيير فيه(

 
 شروط اإلعفاء -.130المادة 

 ...............................................................................................  
 ...............................................................................................  
 ...............................................................................................  

VI.- . ........................................................................................  
VII.-  129اإلعفاء المنصوص عليه في المادة يتوقف منح(-IV°24 أعاله على استيفاء الشروط )

 التالية:



 2018للسنة املالية  68.17تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

24 
 

 من ابتداءسنوا   (6ستة ) أقصاه أجل داخل بناء المؤسسة الفندقية عمليا  بإنجا  المالك الت ام -
 تملك األرض الفضاء؛ تاريخ

ن المجردة التسجيل واجبا  يجب على المالك، ضمانا ألداء - التي   وال يادا  الذعيرة الحال، اقتضى وا 
رسميا وفق الشروط  أعاله، أن يقدم للدولة رهنا إليه بااللت ام المشار قد تصبح مستحقة عندما ال يتقيد

 باء أعاله؛ -IIالمنصوص عليها في والكيفيا  
 ؛ مسلمة من طرف السلطة المختصة بشهادة المطابقة  الفندقية لمؤسسةا دالءإ بعد إال الرهن يفتك ال -
يجب االحتفاظ ضمن أصول المقاولة المالكة، باألراضي المقتناة والبناءا  المنج ة لمدة ال تقل عن -

 .( سنوا  ابتداء من تاريخ بداية االستغالل10عشر )
 
 بالتسجيل المكلفين الضرائب مفتشي الت اما  138.- لمادةا

 - I .................................................................... ............... 
- II .................................................................... ............... 
- IIIأن التعاونية أو الجمعية السكنية قد  يتحققواأن  بالتسجيل المكلفين الضرائب مفتشي على يجب
 بالت اماتها أوف أدناه وأنها  148بالتأسيس وفق الشروط المنصوص عليها في المادة  تصريحاأودع  
 .باإلقرارا  قبل تسجيل أي عقد مقدم من لدنها المتعلقة

 
 مشتركة الت اما  139. - المادة
-. I ..................................................................................................  
.II- ................................................................................................ . 
III.- ................................................................................................ . 
IV- شخص أي أو الموثقين أو العدول على يتعين تفويتهما أو عقار أو أصل تجاري ملكية نقل حالة في 

 :أنتوثيقية  مهام يمارس آخر
والرسوم المثقل بها  الضرائب حصص أداء تثبت التحصيل مصالح من مسلمة لهم بشهادة باإلدالءيطالبوا  -

 إل امهم طائلة تح  و ذلك السابقة،  السنوات وكذا أو تفويته، انتقال ملكيته فيها تم التي السنة برسم العقار
 العقار ؛للضريبة بأداء الضرائب والرسوم المثقل بها  الخاض  م  التضامن وجه على

ل رسم أو رقم القيد في سج رقم التعريف الموحد للمقاولة في عقد انتقال الملكية أو عقد التفوي يضمنوا  -
ة فوذلك تح  طائلة رفض تسجيل العقود التي ال تتضمن األرقام السالالجماعية،  الخدمات رسم و السكن

 . الذكر من طرف مفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل
V.-  .................................................................................................  

 )الباقي ال تغيير فيه(
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  ........................................................... التوقف أفضى إذا - II -.150. مادة ال
 .له المخولة .................................. 

 ................................................................................ المصفي على يجب
 .................................................................................................. 
 شهرا؛ (12اثنى عشر)  .................................................................... خالل -
  ............................................................. يوما   (45)واألربعين الخمسة خالل -

الممسوكة  المصفاة، للشركة المحاسبية الوثائق فيه المحفوظة المكان اإلقرار هذا في ويبين.،.............
 " .حامل معلوماتي، و إذا تعذر ذلك على حامل ورقي على

 
 الجدول طريق عن التحصيل -.172المادة 

 : الجدول طريق عن الشركات على الضريبة تفرض
-  ..............................................................................................   
   ................................................................................. فرض حالة في -
 أدناه. 229 و  ........................................  

 ( درهم. "100عن مائة ) مبلغها يقلغير أنه، ال يتم إصدار الضريبة اذا كان 
 
  المنب  في الحج  طريق عن التحصيل  174. -المادة
 - .Iحكمها في المعتبرة والدخول األجور دخول 

 خالل ........................................................................  يجب أن تدفع الضرائب
التابع له الموطن الضريبي للشخص أو محل المؤسسة الذي تولى الحجز،  قابض إدارة الضرائبشهر معين إلى 

 وذلك خالل الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز.
 . ........................................................................... حالة تحويل الموطن و في

 لشهر الوفاة.  ............................................ 
  ............................................................................... و تشفع كل دفعة بقائمة

 .و مبلغ الضريبة المحجوزة منها. ..................................................................... .
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تابعين إلى المحاسبين ال مباشرةو تدفع مبالغ الضريبة التي تحجزها اإلدارات والمحاسبون العموميون  
شفع وشر حجزها خالله، و تعلى أبعد تقدير داخل الشهر الموالي للشهر الذي ب للخ ينة العامة للمملكة

 .موجز كل دفعة ببيان
 -.II  ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  
 )الباقي ال تغيير فيه(

 
 باالستخالص األمر و الجدول طريق عن التحصيل 175.- المادة
-.I بتحصيلها أمر إصدار طريق عن للضريبة الخاضعين على الدخل على الضريبة تفرض : 
بمجموع الدخل برسم دخولهم المهنية  سنوي قرار إبإيداع مل مين للضريبة الخاضعون يكون عندما -

 ؛ أو معفيين من اإلدالء باإلقرار السالف الذكر المحددة حسب نظام الربح الج افي
 للضريبة الضريبي للخاضعين الموطن له التابع الضرائب إدارة قابض إلى تلقائيا الضريبة أداء عدم عند-

 بالمغرب؛ المختار الضريبي الموطن أو بالمغرب لمؤسستهم الرئيسي المقر أو
   ........................................................ تلقائية بصورة الضريبة فرض حالة في- 
  أدناه. 229 و 228 و ...................................................................  

   ...................  ....................... حالة في الفور على مستحقا الضريبة مجموع يصبح
 للسنة الفارطة. .......................................................  

 ( درهم.100عن مائة ) مبلغها يقلغير أنه، ال يتم إصدار الضريبة إذا كان 
 

II.- تفرض الضريبة ..................................................................................  

 تغيير فيه()الباقي ال 
 

 اإليرادا  قائمة طريق عن الضريبة تحصيل 177.- المادة
  .................................................................  الضرائب إدارة مأمورو يحرر
 الغرض. لهذا من لدنه المفوض الشخص أو ..............  

 ( درهم. "100عن مائة ) مبلغها يقلغير أنه، ال يتم إصدار الضريبة إذا كان 
 

 
 الشركا   على للضريبة بالنسبة التضامن 180.- المادة
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I -   .......................................................................................  
- II  ..........................................................................................   
- III   .......................................................................................  

IV - التضامن م  التعاونيا   وجه على نيلن مسؤو ين و المنخرطيالمتعاون جمي  األعضاء  يبقى
باء  -I-7عليها في المادة   المنصوص في حالة عدم احترام أحد الشروط الجمعيا  السكنية و

 .بها المتعلقة وال يادا  الذعائر عن االقتضاء، وعند المستحقة، الضريبة عن أعاله 
 
 التضامن بالنسبة لواجبا  التسجيل وواجبا  التمبر والضريبة الخصوصية على المركبا  -.183المادة 
 .....................................................................................-ألف.
 التضامن بالنسبة لواجبات التمبر -باء.

........................................................................................ 

........................................................................................ 
ة لخاصة المكلفأصحاب إعالنات اإلشهار ومستغلو قاعات العروض السينمائية أو الهيئات العامة أو ا -

 ؛والمواق  االلكترونيةبإدارة أو بيع الفضاءات اإلشهارية على الشاشة 
 وبصفة عامة...................................................................................... -

 )الباقي ال تغيير فيه(
 االطالع بحق المتعلقة للحكام المخالفا  عن الج اءا  185.- المادة
I .- تهديدية  تفرض غرامة .................................................................  
 ............................................................................................  
 .باالستخالص األمر أو ..................................................................... 

-. II عن كل حساب، على الهيئا  المشار ( درهم 20.000) عشرون ألف قدرهاغرامة  تفرض
ناقصة أو غير  التي ال تدلي بالمعلوما  المطلوبة أو تدلي بمعلوما V  -214إليها في المادة 

 كافية.
 

 الج اءا  المترتبة على عدم االحتفاظ بالوثائق المحاسبية  -المكررة  185المادة 
  ...................................................................... .دون اإلخالل بتطبيق 

 بالوثائق المحاسبية أو نسخ   .................  ............................................ 
 أدناه. 211طبقا ألحكام المادة  على حامل معلوماتي، و إذا تعذر ذلك على حامل ورقي منها
  ....................................................  ............................................... ويتم 
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 (فيه تغيير الالباقي (
 

 المراقبة حق 210.– المادة
 .و الرسوم الواجبات ............................................................ الضرائب إدارة تراقب

   ............................................ ..……………للضريبة الخاضعين على يجب ،هذه الغايةل
. 

   ...........  المأمورين إلىورقي و على حامل معلوماتي  حامل على المحاسبية الوثائق جميع...........
 .........................................................  ............................................  
 .........................................................  
 .........................................................  ............................................  

ذكرهما جزء من  السالف عدم تقديم على حامل معلوماتي، و إذا تعذر ذلك على حامل ورقيفي حالة 
 نهاية فترة المراقبة. ..........................  ........ المحاسبية و أوراق اإلثبات المنصوص الوثائق 

 .بالضريبة المتعلقة الطعون في ............................................................ ال يمكن 

من الخاضعين للضريبة المذكورين أعاله تقديم  .....................................  الضريبية لإلدارة
 العمل. ................................ الفاتورات و الدفاتر  حامل ورقي وعلى حامل معلوماتي،على 

 هذا الحق. ......................................................................   .... الخاضعينفيما يخص 

بما حامل على أي  و الوسائل نسخ منجزة بكل على الحصول يطلبوا أن أعاله المذكورين للمأمورين يجوز
  ............................................  ..............  للوثائق المتعلقة الحامل المعلوماتي، هفي

 (فيه تغيير الالباقي (
 المحاسبية بالوثائق االحتفاظ 211. - المادة
 المنبع في الضريبة بحجز المكلفين االعتباريين أو الذاتيين األشخاص وكذا للضريبة الخاضعين على يجب

ذا  المفروضة فيه الضريبة عليهم المكان في سنوات (10) عشر طوال يحتفظوا أن على حامل معلوماتي، وا 
 .العمل بها الجاري  .................................... بنسخ فاتورا  البي  تعذر ذلك على حامل ورقي

 من سبب أليأو هما معا  على الحامل الورقي أو المعلوماتيالمحتفظ بها  المحاسبية الوثائق ضاعت إذا
للضريبة أن يخبروا بذلك مفتش الضرائب حسب الحالة التابعة له محل  الخاضعين على وجب األسباب،

موطنهم الضريبي أو مقرهم االجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم 
ين ثالثيمدد هذا األجل إلى  .يوما الموالية للتاريخ الذي ال حظوا فيه ضياعها (15داخل الخمسة عشر )

 يوما في حالة القوة القاهرة. (30)
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 كيفية التبليغ  -.219المادة 

I .– يتم التبليغ ................................  ...................................................  
 الظرف المذكور. ..............................................................................  
II .-  يمكن مباشرة عملية التبليغ الواردة في البندI  في  موا ي، بشكلأعاله ، بالطريقة اإللكترونية

 أعاله. X – 145العنوان اإللكتروني المدلى به لإلدارة الجبائية من طرف المل م  المشار إليه  في المادة 
 

 الضرائب لتصحيح العادية المسطرة 220.– المادة
 I.- ............................................................................................  
  ...............................................................................................  
  ...............................................................................................  

 -.VI الناتجة عن الضرائب المفروضة: ................................................. على حررت 
- .................................................................................................   
-  ................................................................................................   
 -  ................................................................................................   
 - .................................................................................................  

 ؛مسطرة التصحيح .........................................................  للتصحيحات بالنسبة -
 
على اإلقرارا  أو الحصيلة يكون لها تأثير و  أدناه 221لعمليا  المشار إليها في المادة ا تتمعندما  -

هذه الحالة، يقوم المفتش بفرض الضرائب باعتبار األسس  في و .الجبائية خالل مسطرة تصحيح الضرائب
 المبلغة إلى الخاض  للضريبة في رسالة التبليغ الثانية المذكورة.

 - .VII  ..........................................................................................  
 ..................................................................................................   
  ..............................................................................  

- VIII الغية التصحيح مسطرة تكون : 
 معا هما أو للضريبة الخاضع ميثاق أو باألمر المعنيين إلى بالفحص اإلشعار تبليغ عدم حالة في - 

 ؛أعاله (األولى )الفقرة I – 212المادة  في عليه المنصوص األجل داخل
  ................................................................................. حالة عدم تبليغ جواب المفتش في -

 (فيه تغيير ال)الباقي  
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 الضرائب السريعة لتصحيح المسطرة -.221 المادة
I. – بتصحيح ..................................  .......................  إذا الحظ مفتش الضرائب: 
 
لي أو ك المشمولة بالتقادم في حالة تفويت الحصيلة الخاضعة للضريبة عن فترة النشاط األخيرة غير -

أو انقطاع كلي أو ج ئي عن م اولة نشاطها للمنشأة األصول المجسدة أو غير المجسدة  ج ئي لعناصر
 ؛جديد اعتباريشخص  ......................  ..............................  وكذا في حالة تسوية

-  ...............................................................................................  
-  ...............................................................................................  
 أو  عن مزاولة نشاطهمأو ج ئيا كليا  الذين ينقطعون ............................. المبالغ المحجوزة -

 ؛ آتهملمنش .................................  ................................. بتحويل الذين يقومون
  ..................................................................... الضرائب المفروضة من قبل -
 لصول المجسدةل كلي أو ج ئي في حالة تفويت ..................................................  

 ؛عن مزاولة نشاطها اأو ج ئي اكلي هانقطاعأو اأو غير المجسدة للمنشأة 
 حالة التوقف المؤق  عن م اولة و رقم األعمال للفترة غير المشمولة بالتقادم  في جبائيةالحصيلة ال -

 المكررة مرتين أعاله. 150النشاط المنصوص عليه في أحكام المادة 
  ................................................................................ وفي هذه الحاالت

  ...............................................................................................  
  ...............................................................................................  
  ...............................................................................................  
 
 

 - .IVالغية التصحيح مسطرة تكون : 
 داخل معا هما أو للضريبة الخاضع ميثاق أو باألمر المعنيين إلى بالفحص اإلشعار تبليغ عدم حالة في -

  ؛أعاله األولى( )الفقرة I – 212المادة  في عليه المنصوص األجل
  ..................................................................... عدم تبليغ جواب المفتش حالة في- 

 )الباقي ال تغيير فيه(
 

 التقادم بآجال متعلقة عامة أحكام 232.- المادة 
- .I ..............................................................................................  
  ...............................................................................................  
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  .............................................................................................  
-.VI الممتدة الفترة طوال التقادم يوقف : 

 الطعون في للنظر الوطنية الضريبة أو أمام اللجنة لتقدير المحلية اللجنة أمام الطعن تقديم تاريخ من -
عن اللجان  الصادر المقرر تبليغ لتاريخ الموالي أشهر (3) الثالثة أجل انصرام غاية إلى بالضريبة المتعلقة

 المذكورة؛
 تبليغ لتاريخ الموالي أشهر (3) الثالثة أجل انصرام غاية إلى القضائي الطعن تقديم تاريخ منو  -

 .أعاله 220من المادة  VI البندم  مراعاة ا، الحكم أو القرار القضائي الحائ  لقوة الشيء المقضي به

.VII- ............................................................................................  
- .VIII أعاله إليها المشار التقادم بآجال المتعلقة األحكام من استثناء :  

-1° ................................................................................................................  
 .............................................................................................................  
 .............................................................................................................  

°16- ..................................................................................................  
 على المستحقة بها المرتبطة وال يادا  الذعيرة كذا و الواجبا  جمي  حاال تستحق و تصدر -17°

 التقادم. أجل تم انقضاء ولو أعاله، ةمكرر ال 150 المادة ألحكامللضريبة المخالفين  الخاضعين
IX. -   ..........................................................................................  

 )الباقي ال تغيير فيه(
 

 دخول حي  التطبيق وأحكام انتقالية –. 247المادة 
I  .-  ............................................................................................  
 ..................................................................................................  
 ..................................................................................................  
 ..................................................................................................  

XXVI -  ........................................................................................  
XXVII –  أن تقوم بإيداع  2017دجنبر  31يجب على التعاونيا  والجمعيا  السكنية التي أنشأ  قبل

بمطبوع نموذجي تعده اإلدارة يتضمن بيانا  عن مشاريعها السكنية  مرفقةقوائم األعضاء المنخرطين فيها 
 .2018يونيو  30وذلك قبل 

 

 اإلعفاءا   260 -المادة
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  : الضريبة من تعفى

  .................................................................................................  

  .................................................................................................  

  .................................................................................................  
  : للدولة المملوكة التالية العربا  -13°

  .................................................................................................  

  .................................................................................................  

  .................................................................................................  
 كيلوغرام ؛ 3.000األقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة  ......................العربات المسجلة -
العربا  المملوكة لبنك المغرب التي يفوق مجموع و نها م  الحمولة أو الحد األقصى لو نها م   -

 كيلوغرام المعدة لنقل األموال و القيم؛ 3.000الحمولة المجرورة 

14°-  ...........................................................................................   

 )الباقي ال تغيير فيه(
 
 
 
 
 
 

 2018من مشروع قانون المالية لسنة  8من المادة  IIالبند 
 

 بنسبة االسترداد اإلقرار   - .المكررة  113المادة 
بخصم الضريبة على القيمة  يقومون الذين المضافة القيمة على للضريبة الخاضعين على يجب 

 الشهرين انصرام قبل أن يودعوا، أدناه المكررة مرتين 125المادة  بأحكام عمال المضافة غير الظاهرة
 بنسبة االسترداد محررا إقرارا لها، التابعينللضرائب  المحلية بالمصلحة المحاسبية للسنة المواليين

  .الضرائب إدارة طرف من معد مطبوع في
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المكررة مرتين  125في المادة  عليها نسبة االسترداد المنصوص المذكور اإلقرار يتضمن أن يجب
 السنة خالل يطبقونها المحتسبة انطالقا من العمليا  المنج ة برسم السنة المحاسبية السابقة، التي

 .المذكورة النسبة لتحديد المستعملة اإلجمالية والعناصر الجارية
 
 الخدما  االلكترونية -المكررة. 169 المادة
الطلبا  و الشهادا  و الخدما  األخرى التي يطلبها الخاضعون للضريبة برسم  اإلدالء و تسليم يتم

 الضرائب و الواجبا  و الرسوم المنصوص عليها في هذه المدونة بطريقة إلكترونية." 
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 التحصيل وصوائر والغراما  وال يادا  الذعائر إلغاء
  10المادة 

I- والرسوم والواجبا  المتعلقة بالضرائب التحصيل وصوائر و ال يادا  والغراما الذعائر  تلغى 
و  و كذا تلك التي تم حذفها أو إدماجها في هذه المدونةفي المدونة العامة للضرائب  المنصوص عليها

 والرسوم والواجبا  للضرائب األصلي المبلغ يتضمن 2016يناير فاتح بالتحصيل قبل أمر شأنها في الصادر
 شريطة مستخلصة، غير 2017 ديسمبر 31 غاية إلى ظل  والتي لمذكورةالمدونة ا في عليها المنصوص

فاتح  قبل والرسوم المذكورة  والواجبا  الضرائب أصل بتسديد تلقائيا المعنيون للضريبة الخاضعون يقوم أن
 .2019يناير 

 القابض طرف من أو الضرائب إدارة قابض طرف من أعاله إليها المشار اإللغاءا  تلقائيا وتطبق
 مسبق طلب تقديم دون أعاله المشار إليها والرسوم والواجبا  الضرائب ألصل عند التسديد الكلي المختص

 .باألمر المعني للضريبة الخاض  طرف من

 المتعلقة التحصيل وصوائر وال يادا  و الغراما الذعائر  إلغاء موضوع تكون أن يمكن ال أنه غير
 مسطرة موضوع كان  والتي أعاله األولى الفقرة في عليها المنصوص والرسوم والواجبا  بالضرائب
 بإصدار مقرون مكتوب صلح إبرام إلى ،2018فاتح يناير  قبل أفضى، الضريبة فرض ألساس تصحيح
لى التاريخ هذا قبل للضريبة السالف ذكرها  التحصيل وصوائر وال يادا الذعائر  لهذه كلي أو ج ئي أداء وا 

 خالل السنوا  الموالية.

 غاية إلى المستخلصة غير التحصيل وصوائر وال يادا  والذعائر بالغراما  فقط للمدينين بالنسبة أما
 وال يادا  والذعائر الغراما  هذه من % 50 قدره تخفيض من االستفادة فيمكنهم ،2017ديسمبر 31

 .2019يناير  قبل فاتح المتبقية  %50 أداء شريطة والصوائر
 

-II   والذعائر وفوائد التأخير وصوائر تحصيل ديون الدولة غير الجبائية والجمركية تلغى ال يادا
بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، التي تم إصدارها  15.97من القانون رقم  2المادة  فيالمشار إليها 

ة، غير مستخلص 2017ديسمبر  31والتي ظل  إلى غاية  2016بواسطة أوامر للمداخيل قبل فاتح يناير 
 .2019شريطة أن يقوم المدينون المعنيون تلقائيا بتسديد أصل هذه الديون قبل فاتح يناير 

 

اإللغاءا  المشار إليها أعاله من طرف محاسب الخ ينة المختص عند تسديد أصل  تلقائياوتطبق 
 مر.عني باألديون الدولة غير الجبائية والجمركية المشار إليها أعاله، دون تقديم طلب مسبق من طرف الم
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ديسمبر  31بالذعائر وال يادا  وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى  فقطكما يستفيد المدينون 
 ، من اإللغاء الكلي والتلقائي لها.2017

ديون التحصيل المتعلقة بال غير أنه ال يمكن أن تكون موضوع إلغاء، ال يادا  وفوائد التأخير وصوائر
السالف الذكر، المشار إليها أعاله والتي كان  موضوع مسطرة  15.97المنصوص عليها في القانون رقم 

تحصيل جبري أسفر عن تحصيل كلي أو ج ئي لتلك ال يادا  وفوائد التأخير وصوائر التحصيل خالل سنة 
2017. 
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 الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات والغرف المهنية 
 

 أحكام مختلفة
 

 المكررة  10المادة 
 

، الصادر  2016للسنة المالية  15-70من قانون المالية رقم  المكررة  9تغير وتتمم، على النحو التالي، أحكام المادة   
 (:2015 ديسمبر 19) 1437ربيع األول  7، بتاريخ  1.15.150بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 
"I .-  :بغض النظر عن كل األحكام المخالفة، ال يترتب أداء أي واجبات أو ضرائب أو رسوم على 

 لكل جهة؛…………………وبنفس القيمة للممتلكات النقل بدون عوض -"

 واألقاليم؛…….…………بدون عوض وبنفس القيمة للبناياتالنقل  -"

بدون عوض وبنفس القيمة للعقارات والممتلكات عند عملية نقل الملكية من الجماعات الحضرية النقل  -"
 والقروية إلى الجماعات. "

 
"II.-   ملكيتهاتنقل بدون ِعَوض وبكامل حقوق………………………… 

 
 )الباقي ال تغيير فيه(

 
 مدونة تحصيل الديون العمومية

 11  المادة
 

مبثابة مدونة حتصيل الديون  15.97من القانون رقم  122أحكام املادة ،  2018ابتداء من فاتح يناير  تتمم على النحو التايل،
كما مت تغيريها  ، ( 2000ماي  3 )1421من حمرم  28بتاريخ  1.00.175الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  ،العمومية
 :وتتميمها
 ميكن ................................................................................... -.122"املادة 

 عاله."أكررة.......... امل 25و  23و  21صوص عليها يف املواد ...........املن............................"..
 

 تحفيز التشغيل

 12  المـــادة

 

 ، 2015 املالية للسنة 100.14 رقم املالية قانون من 7 املادة أحكام ،2018يناير فاتح من ابتداء التايل، النحو على وتتمم تغري
 ( :2014ديسمرب  (24  1436اأول  ربيع فاتح بتاريخ 1.14.195 رقم الشريف الظهري بتنفيذه الصادر
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( درهم، 10.000آالف ) عشرة "حدود يف إمجايل شهري وبأجر املدة حمددة غري .......................... تستفيدI. -7.- "املادة 
 : "التاليني الشرطني ................................ الدولة حتمل من

 ؛ 2022 ديسمرب 31 و 2015 يناير فاتح بني ما املمتدة الفرتة خالل التعاونية أو معية أو اجل املقاولة حتدث أن -"

 .اجلمعية أو التعاونية أو املقاولة استغالل تاريخ من تبتدئ ..................... تشغيل يتم أن -"

 .( أجراء10)  عشرة حدود يف .......................................... "وتستفيد

"II.- يتعني ................................................................................. 

 

 ).فيه تغيري ال الباقي(
 

 
 الرسم المفروض على عقود التأمین

 المكررة 12المادة 
 

بالمرسوم رقم  IIمن الجزء الثالث من الملحق  XI، أحكام البند  2018تغير وتتمم على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 
( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل 1958ديسمبر  24) 1378من جمادى اآلخرة  12الصادر في  1151-58-2

 والتنبر ، كما تم تغييره وتتميمه:
 II"الملحق 

 "الرسم المفروض على عقود التأمين
 "الجزء الثالث

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

"XI  .– ............................................ ألف " يستوفى " 
 ( .2004أبريل  21" .............................................. )

 كما يلي :   %20"باء" ترصد حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين في حدود نسبة -"
المرصدة للجهات" المحدث لفائدة "الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب  18%–"

 ؛"...................................................................المكلف بالمالية
للسنة  70.15ة رقم يمن قانون المال 20لفائدة "صندوق التضامن بين الجهات" المحدث بموجب المادة  2% –"

 (.2015ديسمبر  19) 1437ربيع األول   7بتاريخ  1.15.150، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2016المالية "
 كما يلي :  % 80"ويرصد الباقي 

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

 )الباقي ال تغيير فيه(
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II  - الموارد المرصدة 
 المـوارد المـرصـدة للجهـات

 13 المــادة
 

الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  ،باجلهاتاملتعلق  111.14رقم  التنظيمي من القانون 188املادة  تطبيقا أحكام 
من حصيلة  % 4 نسبة 2018ترصد للجهات عن السنة املالية  ،( 2015يوليو  7) 1436من رمضان  20بتاريخ  1.15.83

 الضريبة على الشركات.
 14المــادة 

 2018، ترصد للجهات عن السنة املالية 111.14رقم  التنظيمي املشار إليه أعاله من القانون 188تطبيقا أحكام املادة  
 من حصيلة الضريبة على الدخل. % 4 نسبة

 

 تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة
 بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة 

 15 المــادة
مع مراعاة أحكام قانون املالية هذا، املبالغ املرصدة يف ميزانيات مرافق الدولة املسرية بصورة  2018تثبت خالل السنة املالية  

 .2017ديسمرب  31مستقلة واحلسابات اخلصوصية للخزينة املفتوحة بتاريخ 
 

 بصورة مستقلة ةمسير اللدولة ا مرافق
 

 بصورة مستقلة ةمسير اللدولة افق احذف مر 
 16 المــادة

 
 التالية:بصورة مستقلة  ةفق الدولة املسري امر  ،2018ابتداء من فاتح يناير  ذف،حت
 ؛"تنظيم الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر اأمم املتحدة حول التغريات املناخية" -
 ؛"الرباط –األمير موالي عبد اهلل  المركب الرياضي" -
 "؛المركب الرياضي لفاس" -
 ."السياحة الثقافية للشباب مصلحة" -
 

انية العامة إىل امليز  ةاملذكور بصورة مستقلة  ةفق الدولة املسري امر  اتاملسجل يف ميزاني 2017ديسمرب  31يدفع الرصيد الباقي إىل غاية 
 "موارد متنوعة". 70طبيعة املورد  8100، املصلحة  1.1.0.0.0.13.000ويدرج يف املداخيل بالفصل 
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 الخصوصية للخزينةالحسابات 

 

 "تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى "صندوق التكافل العائلي

 17 المادة
 

للسنة املالية  43-10من قانون املالية رقم  19من املادة  II، أحكام البند 2018 على النحو التايل ، ابتداء من فاتح يناير تغري
، كما مت تغيريها  (2010ديسمرب  29) 1432من حمرم  23بتاريخ  1-10-200 الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 2011

 وتتميمها :

 
 يتضمن هذا احلساب .- II.- 19املادة "

 : يف اجلانب الدائن"
"....................................................... 
"..................................................... 

 : املدين يف اجلانب"

 2ادة لصندوق املشار اليهم يف املا خمصصاتاأشخاص املستفيدين من لفائدة  ......................املبالغ املدفوعة للهيئة  -"
 ........................................................................... 41.10 القانون رقم من"
 لتطبيقه ؛ .............................................................."

 العمليات ؛ .............................املبالغ  -"

 ."بغري حق ..............................املبالغ  -"
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 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى
 "المرصدة للجهاتالصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب "

 المكررة 17المادة 
 26.99من القانون المالي رقم  30المادة من   II، أحكام البند2018، ابتداء من فاتح يناير تغير على النحو التالي  

 30) 1420من ربيع األول  16بتاريخ  1.99.184، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2000-1999للسنة المالية 
 :  كما تم تغييرها وتتميمها( ،  1999يونيو 

 يتضمن هذا الحساب : –. II -.30"المادة 
 "في الجانب الدائن : 

 من حصيلة الحصة المرصدة للجهات من الضريبة على الشركات؛ 90% -"
 من حصيلة الحصة المرصدة للجهات من الضريبة على الدخل؛ 90% -"
 68.17المكررة من قانون المالية رقم  12حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين المحددة بالمادة  من % 18 -"

 المتعلق بالجهات؛ 111.14من القانون التنظيمي رقم  188، وفقا للمادة 2018للسنة "المالية 

 111.14رقم  التنظيمي ن القانونم 188من المساهمات من الميزانية العامة للدولة كما هو مشار إليها في المادة  90%-"
 بالجهات؛المتعلق "
 المبالغ ............................................. العامة؛ -"

....................................................................." 
 )الباقي ال تغيير فيه(
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 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى
 "صندوق التضامن بين الجهات" 

 المكررة مرتين 17المادة 
 

للسنة  70.15من قانون المالية رقم  20المادة من   II، أحكام البند 2018، ابتداء من فاتح يناير تغير على النحو التالي  
 : (2015ديسمبر  19) 1437ربيع األول  7بتاريخ  1.15.150الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  ، 2016المالية 
 يتضمن هذا الحساب : -.II -. 20"المادة 

 "في الجانب الدائن :  
 من حصيلة الحصة المرصدة للجهات من الضريبة على الشركات؛ 10% -"
 من حصيلة الحصة المرصدة للجهات من الضريبة على الدخل؛ 10% -"
 68.17المكررة من قانون المالية رقم  12من حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين المحددة بالمادة  % 2 -"
 المتعلق بالجهات؛ 111.14من القانون التنظيمي رقم  188، وفقا للمادة 2018للسنة المالية "

رقم  التنظيمي من القانون 188ت من الميزانية العامة للدولة كما هو مشار إليها في المادة من المساهما 10%-"
 بالجهات؛المتعلق  111.14"
 ؛هامة ........................................................مساهمات الجهات  -"

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

 "في الجانب المدين :
.............................................................................." 

 "..............................................................................؛
 الضريبية. النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات -"

 
 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى

 "صندوق تضامن مؤسسات التأمين"
 

 18المادة 
 

 1.84.7من الظهري الشريف رقم  39من املادة  IIأحكام البند  ،2018 على النحو التايل، ابتداء من فاتح يناير تتمم 
،  1984( مبثابة قانون يتعلق باختاذ تدابري مالية يف انتظار إصدار قانون املالية لسنة 1984يناير  10) 1404ربيع اآلخر  6الصادر يف 

 كما مت تغيريها وتتميمها :

 يتضمن هذا احلساب : -. II-.39املادة " 
 " يف اجلانب الدائن :

.........................................................................." 
..............................................................................." 
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 يف اجلانب املدين :"

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

………………………………………………………………………………………

…………….." 
 ؛"............................احلياة املهنية-6"
 املتعلق110.14من القانون رقم  15احملدث مبوجب املادة  "صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية"املبالغ املدفوعة إىل -7"
الظهري "الصادر بتنفيذه  ،اتاملتعلق مبدونة التأمين17.99بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيري وتتميم القانون رقم "

 ."(2016 أغسطس 25) 1437من ذي القعدة  21بتاريخ  1-16-152الشريف رقم 

 
 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى

 " الخاص بالطرقالصندوق "  
 

 19 المادة
 

، 42.94 رقم 1995من قانون املالية لسنة  55من املادة  II، أحكام البند 2018 ، ابتداء من فاتح ينايرعلى النحو التايلتغري 
 وتتميمها:ع تغيريها كما وق  (،1994ديسمرب  31) 1415من رجب  28بتاريخ  1.94.431 الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم

 يتضمن هذا احلساب : -. II - .55"املادة 
 يف اجلانب الدائن : -1 "

املدونة العامة "من ( يم"ج"و "اءب" -I) 262املادة  يف املنصوص عليها ركباتعلى امل اخلصوصية السنوية " أ( حصيلة الضريبة
 للضرائب؛ "

 ........................................................................................................." ب( 
 )الباقي ال تغيري فيه(

 
 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى

 "للعمل الثقافي "الصندوق الوطني 
 
 20المادة 
 

للسنة املالية  24.82من قانون املالية رقم  33املادة  من IIالبند  ، أحكام 2018ابتداء من فاتح يناير  تتمم على النحو التايل ،
كما مت   ،(1982ديسمرب  31) 1403 من ربيع اأول 15 بتاريخ 1.82.332 الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم، 1983

 :تغيريها وتتميمها

 يتضمن هذا احلساب : –. II -. 33 "املادة
 يف اجلانب املدين :"

..................................................." 
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 ؛"..................................................
 املادي. غري الثقايف النفقات املرتبطة باأحباث والدراسات املتعلقة بالرتاث -"
 يف اجلانب الدائن :"

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

 ؛"...................................................
 موارد خمتلفة." -"
 

 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى

 " الصندوق الوطني الغابوي "

 المكررة  20المادة 
 

، الصادر  33.85رقم  1986من قانون المالية لسنة  34، أحكام المادة 2018 ابتداء من فاتح يناير على النحو التالي ، تغير
( ، كما وقع تغييرها 1985ديسمبر  31) 1406من ربيع اآلخر  18بتاريخ  1.85.353 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 وتتميمها :
والمياه "وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية الغابوي" ويكون الحساب ..................... الوطني  -. 34"المادة 
 ( :1986هو اآلمر بقبض ..............................................) فاتح يناير   والغابات

 "في الجانب الدائن
..............................................." 

 )الباقي ال تغيير فيه(
 

 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى

 "صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية"
 المكررة مرتين  20المادة 

 
، الصادر  21.89 رقم 1990من قانون المالية لسنة  39، أحكام المادة 2018 على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير تغير

نسخها  تم( ، كما 1989ديسمبر  30) 1410 ةاآلخر جمادى  فاتحبتاريخ  1.89.235 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 :وتعويضها

 
 ....................................................رغبة  -.I -. 39"المادة 
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 البحري والتنمية القرويةوزير الفالحة والصيد ويكون  " ................................................ في المياه الداخلية"

 .نفقاته هو اآلمر ..................................................  والمياه والغابات
 ........................................................................" 

 )الباقي ال تغيير فيه(
 الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى

 صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات
 مكررة ثالث مرات 20المادة   

 

-1999المالية  للسنة 26.99من قانون المالية رقم  29، أحكام المادة 2018تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 
كما وقع (  1999يونيو  30) 1420من ربيع األول  16بتاريخ  1.99.184، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2000

 :تغييرها وتتميمها 
 
 ................................رغبة  -.I -.29المادة "
"I I.- : يتضمن هذا الحساب 

 في الجانب الدائن :"
...................................................................................." 

................................................................................" 
 في الجانب المدين :"

 

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

 

الدعم المقدم للشركات الصناعية المصدرة أو المصدرة غير المباشرة قصد تحمل زائد نفقات نقل بضائعها إلى الموانئ  -6
 الشروط والكيفيات التي تحدد بنص تنظيمي.أو المناطق الصناعية المجاورة لتلك الموانئ وذلك وفق 

 

 ( الباقي دون تغيير.)
 البـاب الثـانـي

 أحكـام تتعلـق بالتكـاليـف
I.- الميـزانية العـامة 

  التـأهيـل
 21المادة  

 
وغري  ، يف حالة ضرورة ملحةلقانون املالية، يؤذن للحكومة 130.13 من القانون التنظيمي رقم 60طبقا أحكام املادة  
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  السنة. ثناءأ، أن تفتح اعتمادات إضافية مبراسيم ذات مصلحة وطنيةمتوقعة 
 ويتم إخبار اللجنتني املكلفتني باملالية بالربملان مسبقا بذلك.

 

 للمالية.وجيب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على الربملان للمصادقة عليها يف أقرب قانون  
 

 
 ماليةإحداث منـاصـب 

 

   22المادة 
   .2018برسـم الميزانيـة العامة للسنة المالية  ا ماليامنصب 19.315 يتـم إحداث 

 :التاليةالوزارات واملؤسسات  ا ماليا لفائدةمنصب 19.265 -1
 

  

 عدد
 المناصب
 المالية

 و المؤسسات الوزارات

 الداخلية................................................................................... وزارة 000 8

 وزارة الصحة ................................................................................... 000 4

 الدفاع الوطني............................................................................. إدارة 000 4

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي : 700

 ...................................................ـ قطاع التعليم العالي والبحث العلمي .     700

 وزارة اإلقتصاد و المالية.......................................................................   400

 وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية........................................................... 400

 المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج............................................. 350

 وزارة الفالحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات : 240

 ...................................ـ قطاع  الفالحة ..........................................     125

 ـ قطاع الصيد البحري.......................................................................     55

 ـ قطاع التنمية القروية والمياه والغابات ...................................................     60

 الملكي..................................................................................... البالط 200

 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء : 150

 ـ قطاع  التجهيز والنقل واللوجيستيك ......................................................     110

 ............................ـ قطاع الماء  ....................................................     40
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 وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي : 145

 ………………………………….ـ قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي     130

 ……………………………بالخارج وشؤون الهجرة ـ قطاع المغاربة المقيمين    15

 وزارة العدل ..................................................................................... 100

 المجلس األعلى للسلطة القضائية..………………………………………… 94

 .......................................................................وزارة الشباب و الرياضة 70

 رئيس الحكومة.................................................................................. 50

 وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و اإلسكان و سياسة المدينة : 50

 ..…………………………………إعداد التراب الوطني و التعمير ـ قطاع     20

  …………………………………………ـ قطاع اإلسكان و سياسة المدينة     30

 وزارة الثقافة واالتصال : 40

 ....................................ـ قطاع  الثقافة .........................................     30

 ………………………………………………………ـ قطاع اإلتصال     10

  .………………………وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي  34

 المحاكم المالية................................................................................... 30

 .……………………………………………………………مجلس النواب 20

 ………………………………………………………المستشارين مجلس 20

 ……………………………………………………األمانة العامة للحكومة 20

 وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة : 20

 .…………………………………………………ـ قطاع الطاقة والمعادن     10

  .………………………………………………ـ قطاع التنمية المستدامة     10

 ……………………لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المندوبية السامية 20

 ..……………………………………………المندوبية السامية للتخطيط 20

 ..……………………االجتماعيةوزارة األسرة والتضامن و المساواة و التنمية  20

 :  االجتماعي واالقتصادوزارة السياحة والنقل الجوي و الصناعة التقليدية  17

 ..………………………………………السياحة و النقل الجوي ـ قطاع     7

 ………………………………ـ قطاع الصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي     10

 ..……………………………………………وزارة الشغل و اإلدماج المهني 15

 وزارة الدولة المكلفة بحقوق االنسان.……………………………….……… 10

 ..المكلفة بالعالقات مع البرلمان و المجتمع المدنيالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة  10

 ..……………………………………المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي 10

 .……………الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة 5

 العمومية.....الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة  بإصالح اإلدارة و بالوظيفة  5

 المجموع..................................................................                        265 19
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 على مختلف الوزارات أو المؤسسات. ا ماليامنصب 50الحكومة لتوزيع  رئيس ؤهلي  – 2
 
الرتبية الوطنية  ، لدى وزارة 2018دث ، ابتداء من فاتح يناير حيعالوة على املناصب املالية احملدثة مبوجب اجلدول أعاله ،  -3

منصبا ماليا ختصص لتسوية وضعية املوظفني احلاملني لشهادة الدكتوراه والذين  800التعليم العايل والبحث العلمي ، و  والتكوين املهين
 التعليم العايل مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل. ستاذاطريق املباراة ، بصفة  يتم توظيفهم ، عن

 
 .اليت ينتمون إليها أو املؤسسات وحتذف ابتداء من نفس التاريخ املناصب املالية اليت يشغلها املعنيون باأمر بالقطاعات الوزارية 

 حذف المناصب المالية الشاغرة على إثر إحالة الموظفين الذين يشغلونها على التقاعد
 23 المادة

للسنة املالية  8-96من القانون املايل رقم  43، أحكام الفقرة الثالثة من املادة 2018 ابتداء من فاتح يناير التايل،تتمم على النحو 
( ، كما 1996يونيو  29) 1417من صفر  12بتاريخ  1-96-77الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  ، 1996-1997

 وقع تغيريها وتتميمها :
 العدل وموظفي املديرية ............................………وال تطبق .................. -. (3)الفقرة  43"املادة 

 ".املديرية العامة للوقاية املدنية وموظفي العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجاملندوبية وموظفي  الرتاب الوطين..………"
 

 ترشيد استعمال المناصب المالية التي أصبحت شاغرة خالل السنة المالية
 

 24المادة 
 

 ،2014للسنة املالية  110-13من قانون املالية رقم  22، أحكام املادة 2018 ابتداء من فاتح ينايرتتمم على النحو التايل، 
كما وقع تغيريها   (،2013ديسمرب  30) 1435من صفر  26بتاريخ  1-13-115الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 

 :وتتميمها 
 .............. القضائية.تستعمل ............................................................ -. 22"املادة 

املذكورة " 48-09ال تطبق ......................................................................................... رقم "
 أعاله.

 .........................................................................ال تطبق كذلك "
 ".املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجوظفي مبواملناصب املالية اخلاصة  الوطين الرتاب ..……………"
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 إلغاء اعتمادات األداء التي لم تكن محل التزام
 

 25المادة 
 

I.-  فيما يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانية العامة اليت  2017تلغى اعتمادات اأداء املفتوحة مبوجب قانون املالية عن السنة املالية
 حمل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصاحل اخلزينة العامة للمملكة. 2017ديسمرب  31مل تكن إىل تاريخ 

II.- البند أحكام تطبق ال I أموال من املستفيدة واملشاريع الربامج لفائدة 2017 املالية السنة برسم اأداء اعتمادات على أعاله 
 .هبات شكل على اخلارجية املساعدة

III.-  لقانون املالية،  130.13من القانون التنظيمي رقم  63الفقرة الثانية من املادة  يف املنصوص عليه ، %30ال يطبق سقف
تفيدة من أموال الربامج واملشاريع املس لفائدة االلتزامعلى اعتمادات اأداء املفتوحة برسم نفقات االستثمار بامليزانية العامة وأرصدة 

 .، املؤشر عليها واليت مل يصدر اأمر بصرفهاهبات شكل على املساعدة اخلارجية
IV.-  وما  2016وما قبل، إىل سنوات  2015تلغى بقوة القانون اعتمادات االستثمار للميزانية العامة املرحلة من السنوات املالية

علقة بعمليات النفقات اليت مل تكن حمل أمر باأداء مؤشر عليه من طرف مصاحل اخلزينة العامة للمملكة ما بني فاتح يناير يليها واملت
واليت مل تنجز اأشغال أو اخلدمات املتعلقة هبا ومل تتم بشأهنا أي مسطرة قضائية. وتلغى كذلك  2017ديسمرب  31و  2016

 هبذه االعتمادات. بقوة القانون االلتزامات املتعلقة
V.-  املتعلقة:و تلغى بقوة القانون اعتمادات االستثمار املرحلة 

 بالصفقات املنتهية اإلجناز وتلغى كذلك االلتزامات املتعلقة هبذه االعتمادات؛ -
 هبات.  شكل على باملشاريع املنتهية اإلجناز املستفيدة من أموال املساعدة اخلارجية -

 املادة بنص تنظيمي. حتدد كيفيات تطبيق هذه
 

II.-  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 
 التـأهـيل 

 

 26المادة 
 

من الدستور يؤذن للحكومة أن حتدث مبراسيم مرافق للدولة مسرية بصورة مستقلة خالل السنة  70طبقا أحكام الفصل 
 .2018املالية 

 للمالية.أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على الربملان للمصادقة عليها يف أقرب قانون  وجيب 
 

III.- الحسابات الخصوصية للخزينة 
 التـأهـيل

 

 27المادة 
 

ة ضرور الو  االستعجاللقانون املالية ، يؤذن للحكـومة ، يف حالة  130.13من القانون التنظيمي رقم  26طبقا أحكام املادة 
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  .مراسيموجب مب حسابات خصوصية للخزينة 2018، أن حتدث خالل السنة املالية  وغري املتوقعة لحةامل
 ويتم إخبار اللجنتني املكلفتني باملالية بالربملان مسبقا بذلك.

 
 للماليـة.املشار إليها أعاله على الربملان للمصادقة عليها يف أقرب قانون  املراسيموجيب أن تعرض 

 
 إلغاء االعتمادات وااللتزامات التي لم تكن محل أمر باألداء مؤشر عليه 

 

 28المادة 
 

 I.-  تلغى بقوة القانون االعتمادات املتعلقة بعمليات نفقات احلسابات املرصدة أمور خصوصية املرحلة من السنوات املالية
وما يليها واليت مل تكن حمل أمر باأداء مؤشر عليه من قبل مصاحل اخلزينة العامة للمملكة ما  2016وما قبل ، إىل سنوات  2015

اخلدمات املتعلقة هبا ومل تتم بشأهنا أي مسطرة  وأواليت مل تنجز اأشغال  2017ديسمرب  31إىل غاية  2016بني فاتح يناير 
 ذه االعتمادات .وتلغى كذلك بقوة القانون االلتزامات املتعلقة هبقضائية. 

II.-  تلغى بقوة القانون االعتمادات وااللتزامات املتعلقة بعمليات نفقات احلسابات املرصدة أمور خصوصية املرحلة عندما
 اإلجناز.يتعلق اأمر بالصفقات املنتهية 

 حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي. 
 

 بالنفقات من الحساب المرصد ألمور خصوصية  االلتزام مقدما

 المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "
 

 29المادة 
 

 2018( درهم مبلغ النفقات املأذون لرئيس احلكومة االلتزام هبا مقدما خالل السنة املالية 1.000.000.000)مبليار حيدد 
 فيما يتعلق باحلساب املرصد أمور خصوصية املسمى "صندوق دعم املبادرة 2019من االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة املالية 

 " .  الوطنية للتنمية البشريـة
 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد ألمور خصوصية 
 " صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني المسمى "

 

  30 المادة
 

( درهم مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالداخلية االلتزام هبا مقدما خالل السنة املالية 100.000.000)مبائة مليون حيدد 
صندوق فيما يتعلق باحلساب املرصد أمور خصوصية املسمى " 2019من االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة املالية  2018

 . " الدعم لفائدة اأمن الوطين
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 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد ألمور خصوصية 
 المسمى "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر"

 

 31المادة 
 

( درهم مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالداخلية االلتزام هبا مقدما خالل السنة املالية 600.000.000)بستمائة مليون حيدد 
فيما يتعلق باحلساب املرصد أمور خصوصية املسمى "الصندوق  2019من االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة املالية  2018

 . "اخلاص بوضع وثائق اهلوية اإللكرتونية ووثائق السفر
 

 لتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد ألمور خصوصية اال
 المسمى "الصندوق الخاص بالطرق"

 

 32المادة 
 

ا مقدما االلتزام هب ( درهم مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالتجهيز2.500.000.000) ين ومخسمائة مليونر مبليا حيدد
فيما يتعلق باحلساب املرصد أمور خصوصية  2019من االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة املالية  2018خالل السنة املالية 

 املسمى "الصندوق اخلاص بالطرق" . 

 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد ألمور خصوصية 
 " صندوق التنمية القروية والمناطق الجبليةالمسمى "

 

 33المادة 
 

ياه والصيد البحري والتنمية القروية وامل الفالحةلوزير ( درهم مبلغ النفقات املأذون 4.000.000.000)ماليري بأربعة حيدد 
فيما يتعلق باحلساب  2019من االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة املالية  2018االلتزام هبا مقدما خالل السنة املالية  والغابات

 " .  التنمية القروية واملناطق اجلبلية صندوقاملرصد أمور خصوصية املسمى "
 
 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد ألمور خصوصية 
 المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"

 

 34المادة 
 

مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالرياضة االلتزام هبا مقدما خالل السنة املالية  ( درهم1.000.000.000)مبليار حيدد 
فيما يتعلق باحلساب املرصد أمور خصوصية املسمى "الصندوق  2019من االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة املالية  2018
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 الوطين لتنمية الرياضة" . 
 

 رصد ألمور خصوصية االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب الم
 المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي"

 

 35المادة 
 

( درهم مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالثقافة االلتزام هبا مقدما خالل السنة 100.000.000)مبائة مليون حيدد 
فيما يتعلق باحلساب املرصد أمور خصوصية املسمى "الصندوق  2019من االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة املالية  2018املالية 

 الوطين للعمل الثقايف" . 
 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد ألمور خصوصية 

 المسمى "الصنـدوق الوطنـي الغابـوي"
 

 36المادة 
 

والصيد البحري والتنمية القروية واملياه لوزير الفالحة ( درهم مبلغ النفقات املأذون 200.000.000)مبائيت مليون حيدد 
فيما يتعلق باحلساب  2019من االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة املالية  2018االلتزام هبا مقدما خالل السنة املالية  والغابات

 املرصد أمور خصوصية املسمى "الصندوق الوطين الغابوي" . 
 

 بالنفقات من الحساب المرصد ألمور خصوصية  االلتزام مقدما
 المسمى "الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون "

 

 37المادة 
 

( درهم مبلغ النفقات املأذون للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج االلتزام 800.000.000)ثمامنائة مليون بحيدد 
فيما يتعلق باحلساب املرصد أمور  2019اليت سرتصد له يف السنة املالية  من االعتمادات 2018هبا مقدما خالل السنة املالية 

 خصوصية املسمى " الصندوق اخلاص لدعم مؤسسات السجون " . 
 

 االلتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من المخصصات

 المسمى "اشتراء وإصالح معدات القوات المسلحة الملكية"
 

 38المادة 
 

درهم مبلغ النفقات املأذون للوزير املنتدب  (84.462.000.000) واثنني وستني مليون ةومثانني مليارا وأربعمائبأربعة حيدد 



 2018للسنة املالية  68.17تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

52 
 

من االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة  2018لدى رئيس احلكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطين االلتزام هبا مقدما خالل السنة املالية 
  . فيما يتعلق حبساب النفقات من املخصصات املسمى "اشرتاء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية" 2019املالية 

 
 عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة

 

 39المادة 
 

لقانون املالية ، يظل العمل جاريا  130.13 من القانون التنظيمي رقم 28من املادة  السادسةاستثناء من أحكام الفقرة 
فيما يتعلق بتنفيذ عمليات  2017ديسمرب  31بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول هبا إىل غاية  2018نة املالية خالل الس

تعويضات من أجور أو الارتبات أو املاحلسابات اخلصوصية للخزينة املفتوحة يف هذا التاريخ وكذا باستنـزال النفقات الناجتة عن صرف 
 . بعض احلسابات املذكورة

 
 الباب الثالث 

 

 أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة 
 

 40المادة 
 

باملبالغ املثبتة يف اجلدول التايل ، املوارد املرصدة يف امليزانية العامة ويف ميزانيات مرافق الدولة  2018حتدد خالل السنة املالية 
القصوى  مقدرة يف اجلدول "أ" امللحق بقانون املالية هذا وكذا املبالغ املسرية بصورة مستقلة ويف احلسابات اخلصوصية للخزينة كما هي

 للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك :
 بالدرهم 

 000 913 919 234 ( :1المداخيل العادية للميزانية العامة )

 000 340 484 218 ـ المداخيل الضريبية :

 000 300 769 97 ………………………………….……….المباشرة و الرسوم المماثلة ـ الضرائب      

 000 813 470 93 ………………………………....………………..ـ الضرائب غير المباشرة....      

 000 228 706 9 ………..……………………………..…………………..ـ الرسوم الجمركية      

 000 999 537 17 ………………………………....…………………..ـ رسوم التسجيل و التمبر      

 000 573 435 16 ـ المداخيل غير الضريبية :

 للتذكرة …..………………………….....…………….ـ حصيلة تفويت مساهمات الدولة      

 000 000 821 9 …….……………ـ حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت والمساهمات المالية للدولة.      

 000 500 354 ……………………………...……….………………..أمالك الدولة ـ عائدات      

 000 573 153 5 ……………………………………………....……………...ـ موارد مختلفة      

 000 500 106 1 …………………………………………..………….ـ موارد الهبات و الوصايا      

 000 489 026 223 ( :2النفقات العادية للميزانية العامة )

 000 001 914 195 التسيير: ـ نفقات

 000 617 853 108 ……….…….……………………………...……………ـ نفقات الموظفين      
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 000 764 536 41 ………………………………....…………ـ نفقات المعدات والنفقات المختلفة      

 000 620 623 36 …….……………………….ـ التكاليف المشتركة      

 000 000 200 7 ………….………ـ النفقات المتعلقة بالتسديدات و التخفيضات و اإلرجاعات الضريبية      

 000 000 700 1 ـ النفقات الطارئة  و المخصصات اإلحتياطية.....................................................      

 000 488 112 27 ………………………………...…بالدين العمومي ـ نفقات الفوائد و العموالت المتعلقة 

 000 424 893 11 (…….…………………………….………………...2)-(1(=)3الرصيد العادي )

 000 908 229 68 (……….……………………………..……...4ـ نفقات اإلستثمار للميزانية العامة ) 

واستهالكات الدين العمومي المتوسط و الطويل  رصيد الميزانية العامة )دون حصيلة اإلقتراضات
 (……………………………………...………………4)-(3(=)5األجل( )

-56 336 484 000 

   مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة :

 000 142 819 2 …………………………….....ـ موارد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  

 000 142 819 2 ـ نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة :  

 000 042 022 2 …………………..…..…………...………………...…….ـ نفقات اإلستغالل      

 000 100 797 …………………………………………....…………..…..ـ نفقات اإلستثمار      

 - (……………...…………..………6رصيد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة )

   الحسابات الخصوصية للخزينة : 

 000 157 799 83 ………………………………..………...ـ موارد الحسابات الخصوصية للخزينة      

 000 045 561 78 …………………………………...……..ـ نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة      

 000 112 238 5 (………...…………………………….…..7رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة )

رصيد ميزانية الدولة )دون حصيلة اإلقتراضات و استهالكات الدين العمومي المتوسط و الطويل 
 (………..……………………..7(+)6(+)5(=)8األجل(  )

-51 098 372 000 

 000 500 731 34 ( :9استهالكات الدين العمومي المتوسط و الطويل األجل )

 000 500 498 29 ……………………..…………..………….…..….……..……… ـ الداخلي      

 000 000 233 5 ………………………………………………..………...……...ـ الخارجي      

 000 872 829 85- (………………………….....9)-(8(=)10الحاجيات اإلجمالية لتمويل ميزانية الدولة )

 000 000 000 68 ( :11المتوسطة  و الطويلة األجل  ) موارد اإلقتراضات

 000 000 000 43 …………...……………..................................................……. ـ الداخلية      

 000 000 000 25 ………………………………………...…..……...........……...ـ الخارجية      

 000 872 829 17- (................................................11(+)10الدولة )الحاجيات المتبقية لتمويل ميزانية 

 
 

 وبكل اداة مالية اخرى االقتراضب التمويلاإلذن في 
 41المادة 

 

، من اخلارج يف حدود املبلغ املقدر  2018قرتاضات وكل أداة مالية أخرى خالل السنة املالية ايف إصدار للحكومة يؤذن 
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 –من امليزانية العامة : "حصيلة االقرتاض  ) 22 طبيعة املورد( 8500 املصلحة 1.1.0.0.0.13.000الفصل بللمداخيل املسجـلة 
 مقابل قيمة االقرتاضات اخلارجية" .

  42 المادة
 

زينة خالل ملواجهة مجيع تكاليف اخل أخرىكل أداة مالية اللجوء اىل  و  إصدار اقرتاضات داخليةعرب  التمويل للحكومة يفيؤذن 
 . 2018السنة املالية 

 
 التدبير الفعال للدين الداخلي 

 43المادة 
داخلي قصد إجناز عمليات التدبري الفعال للدين ال كل أداة مالية أخرىاللجوء اىل  و يؤذن للحكومة يف إصدار اقرتاضات داخلية 

 .كل أداة مالية أخرىو  واستحفاظ سندات اخلزينة وتبادلعرب اسرتجاع 
 

 الجدول )أ(

  40)  المادة(

 الحسابات أصناف و مستقلة بصورة المسیرة الدولة مرافق میزانیات و العامة المیزانیة لمداخیل اإلجمالي التقییم جدول

     2018 المالیة للسنة للخزينة الخصوصیة

 )بالدرهم(

 

- Iالمیزانیة العامة 

تقديرات 

2018سنة   
المورد طبیعة بیان الموارد  الفصل المصلحة 

 ....................... 
.................... .......... ............... 

 وزارة اإلقتصاد والمالیة  
   1.1.0.0.0.13.000  

..... 
....... 

................ 

................ 

 الخارجیة مديرية الخزينة والمالیة

.............. 
................. 

............. 
.............. 

8500  

 

 

   10 الموارد العادية
...... 

..... 

............................. 

................................. 

........... 

...........   

 

 للتذكرة
جال الموارد برسم شهادات الصكوك ذات اآل

 المتوسطة والطويلة في السوق الداخلية

25 

   

 ....................................... 
........................................... 

............ 

...........   
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II- مستقلة بصورة المسیرة الدولة مرافق 

 )بالدرهم(

 

 بيان المرافق الرمز
 موارد سنة

 2018 

   الجزء األول : موارد اإلستغالل    

.......... ............ ............................................................ ..................... 

......... ............ ............................................................ .......................... 

   وزارة الشباب و الرياضة    

0.21.001 4.1.1.0. 
المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء 

 والقاعدة البحرية بالمحمدية
13 000 000 

 000 000 12 رباطال–المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة  .4.1.1.0 0.21.003

 000 000 6 مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية مصلحة .4.1.1.0 0.21.006

 000 000 5 مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة .4.1.1.0 0.21.007

 000 000 36 مجموع    

...... ....... ................................................. ................. 

...... ........ ................................................. ................. 

 000 042 022 2 مجموع موارد اإلستغالل  

   اإلستثمار: موارد  الثانيالجزء     

.............. ........ ..................................................... .......... 

........... ........... ............................................................ .............. 

   وزارة الشباب و الرياضة    

0.21.001 4.1.2.0. 
المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء 

 والقاعدة البحرية بالمحمدية
. 

 . اطالرب-الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة  المعهد .4.1.2.0 0.21.003

 . مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية .4.1.2.0 0.21.006

 . مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة .4.1.2.0 0.21.007

 . مجموع    

.............. ............ ........................................................... ................. 

............ ......... ..................................... .................... 

 000 100 797 مجموع موارد اإلستثمار  

 000 142 819 2 مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  
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III- الحسابات الخصوصية للخزينة   

   (بالدرهم)

          

 2018 سنة موارد بيان الحسابات الرقم

   الحسابات المرصدة ألمور خصوصية -3.1      

….. .. ……….. …………………………………………….. ………………… 

….. .. ……….. …………………………………………….. ………………… 

  000 825 274 6 الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات الصندوق 3.1.0.0.1 08. 006.

….. .. ……….. …………………………………………….. ………………… 

….. .. ……….. …………………………………………….. ………………… 

   000 203 697 صندوق التضامن بين الجهات 3.1.0.0.1 08. 013.

….. .. ……….. …………………………………………….. ………………… 

….. .. ……….. …………………………………………….. ………………… 
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 املصادق عليها  ملحق بخصوص التعديالتجدول 

 طرف لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النوابمن 

  2018للسنة املالية  68.17وع قانون املالية رقم مشر  بخصوص
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 فیما يخص التدابیر الجمركیة  

 

 

 

 

 

 المواد التعديالتموضوع  مقدمي التعديالت

 الحكومة

بتغییر رسم  2-17-222المصادقة على المرسوم رقم 

االستیراد المفروض على القمح اللین و مشتقاته و الذي 

الذي أذن بموجبه  19-17اتخذ عمال بأحكام القانون رقم 

للحكومة بتغییر رسم االستیراد المفروض على القمح 

 اللین و مشتقاته بمقتضى مراسیم.

 - II 2المادة 

 استبدال كلمة الخضوع بكلمة االمتثال  األصالة و المعاصرةفريق 
: الفصل  -I 3المادة 

38 

 الحكومة

استدراك عدم ادراج بعض المعدات و الوثائق المستوردة 

من لدن منشآت النقل الجوي و الشركات التي تعمل في 

من  164المساعدة عند توقف الطائرات، ضمن الفصل 

 غیر المباشرة.مدونة الجمارك و الضرائب 

: الفصل  -I 3المادة 

164 

 فرق و مجموعة األغلبیة

إعفاء الكراسي ذات المحرك الكھربائي المعدة خصیصا 

لألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة من الرسوم 

 الجمركیة.

: الفصل  -I 3المادة 

164 

 فرق و مجموعة األغلبیة
الوثائق بإعادة تصنیف المخالفة المتعلقة بعدم االحتفاظ 

كمخالفة جمركیة من الطبقة األولى عوض جنحة 

جمركیة من الطبقة الثانیة ، مع خفض العقوبة المترتبة 

 عنھا إلى مرة واحدة قیمة البضائع

: الفصل  -I 3المادة 

280 

الفريق االستقاللي للوحدة و 

 التعادلیة
: الفصل  -I 3المادة 

284 

 فرق و مجموعة األغلبیة

عوض اإلمكان فیما يخص  الوجوبالتنصیص على 

عملیة األداء بكل الوسائل المنصوص علیھا في القوانین 

بما فیھا األداء االلكتروني باستثناء الدفع نقدا ، باإلضافة 

 الإلى تدقیق الصیاغة بالنسبة للعملیات الطارئة التي 

 طابعا تجاريا تكتسي

: الفصل - II  3المادة 

95 

 فرق و مجموعة األغلبیة

على واردات  2,5%تطبیق رسم االستیراد األدنى بنسبة 

المجموعة ذات المنفعة العامة "معھد البحث في داء 

 السرطان".

 - III : 3المادة 

 المكرر 164الفصل 

 فرق و مجموعة األغلبیة

الفريق االستقاللي للوحدة و 

 التعادلیة

 فريق األصالة و المعاصرة

المطبق  %17.5االبقاء على رسم االستیراد المحدد في 

على السلع والمنتوجات المستوردة بدل الرفع منه إلى 

20% 
 4المادة 
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 الجبائیة فیما يخص التدابیر 

 المواد موضوع التعديالت مقدمي التعديالت

 2018من مشروع قانون المالیة لسنة  8من المادة  Iالبند 

الرياضیة المعترف  الجمعیات إدراج إعفاء  األغلبیةفرق 

لھا بصفة المنفعة العامة بالنسبة لمجموع 

أنشطتھا أو عملیاتھا وكذا الدخول المحتملة 

 المرتبطة بھا.

 34° -"ألف"  – I - 6المادة 

 

" قي التدبیر المتعلق سنوياإضافة عبارة " فريق األصالة و المعاصرة

درهم(  ماليین  5رقم األعمال) بسقف 

المشترط في المقاوالت الحديثة النشأة المبتكرة 

في میدان التكنولوجیات الحديثة من اجل 

 االستفادة من االعفاء.

 

 IV  - 6المادة  

تحديد شروط االستفادة من اإلعفاء المخول  األغلبیةفرق 

 للتعاونیات أو الجمعیات السكنیة.

 "باء – I - 7المادة 

 للوحدة والفريق االستقاللي 

النائبین  التعادلیة  و

مصطفى الشناوي وعمر 

 بالفريج

مبلغ المساهمة الذي يخول الحق في رفع سقف 

التخفیض من مبلغ الضريبة على الشركات اثر 

المساهمة في المقاوالت الحديثة النشأة المبتكرة 

في مجال التكنولوجیات الحديثة من 

 درهم . 200 000 ( درهم الى100.000)

 XII - 7 المادة

تحديد كیفیة فرض الضريبة على التعاونیات   فرق األغلبیة

و الجمعیات السكنیة التي ال تحترم الشروط 

 ."ألف" وباء – I - 7المادة المشار إلیھا في 

 باء  –-III 8المادة  

اعتماد رقم التعريف الموحد للمقاولة   - فرق األغلبیة

عوض الرسم المھني للتصريح بالمبیعات، 

واعتماد النموذج الرقمي عوض المطبوع 

 الورقي.

من  82إدراج نفس التعديل في المادة   -

 المدونة العامة للضرائب من أجل المالئمة.

 I-82و I -20المواد 

 

 

 توسیع نطاق تطبیق إعفاء األجر  فرق األغلبیة

 10.000 حدود في الشھري اإلجمالي

من الضريبة على الدخل لیشمل   درهم

االجور المدفوعة من طرف الجمعیات أو 

  02° - 57المادة 
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 المواد موضوع التعديالت مقدمي التعديالت

 2015التعاونیات المحدثة من فاتح يناير 

 .2022دجنبر  31غلى 

إدراج إعفاء عملیات  التفويت بغیر عوض   فرق األغلبیة

نقولة بالقیم الم والمكفول، فیما يتعلق الكافل بین

 وغیرها من سندات رأس المال والدين.

 

 

 I - 68المادة 

إدراج إعفاء عملیات االقتناء و العملیات  الحكومة

المنجزة من طرف مؤسسة محمد الخامس 

للتضامن من الضريبة على القیمة المضافة في 

 الداخل.

 

   I -°49 – 92المادة 

على القیمة المضافة اإلعفاء من الضريبة منح  فرق األغلبیة

المترتبة على التجھیزات والسلع المقتناة من 

 طرف "معھد البحث في داء السرطان".

ولالستفادة من هذا اإلعفاء وجب احترام 

اإلجراءات المنصوص علیھا بنص تنظیمي 

وبالتالي وجبت اإلشارة لھذه الفقرة في المادة 

 من المدونة العامة للضرائب. 124

 

 I -°51 – 92المادة 

من  99االحتفاظ بالصیغة األصلیة للمادة  فرق األغلبیة

تكريس عبارة " مع المدونة العامة للضرائب ل

الحق في الخصم" بالنسبة لألسعار المخفضة 

دون الحق في  %14و اإلبقاء على سعر 

الخصم بالنسبة لوسطاء التأمین و على 

 المطبق على المحروقات. %10سعر

االحتفاظ بالصیغة األصلیة و للمالءمة يجب 

من المدونة العامة   I– 106من المادة  7للفقرة 

 للضرائب.

 

 3و  2-99المادة 

 I - 7° -106و المادة 

تحیین مراجع القانون المتعلق بالتربیة البدنیة  فرق األغلبیة

بدل القانون  30-09و الرياضة )قانون رقم 

 -123( و الذي تم ذكره في المادة 06 -87رقم 

 .من المدونة العامة للضرائب °55

 I -°55-123المادة 
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 المواد موضوع التعديالت مقدمي التعديالت

 فرق األغلبیة

 الحكومة

إعفاء عملیات استیراد المواد و السلع التي يقوم 

 بھا "معھد البحث في داء السرطان" 

 

 

 I -°57-123المادة 

 48°و  47°إضافة اإلحالة على الفقرات  الحكومة

و  49°و 48°و  92من المادة ° 51و 49°و

من المدونة العامة  123من المادة ° 56و  °50

للضرائب و التي تستوجب إصدار نص 

تنظیمي لتوضیح كیفیات االستفادة من اإلعفاء 

من الضريبة على القیمة المضافة المشار إلیه 

من المدونة السالفة  123و  92في المادتین 

 الذكر.

  I – 124المادة 

التسجیل  توسیع مجال اإلعفاء من واجب فرق األغلبیة

 مال رأس تأسیس بخصوص عملیات

 النفع ذات المجموعات أو الشركات

 االقتصادي، لیشمل حصص المشاركة العینیة.

 IV-°23– 129المادة 

 تجويد مقروئیة النص باإلحالة على المادتین الحكومة

من المدونة العامة للضرائب   II-61 و 3-3°

( من نفس °2-ألف -I )  133عوض المادة 

 المدونة.

  IV-°25– 129المادة 

الفريق االستقاللي للوحدة و 

 التعادلیة

االعفاء من رسوم تسجیل العقود والمحررات 

التي تنقل بموجبھا بدون عوض المنقوالت 

والعقارات التي توجد في ملكیة الوكالة 

المغربیة لتنمیة االستثمارات والمركز 

المغربي إلنعاش الصادرات ومكتب األسواق 

الوكالة والمعارض بالدار البیضاء إلى 

 .دراتالمغربیة لتنمیة االستثمارات والصا

 IV-°26– 129المادة 

التزام المالك بإنجاز عملیات بناء المؤسسة  فريق األصالة و المعاصرة

 5سنوات بدل  6الفندقیة داخل أجل أقصاه 

 من تاريخ التملك؛ابتداء سنوات 

 

 VII-130المادة 

اشتراط االدالء بشھادة مطابقة مسلمة من  األغلبیةفرق 

طرف السلطة المختصة من اجل افتكاك الرهن 

 VII-130المادة 
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 المواد موضوع التعديالت مقدمي التعديالت

المباشر في حق المؤسسة الفندقیة المستفیدة من 

 االعفاء.   

أن  التنصیص على ضرورة التحقق من األغلبیةفرق 

التعاونیة أو الجمعیة السكنیة قد أودعت 

الشروط المنصوص بالتأسیس وفق  تصريحا

من المدونة العامة  148علیھا في المادة 

 للضرائب.

 

 III-138المادة 

 

 الحكومة

االبقاء على النص في صیغته الحالیة التي 

تھم فقط العقارات و حذف اإلشارة إلى 

األصل التجاري من نطاق المسؤولیة 

 التضامنیة الملزمة للموثقین.

 

 IV -139المادة 

عبارة "على حامل ورقي و على استبدال  الحكومة

حامل معلوماتي" بعبارة "على حامل 

 معلوماتي، و إذا تعذر ذلك على حامل ورقي".

 

 II-150المادة 

 

 

 الحكومة

توضیح التدبیر المتعلق بعدم إصدار الضرائب 

و الواجبات و الرسوم التي يقل مبلغھا عن مئة 

( درهم وذلك بحذف كلمة "األصلي"   100)

التنصیص على أن هذا المبلغ يشمل من اجل 

أصل الضريبة و الذعائر و الغرامات و 

 الزيادات.

 

 

و  175و  172المواد 

177 

 

الخزينة بتعويضھا ب  تدقیق كلمة " األغلبیةفرق 

المحاسبین التابعین للخزينة العامة "

 للمملكة" .

 174المادة 

 

 األغلبیةفرق 

التنصیص على التضامن بین الجمعیات أو 

التعاونیات السكنیة و أعضاءها أو منخرطیھا 

من أجل أداء الضريبة على الشركات المستحقة 

 في حالة اإلخالل بشروط اإلعفاء

 

 IV -180المادة 

اخضاع مالكي المواقع االلكترونیة لواجب  فريق األصالة و المعاصرة

التمبر برسم عملیات االشھار عبر االنترنیت 

 ملكیة الملزمین".مع حذف عبارة " التي في 

 183المادة 
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 المواد موضوع التعديالت مقدمي التعديالت

رفع الغرامة المتعلقة باإلخالل بواجب االدالء  فريق األصالة و المعاصرة

بالمعلومات المتطلبة لتطبیق االتفاقیة الدولیة 

  000الى  5000الملزمة للدولة المغربیة من 

 .درهم 20

 185المادة 

التنصیص  على  عدم تطبیق الجزاءات على  األغلبیةفرق 

الملزمین في حالة تعذر االدالء بالوثائق 

 المحاسبیة على حامل معلوماتي.

 المكررة 185المادة 

 

 

 األغلبیةفرق 

إلزام الخاضع للضريبة بتقديم الوثائق 

المحاسبیة على حامل معلوماتي و إذا تعذر 

 األمر االكتفاء بتقديمھا على حامل ورقي.

 

 210المادة 

 

 األغلبیةفرق 

الخاضع للضريبة االحتفاظ طوال إلزام  -

( سنوات على الوثائق المحاسبیة 10عشر )

على حامل معلوماتي، و إذا تعذر األمر 

 االكتفاء باالحتفاظ بھا على حامل ورقة.

تمديد األجل المخول للخاضع للضريبة من -

أجل إخبار اإلدارة بضیاع الوثائق المحاسبیة، 

القوة يوما في حالة  30يوما إلى  15من 

 القاهرة.

 

 211المادة 

يھدف هذا التعديل إلى اعتبار التبلیغ  األغلبیةفرق 

 االلكتروني موازيا للوسیلة العادية للتبلیغ.

 219لمادة ا

الفقرة تصحیح خطأ مادي بحذف عبارة " الحكومة

 ".الثانیة

 VIII - 220المادة 

الفقرة تصحیح خطأ مادي بحذف عبارة " الحكومة

 ".الثانیة

 IV - 221 المادة

من المادة  6اضافة االحالة على مقتضیات البند  الحكومة

  .232من المادة  VIفي نص الفقرة  220

من البند  17°نسخ التدبیر المدرج في الفقرة 

VIII  والمتعلق بإضافة استثناء لألحكام العامة

المتعلقة بآجال التقادم بالنسبة للمقاوالت 

 -VIIIو VI-232المادة 

°17 
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 المواد موضوع التعديالت مقدمي التعديالت

المساهمة في رأس مال الشركات الناشئة 

 المبتكرة.

 

یات للتعاونتحديد تاريخ دخول حیز التطبیق  الحكومة

 والجمعیات السكنیة.

 -XXVII 247المادة 

العربات المملوكة من طرف بنك إعفاء  الحكومة

المغرب المعدة لنقل األموال و القیم، من 

 الضريبة الخصوصیة السنوية عل المركبات.

 °13  260 -المادة

 2018من مشروع قانون المالیة لسنة  8من المادة  IIالبند 

الزامیة ايداع اإلقرار بنسبة االسترداد  الحكومة

ة الظاهرلضريبة على القیمة المضافة غیر ل

المكررة  125المادة  في علیھا المنصوص

 مرتین.

 المكررة 113المادة 

 يتم" فیما»استبدال عبارة "يمكن" بعبارة  األغلبیةفرق 

 والخدمات والشھادات الطلبات تسلیميخص 

 للضريبة الخاضعون يطلبھا األخرى التي

 إلكترونیة. بطريقة

 المكررة 169   المادة

 

 2018قانون المالیة لسنة من مشروع  10المادة 

 

 الحكومة

 والزياداتتوسیع نطاق اإلعفاء من الذعائر  - 

 بما في ذلك  تلك المتعلقة  بكل الغراماتلیشمل 

 الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص

وكذا التي  للضرائب العامة المدونة علیھا في

 تم حذفھا أو إدماجھا في هذه المدونة؛

األداء مرة واحدة قبل التنصیص على شرط  -

 ، عوض مرتین.2019فاتح يناير 

 

من مشروع قانون  10المادة  

 2018المالیة لسنة 
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 فیما يخص التدابیر المختلفة   

 المادة موضوع التعديل مقدمي التعديالت

فرق و مجموعة 

 األغلبیة

إعفاء نقل ملكیة  العقارات والممتلكات بدون عوض 

والقروية إلى  وبنفس القیمة  من الجماعات الحضرية 

الجماعات، من أداء أي واجبات أو ضرائب أو رسوم  

. 

المكررة 10المادة   

فرق و مجموعة 

 األغلبیة

من المدونة العامة للضرائب   8للمالئمة مع المادة 

و تمديد فترة  راج إمكانیة استفادة  التعاونیة بإد

   . 2015يناير فاتحاالستفادة  من 

 12لمادة ا

 تحفیز التشغیل

فرق و مجموعة 

 األغلبیة

المخصصة لفائدة الجهات  %20إعادة توزيع حصة 

من الرسم المفروض على التأمین لتخصیص نسبة 

 %18لفائدة "صندوق التضامن بین الجهات و  2%

"الصندوق الخاص لحصیلة حصص الضرائب   لفائدة

 المرصدة للجهات"

المكررة 12المادة   

 الحكومة

حذف ثالثة مرافق الدولة مسیرة بصورة مستقلة تابعة 

 "المركب الرياضي -لوزارة الشباب والرياضة. و ھي 

و  "المركب الرياضي  "الرباط –األمیر موالي عبد هللا 

 ".لفاس" و  "مصلحة السیاحة الثقافیة للشباب

16المادة   

فرق و مجموعة 

 األغلبیة

تغییر الحساب المرصد ألمور خصوصیة المسمى 

"الصندوق الخاص لحصیلة حصص الضرائب 

تخفیض موارد ھذا الحساب بنسبة ب  المرصدة للجهات"

وتخصیصها لفائدة "صندوق التضامن بین  10%

 الجهات".

المكررة 17المادة   

فرق و مجموعة 

 األغلبیة

تغییر الحساب المرصد ألمور خصوصیة 

المسمى"صندوق التضامن بین الجهات"  لتمكینه من 

من موارد الصندوق الخاص   %10تلقي  نسبة 

 لحصیلة حصص الضرائب المرصدة للجهات.

المكررة  17المادة 

 مرتین

 الحكومة

تغییر الحساب المرصد ألمور خصوصیة المسمى " 

آلمر اتسمیة  بتحیینالصندوق الوطني الغابوي " 

 بالصرف لهذا الحساب.

 المكررة  20المادة   

 الحكومة

تغییر الحساب المرصد ألمور خصوصیة المسمى 

"صندوق الصید البري والصید في المیاه الداخلیة" 

 .الحساببتحیین تسمیة اآلمر بالصرف لهذا 

المكررة  20المادة 

 مرتین
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 المادة موضوع التعديل مقدمي التعديالت

فرق و مجموعة 

 األغلبیة

تغییر الحساب المرصد ألمور خصوصیة المسمى 

"صندوق التنمیة الصناعیة " لتمكینه من تمويل الدعم 

المقدم للشركات الصناعیة المصدرة أو المصدرة غیر 

تحمل زائد نفقات نقل بضائعها إلى المباشرة قصد 

الموانئ أو المناطق الصناعیة المجاورة لتلك الموانئ 

 وذلك وفق الشروط والكیفیات التي تحدد بنص تنظیمي.

المكررة ثالث  20المادة 

 مرات

 الحكومة

منصبا مالیا اضافیا لفائدة رئیس الحكومة  50احداث 

ة المتوقعوتأھیله لتوزيعها عند الضرورة الملحة وغیر 

 على مختلف الوزارات او المؤسسات.

 إحداث منـاصـب مالیة

 22المادة 

 الحكومة

للمالءمة مع حذف ثالث مرافق للدولة مسیرة    

بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب والرياضة 

المذكورة من خالل تقلیص المبلغ اإلجمالي المتعلق 

بموارد ونفقات االستغالل  لهذه المرافق و كذلك مالءمة 

الجدول "أ" ، باإلضافة إلى التدقیق في صیاغة طبیعة 

بشهادات الصكوك ذات اآلجال المورد المالي المتعلق 

المتوسطة والطويلة األمد في السوق الداخلیة من خالل 

   .حذف كلمة "إصدارات" 

 40المادة 

 

فرق و مجموعة 

 األغلبیة

 

 10( بتقلیص مبلغ يساوي 40مالءمة الجدول أ )المادة 

من موارد "الصندوق الخاص لحصیلة حصص  %

"صندوق التضامن الضرائب المرصدة للجهات" لفائدة 

 .بین الجهات"

 40المادة 

 


