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  80.18تقرير مشروع قانون املالية رقم  الجزء األول منفهرسة 

  2019برسم سنة 

 الفهرسة  

 الورقة التقنية 

  جدول  إحصائي للتعديالت التي أدخلتها  لجنة املالية والتنمية  االقتصادية بمجلس النواب

 2019برسم سنة  80.18بمناسبة التصويت على مشروع قانون املالية رقم 

 الـمقدمة العامة 

  وزير االقتصاد واملاليةعرض السيد 

  املشروع كما أحيل 

 املناقشة العامة 

  السيد الوزيرجواب 

  مع التقديم وتفسير املواد وجواب الحكومة عليها 2019منـاقشة مـواد مشروع قانون املالية 

  2019التعديالت املقدمة من الفرق النيابية بخصوص املشروع قانون املالية برسم سنة 

 2019املقدمة بخصوص مشروع قانون املالية  نتائج التصويت على التعديالت 

  2019الجزء األول من مشروع قانون املالية مواد نتائج التصويت على 

  2019للسنة املالية  80.18للمواد املعدلة وملشروع قانون املالية رقم الصيغة النهائية 
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 تقنيةورقة 

 رئيس لجنة املالية والتنمية االقتصادية: النائب السيد عبد هللا بو وانو

 أحمد التوميالنائب السيد رر: مقالـ
 

 

  2018أكتوبر  19 :2019للسنة املالية   80.18تاريخ إحالة مشروع قانون املالية رقم 

  :2018أكتوبر  22تاريخ الشروع في الدراسة 

   :2017اجتماع سنة  12مقابل   اجتماع 12عدد االجتماعات 

  :2017دقيقة سنة  40ساعة و 57مقابل  ساعة 56عدد ساعات العمل 

  :2017أيام سنة  7مقابل  أيام 7عدد أيام العمل 

  2017سنة  % 75مقابل   % 70: العامة حضور النسبة 

  :2017سنة  % 43مقابل  % 42 الحضور النسوي من السيدات النواب 

 2017سنة  % 57مقابل  % 58السادة النواب: الذكور من حضور ال 

  :30نسبة الغياب % 

   :15النسبة العامة للمعتذرين % 

   :سنة  50متدخال مقابل  75عدد املتدخلين من السيدات والسادة النواب خالل املناقشة العامة

2017 

   :24متدخلة بنسبة  18عدد املتدخالت النساء النواب % 

   :76متدخل بنسبة  57عدد املتدخلين الرجال النواب % 

  :40متدخل بنسبة  30عدد املتدخلين من فرق املعارضة % 
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  :60متدخل بنسبة  45عدد املتدخلين من فرق ومجموعة األغلبية % 

 : سؤاال 724 عدد األسئلة املطروحة خالل املناقشة العامة 

  :متدخال 110عدد املتدخلين في مناقشة املواد 

  :سؤاال 834عدد األسئلة املطروحة خالل مناقشة املواد 

  تعديال 224 : 2019عدد التعديالت التي قدمت على مشروع قانون املالية برسم سنة 

 :28تعديال بنسبة  63  عدد التعديالت املقبولة % 

  :41تعديال بنسبة  90عدد التعديالت املرفوضة % 

 :31تعديال بنسبة  69 عدد التعديالت املسحوبة% 

  وكما تم تعديله:2019برسم سنة  80.18نتيجة التصويت على الجزء األول مشروع قانون املالية رقم ، 

 الأحداملمتنعون:        13  املعارضون:          24املوافقون:  
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  التي أدخلتها  لتعديالتإحصائي لجدول  

 بمجلس النواب لجنة املالية والتنمية  االقتصادية

 بمناسبة التصويت على مشروع قانون املالية  

 2019برسم سنة  80.18رقم 
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 الفرق عدد التعديالت المادة مديرية الجزء
 

رقم 
 التعديل

 التصويت التصويت

1المادة  مديرية الميزانية الجزء األول فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

1 1 
 

1المادة  مديرية الميزانية الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 سحب 1
 

فريق األصالة و  تعديل واحد I - 2المادة  الجمارك الجزء األول
 المعاصرة

2 0 
 

1 - 3المادة  الجمارك الجزء األول فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 2
 

1 - 42الفصل  - 3المادة  الجمارك الجزء األول فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 3
 

42الفصل  3المادة  الجمارك الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

3 0 
 

المكرر مرتين 45الفصل  - 3المادة  الجمارك الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

4 0 
 

- 3 - 66الفصل  - 3المادة  الجمارك الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

5 0 
 

1 - 78الفصل  - 3المادة  الجمارك الجزء األول فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 4
 

- 78الفصل  - 3المادة  الجمارك الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

6 0 
 

78الفصل  3المادة  الجمارك الجزء األول الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

1 0 
 

- 1 - 95الفصل  - 3المادة  الجمارك الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 سحب 7
 

المكرر 100إحداث الفصل   - 3المادة  الجمارك الجزء األول األصالة و فريق  تعديل واحد 
 المعاصرة

8 0 
 

- 104الفصل  - 3المادة  الجمارك الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 سحب 9
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- 106الفصل  - 3المادة  الجمارك الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

10 0 
 

- 3 - 109الفصل  - 3المادة  الجمارك الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

11 0 
 

ث ع 1 - 164الفصل  - 3المادة  الجمارك الجزء األول فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 ث سحب ع قبل 1 5

-س - 1 - 164الفصل  - 3المادة  الجمارك الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 سحب 12
 

-ض - 1 - 164الفصل  - 3المادة  الجمارك الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 سحب 13
 

-ع - 1 - 164الفصل  - 3المادة  الجمارك الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 ع 1 14

I - 3المادة  الجمارك الجزء األول 164الفصل  - الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

2 0 
 

I - 3المادة  الجمارك الجزء األول -ع  - 1 - 164الفصل  - الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

 ع 1 3

- 1 -المكرر  164الفصل   - 3المادة  الجمارك الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

15 0 
 

I - 3المادة  الجمارك الجزء األول - 1 - المكرر 164الفصل  - الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

4 0 
 

-ض  - 1 -المكرر  164الفصل   - 3المادة  الجمارك الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

16 0 
 

-ض  - 1 -المكرر  164الفصل   - 3المادة  الجمارك الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

17 0 
 

-ض  - 1 -المكرر  164الفصل   - 3المادة  الجمارك الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

18 0 
 

I - 3المادة  الجمارك الجزء األول المكرر 164الفصل  - الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

 سحب 5
 

- 3 - 282الفصل  - 3المادة  الجمارك الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

19 0 
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284الفصل  - 3المادة  الجمارك الجزء األول فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 6
 

-ج  - 284الفصل  - 3المادة  الجمارك الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 سحب 20
 

285الفصل  - 3المادة  الجمارك الجزء األول فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 7
 

299الفصل  - 3المادة  الجمارك الجزء األول فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 8
 

1 - 301الفصل  - 3المادة  الجمارك الجزء األول فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 9
 

- 4المادة  الجمارك الجزء األول I تعريفة الرسوم الجمركية  فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 سحب 21
 

- 4المادة  الجمارك الجزء األول I تعريفة الرسوم الجمركية  الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

 سحب 6
 

- 4المادة  الجمارك الجزء األول I تعريفة الرسوم الجمركية  األصالة و فريق  تعديل واحد 
 المعاصرة

22 0 
 

فرق و مجموعة  تعديل واحد I - 5المادة  الجمارك الجزء األول
 األغلبية

 إجماع 1 10

9الفصل  - 5المادة  الجمارك الجزء األول فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 إجماع 1 11

البند  - 5المادة  الجمارك الجزء األول I 9الفصل  - األصالة و فريق  تعديل واحد 
 المعاصرة

 إجماع 1 23

الضرائب الداخلية على االستهالك  - 5المادة  الجمارك الجزء األول

9الفصل   

الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد
 للوحدة و التعادلية

 إجماع 1 7

البند  - 5المادة  الجمارك الجزء األول I 9الفصل  - فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

24 0 
 

األولالجزء  الضرائب الداخلية على االستهالك  - 5المادة  الجمارك 

9الفصل   

الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد
 للوحدة و التعادلية

8 0 
 

ط - 9الفصل  - 5المادة  الجمارك الجزء األول فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

12 1 
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البند  - 5المادة  الجمارك الجزء األول I ط - 9الفصل  - فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 سحب 25
 

2- 44الفصل  - 5المادة  الجمارك الجزء األول فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 13
 

البند  - 5المادة  الجمارك الجزء األول III فريق األصالة و  تعديل واحد
 المعاصرة

 سحب 26
 

الداخلية على االستهالكالضرائب  - 5المادة  الجمارك الجزء األول الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

 سحب 9
 

تسوية وضعية السيارات  - 6المادة  الجمارك الجزء األول

السياحية المستوردة تحت نظام القبول 
 المؤقت

فرق و مجموعة  تعديل واحد
 األغلبية

 إجماع 1 14

وضعية السيارات تسوية  - 6المادة  الجمارك الجزء األول

السياحية المستوردة تحت نظام القبول 
 المؤقت

فريق األصالة و  تعديل واحد
 المعاصرة

 إجماع/سحب 1 27

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 15
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

البند  7المادة  I 2المادة   فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 16
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

البند  7المادة  I 2المادة   فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 سحب 28
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

البند  7المادة  I 6المادة   فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

17 1 60%  

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

البند  7المادة  I 6المادة   فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

29 1 60%  

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

البند  7المادة  II 6المادة   الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

10 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

البند  7المادة  IV 8المادة   الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

11 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

البند  7المادة  I 10المادة   فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 إجماع 1 18

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

البند   7المادة  I التكاليف  - 10المادة  - 

 القابلة للخصم

فريق األصالة و  تعديل واحد
 المعاصرة

 إجماع 1 30
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المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

البند   7المادة  I التكاليف  - 10المادة  - 

 القابلة للخصم

فريق األصالة و  تعديل واحد
 المعاصرة

 إجماع 1 31

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

التكاليف القابلة  - 10المادة  - 7المادة 

 للخصم

الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد
 للوحدة و التعادلية

 إجماع 1 12

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

التكاليف القابلة  - 10المادة  - 7المادة 

 للخصم

النائبين بالفريج  تعديل واحد
 والشناوي

1 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

البند   7المادة  I التكاليف  - 10المادة  - 

 القابلة للخصم

فريق األصالة و  تعديل واحد
 المعاصرة

32 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

البند   7المادة  I التكاليف  - 10المادة  - 

 القابلة للخصم

فريق األصالة و  تعديل واحد
 المعاصرة

33 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

التكاليف القابلة  - 10المادة  - 7المادة 

 للخصم

الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد
 للوحدة و التعادلية

 سحب 13
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

البند   7المادة  I II - 11المادة  -  التكاليف   

 القابلة للخصم

األصالة و فريق  تعديل واحد
 المعاصرة

 سحب 34
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

البند   7المادة  I IV - 11المادة  -  التكاليف   

 القابلة للخصم

فريق األصالة و  تعديل واحد
 المعاصرة

35 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

البند  7المادة  I 19المادة   فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 19
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

سعر الضريبة - 19المادة  - 7المادة  فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

36 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

I -سعر الضريبة   - 19المادة  - 7المادة   - الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

14 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

I -سعر الضريبة   - 19المادة  - 7المادة   - الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

15 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

- 19المادة  - 7المادة  I- النائبين بالفريج  تعديل واحد
 والشناوي

2 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

خصوم من مجموع  - 28المادة  - 7المادة 

 الدخل الخاضع للضريبة

الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد
 للوحدة و التعادلية

16 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

29المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

20 1 
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العامة المديرية  الجزء األول
 للضرائب

اإلعفاءات و فرض  - 31المادة  - 7المادة 

 -II -الضريبة بالسعر المخفض 
الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد

 للوحدة و التعادلية
17 0 

 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

57المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

/سحب1سحب/سحب/ 1 21  

األولالجزء  المديرية العامة  
 للضرائب

-24 -اإلعفاءات   - 57المادة  - 7المادة  فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

37 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

-25 -اإلعفاءات   - 57المادة  - 7المادة  فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

38 0 
 

العامة المديرية  الجزء األول
 للضرائب

-26 -اإلعفاءات   - 57المادة  - 7المادة  فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

39 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

اإلعفاءات - 57المادة  - 7المادة  الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

18 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

الخصوم - 59المادة  - 7المادة  الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

19 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

63المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 22
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

63المادة  - 7المادة  فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 سحب 40
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

I -اإلعفاءات  - 63المادة  - 7المادة   - الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

20 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

73المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 23
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

فريق األصالة و  تعديل واحد -I - 73المادة  - 7المادة 
 المعاصرة

41 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

I -أسعار الضريبة  - 73المادة  - 7المادة   - الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

21 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

فريق األصالة و  تعديل واحد -II - 73المادة  - 7المادة 
 المعاصرة

 صيغة الحكومة 1 42

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

II -أسعار الضريبة  - 73المادة  - 7المادة   - الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

 صيغة الحكومة 1 22
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المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

سعر الضريبة - 73المادة  - 7المادة  النائبين بالفريج  تعديل واحد 
 والشناوي

3 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

 III -أسعار الضريبة  - 73المادة  - 7المادة 
- 

الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد
 للوحدة و التعادلية

23 1 
 

األولالجزء  المديرية العامة  
 للضرائب

فريق األصالة و  تعديل واحد -I - 74المادة  - 7المادة 
 المعاصرة

43 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

الخصم عن األعباء  -74المادة  - 7المادة 

 العائلية

الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد
 للوحدة و التعادلية

24 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

فريق األصالة و  تعديل واحد -I - 74المادة  - 7المادة 
 المعاصرة

44 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

I -82المادة  - 7المادة   - فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 سحب 45
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

I -89المادة  - 7المادة   - فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

24 1 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

I -89المادة  - 7المادة   - فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

46 1 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

I -89المادة  - 7المادة   - فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 سحب 47
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

I -91المادة  - 7المادة   - فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 د مرفوض 1 25

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

فريق األصالة و  تعديل واحد I - 91المادة  - 7المادة 
 المعاصرة

48 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

فريق األصالة و  تعديل واحد V - 91المادة  - 7المادة 
 المعاصرة

49 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

اإلعفاء دون الحق في  -91المادة  - 7المادة 

 الخصم

الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد
 للوحدة و التعادلية

25 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

I -92المادة  - 7المادة   - فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

مقبول )ج( مع  1 26
 تحسين الصيغة

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

فريق األصالة و  تعديل واحد I - 92المادة  - 7المادة 
 المعاصرة

 سحب 50
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المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

اإلعفاء مع الحق في  -92المادة  - 7المادة 

-8-الخصم   

الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد
 للوحدة و التعادلية

 سحب 26
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

اإلعفاء مع الحق في  -92المادة  - 7المادة 

-الخصم  I- 
الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد

 للوحدة و التعادلية
27 0 

 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

I -93المادة  - 7المادة   - فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

مقبول  مع تحسين  1 27
 الصيغة

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

فريق األصالة و  تعديل واحد I - 93المادة  - 7المادة 
 المعاصرة

51 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

99المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 28
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

99المادة  - 7المادة  فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 سحب 52
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

األسعار الخاصة -100المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

29 1 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

األسعار الخاصة -100المادة  - 7المادة  الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

28 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

األسعار الخاصة -100المادة  - 7المادة  الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

29 1 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

اإلعفاءات -123المادة  - 7المادة  الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

30 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

I - 127المادة  - 7المادة  -127المواد  - 

129-133-136  

-127-129إجماع  1 1 الحكومة تعديل واحد

133 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

فريق األصالة و  تعديل واحد I - 127المادة  - 7المادة 
 المعاصرة

 تجويد الصيغة 1 53

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

اإلعفاءات -129المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 30
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

فريق األصالة و  تعديل واحد -III - 129المادة  7المادة 
 المعاصرة

54 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

فريق األصالة و  تعديل واحد -III - 129المادة  7المادة 
 المعاصرة

55 0 
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المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

اإلعفاءات -129المادة  - 7المادة  واحد تعديل  الفريق اإلستقاللي  
 للوحدة و التعادلية

31 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

األساس  17 - 131المادة  - 7المادة 

 الخاضع للضريبة

النائبين بالفريج  تعديل واحد
 والشناوي

 إجماع 1 4

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

النسبيةالواجبات  - 133المادة  - 7المادة  النائبين بالفريج  تعديل واحد 
 والشناوي

5 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

135المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

31 1 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

- 139المادة  -7المادة  فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 إجماع 1 56

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

144المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

32 1 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

- 144المادة  -7المادة  I- فريق األصالة و  تعديل واحد
 المعاصرة

57 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

- 144المادة  -7المادة  I- فريق األصالة و  تعديل واحد
 المعاصرة

58 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

الحد األدنى للضريبة  -144المادة  - 7المادة 

-I- 
الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد

 للوحدة و التعادلية
32 0 

 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

II - 144المادة  -7المادة   - فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 إجماع 1 59

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

الحد األدنى للضريبة  -144المادة  - 7المادة 

-II- 
الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد

 للوحدة و التعادلية
 إجماع 1 33

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

- 145المادة  -7المادة  IX  - فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 سحب 60
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

155المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 33
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

- 163المادة  -7المادة  II  - فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 مالئمة 1 61
 إجماع

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

فريق األصالة و  تعديل واحد -III - 164المادة  -7المادة 
 المعاصرة

62 0 
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المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

المكررة 169المادة  - 7المادة   إجماع 1 3 الحكومة تعديل واحد 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

177المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 مالئمة 1 34
 إجماع

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

177المادة  -7المادة  فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 مالئمة 1 63
 إجماع

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

183المادة  -7المادة   فريق األصالة و تعديل واحد 
 المعاصرة

64 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

184المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 إجماع 1 35

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

I - 204المادة  -7المادة   - فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 مالئمة 1 65
 إجماع

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

225المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 مالئمة 1 36
 إجماع

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

I - 225المادة  -7المادة   - فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 مالئمة 1 66
 إجماع

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

I - 226المادة  -7المادة   - فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 سحب 67
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

228المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 مالئمة 1 37
 إجماع

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

I - 228المادة  -7المادة   - فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 مالئمة 1 68
 إجماع

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

232المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 38
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

- 232المادة  -7المادة  VIII  - فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 سحب 69
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

237المادة  -7المادة  فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 سحب 70
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

247المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

1/1سحب/ 1 39  
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المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

XXIV - 247المادة  -7المادة   - فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

71 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

250المادة  - 7المادة   إجماع 1 2 الحكومة تعديل واحد 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

250المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 صيغة الحكومة 1 40

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

VI - 250المادة  -7المادة   - فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 سحب 72
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

251المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

41 1 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

252المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 مالءمة 1 42

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

-تعريفة الواجبات  -252المادة  - 7المادة  I- الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد
 للوحدة و التعادلية

34 1 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

-تعريفة الواجبات  -252المادة  - 7المادة  I- الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد
 للوحدة و التعادلية

35 1 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

-تعريفة الواجبات  -252المادة  - 7المادة 

II- 
الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد

 للوحدة و التعادلية
36 0 

 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

-تعريفة الواجبات  -252المادة  - 7المادة 

II- 
الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد

 للوحدة و التعادلية
37 0 

 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

-تعريفة الواجبات  -252المادة  - 7المادة 

II- 
الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد

 للوحدة و التعادلية
38 0 

 

العامة المديرية  الجزء األول
 للضرائب

- 260المادة  -7المادة  فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

73 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

اإلعفاءات -260المادة  - 7المادة  الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

 سحب 39
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

-  262المادة  -7المادة  I  - فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 سحب 74
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

تعريفة الضريبة -262المادة  - 7المادة  الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

 سحب 40
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المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

- 7المادة  II المكررة أربع  125المادة   -

 مرات

فرق و مجموعة  تعديل واحد
 األغلبية

 حذف إجماع 1 43

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

- 7المادة  II المكررة أربع  125المادة   -

 مرات

فريق األصالة و  تعديل واحد
 المعاصرة

 حذف إجماع 1 75

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

- 7المادة  II المكررة أربع  125المادة  -

 مرات

الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد
 للوحدة و التعادلية

 حذف إجماع 1 41

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

284المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 44
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

- 7المادة  II الرسومتعريفة  -284المادة  - الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

42 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

- 7المادة  III األشخاص  267المادة  -

 المفروضة عليهم المساهمة

فرق و مجموعة  تعديل واحد
 األغلبية

 سحب 45
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

- 7المادة  III األشخاص  267المادة  -

 المفروضة عليهم المساهمة

فريق األصالة و  تعديل واحد
 المعاصرة

76 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

- 7المادة  III األشخاص  -267المادة  -

 المفروضة عليهم المساهمة

الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد
 للوحدة و التعادلية

43 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

268المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 46
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

- 7المادة  III التصفية -268المادة  - فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

77 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

- 7المادة  III التصفية -268المادة  - الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

44 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

269والمادة  268المادة  - 7المادة  النائبين بالفريج  تعديل واحد 
 والشناوي

6 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

269المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 47
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

- 7المادة  III األسعار -269المادة  - فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

78 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

- 7المادة  III األسعار -269المادة  - الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

45 0 
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المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

273المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 مالءمة 1 48

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

275المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 صيغة الحكومة 1 49

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

277المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 صيغة الحكومة 1 50

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

279المادة  - 7المادة  فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

إجماع 2% 1 51  

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

281و المادة  280المادة  - 7المادة  واحد تعديل  النائبين بالفريج  
 والشناوي

7 0 
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

- 7المادة  IV نسخ - فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 مالءمة سحب 79

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

- 7المادة  V دخول حيز التطبيق وأحكام  -

-6-انتقالية   

فريق األصالة و  تعديل واحد
 المعاصرة

 سحب 80
 

المديرية العامة  الجزء األول
 للضرائب

- 7المادة  V دخول حيز التطبيق وأحكام  -

-8-انتقالية   

فريق األصالة و  تعديل واحد
 المعاصرة

 مالءمة سحب 81

إلغاء بعض الديون المستحقة  - 8المادة  مديرية الميزانية الجزء األول

 للدولة

فرق و مجموعة  تعديل واحد
 األغلبية

 سحب 52
 

إلغاء بعض الديون المستحقة  - 8المادة  مديرية الميزانية الجزء األول

 للدولة

فريق األصالة و  تعديل واحد
 المعاصرة

 سحب 82
 

المكررة )إحداث مادة جديدة( 9المادة  مديرية الميزانية الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

83 0 
 

-10المادة  مديرية الميزانية الجزء األول فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 53
 

-10المادة  مديرية الميزانية الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

84 0 
 

مدونة تحصيل الديون العمومية - 11المادة  مديرية الميزانية الجزء األول فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 54
 

مدونة تحصيل الديون العمومية - 11المادة  مديرية الميزانية الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 سحب 85
 

المكررة ) إحداث مادة جديدة( 12المادة  مديرية الميزانية الجزء األول فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 55
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الميزانيةمديرية  الجزء األول المكررة ) إحداث مادة جديدة( 15المادة   النائبين بالفريج  تعديل واحد 
 والشناوي

8 0 
 

المكررة )إحداث مادة جديدة( 17المادة  مديرية الميزانية الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

86 0 
 

)إحداث مادة المكررة مرتين  17المادة  مديرية الميزانية الجزء األول

 جديدة(

فريق األصالة و  تعديل واحد
 المعاصرة

87 0 
 

- 18المادة  مديرية الميزانية الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

 سحب 88
 

- 21المادة  مديرية الميزانية الجزء األول فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 56
 

الميزانيةمديرية  الجزء األول المكررة )إحداث مادة جديدة( 24المادة   فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 57
 

المكررة )إحداث مادة جديدة( 26المادة  مديرية الميزانية الجزء األول فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 58
 

جديدة(المكررة )إحداث مادة  28المادة  مديرية الميزانية الجزء األول فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 59
 

المكررة )إحداث مادة جديدة( 28المادة  مديرية الميزانية الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

89 0 
 

المكررة )مادة جديدة( 28المادة  مديرية الميزانية الجزء األول الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
التعادليةللوحدة و   

46 0 
 

المكررة مرتين )إحداث مادة  28المادة  مديرية الميزانية الجزء األول

 جديدة(

فريق األصالة و  تعديل واحد
 المعاصرة

90 0 
 

المكررة )إحداث مادة جديدة( 29المادة  مديرية الميزانية الجزء األول فرق و مجموعة  تعديل واحد 
 األغلبية

 سحب 60
 

المكررة )إحداث مادة جديدة( 32المادة  مديرية الميزانية الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

91 0 
 

إحداث مناصب مالية - 34المادة  مديرية الميزانية الجزء األول  1 4 الحكومة تعديل واحد 
 

إحداث مناصب مالية - 34المادة  مديرية الميزانية الجزء األول مجموعة فرق و  تعديل واحد 
 األغلبية

إجماع صيغة  1 61
 الحكومة/حذف/إضافة
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إحداث مناصب مالية - 34المادة  مديرية الميزانية الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

إجماع صيغة  1 93
 الحكومة

إحداث مناصب مالية - 34المادة  مديرية الميزانية الجزء األول اإلستقاللي الفريق  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

إجماع صيغة  1 48
 الحكومة

إحداث مناصب مالية - 34المادة  مديرية الميزانية الجزء األول الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

 سحب 47
 

إحداث مناصب مالية - 34المادة  مديرية الميزانية الجزء األول بالفريج النائبين  تعديل واحد 
 والشناوي

9 0 
 

إحداث مناصب مالية - 34المادة  مديرية الميزانية الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

92 0 
 

المكررة )إحداث مادة جديدة( 34المادة  مديرية الميزانية الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

94 0 
 

الميزانيةمديرية  الجزء األول حذف المناصب المالية الشاغرة 35المادة   فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

95 0 
 

حذف المناصب المالية الشاغرة 35المادة  مديرية الميزانية الجزء األول الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد 
 للوحدة و التعادلية

49 0 
 

ترشيد استعمال المناصب المالية - 35المادة  مديرية الميزانية الجزء األول النائبين بالفريج  تعديل واحد 
 والشناوي

10 0 
 

أحكام تتعلق بتوازن موارد  - 50المادة  مديرية الميزانية الجزء األول

 وتكاليف الدولة

الفريق اإلستقاللي  تعديل واحد
 للوحدة و التعادلية

 سحب 50
 

أحكام تتعلق بتوازن موارد  - 50المادة  مديرية الميزانية الجزء األول

 وتكاليف الدولة

النائبين بالفريج  تعديل واحد
 والشناوي

11 0 
 

المكررة )إحداث مادة جديدة( 52المادة  مديرية الميزانية الجزء األول فريق األصالة و  تعديل واحد 
 المعاصرة

96 0 
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 مقدمي التعديالت موضوع التعديالت املواد

 املادة األولى

 

 إعادة الصياغة بكتابة هذا القانون بدل قانون املالية هذا.

 

 فرق ومجموعة األغلبية

 2019للسنة املالية  80.18رقم من مشروع قانون املالية  3املادة 

الفصل -I-3املادة 

 ع(-164-1

توسيع نطاق منح اإلعفاء ليشمل الدراجات وجميع أنواع الكراس ي، 

أكانت ذات املحرك الكهربائي أو ال، وكذا األدوات واملعدات اآللية 

املحددة الئحتها بنص تنظيمي وحذف عبارة "بالنسبة للكراس ي"، 

خصيصا لألشخاص في وضعية إعاقة حسب ليشمل اإلعفاء املعدة 

املتعلق بحماية حقوق األشخاص في  97.13مدلول القانون اإلطار رقم 

وضعية إعاقة والنهوض بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (.2016أبريل  27) 1437من رجب  19بتاريخ  1.16.52

 فرق ومجموعة األغلبية

 فريق األصالة واملعاصرة

قاللي للوحدة الفريق االست

 والتعادلية

 2019للسنة املالية  80.18من مشروع قانون املالية رقم  5املادة 

: الفصل I-5املادة 

 أ( –الجدول  -9

من مقدار الضريبة الداخلية على االستهالك املطبق  %50الزيادة بنسبة 

على املياه الغازية أو غير الغازية واملياه املعدنية ومياه املائدة وغيرها 

ج( -1ب( و-1أ( و-1املعطرة واملحتوية على سكر، الواردة في الجدول أ 

 ه(؛-1د(و-1و

 فرق ومجموعة األغلبية

 فريق األصالة واملعاصرة

ي للوحدة الفريق االستقالل

 والتعادلية

الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على االستهالك املطبقة على 

درهم على  500ز( من نفس الجدول أ من -1املشروبات املقوية الواردة في 

 درهم للهيكتولتر 600

الفريق االستقاللي للوحدة 

 والتعادلية

: الفصل  I-5املادة 

 ط(–الجدول -9

الضريبة الداخلية على االستهالك املطبقة على تبغ الرفع من مقدار 

 درهم لكل ألف غرام. 450درهم على  350الشيشة من 
 فرق ومجموعة األغلبية

 2019للسنة املالية  80.18من مشروع قانون املالية رقم  6املادة 

 6املادة 

توسيع أجل االستفادة من التسوية ليشمل السيارات املستوردة قبل 

عوض االقتصار على السيارات املستوردة قبل فاتح  2014 فاتح يناير 

 .2009يناير 

 فرق ومجموعة األغلبية

توسيع نطاق االستفادة من التسوية ليشمل أيضا السيارات النفعية 

 عوض االقتصار على السيارات السياحية فقط.

 فرق األصالة واملعاصرة

 

 2019للسنة املالية  80.18من مشروع قانون املالية رقم  7املادة 

6 

على األرباح املوزعة من طرف هيئات  % 60تطبيق تخفيض نسبته 

التوظيف الجماعي العقاري على الشركات املساهمة في رأسمالها عوض 

 الذي جاء في مشروع القانون األصلي. % 50تخفيض 

 فريق األصالة واملعاصرة

10 
الجمعيات  لفائدة املمنوحةالعينية  أو النقدية إمكانية خصم الهبات

التي أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف إنجاز مشاريع ذات مصلحة 
 فرق ومجموعة األغلبية
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عامة مع تحديد كيفيات تطبيق هذا الخصم بنص تنظيمي في حدود 

 .( من رقم املعامالت2(‰اثنين في األلف 

29 

 األخيرة هي اعتماد لفظ مصاريف عوض النفقات، على اعتبار أن هذه-

 مجموع جميع املصاريف؛

تحديد األشخاص املعنيين بلفظ "يعولهم" باإلحالة على أحكام املادة -

74-II من املدونة العامة للضرائب. 

 فرق ومجموعة األغلبية

57 

الوفاة املرسوم املحدد ملبلغ رصيد مقتضيات حذف اإلحالة على 

يمية والنصوص التنظ القوانين"ها باإلحالة على السالف الذكر وتعويض

 .الجاري بها العمل

 فرق ومجموعة األغلبية

املكررة  160و 73

 حيز ودخول 

 وأحكام التطبيق

 انتقالية

 تضريب إجمالي الدخول العقارية حسب سعرين للضريبة:

 

 10%  درهم؛ 120 000بالنسبة للدخول التي تقل عن 

 درهم. 120 000بالنسبة للدخول التي تساوي أو تفوق  15%

 فرق ومجموعة األغلبية

73-III 

تخفيض سعر الضريبة على الدخل املطبق على رقم أعمال املقاول 

 على النحو التالي: الذاتي

  واألنشطة والصناعية التجاريةبالنسبة لألنشطة  %0,5إلى  1%من 

 بالنسبة ملقدمي الخدمات 1%الى  2%من  الحرفية

الفريق االستقاللي للوحدة 

 والتعادلية

91- I-6°-جيم 

 وكل الطاقات تعمل بالطاقة الشمسيةاملضخات املائية التي  إعفاء

 لى القيمةع الضريبةمن  املستخدمة في القطاع الفالحياملتجددة 

 املضافة. 

 فرق ومجموعة األغلبية

92-I- °19 
لعالج مرض التهاب السحايا )املينانجيت  املخصصة إعفاء األدوية

Méningiteاملضافة في الداخل القيمة على الضريبة ( من. 
 فرق ومجموعة األغلبية

93 

ملؤسسات االئتمان حتى يتسنى  االجتماعي السكن إعفاء شروطمالئمة 

ر عقود اإلجارة في إطا ،في حكمها أن تقتني لفائدة زبنائها والهيئات املعتبرة

السكن االجتماعي املعفى من الضريبة على القيمة  ،املنتهية بالتمليك

 من املدونة العامة للضرائب. I-°28-92  ملادةملقتضيات ا املضافة طبقا

) مع  فرق ومجموعة األغلبية

 تجويد الصيغة (

100 

عمليات تسليم وبيع املشروبات الغازية أو غير الغازية املحالة إخضاع 

مل للضريبة على القيمة  100في كل غ أو أكثر من السكر 5بإضافة نسبة 

 .درهم للهكتولتر 70املضافة بالتعريفة املحددة ب 

 

األغلبية فرق ومجموعة 

 للوحدة االستقالليوالفريق 

 والتعادلية

)بالصيغة التي جاءت بها 

 األغلبية(

 133و 129و 127

  136و

إخضاع الصفقات العمومية وكذا العقود واالتفاقات التي يكون 

إنجاز أعمال واملبرمة وفق القواعد العامة بين الدولة أو موضوعها 

املؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية من جهة واملقاوالت من جهة 

 أخرى، إلجراء التسجيل اإلجباري مع إعفاءها من واجبات التسجيل.

املطبق على الصفقات التي تبرمها  %1وللمالءمة إلغاء الواجب النسبي 

 ة حاليا اختياريا إلجراء التسجيل.الدولة والخاضع

 الحكومة



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

27 
 

127 

ترحيل املقتضيات املتعلقة بالتسجيل اإلجباري لبعض املحررات 

املنجزة من طرف العدول من البند جيم الخاصة بها إالى البند "ألف" 

املتعلق باملحررات واالتفاقات والعقود كيفما كان شكلها ونوعية 

التسجيل اإلجباري عوض التسجيل محررها وذلك قصد تعميم مبدأ 

اإلختياري عندما تنجز املححررات واالتفاقات املذكورة من طرف 

 محررين غير العدول.

 فريق األصالة واملعاصرة

131 
استثناء قيمة املنزل الرئيس ي للمتوفي من واجبات التسجيل على التركة 

 لحقوق األساسية للورثة.لوذلك ضمانا 
 النائبين مصطفى الشناوي 

 وعمر بالفريج

135 

إخضاع عقود الوعد بالبيع املبرمة أمام العدول واملوثقين لواجب 

درهم وذلك للمالءمة مع العقود املبرمة في إطار  200التسجيل الثابث 

 .(.VEFAز )بيع العقار في طور اإلنجا

 

 فرق ومجموعة األغلبية

139 

 أحكام إلىللترافع أمام محكمة النقض ون املقبولمون إضافة املحا

الت مالءمة مع التعديللوذلك  بااللتزامات املشتركة ةاملتعلق 139املادة 

– 127على املادة 2017التي أدخلتها مقتضيات قانون املالية برسم سنة 

I- .ألف  من املدونة العامة للضرائب 

 فريق األصالة واملعاصرة

144 

الدخل  علىوالضريبة تطبيق سعر الحد األدنى للضريبة على الشركات  -

 على األدوية. 0,25%املحدد في 

الرفع من ثمن تفويت العقارات املخصصة للسكنى الرئيسية من مليون  -

 ماليين درهم فيما يتعلق بتطبيق الحد األدنى أربعإلى 

 4.000.000في حدود ما زاد عن مبلغ  %3تطبيق الحد األدنى املحدد في 

 ،درهم

 فرق ومجموعة األغلبية

 املكررة 169

بين إدارة الضرائب  للمعلومات لياآل تبادلالتنصيص على إمكانية ال

باقي اإلدارات أو الهيئات العمومية مع مراعاة إلزامية كتمان السر املنهي و 

 .وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل

 الحكومة

184 
 ءاإلدال أو  اإلدالء عدم عن الناتجة تخفيض مبلغ الحد األدنى للجزاءات

 الذاتي. املقاول  أعمال برقم املتعلق باإلقرار  املتأخر 
 فرق ومجموعة األغلبية

247 

 ملنعشينمن طرف ا مع الدولة إبرام اتفاقيةالتنصيص على إمكانية  -

اجتماعي  ( سكن100عن مائة ) يقل ال ما بناء برنامج العقاريين إلنجاز

 .بالوسط القروي

آجال االتفاقيات املبرمة بين الدولة  2019ديسمبر  31د إلى غاية يتمد

واملنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل 

لم تكن هذه االتفاقيات  اآلجال املحددة ألسباب خارجة عن إرادتهم، ما

 موضوع مسطرة تسوية ضريبية من طرف إدارة الضرائب.

 فرق ومجموعة األغلبية
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250 
على ودائع املبالغ النقدية التي يقوم بها عمالء األداء  الوصوالت إعفاء

 لألداء أو حساب بنكي من واجب اإللكتروني عبر الهاتف النقال في حساب

 التمبر.

 الحكومة

 

250 

  إعفاء محطات توزيع الوقود بالتقسيط من واجب التمبر املطبق على

 املخالصات من املبالغ النقدية.

الجماعات الترابية إلى صنف اإلدارات العمومية فيما يخص  إضافة

 .إعفاء عقود السلطة العمومية من واجبات التمبر

 فرق ومجموعة األغلبية

 

251 
دون مع إضافة كلمة "املرئي"  251للمادة االحتفاظ بالصيغة األصلية 

 اإلشهار إعالنات على التمبر واجبفيما يخص فتح مجال لالستثناءات 

 .الشاشة على

 فرق ومجموعة األغلبية

252 

دون فتح مجال لالستثناءات  252للمادة االحتفاظ بالصيغة األصلية 

 .الشاشة على اإلشهار إعالنات على التمبر واجبفيما يخص 

 فرق ومجموعة األغلبية -

الفريق االستقاللي للوحدة  -

)بصيغة والتعادلية 

 الحكومة(

املكررة  125املادة 

 أربع مرات

 

 .املكررة أربع مرات كما جاءت في املشروع 125إلغاء املادة 

 228و  225و  204و  184و  177و  163و 89و تبعا لهذا اإللغاء تالئم املواد 

 .كما جاءت في املشروع

و  فرق ومجموعة األغلبية-

 فريق األصالة واملعاصرة

 )بصيغة الحكومة(

و   275و  274 املواد -

   279.و  278و  277

 البند  232املادة  - 

VIII- °18. 

من  V-8-البند-

من مشروع  7املادة 

قانون املالية لسنة 

2019. 

 

 يسلمه ما على املطبقة للتضامن االجتماعيةاإلبقاء على املساهمة  -

 اإلدالءالشخص ي على أساس  للسكن معد مبنى من لنفسه الشخص

 .بالفواتير املبررة لعملية البناء

 املستحقة على األشخاص أو الزيادة لذعيرةا التنصيص على أن -

 وتستحق تصدر  I-277املخالفين لاللتزامات املنصوص عليها في املادة 

. غير أنه ال يمكن أن يتجاوز هذا األجل عشر التقادم أجل انقضاء تم ولو

 .( سنوات10)

 279إلى  274أحكام املواد التنصيص في دخول حيز التطبيق على أن     -

تطبق على عمليات بناء  ونة العامة للضرائب كما تم تغييرهامن املد

السكن الشخص ي الذي سلمت في شأنه رخصة البناء ابتداء من فاتح 

 .2019يناير 

 

 فرق ومجموعة األغلبية

 )بصيغة الحكومة(

 2019للسنة املالية  80.18من مشروع قانون املالية رقم  34املادة 

   34املادة 

ماليا إضافيا لفائدة قطاع التربية الوطنية، وذلك منصبا  114إحداث 

، 2019من أجل تسوية الوضعية اإلدارية واملادية، ابتداء من فاتح يناير 

أستاذا( وأساتذة التعليم الثانوي  50لبعض األساتذة املبرزين )

أستاذا( من خريجي سلك التبريز باملراكز الجهوية ملهن  64التأهيلي )

 التربية والتكوين.

 لحكومةا
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  34املادة 

تخصيص مناصب مالية وجوبا وفق النسبة املئوية املحددة بموجب  -

النصوص التشريعية والتنمية الجاري بها العمل، من طرف القطاعات 

الوزارية واملؤسسات، لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة حسب 

املتعلق بحماية حقوق األشخاص في  97.13مدلول القانون اإلطار رقم 

 عية إعاقة والنهوض بها.وض

مصبا ماليا لفائدة أشخاص في وضعية  200التنصيص على تخصيص  -

منصبا ماليا التي يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها على  250إعاقة، من 

  مختلف الوزارات أو املؤسسات.

 فرق ومجموعة األغلبية

 فريق األصالة واملعاصرة

الفريق االستقاللي للوحدة 

 والتعادلية
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 املقدمة العامة 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  السيد الرئيس املحترم،

 السيد رئيس الحكومة املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة النواب املحترمون،

نة ير الذي أعدته لجبنص التقر أتقدم أمام أنظار مجلسنا املوقر،  يشرفني أن

 80.18 ممية االقتصادية، بعد انتهائها من دراسة مشروع قانون املالية رقوالتناملالية 

، وذلك بعد إحالته على مجلس النواب وفقا ألحكام الفصل 2019برسم السنة املالية 

 من القانون التنظيمي لقانون املالية. 48املادة من الدستور، ومقتضيات  75

إليه أعاله، يأتي في ظرفية دولية وهكذا، فإن مشروع قانون املالية املشار 

رات الجيوسراتيجية والجيوسياسية، ظرفية تشهد تنامي السياسات ا التوتتطغى عليه

التجارية بين القوى االقتصادية الكبرى، وخاصة الواليات  والصراعاتالحمائية 

 املتحدة األمريكية والصين.
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الغاز والبترول، وانعكاس ذلك على مستوى أسعار املواد األولية، والسيما 

وهو ما يشكل مخاطر حقيقية، تجاه االستقرار االقتصادي، واستدامة النمو في عدة 

 جهات من العالم.

إن هذا السياق الدولي، يطرح تحديات كبيرة بالنسبة لالقتصاد املغربي 

 ورهانات تموقعه، وكذا مدى قدرته على االندماج في االقتصاد الدولي.

عه وطني دقيق، تطب في سياق ،2019املالية لسنة كما يأتي مشروع قانون 

كراهات والتحديات، وفي مقدمتها ارتفاع سقف املطالب االجتماعية، العديد من اإل

يارتباط وثيق بنموذج تنموي بلغ  فيوحدة القضايا االجتماعية املطروحة، والتي هي 

 مداه، ولم يعد قادرا على تلبية هذه املطالب.

ه التحديات تقابلها محدودية إمكانياتنا املادية، مما أن هذ وجدير بالذكر،

أن نحتكم للمصالح العليا لوطننا، وككل واحد، يقتض ي منا جميعا، أغلبية ومعارضة، 

للتفاعل اإليجابي مع مطالب املواطنين  ،اآلليات الالزمةو إليجاد الحلول الكفيلة 

اب ، املتضمنة في خطكيةاملشروعة والعادلة، واالنكباب على تنزيل التوجيهات املل

بمناسبة افتتاح الدورة  الخطاب امللكيوذكرى ثورة امللك والشعب، وكذا  العرش

، حيث ركز جاللته على قضايا التعليم والصحة 2018أكتوبر  12بتاريخ  ،التشريعية

 والتشغيل كأولويات.
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ملراجعة نموذجنا التنموي، في اتجاه ترتيب أولوياته  ،كما دعا جاللته

تصادية واالجتماعية، بما يضمن تحقيق العدالة االجتماعية وتقليص الفوارق االق

 املجالية.

 السيدات والسادة،

، يجب أن تكون مناسبة 2019إن مناقشة مشروع قانون املالية برسم سنة 

وباقي  ،تاريخية للرقي بالخطاب السياس ي، ورد االعتبار واملصداقية ملؤسستنا البرملانية

نيل ما من شأنه ال وكل ،املؤسسات الوطنية، وقطع الطريق أمام الخطابات التيئيسية

 ا.املؤسسات وبتبخيس وتسفيه أدوار ه من

ي بين أيدينا، يأتي فومما ال يخفى على أحد، كذلك، فإن مشروع قانون املالية 

زالت  يث مااألولى، حبشأن قضيتنا الوطنية اق يتطلب مزيدا من الحذر واليقظة، سي

ا تعاكس حق بالدنا في استكمال وحدتهك ضد بالدنا، وال زالت بعض الجهات املكائد تحا

 الترابية.

 السيدات والسادة،

 ،حول ما حمله مشروع قانون املالية ،ومن هذا املنطلق، يجدر بنا التساؤل 

من تدابير وإجراءات، لرفع التحديات املطروحة، إن ، 2019برسم السنة املالية 

 سياسيا، أو اقتصاديا، أو اجتماعيا.
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إن الحكومة، وفي مبادرتها عند تقديم مشروع قانون املالية املذكور، في 

على  ،هنئه من هذا املنبرهنا أن أ ،الذي ال يفوتني ،شخص السيد وزير االقتصاد واملالية

التوفيق  لالثقة التي حظي بها في تولي شؤون وزارة االقتصاد واملالية، كما أتمنى له كام

اردة في الو في مهامه، اتخذت كإطار مرجعي لهذا املشروع، التوجيهات امللكية السامية، 

 .خطب جاللة امللك األخيرة

إلى االلتزامات الواردة في البرنامج الحكومي للفترة  ،كما استندت كذلك

2017-2021. 

 التالية:حول املحاور ، 2019لسنة فقد ارتكز مشروع قانون املالية  ،وهكذا

 دعم القطاعات االجتماعية: التعليم والصحة والتشغيل. -1

 تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية؛ -2

وخاصة املقاوالت  إعطاء دينامية جديدة لالستثمار ودعم املقاولة -3

 والصغيرة جدا. املتوسطة والصغرى 

 على الفرضيات واملعطيات املرقمة اآلتية: كما ارتكز 

 :2019عليها مشروع قانون املالية لسنة الفرضيات التي ينبني 

 .مليون قنطار 70توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ * 
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 توسط لسعر غاز البوطان.مدوالر أمريكي للطن، ك 560* 

 :2019املعطيات املرقمة ملشروع قانون املالية لسنة 

بحوالي  2019يقدر املبلغ اإلجمالي للتحمالت برسم سنة * 

درهم برسم النفقات  10.533.773.000درهم، بما فيها مبلغ  443.444.709.000

واإلرجاعات الضريبية، ويصل املبلغ اإلجمالي  والتخفيضات املتعلقة بالتسديدات

 درهم. 432.910.936.000:  ما يناهز  للتحمالت دون احتساب النفقات األخيرة

 كما يلي: وتتوزع هذه التحمالت 

للميزانية العامة )دون احتساب استهالكات درهم  306.488.854.000 -

 الدين العمومي املتوسط والطويل األجل(؛

 درهم ملرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة؛ 2.811.499.000 -

 درهم للحسابات الخصوصية للخزينة؛ 84.397.383.000 -

درهم الستهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل  39.213.200.000 -

 األجل.

، 2019درهم برسم سنة  417.516.606.000قدر البلغ اإلجمالي للموارد بــ * ي

درهم تتعلق باملداخيل املرتبطة بالتسديدات  10.533.773.000بما فيها مبلغ 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

36 
 

، وهكذا يقدر املبلغ اإلجمالي الصافي للموارد برسم الضريبية والتخفيضات واإلرجاعات

 درهم. 406.982.833.000بــ           ،                               2019سنة 

 وتتوزع هذه املوارد على النحو التالي:

درهم للميزانية العامة )دون احتساب حصيلة  242.889.345.000 -

 والطويلة األجل(؛ املتوسطةاالقتراضات 

 درهم ملرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة؛ 2.811.499.000 -

 الخصوصية للخزينة؛درهم للحسابات  85.081.989.000 -

طة والطويلة درهم ملداخيل االقتراضات املتوس 76.200.000.000 -

 االجل.

 2019 نة املالية ، أن مشروع قانون املالية برسم السويجدر بالذكر أيضا

 .% 3,2معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة  يتوقع 

تأتية من )دون احتساب املوارد امل % 3,7جز للميزانية يقدر بــ عومعدل 

 الخوصصة(.
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 السيدات والسادة،

، 2019 وكما هو معلوم، فإن املناقشة العامة ملشروع قانون املالية لسنة

من النظام  213، ووفقا للمنهجية التي تقتضيها املادة 2018أكتوبر  23انطلقت في 

 الداخلي ملجلس النواب.

وفي هذا اإلطار، استهل العديد من السيدات والسادة النواب مداخالتهم 

باإلحاطة بالسياق املؤطر ملشروع  قانون املذكور، حيث استحضروا تسارع األحداث 

وما تشهده الظرفية الدولية من توترات جيوسياسية والتطورات على الصعيد الدولي، 

 ك على االقتصاد الوطني.وانعكاستا ذلتجارية وجيوستراتيجية، وصراعات 

أيضا حاضرا لدى السيدات والسادة النواب، حيث  ،السياق الوطني ناوك

من السنة الجارية من  ،اعتبر البعض منهم أن ما عاشته البالد خالل األشهر األخيرة

أحداث اجتماعية، راجع إلى تنامي دينامية الوعي، وانخراط املجتمع في إنتاج 

ها، وكرد فعل على تردي مستوى الخدمات االجتماعية وتوجيه مسار  ،التفاعالت

 .والهشاشة االقتصادية وانسداد اآلفاق

وسجلوا في اآلن ذاته، ضرورة التفاعل اإليجابي مع هذه األحداث، وتقديم 

األجوبة الالزمة على انتظارات املواطنين وتطلعاتهم، من حيث اإلنصاف واالستهداف 

 الفعلي من السياسات العمومية.
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ه واعتزازه عن ارتياح ،وفي نفس السياق، عبر جانب من السيدات والسادة

بأن تكون هذه املرحلة، مرحلة  ،عادة االعتبار للمؤسسة الحزبية، ودعوة جاللتهبإ

 للرفع من أدائها، وسجلوا أن ،املسؤولية والعمل الجماعي، وتحفيز املؤسسات الحزبية

ه، بعد االستهداف الكبير لألحزاب السياق الوطني السياس ي بدأ يستعيد عافيت

 السياسية.

 ،غير أنه، ومقابل هذا االرتياح، حاول طرف من السيدات والسادة النواب

مكونات الحكومة، حيث يسجل غياب االنسجام  داخلإماطة اللثام عن الوضع 

الحكومي، وما يعبر عنه من تمزق للمشهد السياس ي، معتبرا ذلك استهدافا للعبة 

عمل في اتجاه ي مماالتي حققتها البالد على مدى ثالثين سنة.  ،ة وللمكتسباتالديمقراطي

امية التوجيهات امللكية الس السياس ي للشعب املغربي، ومعاكسة توجيه رسالة النفور 

 على أمل زرع الثقة واملصداقية في مؤسسات البالد.وضدا ذات الصلة، 

ذلك، شدد السيدات والسادة النواب على ضرورة االرتقاء بوفي ارتباط 

هيئات و بالعمل الحزبي، والتصدي لكل الجهات التي تسعى لضرب املؤسسة الحزبية 

 الوساطة والتأطير، ووضع حد للنزيف املعنوي في صفوف فئات عريضة من املجتمع.

لسنة سم املشروع قانون املالية بر  ،إلى ذلك، فقد اختلفت القراءات األولية

، حيث أن هناك من السيدات والسادة النواب، من وجد في هذا املشروع، 2019املالية 

 من صنفه في خانة باقي خطوة أولى في مسار تجديد النموذج التنموي للبالد، ومنهم
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الية السابقة، بعيدا عن تطلعات املواطنين، وعن البرنامج الحكومي قوانين الـم

 .السياسيةان، ومفتقدا للمسة املتعاقد بشأنه مع البرمل

فيما يخص تقييم السيدات والسادة النواب، ملا حمله مشروع قانون و 

على الصعيد االجتماعي، فقد عبر العديد  ،من تدابير ومقتضيات 2019املالية لسنة 

دة الزيالهذا املشروع، حيث سجلوا بارتياح، عن إشادته بالنفس االجتماعي  ،منهم

كتلة األجور، على اعتبار  أن ذلك يعد تحفيزا للقدرة الشرائية  املسجلة على مستوى 

للمواطنين، ووفاء للمجهودات املبذولة من طرف موظفي اإلدارات العمومية، 

 والجماعات الترابية، والسيما في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.

رفع من في اتجاه ال ،وثمنوا بصفة عامة، ما تبذله الحكومة من مجهودات

            حيث بلغت ،االعتمادات املرصودة للقطاعات االجتماعية، وخاصة التعليم والصحة

مليار درهم بالنسبة لقطاع الصحة. كما  28وليار درهم بالنسبة لقطاع التعليم، م 68

 للقطاعين سالفي الذكر. الداعمةاستحسنوا الزيادات املسجلة عل مستوى البرامج 

ت والسادة النواب، سجلوا أن اإلشكاالت الحقيقية التي غير أن جل السيدا

تتخبط فيها القطاعات االجتماعية، تتجاوز اإلمكانيات املادية، إلى مسألة الحكامة، 

 والتدبير السليم للملفات ذات الصلة.
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قاربة م إلزامية تطابقمنظومة التربية والتكوين، حيث نبهوا إلى  وا عندووقف

ات على اللغالهوية املغربية، وثوابت األمة، مع مراعاة االنفتاح بإلصالح التعليم، 

األكثر تداوال، وتوخي مقاربة تشاركية في عملية اإلصالح، تضمن حضور جميع  ،األجنبية

 الفاعلين والحساسيات الوطنية، على مختلف انتماءاتها، سيكون مآلها الفشل.

 لتعاقد، حيث عبر مسألة التوظيف با ،وأثار السيدات والسادة النواب

عن رفضهم لهذه السياسة، في قطاع ال يقبل املجازفة، وشددوا على  البعض منهم

ها التي بلغ عدد ،ضرورة ضمان االستقرار املنهي لهيئة التدريس، وإخراج هذه الفئة

شخص من جو االحتجاج، وإدماجها في املنظومة ذات العالقة، كما طرحوا  55000

 ها بالتكوين البيداغوجي الالزم للمتعاقدين.في عالقت ،مسألة التعاقد

أن العديد من املستشفيات، ال توفر مجموعة  الحظوا ،وفي قطاع الصحة

من الخدمات الضرورية واألساسية للمواطن، وأثاروا غياب التخصصات في املدن 

الكبرى، وافتقار بعض املصالح لوسائل العمل، من معدات طبية، وأطرطبية وشبه 

 كاس ذلك على وتيرة الخدمات ومواعيد الكشف واالستشفاء.طبية، وانع

منصب مالي في  4000اقتراح خلق  ،كما تناول السيدات والسادة النواب

على مستوى  ،قطاع الصحة، بنوع من األسف، نظرا ملا يطرحه املوضوع من إشكال

التابعة  ،التوزيع والتوطين املجالي لهذه املناصب، حيث تتركز معظم املوارد البشرية

 لوزارة الصحة باملدن الكبرى.
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ات جالت باملستشفيألقسام املستع الصعبللوضع  وتم التطرق أيضاهذا، 

 اء مجانية الولوج إلى خدماتها.العمومية، وانتف

وفي جانب التشغيل، ربط السيدات والسادة النواب، بين مطلب الشغل، 

ت. وشددوا على حاجة البالد واالحتجاجات اليومية للعديد من الشباب حاملي الشهادا

هب البعض منهم إلى حد املطالبة لسياسات عمومية ناجعة لفائدة الشباب، حيث ذ

آليات  في في وضعية بحث عن العمل، مع التفكير  ،خصيص تعويض مالي للشباببت

 للتأمين ضد البطالة.

ه تجاهد به رؤساء الفرق البرملانية كما طالبوا الحكومة بتنفيذ ما تع

 ، على إثر فك االعتصام ذي الصلة.األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة

ي معطى التشغيل، ف ،إلى ذلك، فقد تناول تيار من السيدات والسادة النواب

عالقته ببعض الخيارات املاكرو اقتصادية، مبرزا أن التضخم الضعيف، يعد نقيضا 

ار خم، خدمة لالستثمللتشغيل، ودعا إلى عدم التركيز على مسألة حصر مستوى التض

، تحفيزا لالستهالك وتنشيطا % 3وخلق الثروة، وعدم التقيد بنسبة العجز في حدود 

للدورة االقتصادية، كما هو الشأن بالنسبة لبعض بلدان االتحاد األوروبي، التي تمردت 

 يير معاهدة ماسترشت.اعلى مع
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لسادة حاضرة أيضا لدى السيدات وا ،وكانت مسألة الحوار االجتماعي

 مطالبة استجابة الحكومة لـر على أهمية الحوار االجتماعي وضرو  النواب، حيث أكدوا

الشغيلة، في حدود اإلمكانيات املتاحة. وسجلوا ان الحوار االجتماعي يهم جميع 

املعبر عنها على مستوى القطاعين العام  الخاص، وينبغي أن يتم في إطار  ،املطالب

 رص على االستقرار االجتماعي واالقتصادي للبالد.يعكس انخراط الجميع في الح

ر املجالية، فيجذوتقليص الفوارق  ،أما فيما يخص دعم الحماية االجتماعية

بالخصوص في ضرورة التسريع  ،السيدات والسادة النواب تجسدتأن مطالب  ،بالذكر

بإخراج السجل االجتماعي املوحد، وذلك ضمانا لنوع من الفعالية واالستهداف الجيد 

 لبرامج الحماية االجتماعية. 

وعالقة بذلك، تمت مالمسة اإلكراهات التي يعرفها نظام املساعدة الطبية، 

شارة الولوج لالست هملحيث أن بطاقة راميد ال تضمن لحامليها العالج، بقدر ما تضمن 

وتمت الدعوة ملعالجة الخلل املوجود على مستوى تدبير هذا النظام حيث تعدد  .الطبية

 املتدخلين.

بضرورة إرساء قواعد تنمية اجتماعية ونادى السيدات والسادة النواب، 

حقيقية، على مستوى املناطق الجبلية والنائية باملجال القروي، حيث الحظوا استمرار 

 العديد منها وعدم استفادته من التنمية واالستثمارات العمومية. تهميش
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وفيما يتعلق باملبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي شطرها الثالث، فقد 

أن هناك غموضا على مستوى تنزيل هذا  ،أشار طرف من السيدات والسادة النواب

 في اتجاه األهداف املرسومة. ،الورش

أن تكون فقط دعما  ،اليمكن لهذه املبادرةوجاء في تدخالتهم، أنه 

، وموفرة لفرص شغل قارة، بل للجمعيات، مقابل أنشطة ال تساهم في تنمية منتجة

ن تساهم في تحسين مستوى عيش املغاربة، واكتسابهم املهارات والحرف، بما يجب أ

 يضمن كرامتهم بعيدا عن أي استغالل سياس ي.

 السيدات والسادة،

، في جانبه 2019ش العام ملشروع قانون املالية لسنة لقد تمحور النقا

املتعلق بتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية كذلك، حول الجهوية املتقدمة، حيث 

املوجه لدعم الجهات في ممارسة  ،تم تثمين مواصلة الحكومة للمجهود املالي

ركات، لى الشاختصاصتها، عبر الرفع من حصتها من الضريبة على الدخل، والضريبة ع

 افية من امليزانية العامة للدولة.إلى جانب اعتمادات إض ،%5إلى  %4من 

بإعطاء القوة للمجالس الجماعية وتوضيح  املطالبةفقد تمت  ومقابل ذلك،

ندوق موارد ص اختصاصاتها. كما تم التساؤل بشأن املعايير املعتمدة في إعادة توزيع

 .التضامن بين الجهات



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

44 
 

انصبت مداخالت  ،وتحفيز االستثمار  ،وبخصوص دعم املقاولةإلى ذلك، 

بداية حول االستثمار العمومي، على اعتبار أنه يعد رافعة  ،السيدات والسادة النواب

 لالستثمار الخاص، ودعامة أساسية في التنمية.

را حاضالسياسات والبرامج العمومية، وفي هذا اإلطار، كان سؤال التقائية 

 ،املتدخلين، الذين شددوا على ضرورة ضمان التنسيق والتكامل الالزم لدى العديد من

 الفعالية والنجاعة املتوخاة. لتحقيق ،على هذا املستوى 

 وضع بعضكما عبر بعض السيدات والسادة النواب، عن انشغالهم بشأن 

املؤسسات العمومية، التي تعرف اختالالت على مستوى حكامتها وتدبيرها، كما أشار إلى 

 ذلك تقرير املجلس األعلى للحسابات.

ذا هفي  وبخصوص االستثمار الخاص، وما تسعى إليه الحكومة من تحفيز 

جراءات التي تضمنها مشروع قانون سدات والسادة النواب بارتياح، اإل الشأن سجل ال

 ،افةفية الكلية لدين الضريبة على القيمة املضاملتجسدة في التصاملالية في املوضوع، و 

تراكم خالل السنوات املاضية، بالنسبة للقطاع الخاص، وكذا املقاوالت العمومية، امل

ية، ملا العموم لة والجماعات الترابية واملقاوالتاألداء بالنسبة للدو وكذا تقليص آجال 

 بذمتها من مستحقات تجاه املقاوالت .
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لى تحسين شروط ولوج الشركات الصغرى ، اآلليات الرامية إكما ثمنوا

واملتوسطة والصغيرة جدا للتمويل. وكذا مراجعة األسعار الحالية للضريبة على 

الشركات، لهدف مالءمتها مع خصوصيات الشركات الصغرى واملتوسطة، خاصة عبر 

 .% 17,5إلى  % 20تقليص سعر الضريبة املذكورة من 

لتدابير التحفيزية لفائدة هذا الصنف وإلى جانب ذلك، فقد طالبوا بتعزيز ا

من املقاوالت، وإعادة النظر في الترسانة القانونية املؤطرة لالستثمار، واإلسراع بإخراج 

 ثمار.داري وإصالح املراكز الجهوية لالستار، وامليثاق الوطني لالتمركز اإل ميثاق االستثم

لصناعي إلى ضعف الولوج للعقار ا ،وأشار السيدات والسادة النواب

والتغطية اللوجستيكية، إذ تشكل كلفة الحصول على الوعاء العقاري عقبة حقيقية 

 في وجه االستثمار، وخاصة املقاوالت الصغرى.

شدد معظم املتدخلين على ضرورة مراجعة النظام وفي نفس السياق، 

الجبائي، في اتجاه توسيع وعائه، وإدماج القطاع غير املهيكل، وتقييم اإلعفاءات 

الضريبية، ذلك أن االقتراحات الحكومية، على مستوى املدونة العامة للضرائب، تعتبر 

محتشمة، وبعيدة عن توصيات املناظرة الوطنية حول الجبايات، وكذا عن توصيات 

 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في املوضوع.
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ب نزول بسيحات كافية بشأن األثر  املالي و كما طالبوا بضرورة تقديم توض

، وكذا الفئات 2019التي أتى بها مشروع قانون املالية لسنة  ،مختلف التدابير الجبائية

 املستفيدة منها.

 السيدات والسادة ،

وتفاعال مع ما تمت إثارته من مالحظات، وما تم التعبير عنه من مواقف بشأن 

لذات املشروع،  ، أثناء املناقشة العامة2019شتى مضامين مشروع قانون املالية لسنة 

أوضح السيد محمد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية، أن مشروع قانون املذكور، تم 

إعداده في إطار التنسيق التام بين مكونات األغلبية، وباالستناد إلى التوجيهات امللكية 

 لجاللة امللك حفظه هللا، وإلى البرنامج الحكومي. ،السامية

ا يفرقها، معتبرا أن أهم مالحكومية هو أكثر موأضاف أن ما يجمع األغلبية 

ألوراش االستعجالية التي دعانا اللحظة التاريخية من بالدنا، هو اما يجمعها في هذه 

وضع ئة الكل، و إليها جاللة امللك حفظه هللا، في خطبه األخيرة والتي تتطلب تعب

 .الخالفات والحسابات السياسية جانبا

على ضرورة التوافق بشأن ثالث أولويات ال تقبل هذا، وشدد السيد الوزير، 

 االنتظار، وال املزايدات:



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

47 
 

أوال: القضية الوطنية األولى، وما تتطلبه من يقظة وتعبئة جماعية في 

 مواجهة خصوم الوحدة الترابية.

ثانيا: القضايا االستعجالية املرتبطة بالتعليم والصحة والتشغيل، وبرامج 

 دة الثقة للمقاولة واستعادة دينامية االستثمار.الحماية االجتماعية، وإعا

في تقديم  ،ثالثا: املساهمة، كل من موقعه وبحسب مواقفه ومرجعياته

 في غضون الثالثةالنموذج التنموي املنشود لبالدنا، مقترحات بشأن إعادة صياغة 

 أشهر املقبلة.

 حقيقوت ،واملشروعة للمواطنين ،واعتبر أن املطالب االجتماعية امللحة

التي تعيشها بالدنا على  ، وكذا تجاوز حالة االنتظار العدالة االجتماعية، واملجالية

أولويات أكد عليها جاللة امللك في خطبه األخيرة، واعتبرها كخطوات  ،مستوى االستثمار

 أولى، في مسار إعادة صياغة النموذج التنموي للبالد، يجب التفاعل معها.

أنه  ،وما أثير في هذا الجانب، أكد السيد الوزير ،فبالنسبة لقطاع التعليم

رغم ما حققته بالدنا من إيجابيات في هذا املجال، والسيما في اتجاه تعميم التمدرس 

، بالهدر املدرس ي وتعميم التعليم االولي ،االبتدائي، أن هناك تحديات مرتبطة باألساس

مة الستراتيجية إلصالح منظو وضعف الجودة، وأنه سيتم رفعها في إطار تنزيل الرؤية ا

 التمدرس. دعمالتربيةوالتكوين، ومن خالل تعزيز برامج 
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ومواقف السيدات والسادة النواب الرافضة  ،وجوابا على مسألة التعاقد

د قأن عقد التوظيف يتم إبرامه ملدة سنتين، يخضع املتعا ،له، أورد السيد الوزير

نهي، امتحان التأهيل امل ،ثم يجتاز بعد ذلكاملهنية،  خالل هذه املدة لتقييم مردوديته

 وفي حالة نجاحه، يتم تجديد العقد سنويا بصفة تلقائية.

يتمتعون بجميع الضمانات واالمتيازات املمنوحة  ،وأضاف أن املتعاقدين

لزمالئهم النظاميين، فيما يتعلق باألجر، والترقي والتغطية االجتماعية، وباقي الحقوق 

بنفس  ما يتقيدون األخرى، املنصوص عليها في القانون األساس ي للوظيفة العمومية، ك

 دارات العمومية.واجبات موظفي اإل 

وعلى الرغم من استفادته من  ،ير أن قطاع الصحة، وأشار السيد الوز هذا

الزال يعرف مجموعة من ف، 2019-2013إمكانيات مالية وبشرية هامة، خالل الفترة 

التحديات، على مستوى الحكامة والتوزيع املجالي للموارد البشرية، وضمان الولوج 

اقة ملي بطللخدمات االستشفائية، وفق ما يحفظ كرامة املواطن املغربي، وخاصة حا

 راميد.

وفيما يتعلق بالتشغيل، أفاد السيد الوزير، أن أبرز نقاط الضعف في 

، و في إحداث فرص الشغلالنموذج االقتصادي الحالي، تتجسد في محدودية نسبة النم

أهيل في ت ،يمر عبر تقوية دور املنظومة التعليمية ،ل إشكالية التشغيلموضحا أن ح
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فيز االستثمار الخاص، وبتح ،عم ومواكبة املقاولةالشباب لولوج سوق الشغل، ود

 الشباب لخلق املقاولة الذاتية . ت املبتدئة واملبتكرة، ومواكبة وتشجيع املقاوال 

آلن ا وكذا عبر  إعادة هيكلة آليات الوساطة، وبرامج دعم التشغيل مبرزا في

ية ستراتيج، أن الحكومة ستحرص على تفعيل هذه اآلليات، في إطار تنزيل اال ذاته

 الوطنية للتشغيل.

املقاولين  ثير حول إلغاء ديون تباطا بمجال التشغيل، وبخصوص ما أوار 

أن هذا اإلجراء شمل إلغاء حصة الدولة من الشباب تجاه الدولة، أكد السيد الوزير، 

القروض املمنوحة لهؤالء املقاولين، سواء تلك التي تمت املطالبة بها، أو التي لم يحن 

 تحقاقها، وزاد أن هذا اإللغاء نهائي لحصة الدولة من هذه القروض.موعد اس

إلى ذلك، وبشأن تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية، وما أثير من تساؤالت 

أن الحكومة أعدت مشروع  ،حول مآل السجل االجتماعي املوحد، أعلن السيد الوزير

قاعدة معلوماتية شاملة  القانون الخاص بالسجل االجتماعي املوحد، والذي سيشكل

لتوحيد املعلومات االجتماعية واالقتصادية للمواطنين واألسر، وإعطاء رؤية واضحة 

التي تستجيب لشروط االستفادة من اإلعانات والبرامج  ،حول الفئات الهشة والفقيرة

 االجتماعية.
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ي فأن الحكومة أوفت بالتزاماتها  الوزير وفيما أثير شأن الجهوية، أكد السيد 

تنظيمي للجهة من خالل إخراج كل النصوص التطبيقية إطار تفعيل القانون ال

ومواكبة الجهات من أجل توضيح اختصاصتها، ومواكبة تنزيل برامج التنمية الجهوية 

 ومصادقة مجلس الحكومة على مشروع املرسوم املتعلق بالالتمركز اإلداري.

 ،بخصوص االستثمار ودعم املقاولة ،وعلى مستوى ما جاء من تساؤالت

على الربط بين مردودية االستثمارات العمومية من حيث  ،حرص السيد الوزير في جوابه

خلق الثروة، وإحداث فرص الشغل، ودورها في خلق الظروف اللوجستيكية لتطوير 

 املسؤولة بشكل مباشر عن خلق فرص الشغل. ،االستثمارات الخاصة

ماحققه مخطط املغرب األخضر  ،السيد الوزير وعالقة بذلك، استعرض

من نتائج إيجابية، إن على مستوى الصادرات، أو على املستوى االجتماعي، أو على 

 مستوى مختلف سالسل اإلنتاج.

واملقاوالت العمومية، أكد السيد الوزير، أن املشاكل  املؤسساتوبخصوص 

ادة هيكلة عزينتها تفرض القيام بإتزايد على خوالضغط امل ،املرتبطة بتراكم مديونيتها

 ا،وتقييم منظومة حكامته ،هذه املؤسسات، من خالل مراجعة نموذجها االقتصادي

ه تم بط بنشاطها األساس ي، مضيفا أنتصولها التي ال تر وإعادة النظر في بعض فروعها وأ

كما تم  املؤسسات واملقاوالت بهذا الخصوص.إطالق حوارات استراتيجية مع هذه 

ق برنامج تفويت مقاوالت عمومية إلى القطاع الخاص، مع إمكانية تحويل بعض إطال 
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وفتح رأسمالها  ،إلى شركات مساهمة سات العمومية ذات الطابع التجاري املؤس

 للخواص.

لسادة وبشأن دعم االستثمار الخاص، وجوابا على تساؤالت السيدات وا

ين ريع مليثاق االستثمار وباقي القوانأنه سيتم اإلخراج السالنواب، أفاد السيد الوزير، 

التي دعا إليها جاللة امللك حفظه هللا في خطاب العرش. وإصالح املراكز الجهوية 

 لالستثمار.

الضريبة على القيمة املضافة ووأوضح، فيما يخص التصفية الكلية لدين 

والت اكم خالل السنوات املاضية، بالنسبة ملقاوالت القطاع الخاص وكذا املقاملترا

 مليار درهم أنه: 40العمومية والبالغ 

على اتفاق، تم بموجبه تحويل مستحقات  2018أكتوبر  10في  التوقيعتم -

املجمع الشريف للفوسفاط للمؤسسات البنكية بغرض تسديدها من طرف الدولة 

، وذلك في إطار تصفية دين الضريبة 2027-2019ووفق لجدول زمني يمتد على الفترة 

 .2018مليون درهم حتى متم مارس  20,5مة املضافة لفائدة املجمع والذي يبغ على القي

وسيتم بنفس الطريقة تصفية ما تبقى من هذا الدين لصالح مقاوالت -

 القطاع الخاص.
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وجاء في جواب السيد الوزير حول إشكالية ولوج  املقاوالت للتمويل، أن 

الستثمار ا ،الضمان وحصرها في منتوجين اثنين منتوجاتعلى تقليص  الحكومة منكبة:

واالستغالل لفائدة املقاوالت الصغيرة جدا، واملقاولين الذاتيين من جهة، واملقاوالت 

على إنشاء عرض ضمان خاص بجمعيات و  الصغرى واملتوسطة من جهة أخرى.

ت التسهيل الولوج إلى آلي ،أنه يتم اإلعداد ملشروع نظام ضمانو القروض الصغرى. 

 التمويل التشاركي سواء من أجل املقاولة أو السكن .

وبعد ذلك شرعت اللجنة في الدراسة التفصيلية ملختلف مواد مشروع 

من النظام  182قانون املالية املذكور، طبقا للضوابط املنصوص عليها في املادة 

 الداخلي ملجلس النواب.

 والسادة، تاالسيد

ن أبسط أمامكم ملخصا للمجهودات ألقد حاولت من خالل هذه املقدمة، 

قانون  لدراسة مشروع ،التي كرستها لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب

، والتي تجدون بشأنها أبوابا، خصصت للمناقشة العامة، وجواب 2019املالية لسنة 

ر و السيد وزير االقتصاد واملالية، واملناقشة التفصيلية ملواد مشروع قانون املذك

ثم مختلف مقترحات التعديالت املقدمة ونتائج التصويت عليها.  ،وجواب الحكومة

 الجزء األول من ذات املشروع. وعلى
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يس رئأن أتوجه بالشكر للسيد عبد هللا بووانو  ،وباملناسبة، اسمحوا لي

وإلى جانبه األطر اإلدارية بلجنة املالية حسن تسييره الجتماعات اللجنة،  علىاللجنة 

لتنمية االقتصادية بمجلس النواب ، والتي عملت جاهدة من أجل تسهيل عمل وا

 السيدات والسادة النواب األعضاء، وتمكينهم من القيام بعملهم في أحسن الظروف.

وكذلك أتوجه بالشكر للسيد وزير االقتصاد واملالية وأطر وزارته من 

ت التي عززوا بها مناقشة مديريات وأقسام ومصالح على الدراسات والوثائق والبيانا

 .2019مشروع قانون املالية برسم سنة 

كما أتوجه بالشكر لكافة السيدات والسادة النواب، على ما أبانوا عنه من 

 .2019جدية، خالل كافة أطوار مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 

يومي الجمعة والسبت وتتويجا ألشغال اللجنة، فقد خصصت هذه األخيرة 

، لتلقي مقترحات التعديالت، حيث توصلت بمقترحات تعديالت بلغت 2018نونبر  10و 9

تعديال من فرق ومجموعة  61تعديالت من الحكومة، و 4تعديال ،  224في مجموعها 

األغلبية )العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة، االشتراكي، التقدم 

تعديال من الفريق  50واملعاصرة، وتعديال من فريق األصالة  96واالشتراكية(، و

تعديال من النائبين مصطفى شناوي وعمر بالفريج  13االستقاللي للوحدة والتعادلية، و

 عن الحزب االشتراكي املوحد.
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، املخصص للبت في مختلف 2018نونبر  11وفي اجتماعها املنعقد يوم األحد 

، 2019الية لسنة قانون امل الجزء األول من مشروع التعديالت املقترحة والتصويت على

ة لجنة املالية والتنمي صادقتحيث توجد نتائج كل  ذلك في جدول ضمن هذا التقرير، 

على مواد الجزء األول من مشروع قانون املالية رقم االقتصادية، بمجلس النواب 

 ، كما يلي:2019 برسم السنة املالية 80.18

 ال أحد املمتنعون:  13املعارضون:    24املوافقون:  

 

 الــــمقرر 

 

 أحمـــــــــــــــــــد التومـــــــــــــــــــــــــي
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 ملخص املناقشة العامة

  80.18ملشروع قانون املالية رقم 

 2019برسم سنة 
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ية داخل لجنة املالية والتنمية االقصادقشة العامة ملشروع قانون املالية، تعتبر املنا

ة بعد تقديمه في جلس ،إحدى املحطات الرئيسية التي يمر بها هذا املشروع ،بمجلس النواب

د االستماع بعكذا من طرف السيد وزير االقتصاد واملالية، و  ،عامة مشتركة بين مجلس ي البرملان

 أمام أنظار اللجنة املذكورة، وذلك ،إلى البيانات واملعطيات اإلضافية التي يقدمها هذا األخير

 من النظام الداخلي ملجلس النواب. 213وفقا ملقتضيات املادة 

أمام السيدات والسادة  تمد املناقشة العامة أهميتها مما تفسحه من مجالوتس

إجابته  وانتهاء بمدى ،حاطة بشتى جوانب مشروع قانون املالية، بدءا بسياقه املؤطرلل  ،النواب

ذلك من و  ،أو بيئيا ،تماعياجأو ا ،إن اقتصادياعلى اإلشكاليات والحاجيات امللحة للمواطنين، 

  على ترجمة السياسات العمومية املنتهجة قطاعيا. خالل مدى قدرته

لم تخرج عن هذه  2019فاملناقشة العامة ملشروع قانون املالية للسنة املالية  وهكذا

 املنهجية.

وقبل الخوض في السياق الذي يندرج فيه مشروع قانون املذكور أعاله، فقد استهل 

الحصص األولى من مداخالتهم بعدم استحسانهم لتخصيص  ،السيدات والسادة النواب

لتدخالت رؤساء الفرق واملجموعة النيابية، على أساس أن تتابع املناقشة وفق املناقشة العامة، 

 املحاور الثالثة: 

 البعد االجتماعي، -1

 اإلقالع الصناعي، -2
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 دعم املقاولة واالستثمار. -3

عدة اعتبارات، حيث أن من  اانطالق ،وجاءت مواقف السيدات والسادة النواب

للمسلسل التشريعي بصلة، ومنهم من رأى في ذلك  يمتمنهم من سجل أن هذا التقسيم ال 

الية. اتجاه خلق لجن داخل لجنة املونهجا يعمل في  ،البرملاني في املناقشةتقييدا لحرية النائب 

ر تغييبا لبعض املحاو  ،من وجد في التقسيم املومىء له ،كما أن من السيدات والسادة النواب

 الرئيسية.

وكان مكتب لجنة املالية والتنمية االقتصادية، قد قرر في اجتماعه املخصص 

، أن تتم املناقشة العامة لهذا 2019برسم السنة املالية  ،لبرمجة دراسة مشروع قانون املالية

خصيص وترؤساء الفرق واملجموعة النيابية،  لتدخالت، بتخصيص اليومين األولين املشروع

حسب املحاور السالف ذكرها، وذلك استحضارا ملا جاء في املجلس  ،الحصة األخيرة للمناقشة

 وللتوجهات العامة ملشروع قانون املالية ذي الصلة. ،الوزاري بهذا الخصوص

روع ملش للسياق العام املؤطر ،وبعد ذلك، فقد تطرق جل السيدات والسادة النواب

، حيث سجلوا تسارع األحداث والتطورات على الصعيد 2019برسم السنة املالية  ،قانون املالية

التي تشكل مخاطر حقيقية تجاه  ،يجية، والجيوستراتالدولي، والتوترات الجيوسياسية

واستدامة النمو في عدة جهات من العالم، وتطرح تحديات كبيرة  ،االستقرار االقتصادي

على االندماج في االقتصاد القتصاد املغربي ورهانات تموقعه، وكذا مدى قدرته بالنسبة ل

 .الدولي
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الذي رافق إعداد كذلك السياق الوطني  ،واستحضر السيدات والسادة النواب

مشروع قانون املالية سالف الذكر، حيث اعتبر البعض منهم أن ما عاشته البالد خالل الشهور 

وانخراط  ،راجع إلى تنامي دينامية الوعي ،من أحداث اجتماعية من السنة الجاريةاألخيرة، 

لتي ااالحتجاجات الشعبية منهم إلى في إشارة  ،املجتمع في إنتاج التفاعالت، وتوجيه مسارها

ة هشاشة االقتصاديوال ،الخدمات االجتماعيةمستوى على تردي  عرفتها عدة مناطق من البالد

 وانسداد اآلفاق.

ة وتقديم األجوب ،ضرورة التفاعل اإليجابي مع هذه األحداث ،ذاتهوسجلوا في اآلن 

الفعلي و واالستهداف املباشر  ،الالزمة على انتظارات املواطنين وتطلعاتهم، من حيث اإلنصاف

 من السياسات العمومية، لتحصين البالد وضمان استقارارها.

حداث معتقلي أ االرتياح لقرار العفو عنوارتباطها بذلك، فقد تم االعتزاز و  

يز به البالد متالحسيمة وملف السلفية الجهادية، على اعتبار أن ذلك يندرج في إطار تكريس ما ت

 في معالجة امللفات والتجاوب مع االنتظارات املجتمعية، في اتجاه دعم أجواء الثقة.

وفي نفس السياق، عبر السيدات والسادة النواب عن اعتزازهم بإعادة االعتبار 

مرحلة املسؤولية والعمل بأن تكون هذه املرحلة،  ،سة الحزبية، ودعوة جاللة امللكللمؤس

 للرفع من أدائها.  ،وتحفيز املؤسسات الحزبية ،الجماعي
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وأشار طرف منهم إلى أن السياق الوطني السياس ي بدأ يستعيد عافيته، بعد 

ي خانة املتدخلين ف االستهداف الكبير لألحزاب السياسية وتبخيس عملها، الذي سجله بعض

 .التمظهرات العميقة لالحتقان االجتماعي

الذي يندرج فيه إعداد ودراسة السياس ي،  ومقابل هذا االطمئنان واالرتياح للسياق

، حاول طرف من السيدات والسادة النواب إماطة 2019مشروع قانون املالية للسنة املالية 

 ،2021التي لم يعد يجمع بينها سوى خدمة أجندة  ،اللثام عن الوضع املتأزم ملكونات الحكومة

 ذلك  عوضا عن ميثاق وقعه أطرافها، حسب أحد التيارات.باستغالل النفوذ ومال الدولة، و 

بر عنه من تمزق للمشهد ن غياب االنسجام الحكومي، وما يعأ ،وزاد نفس التيار

 .ين سنةققت على مدى ثالثوللمكتسبات التي تح ،دافا للعبة الديمقراطيةهالسياس ي، يعد است

 تاهغربي، وفي اتجاه معاكسة التوج اتجاه توجيه رسالة النفور السياس ي للشعب املفي ويعمل 

 واملصداقية في مؤسسات البالد. ،امللكية السامية ذات الصلة، وضدا على أمل زرع الثقة

 يعلى ضرورة االرتقاء بالعمل الحزبي والتصد ،وشدد السيدات والسادة النواب

اطة بية وكل هيئات الوس، التي تستهدف إضعاف املؤسسات الحز جميع املمارسات واملؤامراتل

ووضع حد للنزيف املعنوي في صفوف فئات عريضة  ،والحوار والتأطير، وإعادة الثقة للشباب

 من املواطنين.

جتماعي اال وفي نفس السياق، تم التشديد على ضرورة التطبيع مع مواقع التواصل 

بة الشعبية، فضال عن تحمل الجميع للمسؤولية تجاه التسويق اقرها كنوع من الر واعتبا
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ونشرها وتعميمها في الوقت نتاج املعلومة الصحيحة والواقعية، وإ، والعمل الجاد، للمنجزات

 والقطع مع الخطابات التيئيسية. ،ضحدا للشاعات واألخبار الكاذبة ،املناسب

 يتسم ،في سياق اقتصادي ومالي ،، يندرج أيضا2019إن مشروع قانون املالية لسنة 

على الرغم من الصعوبات التي تعرفها الظرفية  ،بالحفاظ على التوازنات املاكرو اقتصادية

 في التوترات التجارية بين الصين والواليات املتحدة ،تجلية باألساساالقتصادية الدولية وامل

، وانعكاسات ذلك على السياسة الحمائية وعودة هذه األخيرة لتطبيق نوع من ،األمركية

 الدولي، وعلى االقتصاد الوطني. االقتصاد

في سياق تعرف فيه قضية  ،كذلك 2019مشروع قانون املالية للسنة املالية ويأتي 

 ،ةيقظمزيدا من المما يقتض ي  ،يا محفوفا باملخاطرتطورات ومسارا أمم ،وحدتنا الترابية

                                                                  .تحاك في دهاليز األمم املتحدة، تضيف بعض الفرق النيابية والحذر تجاه املناورات التي

في أدق جزئياته، اختلفت  ،2019وقبل التطرق ملشروع قانون املالية للسنة املالية 

ى خطوة أولى علفيه فبين من وجد  .القراءات األولية للسيدات والسادة النواب لهذا املشروع

 ،بالنظر لكون الخطابات السامية لجاللة امللك ،درب مسار تجديد النموذج التنموي للبالد

وإعادة النظر في النموذج  ،تربط بين الخصاص االجتماعي وتقليص الفوارق االجتماعية

ظار خروج في انت ،الياالنتقة املشروع في حان املذكور  القانون مشروع  صنفالتنموي، وبين من 

  تثمار، واعتماد نموذج تنموي جديد.ميثاق االس
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أن هذا املشروع تغيب فيه مجمل  ،سجل جانب من السيدات والسادة النوابو 

 وأن الحكومة تناست فيه البرنامج الحكومي ،اإلشكاالت التي يعاني منها املواطنون األجوبة عن 

 ،هذا املشروع يفتقد للمسة السياسةأن هم من أكد الذي تعاقدت بشأنه مع البرملان، بل إن من

 ويعد منتوجا إداريا بامتياز، وينبني على نفس اختيارات قوانين املالية السابقة.

 نعدد محملها بعض التضاربات التي ي ،طرف من السيدات والسادة النوابوالحظ 

 األرقام.من حيث وذلك  ،التقارير املرافقة ملشروع قانون املالية قيد الدراسة

ملالية ا باآلثارطالب جانب آخر بضرورة موافاة الحكومة للبرملان وفي نفس اإلطار، 

 لكل من اإلجراءات الواردة بمشروع القانون املذكور.

توطئة تدخالتهم، بالوقوف  بااختار بعض السيدات والسادة النو  إلى ذلك، فقد

 معطيات املاكرواقتصادية.الـ، وبعض 2019عند مسألة فرضيات مشروع قانون املالية لسنة 

يتجسد في فرضية سعر الغاز واملحددة ، ولعل أبرز ما شكل مصدر قلق للبعض منهم

الفرضية على الصمود، في ظل دوالر أمريكي للطن، حيث شككوا في مدى قدرة هذه  560في 

لصراعات الجيوسياسية والجيوستراتيجية التي يشهدها العالم، وانعكاساتها على مستوى ا

 أسعار املواد األولية.

كما أنه، وبالنسبة للمديونية، طالب طرف آخر بمعطيات تفيد تطور منحى املديونية 

 .2018و 2000للفترة املمتدة بين سنوات 
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ب وتعاط هم مع حمولة مشروع إلى ذلك، فقد جاء تقييم السيدات والسادة النوا

 وفق املحاور التالية: ،2019قانون املالية برسم سنة 

 دعم السياسات االجتماعية؛ -1

 تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية؛-2

 إعطاء دينامية جديدة لالستثمار ودعم املقاولة.-3

 وفيما يلي سنعرض ملخصا لكل محور على حدة:

I-دعم السياسات االجتماعية : 

 ،حاول السيدات والسادة النواب تقييم العرض الحكومي في املجال االجتماعي

من ، 2019الية ما حمله مشروع قانون املالية برسم السنة املاالنكباب على أهم من خالل 

 تدابير وإجراءات في هذا الشأن.

وإشادته بالنفس االجتماعي  ،وفي إطار ذلك، فقد عبر العديد منهم عن اعتزازه

ن لة األجور، على اعتبار أ، على مستوى كتاملسجلةروع، حيث سجلوا بارتياح الزيادة للمش

ولالقتصاد الوطني، ووفاء للمجهودات املبذولة من طرف  ،ذلك يعد تحفيزا للقدرة الشرائية

والجماعات الترابية والسيما في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات  ،موظفي اإلدارات العمومية

 العمومية.
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ما تبذله الحكومة من مجهودات لسيدات والسادة النواب بصفة عامة، وثمن ا

في اتجاه الرفع من االعتمادات املالية املرصودة للقطاعات االجتماعية، وخاصة التعليم 

برسم مشروع قانون  ،والصحة، حيث تصل االعتمادات املالية املرصودة لقطاع التعليم

الغالف املالي املخصص كما بلغ  ،مليار درهم 68جموعه ، ما م2019املالية للسنة املالية 

 مليار درهم. 28لقطاع الصحة حوالي 

املجهودات املبذولة أيضا على  ،واستحسن جانب من السيادات والسادة النواب

، مثل ةمستوى الزيادة في االعتمادات املخصصة للبرامج الداعمة لقطاعي التعليم والصح

ي ظل ف ،ة للفئات الهشةهاملوجو املنح الدراسية،  ،، راميدمليون محفظة ،برنامج تسيير

 .محدودية املوارد واإلمكانيات املادية

ن اإلشكاالت الحقيقية التي تتخبط فيها القطاعات ، أغير أنهم سجلوا في اآلن ذاته

 ير السليمبإلى مسألة التد واألغلفة املالية املرصودة ،تتجاوز اإلمكانيات املادية ،االجتماعية

 للملفات ذات الصلة، وإلى مسألة حكامة جيدة في املوضوع.

وغياب التقائية  ،وأشاروا إلى أن هناك إشكاليات تتعلق بتعدد املتدخلين

ن القطاعات االجتماعية كانت تعرف دائما زيادة اسات العمومية وبرامجها. موضحين أالسي

من امليزانية العامة، غير أن نسبة  %46والتي تشكل حوالي  ،في االعتمادات املرصودة لها

 ودون وقع حقيقي على املواطن. ، %60ال تتعدى  ،اإلنجاز على مستواها
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عند مسألة منظومة التربية والتكوين، حيث  ،ووقف السيدات والسادة النواب

وثوابت  ،ال تأخذ بعين االعتبار الهوية املغربية ،تم التنبيه إلى أن أي مقاربة إلصالح التعليم

وتوخي مقاربة ى اللغات األجنبية األكثر تداوال، األمة وروافدها، مع مراعاة االنفتاح عل

ى ات الوطنية، علتشاركية في عملية اإلصالح، تضمن حضور جميع الفاعلين والحساسي

 ، سيكون مآلها الفشل.مختلف انتماءاتهم

سية، ونادى الجميع بضرورة إبعاد ورش إصالح التعليم عن املزايدات السيا

بشرية قادرة على الدفاع عن منتجة ملوارد  ،والحرص على بلورة منظومة تربوية وتعليمية

 واالنخراط في الحياة العملية واالنفتاح العاملي.وطنها، 

، التعاقدب التوظيف أثار السيدات والسادة النواب مسألةوفي سياق متصل، 

، حاضرا  لديهمقطاع التعليم بلتعاقد ام الحكومة بدراسة جدوى لحيث كان سؤال مدى قي

واعتبروا أن هذه السياسة غير صالحة لقطاع ال يقبل املجازفة، وأنه ينبغي ضمان االستقرار 

من جو االحتجاج  ،شخص 55000وإخراج هذه الفئة التي بلغ عددها  ،املنهي لهيئة التدريس

 ومة ذات العالقة.وإدماجها في املنظ

 في عالقتها بالتكوين البيداغوجي الالزم ،بالتعاقدوأثاروا أيضا مسألة التوظيف 

  للمتعاقدين.

هذا، وطالب جانب من السيدات والسادة النواب بضرورة رد االعتبار للمدرسة 

 العمومية وإيالئها العناية الالزمة.
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تحسين الخدمات االجتماعية لفائدة  ،وبينما ثمن السيدات والسادة النواب

 نظر في معايير ومحددات االستفادة من املنح.استعجالية إعادة الو  ،الطلبة، طالبوا بضرورة

وتالعبات من طرف  ،إلى ما يعيشه ورش محاربة األمية من اختالالت خطيرة ،ونبهوا أيضا

عدد من الجمعيات النشيطة في هذا املجال، مما يعمل في اتجاه هدر املال العام واستمرار 

 تفش ي األمية.

لى املالية عقانون ومدى إجابة مشروع ي قطاع الصحة، وفي مقاربتهم لألوضاع ف

التحديات املطروحة على هذا املستوى، استحضر عدد من السيدات والسادة النواب تقرير 

 وما أحاط به من اختالالت في هذا الجانب. ،املجلس األعلى للحسابات

ستوى تدبير الخدمات تجسد على م ما أثاره السيدات والسادة النواب، ولعل أبرز 

توفر مجموعة من الخدمات الضرورية ال الطبية، حيث أن العديد من املستشفيات 

 واألساسية للمواطنين.

بعض املصالح  لتخصصات في املدن الكبرى، وافتقادك غياب اوأثاروا كذل

لوسائل العمل، من معدات طبية وأطر طبية وشبه طبية، ما ينجم عنه توقف الخدمات 

 زمنية متفاوتة، ومنه انعكاس ذلك على مواعيد الكشف واالستشفاء.لفترات 

مشروع قانون املالية به أتى ما  ،ول جانب من السيدات والسادة النوابوتنا

بنوع من األسف، نظرا ملا  ،في قطاع الصحةمنصب جديد  4000، من خلق  2019لسنة 
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 الي لهذه املناصب، حيثيطرحه املوضوع من إشكال على مستوى التوزيع والتوطين املج

 تتركز معظم املوارد البشرية التابعة لوزارة الصحة داخل املدن الكبرى.

 ضرورة البحث في كيفية توزيعها في مناطق الخصاص. ،وسجلوا في نفس الوقت

التي وصل إليها قطاع الصحة، استحضر طرف من  ،في حديثهم عن حالة اإلفالس

عية لألطباء، والتي شهدتها عدة جهات من اململكة، املتدخلين ظاهرة االستقاالت الجما

 معتبرين ذلك بمثابة  مؤشر على الوضع املتردي للقطاع ذي العالقة.

 كما تمت إثارة مسألة إعادة االنتشار  وغياب عقد برنامج مع األطباء.

جالت وتطرق جل املتدخلين للوضع املزري الذي تعرفه أقسام املستع

دان خالفا ملا هو سائد في بل ،اء مجانية الولوج إلى خدماتهاوانتفباملستشفيات العمومية، 

 كثيرة.

وفي جانب التشغيل، ربط العديد من السيدات والسادة النواب بين مطلب 

 الشغل واالحتجاجات اليومية للعديد من الشباب العاطل عن العمل.

 ديدةءات عوسجلوا في ارتباط باملوضوع، أن قوانين املالية السابقة جاءت بإجرا

 ل إشكالية البطالة التي هي في تزايد، متسائلين عن مدىلفائدة تحفيز التشغيل وإنعاشه وح

نجاح هذه اإلجراءات، كما عبروا عن حاجة البالد لسياسات عمومية ناجعة لفائدة الشباب 

  .وضمان كرامهتهم
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تخصيص تعويض مالي وارتباطا بذلك أيضا، نادى بعض التيارات بضرورة 

 بحث عن عمل، والتفكير في آليات للتأمين ضد البطالة.اب في وضعية للشب

وعالقة بمحور الشغل كذلك، دعا السيدات والسادة النواب إلى ضرورة تنفيذ 

 ي الصلة.ذ ملكفوفين، وذلك على إثر فك االعتصامما تعهد به رؤساء الفرق البرملانية تجاه ا

معطى التشغيل في  ،النواب إلى ذلك، فقد تناول طرف من السيدات والسادة

يعد نقيضا  ،عالقته ببعض الخيارات املاكرو اقتصادية، مبرزا أن التضخم الضعيف

خلق و التضخم، خدمة لالستثمار والتشغيل، للتشغيل، ودعا إلى عدم التركيز على مسألة 

ط يتحفيزا لالستهالك، ومنه تنش %3،الثروة، وعدم التقيد دائما بنسبة عجز في حدود 

 التي تمردت على ،كما هو الشأن بالنسبة لبعض البلدان األوروبية ،الدورة االقتصادية

  ريشت.ستمعايير اتفاقية ما

لى ضرورة تحمل املؤسسات العمومية ، إكما دعا السيدات والسادة النواب

 مشؤوليتها في التشغيل.

داف وأثاروا انتباه الحكومة إلى ارتفاع مستوى البطالة، وهو ما يعاكس أه

 البرنامج الحكومي.

أن  ،وفي ارتباط وثيق بذلك، سجل عدد كبير من السيدات والسادة النواب

تعاني من االرتجال والتخبط، على اعتبار أن األرقام  ،سياسة الحكومة في مجال التشغيل

ل التي عدد مناصب الشغوأن  ،التي تضمنها املخطط الوطني للتشغيل من املستحيل بلوغها
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دد وع ،ال تجيب على احتياجات املرحلة ،انين املالية خالل السنوات األخيرةأتت بها قو 

ي إلى إشراك حقيق ودعاالوافدين على سوق الشغل، نظرا لضعف نسبة النمو االقتصادي، 

ن رقم أ الذي دعا جاللة امللك إلى تنظيمه. واعتبروا ،للمنظمات الشبابية في اللقاء الوطني

، 2019تقترح الحكومة إحداثها بموجب مشروع قانون املالية لسنة  ،كمناصب شغل 25458

 يحمل مغالطات، ذلك أنه ال يأخذ بعين االعتبر عدد املغادرين في إطار التقاعد.

حاضرة أيضا في قراءات السيدات والسادة  ،ار االجتماعيوكانت مسألة الحو 

 حيث أكد جانب منهم تقديره، ملضامين مشروع قانون املالية في شقها االجتماعي ،النواب

الحرص على استجابة الحكومة ملطالب هذه ، بنفس  اتودور النقابللحوار  االجتماعي، 

هم ال ي ،أن الحوار االجتماعي ،في اآلن ذاته ، وأبرز املتاحةحدود اإلمكانيات وفي األخيرة، 

 العام ،نالقطاع العام وحده، بل يهم جميع املطالب املعبر عنها على مستوى القطاعي

كس يعكما ينبغي أن يتم في إطار  مصلحة املجتمع واالقتصاد الوطني. والخاص، ومراعاة

 .للبالد في الحرص على االستقرار االجتماعي واالقتصادي انخراط الجميع

وطالب جانب آخر الحكومة بالحرص على إنجاح الحوار االجتماعي، والتجاوب 

 املغربية.مع املطالب العادلة واملشروع للشغيلة 

II- دعم الحماية االجتماعية وتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية: 

 ،وفي تفاعلهم مع منظور الحكومة، فيما يخص دعم الحماية االجتماعية

واالرتقاء بمستوى التنمية املجالية، حيث تسعى الحكومة إلى  ،تقليص الفوارق االجتماعيةو 
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ت االجتماعية، تفعيال للتوجيهاللدعم والحماية  ،إعادة هيكلة البرامج والسياسات الوطنية

، طالب السيدات والسادة النواب 2018يوليوز  29يوم  ،امللكية بمناسبة عيد العرش

بضرورة التسريع بإخراج السجل االجتماعي املوحد، لضمان نوع من الفعالية واالستهداف 

 الجيد لبرامج الحماية االجتماعية.

أن برنامج املساعدة الطبية  ،أفاد السيدات والسادة النواب ،وفي نفس السياق

قية. يعرف إكراهات حقيفإنه  ،لسفته النبيلة ومراميه اإلنسانيةوعلى الرغم من ف ،"راميد"

مليون مستفيد حاليا من هذا  11فبطاقة "راميد"، ال تضمن العالج والتطبيب لجزء كبير من 

النظام، بقدر ما تضمن حق الولوج واالستشارة الطبية فقط، كما لفتوا أنظار الحكومة إلى 

صل ونادوا بضرورة الف .النظام، حيث تعدد املتدخلين تدبير هذاالخلل املوجود على مستوى 

ضمان  مع ،بين التمويل والخدمات املقدمة في هذا اإلطار، وأن يكون التمويل قارا ومضبوطا

استدامته في أفق تعميم التغطية الصحية. وأن تتحمل وزارة املالية دورها في التمويل إلى 

ناداة بضرورة إخراج قانون التغطية امل تمتفضال عن ذلك، فقد  .جانب وزارة الصحة

 الصحية لآلباء، تخفيفا للضغط على هذا النظام.

مية اجتماعية ، بضرورة إرساء قواعد تنونادى السيدات والسادة النواب

 ،في اتجاه املناطق الجبلية والنائية باملجال القروي، حيث المس العديد منهم ،حقيقية

كما  .تفادته من التنمية ومن االستثمارات العموميةوعدم اس ،استمرار تهميش العديد منها

 ،شددوا على ضرورة التحلي بروح املواطنة في مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق املجالية
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 تبعيدا عن منطق الحسابا ،ملعنيةرفع العزلة عن املناطق ا، لواالجتماعية باملجال القروي

 السياسية.

الية جلت تكرس الفوارق االجتماعية واملالزا ،والحظوا أن االستثمارات العمومية

 مستحضرين في ذلك معدالت االستثمار  بالنسبة للفرد حسب الجهات.

طالب جانب من السيدات والسادة  ،يوفيما يخص إعمال مقاربة النوع االجتماع

لية ملافي مشروع قانون ا  ،النواب باملعطيات املعتمد عليها في إقرار مقاربة النوع االجتماعي

 .2019لسنة 

قد أشار وفي شطرها الثالث، ف ،أما فيما يتعلق باملبادرة الوطنية للتنمية البشرية

في  ،عدد من السيدات والسادة النواب أن هناك غموضا على مستوى تنزيل هذا الورش

 لقيم العدالة االجتماعية والكرامة. تكريسا ،اتجاه األهداف املحددة

أن تكون فقط دعما للجمعيات  ،مكن لهذه املبادرةنه ال ي، أوجاء في تدخالتهم

مقابل أنشطة ال تساهم في تنمية منتجة، وموفرة لفرص شغل قارة، بل يجب أن تساهم في 

واكتسابهم املهارات والحرف، وضامنة لكرامتهم بعيدا عن  ،تحسين مستوى عيش املغاربة

 أي استغالل سياس ي.

في جانبه املتعلق  2019لية لسنة وتمحور النقاش العام ملشروع قانون املا

حول الجهوية املتقدمة، حيث تم تثمين  ،بتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية كذلك

مواصلة الحكومة للمجهود املالي املوجه لدعم الجهات في ممارسة اختصاصاتها، من خالل 
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 إلى، %5إلى  %4من  ،والضريبة على الشركات ،الرفع من حصتها من الضريبة على الدخل

زانية العامة للدولة، لتبلغ التحويالت املالية من ميزانية ياعتمادات إضافية من امل جانب

  مليار درهم. 8,4ما مجموعه ، الدولة لفائدة الجهات

يح وتوض ،تمت املطالبة بإعطاء القوة للمجالس الجماعية ،ومقابل ذلك

إعادة توزيع موارد صندوق  مسألة املعايير املعتمدة فياختصاصتها، فضال عن إثارة 

من حصيلة الحصص املرصودة للجهات  % 10التضامن بين الجهات على اعتبار أن اقتطاع 

من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، والرسم على عقودا التأمين، فضال عن 

ة دمساهمة امليزانية العامة للدولة، ودون مراعاة للتفاوتات بين الجهات، وتحويلها لفائ

 صندوق التضامن املشار إيع أعاله، ال يمت للتضامن بصلة.

وفي شأن املقاصة، حيث ارتفعت نفقاتها مقارنة مهع االعتمادات املرصودة لها 

، وحيث أن الحكومة رصدت لها اعتمادات إضافية، أشار 2018برسم قانون املالية لسنة 

في مشروع قانون املالية املعني جانب من السيدات والسادة النواب إلى غياب أية إجراءات 

      بشأن مواصلة إصالح صندوق املقاصة.

وفي شأن املقاصة، حيث ارتفعت نفقاتها مقارنة مع االعتمادات املرصودة لها 

، وحيث أن الحكومة رصدت لها اعتمادات إضافية، أشار 2018برسم قانون املالية لسنة 

 ياملعن شروع قانون املاليةمية إجراءات في جانب من السيدات والسادة النواب إلى غياب أ

 بشأن مواصلة إصالح صندوق املقاصة.
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وفي عالقة املقاصة بالقدر ة الشرائية للمواطنين، أثارت بعض الفرق النيابية 

ة في هذا واالختالالت املرصود ،توصيات املهمة االستطالعية البرملانية في موضوع املحروقات

 في غياب مجلس املنافسة.املحروقات وبعد تحرير أسعار  الصدد، 

قة طري ،وفي ارتباط وثيق بذلك، انتقد طرف آخر من السيدات والسادة النواب

ارج خ، حروقات وتحرير أسعارهاتم رفع الدعم عن املحيث  ،تدبير الحكومة مللف املقاصة

دة مكونة من ع ،أي تصور شمولي إلصالح هذا النظام، وذلك بالنظر لكون منظومة املقاصة

 ي مباشر على املواطنين.يما بينها، مما كان له انعكاس سلبعناصر متداخلة ف

II-دعم املقاولة واالستثمار الخاص 

وتحفيز االستثمار الخاص، فقد خصص معظم  ،اولةوفيما يخص دعم املق

بار تحيزا كبيرا من مداخالتهم لالستثمار العمومي، وذلك على اع ،السيدات والسادة النواب

مية االقتصادية واالجتماعية، نتودعامة أساسية في ال أنه يعد رافعة لالستثمار الخاص

حيث ثمنوا املجهودات الحكومية املبذولة في هذا الصدد. كما حاولوا اإلحاطة بالعديد من 

ئية اكاليات التي ال زالت تعيق مردودية االستثمارات العمومية، ولعل أبرزها إشكال التقاإلش

 .اسات والبرامج العموميةالسي

 استراتيجيةأن  فريق من السيدات والسادة النواب بذلك، فقد أبرز  طاارتباو 

والسيما على مستوى الناتج الداخلي  ،املغرب األخضر، وعلى الرغم مما حققته من نجاحات

الخام الفالحي، وعلى مستوى الصادرات الفالحية وخلق فرص الشغل، فإنها سجلت 
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، طبقة متوسطة فالحية خلقإخفاقات من حيث تحقيق تنمية على مستوى العالم القروي، 

 .لى مستوى تنمية الصناعة الفالحيةوكذا ع

النواب، بضرورة تقييم هذا وفي سياق متصل، نادى السيدات والسادة 

 العتمادات املرصودة لكل القطاعات.وى ااملخطط، وبدراسة جد

وفي إطار االستثمار العمومي أيضا، كان موضوع محفظة املؤسسات واملقاوالت 

الذين اعتبروا أنه قد حان الوقت  ،العمومية حاضرا بقوة لدى السيدات والسادة النواب

والتي  ،ألوضاع املقلقة للعديد من املؤسسات ذات الصلةلتنظيف هذه املحفظة، بالنظر ل

رة على مستوى حكامتها وتدبيرها، مستدلين في ذلك بتقرير املجلس األعلى تعرف اختالالت كبي

من العمليات التي تباشرها العديد من  ، والذي أبان أن مجموعة دللحسابات في هذا الصد

ن فيها ربط املسؤولية باملحاسبة، ليظل املواطمفلسة واليتم  ،هذه املؤسسات، أو املقاوالت

 يتحمل تبعاتها.

ودعم  ،من تحفيز لالستثمار الخاص ،وفيما يخص ما تسعى إليه الحكومة

إلجراءات التي حملها مشروع قانون بارتياح ا ،السيدات والسادة النوابللمقاولة، سجل 

مة الكلية لدين الضريبة على القيتمثلة في التصفية في هذا الجانب، وامل 2019لية لسنة املا

بالنسبة لـمقاوالت القطاع الخاص، وكذا  ،املتراكم خالل السنوات املاضية ،املضافة

املقاوالت العمومية، والذي بلغ أربعين مليار درهم، وكذا تقليص آجال األداء بالنسبة للدولة 
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معتبرين  ،تجاه املقاوالت ملا بذمتها من مستحقات ،والجماعات الترابية واملقاوالت العمومية

 عمل على تعزيز سيولة هذه األخيرة، وتحفيزها على االستثمار.أن ذلك سي

وثمنوا كذلك، اآلليات الرامية إلى تحسين شروط ولوج الشركات الصغرى 

واملتوسطة والصغيرة جدا للتمويل، عبر تبسيط آليات الضمان والرفع من سقف تمويل 

 جمعيات السلفات الصغرى.

تها بهدف مالءم ،ى الشركاتاستحسنوا مراجعة األسعار الحالية للضريبة عل كما

خاصة عبر تقليص سعر الضريبة على  ،ات الشركات الصغرى واملتوسطةمع خصوصي

 . %17,5إلى  %20الشركات من 

وفي مقابل ذلك، وبالنظر للصعوبات التي تعترض املقاوالت الصغرى واملتوسطة، 

راتها وتطور أنشطتها، فقد طالب السيدات والسادة النواب وتنعكس سلبا على استثما

بتعزيز التدابير التحفيزية لفائدة هذا الصنف من املقاوالت، وإعادة النظر في الترسانة 

 مار، امليثاق الوطنياالستث قاستثمار، وكذا اإلسراع بإخراج ميثالقانونية املؤطرة لال 

 لالستثمار.داري وإصالح املراكز الجهوية لالتمركز اإل 

، والتي 2018من قانون املالية لسنة  20وتم التساؤل كذلك، بشأن تفعيل املادة 

عيدة واجدة باملناطق البتتنص على منح تعويض عن النقل بالنسبة للشركات املصدرة امل

 عن امليناء.
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وكانت للسيدات والسادة النواب بعض املطالب في اتجاه دعم االستثمار 

 وتحفيزه، ولعل من أبرزها ما يلي: 

لتحفيز  ،املطالبة أيضا بإرساء دعم متنوع لفائدة الجهات األقل حظا -

 في إبراز أقطاب ، وأن يعطي للجهة دور حقيقياالستثمار الصناعي والتنمية املتوازنة

على أغلب الوحدات الصناعية ومعظم ان جهتين فقط تستحوذ صناعية، معتبرين أن

 القطاعات الصناعية.

 املطالبة بإحداث منطقة حرة على األقل في كل جهة من جهات البالد. -

املطالبة بمنح امتيازات املنطقة الحرة للشركات املصدرة غير املتواجدة  -

 باملنطقة الحرة.

إلى ضعف الولوج للعقار الصناعي  ،كما أشار السيدات والسادة النواب

ة في ري عقبة حقيقيعاء العقا، إذ تشكل تكلفة الحصول على الو والتغطية اللوجستيكية

 ،قل تنافسيةأ، حيث األسعار ذات الصلة وجه االستثمار، وخاصة املقاوالت الصغرى 

 مقارنة مع بعض الدول مثل تونس.

وما أضحت تشكله الطاقة  ،تثاروا أيضا إشكال الطاقة بالنسبة للمقاوال كما أ

هديد كها، وفي ظل تفي ظل ارتفاع منحى استهالائية من إكراه للوحدات اإلنتاجية، الكهرب

 أسعار املحروقات. عاارتف
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حاضرا في تدخالت جانب من  ،وكان هاجس حماية امللكية الصناعية ،هذا

لك من لذ وماهذا الصدد، ايد عمليات التزوير  في والسادة النواب، الذي نبه إلى تز  السيدات

 انعكاس على االستثمار.

وعالقة باالستثمارات ودعم املقاولة أيضا، سجل السيدات والسادة النواب أن 

تعتبر محتشمة وجاءت بعيدة  ،االقتراحات الحكومية على مستوى املدونة العامة للضرائب

قتصادي عن توصيات املناظرة الوطنية حول الجبايات، وعن توصيات املجلس اال

ه في اتجا ،وشددوا على ضرورة مراجعة النظام الجبائي .واالجتماعي والبيئي ذات الصلة

 وعائه وإدماج القطاع غير املهيكل والحد من اإلعفاءات الضريبية.توسيع 

وفي ارتباط بذلك، فقد تمت املناداة بتقييم اإلعفاءات الضريبية التي استفادت 

القطاع العقاري، ودراسة مدى بلوغها األهداف املنشودة منها بعض القطاعات، والسيما 

 للحسم في مدى استمرارها من عدمه.

بضرورة تقديم توضيحات كافية بشأن شتى  ،وطالب السيدات والسادة النواب

، واثرها وعائدها املالي، 2019التدابير الجبائية املقترحة بموجب مشروع قانون املالية لسنة 

 سبب نزولها.والفئات املستفيدة، و 

االنعكاسات السلبية للضبابية وعدم االستقرار الضريبي على إلى  واونبه

 االستثمارات والسيما في شقها الخارجي.
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وفي الشأن االقتصادي كذلك، دعا السيدات والسادة النواب إلى ضرورة 

ة، يالتي تجمع بالدنا ببعض البلدان والتجمعات االقتصاد، مراجعة اتفاقيات التبادل الحر

الدنا استفادة ب وذلك انطالقا من تقييم حقيقي ملدىبما يخدم مصلحة االقتصاد الوطني، 

 منها.

وعالقة بذلك، فقد تساءل بعض السيدات والسادة النواب بخصوص 

استراتيجية الحكومة لحماية االقتصاد الوطني والشركات املغربية من املنافسة العاملية 

 ض القوى االقتصادية مثل بريطانيا، أمريكا، فرنسا وأملانيا. الصينية، على غرار ما فعلته بع

كما نادوا بضرورة ضمان حرية املنافسة في املجال االقتصادي، والسيما من 

 خالل تفعيل دور مجلس املنافسة.
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 والصالة والسالم على أشرف املرسلين،  بسم هللا الرحمان الرحيم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 السيدات والسادة النواب املحترمون 

أتقدُم لكم بالشكر على تهاني السيدات والسادة النواب املحترمين، وأتمنى  بداية،

منطلقا لتأسيس تعاون بناء مع  2019أن تكون مناسبة مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 

الحوار، واملصارحة والوضوح، تعاون مبني على تعزيز مؤسستكم املوقرة مبني على اإلنصات و 

 أسس الثقة املتبادلة.

كما أودُّ أن أشكركم على التعبئة واالنخراط الجدي في النقاش حول مشروع 

، وارتباِطِه بمختلِف السياسات العمومية لبالدنا وأثرها على 2019قانون املالية لسنة 

 تحسين ظروف عيش املواطنين بشكل عام.

املؤكد أن القاسم املشترك ملختلف التدخالت سواء تلك التي أثنت على  ومن

املشروع أو انتقدته أو أدلت بمقترحات لتجويد مقتضياته، هو تقديم األفضل ملافيه مصلحة 

 وطننا ومواطنينا.

لقد تم إعداد هذا املشروع من طرف الحكومة وفي إطار التنسيق التام بين 

اد الى التوجيهات السامية لجاللة امللك حفظه هللا والبرنامج مكونات األغلبية، وباالستن

 الحكومي.
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شيَر هنا إلى أنه في كل االئتالفاِت الحكوميِة على مستوى العالم هناك 
ُ
والبد أن أ

اختالفاٌت ، لكن املهم هو القدرة على تدبير هذه االختالفات، والحرُص على ضمان تفعيل 

 مختلف األوراش امللتزم بها.

يجمع هذه األغلبية أكثر مما يفرقها. ولعل أهم ما يجمعها في هذه اللحظة  فما

 التي دعانا إليها جاللة امللك حفظه هللا 
ُ
الدقيقة من تاريخ بالدنا ، هو األوراُش االستعجالية

في خطبه األخيرة، والتي تتطلب منا التعبئة ، ووضَع كل الخالفات جانبا واالبتعاَد كل البعد 

 ت السياسية.عن الحسابا

فكلنا نعرف أن بالدنا حققت تراكمات كبيرة خالل السنوات املاضية، باختالف 

الحكومات التي تعاقبت ، على مستوى ترسيخ املسار الديمقراطي، وعلى مستوى إطالق 

األوراش الكبرى واالستراتيجيات القطاعية ، وعلى مستوى نسب النمو والتشغيل  والتنمية 

 لبنيات التحتية األساسية بالنسبة للمناطق املهمشة واملعزولة.البشرية، والولوج ل

ونعرف جميعا أيضا بأن نموذجنا التنموي الحالي، بلغ مداه على مستوى إدماج 

الفئات االجتماعية الهشة في مسار التنمية، وعلى مستوى خلق فرص الشغل، وعلى مستوى 

 يمكنه من بلوغ مستويات أعلى من النمو إعادة التراتبية داخل بنية  نموذجنا االقتصادي بما 

ْدِمج.
ُ
 املستدام وامل

وهذا التشخيص نتقاسمه جميعا، وسبقنا إليه جاللة امللك حفظه هللا، بل 

 وضع لنا خارطة الطريق التي يجب أن نهتدي بها في خطبه األخيرة.
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بالتالي فال داعي إلضاعة الوقت في التشخيص وإعادة التشخيص والنقد الذي و 

يجانب في بعض األحيان املوضوعية. ألن السياق الدقيق الذي تمر منه بالدنا حاليا يقتض ي 

منا االرتقاء بالخطاب السياس ي، من أجل إعادة الثقة للمواطن في األحزاب السياسية 

واملؤسسات الوطنية بشكل عام. فكل العوامل الجيوسياسية املحيطة ببالدنا تهدد أمن 

ِئين في هذا الوقت بالذات.بالدنا وتدفعنا ألن ن  كون ُمَعبَّ

وهذا ال يعني التوافَق حول كل القضايا، بل نحن نرحب بالنقد البناء 

واملوضوعي، ونؤكد لكم استعدادنا للتفاعل اإليجابي مع مقترحاتكم واإلجابة على كل 

 تساؤالتكم.

تظار وال نلكن في املقابل ، البد أن نتوافق على ثالث أولويات هامة التقبل منا اال 

 املزايدات.

  أوال : القضية الوطنية وما تتطلبه من يقظٍة وتعبئٍة جماعية في مواجهة

 استفزازات خصوم الوحدة الترابية.

  ثانيا : القضايا االستعجالية املرتبطة بالتعليم والصحة وبرامج الحماية

االجتماعية، والتشغيل، وإعادة الثقة للمقاولة واستعادة دينامية االستثمار 

 بشكل عام.   

  ثالثا : املساهمة كل من موقعه وبحسب مواقفه ومرجعياته، في تقديم مقترحات

 بالدنا في غضون الثالثة أشهر املقبلة.بشأن إعادة صياغة النموذج التنموي ل
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فقد أصبح من الالزم واملستعجل التفاعل مع املطالب االجتماعية امللحة 

واملشروعة للمواطنين، واملرتبطة باألساس بالتعليم والصحة والشغل، وتحقيق العدالة 

 االجتماعية واملجالية بشكل عام.

 نتظارية التي تعيشها بالدناوأصبح كذلك من الالزم واملستعجل تجاوز حالة اإل 

 على مستوى االستثمار، وإعادة الثقة للمقاولة واملستثمرين الوطنيين واألجانب.

طبه األخيرة، واعتبرها 
ُ
وهذه كلها أولويات أكد عليها جاللة امللك حفظه هللا في خ

 كخطوات أولى في مسار إعادة صياغة النموذج التنموي لبالدنا.

، يستند إلى اختيارات 2019بأن مشروع قانون املالية لسنة  وهنا البد من التأكيد

اقتصادية واجتماعية واضحة، تهدف باألساس إلى بلوغ مستويات أعلى من النمو من خالل 

إعادة الثقة لكل املكونات السياسية واالقتصادية واملجتمعية بشكل عام، وباألخص 

ة م والصحة والشغل، وكذلك املقاولاملواطن عبر التجاوب السريع مع متطلباته في التعلي

واملستثمرين الخواص من خالل تقليص آجال األداء، وتصفية دين الضريبة املتراكم، 

 وتبسيط آليات الضمان. 

، 2019ومن هذا املنطلق تم إعطاء األولوية في إطار مشروع قانون املالية لسنة 

قليص الفوارق ودعم للقضايا املستعجلة املرتبطة بدعم القطاعات االجتماعية وت

 االستثمار واملقاولة.

 :وسأحاول اإلجابة على تساؤالتكم في إطار هذه األولويات

 أوال:  على مستوى دعم القطاعات االجتماعية
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 :بالنسبة للتعليم 

مليار درهم  68خصصت الحكومة إمكانيات مالية وبشرية كبيرة لقطاع التعليم : 

ألف منصب مالي خالل الثالث  70مجموعه منصب مالي، أي ما  15.000كاعتمادات، 

 سنوات االخيرة.

والبد عند تشخيصنا لوضعية قطاع التعليم أن نقف عند بعض النقط االيجابية التي 

( %99,5حققتها بالدنا في هذا املجال، وخاصة ما يتعلق بتعميم التمدرس في االبتدائي )

 (.%91سنة ) 14ـ12وبالنسبة للفئة العمرية 

يمنع من القول أن القطاع  الزال يواجه مجموعة من التحديات املرتبطة لكن هذا ال 

باألساس بالهدر املدرس ي وتعميم التعليم األولي، وضعف الجودة، وهي تحديات سنعمل على 

رفعها في إطار تنزيل الرؤية االستراتيجية إلصالح منظومة للتربية والتكوين، وكذلك من خالل 

 تعزيز برامج دعم التمدرس.

 وهنا البد أن نقف عند نقطتين مهمتين :

ـ فيما يخص االكتظاظ باألقسام: فبفضل املجهودات التي تم بدلها على مستوى إحداث 

في االبتدائي  %78,2تلميذا أو أقل تشكل  36املناصب املالية، أصبحت األقسام التي تضم 

 في الثانوي التأهيلي.  %65,4في الثانوي اإلعدادي و %44,9و

يخص األساتذة املتعاقدين: ـ فيما  
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يتم إبرام عقد التوظيف ملدة سنتين، يخضع املتعاقد خالل هذه املدة لتقييم مردوديته  .1

املهنية، ثم يجتاز بعد ذلك امتحان التأهيل املنهي. وفي حالة نجاحه في هذا االمتحان، يتم 

 تجديد العقد  سنويا بصفة تلقائية.

االمتيازات املمنوحة لزمالئهم النظاميين فيما يتمتع املتعاقدون بجميع الضمانات و  .2

يتعلق باألجر و الترقي و التغطية االجتماعية و باقي الحقوق االخرى املنصوص عليها في 

القانون األساس ي للوظيفة العمومية. كما يتقيدون بنفس واجبات موظفي االدارات 

 العمومية.

املرتبط  ياالستعجالل، ونظرا للطابع فيما يخص التكوين: البد من التأكيد بأن الفوج األو  .3

 ، فقد تم توظيفهم مباشرة مع تمكينهم من تكوين مواٍز لعملهم.االكتظاظبحل إشكالية 

في حين استفاد الفوج األخير من تكوين أساس ي ملدة ستة أشهر في املراكز الجهوية ملهن 

درهم، أي  1400التربية والتكوين، تقاضوا خالله تعويضا شهريا عن التدريب يقدر بـ 

 مليون درهم. 168بكلفة إجمالية بلغت 

 : بالنسبة لقطاع الصحة 

 : 2019ـ2013فقد استفاد من إمكانيات مالية وبشرية هامة كذلك، فخالل الفترة 

 مليار درهم. 16,3مليار درهم الى  12ـ انتقلت ميزانية وزارة الصحة  من 

ضاف إليها 17.800ـ تم إحداث حوالي 
ُ
االف منصب مالي للمراكز  5حوالي  منصب مالي ت

 ألف منصب مالي. 23االستشفائية الجامعية، أي ما مجموعه 
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والبد من التأكيد بأن هناك مجهودات كبيرة ُبذلت على مستوى البنيات التحتية، وعلى 

مستوى تحسين بعض مؤشرات العرض الصحي وتقليص وفيات األمهات عند الوالدة بـ 

 .2010سنة  112مقابل  2016والدة حية سنة  100.000وفاة لكل  72,6: 35%

لكن هذا ال يمنع من القول بأن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه هذا القطاع، 

خاصة على مستوى الحكامة، وتحسين  التوزيع املجالي للموارد البشرية، وضمان الولوج 

حاملي خاصة بالنسبة لللخدمات االستشفائية في ظروف تحفظ الكرامة للمواطن املغربي، 

 .RAMEDبطاقة 

 والحكومة، طبقا للتعليمات امللكية السامية، منكبة على معالجة هذه الوضعية.

 فيما يتعلق بالتشغيل: 

  البد من االعتراف بأن من أبرز نقاط الضعف في نموذجنا االقتصادي الحالي، هي قدرة

  النمو املحدودة على مستوى إحداث فرص للشغل.

  إشكالية تشغيل الشباب مرتبط:وحل 

أوال: بتقوية دور املنظومة التعليمية في تأهيل الشباب لولوج سوق الشغل: وهو ما  -

تضعه الحكومة ضمن أولوياتها من خالل إدماج املسارات املهنية، وتعزيز 

إدماج تعليم اللغات في كل مستويات التعليم، واعتماد نظام ناجع للتوجيه 

ر، وتقوية ِ
 
َبك

ُ
املمرات بين كل أسالك التعليم، وإصالح التكوين املنهي الذي  امل

 تنكب الحكومة على إعداد ملساته األخيرة.
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ثانيا: بدعم ومواكبة املقاولة وبتحفيز االستثمار الخاص، وتشجيع املقاوالت املبتدئة  -

 واملبتكرة، ومواكبة الشباب لخلق املقاولة الذاتية.

 اطة وبرامج دعم التشغيل.ثالثا: بإعادة هيكلة آليات الوس -

وتشكل مجاالت التدخل هذه أولوية بالنسبة للحكومة، وستحرص على تفعيلها في إطار تنزيل 

 االستراتيجية الوطنية للتشغيل. 

ومن جهة أخرى، البد من التأكيد على املجهودات التي بذلتها الحكومة على مستوى إحداث 

 فرص الشغل، وخاصة:

  2019و 2018و 2017منصب مالي برسم سنوات  140.000إحداث ما يناهز. 

  مقاول ذاتي في السجل الوطني للمقاول الذاتي من أصل  79.100تسجيل ما يقارب

 من النساء املقاوالت. %33طلب تسجيل بما فيهم  96.289

 صندوق  ر عب مجموعة من اآلليات املالية لتمويل املقاوالت املبتدئة واملبتكرة إطالق

 ". Innov Investأسمال "االستثمار في الر 

  إلغاء ديون املقاولين الشباب اتجاه الدولة، ويشمل هذا التدبير إلغاء حصة الدولة

من القروض املمنوحة للمقاولين الشباب، سواء تلك التي تمت املطالبة بها أو التي 

 لم يحن موعد استحقاقها.
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وبالتالي فإن هذا اإللغاء هو إلغاء نهائي لحصة الدولة من هذه القروض، وال يمكن  

لها أن تطالب بهذه الحصة سواء عن طريق متابعة التحصيل أو أمر االستخالص أو 

 عن طريق املطالبة القضائية.

: 2019ثانيا: فيما يخص التساؤالت املرتبطة باألولوية الثانية ملشروع قانون املالية لسنة 

 تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية.

  البد أن أؤكد بأن الحكومة تعطي األولوية إلعادة هيكلة برامج الحماية االجتماعية

ِحقة 
َ
بما يمكن من اندماجها وتحقيق استهداف أفضل للفئات االجتماعية الـُمْست

 للدعم باالعتماد على السجل االجتماعي املوحد.

  أن أخبركم بأن الحكومة أعدت مشروع القانون الخاص وفي هذا اإلطار، أود

بالسجل االجتماعي املوحد، الذي سُيشكل قاعدة معلوماتية شاملة ستمكن من 

توحيد املعلومات االجتماعية واالقتصادية للمواطنين واألسر، من أجل إعطاء رؤية 

واضحة حول الفئات الهشة والفقيرة، التي تستجيب لشروط االستفادة من 

  .عانات والبرامج االجتماعيةاإل 

  ،لكن في انتظار إخراج هذا السجل وإعادة هيكلة مختلف برامج الحماية االجتماعية

كان البد من إعطاء إشارات قوية اتجاه الفئات االجتماعية الفقيرة والهشة في إطار 

 ، وذلك من خالل:2019مشروع قانون املالية لسنة 

، ليشمل تالميذ 2019-2018الدخول املدرس ي  تعميم برنامج تيسير: انطالقا من .1

السلك االبتدائي باملجال القروي وتالميذ السلك اإلعدادي باملجالين القروي 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

228 
 

والحضري باالستناد إلى نفس قاعدة املستفيدين من نظام راميد. وبالتالي سيرتفع 

-2018مليون تلميذ بالنسبة للسنة الدراسية  2,1عدد املستفيدين من البرنامج إلى 

، وذلك بتكلفة 2018-2017مستفيد برسم املوسم الدراس ي  706.359، مقابل 2019

 2019-2018مليار درهم برسم السنة الدراسية  2,17إجمالية متوقعة تقدر بحوالي 

 مليون درهم برسم السنة الدراسية السابقة. 631مقابل 

 إطالق املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية. .2

الشروع في معالجة اختالالت برنامج راميد املرتبطة أساسا بالتمويل، وعدم احترام  .3

مسلك العالجات، وغياب نظام معلوماتي مندمج يضبط عدد املستفيدين، 

 والفواتير املرتبطة بهم.

مليار درهم  18مواصلة دعم غاز البوطان والدقيق والسكر من خالل تخصيص   .4

ضع اآلليات الضرورية لضمان االستهداف األمثل لصندوق املقاصة، في انتظار و 

 للفئات االجتماعية املستحقة للدعم.

دوالر  560وهنا سأفتح قوسا ألجيب على التساؤل املرتبط بمدى واقعية فرضية سعر الغاز: 

 للطن. 

 فتحديد سعر الغاز والبترول يعتمد:
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 نك قد الدولي والبمن جهة على توقعات بعض املؤسسات املالية العاملية كصندوق الن

من حيث تحليل تطورات الوضع  (Platts)و (Bloomberg)الدولي، ومؤسستي 

 االقتصادي العاملي ومن حيث تطور سعر النفط الخام.

 معطيات سعر غاز البوطان برسم السنة الجارية، حيث  من جهة أخرى، يتم تحليل و

رات والعوامل املوسمية للفتيتم األخذ بعين االعتبار متوسط السعر منذ بداية السنة، 

 األخيرة، و تقلب السعر العاملي لغاز البوطان.

دوالر للطن بالنسبة لغاز البوطان، باالستناد إلى  560وبناء على ذلك فقد تم تحديد فرضية 

 املعطيات التالية:

  دوالر للطن خالل العشر أشهر األولى من سنة  542بلغ السعر املتوسط لغاز البوتان

دوالر  538مستوى  2018أكتوبر  30، و يبلغ السعر الحالي لغاز البوتان بتاريخ 2018

 للطن. 

  وتفيد توقعات صندوق النقد الدولي أنه من املتوقع انخفاض األسعار النفطية بسبب

صاعد في الواليات املتحدة، مما سيؤدي إلى ارتفاع العرض على إنتاج غاز الشيست املت

. حيث يؤكد التقرير األخير لصندوق 2023حساب الطلب بشكل تدريجي إلى غاية سنة 

دوالر  68,78، أنه يتوقع أن يبلغ سعر النفط الخام 2018النقد الدولي لشهر أكتوبر 

 ر للطن من غاز البوطان. دوال  550، و الذي يوافق حوالي 2019للبرميل برسم سنة 
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  كما تفيد توقعات بعض املؤسسات املالية األخرى على أن متوسط سعر النفط الخام

دوالر للبرميل أي ما يوافق تذبذب سعر غاز  73و  60بين  2019قد يتراوح خالل سنة 

 دوالر للطن.  580و  480البوطان بين 

 فيما يخص الجهوية ◄

 ي إطار تفعيل القانون التنظيمي للجهة من خالل:فقد أوفت الحكومة بالتزاماتها ف 

  ماليير درهم. وهذا مجهود مالي  8,4التحويالت املالية لفائدة الجهات، والتي بلغت

 استثنائي للدولة موجه للجهات، دون تحويل لالختصاصات.

  .إخراج كل النصوص التطبيقية 

  ،مواكبة الجهات من أجل توضيح اختصاصاتها: حيث تمت بلورة مشروع ميثاق

و يروم تحديد التزامات كل من  ، يوجد قيد الدراسة،2023 -2018برسم الفترة 

الجهات و القطاعات الحكومية املعنية، و ذلك عبر مراحل و أهداف محددة، و يتم 

 متابعة تنفيذه من طرف لجنة مركزية و لجان جهوية. 

  مواكبة تفعيل تنزيل برامج التنمية الجهوية لضمان التناسق مع االستراتيجيات

القطاعية، في إطار االعتمادات املفتوحة لهذه االستراتيجيات على مستوى قانون 

 املالية.

 .مصادقة مجلس الحكومة على مشروع املرسوم املتعلق بالالتمركز االداري 
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 من  %7,5وير مواردها الذاتية التي ال تتجاوز لكن في املقابل، فالجهات، مطالبة بتط

من مداخيل الجهات متأتية من تحويالت الدولة  %92,5مجموع مداخيلها، ما يعني أن 

 (.%19( واإلقتراضات )73,5%)

  من مجموع املوارد   %10وبخصوص سؤال السيدة النائبة املحترمة حول كون اقتطاع

ر" الصندوق الخاص لحصيلة حصص املحولة من الدولة لفائدة الجهات في إطا

الضرائب املرصودة لجهات" وتحويلها لفائدة صندوق التضامن بين الجهات ال يحقق 

 التضامن املنشود، أود أن أؤكد على النقط التالية:

من حصيلة الحصص  % 10تم تحديد موارد صندوق التضامن بين الجهات في  .1

الضريبة على الشركات و من املرصدة للجهات من الضريبة على الدخل و من 

حصيلة الحصة  املرصدة  من  %2مساهمات امليزانية العامة للدولة، وكذا نسبة  

 للجهات من الرسم على عقود التأمين. 

يتم تحقيق التضامن من خالل إعادة توزيع هذه املوارد بين الجهات بناء على معايير  .2

 :  2017نونبر  20محددة بمرسوم صدر بتاريخ 

 لتنمية البشرية؛مؤشر ا -

 الناتج الداخلي الخام الفردي؛ -

 عدد العاطلين؛   -

 عدد  الساكنة القروية؛ -

 عدد  الساكنة  في الهوامش الحضرية؛ -
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 طبيعة املشاريع املمولة حسب أولويات السياسات العمومية. -

سيتم تحديد النسب املئوية ملعايير التوزيع بمقتض ى قرار لوزير الداخلية، بعد  .3

 ء الجهات، والذي يوجد قيد االعداد. استشارة رؤسا

من املوارد بالتساوي بين الجهات، فإن التضامن يتم  %10وبالتالي، فإذا تم أخذ نسبة 

تحقيقه من خالل إعادة توزيع هذه املوارد عبر إعطاء األولوية للجهات املحتاجة والفقيرة 

 التي ستستفيد من موارد أكثر.

 السيدات والسادة،

: إعطاء 2019فيما يخص التساؤالت املرتبطة باألولوية الثالثة ملشروع قانون املالية لسنة 

 دينامية جديدة لالستثمار ودعم املقاولة. 

  أوال: فيما يتعلق باالستثمار العمومي 

  اليمكن الحديث عن مردودية االستثمارات العمومية فيما يخص خلق الثروة

وإحداث فرص الشغل بمعزل عن دورها في خلق الظروف اللوجستيكية الضرورية 

 لتطوير االستثمارات الخاصة املسؤولة بشكل مباشر عن خلق فرص الشغل. 

 مية، تثمارات العمو فال يمكن ألحد أن ينكر بأن املجهودات الكبيرة على مستوى االس

مكنت بالدنا من تحقيق نتائج مهمة على مستوى تطوير األوراش الكبرى للبنية 

 التحتية، وإطالق استراتيجيات قطاعية ساهمت في تغيير بنية االقتصاد الوطني.

  .فقد حقق مخطط املغرب األخضر نتائج هامة وكبيرة خالل العشر سنوات األخيرة

لغ االستثمار العمومي خالل العشر سنوات األخيرة فعلى املستوى االقتصادي، ب
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في مجال السقي وإعداد املجال الفالحي(،  % 50مليار درهم )حوالي  43حوالي 

واستهدف البنية التحتية املنتجة و مشاريع الدعامة الثانية. أما فيما يخص 

ضيعات مليار درهم، وهم تجهيز ال 60.5االستثمار الخاص، فقد بلغ خالل نفس الفترة 

 الفالحية بغية تحسين اإلنتاجية.

  وبفضل هذا املخطط، ورغم الظرفية االقتصادية العاملية الصعبة، فقد ارتفعت

)خاصة الحوامض و الخضر و الفواكه(، مما مكن  %117قيمة الصادرات الفالحية بـ 

 من تغطية الواردات الفالحية من قبل الصادرات.

 طط املغرب األخضر، ارتفع عدد أيام الشغل وعلى املستوى االجتماعي، وبفضل مخ

كنتيجة لألداء الجيد لسالسل اإلنتاج، وتوسيع املساحات  %40لكل منصب شغل بـ 

في  %37املزروعة، وتنويع املنتجات وتطور املردودية. وساهم القطاع الفالحي بنسبة 

عات نمو الدخل الفردي الوطني )و يعتبر هذا املعدل هو األهم مقارنة مع القطا

 االقتصادية األخرى(.

  أما فيما يخص تأثير مخطط املغرب األخضر على مختلف سالسل اإلنتاج،  فتعد

 حصيلته جد إيجابية:

  مع تسجيل  رقم %60مليون طن بنسبة ارتفاع بلغت  2.16فإنتاج الحوامض بلغ ،

مليار  3.2مليار درهم، و قيمة مضافة تقدر بـ  4.9، يناهز 2018و  2015معامالت بين 

 مليون يوم شغل. 16درهم، وخلق حوالي 
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  لتبلغ حاليا  2018و  2007بين  % 45وارتفعت املساحات املغروسة من الزيتون بنسبة

مليار درهم في الفترة  6.59حوالي مليون هكتار، مع تحقيق رقم معامالت يقدر بـ 

مليون يوم  51مليار درهم و خلق  5.5، وقيمة مضافة بلغت  2018و  2015املمتدة بين 

 90شغل. وبلغت مساحة زراعة الحبوب مليون هكتار، مع معدل إنتاج يقدر بحوالي 

 قنطار/هكتار. 18مليون قنطار، ومعدل مردودية يقدر بـ 

 ثانيا: فيما يتعلق باملؤسسات واملقاوالت العمومية: 

 يل ز البد من التأكيد بأن هذه املؤسسات واملقاوالت لعبت دورا هاما على مستوى تن

االستثمارات العمومية املرتبطة بمختلف االستراتيجيات القطاعية واألوراش 

 الكبرى للبنية التحتية.

  لكن املشاكل املرتبطة بتراكم مديونية هذه املؤسسات واملقاوالت، والضغط

املتزايد على خزينتها، وتمديد آجال أدائها، تفرض القيام بإعادة هيكلة هذه 

عة نموذجها االقتصادي وتقييم منظومة حكامتها، املؤسسات من خالل مراج

 وإعادة النظر في بعض فروعها وأصولها التي ال ترتبط بنشاطها األساس ي.

 .وقد تم إطالق حوارات استراتيجية مع هذه املقاوالت واملؤسسات بهذا الخصوص 

  وموازاة مع ذلك تم إطالق برنامج تفويت مقاوالت عمومية إلى القطاع الخاص مع

انية تحويل بعض املؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات إمك

مساهمة وفتح رأسمالها للخواص، في إطار ترشيد املحفظة العمومية وإعادة تركيز 
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تدخل الدولة على مهامها السيادية من جهة، ومن جهة أخرى تمكين ميزانية 

 الدولة من موارد إضافية. 

 الخاص ثالثا. فيما يخص دعم االستثمار 

  تجب اإلشارة بداية إلى أن اإلصالحات التشريعية والتنظيمية واملؤسساتية التي قامت بها

 الحكومة في إطار تحسين مناخ األعمال، ساهمت في تحسين مرتبة املغرب في التقارير الدولية.

ففي تقرير "ممارسة األعمال" األخير للبنك الدولي، عرف ترتيب املغرب تحسنا ملحوظا، 

 .2012سنة  94مقابل الرتبة  2019حسب تقرير  60درجة محتال بذلك الرتبة  34تقدم بـ  حيث

وحسب تقرير "للمنتدى االقتصادي العاملي" األخير حول التنافسية االقتصادية، احتل 

بلدا، مما جعله يتبوأ مركز الصدارة على مستوى شمال  140من أصل  75املغرب الرتبة 

 في إفريقيا(.إفريقيا )املركز الرابع 

  غرفتي البرملان تخص  ، باملصادقة على ثالث نصوص قانونية من طرف2018وتميزت سنة

باألساس إنشاء املقاوالت بطريقة الكترونية، وكذا مدونة التجارة، وذلك بهدف تقليص 

 آجال وتكلفة إنشاء املقاوالت، وتشجيع االستثمار الوطني واألجنبي.  

  من خالل:وسيتم تدعيم هذه املنجزات 

اإلخراج السريع مليثاق االستثمار وباقي القوانين التي دعا إليها جاللة امللك حفظه هللا  .1

 في خطاب العرش. 

إصالح املراكز الجهوية لالستثمار عبر توسيع اختصاصاتها لتشمل املعالجة املندمجة  .2

 مللفات االستثمار، واملواكبة الشاملة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة.
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 تم إعداد دراسة لتقييم تكلفة 2018من قانون املالية لسنة  20تطبيق املادة  وبخصوص ،

الجديدة إلى ميناء طنجة املتوسط، وقد  –النقل من املناطق البعيدة عن الخط طنجة 

مكنت املعطيات األولية للدراسة من الحصول على مجموعة من املؤشرات الخاصة بتكلفة 

عض الجهات لتحديد التكلفة وإعداد مشروع مرسوم يفعل النقل، ويتم التنسيق حاليا مع ب

املادة السالفة الذكر، و سيتم أخد جهة أكادير كنموذج ليتم تعميم تفعيل هدا اإلجراء على 

 الجهات املعنية.

 ثالثا : فيما يتعلق بالتدابير املتخذة لدعم املقاولة:

ْصفية الكلية لدين الضريبة على القيمة املضافة .1
َّ
ات املتراكم خالل السنو  بخصوص الت

مليار  40املاضية، بالنسبة ملقاوالت القطاع الخاص وكذا املقاوالت العمومية، والذي بلغ 

 درهم: 

  على اتفاق، تم بموجبه تحويل مستحقات  2018أكتوبر  10تم التوقيع في

املجمع الشريف للفوسفاط للمؤسسات البنكية بغرض تسديدها من طرف 

، وذلك في إطار تصفية 2027-2019مني يمتد على الفترة الدولة وفقا لجدول ز 

دين الضريبة على القيمة املضافة الذي تدين به الدولة للمجمع والذي يبلغ 

 .2018مليون درهم حتى متم مارس  20.500

 , العوملة( وسيتم وفق نفس الطريقةAffacturage تصفية ما تبقى من هذا )

 الدين لصالح مقاوالت القطاع الخاص.
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 فيما يخص آجال األداء: .2

  بالنسبة للدولة والجماعات الترابية، تم اتخاد مجموعة من التدابير في إطار تفعيل

 املرسوم املتعلق بآجال األداء وفوائد التأخير املتعلقة بالطلبيات العمومية:

توحيد آجال األداء بالنسبة لكل الطلبيات العمومية وتخفيضها وتوضيح  -

 ملتدخلين؛املسؤوليات بين كل ا

 أداء فوائد التأخير بقوة القانون ودون طلب مسبق من طرف صاحب الصفقة؛  -

تمكين املحاسب العمومي من أداء فوائد التأخير في حال تعسر اآلمر بالصرف في إطار  -

 النفقات املؤداة دون سابق أمر بالدفع.

يوما الى  146وكنتيجة لذلك، عرف معدل آجال األداء انخفاضا ملموسا، حيث انتقل من 

أي السنة األولى  2017يوما بالنسبة للصفقات املنجزة لحساب الدولة برسم سنة  55

 العتماد هذا اإلصالح.

أما بالنسبة للصفقات املنجزة لحساب الجماعات الترابية فقد عرفت آجال أدائها تحسنا 

 يوما. 55يوما إلى  142ملموسا كذلك، بحيث انتقل معدل األداء من 

سجلت اآلجال املتوسطة ألداء املؤسسات واملقاوالت العمومية انخفاضا حيث في حين 

 .2018يوما في متم يونيو  75,9إلى  2017يوما في  77,9انتقلت من 

وسيتم تركيز املجهودات باألساس من أجل تحسين آجال األداء بالنسبة للمؤسسات 

 املعطيات بخصوص آجال األداء،واملقاوالت العمومية  عبر وضع آليات التتبع الدوري ونشر 

 وإطالق املنصة اإللكترونية املتعلقة بمعالجة شكايات املمونين.
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 فيما يتعلق بتبسيط آليات الضمان: سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير .3

 أوال: تجميع منتوجات الضمان

منتًجا( إلى عدم الوضوح، بالنسبة لكل من البنوك  12حيث يؤدي تعدد منتوجات الضمان )

واملقاوالت. وفي هذا الصدد، سنعمل حالًيا على تقليص عدد املنتوجات الى منتوجين اثنين : 

االستثمار واالستغالل، لصالح فئتين مستهدفتين : املقاوالت الصغيرة جدا واملقاولين الذاتين 

 ، واملقاوالت الصغرى واملتوسطة من جهة أخرى. من جهة

 ثانيا: إنشاء عرض ضمان خاص بجمعيات القروض الصغرى:

ويتعلق األمر بمنح ضمان للقروض الصغيرة في إطار صندوق ضمان املقاوالت الصغيرة  

 واملتوسطة، والذي  سيستهدف األنشطة االقتصادية املدرة للدخل.  

عرض من الحد من املخاطر التي تتعرض إليها جمعيات القروض ومن املنتظر أن يمكن هذا ال

حسب الجمعيات(، وبالتالي، تعزيز التمويل مع تحسين  ٪13إلى  2الصغيرة )والتي تمثل من 

 الشروط املالية املطبقة وخصوصا منها نسبة الفائدة و مبلغ التمويل.

 جمعيات القروضكما يجري التفكير في مشروع إلنشاء منتوج تمويل مشترك مخصص ل

الصغيرة، يأخذ في عين االعتبار طريقة تسيير جمعيات القروض الصغيرة  وبنيات ميزانيتها  

 واإلصالحات الجارية على قانون التمويل األصغر.
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 ثالثا: إنشاء صندوق ضمان لتسهيل الولوج إلى التمويالت التشاركية 

حيث يتم االعداد ملشروع نظام ضمان لتسهيل الولوج إلى آليات التمويل التشاركي سواء 

نتائج أعمال املكتب املعين لهذا الغرض، تم  من أجل املقاولة أو السكن. هكذا، وبعد تقديم 

املتعلقة بإنشاء صندوق ممول من قبل الدولة تساهم فيه  الشروع في إنجاز اإلجراءات 

وسيقدم هذا الصندوق، على املدى   دفع عمولة على كل ملف ضمان. البنوك من خالل

القصير، ثالثة منتجات ضمان: ضمان مقاولة، ضمان إسكان، وهبة إسكان )للتمويالت 

املمنوحة لفائدة مؤسسة االعمال االجتماعية للتربية الوطنية(. وسيتم عرض هذا املشروع 

 لى بهدف طلب املطابقة للشريعة. خالل األيام املقبلة على املجلس العلمي األع

رابعا: تعزيز عرض صندوق ضمان املقاوالت الصغرى و املتوسطة للشركات متوسطة 

 الحجم.

مليون درهم   20إلى  10يتعلق هذا اإلجراء بزيادة سقف التزام صندوق ضمان املقاوالت من 

لتصدير، والتي مليون درهم لكل شركة ، لصالح االستثمار و ا 40إلى  20لكل عملية ومن 

ستستهدف األنشطة ذات القيمة املضافة العالية.  وسيتم ربط هذا الضمان بمتطلبات 

تحسين حكامة الشركات والشفافية وتحسين العمليات التشغيلية املختلفة )اإلنتاج 

 والتسويق وما إلى ذلك(.

 السيدات والسادة

 ومي لالستدامة.بخصوص تساؤالتكم ومالحظاتكم بخصوص مدى قابلية الدين العم
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شير النتائج التي توصلت إليها الدراسة التي قام بها صندوق النقد الدولي حول قابلية الدين 
ُ
ت

العمومي لالستمرار والتي تضمنها تقرير الصندوق املتعلق بمشاورات الفصل الرابع لسنة 

 ، أن الدين العمومي يبقى قابال لالستمرار.2017

إجراؤها على النموذج التحليلي لصندوق النقد الدولي، والتي فمختلف الصدمات التي تم 

همت عجز امليزانية، ونسبة الفائدة، وكذلك سعر الصرف، إما بتأثيرات فردية أو جماعية، 

 %70أظهرت مناعة الدين العمومي لهذه الصدمات وقابليته لالستمرار دون تجاوز سقف 

 بالنسبة للناتج الداخلي الخام.

وأظهرت هذه النتائج كذلك بعض الهشاشات التي يجب االنتباه اليها بالرغم من كونها إجماال 

 معتدلة : 

  فالهشاشة املتعلقة بمستوى املديونية الخارجية و املرتبطة أساسا بالعجز املسجل في

الحساب الجاري مليزان األداءات تبقى على املدى املتوسط متحكم فيها بالنظر إلى 

توقع لالستثمارات الخارجية، و التي من شأنها تقليص هذا العجز وكذا التحسن امل

بفضل بنية الدين الخارجي الذي يرتكز أساسا على الدائنين الثنائيين واملتعددي 

 األطراف.

  أما حاجيات التمويل االجمالية، والتي ترتبط أساسا بخدمة الدين القائم على املدى

من  %15عن العتبة املرجعية املحددة في  2014القصير، فقد تراجعت منذ سنة 

الناتج الداخلي الخام ومن املتوقع أن تواصل تقلصها، على املدى املتوسط، لتبقى 

في مستويات آمنة بفضل التدابير املتخذة للحفاظ على بنية سليمة للدين من حيث 
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نة سنوات ونصف نهاية س 6املدة الزمنية املتوسطة املتبقية للسداد والتي تفوق 

 .%4,1وذلك باملوازاة مع استقرار معدل التكلفة االجمالية للدين في حدود  2017

وأخيرا بخصوص األثر املالي ملختلف التدبير الجبائية املقترحة في إطار مشروع قانون املالية 

 ، فتتوزع كما يلي:2019لسنة 

 السيدات والسادة النواب املحترمون 

م أهمُّ التوضيحات واإل 
ُ
جابات التي ارتأيت تقديمها لكم في إطار التفاعل مع مالحظاتكم كانت ِتلك

 وانتقاداتكم ومقترحاتكم القيمة.

 وسنبقى رهن إشارتكم، لتقديم مزيد من التوضيحات في إطار املناقشة التفصيلية.

غني هذا 
ُ
كما أن الحكومة مستعدة للتفاعل بكل إيجابية مع التعديالت التي يمكنها أن ت

 املشروع. 

 أشكركم مجددا على انخراطكم الجدي في النقاش.

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.              
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 الجـزء األول 

 املعطيات العامة للتوازن املالي

 الباب األول 

 األحكام املتعلقة باملوارد العمومية

I  .- الضرائب واملوارد املأذون في استيفائها 

 املـــادة األولى

 تقديم وتفسير

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

دولة والحاصالت والدخول املخصصة لليأذن البند األول للجهات املختصة باالستمرار في استيفاء الضرائب والرسوم 

 والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية والهيآت املخول لها ذلك بحكم القانون .

يأذن البند الثاني للحكومة في التمويل باالقتراض أو اللجوء الى كل اداة مالية اخرى وفق الشروط التي يحددها في حين، 

، علما ان االقتراض الداخلي يمكن ان يتم عبر اصدار سندات الخزينة مباشرة  53و  52 و  51هذا في املواد  قانون املالية

من طرف الدولة، أو اللجوء إلى أدوات مالية أخرى يتم إصدارها بطريقة غير مباشرة. وينطبق هذا على عمليات إصدار 

حيث تقوم  (FPCT)د شهادات الصكوك السيادية في السوق الداخلي عن طريق صندوق التوظيف الجماعي للتسني

 الدولة، في اطار هذه العمليات، بدور املؤسسة املبادرة ، أي الجهة املحتاجة للتمويل . 

أما البند الثالث فيمنع استيفاء أي نوع من الضرائب غير املرخص بها بموجب أحكام النصوص التشريعية     

يث يتعرض كل من يفرضها أو يضع جـداولها أو يباشر والتنظيمية الجــاري بها العمل، وأحكام قانون املالية هذا، ح

 جبايتها للمتابعة.

ويتعرض كذلك للعقوبات كل من يمنح اإلعفاءات من الرسوم والضرائب أو يقوم بتقديم خدمات أو منتجات صادرة    

 عن مؤسسات الدولة مجانا ، بدون إذن تشريعي أو تنظيمي.

 ملخص املناقشة:

 :النقاط التاليةتركزت التساؤالت على 

حول "االقتراضات" طالب املتدخلون بوضع تصور واضح من لدن الحكومة للحد من ارتفاع املديونية تفاديا للعودة  -

للتقويم الهيكلي، والعمل على إيجاد آليات جديدة ترفع من مردودية مالية خزينة الدولة ووضع استراتيجية القتراضات 

 الخزينة.

املادة األولى لوحظ أنها زجرية ومكانها في القانون الجنائي، وتم اقتراح إضافة "تمكين" وزارة املالية النقطة الثالثة من  -

 من إقامة الدعوى املدنية في هذا املجال.

أثيرت مسألة األحكام القضائية التي تصدر ضد الجماعات املحلية مما تجعلها تعاني من أزمة مالية، وأحيانا يكون  -

 الجهل باملساطر وكيفية تطبيقها.سبب هذه األحكام 

 طالب السيدات والسادة بوضع الوثائق رهن إشارة السادة النواب قبل االجتماعات. -

 طالب أحد املتدخلين بتقديم توضيح حول تشبيب الدين . -

 :جواب الحكومة

ن تؤخذ بعيأن ضرائب الجماعات املحلية سيعاد فيها النظر وفقا للعديد من التوصيات، سالسيد الوزير أوضح 

 االعتبار، مضيفا أنه سيتم عقد مناظرة وطنية في هذا الشأن قريبا.

 وعن تحديد سقف للمديونية لتلتزم الحكومة به إذا ما تم اقتراحه، أكد أنه سيتم الرجوع للبرملان للمصادقة عليه.
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ائدة "خفض سعر الف وبخصوص "تشبيب الدين" أوضح أنه في امليدان املالي هناك عملية التدبير النشيط، مثال

 املرجعي".

 

 الرسوم الجمركية والضرائب غير املباشرة

 2املادة  

 تقديم وتفسير

I - :التأهيل 

يمكن أن تقوم الحكومة بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم املفروضة على  

الواردات والصادرات وكذا الرسوم الداخلية على االستهالك، باستثناء الضريبة على القيمة املضافة، بناء على قانون 

 من الدستور. 70إذن بإصدار وذلك وفقا ألحكام الفصل 

من قانون املالية للسنة   I– 2من الدستور واملعمول به بموجب املادة  70وطبقا للتأهيل املنصوص عليه في الفصل 

 ، تم الترخيص للحكومة أن تقوم بمقتض ى مراسيم:2017املالية 

، وكذا تبتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم املفروضة على الواردات والصادرا -

 الرسوم الداخلية على االستهالك؛

بتغيير أو تتميم كذلك بمراسيم قوائم املنتجات التي يعود أصلها ومصدرها إلى بعض البلدان اإلفريقية املستفيدة  -

 وكذا قائمة الدول املذكورة. من اإلعفاء من رسم االستيراد

من مشروع قانون املالية لسنة  2من املادة  I، ينص البند وفي نفس اإلطار وكما هو الشأن في القوانين املالية السابقة

 .2019السنة املالية  على تأهيل الحكومة التخاذ نفس اإلجراءات أعاله وذلك خالل 2019

II - :املصـادقـة 

ألجل اإن املراسيم املتخذة بموجب التأهيل التشريعي املشار إليه أعاله، يجب أن تخضع للمصادقة البرملانية عند انتهاء 

 من الدستور. 70املنصوص عليه في قانون التأهيل وذلك طبقا ألحكام الفصل 

اتخذا خالل  ين، يرمي إلى املصادقة على مرسوم2019من مشروع قانون املالية لسنة  2من املادة  IIلذا، فإن البند 

2018. 

 ملخص املناقشة:

ية املنتوج املحلي والفالح املغربي، وكذا الحفاظ هذه التدابير لحمااملراسيم تم التساؤل عن مدى نجاعة بخصوص 

 على القدرة الشرائية للمواطنين، وهل أنجزت دراسة ملعرفة مردوديتها املالية على خزينة الدولة؟

وتمت املطالبة بإعطاء  حصيلة هذه اإلجراءتا خالل السنوتا األخيرة، وكذا تزويد السادة النواب بمعلومات حول 

، حتى يتم التعرف على كيفية العمل بهذه املراسيم 2018من القمح اللين والطري خالل سنة  الكميات املستوردة

 واالستفادة من اإلجراءات التي تنص عليها.

 :جواب الحكومة

موجودة، وسيتم توزيعها على  2018أوضح السيد الزوير أن املعطيات حول الكميات املستوردة من القمح خالل سنة  

 لنواب.السيدات والسادة ا

 وأضاف أن رفع الرسوم على بعض املنتجات هو لحماية املنتوج الوطني. 
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 مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

 3املادة 

 تقديم وتفسير

 .تهم هذه املادة تعديل إثنى عشر فصال و كذا إضافة فصل جديد إلى مدونة الجمارك و الضرائب غير املباشرة

 : و تهم التعديالت املقترحة

تنسيق آجال تقادم املخالفات الجمركية و دعوى تحصيل الرسوم و املكوس و حفظ الوثائق املتعلقة بالعمليات  -

 املكرر(؛ 261املكرر و  239املكرر خمس مرات و  99و  72املكرر ثالث مرات و  45و  2-42الجمركية ) الفصول 

 (.3-63ـــع في مخــــازن و ساحـــات االستخــــالص الجمــــــركي )الفصل تبسيــــط إجـــراءات توجيه و التكفــــــــــل بالبضائــ -

حذف االلتزام املفروض على املعشرين بمسك السجالت و بتقييد العمليات السنوية املنجزة من طرفهم لفائدة  -

 (.72زبنائهم.)الفصل 

 (.78ل للبضائع.)الفصل اعتماد أحسن املمارسات الدولية في مجال تعديل بيانات التصريح املفص -

التخفيف من مسؤولية املعشرين املقبولين في الجمرك بخصوص اإللزام باألداء و التضامن في مجال الرسوم و  -

 املكرر (. 88و  88املكوس.)الفصالن 

 تسوية وضعية البضائع املستوردة مسبقا تحت نظام القبول املؤقت و املصدرة تحت نظام التصدير املؤقت من أجل -

 (.2-152تحسين الصنع السلبي.)الفصل 

اإلحالة إلى نصوص تنظيمية لتحديد لوائح بعض املعدات املستفيدة من اإلعفاءات الكلية أو الجزئية من رسم  -

 املكرر(. 164و  164االستيراد املنصوص عليها في مدونة الجمارك )الفصالن 

 املقترحة ألحكام هذه الفصول كما يلي: التو يمكن تعليل التعدي

* تنسيق آجال تقادم املخالفات الجمركية و دعوى تحصيل الرسوم و املكوس و التزام حفظ الوثائق املتعلقة 

 املكرر(.  261املكرر و  239املكرر خمس مرات و  99و  72املكرر ثالث مرات و  45و  2-42بالعمليات الجمركية ) الفصول 

جمارك على أجل خمس سنوات لتقادم املخالفات الجمركية و أربع سنوات لتقادم دعوى تحصيل تنص مدونة ال

الرسوم و املكوس، كما تنص نفس املدونة على أجل خمس سنوات لحفظ الوثائق املتعلقة بالعمليات الجمركية 

 بالنسبة للمصرحين و اإلدارة على السواء.

فات الجمركية و دعوى تحصيل الرسوم و املكوس من جهة و آجال تقادم و يؤدي هذا االختالف في آجال تقادم املخال

 حفظ الوثائق من جهة أخرى إلى تعقيد تدبير املنازعات في املادة الجمركية.

 و عليه و بهدف تبسيط املساطر الجمركية، يقترح تنسيق آجال التقادم املذكورة و تحديدها في أربع سنوات.

 (.3-63توجيه و التكفــــــــــل بالبضائـــــع في مخــــازن و ساحـــات االستخــــالص الجمــــــركي )الفصل * تبسيــــط إجـــراءات 

إن عملية توجيه البضائع و التكفل بها في مخــــازن و ساحـــات االستخــــالص الجمــــــركي، تتم حاليا باستعمال ثالث وثائق 

 البضائع. لتصريح املوجز و سند تفريغو هي سند اإلعفاء مقابل كفالة و ا

و في إطار تبسيط املساطر الجمركية، يقترح تعويض الوثائق املذكورة بتصريح واحد يقوم في آن واحد بوظيفة التصريح 

 املوجز و تصريح العبور و سند تفريغ البضائع في مخــــازن و ساحـــات االستخــــالص الجمــــــركي.

وض على املعشرين بمسك السجالت و بتقييد العمليات السنوية املنجزة من طرفهم لفائدة * حذف االلتزام املفر 

 (.72زبنائهم.)الفصل 

يلزم املعشرون املقبولون في الجمرك حاليا بمسك و تقييد العمليات الجمركية املنجزة من طرفهم لفائدة الغير في 

 اإلدارة ألنشطة هؤالء املعشرين. سجالت سنوية مبوبة. ويندرج هذا االلتزام في إطار متابعة
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و تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه في إطار نزع الطابع املادي عن املساطر الجمركية عند تعشير البضائع، فإن النظام 

 املعلوماتي لإلدارة يتوفر على مجموعة من البيانات تتعلق بعمليات التعشير املنجزة من طرف املعشرين لفائدة زبنائهم.

نتيجة لذلك و في إطار تبسيط املساطر و نزع الطابع املادي عن مساطر املراقبة الجمركية، يقترح حذف االلتزام و 

املفروض على املعشرين بتقييد العمليات الجمركية املنجزة من طرفهم لفائدة الغير في سجالت سنوية مبوبة، و ذلك 

 . من مدونة الجمارك 72عبر نسخ الفقرة األولى من الفصل 

 (.78* اعتماد أحسن املمارسات الدولية في مجال تعديل بيانات التصريح املفصل للبضائع.)الفصل 

حاليا، ال يمكن تعديل بيانات التصريح الجمركي إال قبل منح رفع اليد عن البضائع و شريطة أال تكون اإلدارة قد أخبرت 

العناصر الواردة في التصريح و كل تعديل بعد رفع املصرح بنيتها إخضاع البضائع للفحص أو الحظت عدم صحة 

 البضائع يشكل مخافة جمركية.

و بهدف تشجيع املصرحين على كشف األخطاء و البيانات غير الصحيحة في تصريحاتهم بعد تسليم رفع اليد عن 

وبات كليا من العق البضائع و استلهاما ألحسن املمارسات الدولية في هذا املجال، يقترح إعفاء املصرحين جزئيا أو 

املالية، عندما يكشفون بطريقة إرادية عن األخطاء أو البيانات غير الصحيحة في تصريحاتهم، شريطة أال تكون اإلدارة 

 قد أخبرتهم بأنهم سيخضعون للمراقبة أو التفتيش.

وم و مجال الرس * التخفيف من مسؤولية املعشرين املقبولين في الجمرك بخصوص اإللزام باألداء و التضامن في

 املكرر (. 88و  88املكوس.)الفصالن 

من مدونة الجمارك و الضرائب غير املباشرة التي تكرس مبدأ  88يهدف هذا التعديل إلى مالئمة مقتضيات املادة 

التضامن بخصوص أداء الرسوم و املكوس الجمركية بين املعشر بصفته مصرحا و موكله مالك البضاعة مع التعديل 

املكرر( الذي يقترح التخفيف من مسؤولية املعشرين املقبولين في الجمرك  88الرامي إلى إضافة فصل جديد ) املقترح

 بخصوص اإللزام باألداء و التضامن في مجال الرسوم و املكوس.

 املكرر بعده. 88و سيتم التطرق بمزيد من التفصيل لهذا ملقترح عند مناقشة الفصل 

املكرر فيما يخص تنسيق  261املكرر و  239 72املكرر ثالث مرات و  45و  2-42ة للفصول نفس التعليل املقدم بالنسب

آجال تقادم املخالفات الجمركية و دعوى تحصيل الرسوم و املكوس و التزام حفظ الوثائق املتعلقة بالعمليات 

 الجمركية.

أجل  درة تحت نظام التصدير املؤقت من* تسوية وضعية البضائع املستوردة مسبقا تحت نظام القبول املؤقت و املص

 (.2-152تحسين الصنع السلبي.)الفصل 

من مدونة الجمارك من أجل منح االستفادة من  152، تم تعديل الفصل 2018طبقا ملقتضيات قانون املالية لسنة 

 بول املؤقت. القنظام التصدير املؤقت من أجل تحسين الصنع السلبي للبضائع و املواد املستوردة مسبقا تحت نظام 

غير أن الفقرة الثانية من هذا الفصل لم يتم تعديلها من أجل التنصيص على استيراد البضائع املذكورة تحت نظام 

 القبول املؤقت املكتتب مسبقا.

و عليه، يقترح التوضيح على أن البضائع املستوردة مسبقا تحت نظام القبول املؤقت و املصدرة تحت نظام التصدير 

 ت من أجل تحسين الصنع السلبي، يتم إعادة استيرادها أيضا تحت نظام القبول املؤقت املكتتب مسبقا.املؤق

* اإلحالة على نصوص تنظيمية لتحديد لوائح بعض املعدات املستفيدة من اإلعفاءات الكلية أو الجزئية من رسم 

 رر(.املك 164و  164االستيراد املنصوص عليها في مدونة الجمارك )الفصالن 
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، تم تضمين جميع اإلعفاءات الكلية أو الجزئية من رسم االستيراد املنصوص 2018طبقا ملقتضيات قانون املالية لسنة 

عليها بموجب نصوص خاصة في مدونة الجمارك. و ذلك دون تغيير في مدى اإلعفاءات التعريفية املنصوص عليها في 

 ملواد املستفيدة.النصوص الخاصة املعنية أو في الالئحة الخاصة با

و  164و في الوقت الراهن و بهدف إرساء مزيد من املرونة في تدبير هذه األنظمة الخاصة، يقترح التنصيص في الفصلين  

املكرر على أن يتم تحديد الئحة املواد املستفيدة من بعض اإلعفاءات الكلية أو الجزئية من رسم االستيراد، بنص  164

 تنظيمي.

  ذلك، يقترح:و باإلضافة إلى 

ع( تعويض عبارة " األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة" بعبارة " األشخاص في وضعية -164على مستوى الفصل  -

املتعلق بحماية حقوق األشخاص في وضعية  13-97إعاقة" بهدف اعتماد نفس املصطلح املكرس في القانون اإلطار رقم 

 إعاقة و النهوض بها؛

 % 2,5ستعملة في صناعة الفالحة الغذائية و املستفيدة من رسم االستيراد االدنى بنسبة تحديد كمية املدخالت امل -

ماي  27الصادر بتاريخ  2-10-524ش(. هذه الكمية كانت محددة بواسطة املرسوم رقم -املكرر  164بموجب الفصل 

 املتعلق بتغيير مبالغ رسم االستيراد املفروضة على بعض املنتجات الفالحية الغذائية.  2011

املكرر خمس مرات املكرر فيما يخص  99و  72املكرر ثالث مرات و  45و  2-42نفس التعليل املقدم بالنسبة للفصول 

تنسيق آجال تقادم املخالفات الجمركية و دعوى تحصيل الرسوم و املكوس و التزام حفظ الوثائق املتعلقة بالعمليات 

 الجمركية.

II-  لباب الثالث من الجزء الرابع من مدونة ، يتمم على النحــــــــــو التــــــــــــالي، القسم األول من ا2019ابتداء من فـاتــــــح ينـايـــــــــر

 املكرر: 88الجمـارك والضرائب غير املباشرة الراجعة إلدارة الجمارك و الضرائب غير املباشرة بالفصل 

* التخفيف من مسؤولية املعشرين املقبولين في الجمرك بخصوص اإللزام باألداء و التضامن في مجال الرسوم و 

 ملكرر (.ا 88و  88املكوس.)الفصلين 

من مدونة الجمارك، يعتبر املعشر في الجمرك بصفته مصرحا، مسؤوال بالتضامن  88و  87طبقا ملقتضيات الفصلين 

بخصوص أداء الرسوم و املكوس مع امللزم الرئيس ي. إن هذا اإللزام بالتضامن في مجال أداء الرسوم و املكوس، يضع 

باإلجراءات الجمركية، التزامات مالية هي في الواقع من صميم  على عاتق املعشر، الذي تنحصر مهمته في القيام

 مسؤولية املتعاملين. 

و إضافة  88و في إطار مراجعة املقتضيات التشريعية املنظمة ملهنة املعشر املقبول في الجمرك، يقترح تعديل الفصل 

 املكرر إلى مدونة الجمارك و ذلك للتنصيص على: 88الفصل 

ات تحصيل الرسوم الجمركية و غيرها من الرسوم و املكوس في مواجهة املعشر املقبول في الجمرك عدم مباشرة إجراء -

 .إال بعد استنفاذ جميع طرق التحصيل في مواجهة املدين األصلي

عدم إثارة مسؤولية املعشر املقبول في الجمرك بخصوص الديون التي تم إثباتها في إطار املراقبة البعدية أو بخصوص  -

الناتجة عن عدم تقيد امللزم الرئيس ي بااللتزامات املكتتبة في إطار األنظمة الخاصة أو األنظمة االقتصادية في  تلك

 الجمرك.

 ملخص املناقشة:

تساءل السيدات والسادة النواب عن األساس املعتمد لتحديد التقادم في أربع سنوات، وليس خمس سنوات، وعن -

السجالت لقوة قاهرة، واقترح فتح املجال لالحتفاظ بهذه السجالت بطريقة آلية عن املسطرة املتبعة في حالة إتالف 

 طريق رقمنتها.
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: طالب املتدخلون بتوضيح السلطة التقديرية إلدارة الجمارك لتحديد اإلعفاء جزئيا أو كليا واملعايير 1-78الفصل -

 املعتمدة لتحديد اإلعفاء.

 عن طبيعة النص التنظيمي ودور اإلدارة في التأكد من صحة املعطيات.: تم التساؤل 78من الفصل  IIIالفقرة -

: بخصوص "الكفالة" استفسر أحد السادة النواب إن كانت إجراء جديدا أم هي معمول بها من قبل، 3-63الفصل -

 وتم إدراجها في النص.

ة بائية لفائدة األشخاص في وضعيجراء املتعلق بإعفاء الكراس ي الكهر مكرر: تم التنويه باإل  88والفصل  88الفصل -

إعاقة، واملطالبة بتوضيح مفهوم التضامن وتحديد مسؤولية املعشر، وكذا سن املزيد من املرونة حتى ال يتحمل 

 املعشر كل العقوبات.

مكرر: لوحظ أن النص التنظيمي يقيد االمتيازات املفتوحة في إطار التشريع، وهو تراجع من الناحية  164الفصل -

 القانونية.

 .% 2,5نسبة ت" من رسم االستيراد األدنى بكويالبسوتم االستفسار عن سبب منح استفادة صناعة "

ألة إجراء تقييم له خالل الخمس سنوات املاضية، وفي نفس ة النواب لنظام القبول املؤقت ومسكما تطرق الساد-

، وإنجاز 2019من مشروع قانون املالية لسنة  3السياق تمت املطالبة بشرح مفصل لهذه اإلجراءات الواردة في املادة 

 دراسة ألثرها املالي واالقتصادي وتزويد السادة النواب بهذه الوثائق.   

 جواب الحكومة:

ير بداية باملجهودات التي تقوم بها إدارة الجمارك خاصة فيما يتعلق بتبسيط املساطر والرقمنة، إذ نوه السيد الوز 

تعتبر من أولى اإلدارات املغربية التي أعطت مصداقية للتصريح اإللكتروني منذ التسعينات من القرن املاض ي. وأضاف 

ملعشرين، وأنه اتخذت العديد من اإلجراءات و عن طريق اة ومستند يقدمه املصرحون مباشرة أوثيق 12أن هناك 

 لتسهيل وتبسيط املساطر، وتقليص العالقات املباشرة بين املواطن وإدارة الجمارك.

وعن اقتراح تحديد آجال التقادم في أربع سنوات، أوضح أن النص الحالي يضم أجلين: أربع وخمس سنوات، ومشروع 

لتقادم ملواكبة مسلسل تبسيط املساطر، وتسريع اإلجراءات، وحتى يقوم القانون يقترح التنسيق والتوحيد في آجال ا

 املوظفون بعملهم في أجل أربع سنوات.

 ، وتم تجميعها في مدونة الجمارك.اتوأضاف أن هناك نصوصا خاصة، تحدد اإلعفاء

إدارة الجمارك، مكرر، أوضح أنه في حالة ثبوت تواطؤ املعشر فإنه تم متابعته من طرف  88وعن إجراءات الفصل 

علق وحول اإلجراء املت وأضاف أن مشروع قانون يؤطر مهنة املعشر تمت إحالته على البرملان، وستتم دراسته قريبا.

 "بالبسكويت" أشار أنه معمول به وليس هناك أي تغيير ملا هو معمول به حاليا.

 

 تعريفة الرسوم الجمركية

  4املادة 

 تقديم وتفسير

، طبقا للبيانات الواردة في الجدول أسفله، تعريفة رسوم االستيراد املحددة بالجدول 2019فاتح يناير تغير ابتداء من 

الصادر بتنفيذه الظهير  2000ديسمبر  31للفترة املمتدة من فاتح يوليو إلى  25.00امللحق بأصل قانون املالية رقم 

 ( كما تم تغييره و تتميمه:2000يو يون 28) 1421من ربيع األول  25بتاريخ  1.00.241الشريف رقم 

تهدف التعديالت املقترحة أساسا إلى التخفيض من رسم االستيراد املطبق على بعض املدخالت و تصحيح بعض 

 الفوارق التعريفية بين املواد األولية و املواد املصنعة.
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 التخفيض من رسم االستيراد املطبق على بعض املدخالت: -1

 االستيراد املطبق على البيض املعقم.تخفيض رسم  -1-1

 في إطار محاربة مرض إنفلوانزا الطيور، تم القيام بمشروع إنتاج اللقاح املضاد لهذا املرض انطالقا من جدعيات 

(souches)معزولة محليا. و ترتكز زراعة هذا الفيروس إلنتاج اللقاح على استعمال البيض املعقم املسمىSPF   أو

EMPS اب إنتاج وطني يتم استيراده كليا.الذي في غي 

. و ينعكس %40من تكلفة إنتاج اللقاح  إلى رسم استيراد بنسبة  %40و يخضع هذا البيض املعقم الذي يشكل حوالي 

هذا املستوى املرتفع للجباية على ثمن البيض املستورد، مما ينعكس سلبا على إنجاز هذا املشروع الهام إلنتاج هذا 

 اللقاح.

إنفلوانزا الطيور، و بالتالي دعم قطاع تربية الدواجن، يقترح و بهدف خلق وحدات إنتاج محلية للقاح املضاد ملرض 

 على البيض املعقم. % 2,5تطبيق رسم استيراد أدنى بنسبة 

 مراجعة نظام الحماية التعريفية لقطاع السكر. -2 -1

ي طاع السكر، بفرض رسم استيراد أساس ي يطبق على القيمة فيتميز النظام التعريفي املطبق على استيراد منتجات ق

الجمرك للسكر الخام أو املكرر املستورد و رسم استيراد إضافي يطبق على الفرق بين سقف محدد و القيمة املصرح بها 

 عندما تقل هذه األخيرة عن هذا السقف.

لب األسعار الدولية و بالتالي ضمان سعر و يمكن هذا النظام التعريفي من حماية القطاع الوطني للسكر من تق

 مستهدف لتشجيع الزراعة الوطنية للسكر. 

إن املراجعات املتتالية للثمن املستهدف للسكر الخام خالل السنوات األخيرة و كذا التطور املالحظ في العرض و األسعار 

 و السكر املكرر.العاملية، قد أخلت بتوازن القطاع و قلصت الفرق املوجود بين السكر الخام 

و بهدف معالجة هذه الوضعية التي تتسبب في هشاشة نشاط التكرير، يقترح الرفع من املقادير التعريفية املطبقة على 

السكر املكرر بهدف تكييفه مع املعطيات الجديدة للقطاع و بالتالي ضمان حماية مناسبة للقطاع الوطني لتكرير 

 السكر.

 التعريفية املطبقة على السكر املكرر كالتالي:لذا يقترح مراجعة املنظومة 

 املادة

 رسم االستيراد

 %األساس ي ب 

رسم االستيراد 

 %اإلضافي ب 

السقف 

 بالدرهم/الطن

املط املقترح املطبق

 بق
املط املقترح

 بق
 املقترح

 4500 4050 135 124 55 42 سكر محبب

سكر على شكل قالب، قطع 

 و سبيكة
47 60 129 150 4450 5000 

 تخفيض رسم االستيراد املطبق على البن املجفف بالتجميد.  - 1-3

يعتبر البن املجفف بالتجميد نوع من أنواع البن السريع الذوبان ال ينتج محليا، يتم الحصول عليه عن طريق التجفيف 

و يستفيد من اإلعفاء من رسم االستيراد في  % 25بالتجميد، و يخضع في إطار نظام الحق العام إلى رسم استيراد بنسبة 

 إطار اتفاقيات التبادل الحر املبرمة من طرف املغرب.

بهدف تنويع مصادر التموين من هذا املنتوج عبر التقليص من الفارق التعريفي بين نظام الحق العام و النظام 

ف بالتجميد ستيراد املطبق على البن املجفالتفضيلي و دعم إستراتيجية االستثمار في القطاع، يقترح تخفيض رسم اال 

 .% 17 5,إلى % 25من 
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 تقويم بعض االختالالت التعريفية: -2

 تخفيض رسم االستيراد املطبق على الهينوكسابارين. -2-1

تعتبر الهينوكسابارين مادة أولية تستعمل في إنتاج مضادات التخثر بالحقن التي تستعمل في معالجة حوادث الوريد 

، بينما تخضع املنتجات املحصل عليها على أساس % 17 5,ري الوريدي و تخضع لرسم استيراد بنسبةالخثا

 .% 2,5الهينوكسابارين  في إطار نظام الحق العام لرسم استيراد بنسبة 

و بهدف تصحيح هذا الخلل التعريفي بين املادة األولية و املادة املصنعة، يقترح إخضاع الهينوكسابارين  لرسم استيراد 

 .% 2,5أدنى بنسبة 

 تخفيض رسم االستيراد املطبق على عدادات الكهرباء غير املركبة و بدون وعاء. -2-2

على غرار  % 25ار نظام الحق العام لرسم استيراد بنسبة تخضع حاليا عدادات الكهرباء على شكل قطع منفصلة في إط

 العدادات املستوردة مركبة مما يؤثر سلبا على الصناعة املحلية في مجال تركيب عدادات الكهرباء.

و بهدف تصحيح هذا الخلل التعريفي و تشجيع التثمين املحلي، يقترح إخضاع عدادات الكهرباء غير املركبة و بدون وعاء 

 . % 2,5لرسم استيراد أدنى بنسبة  

 :ملخص املناقشة

 قدمت املالحظات التالية حول:

 عم هو الشركات الكبرى.كر خاصة وأن املستفيد األكبر من هذا الدأسباب عدم مباشرة رفع الدعم عن الس-

 .2018جراءات سنة السادة النواب باألثر املالي لإل  ضرورة تقديم األثر املالي لهذه اإلجراءات، وتزويد-

 توضيح اإلجراء املتعلق بالبيض املعقم.-

 :جواب الحكومة

ام الشأن، إال أن النظبخصوص إصالح املقاصة ورفع الدعم عن السكر، أشار السيد الوزير أنه تم إنجاز دراسة في هذا 

ألف فالح     80وعددهم حوالي  ن الفالحين الذين ينتجون الشمندر دعم مادة السكر هو نظام معقد، أل  املعتمد بشأن

 من الكمية املستهلكة، لذا يتم استيراد باقي الكمية وها نظام مقاصة خاص. % 50ال يوفرون سوى 

ال يوجه لالستهالك بل يستخدم في املختبرات لصناعة لقاح ضد أنفلوانزا وعن اإلجراء املتعلق بالبيض املعقم أكد أنه 

 الطيور.

 

 الضرائب الداخلية على االستهالك

  5املادة 

 تقديم وتفسير

-I  من  1-45و  2-44ط( و  )الجدول  9و  2، تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 2019ابتداء من فاتح يناير

( بتحديد املقادير املطبقة 1977أكتوبر  9) 1397من شوال  25الصادر في  1.77.340بمثابـــة قانــون رقم الظهير الشريف 

على البضائع واملصوغات املفروضة عليها ضريبة االستهالك الداخلي وكذا املقتضيات الخاصة بهذه البضائع 

 واملصوغات، كما تم تغييره و تتميمه:

 من التبغ الداكن.* حذف تعريف السجائر املصنعة 

على أنها تلك  1-77-340من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  2تعرف السجائر املصنعة من التبغ الداكن في الفصل 

من التبغ الداكن. و قد تم وضع هذا التعريف لضمان تطبيق شفاف ملقدار الضريبة  %80التي تحتوي على األقل على 
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الداخلية على االستهالك التي كانت تختلف بحسب ما إذا كانت السجائر مصنوعة من التبغ الداكن أو من أنواع أخرى 

 من التبغ.

ملدة ثالث سنوات ملقدار الضريبة على التوحيد التدريجي،  2017و قد تم التنصيص بموجب قانون املالية لسنة 

 الداخلية على االستهالك املطبقة على السجائر املصنعة من التبغ الداكن و تلك املصنعة من األنواع األخرى للتبغ.

، يقترح حذف تعريف السجائر 2019و حيث أن هذا التنسيق في مجال مقدار الضريبة سيصل مداه في فاتح يناير 

كن و كذا التمييز بين السجائر حسب نوع التبغ املكون لها على مستوى الجدول ط من الفصل املصنوعة من التبغ الدا

 .1-77-340من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم  9

 * الرفع من الجباية املفروضة على السجائر. 

 2013نة ك الذي تم العمل به منذ سيتميز النظام الجبائي املطبق على السجائر برسم الضريبة الداخلية على االستهال

 بثالث مكونات:

 ضريبة داخلية على االستهالك عادية من شق جبائي عيني و آخر يطبق على القيمة ؛ -

 سيجارة؛ و 1000درهم ل 567مبلغ تحصيل أدنى في حدود  -

 من ثمن البيع مع احتساب جميع الرسوم.%   53,6نسبة دنيا من الضغط الضريبي في حدود -

تحتسب العناصر الثالث للضريبة الداخلية على االستهالك بشكل منفصل و تمثل املداخيل املستخلصة املبلغ األعلى و 

 من املداخيل املحصلة هي مرصودة لصندوق دعم التكافل االجتماعي.%   5,4املحتسب. و لإلشارة، فإن نسبة

يها ة، يقترح الرفع من النسبة الدنيا للتحصيل املشار إلفي هذا الصدد و في إطار تعبئة مداخيل إضافية للميزانية العام

 .% 58إلى%   53,6سيجارة و كذا من النسبة الدنيا من الضغط الضريبي من 1000درهم لكل  630إلى  567أعاله من 

 * التنصيص على طريقة رابعة الختبار املصوغات من املعادن الثمينة.

، فإن املصوغات من البالتين و الذهب و الفضة 1-77-340ن رقم طبقا ملقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانو 

الستوردة أو املصنوعة محليا، يجب أن تقدم إلى مكاتب الضمانة الجمركية لكي تختبر فيها و التأكد من مطابقتها للعيار 

 املعمول به في اململكة.

الثالث  باملحك و اختبار بالبلل. و تتطلب هذه الطرق  في هذا اإلطار، هناك ثالثة أنواع لالختبار: اختبار بالبوتقة و اختبار 

 وقتا طويال و التخلو من مخاطر على األعوان املكلفين باالختبار.

و عليه ومن أجل تشجيع استعمال تكنولوجيات جديدة، يقترح التنصيص على طريقة رابعة الختبار املصوغات من 

 .(spectromètre)املعادن الثمينة، ترتكز على االختبار بقياس الطيف 

 * السماح باستعمال طابع الصانع من طرف الصاغة.

يرمي هذا االقتراح إلى االستجابة لطلبات بعض الصاغة لتمكينهم من وضع طابع خاص بهم لتمييز املصوغات التي 

اتهم و منتجيصنعونها. كما يهدف هذا االقتراح إلى الرفع من جودة املصوغات و تحسيس الصاغة باملسؤولية تجاه 

 تقوية املراقبة بخصوص منشأ املصوغات من البالتين و الذهب و الفضة.

II-  يغـــــير على النحـــو الـــتالي البند 2019ابــــتداء من فـــاتح يناير ،III  للسنة املالية  115.12من قانون املــــالية رقم  5من املادة

 (:2012ديسمبر  28) 1434من صفر  14الصادر في  1.12.57املصادق عليه بالظهير الشريف رقم  2013

 ) الجدول ط ( أعاله فيما يتعلق بالرفع من الجباية املفروضة على السجائر. 9نفس التعليل املقدم بالنسبة للفصل 

 املناقشة: ملخص
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ادة ألنها ستقلل من استهالك هذه امل نوه السادة النواب بالزيادة في الضريبة الداخلية على االستهالك على السجائر 

والتي تسبب مشاكل صحية كبيرة تكلف وزارة الصحة مبالغ باهضة، وتم اقتراح توجيه مداخيل هذا اإلجراء لقطاع 

 الصحة وقطاع الرياضة، إال ان البعض عبر عن مخاوفه من أن تشجع هذه الزيادة في تهريب مادة التبغ.

 ب أن تفرض هذه الزيادة على مادة السكر أيضا ألن لها أضرار صحية كبيرة.كما اقترح عدد من السادة النوا

الثمينة بوسائل علمية وتكنلوجية متطورة وعدم االقتصار على  املعادنواقترح أحد املتدخلين اختيار املصوغات من 

 االختبار "بقياس الطيف".

بة للمصانع التقليدية، واقترح إعطاء رخصة وطرح تساؤل حول مسألة تعميم "طابع الصانع من طرف الصاغة" بالنس

 ناع التقليديين من طرف غرفة الصناعة التقليدية.صالطابع لل

 جواب الحكومة:

بداية قدم السيد وزير االقتصاد واملالية مجموع زيادة مداخيل الضريبة الداخلية على االستهالك املتوقعة خالل سنة 

مليون  200، واألثر املالي لإلجراء املتعلق بالسجائر هو مليار و2018مع سنة مليون درهم مقارنة  800، وهو مليار و2019

 درهم، والباقي سيتأتى من ارتفاع حجم الواردات خاصة املحروقات.

، 2014من نسبة السجائر املستهلكة سنة  % 17جراء بالتهريب، أوضح أن نسبة السجائر املهربة بلغ وعن عالقة هذا اإل 

، 2018سنة  % 3,7، ووصلت إلى % 5,6بلغت   2017، وسنة  % 7,5بلغت  2016، وفي سنة 2015سنة  % 14وتراجع إلى 

الجمارك سواء على مستوى جمع املعطيات أو على مستوى العمل وأكد أن هذا التراجع جاء نتيجة مجهودات إدارة 

  % 10، وأضاف أن اإلجراء سيزيد 2017مليون سيجارة سنة  23، و2016مليون سيجارة سنة  12,5امليداني إذ تم حجز 

 . % 5في ثمن علبة السجائر، وسيتراجع استهالك هذه املادة بــ 

جراء على مادة السكر، أشار السيد الوزير إلى أن الحكومة تعمل على مباشرة املطالبة بسن نفس اإل  تاوحول االقتراح

ؤقتة، وفي نفس السياق شدد على ضرورة جراءات ممقاصة مادة السكر عوض اإلتيان بإ إصالح جدري فيما يخص

 تدشين حملة توعية للتحسيس بمخاطر السجائر ومادة السكر على الصحة.

الوزير أن وبخصوص املالحظات املقدمة حول السماح باستعمال طابع الصانع من طرف الصاغة، أوضح السيد 

ناع ع من الجودة أيضا، وأن الصدير، وترفاملسجلة تمكن الصناع من البيع بأثمنة أحسن، وتشجع على التص تاالعالم

ين سيقومون بوضع طابع خاص بهم ملزمون بالتقيد بدفتر تحمالت مقنن بمرسوم يحدد املعايير املتعلقة بهذا الذ

 الطابع.

 

 تسوية وضعية السيارات السياحية املستوردة تحت نظام القبول املؤقت

 6املادة 

 تقديم وتفسير

 السياحية املستوردة تحت نظام القبول املؤقت.* تسوية وضعية السيارات 

يتم دخول السيارات السياحية املسجلة بالخارج إلى التراب الخاضع في إطار نظام القبول املؤقت املنصوص عليه في 

 من املرسوم املتخذ لتطبيقها. 115من مدونة الجمارك و  2-146الفصلين 

ية و تقنية، فإن بعض السيارات املصدرة أو املعروضة لالستهالك غير أنه و اعتبارا ألسباب مرتبطة بصعوبات مسطر 

لم يتم تسوية وضعيتها. و تشكل هذه الوضعية مصدر إزعاج بالنسبة للمسافرين الذين ما فتئ عدد شكاياتهم 

 يتضاعف. 
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األمر كنظائر يين بو بالرغم من املجهودات املبذولة لتسوية هذه الوضعية باالعتماد على الوثائق املقدمة من طرف املعن

التصفية و شهادات التعشير و وصالت األداء و الوثائق التي تثبت خروج السيارات إلى الخارج...إلخ، فال يزال عدد كبير 

 من السيارات لم يتم تسوية وضعيتها بعد في النظام املعلوماتي. 

 ن في الخارج، يقترح تسوية وضعية جميعو أخدا بعين االعتبار اإلزعاج الذي تسببه هذه الوضعية للمغاربة املقيمي

 .2018ديسمبر  31و التي بقيت دون تصفية إلى غاية  2009السيارات السياحية املستوردة قبل فاتح يناير 

 و تجدر اإلشارة، أن حسابات القبول املؤقت التي هي موضوع مسطرة قضائية جارية ال يشملها هذا اإلجراء املقترح.

 :ملخص املناقشة

 السادة النواب عن الهدف من هذا املقتض ى.تساءل 

 واقترح إدراج السيارات املهنية في هذا اإلجراء ودون تحديد تاريخ معين.

 :جواب الحكومة

ألف سيارة لم  290عن أسباب نزول هذا اإلجراء املقترح، أوضح السيد الوزير أن النظام املعلوماتي يشير إلى وجود 

ا يهمها هذا املقترح وهي سيارات دخلت املغرب قبل عشر سنوات، والسبب الرئيس ي ألف 141تسوى وضعيتها بعد، منها 

هو عدم ضبط النظام املعلوماتي، خاصة مع وجود نظامين: نظام معلوماتي إلدارة الجمارك وآخر للشرطة. هذا إضافة 

ة السيارات السياحي إلى وجود سيارات أخرى لها مشاكل على مستوى املسطرة، لذا تم اقتراح تسوية وضعية جميع

 ، تحت نظام القبول املؤقت.2009املستوردة قبل فاتح يناير 

 

 2019من مشروع قانون املالية لسنة  7املادة 

 تقديم وتفسير

 ـ يتعلق بتغيير وتتميم أحكام بعض مواد املدونة العامة للضرائب  Iالبند 

 تغيير وتتميم أحكام بعض مواد املدونة العامة للضرائب.

 الضريبة على الشركات

 I -2املادة -املدونة العامة للضرائب

 يتضمن هذا التدبير شقين: 

 إلغاء النظام  الجبائي الخاص بمراكز التنسيقاملالءمة مع التدبير املتعلق ب -1

لخاص امن املدونة العامة للضرائب سيتم التطرق الى التدبير املتعلق بإلغاء النظام الجبائي  8عند مناقشة املادة 

و ذلك بحذف اإلشارة  8مع املادة  2بمراكز التنسيق وفي هذا الشأن يهدف التدبير املقترح إلى مالءمة أحكام هذه املادة 

 إلى " مراكز التنسيق" التي اصبحت غير ذي موضوع.

التنسيق" املنصوص عليها في هذه الفقرة ب"مؤسسات الشركات غير املقيمة أو مؤسسات  استبدال "مراكز -2

 موعات هذه الشركاتمج

الضريبة، ذات مفهوم عام لتشمل جميع أنواع املؤسسات  عليهم املفروضة األشخاص تم إدراج فقرة جديدة ضمن 

 التنسيق التي هي جزء فقط من تلك املؤسسات. التابعة للشركات غير املقيمة التي تمارس نشاطا باملغرب بما فيها مراكز

  III-2املادة -املدونة العامة للضرائب

مؤسسات الشركات غير املقيمة  ""عبارة ـب' التنسيق أعاله باستبدال عبارة "مراكزI مع البند IIIمالءمة أحكام البند  -

 أو مؤسسات مجموعات هذه الشركات" السالفة الذكر.
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 املعنويين" بعبارة "األشخاص االعتباريين"، وذلك من أجل كما يقترح من جهة أخرى استبدال عبارة "األشخاص

 تدقيق املصطلحات وتجويد صيغة النص.

 اإلعفاءات - 6 .املادة

 تشتمل هذه املادة على أربعة تدابير جبائية:

مع التدبير املتعلق بمراجعة جدول األسعار التصاعدية للضريبة  6( يتعلق التدبير األول بمالءمة أحكام هذه املادة 1

 من املدونة العامة للضرائب. 19على الشركات والذي سيتم التطرق له الحقا في املادة 

املنصوص  للسعرينستصبح خاضعة  17,50%حيث أن الشركات التي تخضع حالًيا للسعر النسبي املخفض املحدد في 

وذلك بهدف إدماج هذه الشركات في الجدول عليهما في الجدول التصاعدي املطبق في مجال الضريبة على الشركات 

 التاليين: السعريين التصاعديينمن  التصاعدي لتمكينها من االستفادة

 درهم؛ 300.000بالنسبة لشطر األرباح الذي يساوي أو يقل عن  %10 -

درهم. مع تحديد هذا السعر كسقف أعلى لفرض الضريبة  300.000بالنسبة لشطر األرباح الذي يفوق  %17,50  -

 على الشركات املعنية.

واملنشآت املنجمية والحرفية واملؤسسات  ومؤسسات التنشيط السياحيويتعلق األمر باملنشآت املصدرة والفندقية 

العقاريين )بالنسبة ملداخيل برامج بناء األحياء  الفالحية واملنعشين الرياضية و املستغالت للتعليم و الشركات الخاصة

 و اإلقامات الجامعية(.

 ( الذي سيتم نسخه و املنصوص17.50%املخفض ")و تبعا لذلك ومن أجل املالءمة، يقترح استبدال عبارة "السعر 

 ( 17.50%و 10%"ألف" ) I -19 – املادة "جيم"  بعبارة "السعرين" املنصوص عليهما في-II-19املادة  في عليه

 فيما يخص التدبير الثاني فيتعلق بتحسين النظام الجبائي املطبق على هيئات التوظيف الجماعي العقاري -2

 (OPCIللضرائب حاليا على نظام شفافية جبائية بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي العقاري )تنص املدونة العامة 

 يمكن من إعفاء كلي لهذه الهيئات من الضريبة على الشركات برسم األرباح املحققة.

لشركات ا و مقابل إعفاء هذه الهيئات، ينص النظام الحالي على أن فرض الضريبة على األرباح املذكورة يتم بين أيدي

املنصوص عليه  %100( وذلك من خالل عدم تطبيق تخفيض dividendesاملساهمة في رأسمال هذه الهيئات )الربائح 

 في النظام العام.

ونظرا لكون األرباح املوزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري تشمل أيضا مخصصات اإلهتالكات 

(amortissements) فها، أصبح من الضروري إعادة النظر في عدم تطبيق أي تخفيض على التي ال تدرج ضمن تكالي

 الربائح التي يحصل عليها  املساهمون من األشخاص االعتباريين.

وهكذا يهدف التدبير املقترح إلى تحسين النظام الجبائي املذكور من أجل خلق مناخ مالئم للنهوض بهذا القطاع وذلك 

ى األرباح املوزعة على الشركات املساهمة من قبل هيئات التوظيف الجماعي عل 50 %من خالل إحداث تخفيض بنسبة

 العقاري.

  BANQUES OFFSHOREفيما يخص التدبير الثالث فيتعلق بإلغاء النظام الجبائي املطبق على البنوك الحرة -3

ى الشركات ال الضريبة عليهدف هذا التدبير إلى نسخ النظام الجبائي املنصوص عليه حاليا لفائدة هذه البنوك في مج

والضريبة على الدخل و الضريبة على القيمة املضافة و واجبات التسجيل. وذلك في إطار محاربة األنظمة االستثنائية 

وعقلنة النفقات الجبائية. وعليه، ستصبح هذه البنوك الحرة خاضعة للضرائب املنصوص عليها في املدونة العامة 

 لعام على غرار األبناك األخرى.للضرائب وفق قواعد النظام ا

 بالنسبة للضريبة على الشركات ، يتعلق األمر بنسخ االمتيازات الجبائية التالية:
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 األولى: ( سنة15عشرة ) الخمس الحرة خالل البنوك فرض هذه الضريبة على -

  ؛%10إما بالسعر النوعي املحدد في 

 ( دوالر أمريكي 25.000بالدرهم ملبلغ خمسة وعشرين ألف ) وإما بتطبيق ضريبة جزافية إبرائية تساوي مقابل القيمة

 عن كل سنة.

 املنبع: في املحجوزة الضريبة من الدائم اإلعفاء -

 مساهميها؛ لدنها على من املوزعة برسم الربائح 

 بعمالت املنجزة األخرى  يفاتالتوظ وجميع الودائع إلى أصحاب املدفوعة املماثلة األخرى  والحاصالت برسم الفوائد 

 لدى البنوك الحرة املذكورة. للتحويل قابلة أجنبية

 بالنسبة لنسخ االمتيازات الجبائية  املتعلقة بالضرائب األخرى سيتم التطرق إليها عند مناقشتها 

 Sociétés Holdings فيما يخص التدبير الرابع فيتعلق بإلغاء النظام الجبائي املطبق على الشركات القابضة الحرة-4

offshores  

يهدف هذا التدبير إلى نسخ االمتيازات الجبائية املخولة لهذه الشركات في مجال الضريبة على الشركات و الضريبة على 

الدخل و الضريبة على القيمة املضافة و واجبات التسجيل و التي أسفر تقييمها عن عدم بلوغ النتائج املتوخاة منها 

 مما يبرر حذف النظام الخاص بها.

 بالنسبة للضريبة على الشركات يتعلق األمر بحذف االمتيازات التالية:و 

 ( دوالر أمريكي عن كل سنة،500فرض ضريبة جزافية إبرائية تساوي مقابل القيمة بالدرهم ملبلغ خمسمائة ) طوال 

 األولى. ( سنة15عشرة ) الخمس

 مساهميها. على املوزعة املنبع فيما يخص الربائح في املحجوزة الضريبة من الدائم اإلعفاء 

لكن و مراعاة ملبدأ عدم رجعية القانون، يقترح التنصيص على أنه تظل االمتيازات الضريبية املخولة للشركات 

القابضة الحرة القائمة قبل دخول قانون املالية الحالي حيز التنفيذ مطبقة بصفة انتقالية إلى حين انصرام آجال 

 تطبيقها.

نسخ الفقرة من أجل املالءمة تبعا للتدبير السالف الذكر املتعلق بإلغاء النظام الجبائي املطبق يهدف هذا التدبير إلى 

 على البنوك الحرة.

 ملنصوصا باستبدال عبارة "السعر املخفضيهدف  هذا التدبير إلى مالءمة الصيغة تبعا للتدبير السالف الذكر املتعلق 

"ألف" بعدما أصبح يطبقان معا في  I -19 – املادة السعرين املنصوص عليهما في»بعبارة  "جيم"-II-19املادة  في عليه

 "(17.5%و  10"%إطار الجدول التصاعدي )

يهدف هذا التدبير إلى نسخ الفقرة من أجل املالءمة تبعا للتدبير السالف الذكر املتعلق بإلغاء النظام الجبائي املطبق 

 على البنوك الحرة.

التدبير إلى نسخ الفقرة من أجل املالءمة تبعا للتدبير السالف الذكر املتعلق بإلغاء النظام الجبائي املطبق يهدف هذا 

 الحرة . القابضة على الشركات

 ملنصوصا استبدال عبارة "السعر املخفضيهدف هذا التدبير إلى مالءمة الصيغة تبعا للتدبير السالف الذكر املتعلق ب

 "ألف". I -19 – املادة بعبارة  "السعرين املنصوص عليهما في "جيم"-II-19املادة  في عليه

 اإلعفاء شروط -.7املادة 

 في عليه نصوصامل استبدال عبارة "السعر النوعييهدف هذا التدبير إلى مالءمة الصيغة تبعا للتدبير السالف املتعلق ب

 "ألف". I -19 – املادة بعبارة  "السعرين املنصوص عليهما في "جيم"-II-19املادة 
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على الشركات القابضة الحرة  املطبق حاليا بنسخ النظام الجبائيمع التدبير املتعلق  7يتعلق األمر بمالءمة املادة 

(Holding Offshore)  الشروط املتعلقة بتطبيق النظام الخاص أعاله وذلك بحذف  6الوارد  سابقا في املادة

 الحرة. القابضة بالشركات

 في عليه نصوصامل استبدال عبارة "السعر النوعيالتدبير إلى مالءمة الصيغة تبعا للتدبير السالف املتعلق بيهدف هذا 

 "ألف". I -19 – املادة بعبارة  "السعرين املنصوص عليهما في "جيم"-II-19املادة 

 8املادة -املدونة العامة للضرائب

 للضريبة الخاضعة الحصيلة - 8 .املادة

 الجبائي الخاص بمراكز التنسيقإلغاء النظام 

تستفيد حاليا مراكز التنسيق من نظام جبائي استثنائي من قواعد النظام العادي يتمثل في تحديد أساس فرض 

 من مجموع نفقات تسييرها.  %10الضريبة عليها بشكل جزافي يساوي 

وفق  التنسيق املذكورة للضريبة على الشركاتيهدف التدبير املقترح إلى نسخ هذا النظام االستثنائي و إخضاع مراكز 

 على غرار ما هو معمول به بالنسبة لباقي املؤسسات التابعة للشركات غير املقيمة. قواعد النظام العادي،

 10املادة -املدونة العامة للضرائب

 التكاليف القابلة للخصم -.10املادة 

 خصم الهبات املمنوحة لفائدة بعض الجمعيات

املتعلقة بالنهوض باألوضاع االجتماعية،  2018للتوجيهات امللكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة تطبيقا 

يهدف هذا التدبير إلى تمكين املنشآت من خصم الهبات املمنوحة لفائدة بعض الجمعيات من الحصيلة الخاضعة 

 للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل.

ز الجمعيات املحددة الئحتها بمرسوم والتي أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف إنجاز يستفيد من هذا االمتيا

 مشاريع ذات مصلحة عامة.

 11املادة -املدونة العامة للضرائب

 للخصم القابلة غير التكاليف -11املادة 

 تخفيض سقف التكاليف القابلة للخصم املدفوعة نقدا-1

على أنه بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، ال تخصم النفقات  تنص املدونة العامة للضرائب حاليا

درهم عن كل شهر وعن  100.000درهم عن كل يوم وعن كل مورد وفي حدود  10 000التي تم تسديدها نقدا إال في حدود 

 كل مورد.

ر إليها تخفيض أسقف الخصم املشا في إطار مواصلة محاربة القطاع غير املهيكل وممارسات التملص الضريبي، يقترح

درهم عن كل  50.000درهم إلى 100.000درهم عن كل يوم وعن كل مورد ومن  5.000درهم إلى  10.000أعاله من مبلغ 

 شهر وعن كل مورد.

 األرباح للخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة على للتضامن املترتبة االجتماعية عدم قابلية املساهمة-2

التدبير إلى التنصيص على عدم قابلية مبلغ املساهمة االجتماعية للتضامن على األرباح للخصم من يهدف هذا 

 الحصيلة الخاضعة للضريبة حتى تكون هذه املساهمة متحملة فعليا من طرف الشركات املعنية.

 19املادة -املدونة العامة للضرائب

 الضريبة  سعر  - 19.املادة

 لشركاتمراجعة جدول الضريبة على ا
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 هذا التدبير يتضمن شقين :

 %17,50إلى  %20تخفيض سعر الضريبة على الشركات من  -1

من أجل مالءمة الجدول الحالي للضريبة على الشركات مع خصوصيات الشركات الصغرى واملتوسطة ومن أجل 

 ية:التدابير التالتخفيف العبء الضريبي عليها و حثها أكثر على التصريح بأرباحها الحقيقية، يقترح إدراج 

بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات  %17,50إلى  %20تخفيض سعر الضريبة على الشركات من  -

 درهم؛ 1.000.000و 300.001بالسعر العادي والتي تحقق أرباحا يتراوح مبلغها ما بين 

 17,50 %تحديد سقف سعر الجدول التصاعدي في -2

بالنسبة   10%من سعر ت التي تخضع حالًيا لهذا السعر ، مع منحها حق االستفادة تحديد هذا السقف يهم الشركا

 .درهم 300.000لشطر األرباح الذي يساوي أو يقل عن 

واملنشآت املنجمية والحرفية واملؤسسات  ويتعلق األمر باملنشآت املصدرة و الفندقية و مؤسسات التنشيط السياحي

 الفالحية. العقاريين و املستغالت الرياضية و املنعشين املنهي و الشركات التكوين للتعليم أو الخاصة

-.IIللضريبة النوعية األسعار 

 تدبير من أجل املالءمة مع التدبير املتعلق بإلغاء النظام الجبائي للبنوك الحرة

 يتعلق األمر بحذف السعر النوعي املطبق على البنوك الحرة.

 تدبير من أجل املالءمة  : بالنسبة  %17,50-جيم

بالنسبة للمنشآت املشار إليها أعاله بعد إدراجه في  %17,50ويتعلق األمر بنسخ السعر النوعي النسبي املحدد حاليا في 

 الجدول التصاعدي املعدل في املادة الحالية.

-. III الجزافية الضريبة ومبالغ سعر 

 بإلغاء النظام الجبائي املطبق على البنوك الحرةتدبير من أجل املالءمة مع التدبير املتعلق 

 الجزافية املطبقة على البنوك الحرة. يتعلق األمر بحذف الضريبة

 الحرة القابضة لشركاتتدبير من أجل املالءمة مع التدبير املتعلق بإلغاء النظام الجبائي املطبق على ا

 .الحرة القابضة الجزافية املطبقة على الشركات يتعلق األمر بحذف الضريبة

 الضريبة على الدخل

 29املادة -املدونة العامة للضرائب

 توسيع الئحة النفقات التي يتم تقييمها عند دراسة الوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة

من املدونة إلى التأكد من مدى  216تهدف مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للملزم املنصوص عليها في املادة 

اإلقرار بمجموع الدخل املدلى به من طرف الخاضع للضريبة، باملقارنة مع وثيرة نفقاته الشخصية عندما يتجاوز صحة 

 درهم. 120.000هذه النفقات  مبلغ

حاليا تنحصر النفقات املعنية بهذه املسطرة في املصاريف املتعلقة باإلقامة الرئيسية وتسيير وصيانة عربات نقل 

 وية والبحرية ومبالغ اإليجار الحقيقية التي يدفعها الخاضع للضريبة ألغراضه الخاصة...الخ. األشخاص والعربات الج

في إطار تعزيز مساطر املراقبة املتعلقة بتقييم نفقات األشخاص الذاتيين، يقترح توسيع الئحة النفقات املوجبة 

اص لضريبة لفائدته أو لفائدة األشخللمراقبة لتشمل كل النفقات ذات الطابع الشخص ي، التي يتحملها الخاضع ل

  57املادة -املدونة العامة للضرائب .السنة في ( درهم120.000مبلغها مائة وعشرون ألف ) يفوق  عندماالذين يعولهم 

 اإلعفاءات 57- املادة
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لترابية والجماعات ااملمنوح لذوي حقوق املوظفين املدنيين والعسكريين واألعوان التابعين للدولة  الوفاة إعفاء رصيد

 واملؤسسات العمومية

لذوي حقوق املوظفين  (1999فبراير )فاتح1419 شوال من 14 في الصادر 2.98.500تخول مقتضيات املرسوم رقم 

للدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية الذين وافتهم املنية في طور  املدنيين والعسكريين واألعوان التابعين

 في االستفادة من رصيد الوفاة.العمل، الحق 

ويخضع حاليا هذا الرصيد للضريبة على الدخل، في حين تعفى منح الوفاة املصروفة لذوي حقوق مستخدمي القطاع 

 الخاص بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالضمان االجتماعي.

املطبق على رصيد الوفاة املمنوح لذوي حقوق يندرج املقترح الحالي في إطار السعي إلى توحيد النظام الجبائي 

 مستخدمي القطاعين الخاص والعام.

 إعفاء األجر والتعويضات املمنوحة للمجندين في الخدمة العسكرية

املتعلق بالخدمة العسكرية للمجندين أجرا وتعويضات، تم إعفاؤها بموجب مشروع  44.18يمنح مشروع قانون رقم 

 طاع ضريبي.القانون املذكور من كل اقت

باعتبارها  %30إال أنه حسب األحكام الجبائية الحالية، يخضع هذا األجر والتعويضات للضريبة على الدخل بسعر 

تدخل في فئة املكافآت والتعويضات العرضية أو غير العرضية املدفوعة ألشخاص ال ينتمون ملستخدمي املشغل 

 الدائمين.

ار التوفيق بين حقوقهم وواجباتهم، يقترح إدراج هذا األجر والتعويضات ولتقوية روح املواطنة لدى الشباب في إط

 ضمن فئة األجور املعفاة من الضريبة على الدخل.

  63املادة -املدونة العامة للضرائب

 اإلعفاءات - 63 .ملادةا

 تغيير نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية

نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية، تم تغيير وتتميم عددا  تبعا للتدبير الجديد  القاض ي بتغيير 

 من املواد، سيتم التطرق لها حسب تسلسلها. و يرمي التعديل املقترح إلى :

تمكين الفئة املستفيدة من اإلعفاء املمنوح لها بموجب األحكام الحالية من االستمرار في االستفادة منه حسب  -

ة حيث سيتم إعفاء املبلغ اإلجمالي للدخول العقارية السنوية الخاضعة للضريبة الذي ال يتجاوز مبلغ األحكام املقترح

 درهم. 30.000

التنصيص على أن هذا اإلعفاء ال يبقى ساري املفعول، عندما يتوفر الخاضع للضريبة على عدة دخول عقارية،  -

ه الحالة، يتعين إيداع إقرار سنوي بمجموع الدخول العقارية يتجاوز مبلغها اإلجمالي الحد املشار إليه أعاله. وفي هذ

 املكتسبة وأداء الضريبة املستحقة عنها. 

درهم بالنسبة للدخول العقارية وبين  30 000ال يمكن للخاضع للضريبة الجمع بين الحد املعفى الحالي املحدد في  -

برسم باقي الدخول الخاضعة لجدول أسعار الضريبة الحد املعفى الذي يمكن أن يكون قد سبق أن استفاد منه امللزم 

 على الدخل.

املتعلق بتطبيق الحد األدنى للضريبة 144املالءمة مع التدبير الذي سيتم التطرق إليه الحقا عند مناقشة أحكام املادة 

ناه الرئيسية منذ من ثمن تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه على وجه سك %3على األرباح العقارية املحددة في 

 درهم. 1.000.000على األقل في تاريخ التفويت، عندما يتجاوز ثمن تفويت هذا العقار سنوات 6
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  64املادة -املدونة العامة للضرائب

 الضريبة عليه املفروضة العقاري  الدخل إجمالي تحديد - 64.املادة

 تغيير نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية

على مبلغها  %40حاليا الدخول العقارية لجدول أسعار الضريبة على الدخل، بعد تطبيق تخفيض نسبته  تخضع

 اإلجمالي.

من أجل تبسيط وترشيد تسيير هذه الضريبة، يقترح تغيير نظام فرض الضريبة املطبق على هذا النوع من الدخول 

 بالتنصيص على:

 ؛املطبق سلفا على هذه الدخول  %40حذف تخفيض  -

الدخول العقارية املحصل عليها من كراء العقارات  إجماليالتنصيص على أن املبلغ املعتمد كأساس للضريبة هو   -

 الفالحية، على غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة للعقارات املبنية وغير املبنية.

 73املادة -املدونة العامة للضرائب

 الضريبة سعر - 73.ملادةا

 الضريبة على الدخل برسم الدخول العقاريةتغيير نظام فرض 

من أجل تبسيط وترشيد تسيير هذه الضريبة، يقترح تغيير نظام فرض الضريبة املطبق على هذا النوع من الدخول 

عوض جدول أسعار الضريبة  على املبلغ اإلجمالي لإليجارات، يطبق %15بالتنصيص على إخضاعها لسعر إبرائي نسبته 

 حاليا على صافي الدخل. على الدخل املطبق

 التي سبق التطرق لها. 64ويراد باملبلغ اإلجمالي للدخول العقارية، املبلغ املحدد حسب أحكام املادة 

على عقار يشغله مالكه من ثمن تفويت عقار أو جزء من  % 3املالئمة مع التدبير املتعلق بتطبيق الحد األدنى املحدد في 

 وجه سكناه الرئيسية

من ثمن تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه على وجه  %3للتعديل املتعلق بتطبيق الحد األدنى املحدد في تبعا 

، يقترح للمالءمة تحيين اإلحالة على هذه املادة 144سكناه الرئيسية والذي سيتم التطرق له عند مناقشة أحكام املادة 

 كي تتالءم مع التعديل املقترح.

 الحرة القابضة الءمة مع التدبير املتعلق بإلغاء النظام الجبائي املطبق على البنوك الحرة والشركاتتدبير من أجل امل

في إطار تقليص نطاق األنظمة الجبائية االستثنائية وعقلنة النفقات الجبائية، يقترح نسخ األحكام املتعلقة بتطبيق 

 (Banques Offshore) الحرة البنوك ملتصرفي املدفوعة اإلجمالية األخرى  والتعويضات الحضور  أتعابعلى  20 %سعر 

 القابضة والشركات (Banques Offshore) الحرة البنوك تدفعها التي واألجور اإلجمالية واملكافآت التعويضات وكذا

 املأجورين. مستخدميها إلى  (Holding Offshore) الحرة

 86املادة -املدونة العامة للضرائب

 من اإلدالء باإلقرار السنوي بمجموع الدخل اإلعفاء-. 86املادة 

اإلعفاء من اإلدالء باإلقرار السنوي بمجموع الدخل بالنسبة للمتقاعدين املتوفرين على أكثر من معاش، ال يتجاوز 

 مجموع مبلغها الصافي الحد املعفى

إعفاء هذه  ة للمتقاعدين ، يقترحفي إطار تبسيط االلتزامات املتعلقة باإلدالء باإلقرار السنوي بمجموع الدخل بالنسب

الفئة من امللزمين عندما يتوفرون فقط على معاشات مدفوعة من طرف عدة مدينين باإليرادات والتي ال يتجاوز 

درهم من إلزامية اإلدالء باإلقرار السالف  30.000مجموع مبلغها الصافي الخاضع للضريبة الحد املعفى املحدد في 

 الذكر.
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 يمة املضافةالضريبة على الق

 89املادة  -املدونة العامة للضرائب

 وجوبا الضريبة عليها املفروضة العمليات - 89.املادة

املالءمة مع التدبير املتعلق بإعادة إدراج الضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من 

 من لنفسه الشخص يسلمه ما على ن املطبقةمبنى مخصص للسكن الشخص ي وإلغاء املساهمة االجتماعية للتضام

 الشخص ي للسكن معد مبنى

 الشخص يسلمه بما املتعلقة العمليات للمالءمة مع التدبير املتعلق بإدراج 89من املادة  7يقترح إعادة صياغة البند 

 الضريبة على القيمة املضافة املطبقة. الشخص ي في نطاق للسكن مخصص مبنى من لنفسه

املكررة أربع مرات أدناه  و في املواد  125وسوف يتم التطرق لهذا التدبير بالتفصيل الحقا عند مناقشة املادة الجديدة 

 أدناه . 232و  228و 225و  204و 184و 177و   163

 91املادة  -املدونة العامة للضرائب

 الخصم في الحق دون  اإلعفاء - 91.املادة

 بإدماج الرسم على عقود التأمين باملدونة العامة للضرائب املالءمة مع التدبير املتعلق

 للمالءمة مع التدبير املتعلق بإدماج الرسم على عقود التأمين في املدونة العامة للضرائب.

 .287و 286و 285و 284و 283و 282و 281و 280و سيتم التطرق لهذا التدبير في املواد 

 105املادة  -املدونة العامة للضرائب

 تحويل الحق في الخصم -.105دة املا

 توضيح عملية تحويل الحق في خصم الضريبة على القيمة املضافة من الشركة املندمجة إلى الشركة الدامجة

من أجل مالئمة القواعد الجبائية مع القواعد املحاسباتية يقترح توضيح مبلغ الضريبة على القيمة املضافة موضوع 

نتيجة اللبس الذي يشوب املفهوم املحاسبي ل "قيم  دمجة إلى الشركة الدامجةعملية التحويل من الشركة املن

االستغالل". و في هذا الشأن تم اقتراح صياغة جديدة تمكن من توحيد التفسير باالعتماد في النص الجبائي على 

ر الواجب ترحيله يشا ( التي تفيد أن  دين الضريبة على القيمة املضافةComptes comptablesالقواعد املحاسباتية )

 (  . bilanإليه في حساب خاص بموازنة الشركة )

 106املادة  -املدونة العامة للضرائب

 الخصم في الحق من املستثناة العمليات - 106.املادة

 املالئمة مع التدبير املتعلق بالتخفيض من سقف التكاليف القابلة للخصم املدفوعة نقدا

برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، حيث يقترح في  11سبق التطرق لهذا التدبير عند مناقشة املادة 

إطار املالءمة مع الضريبة على الشركات تخفيض سقف مبلغ النفقات القابلة للخصم والتي تم تسديدها نقدا في حدود 

 .وعن كل مورد درهم عن كل شهر  50.000درهم عن كل يوم وعن كل مورد وفي حدود  5.000

 واجبات التسجيل

 129املادة  -املدونة العامة للضرائب

 املحررات ذات املنفعة االجتماعية: - III -129املادة 

 املالءمة مع التدبير املتعلق بإدراج الرسم على عقود التامين باملدونة العامة للضرائب 
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إعفاء عقود التأمين من واجبات التسجيل لكون هذا اإلعفاء  للمالءمة، تم التنصيص في هذه املادة على تكريس

منصوص عليه حاليا في النص املنظم للرسم املطبق على عقود التأمين والذي سيتم إدراجه باملدونة العامة للضرائب 

 برسم قانون املالية الحالي.

 مقتضيات مشتركة

 144املادة -املدونة العامة للضرائب

 دنى للضريبةالحد األ -. 144املادة 

 للضريبة األدنى الحد الرفع من سعر

تستفيد حاليا املنشآت التي تصرح بحصيلة فيها عجز من اإلعفاء من الحد األدنى للضريبة برسم الثالث سنوات األولى 

 .من بداية نشاطها

من أجل الحد من لجوء بعض املنشآت إلى التصريح بالعجز بصفة اعتيادية ومتكررة بعد انقضاء مدة اإلعفاء السالفة 

برسم كل سنة محاسبية فيها  %0,75إلى  %0,50الذكر يقترح الرفع من سعر الحد األدنى للضريبة السالف الذكر من 

 دخل أقل من الحد األدنى للضريبة املذكور.عجز أو تنتج عنها ضريبة على الشركات أو ضريبة على ال

بالنسبة للشركات التي أبرمت اتفاقية مع الدولة تنص على  %0,50كما يقترح في هذا الصدد اإلبقاء على تطبيق سعر

تحمل الفارق بين الضريبة على الشركات املستحقة ومبلغ الحد األدنى للضريبة املؤدى وذلك حفاظا على االلتزامات 

 للدولة مع هذه الشركات واحتراما ملبدأ عدم رجعية القوانين. التعاقدية

 من ثمن تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه على وجه سكناه الرئيسية % 3تطبيق الحد األدنى املحدد في 

لى عيعفى حاليا من الضريبة على الدخل الربح املحصل عليه من عمليات تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه 

 سنوات على األقل في تاريخ التفويت املذكور. 6وجه سكنى رئيسية منذ 

من ثمن التفويت على عمليات تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه على  %3يقترح تطبيق الحد األدنى املحدد في 

ير على اإلعفاء من درهم، علما أنه لم يطرأ أي تغي 1.000.000وجه سكناه الرئيسية، عندما يتجاوز ثمن تفويته 

 الضريبة على الدخل برسم الربح املحصل عليه من جراء تفويت هذه العقارات.

  وموازاة مع ذلك، لم يشمل املقترح عمليات تفويت السكن االجتماعي الذي يشغله مالكه على وجه سكنى رئيسية.

 163املادة  -املدونة العامة للضرائب

 العمل به الجاري  الضريبة وسعر اآلجال احتساب - 163.املادة

املالءمة مع التدبير املتعلق بإعادة إدراج الضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من 

 مبنى مخصص للسكن الشخص ي وإلغاء املساهمة االجتماعية للتضامن

ن ملطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه مللمالءمة مع االقتراح املتعلق بإعادة إدراج الضريبة على القيمة املضافة ا

املكررة أربع مرات  125مبنى مخصص للسكن الشخص ي، الذي سيتم التطرق له عند مناقشة أحكام املادة الجديدة 

على أن احتساب الضريبة على القيمة املضافة يجب أن يتم بالسعر الجاري  163أدناه، حيث وجب التنصيص في املادة 

 املكررة أربع مرات. 125تهاء اآلجال املحددة لإلدالء باإلقرارات املنصوص عليها في املادة به العمل في تاريخ ان

 165املادة  -املدونة العامة للضرائب

 االمتيازات بين الجمع عدم - 165.املادة

 الحرة القابضة املالءمة مع التدبير املتعلق بإلغاء النظام الجبائي املطبق على البنوك الحرة والشركات

 االمتيازات. يتعلق األمر بحذف التدبير املتعلق بعدم الجمع بين

 املالءمة مع التدبير املتعلق بمراجعة جدول أسعار الضريبة على الشركات



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

262 
 

 "جيم"-II- 19"ألف" عوض املادة – I- 19يهدف هذا التدبير إلى تحيين اإلحالة على املادة 

 173املادة -املدونة العامة للضرائب

 التلقائي األداء بواسطة التحصيل - 173.املادة

 تغيير نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية

تبعا للتعديالت التي  تهم نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية، يقترح تبسيط طريقة تحصيل 

 الضريبة على هذا الصنف من الدخول بتبني طريقتين للتحصيل:

، تهم تحصيل الضريبة املترتبة على الدخول العقارية التي يدفعها شخص ذاتي موضوع أحكام هذه املادة وهياألولى -

وذلك قبل فاتح مارس من السنة املوالية للسنة التي تم خاللها اكتساب هذه  بطريقة تلقائيةلشخص ذاتي أخر، 

 الدخول.

ية التي يدفعها األشخاص االعتباريون وغيرهم من الثانية تتعلق بتحصيل الضريبة املترتبة على الدخول العقار -

املهنيين املحددة دخولهم املهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة، عن طريق 

 التي سيتم التطرق لها بعد مناقشة هذه املادة. 174وهي موضوع أحكام املادة   (retenue à la source)الحجز في املنبع

 174املادة -املدونة العامة للضرائب

 التحصيل عن طريق الحجز في املنبع-. 174املادة 

 تغيير نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية

من  املنبع الحجز فياملترتبة على الدخول العقارية بواسطة تحدد هذه املادة الطريقة التي يتم بها تحصيل الضريبة 

طرف األشخاص االعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص واألشخاص الذاتيين املحددة دخولهم املهنية وفق 

شهر انصرام ال نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة، و ذلك بدفع مبلغ الضريبة قبل

 املوالي للشهر الذي تم فيه الحجز في املنبع.

كما حددت أحكام هذه املادة اإلثباتات التي تسمح ألطراف عقد الكراء بحفظ مواقعهم القانونية و املعلومات التي 

 يستوجب تضمينها فيها.

 177املادة  -املدونة العامة للضرائب

 اإليرادات قائمة طريق عن الضريبة تحصيل  177.املادة

املالءمة مع التدبير املتعلق بإعادة إدراج الضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من 

 مبنى مخصص للسكن الشخص ي

للمالءمة مع التدبير املتعلق بإعادة إدراج الضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من 

املكررة أربع مرات  125الذي سيتم التطرق له عند مناقشة أحكام املادة الجديدة مبنى مخصص للسكن الشخص ي، 

على أنه في حالة عدم دفع الضريبة على القيمة املضافة وفق الشروط الواردة في  177، وجب التنصيص في املادة أدناه

 القيمة على الضريبة استيفاء بشأن مأموري الضرائب يقومون بتحرير قوائماملكررة أربع مرات، فإن  125املادة 

 لم يتم دفعها.  املضافة التي

 179املادة  -املدونة العامة للضرائب

 الباب الرابع 

 تحصيل واجبات التسجيل وواجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على املركبات 

 طرق التحصيل  – 179املادة 

 التأمين باملدونة العامة للضرائباملالءمة مع التدبير املتعلق بإدماج الرسم على عقود 
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تبعا إلدماج الرسم املطبق على عقود التأمين باملدونة العامة للضرائب تم ترحيل املقتضيات   املتعلقة بطرق تحصيل 

من امللحق الثاني باملرسوم املنظم لهذا الرسم إلى الباب املناسب من املدونة العامة للضرائب  IVهذا الرسم من البند 

 ق بتحصيل واجبات التسجيل وواجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على املركبات.واملتعل

 يتعلق بتحصيل الرسم السالف الذكر. 179وعليه تمت إضافة بند جديد في املادة 

 183املادة –املدونة العامة للضرائب 

 .لخصوصية السنوية على املركباتالتضامن بالنسبة لواجبات التسجيل وواجبات التمبر والضريبة ا – 183املادة 

 املالءمة مع التدبير املتعلق بإدماج الرسم على عقود التأمين باملدونة العامة للضرائب

للمالءمة مع التدبير املتعلق بإدراج مقتضيات الرسم على عقود التأمين باملدونة العامة للضرائب وجب التنصيص 

من  183التحصيل فيما يخص هذا الرسم وذلك بإضافة بند جديد في املادة على األحكام املتعلقة بمبدأ التضامن في 

 املدونة.

 184املادة -املدونة العامة للضرائب

جزاءات ناتجة عن عدم اإلدالء أو اإلدالء املتأخر باإلقرارات املتعلقة بالحصيلة الخاضعة للضريبة وزائد –. 184املادة 

 وأرباح رؤوس األموال املنقولة ورقم األعمال والعقود واالتفاقات القيمة والدخل العام واألرباح العقارية

املتعلقة بالجزاءات الناتجة عن عدم اإلدالء أو اإلدالء املتأخر  184تدبير للمالءمة يهدف إلى تتميم أحكام املادة -1

 األمر ب: ة الحالي ويتعلقباإلقرارات الضريبية لتشمل اإلقرارات الجديدة التي تم إحداثها بموجب مشروع قانون املالي

 الدخول العقارية؛ 

 ؛الضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى مخصص للسكن الشخص ي 

 .الرسم على عقود التأمين 

 ذاتياملقاول المراجعة الحد األدنى للجزاءات الناتجة عن عدم اإلدالء أو اإلدالء املتأخر باإلقرار املتعلق برقم أعمال -2

نظرا لكون املقاول الذاتي يدخل ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تشجيعه على الخروج  من القطاع غير املهيكل وحيث 

أن هذه الغرامة تفوق في غالب األحيان املبلغ األصلي للضريبة فإن التدبير املقترح يتوخى تخفيف العبء الضريبي على 

 درهم بالنسبة: 200درهم إلى  500قترح تقليص الحد األدنى من هذه الفئة من امللزمين. لذا ي

 للزيادة في حالة عدم اإلدالء أو اإلدالء املتأخر باإلقرار السالف الذكر؛ 

  للغرامة املطبقة على كل إقرار ناقص أو غير كاف، إذا لم يكن للعناصر الناقصة أو املتضاربة تأثير على أساس

 الضريبة أو تحصيلها.

 186املادة -املدونة العامة للضرائب

 جزاءات مطبقة في حالة تصحيح أساس الضريبة  –. 186املادة 

 املالءمة مع التدبير املتعلق بإدماج الرسم على عقود التأمين باملدونة العامة للضرائب

 186املادة  للمالءمة مع إدماج مقتضيات الرسم على عقود التأمين في املدونة العامة للضرائب، وجب تتميم

بمقتضيات تنص على الجزاءات املطبقة في حالة تصحيح وعاء الرسم على عقود التأمين والتي كان منصوص عليها في 

 امللحق الثاني باملرسوم السالف الذكر. 

 املالءمة مع التدبير املتعلق بتغيير نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية

 عرفها نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقاريةتبعا للتغييرات التي 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

264 
 

املكررة املتعلقة بإلزامية الحجز في املنبع برسم  160يقترح تتميم اإلحاالت الواردة في هذه املادة باإلحالة على املادة 

هنية وفق نظام املحددة دخولهم امل الدخول العقارية، التي يدفعها األشخاص االعتباريين وكذا األشخاص الذاتيين

 املحاسبة

 198املادة -املدونة العامة للضرائب

 بالحجز في املنبعاملتعلقة الجزاءات املترتبة على مخالفة األحكام -. 198ملادة ا

 تغيير نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية

املادة  في املنبع، يقترح تتميم أحكام هذه تبعا للتعديالت الخاصة بإلزامية حجز الضريبة املتعلقة بالدخول العقارية

املتعلقة بالحجز في  174املكررة و 160بالتنصيص على جزاءات تترتب على األشخاص امللزمين بموجب أحكام املادتين 

 .املنبع والذين لم يدفعوا تلقائيا إلدارة الضرائب املبالغ التي يلزمهم حجزها، واعتبارهم مدينين رئيسيين بهذه الضرائب

 204-املدونة العامة للضرائب

 عن املخالفات املتعلقة بالتصريح املترتبة الجزاءات - 204.املادة

املالءمة مع التدبير املتعلق بإعادة إدراج الضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من 

 مبنى مخصص للسكن الشخص ي وإلغاء املساهمة االجتماعية للتضامن

إضافة اإلقرارات الجديدة املتعلقة بما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى ضمن الئحة اإلقرارات التي يترتب عنها 

 جزاءات إذا تم ايداعها بعد انصرام األجل املنصوص عليه.

  205-املدونة العامة للضرائب

 التسجيل واجبات من التخفيضات أو اإلعفاءات شروط احترام عدم على املترتبة الجزاءات - 205.املادة

 الحرة القابضة والشركاتمع التدبير املتعلق بإلغاء النظام الجبائي املطبق على البنوك الحرة  املالءمة

الحرة، يتعين نسخ  القابضة للمالءمة مع التدبير املتعلق بإلغاء النظام الجبائي املطبق على البنوك الحرة والشركات

 الحرة اإلعفاءات املتعلقة بالبنوك شروط احترام عدم على املترتبة من املادة الحالية املتعلقة بالجزاءات IIIالفقرة 

 الحرة.  القابضة والشركات

 208املادة -املدونة العامة للضرائب

 والرسوم والواجبات للضرائب املتأخر األداء على املترتبة الجزاءات - 208.املادة

 املتعلق بتغيير نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقاريةاملالءمة مع التدبير 

للمالءمة مع التغييرات التي عرفها نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية يقترح إدراج هذه الدخول 

 والرسوم.والواجبات  للضرائب املتأخر األداء على املتعلقة بالجزاءات املترتبة 208على مستوى املادة 

  210املادة  -املدونة العامة للضرائب

 املراقبة حق – 210.املادة

 التحويل تحسين النظام الجبائي املتعلق بأثمان

 تنص املدونة العامة للضرائب حاليا على حق اإلدارة في أن تطلب من املنشآت املغربية التي لها عالقة تبعية

dépendance)   (lien de ،اإلدالء ببعض املعلومات والوثائق املتعلقة بالعالقات والعمليات التي مع منشآت أجنبية

 تربط هذه املنشآت وكذا طرق تحديد أثمان التحويل

(Prix de transfert) .املعتمدة من قبلها وأنظمة فرض الضريبة الخاصة باملنشآت املتواجدة خارج املغرب 
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عية مباشرة املنشآت التي لها عالقة تبيقترح التنصيص على إلزامية بهدف تعزيز املراقبة الجبائية على أثمان التحويل، 

أو غير مباشرة مع منشآت متواجدة خارج املغرب بوضع رهن إشارة اإلدارة الضريبية وثائق مطابقة للمعايير الدولية 

 .تمكن من توضيح سياسة هذه املنشآت في تحديد أثمان التحويل، حسب كيفيات محددة بنص تنظيمي

 214املادة  -املدونة العامة للضرائب

 املعلومات وتبادل االطالع حق - 214.املادة

 التحويل تحسين النظام الجبائي املتعلق بأثمان

 املعلومات التي يتوجب، يهدف التدبير املقترح إلى تحديد من املدونة 210تبعا للتدبير السالف املنصوص عليه في املادة 

 التحويل أعاله لتبرير سياسة أثمان 210بالوثائق املنصوص على إلزامية تقديمها بموجب املادة على املنشآت تضمينها 

Prix de transfert) (التي تعتمدها، حسب كيفيات محددة بنص تنظيمي.  

 :ويتعلق األمر باملعلومات التالية

 تبعية؛ املعلومات املتعلقة بجميع أنشطة املنشآت التي تربطها عالقة -

العامة ألثمان التحويل املمارسة وخارطة توزيع األرباح واألنشطة بين املنشآت املكونة للمجموعة على السياسة  -

 الصعيد العاملي؛

املحاسبة مع املنشآت السالفة الذكر التي لها  املعلومات الخاصة باملعامالت التي تنجزها املنشأة الخاضعة لفحص 

 تبعية معها. عالقة

 222املادة -للضرائباملدونة العامة 

 تسوية الضريبة املحجوزة في املنبع -.222املادة 

 املالءمة مع التدبير املتعلق بتغيير نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية

 ةمالءمة مع التعديل املتعلق بإحداث إلزامية الحجز في املنبع برسم الدخول العقارية، يقترح إدراجها على مستوى املاد

املتعلقة بمسطرة تسوية الضريبة املحجوزة في املنبع، على غرار ما هو معمول به بالنسبة الدخول األخرى التي  222

 تخضع لحجز الضريبة في املنبع.

 225-املدونة العامة للضرائب

 الضريبة لتقدير املحلية اللجان - 225.املادة

مبنى نبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه معلى القيمة املضافة املطاملالءمة مع التدبير املتعلق بإعادة إدراج الضريبة 

 مخصص للسكن الشخص ي وإلغاء املساهمة االجتماعية للتضامن

للمالءمة مع االقتراح املتعلق بإعادة إدراج الضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من 

على أن منازعة امللزمين في شأن التصحيحات  225املادة مبنى مخصص للسكن الشخص ي، وجب التنصيص في 

املباشرة من طرف مفتش ي الضرائب واملتعلقة بهذه الضريبة تدخل كذلك في نطاق اختصاص اللجان املحلية لتقدير 

  الضريبة.

 228املادة -املدونة العامة للضرائب

 . فرض الضريبة بصورة تلقائية لعدم تقديم اإلقرار228املادة 

إعادة إدراج الضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من املالءمة مع التدبير املتعلق ب

 مبنى مخصص للسكن الشخص ي وإلغاء املساهمة االجتماعية للتضامن

نفسه من ل للمالءمة مع التدبير املتعلق بإعادة إدراج الضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص

من هذه املدونة على أنه في حالة عدم تقديم اإلقرار  228مبنى مخصص للسكن الشخص ي، وجب التنصيص في املادة 
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بالضريبة على القيمة املضافة املطبقة على هذه العمليات، فإن هذه الضريبة تفرض بصورة تلقائية وفق املسطرة 

 .228املنصوص عليها في نفس املادة 

 لتدبير املتعلق بتغيير نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقاريةاملالءمة مع ا

للمالءمة مع التدبير املتعلق بإلزامية اإلقرارات برسم الدخول العقارية من طرف األشخاص الذاتيين أو األشخاص 

ة وفق نظام النتيجة املحددة دخولهم املهني االعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص واألشخاص الذاتيين

الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة، يقترح إدراج هذه االقرارات على مستوى هذه املادة، حتى 

 يتسنى لإلدارة القيام بفرض الضريبة بصورة تلقائية عند عدم تقديم اإلقرارات السالفة الذكر.

 املكررة، وذلك للمالءمة. 160املكررة و 154حالة على املادتين كما تم تتميم اإلحاالت الواردة في هذه املادة باإل 

املتعلقة بالواجبات املفروضة على املشغلين واملدينين باإليرادات،  80إضافة إلى ذلك تم تصحيح اإلحالة على املادة 

واألجور، ألن هذا الخاصة باإلقرار باملرتبات  79التي كانت مدرجة بالخطأ وتعويضها باإلحالة الصحيحة على املادة 

وليس في  79التدبير يتعلق باملبالغ املحجوزة في املنبع برسم دخول األجور واإلقرار املتعلق بهذه الدحول وارد في املادة 

 .80املادة 

 املكررة 230املادة -املدونة العامة للضرائب

 ي ال يشتمل على بعض البيانات املسطرة املتعلقة بتطبيق الجزاءات في حالة اإلقرار الذ-املكررة. 230املادة 

 املالءمة مع التدبير املتعلق بتغيير نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية

تبعا للتعديالت التي عرفها نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية، يقترح إدراج الدخول العقارية 

طرة املتعلقة بتطبيق الجزاءات في حالة اإلقرار الذي ال يشتمل على بعض املكررة الخاصة باملس 230على مستوى املادة 

 .البيانات، ملالءمة املعاملة الجبائية املطبقة على الدخول األخرى مع هذا الصنف من الدخول 

 232-املدونة العامة للضرائب

 التقادم بآجال متعلقة عامة أحكام- 232.املادة

بإعادة إدراج الضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من املالءمة مع التدبير املتعلق 

 مبنى مخصص للسكن الشخص ي وإلغاء املساهمة االجتماعية للتضامن

تبعا لالقتراح املتعلق بإعادة إدراج الضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى 

، املكررة أربع مرات أدناه 125سيتم التطرق له عند مناقشة أحكام املادة الجديدة الذي مخصص للسكن الشخص ي، 

الفترة الكاملة التي استغرقها البناء بغض  على أن حق املراقبة املخول لإلدارة يشمل 232وجب التنصيص في هذه املادة 

 النظر عن أجل التقادم الرباعي املنصوص عليه في املدونة.

 التدبير املتعلق بإدماج الرسم على عقود التأمين باملدونة العامة للضرائباملالءمة مع 

للمالءمة مع التدبير املتعلق بإدراج الرسم على عقود التأمين باملدونة العامة للضرائب يقترح تتميم مقتضيات املادة 

وجب التي كان معموال بها بمببند جديد يخصص لترحيل األحكام الخاصة بآجال تقادم الرسم على عقود التأمين و  232

 النص املنظم لهذا الرسم.

 241املدونة العامة للضرائب املادة 

 املالءمة مع التدبير املتعلق بإدماج الرسم على عقود التأمين باملدونة العامة للضرائب

ضيات املادة تتميم مقتللمالءمة مع التدبير املتعلق بإدراج الرسم على عقود التأمين باملدونة العامة للضرائب، يقترح 

ببند جديد يخصص لترحيل األحكام الخاصة باسترداد الرسم على عقود التأمين والتي كان معموال بها بموجب  241

 النص املنظم لهذا الرسم.
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 واجبات التمبر

 250املادة -املدونة العامة للضرائب

 املحررات ذات منفعة اجتماعية - VI-250.املادة

 التدبير املتعلق بإدماج الرسم على عقود التأمين باملدونة العامة للضرائباملالءمة مع -1

تم تعويض تسمية "شركات التأمين والشركات التعاضدية" بالتسمية الجديدة "مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أو 

ليها في كما هو منصوص ع لفائدتها" وذلك للمالئمة مع الصياغة الواردة في األحكام املتعلقة بالعقود الخاضعة للرسم

 والتي سيتم تقديمها الحقا. 280املادة 

 إعفاء مخالصات مبيعات األدوية في الصيدليات من واجبات التمبر-2

تم التنصيص على إلزامية األداء بواسطة اإلقرار اإللكتروني لواجب التمبر النسبي  2018قانون املالية لسنة  بموجب

 .املطبق على املخالصات من املبالغ املالية املؤداة نقدا، مع التأكيد على أنه لم يطرأ أي تغيير على قواعد الوعاء 0.25%

يقترح إعفاء مخالصات مبيعات األدوية في الصيدليات ومن أجل األخذ بعين االعتبار الطابع االجتماعي لقطاع األدوية، 

 ت.واجب التمبر املفروض على هذه املخالصامن 

 251املادة  -املدونة العامة للضرائب

 الواجبات تصفية - 251.املادة

 توضيح وعاء واجب التمبر على إعالنات اإلشهار

فقط . و بموجب  التلفزيون  على شاشة اإلعالن يبث عندما اإلشهار إعالنات التمبر يصفى على واجب سابقا  كان

تم توسيع املواقع التي يتم عبرها البث ليشمل الشاشات كيفما كان نوعها بما فيها  2018مقتضيات قانون املالية لسنة 

 شاشات الهواتف النقالة او اللوحة التي تلتقط البث أيضا عبر الوسائل اإللكترونية الحديثة.

وفي هذا الشأن يهدف هذا التوضيح إلى التأكيد على أن هذا الواجب يخص اإلعالنات اإلشهارية عبر الشاشات التي 

وليس اإلعالنات العادية على الشاشات اإللكترونية الثابتة واملتحركة بما فيها رايات   (diffusion) البثتعتمد تقنيات 

 .«Bannière» التمرير

 252املادة  -املدونة العامة للضرائب

 الواجبات تعريفة - 252.املادة

I - النسبية الواجبات 

 املالءمة مع التدبير املتعلق بتوضيح وعاء واجب التمبر على إعالنات اإلشهار

، يقترح استثناء اإلعالنات اإلشهارية املنجزة في الدعامات 251مالءمة مع املقترح الذي تم التطرق إليه في املادة 

التي ال تعتمد اإلرسال بواسطة البث، من نطاق تطبيق واجب و فيها رايات التمرير،  الثابتة أو املتحركة بمااإلشهارية 

 التمبر على اإلعالنات.

 توضيح نطاق تطبيق واجب التمبر على املخالصات

اإلقرار  التنصيص على إلزامية األداء بواسطة 2018كما سبقت اإلشارة إلى ذلك تم  بموجب قانون املالية لسنة 

املطبق على املخالصات من املبالغ املالية املؤداة نقدا، مع التأكيد على أنه لم  %0.25اإللكتروني لواجب التمبر النسبي 

 .يطرأ أي تغيير على قواعد الوعاء

 وفي هذا اإلطار، يقترح:
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  التوضيح على أن بطائق الصندوقTickets de) caisse 145( املشار إليها في املادة III- 8°  تدخل ضمن السندات

املثبتة للمخالصات من املبالغ النقدية الخاضعة لهذا الواجب، لكونها يجوز أن تقوم مقام الفاتورة عندما يتعلق 

 األمر ببيع منتجات أو بضائع لفائدة الخواص؛

   املهنيين غير و  نطاق تطبيق واجب التمبر املذكور عبر تكريس استثناء األشخاص الذين ليست لهم صفة تاجر  حصر

 .امللزمين بمسك محاسبة

 على املركبات الضريبة الخصوصية السنوية

 261املادة  -املدونة العامة للضرائب

 الضريبة فرض أجل –  261.املادة

 تبسيط كيفيات أداء الضريبة الخصوصية السنوية على املركبات

تكريسا لإلجراء التحفيزي الذي كان مخوال سابقا ملالك بعض املركبات، يقترح التنصيص في هذه املادة على تقسيط 

كيلوغرام، على دفعتين على غرار ما كان جاري  9 000أداء الضريبة الخصوصية السنوية على املركبات التي يفوق وزنها 

املحرك )قبل نسخه وإدماجه في املدونة العامة للضرائب بموجب  به العمل في النص املنظم للرسم املفروض على محور 

 وتبعا لذلك تم ترقيم بنود هذه املادة .( 2017قانون املالية لسنة 

يوما املوالية لتاريخ إيداع ملف البطاقة  30كما يقترح من باب تحسين مقروئية النص تحديد أجل أداء الضريبة في 

 الجاري" .الرمادية بدل عبارة "الشهر 

 262.املادة  -املدونة العامة للضرائب

 الضريبة تعريفة - 262.املادة

 (4x 4توضيح كيفيات تطبيق الضريبة الخصوصية السنوية على املركبات الرباعية الدفع )

قبل نسخ الرسم املفروض على محور املحرك وإدماج مقتضياته في املدونة العامة للضرائب ضمن أحكام الضريبة 

كيلوغرام يؤدى عنها  3000( التي يفوق وزنها 4x 4كانت العربات الرباعية الدفع ) الخصوصية السنوية على املركبات،

 (. taxe à l’essieuبالتعريفة املحتسبة حسب الوزن. )الرسم املفروض على محور املحرك سابقا 

لعربات خاضعة للضريبة الخصوصية ، أصبحت هذه ا2018وإثر دخول حيز تطبيق مقتضيات قانون املالية لسنة 

الذي تتميز به  )  luxeالسنوية على املركبات بالتعريفة املحتسبة تبعا للقوة الجبائية أخذا بعين االعتبار طابع الرفاه )

 هذه النوعية من العربات دون مراعاة الغرض املخصصة له.

وفي إطار احترام إرادة املشرع ومن أجل التطبيق السليم ملقتضيات الضريبة الخصوصية السنوية على املركبات التي 

اضعة ، خمهنيةغراض أل ، يقترح التوضيح على أن العربات السالفة الذكر واملستعملة 2018جاء بها قانون املالية لسنة 

 وزن.كما كان الشأن سابقا، للتعريفة املحتسبة حسب ال

كيلوغرام  9000مالءمة مع اإلقتراح املتعلق بتقسيط الضريبة الخصوصية السنوية على املركبات التي يفوق وزنها 

التي تمت إعادة ترقيم  261على دفعتين تم تحيين اإلحاالت الواردة في البند الثاني من هذه املادة على فقرات بنود املادة 

 بنودها.

 بمواد جديدة املتعلق بتتميم املدونة العامة للضرائب - IIالبند  - 7املادة 

 2019من مشروع قانون املالية لسنة  7من املادة  IIالبند 

 تتميم املدونة العامة للضرائب بمواد جديدة

 املكررة 19املادة  -املدونة العامة للضرائب
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قا الشركات املستحقة في املغرب، طب تكريس مبدأ استنزال الضريبة التي تم تحملها في الخارج من الضريبة على

 لالتفاقيات الجبائية الهادفة إلى تجنب االزدواج الضريبي

من الضريبة  (imputation) ال تنص املدونة العامة للضرائب حاليا على قاعدة الستنزال الضريبة املؤداة في الخارج

خارج أو سبة للشركات املغربية التي تستثمر بالعلى الشركات املستحقة باملغرب مما قد يخلق حالة ازدواج ضريبي بالن

 لها تعامالت مع بلدان أخرى.

من أجل ضمان العدالة الجبائية، وكما هو الشأن بالنسبة للنظام الجبائي املخصص للدخول ذات املنشأ األجنبي 

في  تقوم بعملياتاملحققة من طرف األشخاص الذاتيين، يقترح إدراج قاعدة مماثلة تمكن الشركات املغربية التي 

الخارج من استنزال الضريبة التي تم تحملها عن هذه العمليات، من مبلغ الضريبة على الشركات املستحقة باملغرب، 

 حدود كسر هذه الضريبة املتعلق بالدخول األجنبية. وذلك في

 ئب األجنبيةويتوقف االستنزال املشار إليه أعاله على إدالء الخاضع للضريبة بشهادة من إدارة الضرا

 املكررة مرتين 82املادة -املدونة العامة للضرائب

 املالئمة مع التدبير املتعلق بتغيير نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية

للمالءمة مع التعديالت التي أدخلت على نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية، يقترح إحداث إقرار 

بالنسبة للدخول العقارية املكتسبة من طرف أشخاص ذاتيين وضعوا عقارات للكراء رهن أشخاص سنوي مبسط 

 ذاتيين.

 املكررة أربع مرات 125املادة  -املدونة العامة للضرائب

إعادة إدراج الضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى مخصص للسكن 

 ة االجتماعية للتضامنالشخص ي وإلغاء املساهم

تخضع حاليا العمليات املتعلقة بما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى مخصص للسكن الشخص ي الذي تفوق 

 متر مربع للمساهمة االجتماعية للتضامن.  300مساحته املغطاة 

على ما يسلمه  عوض الضريبة على القيمة املضافة املترتبة 2013وقد تم إحداث هذه املساهمة ابتداء من فاتح يناير

 الشخص لنفسه من مبنى مخصص للسكن الشخص ي التي ألغيت ابتداء من التاريخ املذكور.

إال أنه، منذ إلغاء هذه الضريبة، توقف األشخاص الذين يقومون بتشييد بنايات معدة لسكناهم عن مطالبة مورديهم 

 .األشغال املقدمة من طرف هؤالء املوردينبمنحهم الفواتير املتعلقة بمواد البناء التي تم اقتناؤها وخدمات 

ونتج عن هذا الوضع، إفساح املجال أمام بعض املوردين الخارجين عن القانون لتحرير فواتير وهمية لفائدة أشخاص 

آخرين وذلك من أجل تضخيم تكاليفهم وتقليص األساس املفروض عليه الضريبة واالستفادة من خصم الضريبة بغير 

 وجه حق.

محاربة هذه املمارسات، يقترح إلغاء املساهمة االجتماعية للتضامن املترتبة على ما يسلمه الشخص لنفسه  ومن أجل

من مبنى مخصص للسكن الشخص ي وتعويضها بالضريبة على القيمة املضافة املترتبة على هذه العملية مع اإلبقاء 

 للسكن الرئيس ي املنجز من طرف األشخاص الذاتيين. متر مربع بالنسبة 300على إعفاء املساحة املغطاة التي ال تتعدى 

 املكررة 126املادة  -املدونة العامة للضرائب

 توضيح القواعد املنظمة إلقليمية واجبات التسجيل

حاليا ال تتضمن املدونة العامة للضرائب مقتضيات حول إقليمية واجبات التسجيل. وباملقابل بينت املمارسة العملية 

 د واتفاقات مبرمة بالخارج تتعلق بأمالك واقعة أو مستغلة باملغرب.عدة حاالت لعقو 
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ومن أجل توضيح النظام الجبائي املطبق على هذه العقود واالتفاقات، يقترح تتميم املدونة العامة للضرائب بمادة 

ج والقائمة بالخار جديدة تتعلق بقواعد اإلقليمية لواجبات التسجيل، ال سيما فيما يخص العقود واالتفاقات املبرمة 

على ممتلكات وحقوق وعمليات يقع وعاؤها باملغرب مع مراعاة مقتضيات االتفاقات الجبائية الدولية التي أبرمها 

 املغرب مع دول أخرى.

 املكررة 154املادة -املدونة العامة للضرائب

 تغيير نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية

عرفها نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية، يقترح إحداث إقرار برسم الدخول تبعا للتعديالت التي 

العقارية التي يدفعها األشخاص االعتباريون الخاضعون للقانون العام أو الخاص واألشخاص الذاتيون املحددة 

 املبسطة، ألشخاص ذاتيين. دخولهم املهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية

 املكررة  160املادة -املدونة العامة للضرائب 

 تغيير نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية

تبعا للتعديالت التي عرفها نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية ولترشيد النفقات املتعلقة بهذا 

 ص على :الصنف من الدخول، يقترح التنصي

إلزامية الحجز في املنبع بالنسبة للضريبة املستحقة برسم الدخول العقارية التي يدفعها األشخاص االعتباريون   -

 وكذا األشخاص الذاتيون املحددة دخولهم املهنية وفق نظام املحاسبة ألشخاص ذاتيين.

ع للضريبة عن طريق وضع اإلقرار إمكانية إيداع طلب من طرف املستفيد من الدخول الكرائية، الختيار الخضو  -

  .السنوي عوض االقتطاع من املنبع من طرف األشخاص االعتباريين الخاضعين للقانون العام

 املكررة  203املادة -املدونة العامة للضرائب

 تغيير نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية

باإلقرار املتعلق بالدخول العقارية الخاضعة إللزامية الحجز في املنبع، يقترح إحداث جزاءات تطبق عند عدم اإلدالء 

 وذلك مالءمة مع ما هو معمول به بالنسبة للدخول األخرى املماثلة.

 املكررة مرتين 207املادة  -املدونة العامة للضرائب

 الجزاءات املتعلقة بالرسم على عقود التأمين

نصوص عليها التي كان م املترتبة على املخالفات املتعلقة بالرسم على عقود التأمينمادة جديدة تتعلق بالجزاءات إدراج 

مع تحيين اإلحالة على مواد املدونة عوض اإلحالة على األحكام املتعلقة  من النص املنظم للرسم املذكور، VIIIفي البند 

 .2007إدماجها في املدونة العامة للضرائب سنة قبل  بواجبات التسجيل

 280املادة  -املدونة العامة للضرائب 

 تتطرق هذه املادة إلى نطاق تطبيق الرسم على عقود التأمين

بموجب هذا التدبير، تم ترحيل نطاق تطبيق املقتضيات املتعلقة بالرسم على عقود التأمين إلى القسم الخامس من 

 الكتاب الثالث من املدونة العامة للضرائب.  

 281املادة  -باملدونة العامة للضرائ

 العقود غير الخاضعة للرسم على عقود التأمين

 Vأدرجت ضمن هذه املادة املقتضيات املتعلقة بعقود التأمين غير الخاضعة للرسم والتي كان منصوص عليها في البند 

 من النص املنظم للرسم املذكور.
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 282املادة  –املدونة العامة للضرائب 

 عقود التأمين اإلعفاءات فيما يخص الرسم على

 أدرجت ضمن هذه املادة اإلعفاءات املتعلقة بعقود التأمين التي يكون محلها العمليات املفصلة في فقراتها.

يتضمن مقترحا بإخضاع عمليات التأمين املؤقت في حالة الوفاة املكتتبة  2019مع اإلشارة أن مشروع قانون املالية  

 2°-284والذي سيتم التنصيص عليه في املادة  %10د التأمين بنسبة لفائدة املؤسسات املقرضة للرسم على عقو 

 )تخصص حصيلته كليا لفائدة صندوق دعم التماسك االجتماعي(.

تحيين صياغة بعض املقتضيات على ضوء ما هو منصوص عليه في مدونة التأمينات وقرار وزير  وتجدر اإلشارة أنه تم

 مقاوالت التأمين وإعادة التأمين.املتعلق ب 1548-05املالية والخوصصة رقم 

 283املادة  -املدونة العامة للضرائب

 وعاء وتصفية الرسم على عقود التأمين

أدرجت ضمن هذه املادة املقتضيات املتعلقة بوعاء وتصفية الرسم على عقود التأمين كما كان منصوصا عليها في 

يتم به الدرهم الناقص' لسبق التنصيص على هذه مع نسخ عبارة "وتجبر كسور املبلغ بإضافة ما  النص األصلي

 من املدونة العامة للضرائب. 167القاعدة في املادة 

 284املادة -املدونة العامة للضرائب

 تعريفة الرسم على عقود التأمين

تتضمن هذه املادة املقتضيات املتعلقة بتعريفة الرسم على عقود التأمين كما كان منصوصا عليها في النص  (1

 األصلي؛

بإخضاع عمليات التأمين املؤقت في حالة الوفاة املكتتبة لفائدة تتميم مقتضيات هذه املادة بتدبير يتعلق  (2

 .%10املؤسسات املقرضة للرسم على عقود التأمين بنسبة 

 285املادة  -املدونة العامة للضرائب

 تصفية الرسم على عقود التأمين

إلزامية اإلدالء باإلقرار بتصفية الرسم على عقود التأمين كما كان منصوص عليه في تم التنصيص في هذه املادة على 

 النص املنظم لهذا الرسم، مع التنصيص على اإلدالء بهذا اإلقرار بطريقة إلكترونية كما هو معمول به حاليا.

 286املادة  -املدونة العامة للضرائب

 نمقتضيات مختلفة متعلقة بالرسم على عقود التامي

تم التنصيص في هذه املادة على اإلحالة على نص تنظيمي بخصوص كيفية تطبيق مقتضيات الرسم على عقود التأمين 

 على غرار ما كان منصوصا عليه في النص املنظم لهذا الرسم.

 287املادة -املدونة العامة للضرائب

 اإلجراءات املسطرية املتعلقة بالرسم على عقود التأمين

ة املقتضيات املتعلقة بالرسم على عقود التأمين مع األحكام املطبقة على باقي الضرائب والواجبات في إطار مالءم

والرسوم وتفاديا للتكرار، تم التنصيص في هذه املادة على اإلحالة على نفس املقتضيات املنظمة إلجراءات املراقبة 

 واملنازعة السارية املفعول بموجب أحكام املدونة.

 املتعلق بنسخ وتعويض أحكام بعض املواد  - IIIالبند  -  7املادة 

 2019من قانون املالية لسنة  7من املادة  IIIالبند 

 األرباح على للتضامن املترتبة اجتماعية إحداث مساهمة
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من أجل مواصلة الجهود املبذولة لتعبئة املوارد لتمويل املشاريع ذات الطابع االجتماعي، ُيقترح إحداث مساهمة 

اجتماعية للتضامن على األرباح، تدفعها الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا يساوي مبلغها 

 ( درهم. 40.000.000أو يفوق أربعين مليون )

على أساس مبلغ  %2,5بسعر نسبي محدد في  2020و  2019وستطبق هذه املساهمة على الشركات املعنية برسم سنتي 

 ية املعتمد الحتساب الضريبة على الشركات.األرباح الصاف

غير أنه، تستثنى من دفع هذه املساهمة، الشركات املعفاة بصفة دائمة واملنشآت التي تزاول أنشطتها داخل املناطق 

 ."القطب املالي للدارالبيضاء" الحرة للتصدير والشركات املكتسبة لصفة

 املتعلق بنسخ بعض املواد - IVالبند  - 7املادة 

 2019من مشروع قانون املالية لسنة  7من املادة  IVالبند 

 على نسخ بعض أحكام مواد املدونة العامة للضرائب. 2019من مشروع قانون املالية لسنة  7من املادة  IVينص البند 

 82املادة -املدونة العامة للضرائب

 الدخل بمجموع باإلقرار امللحقة املعلومات- II  - 82.املادة

 نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقاريةتغيير 

تبعا للتعديالت التي عرفها نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية ولترشيد النفقات املتعلقة بهذا 

من املدونة العامة للضرائب، على اعتبار أن هذه الدخول  II–82الصنف من الدخول، يقترح نسخ أحكام املادة 

 خاضعة لسعر إبرائي خاص وال يسمح التصريح بها على مستوى اإلقرار السنوي بمجموع الخل.أصبحت 

 92املادة -املدونة العامة للضرائب

 الخصم في الحق مع اإلعفاء-. 92 املادة

 الحرة القابضة املالءمة مع التدبير املتعلق بإلغاء النظام الجبائي املطبق على البنوك الحرة والشركات

 التدبير املقترح إلى نسخ النظام الجبائي املتعلق بالبنوك الحرة والشركات القابضة الحرة.يهدف 

ويندرج هذا التدبير في إطار محاربة األنظمة االستثنائية وعقلنة النفقات الجبائية. وعليه، ستصبح هذه البنوك الحرة 

 ار األبناك والشركات القابضة األخرى.والشركات القابضة الحرة خاضعة للضريبة وفق القواعد العامة على غر 

 129املادة  -املدونة العامة للضرائب

 الحرة القابضة املالءمة مع التدبير املتعلق بإلغاء النظام الجبائي املطبق على البنوك الحرة والشركات

 االقتناءاتوكذا  املالرأس  في والزيادة تأسيــس عـقــوديتعلق األمر بإلغاء اإلعفاء من واجبات التسجيل بالنسبة ل

 الحرة.  القابضة والشركات الحرة من طرف البنوك املنجزة

الحرة ستخضع للقواعد العامة واملتمثلة في اإلعفاء من  القابضة والشركات الحرة كما تجدر اإلشارة إلى أن البنوك

 واجبات التسجيل فيما يخص:

نقدية مجردة أو إدماج ديون في حساب جاري  مشاركة حصص طريق املنجزة عن رأس املال في والزيادة التأسيس عقود-

 للشركاء أو إدماج أرباح أو احتياطيات؛

 عينية مجردة. حصص مشاركة طريق املنجزة عن رأس املال تأسيس عقود-

 130املادة -املدونة العامة للضرائب 

 الحرة القابضة والشركاتمع التدبير املتعلق بإلغاء النظام الجبائي املطبق على البنوك الحرة  املالءمة

 .الحرة القابضة والشركات الحرة من طرف البنوك املنجزة االقتناءاتيتعلق األمر بنسخ شروط اإلعفاء املتعلقة ب
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 170املادة -املدونة العامة للضرائب

 الحرة القابضة بإلغاء النظام الجبائي املطبق على البنوك الحرة والشركاتاملالءمة مع التدبير املتعلق 

   الحرة القابضة والشركات الحرة بالبنوكيتعلق األمر بحذف التدبير املتعلق بتحصيل الضريبة على الشركات املتعلقة 

 279و 278و 277و 275و 274املواد -املدونة العامة للضرائب

القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى مخصص للسكن إعادة إدراج الضريبة على 

 الشخص ي وإلغاء املساهمة االجتماعية للتضامن

يهدف التدبير املقترح إلى إلغاء املساهمة االجتماعية للتضامن املترتبة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى 

املضافة املترتبة على العمليات املتعلقة بما يسلمه  مخصص للسكن الشخص ي وتعويضها بالضريبة على القيمة

 الشخص لنفسه من مبنى مخصص للسكن الشخص ي 

 املكررة أربع مرات من املدونة العامة للضرائب. 125قد سبق التطرق له عند مناقشة أحكام املادة 

وخة العامة للضرائب، املنستظل مقتضيات القسم الرابع من الكتاب الثالث من املدونة  تاريخ دخول حيز التنفيذ:

سارية املفعول بالنسبة لعمليات بناء السكن الشخص ي الذي سلمت في شأنه رخصة البناء قبل فاتح  IVبموجب البند 

 .2019يناير 

 انتقالية وأحكام دخول حيز التطبيق -Vالبند  - 7املادة 

 2019من مشروع قانون املالية لسنة  7من املادة  Vالبند 

التنصيص على تواريخ دخول حيز تطبيق بعض التدابير الجبائية و كذا على التدابير االنتقالية  Vيقترح في هذا البند 

 املتعلقة بها.

من مشروع قانون املالية  7ملخص أجوبة السيد وزير االقتصاد واملالية حول التساؤالت املثارة في إطار مناقشة املادة 

 ة العامة للضرائباملتعلقة باملدون 2019لسنة 

 بالنسبة للضريبة على الشركات

 إلغاء النظام الجبائي الخاص بمراكز التنسيق -1

مركزا، وإخضاعها  125يهدف التدبير املقترح إلى نسخ النظام االستثنائي الخاص بمراكز التنسيق، والتي يبلغ عددها 

معمول به بالنسبة لباقي املؤسسات التابعة للضريبة على الشركات وفق قواعد النظام العادي على غرار ما هو 

 للشركات غير املقيمة.

يراد بمراكز التنسيق كل فرع أو مؤسسة شركة أو مجموعة دولية يوجد مقرها بالخارج وتزاول لفائدة الشركة أو 

 املجموعة املذكورة وحدها مهام إدارة أو التسيير أو التنسيق أو املراقبة.

من مجموع نفقات تسييرها.  %10ه الضريبة فيما يخص مراكز التنسيق نسبة قدرها يساوي األساس املفروضة علي

 وتضاف إلى هذا األساس، إن اقتض ى الحال، حصيلة العمليات غير الجارية.

 :معنى كلمة املؤسسات 

الزدواج اإن مفهوم مؤسسات الشركات غير املقيمة الخاضعة للضريبة باملغرب تحدده االتفاقيات الجبائية لتفادي 

أو أنشطة دائمة باملغرب أو عمليات بناء أو تركيب تتعدى مدتها  أو منشآت تابعة إما فروع مقيمة باملغرب الضريبي وهي

 أشهر حسب كل اتفاقية. 12أشهر أو  6

 :تأثير هذا التدبير على شركات القطب املالي للدار البيضاء 

 ضاء ولن يكون له أي تأثير على هذا القطب.ال يهم هذا التدبير شركات القطب املالي للدار البي
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على الحاصالت املوزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري لفائدة الشركات  %50تطبيق تخفيض  -2

  الخاضعة للضريبة على الشركات

يهدف التدبير املقترح إلى تحسين النظام الجبائي الخاص بهيئات التوظيف الجماعي العقاري من أجل خلق مناخ مالئم 

على األرباح املوزعة على الشركات املساهمة من  50%للنهوض بهذا القطاع وذلك من خالل إحداث تخفيض بنسبة 

 قبل هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

مال هيئات التوظيف الجماعي العقاري يتكون أساسا من مداخيل كراء العقارات دون أن تؤدي لإلشارة فإن رقم أع

عليها أي ضريبة نظرا للشفافية املخولة لها والتي توزع على املستثمرين لتفرض عليها الضريبة لديهم وفق قواعد 

 افية الجبائية لهذه الهيئات. النظام العام، كما هو معمول به حاليا في جميع الدول التي اعتمدت نظام الشف

غير أن الفاعلين االقتصادين يعتبرون أن النظام الجبائي الحالي غير محفز لهذه الهيئات خصوصا في املراحل األولى 

النطالقها باملغرب نظرا الرتفاع الكلفة الجبائية املترتبة عنه )عدم إمكانية خصم اإلهتالكات املترتبة عن األصول( 

ظام العادي املطبق على الشركات التي تزاول نفس نشاط كراء العقارات ذات الطابع املنهي، مع العلم أن مقارنة مع الن

 هذه الهيئات تستفيد من إمكانية إعادة تقييم عقاراتها كل ستة أشهر. 

 إلغاء النظام الجبائي للبنوك الحرة والنظام الجبائي للشركات القابضة الحرة -3

والشركات القابضة الحرة خاضعة للضريبة وفق قواعد النظام العام. ويندرج هذين التدبيرين ستصبح البنوك الحرة 

 في إطار محاربة األنظمة االستثنائية وعقلنة النفقات الجبائية.

 :أثر هذا التدبير على االمتيازات الجبائية املخولة للمناطق الحرة للتصدير 

رة والشركات القابضة الحرة ال عالقة له باالمتيازات الجبائية املخولة إن حذف األنظمة الجبائية املخولة للبنوك الح

 للمناطق الحرة للتصدير ولن يترتب عنه أي أثر على االلتزامات التعاقدية واتفاقيات االستثمار.

 خصم الهبات املمنوحة لفائدة بعض الجمعيات -4

جميع الهبات املمنوحة للجمعيات املعترف لها  للتذكير فإن املدونة العامة للضرائب تنص حاليا على إمكانية خصم

 بصفة املنفعة العامة.

يهدف التدبير املقترح إلى توسيع إمكانية هذا الخصم لتشمل كذلك الجمعيات املحددة الئحتها بمرسوم والتي أبرمت 

ة في لسامية الوارداتفاقية شراكة مع الدولة بهدف إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات ا

 املتعلقة بالنهوض باألوضاع االجتماعية. 2018خطاب العرش لسنة 

لإلشارة فإن إمكانية خصم الهبات املمنوحة إلى جميع الجمعيات دون أي شرط من شأنه فتح باب التهرب الضريبي 

ر هذه راقبة مآل وآثاوتقليص الحصيلة الخاضعة للضريبة وتراجع مداخيل الخزينة باإلضافة إلى صعوبة تتبع وم

 الهبات.

 5 000التخفيض من سقف التكاليف القابلة للخصم املدفوعة نقدا بالنسبة للمعامالت املنجزة بين املهنيين إلى  -5

 درهم عن كل شهر وعن كل مورد 50.000درهم عن كل يوم وعن كل مورد وفي حدود 

سديدها نقدا ال تخصم على املستوى الضريبي إال في تنص املدونة العامة للضرائب حاليا على أن النفقات التي تم ت

 درهم عن كل شهر وعن كل مورد.  100.000درهم عن كل يوم وعن كل مورد وفي حدود  10 000حدود 

في إطار مواصلة مكافحة القطاع غير املهيكل وبعض ممارسات التملص الضريبي، يقترح التنصيص على املستوى 

والنفقات املدفوعة نقدا، بالنسبة للمعامالت املنجزة من طرف املهنيين الخاضعين  التكاليفالجبائي على عدم خصم 

 لنظام املحاسبة، وبالتالي حذف أسقف التسديد املشار إليها أعاله. 
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ولقد تم الحرص على أال يطبق هذا التدبير على املعامالت املتعلقة بالحيوانات الحية واملنتجات الفالحية غير املحولة 

 ء تلك املنجزة بين التجار.باستثنا

ويعتبر هذا التخفيض كخطوة تمهيدية في أفق تطوير وتعميم وسائل األداء االلكتروني الحديثة التي تمكن من تتبع 

 ومراقبة املعامالت التجارية واملالية.

 مراجعة جدول الضريبة على الشركات  -6

درهم ويقل عن  300.000األرباح الذي يفوق  ( بالنسبة لشطر %17.50لقد تم اعتماد السعر التصاعدي الجديد )

وتحفيزها على  %20درهم في إطار تحقيق العدالة الجبائية وتشجيع الشركات الخاضعة حاليا لسعر  1.000.000

االستثمار وخلق فرص الشغل كما يندرج في إطار توحيد نظام أسعار هذه الضريبة وتبسيطه من خالل اعتبار األسعار 

 صل والتمهيد إلصالح شمولي لنظام الضريبة على الشركات.التصاعدية هي األ 

  إخضاع املؤسسات التعليمية ألسعار الجدول التصاعدي واستثناؤها من املؤسسات املستفيدة من االعفاء

 الخماس ي

سنوات  5خالل  %17,50تستفيد حاليا املؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين املنهي من تطبيق السعر النوعي بنسبة 

 األولى من بداية النشاط املنهي ويطبق عليها السعر العادي بعد انصرام هذه املدة.

وعدد  122هو  %17,50عدد املؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين املنهي املستفيدة من تطبيق السعر النوعي بنسبة 

 .1740النوعي السالف الذكر هو املؤسسات الخاضعة للسعر العادي بعد انقضاء مدة االستفادة من السعر 

وبالتالي فإن األثر املالي املترتب على إدراج هذا القطاع ضمن املقاوالت الخاضعة للضريبة حسب قواعد النظام العام 

 قليل األهمية.

بالنسبة للمنشآت التي تصرح بحصيلة فيها عجز ابتداء  %0,75إلى  %0,50للضريبة من  األدنى الحد من سعر الرفع -7

 من السنة الرابعة من العجز

من أجل محاربة املمارسات غير السليمة املتعلقة بالتصريح الدائم بالعجز والتي أصبحت شائعة، يقترح لضمان 

 العدالة الجبائية:

حاسبية فيها عجز أو تنتج عنها ضريبة على برسم كل سنة م %0,75إلى  %0,50للضريبة من  األدنى الرفع من الحد -

 للضريبة املذكور بعد مدة اإلعفاء السالف الذكر؛ األدنى الشركات أو ضريبة على الدخل أقل من الحد

تنص على تحمل الفارق بين  الدولة مع بالنسبة للشركات التي أبرمت اتفاقية %0,50واإلبقاء على تطبيق سعر -

 قة ومبلغ الحد األدنى للضريبة املؤدى.الضريبة على الشركات املستح

 التحويل تحسين النظام الجبائي املتعلق بأثمان -8

تبعية مع منشآت  التي لها عالقة تطلب من املنشآت املغربية تنص املدونة العامة للضرائب حاليا على حق اإلدارة في أن

 تربط هذه املنشآت وكذا طرق تحديد والعمليات التيأجنبية، اإلدالء ببعض املعلومات والوثائق املتعلقة بالعالقات 

 املغرب. خارج الخاصة باملنشآت املتواجدة الضريبة وأنظمة فرض التحويل املعتمدة من قبلها أثمان

بعية مباشرة املنشآت التي لها عالقة تبهدف تعزيز املراقبة الجبائية على أثمان التحويل، يقترح التنصيص على إلزامية ا

املغرب بوضع رهن إشارة اإلدارة الضريبية وثائق مطابقة للمعايير الدولية  خارج باشرة مع منشآت متواجدةأو غير م

  .تمكن من توضيح سياسة هذه املنشآت في تحديد أثمان التحويل، حسب كيفيات محددة بنص تنظيمي

 األرباح على للتضامن املترتبة اجتماعية إحداث مساهمة -9

على األرباح، تدفعها الشركات الخاضعة للضريبة على إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن يهدف التدبير املقترح إلى 

 ( درهم.40.000.000أو يفوق أربعين مليون )مبلغها  يساوي أرباحا الشركات التي تحقق 
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على أساس مبلغ  %2,5في  بسعر نسبي محدد 2020و 2019هذه املساهمة على الشركات املعنية برسم سنتي وستطبق 

 األرباح الصافية املعتمد الحتساب الضريبة على الشركات.

 :عدم إمكانية خصم مبلغ املساهمة من األساس املفروضة عليه الضريبة 

 ال يمكن خصم مبلغ املساهمة من األساس املفروضة عليه الضريبة على الشركات لألسباب التالية:

 املساهمة من مبلغ الضريبة على الشركات وبالتالي عدم املساهمة الفعلية؛ ألن الخصم سيؤدي إلى نقصان مبلغ -

 ألن الهدف هو أداء مساهمة إضافية زيادة على مبلغ الضريبة على الشركات العادي. -

تكريس مبدأ استنزال الضريبة التي تم تحملها في الخارج من الضريبة على الشركات املستحقة في املغرب، طبقا  -10

 لجبائية الهادفة إلى تجنب االزدواج الضريبيلالتفاقيات ا

إن املدونة العامة للضرائب ال تنص حاليا على قاعدة الستنزال الضريبة املؤداة في الخارج من الضريبة على الشركات 

 املستحقة باملغرب مما يخلق حاالت ازدواج ضريبي بالنسبة للشركات املغربية التي تستثمر في الخارج.

العدالة الجبائية، وكما هو الشأن بالنسبة للنظام الجبائي املخصص للدخول ذات املنشأ األجنبي من أجل ضمان 

املحققة من طرف األشخاص الذاتيين، يقترح إدراج قاعدة مماثلة تمكن الشركات املغربية التي تقوم بعمليات في 

رب، الضريبة على الشركات املستحقة باملغالخارج من إمكانية استنزال الضريبة التي تم تحملها في الخارج من مبلغ 

 بالدخول األجنبية. املتعلق الضريبة هذه كسر حدود وذلك في

 ويتوقف االستنزال املشار إليه أعاله، على إدالء الخاضع للضريبة بشهادة من إدارة الضرائب األجنبية.

 بالنسبة للضريبة على الدخل

 راسة الوضعية الجبائية للخاضعين للضريبةتوسيع الئحة النفقات التي يتم تقييمها عند د -1

تهدف مسطرة فحص الوضعية الضريبية الخاصة للملزم إلى التأكد من مدى صحة اإلقرار بمجموع الدخل املدلى به 

درهم. وقد تم حصر النفقات  120.000من طرف الخاضع للضريبة، بالنظر إلى نفقاته الشخصية عندما يتجاوز مبلغها 

املسطرة على مستوى املدونة العامة للضرائب.وبهذا الخصوص، يقترح توسيع الئحة النفقات السالفة املعنية بهذه 

الذكر لتشمل كل النفقات ذات طابع شخص ي، التي يتحملها الخاضع للضريبة لفائدته أو لفائدة األشخاص الذين 

 لذاتيين.يعولهم وذلك في إطار تقوية وسائل الفحص املتعلقة بتقييم نفقات األشخاص ا

وال يمكن حصر هذه النفقات ذات الطابع الشخص ي لتعددها وتنوعها وكذا تطورها، خاصة تلك املتعلقة بالرفاه 

(luxe.) 

املمنوح لذوي حقوق املوظفين املدنيين والعسكريين واألعوان التابعين للدولة والجماعات  الوفاة إعفاء رصيد -2

 الترابية واملؤسسات العمومية

لذوي حقوق املوظفين  (1999فبراير )فاتح1419 شوال من 14 في الصادر 2.98.500املرسوم رقم تخول مقتضيات 

املدنيين والعسكريين واألعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية املتوفين في طور العمل، 

 ئية للضريبة على الدخل، في حين تعفىالحق في االستفادة من رصيد الوفاة. ويخضع هذا الرصيد من الناحية الجبا

 منح الوفاة املصروفة في هذا اإلطار بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالضمان االجتماعي.

في إطار تطبيق نفس املعاملة الضريبية على رصيد الوفاة املمنوح لذوي حقوق مستخدمي القطاعين الخاص والعام، 

 وع عمال باملرسوم السالف الذكر، بغض النظر عن اإلطار العام أو الخاص للمشغل.يقترح إعفاء الرصيد املدف

 إعفاء األجر والتعويضات املمنوحة للمجندين في الخدمة العسكرية -3

املتعلق بالخدمة العسكرية للمجندين في هذا اإلطار أجرا وتعويضات، تم إعفاءها  44.18يمنح مشروع قانون رقم 

ريبي.إال أنه حسب األحكام الجبائية الحالية، يعد هذا األجر والتعويضات من قبيل املكافآت بموجبه من كل اقتطاع ض
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والتعويضات العرضية أو غير العرضية املدفوعة ألشخاص ال ينتمون ملستخدمي املشغل الدائمين، خاضعة للضريبة 

السالف  44.18القانون رقم  .وعليه، في إطار تفعيل مقتضيات مشروع30على الدخل برسم دخول األجور بسعر % 

 الذكر، يقترح إدراج هذا األجر والتعويضات ضمن دخول األجور املعفاة من الضريبة على الدخل.

 تغيير نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية -4

وذلك بناء  من مبلغها اإلجمالي %40تخضع الدخول العقارية ألسعار الضريبة على الدخل بعد تطبيق تخفيض نسبته 

على إقرار. إال أنه تبين أن مساهمة هذه الضريبة برسم هذه الدخول في مداخيل الخزينة، تبقى غير كافية لكون العديد 

من امللزمين ال يقومون بالتزاماتهم الضريبية املتعلقة باإلدالء باإلقرار برسم هذه الدخول.من أجل تبسيط وترشيد 

 :نظام فرض الضريبة املطبق على هذا النوع من الدخول كما يليتسيير هذه الضريبة، يقترح تغيير 

   يطبق على املبلغ اإلجمالي لإليجارات؛%15إحداث حجز في املنبع بسعر إبرائي نسبته ، 

  املطبق حاليا؛ %40حذف التخفيض بسعر 

  وكذا  إخضاع اإليجارات املدفوعة من طرف األشخاص االعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص

األشخاص الذاتيين املحددة دخولهم املهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة 

 ألشخاص ذاتيين، للضريبة على الدخل عن طريق الحجز في املنبع لفائدة الخزينة من طرف هذه الهيئات؛

 الختيار الخضوع للضريبة عن طريق وضع اإلقرار إمكانية إيداع طلب من طرف املستفيد من الدخول الكرائية ،

  السنوي عوض االقتطاع من املنبع من طرف األشخاص االعتباريين الخاضعين للقانون العام

   إخضاع اإليجارات املدفوعة من طرف شخص ذاتي لشخص ذاتي أخر للضريبة على الدخل عن طريق األداء

 على إقرار مبسط؛ وذلك بناء %15التلقائي، لسعر إبرائي نسبته 

  درهم. 30.000إلعفاء الدخول العقارية التي ال يتجاوز مبلغها اإلجمالي السنوي  إحداث حد 

وقد استوجب هذا املقترح، تتميم مجموعة من مواد املدونة العامة للضرائب، والتنصيص على مواد جديدة تهم 

 االحكام املقترحة.

 من ثمن تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه على وجه سكناه الرئيسية % 3تطبيق الحد األدنى املحدد في  -5

حاليا يعفى من الضريبة على الدخل الربح املحصل عليه من عمليات تفويت عقار أو جزء عقار يشغله مالكه على وجه 

طبيق الضريبية، يقترح تسنوات على األقل في تاريخ التفويت املذكور. في إطار ترشيد النفقات  6سكنى رئيسية منذ 

من ثمن التفويت على عمليات تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه على وجه سكناه  %3الحد األدنى املحدد في 

 درهم.  1.000.000الرئيسية، عندما يتجاوز ثمن تفويته

تجاوز أكثر من معاش، ال ياإلعفاء من اإلدالء باإلقرار السنوي بمجموع الدخل بالنسبة للمتقاعدين املتوفرين على  -6

 مجموع مبلغها الصافي الحد املعفى

في إطار تبسيط االلتزامات املتعلقة باإلدالء باإلقرار بالنسبة للمتقاعدين، يقترح إعفاء من إلزامية اإلدالء باإلقرار 

جاوز لتي ال يتبمجموع الدخل، املتقاعدين املتوفرين فقط على معاشات مدفوعة من طرف عدة مدينين باإليرادات وا

 درهم. 30.000مجموع مبلغها الصافي الخاضع للضريبة الحد املعفى املحدد في 

 للجزاءات الناتجة عن عدم اإلدالء أو اإلدالء املتأخر باإلقرار املتعلق برقم أعمال املقاول الذاتي األدنىمراجعة الحد  -7

لكون فئة املقاول الذاتي تدخل ضمن سياسة الدولة الرامية إلى االنتقال بهم من القطاع غير املهيكل و حيت أن الغرامة 

الب األحيان تفوق في غفي حالة عدم اإلدالء أو اإلدالء املتأخر باإلقرار املتعلق برقم األعمال املحصل عليه، املطبقة في 

ليص ر املقترح يتوخى تخفيف العبء الضريبي على هذه الفئة من امللزمين. لذا يقترح تقاملبلغ األصلي للضريبة فإن التدبي

 درهم بالنسبة: 200درهم إلى  500الحد األدنى من 
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 للزيادة في حالة عدم اإلدالء أو اإلدالء املتأخر باإلقرار السالف الذكر؛ 

 اصر الناقصة أو املتضاربة تأثير على أساس للغرامة املطبقة على كل إقرار ناقص أو غير كاف، إذا لم يكن للعن

 الضريبة أو تحصيلها.

 بالنسبة للضريبة على القيمة املضافة

 توضيح التدبير املتعلق بتحويل خصم الضريبة على القيمة املضافة في حالة اندماج أو انقسام -1

 مواد أولية وبضائع ومنتجات تامة.: (Stocks)من جميع املخزونات ) (Valeurs d’exploitationتتكون قيم االستغالل 

 .(Actif et Passif)فتشتمل على األصول والخصوم   (Bilan) أما موازنة الشركة

لضريبة اوكقاعدة عامة فإنه في حالة تمركز أو اندماج أو انقسام أو تغيير الشكل القانوني ملؤسسة من املؤسسات فإن 

"أصول أو خصوم" املؤسسة تتحول إلى املؤسسة الجديدة الخاضعة على القيمة املضافة املؤداة بصفة عامة برسم 

للضريبة او إلى املؤسسة الضامة شرط أن تكون مبالغ الضريبة على القيمة املضافة املقيدة في موازنة الشركة مطابقة 

 للمبلغ املبين في عقد االندماج.

الشخص لنفسه من مبنى مخصص للسكن إعادة إدراج الضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه  -2

 الشخص ي وإلغاء املساهمة االجتماعية للتضامن

تخضع حاليا العمليات املتعلقة بما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى مخصص للسكن الشخص ي الذي تفوق 

 متر مربع للمساهمة االجتماعية للتضامن. 300مساحته املغطاة 

عوض الضريبة على القيمة املضافة املترتبة على ما يسلمه  2013ح ينايروقد تم إحداث هذه املساهمة ابتداء من فات

 الشخص لنفسه من مبنى مخصص للسكن الشخص ي التي ألغيت ابتداء من التاريخ املذكور.

إال أنه، منذ إلغاء هذه الضريبة، توقف األشخاص الذين يقومون بتشييد بنايات معدة لسكناهم عن مطالبة مورديهم 

 تير املتعلقة بمواد البناء التي تم اقتناؤها وخدمات األشغال املقدمة من طرف هؤالء املوردين.بمنحهم الفوا

ونتج عن هذا الوضع، إفساح املجال أمام بعض املوردين الخارجين عن القانون لتحرير فواتير وهمية لفائدة أشخاص 

ة ريبة واالستفادة من خصم الضريبآخرين وذلك من أجل تضخيم تكاليفهم وتقليص األساس املفروضة عليه الض

 بغير وجه حق.

ومن أجل محاربة هذه املمارسات، يقترح إلغاء املساهمة االجتماعية للتضامن املترتبة على ما يسلمه الشخص لنفسه 

من مبنى مخصص للسكن الشخص ي وتعويضها بالضريبة على القيمة املضافة املترتبة على هذه العملية مع اإلبقاء 

 متر مربع بالنسبة للسكن الرئيس ي املنجز من طرف األشخاص الذاتيين. 300املساحة املغطاة التي ال تتعدى  على إعفاء

ملاذا تم إدراج نظام خاص للضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى مخصص  -3

 للسكن الشخص ي؟

بنى مخصص للسكن الشخص ي تكتس ي طابعا مختلفا عن إن العمليات املتعلقة بما يسلمه الشخص لنفسه من م

  .باقي العمليات ذات الطابع الصناعي أو الحرفي أو التجاري، كما أن الواقعة املنشأة للضريبة هي إنجاز أشغال البناء

ظام نومن أجل تمييز هذه العمليات عن باقي العمليات األخرى التي تتم بصورة اعتيادية وفي إطار منهي، يقترح إدراج 

خاص بها فيما يتعلق بالضريبة على القيمة املضافة قصد توضيح أكثر للنظام الجبائي املطبق وكذا تبسيط 

 اإلجراءات للمواطن وضمان شفافية أكبر عند تطبيق هذا اإلجراء.

من  هملاذا تم اقتراح اإلقرار السنوي بالنسبة للضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفس -4

 مبنى مخصص للسكن الشخص ي؟

 يقترح فرض اإلقرار السنوي لألسباب التالية:
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إعطاء الوقت الكافي للملزم من أجل تهييئ الوثائق الضرورية و الفاتورات الخاصة بعمليات البناء و هذا يدخل في إطار -

 تبسيط اإلجراءات؛

سنوات أو أكثر، سيحث هذا األمر بعض  3بعد مرور مدة إذا ترك واجب اإلدالء باإلقرار إلى غاية انتهاء األشغال أي -

املقاوالت إلى العودة إلى بيع الفاتورات الوهمية وهو الش يء الذي يصعب حدوثه إذا كان امللزم مجبرا على اإلدالء 

 باإلقرار خالل كل سنة.

ة بالفاتورات امللزم على املطالبسوف تتمكن اإلدارة الضريبية من تتبع عملية البناء منذ بدايتها، الش يء الذي سيشجع -

 في وقتها.

 تعريف "انتهاء األشغال": -5

 على تعريف "انتهاء األشغال". 3°-املكررة أربع مرات  125تنص املادة 

"يعتبر املبنى املخصص للسكن مكتمال عندما تجتمع فيه شروط قابلية السكنى أو االستعمال وعلى أبعد تقدير، عند 

 تسليم رخصة السكن."

والتعاونيات والجمعيات السكنية من إعفاء عمليات بناء السكن  ا تم استثناء الشركات املدنية العقاريةملاذ -6

 متر مربع؟ 300الشخص ي الذي ال تتجاوز مساحته املغطاة 

لوحظ لجوء فئة من هذه املؤسسات إلى بعض املمارسات غير السليمة من أجل التهرب من أداء الضريبة على القيمة 

متر مربع من  300حيث يتم استغالل إعفاء عمليات بناء السكن الشخص ي الذي ال تتجاوز مساحته املغطاة املضافة 

أجل بناء وحدات سكنية تستجيب لشروط اإلعفاء بشكل متكرر قصد تسويقها واالستفادة من اإلعفاء على الرغم 

للربح الش يء الذي يساهم في خلق  من أن هذه العمليات تصبح ذات طابع تجاري وتمكن من تحقيق هوامش معتبرة

 حالة من املنافسة غير الشريفة بين هاته املؤسسات واملنعشين العقاريين.

وقد تم إدراج هذا التدبير لحث هذه املؤسسات على مزيد من الشفافية، مع العلم أنه في حال اقتناءها للمواد أو 

ذين يحررون فاتورات بهذا الشأن، فإن الضريبة على القيمة األشغال الالزمة لعملية البناء من املوردين املهيكلين ال

 املضافة الواجب أداؤها ستصبح شبه منعدمة عن طريق الخصم.

كيف سيتم تطبيق التدبير املتعلق بالضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى  -7

 ل حيز التنفيذ(؟)دخو  2019مخصص للسكن الشخص ي ابتداء من فاتح يناير 

تطبق أحكام التدبير املتعلق بإعادة إدراج الضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من 

مبنى مخصص للسكن الشخص ي على عمليات بناء السكن الشخص ي الذي سلمت في شأنه رخصة البناء ابتداء من 

 .2019فاتح يناير 

فإنها تظل خاضعة للمساهمة االجتماعية  2019مت في شأنها رخصة البناء قبل فاتح يناير أما بالنسبة للبنايات التي سل

 للتضامن.

 هل تم االخذ بعين االعتبار اإلشكاالت القانونية التي كانت مطروحة في الصياغة القديمة؟ -8

 القضائي، بحيث تم تفاديإن الصياغة التي جاءت بها املادة الجديدة، اعتمدت على دراسة ملا أفض ى إليه االجتهاد 

 مجموعة من بؤر الغموض نذكر من بينها:

 تعريف انتهاء األشغال بدقة، -

التمييز بشكل واضح بين العمليات املنجزة بشكل اعتيادي من طرف املهنيين والعمليات العرضية التي ينجزها  -

 األشخاص الذاتيون بمناسبة بناء سكنهم الشخص ي،



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

280 
 

ني يلتزم به املرتفق ابتداء من الشروع في البناء ويتضمن هذا اإلقرار جردا مفصال باملراجع إحداث إقرار سنوي إلكترو-

 املضمنة في الفواتير وفي مقدمتها وسيلة األداء )الشيك، البطاقة البنكية....(.

تصريح لوتجدر اإلشارة كذلك إلى أن مشروع قانون املالية الحالي جاء بتدبير يستكمل فعالية املسطرة الجديدة ل

 درهم كل شهر. 50000درهم في اليوم وفي حدود  5000بعمليات البناء وهو تحديد السقف املسموح بأدائه نقدا وهو 

 بالنسبة لواجبات التسجيل والتمبر

 إعفاء مخالصات مبيعات األدوية في الصيدليات من واجب التمبر على املخالصات -1

على مبرر اجتماعي يتجلى في الدور الحيوي لألدوية، حيث أن  الصيدلياتيستند إعفاء مخالصات مبيعات األدوية في 

سيستفيد منه الزبون وليس هذا اإلعفاء مع اإلشارة أن ،  إخضاعها لواجب التمبر سيؤدي إلى غالئها في الصيدليات

 الصيدلي.

 توضيح وعاء واجب التمبر على إعالنات اإلشهار -2

اإلعالنات اإلشهارية ليشمل كافة اإلعالنات اإلشهارية التي تبث عبر الشاشات تم توسيع مجال تطبيق واجب التمبر على 

 اإللكترونية كيفما كان نوعها بما فيها اإلشهارات التي تبث على األنترنيت.

الها إعالنات اإلشهار. أما طبيعة إيص لتقاطوتجدر اإلشارة أن الذي تغير في النص هو طبيعة الشاشة التي يتم عبرها ا

على تقنية د تعتمطرأ أي تغيير على النص األصلي، بحيث ظلت إعالنات اإلشهار الخاضعة لواجب التمبر هي التي فلم ي

 البث.

وبما أنه تم االحتفاظ في النص األصلي بعبارة " البث" فالذي تغير هو عدم االقتصار على البث التلفزي التماثلي 

على الشاشات األخرى التي تعتمد على تقنية البث  واالنتقال كذلك إلى البث» «Analogiqueالكالسيكي 

 عبر األنترنيت. «Numérique» الرقمي

ومن باب التوضيح تم التنصيص على استثناء اإلعالنات اإلشهارية على اللوحات العادية الثابتة واملتحركة بما فيها 

 من مجال تطبيق واجب التمبر املذكور. «Bannière» رايات التمرير

 التأمين من واجبات التسجيل إعفاء عقود -3

تبعا للمقترح املتعلق بإدماج الرسم على عقود التأمين في املدونة العامة للضرائب، تم ترحيل املقتضيات املتعلقة 

مع  280من امللحق الثاني من املرسوم املنظم للرسم املذكور إلى مادة جديدة  Iبنطاق تطبيق هذا الرسم من البند 

اإلشارة أن هذا البند كان ينص على أنه عندما تخضع " عقود التأمين التي تبرمها مقاوالت التامين لرسم التأمين 

إن  –لعقود ويتم تسجيل ا يستغنى بالرسم اآلنف الذكر عن واجبات التسجيل والتمبر والضريبة على القيمة املضافة.

 مجانا مقابل أداء الرسم املشار إليه أعاله. –طلب 

و من أجل األخذ بعين االعتبار متطلبات املالءمة مع مقتضيات املدونة العامة للضرائب، تم حذف هذا اإلعفاء من 

غرار اإلعفاء من الضريبة  املتعلقة باإلعفاءات من واجبات التسجيل على 129و التنصيص عليه في املادة  280املادة 

من املدونة  250VI -  -15°و  3°-ألف – I -91على القيمة املضافة وواجبات التمبر املنصوص عليه حاليا في املادتين 

 العامة للضرائب.

 التأمين املؤقت في حالة الوفاة املكتتب لفائدة املؤسسات املقرضة -4

يتضمن مقترحا بإخضاع عمليات التأمين املؤقت في حالة الوفاة املكتتبة لفائدة  2019إن مشروع قانون املالية 

 _مع تخصيص حصيلته كليا لفائدة صندوق دعم التماسك االجتماعي. %10املؤسسات املقرضة للرسم بنسبة 

 تقادم الواجبات املستحقة فيما يخص الرسم على عقود التامين 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

281 
 

ة مع التدبير املتعلق بإدراج الرسم على عقود التأمين باملدونة العامة للضرائب، تم ترحيل األحكام الخاصة للمالءم

 من املدونة السالفة الذكر. 232بآجال تقادم هذا الرسم إلى بند جديد في املادة 

لتقادم من بسنوات مالية طالها اويتعلق االمر باألجل املخول لإلدارة ملراقبة صحة مبلغ دين الرسم املستنزل واملتعلق  

 الرسوم املستحقة عن سنة مالية غير متقادمة، والتي كان معموال بها بموجب النص املنظم لهذا الرسم.

 :7املادة  ناقشةملخص م

تم التساؤل عن املقصود بكملة مؤسسة، هل على مستوى الرقم الضريبي الباتانتا، أو على مستوى قيامها بأعمال دون 

 يمكن له أن يعمل دون الحاجة إلى موطن ضريبي. ، ، سيما وأن هذا األخير (مكتب الدراسات مثال)الحاجة إلى املوطن، 

ع افتراضيا عبر األنترنت، وما عالقة هذا اإلجراء مأنشطتها تي تزاول كما تم التساؤل عن كيفية التعامل مع األنشطة ال

 تحفيز االستثمار.

متسائال عن  ،بالنسبة ملداخيل الدولة %10تمثل  ،أن املؤسسات املعنية بهذا املقتض ى ،الأحظ أحد السادة النواب

، واملداخيل املستقبلية، 2018ة رقم مداخيل الدولة من هذه النسبة خالل السنوات الفارطة، وكذا التوقعات لسن

 وما الهدف من هذا التدبير، هل هو هدف اقتصادي أم مالي للزيادة من موارد الدولة؟

طلب توضيح بخصوص تأثير هذا اإلجراء على القطب املالي لجهة الدار  إلىالسادة النواب السيدات و وانتقل جانب من 

 لجهة عبارة عن شركات قابضة .البيضاء، مع العلم أن الشركات املستقطبة بهذه ا

 ،واالزدواج الضريبي. ومطابقة القانون الضريبي املغربي، وتساءل جانب آخر عن عالقة هذا التدبير مع التبادل الحر 

 مع التدابير الجبائية الدولية، وكذلك مع "الالئحة الرمادية".

 ،من مدونة الضرائب III 2هو حذف مراكز التنسيق من املادة  ،وأشار أحد السادة النواب إلى أن هدف هذا اإلجراء

حتى  % 10إلزالة نسبة  IV 8بالطريقة العادية، لذا وجب حذف املادة  ،وإخضاع هذه املراكز للضريبة على الشركات

 نفس الضريبة املطبقة على الشركات، وتساءل جانب من السيدات والسادة النواب عن ،تطبق على مراكز التنسيق

فروع داخل  لهذه األخيرةوهل  ،أو العكس ،املقر االجتماعي لهذه الشركات هل توجد داخل أرض الوطن أم خارجه

رة العامة األخيرة من طرف اإلداارج البالد؟ كيف يتم مراقبة هذه املغرب فحسب؟ هل تؤدي الضرائب داخل وخ

ل أرقام وال تسج ،الها داخل املغرب، بل تقدم خدماتال تستثمر أمو  ،تمت اإلشارة إلى أن هذه الشركاتللضرائب؟ وكما 

 مع التساؤل ما هي النسبة املصدرة للخارج؟،أصال  منها وبالتالي لن يتم استخالص الضريبة ،مبيعات

سوف لن  ،من مخصصات االهتالك % 50إلى أن إجراء أن فريقه نبه في السنة املاضية،  إلى ،أحد السادة النواب أبرز 

 ،خالل الثالثة سنوات األولى % 100يجب التدرج من  الجبائية تؤدي إلى نتيجة، موضحا أنه إذا أردنا تحقيق العدالة

داخل الثالثة سنوات الثالثة، وتساءل نائب آخر عن إجراء السعرين الواردين  % 80و في الثالثة سنوات الثانية، % 92و

وتأثيره على عائدات الضريبة على  ،رر بالنسبة لهيئة التوظيف الجماعي، وكذلك التخفيض الذي تق6في املادة 

ق تلزم جميع الشركات التي تزاول نشاطها باملناطل في إطار محاربة التملص الضريبي، الشركات، وأوضح أن جميع الدو 

ر ما نص قانوني، بقد بموجب ،ال يتعلق باالمتيازات املقررةنون العام، مبرزا أن اإلشكال هنا، الخضوع للقابالحرة 

 الحل بالنسبة لهذه الشركات؟االتفاقيات الدولية، متساءال ما يطرح بالنسبة لالمتيازات املقررة بموجب 

كما تم التنويه  ،وثمن أحد السادة النواب اإلجراء املتعلق بالبنوك الحرة، موضحا أن اإلعفاء هو إجراء شجاع

 والتي تستفيد ملدة معينة وحسب ظرفية معينة. ،العقاري نعاش املتعلقة بقطاع اإل باالستثناءات

املتعلق باإلعفاءات الدائمة من الضريبة  2وج البند  1النواب بتوضيح استفادة فئة من ج البند  وطالبت أحد السيدات

تماده هذه ، وما هو أساس اعمتسائلة ما هي تكلفة هذا اإلجراء،  2018املحجوزة في املنبع، والتغيير الذي عرفته سنة 

 السنة؟
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وبخصوص املقتضيات املتعلقةب اإلعفاءات املؤقتة من الضريبة وفرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة واملتعلق 

جيم أدناه والتي خضعت للضريبة  II – 19باملستغالت الفالحية الخاضعة للضريبة من السعر املنصوص عليه في املادة 

رهم، تساءلت السيدة النائب عن الحصيلة املتعلقة بهذا اإلجراء، مليون د 35( والتي تفوق أربحاها 2014-2015)

( 2017-2016مليون درهم، التي خضعت للضريبة  20وكذلك األمر بالنسبة للمستغالت الفالحية التي يفوق أربحاها 

شيرة أن ، م2018مليون درهم، والتي خضعت للضريبة سنة  10الفالحية التي تفوق أربحاها  تم ما يتعلق باملستغالت

للضريبة كذلك، متسائلة عن  2020ستخضع ابتداء من سنة  ،مليون درهم 5املستغالت الفالحية التي تفوق أرباحها 

 املستغالت الفالحية املعنية بهذه الضريبة، وكذلك عن املداخيل التي حصلت عليها الدولة في إطار هذا اإلجراء.نوع 

 امطالبسيكون للجميع مناسبة لدراسة سياسة األبناك الحرة، املادة، دراسة هذه ادة النواب إلى أن أشار أحد الس

 بتقديم حصيلة هذه التجربة، واألهداف .

وهو كذلك مطلب اقتصادي أيضا، حيث  ،أن تطبيق األسعار التصاعدية هو قرار تحفيزي أحد السادة النواب واعتبر 

، ولكن عندما تصل ملستوى من النضج  %10تخضع لضريبة بنسبة  ،وفي بداية نشاطها ،أنه حينما تكون الشركة فتية

 وتساءل كيف تفسر الحكومة اختالف األسعار بالنسبة لنفس املجال؟ ،تصبح الضريبة كمسهامة تضامنية ،والتوسع

ي فهي بمتابة مبادرة واجتهاد هامين، من أجل ضخ مداخيل أكثر  ،أحد السادة النواب أن مقتضيات هذه املادة وأبرز 

وهل هي محسوبة داخل  كن للحكومة مراقبة العملة الصعبة؟كيف يم ،صندوق الدولة، وتساءل في هذا املجال

 امليزانية العامة للدولة؟

حول إلغاء ،  2018و 2017تم التساؤل ماذا تغير ما بين  ،بخصوص االستثناء املمنوح لهيئة التوظيف الجماعي

، يعد زيادة في النفقات 2019ن هذا املقتض ى الوارد في مشروع قانون املالية االستثناء املمنوح لهذه الهيئات؟ مع أ

 الجبائية.

وبخصوص األبناك الحرة تم التساؤل عن انعكاس التعديل الذي طرأ على القطب املالي للدار البيضاء. وهل هو تشجيع 

ارتكز هذا التشجيع على جهة الدار  منابيمنطقة حرة، بجميع الجهات  12لها، مع اإلشارة إلى أن الحكومة تعهدت بخلق 

وربما في األشهر القادمة منطقة طنجة، واعتبر أحد السادة النواب أن هذا التعديل ال يخدم مصلحة فقط البيضاء 

 االستثمار.

وأشار نائب آخر إلى أن إخضاع األبناك الحرة للنظام الضريبي العام ش يء إيجابي، وسيخفف من ضغط دول منظمة 

االقتصادي والتنمية، والذين انتقدوا مرارا سياسة  املغرب في تطوير املناطق الحرة، كما أن اإلجراء املقترح التعاون 

 سيعطي جوا من التنافسية الشريفة بين األبناك.

 وبالتالي فإن التعديل املقترح يتسم بالشجاعة.، أحد السيدات النواب أن املدارس الحرة لها هامش ربحي كبير  وأفادت

شديد على توضيح أهداف هذه جانب من السيدات والسادة النواب املقتض ى الوارد في هذه املادة مع الت نثم

وضرورة خضوعها للمراقب املحاسباتي، وطالب أحد السادة النواب بعدم التسرع في إخراج املرسوم  تاالجمعي

از  مشاريع ذات مصلحة عامة. وذلك الئحة الجمعيات التي أبرمت اتفاقية "شراكة مع الدولة" بهدف إنجإحصاء و 

للتمكن من حماية املجتمع وأموال الهبات وأموال الدولة مستدركا أنه آن األوان إلخراج قانون منظم للعمل الخيري. 

يخص التكاليف القابلة للخصم، والتي تضم  ،أعاله 10أن اإلجراء الذي جاء في املادة  ،وأبرزت إحدى السيدات النواب

حددة بمرسوم، مطالبة بإشراك البرملان في معرفة الئحة الجمعيات املعنية. ومعايير تحديدها حسب الجمعيات امل

ويحارب باب الغش الضريبي، متسائلة ما هي الضمانات  ،املرسوم ، موضحة أن فريقها يشجع باب العمل اإلحساني

 .وضاربا على أيدي املتملصين الضريبيين ،التي تجعل املرسوم مفيدا للمجتمع
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وتساءل نائب آخر عن ماهية النفقات الجبائية التي تهم الجمعيات الحاصلة على النفع العام، وكذا العائد الضريبي 

 وهل ستبقى مفتوحة؟ ،املتعلق بها، وما هو سقف الهبات املمنوحة من طرف الشركات للجمعيات

من  صدر ة والتي تمنع الهبات ذات امل،باألخذ بعين االعتبار مذكرة وزارة الداخلي ،وطالبت إحدى السيدات النواب

صبحت أواملجالس اإلقليمية للجمعيات )السرطان، القصور الكلوي، دار الفتاة(، والتي  الجماعات الترابية والجهات

 تعاني من اإلفالس، رغم أنها قامت بحل إشكاالت اجتماعي وصحية كثيرة.

يتجاوب مع خطاب جاللة امللك في افتتاح الدورة  التشريعية  ،السادة النواب إلى القول بان هذا املقتض ىوانتقل أحد 

ابلة ق األول تكاليف قيع املساعدات التضامنية، ومنه الشاألخيرة، حيث أكد جاللته على تبسيط املساطر لتشج

د تحدي نة، وكذلك خصمها أوال تمللخصم بالنسبة للشركات، حيث يرخص للشركة تقديم الدعم لجمعية معي

هو الشفافية في منح صفة املنفعة العامة، ومنه  ،واعتبر السيد النائب أن اإلشكال الحقيقي ،بمرسوم تاالجمعي

شفافية وضع املسطرة وشروطها، مطالبا بفصل دعم العمل الجمعوي والتضامني عن الدولة، وتساءلت أحد 

تساهم في االقتصاد التضامني. وأشار أحد السادة النواب إلى أن مشكل العمل التعاونيات التي  عنالسيدات النواب 

مناديا بالشفافية في دفتر تحمالت هذه األخيرة للتأكد من جديتها،  تااملغرب هو عدم نجاعة بعض الجمعي الخيري في

إشكاال  ، وبهذا سيحدثبخالف ضريبي مشيرا إلى أنه هو خالف سياس ي مغلفوأبرز نائب آخر مشكل الجمعيات ببالدنا 

 .حول التعديالت املقترحة في التصويت بين األغلبية

ئب بخصوص الهبات املمنوحة بأنه من غير املنطقي أن تعفى الشركات من الضراوأوضحت أحد السيدات النواب، 

لترافع ات اولة عن إنجازها أحيانا كجمعيدالجمعيات التي تقوم بمهام تعجز الللضريبة  ، في حين تخضع تاللجمعي

تم  ،ؤالتوباإلضافة إلى هذه التساوالتنموي في العالم القروي.  ،الحقوقي التي تقوم بعمل جبار على املستوى الثقافي

 حول الضريبة على الشركات على النحو التالي: االستفساراتطرح العديد من 

 إلغاء النظام الجبائي الهاص بمراكز التنسيق-

 معنى كلمة املؤسسات-

 هذا التدبير على شركات القطب املالي للدار البيضاء.  تأثير -

على الحاصالت املوزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري لفائدة الشركات  % 50تطبيق تخفيض -

 الخاضعة للضريبة على الشركات.

 إلغاء النظام الجبائي للبنوك الحرة والنظام الجبائي للشركات القابضة الحرة.-

 لتدبير على االمتيازات الجبائية املخولة للمناطق الحرة للتصديرأثر هذا ا-

 خصم الهبات املمنوحة لفائدة بعض الجمعيات.-

درهم  5000التخفيض من سقف التكاليف القابلة للخصم املدفوعة نقدا بالنسبة للمعاملتا املنجزة بين املهنيين إلى 

 شهر وعن كل مورد. درهم عن كل 50.000عن كل يوم وعن كل مورد وفي حدود 

 مراجعة جدول الضريبة على الشركات.-

إخضاع املؤسسات التعليمية ألسعار الجدول التصاعدي واستثناؤها من املؤسسات املستفيدة من اإلعفاء -

 الخماس ي.

 ءبالنسبة للمنشآت التي تصرح بحصيلة فيها عجز ابتدا % 0,75إلى  % 0,50الرفع من سعر الحد األدنى للضريبة من -

 من السنة الرابعة من العجز

 تحسين النظام الجبائي املتعلق بأثمان التحويل-

 إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن املترتبة على األرباح.-
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 عدم إمكانية مبلغ املساهمة من األساس املفروضة عليه الضريبة.-

بقا شركات املستحقة في املغرب، طتكريس مبدأ استنزال الضريبة التي تم تحملها في الخارج من الضريبة على ال-

 لالتفاقيات الجبائية الهادفة إلى تجنب االزدواج الضريبي.

 وبخصوص الضريبة على الدخل تم بسط العديد من األسئلة التالية:

 توسيع الئحة النفقات التي يتم تقييمها عند دراسة الوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة-

وي حقوق املوظفين املدنيين والعسكريين واألعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية إعفاء رصيد الوفاة املمنوح لذ-

 واملؤسسات العمومية .

 إعفاء األجر  والتعويضات املمنوحة للمجندين في الخدمة العسكرية-

 تغيير نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية-

 من ثمن تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه على وجه سكناه الرئيسية. % 3تطبيق الحد األدنى املحدد في -

اإلعفاء من اإلدالء باإلقرار السنوي بمجموع الدخل بالنسبة للمتقاعدين املتوفرين على أكثر من معاش، ال يتجاوز -

 مجموع مبلغها الصافي الحد املعفى.

 دالء أو اإلدالء املتأخر باإلقرار املتعلق برقم أعمال املقاولة الذاتي.مراجعة الحد األدنى للجزاءات الناتجة عن عدم اإل -

 وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة املضافة تم طرح األسئلة التالية:

 توضيح التدبير املتعلق بتحويل خصم الضريبة على القيمة املضافة في حالة اندماج أو انقسام-

فة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى مخصص للسكن إعادة إدراج الضريبة على القيمة املضا-

 الشخص ي وإلغاء املساهمة االجتماعية للتضامن.

ملاذا تم إدراج نظام خاص للضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفس من مبنى مخصص -

 للسكن الشخص ي.

على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من  ملاذا تم اقتراح اإلقرار السنوي بالنسبة للضريبة-

 مبنى مخصص للسكن الشخص ي.

 تعريف "انتهاء األشغال".-

ملاذا تم استثناء الشركات املدنية العقارية والتعاونيات والجمعيات السكنية من إعفاء عمليتا بناء السكن الشخص ي -

 متر مربع؟ 300الذي ال تتجاوز مسحته املغطاة 

كيف سيتم تطبيق التدبير املتعلق بالضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى -

 )دخول حيز التنفيذ(؟ 2019مخصص للسكن الشخص ي ابتداء من فاتح يناير 

 هل تم األخذ بعين االعتبار اإلشكاالت القانونية التي كانت مطروحة في الصياغة القديمة؟-

 اجب التسجيل والتمبر طرحت األسئلة التالية:وبخصوص و 

 إعفاء مخاصالت مبيعات األدوية في الصيدليات من واجب التمبر على املخالصات-

 توضيح وعاء واجب التمبر على إعالنات اإلشهار-

 إعفاء عقود التأمين من واجبات التسجيل-

 ضةالتأمين املؤقت في حالة الوفاة الكمتتب لفائدة املؤسسات املقر -

 تقادم الواجبات املستحقة فيما يخص الرسم على عقود التأمين. -

املتعلقة  2019من مشروع قانون املالية لسنة  7حول التساؤالت املثارة في إطار مناقشة املادة  جواب الحكومةملخص 

 باملدونة العامة للضرائب
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I. بالنسبة للضريبة على الشركات 

 التنسيقإلغاء النظام الجبائي الخاص بمراكز  -11

مركزا، وإخضاعها  125يهدف التدبير املقترح إلى نسخ النظام االستثنائي الخاص بمراكز التنسيق، والتي يبلغ عددها 

للضريبة على الشركات وفق قواعد النظام العادي على غرار ما هو معمول به بالنسبة لباقي املؤسسات التابعة 

 للشركات غير املقيمة.

فرع أو مؤسسة شركة أو مجموعة دولية يوجد مقرها بالخارج وتزاول لفائدة الشركة أو  يراد بمراكز التنسيق كل

 املجموعة املذكورة وحدها مهام إدارة أو التسيير أو التنسيق أو املراقبة.

من مجموع نفقات تسييرها.  %10يساوي األساس املفروضة عليه الضريبة فيما يخص مراكز التنسيق نسبة قدرها 

 ذا األساس، إن اقتض ى الحال، حصيلة العمليات غير الجارية.وتضاف إلى ه

 :معنى كلمة املؤسسات 

إن مفهوم مؤسسات الشركات غير املقيمة الخاضعة للضريبة باملغرب تحدده االتفاقيات الجبائية لتفادي االزدواج 

يات بناء أو تركيب تتعدى أو أنشطة دائمة باملغرب أو عمل أو منشآت تابعة إما فروع مقيمة باملغرب الضريبي وهي

 أشهر حسب كل اتفاقية. 12أشهر أو  6مدتها 

 :تأثير هذا التدبير على شركات القطب املالي للدار البيضاء 

 ال يهم هذا التدبير شركات القطب املالي للدار البيضاء ولن يكون له أي تأثير على هذا القطب.

على الحاصالت املوزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري لفائدة الشركات  %50تطبيق تخفيض  -12

  الخاضعة للضريبة على الشركات

يهدف التدبير املقترح إلى تحسين النظام الجبائي الخاص بهيئات التوظيف الجماعي العقاري من أجل خلق مناخ مالئم 

على األرباح املوزعة على الشركات املساهمة من  50%ة للنهوض بهذا القطاع وذلك من خالل إحداث تخفيض بنسب

 قبل هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

لإلشارة فإن رقم أعمال هيئات التوظيف الجماعي العقاري يتكون أساسا من مداخيل كراء العقارات دون أن تؤدي 

ق قواعد ض عليها الضريبة لديهم وفعليها أي ضريبة نظرا للشفافية املخولة لها والتي توزع على املستثمرين لتفر 

 النظام العام، كما هو معمول به حاليا في جميع الدول التي اعتمدت نظام الشفافية الجبائية لهذه الهيئات. 

غير أن الفاعلين االقتصادين يعتبرون أن النظام الجبائي الحالي غير محفز لهذه الهيئات خصوصا في املراحل األولى 

نظرا الرتفاع الكلفة الجبائية املترتبة عنه )عدم إمكانية خصم اإلهتالكات املترتبة عن األصول( النطالقها باملغرب 

مقارنة مع النظام العادي املطبق على الشركات التي تزاول نفس نشاط كراء العقارات ذات الطابع املنهي، مع العلم أن 

 أشهر. هذه الهيئات تستفيد من إمكانية إعادة تقييم عقاراتها كل ستة 

 إلغاء النظام الجبائي للبنوك الحرة والنظام الجبائي للشركات القابضة الحرة -13

ستصبح البنوك الحرة والشركات القابضة الحرة خاضعة للضريبة وفق قواعد النظام العام. ويندرج هذين التدبيرين 

 في إطار محاربة األنظمة االستثنائية وعقلنة النفقات الجبائية.

  على االمتيازات الجبائية املخولة للمناطق الحرة للتصدير: أثر هذا التدبير 

إن حذف األنظمة الجبائية املخولة للبنوك الحرة والشركات القابضة الحرة ال عالقة له باالمتيازات الجبائية املخولة 

 للمناطق الحرة للتصدير ولن يترتب عنه أي أثر على االلتزامات التعاقدية واتفاقيات االستثمار.

 م الهبات املمنوحة لفائدة بعض الجمعياتخص -14
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للتذكير فإن املدونة العامة للضرائب تنص حاليا على إمكانية خصم جميع الهبات املمنوحة للجمعيات املعترف لها 

 بصفة املنفعة العامة.

تي أبرمت ليهدف التدبير املقترح إلى توسيع إمكانية هذا الخصم لتشمل كذلك الجمعيات املحددة الئحتها بمرسوم وا

اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات السامية الواردة في 

 املتعلقة بالنهوض باألوضاع االجتماعية. 2018خطاب العرش لسنة 

ي باب التهرب الضريبلإلشارة فإن إمكانية خصم الهبات املمنوحة إلى جميع الجمعيات دون أي شرط من شأنه فتح 

وتقليص الحصيلة الخاضعة للضريبة وتراجع مداخيل الخزينة باإلضافة إلى صعوبة تتبع ومراقبة مآل وآثار هذه 

 الهبات.

 5 000التخفيض من سقف التكاليف القابلة للخصم املدفوعة نقدا بالنسبة للمعامالت املنجزة بين املهنيين إلى  -15

 درهم عن كل شهر وعن كل مورد 50.000ي حدود درهم عن كل يوم وعن كل مورد وف

تنص املدونة العامة للضرائب حاليا على أن النفقات التي تم تسديدها نقدا ال تخصم على املستوى الضريبي إال في 

 درهم عن كل شهر وعن كل مورد.  100.000درهم عن كل يوم وعن كل مورد وفي حدود  10 000حدود 

في إطار مواصلة مكافحة القطاع غير املهيكل وبعض ممارسات التملص الضريبي، يقترح التنصيص على املستوى 

والنفقات املدفوعة نقدا، بالنسبة للمعامالت املنجزة من طرف املهنيين الخاضعين  التكاليفالجبائي على عدم خصم 

 عاله. لنظام املحاسبة، وبالتالي حذف أسقف التسديد املشار إليها أ

ولقد تم الحرص على أال يطبق هذا التدبير على املعامالت املتعلقة بالحيوانات الحية واملنتجات الفالحية غير املحولة 

 باستثناء تلك املنجزة بين التجار.

ويعتبر هذا التخفيض كخطوة تمهيدية في أفق تطوير وتعميم وسائل األداء االلكتروني الحديثة التي تمكن من تتبع 

 اقبة املعامالت التجارية واملالية.ومر 

 مراجعة جدول الضريبة على الشركات  -16

درهم ويقل عن  300.000( بالنسبة لشطر األرباح الذي يفوق %17.50لقد تم اعتماد السعر التصاعدي الجديد )

على  وتحفيزها %20درهم في إطار تحقيق العدالة الجبائية وتشجيع الشركات الخاضعة حاليا لسعر  1.000.000

االستثمار وخلق فرص الشغل كما يندرج في إطار توحيد نظام أسعار هذه الضريبة وتبسيطه من خالل اعتبار 

 األسعار التصاعدية هي األصل والتمهيد إلصالح شمولي لنظام الضريبة على الشركات.

 ن م إخضاع املؤسسات التعليمية ألسعار الجدول التصاعدي واستثناؤها من املؤسسات املستفيدة

 االعفاء الخماس ي

سنوات  5خالل  %17,50تستفيد حاليا املؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين املنهي من تطبيق السعر النوعي بنسبة 

 األولى من بداية النشاط املنهي ويطبق عليها السعر العادي بعد انصرام هذه املدة.

وعدد  122هو  %17,50تطبيق السعر النوعي بنسبة عدد املؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين املنهي املستفيدة من 

 .1740املؤسسات الخاضعة للسعر العادي بعد انقضاء مدة االستفادة من السعر النوعي السالف الذكر هو 

وبالتالي فإن األثر املالي املترتب على إدراج هذا القطاع ضمن املقاوالت الخاضعة للضريبة حسب قواعد النظام العام 

 األهمية.قليل 

بالنسبة للمنشآت التي تصرح بحصيلة فيها عجز ابتداء  %0,75إلى  %0,50للضريبة من  األدنى الحد من سعر الرفع -17

 من السنة الرابعة من العجز
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من أجل محاربة املمارسات غير السليمة املتعلقة بالتصريح الدائم بالعجز والتي أصبحت شائعة، يقترح لضمان 

 العدالة الجبائية:

برسم كل سنة محاسبية فيها عجز أو تنتج عنها ضريبة على  %0,75إلى  %0,50للضريبة من  األدنى الرفع من الحد -

 للضريبة املذكور بعد مدة اإلعفاء السالف الذكر؛ األدنى الشركات أو ضريبة على الدخل أقل من الحد

تنص على تحمل الفارق بين  الدولة مع بالنسبة للشركات التي أبرمت اتفاقية %0,50واإلبقاء على تطبيق سعر -

 الضريبة على الشركات املستحقة ومبلغ الحد األدنى للضريبة املؤدى.

 التحويل تحسين النظام الجبائي املتعلق بأثمان -18

تبعية مع منشآت  التي لها عالقة تطلب من املنشآت املغربية تنص املدونة العامة للضرائب حاليا على حق اإلدارة في أن

 تربط هذه املنشآت وكذا طرق تحديد ة، اإلدالء ببعض املعلومات والوثائق املتعلقة بالعالقات والعمليات التيأجنبي

 املغرب. خارج الخاصة باملنشآت املتواجدة الضريبة وأنظمة فرض التحويل املعتمدة من قبلها أثمان

بعية مباشرة املنشآت التي لها عالقة تإلزامية ا بهدف تعزيز املراقبة الجبائية على أثمان التحويل، يقترح التنصيص على

املغرب بوضع رهن إشارة اإلدارة الضريبية وثائق مطابقة للمعايير الدولية  خارج أو غير مباشرة مع منشآت متواجدة

  .تمكن من توضيح سياسة هذه املنشآت في تحديد أثمان التحويل، حسب كيفيات محددة بنص تنظيمي

 األرباح على للتضامن املترتبة يةاجتماع إحداث مساهمة -19

على األرباح، تدفعها الشركات الخاضعة للضريبة على إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن يهدف التدبير املقترح إلى 

 ( درهم.40.000.000أو يفوق أربعين مليون )مبلغها  يساوي أرباحا الشركات التي تحقق 

على أساس مبلغ  %2,5بسعر نسبي محدد في  2020و 2019هذه املساهمة على الشركات املعنية برسم سنتي وستطبق 

 األرباح الصافية املعتمد الحتساب الضريبة على الشركات.

 :عدم إمكانية خصم مبلغ املساهمة من األساس املفروضة عليه الضريبة 

 الضريبة على الشركات لألسباب التالية: ال يمكن خصم مبلغ املساهمة من األساس املفروضة عليه

ألن الخصم سيؤدي إلى نقصان مبلغ املساهمة من مبلغ الضريبة على الشركات وبالتالي عدم املساهمة  -

 الفعلية؛

 ألن الهدف هو أداء مساهمة إضافية زيادة على مبلغ الضريبة على الشركات العادي. -

الخارج من الضريبة على الشركات املستحقة في املغرب، طبقا  تكريس مبدأ استنزال الضريبة التي تم تحملها في -20

 لالتفاقيات الجبائية الهادفة إلى تجنب االزدواج الضريبي

إن املدونة العامة للضرائب ال تنص حاليا على قاعدة الستنزال الضريبة املؤداة في الخارج من الضريبة على الشركات 

 ضريبي بالنسبة للشركات املغربية التي تستثمر في الخارج.املستحقة باملغرب مما يخلق حاالت ازدواج 

من أجل ضمان العدالة الجبائية، وكما هو الشأن بالنسبة للنظام الجبائي املخصص للدخول ذات املنشأ األجنبي 

املحققة من طرف األشخاص الذاتيين، يقترح إدراج قاعدة مماثلة تمكن الشركات املغربية التي تقوم بعمليات في 

لخارج من إمكانية استنزال الضريبة التي تم تحملها في الخارج من مبلغ الضريبة على الشركات املستحقة باملغرب، ا

 بالدخول األجنبية. املتعلق الضريبة هذه كسر حدود وذلك في

 ويتوقف االستنزال املشار إليه أعاله، على إدالء الخاضع للضريبة بشهادة من إدارة الضرائب األجنبية.

II. بالنسبة للضريبة على الدخل 

 توسيع الئحة النفقات التي يتم تقييمها عند دراسة الوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة -8
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تهدف مسطرة فحص الوضعية الضريبية الخاصة للملزم إلى التأكد من مدى صحة اإلقرار بمجموع الدخل املدلى 

درهم. وقد تم حصر  120.000عندما يتجاوز مبلغها به من طرف الخاضع للضريبة، بالنظر إلى نفقاته الشخصية 

النفقات املعنية بهذه املسطرة على مستوى املدونة العامة للضرائب.وبهذا الخصوص، يقترح توسيع الئحة 

النفقات السالفة الذكر لتشمل كل النفقات ذات طابع شخص ي، التي يتحملها الخاضع للضريبة لفائدته أو 

 لهم وذلك في إطار تقوية وسائل الفحص املتعلقة بتقييم نفقات األشخاص الذاتيين.لفائدة األشخاص الذين يعو 

وال يمكن حصر هذه النفقات ذات الطابع الشخص ي لتعددها وتنوعها وكذا تطورها، خاصة تلك املتعلقة بالرفاه 

(luxe.) 

التابعين للدولة املمنوح لذوي حقوق املوظفين املدنيين والعسكريين واألعوان  الوفاة إعفاء رصيد -9

 والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية

لذوي حقوق املوظفين  (1999فبراير )فاتح1419 شوال من 14 في الصادر 2.98.500تخول مقتضيات املرسوم رقم 

املدنيين والعسكريين واألعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية املتوفين في طور العمل، 

الحق في االستفادة من رصيد الوفاة. ويخضع هذا الرصيد من الناحية الجبائية للضريبة على الدخل، في حين 

 تعفى منح الوفاة املصروفة في هذا اإلطار بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالضمان االجتماعي.

ح لذوي حقوق مستخدمي القطاعين الخاص في إطار تطبيق نفس املعاملة الضريبية على رصيد الوفاة املمنو 

والعام، يقترح إعفاء الرصيد املدفوع عمال باملرسوم السالف الذكر، بغض النظر عن اإلطار العام أو الخاص 

 للمشغل.

 إعفاء األجر والتعويضات املمنوحة للمجندين في الخدمة العسكرية -10

جندين في هذا اإلطار أجرا وتعويضات، تم إعفاءها املتعلق بالخدمة العسكرية للم 44.18يمنح مشروع قانون رقم 

بموجبه من كل اقتطاع ضريبي.إال أنه حسب األحكام الجبائية الحالية، يعد هذا األجر والتعويضات من قبيل 

املكافآت والتعويضات العرضية أو غير العرضية املدفوعة ألشخاص ال ينتمون ملستخدمي املشغل الدائمين، 

.وعليه، في إطار تفعيل مقتضيات مشروع القانون 30الدخل برسم دخول األجور بسعر % خاضعة للضريبة على 

السالف الذكر، يقترح إدراج هذا األجر والتعويضات ضمن دخول األجور املعفاة من الضريبة على  44.18رقم 

 الدخل.

 تغيير نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية -11

من مبلغها اإلجمالي وذلك  %40ألسعار الضريبة على الدخل بعد تطبيق تخفيض نسبته تخضع الدخول العقارية 

بناء على إقرار. إال أنه تبين أن مساهمة هذه الضريبة برسم هذه الدخول في مداخيل الخزينة، تبقى غير كافية 

.من أجل ر برسم هذه الدخول لكون العديد من امللزمين ال يقومون بالتزاماتهم الضريبية املتعلقة باإلدالء باإلقرا

 :تبسيط وترشيد تسيير هذه الضريبة، يقترح تغيير نظام فرض الضريبة املطبق على هذا النوع من الدخول كما يلي

   يطبق على املبلغ اإلجمالي لإليجارات؛%15إحداث حجز في املنبع بسعر إبرائي نسبته ، 

  املطبق حاليا؛ %40حذف التخفيض بسعر 

  ت املدفوعة من طرف األشخاص االعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص وكذا إخضاع اإليجارا

األشخاص الذاتيين املحددة دخولهم املهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية 

ذه طرف هاملبسطة ألشخاص ذاتيين، للضريبة على الدخل عن طريق الحجز في املنبع لفائدة الخزينة من 

 الهيئات؛
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  إمكانية إيداع طلب من طرف املستفيد من الدخول الكرائية، الختيار الخضوع للضريبة عن طريق وضع اإلقرار

  السنوي عوض االقتطاع من املنبع من طرف األشخاص االعتباريين الخاضعين للقانون العام

  بة على الدخل عن طريق األداء إخضاع اإليجارات املدفوعة من طرف شخص ذاتي لشخص ذاتي أخر للضري

 وذلك بناء على إقرار مبسط؛ %15التلقائي، لسعر إبرائي نسبته 

  درهم. 30.000إلعفاء الدخول العقارية التي ال يتجاوز مبلغها اإلجمالي السنوي  إحداث حد 

جديدة تهم  وقد استوجب هذا املقترح، تتميم مجموعة من مواد املدونة العامة للضرائب، والتنصيص على مواد

 االحكام املقترحة.

من ثمن تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه على وجه سكناه  % 3تطبيق الحد األدنى املحدد في  -12

 الرئيسية

حاليا يعفى من الضريبة على الدخل الربح املحصل عليه من عمليات تفويت عقار أو جزء عقار يشغله مالكه على وجه 

على األقل في تاريخ التفويت املذكور. في إطار ترشيد النفقات الضريبية، يقترح تطبيق سنوات  6سكنى رئيسية منذ 

من ثمن التفويت على عمليات تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه على وجه سكناه  %3الحد األدنى املحدد في 

 درهم.  1.000.000الرئيسية، عندما يتجاوز ثمن تفويته

قرار السنوي بمجموع الدخل بالنسبة للمتقاعدين املتوفرين على أكثر من معاش، ال اإلعفاء من اإلدالء باإل -13

 يتجاوز مجموع مبلغها الصافي الحد املعفى

في إطار تبسيط االلتزامات املتعلقة باإلدالء باإلقرار بالنسبة للمتقاعدين، يقترح إعفاء من إلزامية اإلدالء باإلقرار 

فرين فقط على معاشات مدفوعة من طرف عدة مدينين باإليرادات والتي ال يتجاوز بمجموع الدخل، املتقاعدين املتو 

 درهم. 30.000مجموع مبلغها الصافي الخاضع للضريبة الحد املعفى املحدد في 

للجزاءات الناتجة عن عدم اإلدالء أو اإلدالء املتأخر باإلقرار املتعلق برقم أعمال املقاول  األدنىمراجعة الحد  -14

 الذاتي

لكون فئة املقاول الذاتي تدخل ضمن سياسة الدولة الرامية إلى االنتقال بهم من القطاع غير املهيكل و حيت أن 

وق في غالب تففي حالة عدم اإلدالء أو اإلدالء املتأخر باإلقرار املتعلق برقم األعمال املحصل عليه، الغرامة املطبقة في 

ر املقترح يتوخى تخفيف العبء الضريبي على هذه الفئة من امللزمين. لذا األحيان املبلغ األصلي للضريبة فإن التدبي

 درهم بالنسبة: 200درهم إلى  500يقترح تقليص الحد األدنى من 

 للزيادة في حالة عدم اإلدالء أو اإلدالء املتأخر باإلقرار السالف الذكر؛ 

 اصر الناقصة أو املتضاربة تأثير على للغرامة املطبقة على كل إقرار ناقص أو غير كاف، إذا لم يكن للعن

 أساس الضريبة أو تحصيلها.

III. بالنسبة للضريبة على القيمة املضافة 

 توضيح التدبير املتعلق بتحويل خصم الضريبة على القيمة املضافة في حالة اندماج أو انقسام -9

 مواد أولية وبضائع ومنتجات تامة.: (Stocks)من جميع املخزونات ) (Valeurs d’exploitationتتكون قيم االستغالل 

 .(Actif et Passif)فتشتمل على األصول والخصوم   (Bilan) أما موازنة الشركة

لضريبة اوكقاعدة عامة فإنه في حالة تمركز أو اندماج أو انقسام أو تغيير الشكل القانوني ملؤسسة من املؤسسات فإن 

ول أو خصوم" املؤسسة تتحول إلى املؤسسة الجديدة الخاضعة على القيمة املضافة املؤداة بصفة عامة برسم "أص

للضريبة او إلى املؤسسة الضامة شرط أن تكون مبالغ الضريبة على القيمة املضافة املقيدة في موازنة الشركة مطابقة 

 للمبلغ املبين في عقد االندماج.



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

290 
 

الشخص لنفسه من مبنى مخصص إعادة إدراج الضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه  -10

 للسكن الشخص ي وإلغاء املساهمة االجتماعية للتضامن

تخضع حاليا العمليات املتعلقة بما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى مخصص للسكن الشخص ي الذي تفوق 

 متر مربع للمساهمة االجتماعية للتضامن. 300مساحته املغطاة 

عوض الضريبة على القيمة املضافة املترتبة على ما يسلمه  2013ح ينايروقد تم إحداث هذه املساهمة ابتداء من فات

 الشخص لنفسه من مبنى مخصص للسكن الشخص ي التي ألغيت ابتداء من التاريخ املذكور.

إال أنه، منذ إلغاء هذه الضريبة، توقف األشخاص الذين يقومون بتشييد بنايات معدة لسكناهم عن مطالبة مورديهم 

 تير املتعلقة بمواد البناء التي تم اقتناؤها وخدمات األشغال املقدمة من طرف هؤالء املوردين.بمنحهم الفوا

ونتج عن هذا الوضع، إفساح املجال أمام بعض املوردين الخارجين عن القانون لتحرير فواتير وهمية لفائدة أشخاص 

الضريبة واالستفادة من خصم الضريبة آخرين وذلك من أجل تضخيم تكاليفهم وتقليص األساس املفروضة عليه 

 بغير وجه حق.

ومن أجل محاربة هذه املمارسات، يقترح إلغاء املساهمة االجتماعية للتضامن املترتبة على ما يسلمه الشخص لنفسه 

من مبنى مخصص للسكن الشخص ي وتعويضها بالضريبة على القيمة املضافة املترتبة على هذه العملية مع اإلبقاء 

 متر مربع بالنسبة للسكن الرئيس ي املنجز من طرف األشخاص الذاتيين. 300فاء املساحة املغطاة التي ال تتعدى على إع

ملاذا تم إدراج نظام خاص للضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى  -11

 مخصص للسكن الشخص ي؟

ن مبنى مخصص للسكن الشخص ي تكتس ي طابعا مختلفا عن إن العمليات املتعلقة بما يسلمه الشخص لنفسه م

  .باقي العمليات ذات الطابع الصناعي أو الحرفي أو التجاري، كما أن الواقعة املنشأة للضريبة هي إنجاز أشغال البناء

ج نظام اومن أجل تمييز هذه العمليات عن باقي العمليات األخرى التي تتم بصورة اعتيادية وفي إطار منهي، يقترح إدر 

خاص بها فيما يتعلق بالضريبة على القيمة املضافة قصد توضيح أكثر للنظام الجبائي املطبق وكذا تبسيط 

 اإلجراءات للمواطن وضمان شفافية أكبر عند تطبيق هذا اإلجراء.

ملاذا تم اقتراح اإلقرار السنوي بالنسبة للضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص  -12

 نفسه من مبنى مخصص للسكن الشخص ي؟ل

 يقترح فرض اإلقرار السنوي لألسباب التالية:

إعطاء الوقت الكافي للملزم من أجل تهييئ الوثائق الضرورية و الفاتورات الخاصة بعمليات البناء و هذا -

 يدخل في إطار تبسيط اإلجراءات؛

سنوات أو أكثر، سيحث هذا  3أي بعد مرور مدة إذا ترك واجب اإلدالء باإلقرار إلى غاية انتهاء األشغال -

األمر بعض املقاوالت إلى العودة إلى بيع الفاتورات الوهمية وهو الش يء الذي يصعب حدوثه إذا كان امللزم 

 مجبرا على اإلدالء باإلقرار خالل كل سنة.

ى املطالبة جع امللزم علسوف تتمكن اإلدارة الضريبية من تتبع عملية البناء منذ بدايتها، الش يء الذي سيش-

 بالفاتورات في وقتها.

 تعريف "انتهاء األشغال": -13

 على تعريف "انتهاء األشغال". 3°-املكررة أربع مرات  125تنص املادة 

"يعتبر املبنى املخصص للسكن مكتمال عندما تجتمع فيه شروط قابلية السكنى أو االستعمال وعلى أبعد تقدير، عند 

 تسليم رخصة السكن."
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والتعاونيات والجمعيات السكنية من إعفاء عمليات بناء السكن  ملاذا تم استثناء الشركات املدنية العقارية -14

 متر مربع؟ 300الشخص ي الذي ال تتجاوز مساحته املغطاة 

لوحظ لجوء فئة من هذه املؤسسات إلى بعض املمارسات غير السليمة من أجل التهرب من أداء الضريبة على القيمة 

متر مربع من  300املضافة حيث يتم استغالل إعفاء عمليات بناء السكن الشخص ي الذي ال تتجاوز مساحته املغطاة 

أجل بناء وحدات سكنية تستجيب لشروط اإلعفاء بشكل متكرر قصد تسويقها واالستفادة من اإلعفاء على الرغم 

ش معتبرة للربح الش يء الذي يساهم في خلق من أن هذه العمليات تصبح ذات طابع تجاري وتمكن من تحقيق هوام

 حالة من املنافسة غير الشريفة بين هاته املؤسسات واملنعشين العقاريين.

وقد تم إدراج هذا التدبير لحث هذه املؤسسات على مزيد من الشفافية، مع العلم أنه في حال اقتناءها للمواد أو 

يكلين الذين يحررون فاتورات بهذا الشأن، فإن الضريبة على القيمة األشغال الالزمة لعملية البناء من املوردين امله

 املضافة الواجب أداؤها ستصبح شبه منعدمة عن طريق الخصم.

كيف سيتم تطبيق التدبير املتعلق بالضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه  -15

 )دخول حيز التنفيذ(؟ 2019من مبنى مخصص للسكن الشخص ي ابتداء من فاتح يناير 

تطبق أحكام التدبير املتعلق بإعادة إدراج الضريبة على القيمة املضافة املطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من 

مبنى مخصص للسكن الشخص ي على عمليات بناء السكن الشخص ي الذي سلمت في شأنه رخصة البناء ابتداء من 

 .2019فاتح يناير 

فإنها تظل خاضعة للمساهمة االجتماعية  2019التي سلمت في شأنها رخصة البناء قبل فاتح يناير  أما بالنسبة للبنايات

 للتضامن.

 هل تم االخذ بعين االعتبار اإلشكاالت القانونية التي كانت مطروحة في الصياغة القديمة؟ -16

تهاد القضائي، بحيث تم تفادي إن الصياغة التي جاءت بها املادة الجديدة، اعتمدت على دراسة ملا أفض ى إليه االج

 مجموعة من بؤر الغموض نذكر من بينها:

 تعريف انتهاء األشغال بدقة، -

التمييز بشكل واضح بين العمليات املنجزة بشكل اعتيادي من طرف املهنيين والعمليات العرضية التي ينجزها  -

 األشخاص الذاتيون بمناسبة بناء سكنهم الشخص ي،

لكتروني يلتزم به املرتفق ابتداء من الشروع في البناء ويتضمن هذا اإلقرار جردا مفصال إحداث إقرار سنوي إ-

 باملراجع املضمنة في الفواتير وفي مقدمتها وسيلة األداء )الشيك، البطاقة البنكية....(.

صريح يدة للتوتجدر اإلشارة كذلك إلى أن مشروع قانون املالية الحالي جاء بتدبير يستكمل فعالية املسطرة الجد

 درهم كل شهر. 50000درهم في اليوم وفي حدود  5000بعمليات البناء وهو تحديد السقف املسموح بأدائه نقدا وهو 

IV. بالنسبة لواجبات التسجيل والتمبر 

 إعفاء مخالصات مبيعات األدوية في الصيدليات من واجب التمبر على املخالصات -5

على مبرر اجتماعي يتجلى في الدور الحيوي لألدوية، حيث أن  الصيدلياتيستند إعفاء مخالصات مبيعات األدوية في 

سيستفيد منه الزبون وليس هذا اإلعفاء مع اإلشارة أن ،  إخضاعها لواجب التمبر سيؤدي إلى غالئها في الصيدليات

 الصيدلي.

 توضيح وعاء واجب التمبر على إعالنات اإلشهار -6

اإلعالنات اإلشهارية ليشمل كافة اإلعالنات اإلشهارية التي تبث عبر تم توسيع مجال تطبيق واجب التمبر على 

 الشاشات اإللكترونية كيفما كان نوعها بما فيها اإلشهارات التي تبث على األنترنيت.
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الها إعالنات اإلشهار. أما طبيعة إيص لتقاطوتجدر اإلشارة أن الذي تغير في النص هو طبيعة الشاشة التي يتم عبرها ا

على تقنية د تعتمطرأ أي تغيير على النص األصلي، بحيث ظلت إعالنات اإلشهار الخاضعة لواجب التمبر هي التي فلم ي

 البث.

وبما أنه تم االحتفاظ في النص األصلي بعبارة " البث" فالذي تغير هو عدم االقتصار على البث التلفزي التماثلي 

على الشاشات األخرى التي تعتمد على تقنية البث  واالنتقال كذلك إلى البث» «Analogiqueالكالسيكي 

 عبر األنترنيت. «Numérique» الرقمي

ومن باب التوضيح تم التنصيص على استثناء اإلعالنات اإلشهارية على اللوحات العادية الثابتة واملتحركة بما فيها 

 من مجال تطبيق واجب التمبر املذكور. «Bannière» رايات التمرير

 التأمين من واجبات التسجيل إعفاء عقود -7

تبعا للمقترح املتعلق بإدماج الرسم على عقود التأمين في املدونة العامة للضرائب، تم ترحيل املقتضيات املتعلقة 

مع  280من امللحق الثاني من املرسوم املنظم للرسم املذكور إلى مادة جديدة  Iبنطاق تطبيق هذا الرسم من البند 

اإلشارة أن هذا البند كان ينص على أنه عندما تخضع " عقود التأمين التي تبرمها مقاوالت التامين لرسم التأمين 

 –ل العقود ويتم تسجي يستغنى بالرسم اآلنف الذكر عن واجبات التسجيل والتمبر والضريبة على القيمة املضافة.

 مجانا مقابل أداء الرسم املشار إليه أعاله. –إن طلب 

و من أجل األخذ بعين االعتبار متطلبات املالءمة مع مقتضيات املدونة العامة للضرائب، تم حذف هذا اإلعفاء من 

غرار اإلعفاء من الضريبة  املتعلقة باإلعفاءات من واجبات التسجيل على 129و التنصيص عليه في املادة  280املادة 

من املدونة  250VI -  -15°و  3°-ألف – I -91على القيمة املضافة وواجبات التمبر املنصوص عليه حاليا في املادتين 

 العامة للضرائب.

 التأمين املؤقت في حالة الوفاة املكتتب لفائدة املؤسسات املقرضة -8

يتضمن مقترحا بإخضاع عمليات التأمين املؤقت في حالة الوفاة املكتتبة لفائدة  2019إن مشروع قانون املالية 

 مع تخصيص حصيلته كليا لفائدة صندوق دعم التماسك االجتماعي. %10املؤسسات املقرضة للرسم بنسبة 

 تقادم الواجبات املستحقة فيما يخص الرسم على عقود التامين  -9

مع التدبير املتعلق بإدراج الرسم على عقود التأمين باملدونة العامة للضرائب، تم ترحيل األحكام الخاصة  للمالءمة

 من املدونة السالفة الذكر. 232بآجال تقادم هذا الرسم إلى بند جديد في املادة 

ا التقادم من سنوات مالية طالهويتعلق االمر باألجل املخول لإلدارة ملراقبة صحة مبلغ دين الرسم املستنزل واملتعلق ب 

 الرسوم املستحقة عن سنة مالية غير متقادمة، والتي كان معموال بها بموجب النص املنظم لهذا الرسم.

 

 إلغاء بعض الديون املستحقة لفائدة الدولة

 8املادة 

 تقديم وتفسير

 3.496.000ـ مليار درهم تتعلق ب 6,6ما مجموعه  2000بلغ الباقي استخالصه برسم الديون العمومية الصادرة قبل سنة 

 (Articlesفصال. )

من العدد  %  99,6من املبلغ الكلي و  %56درهم حوالي  )50.000(وتمثل الديون التي يقل مبلغها عن خمسين ألف 

فصل ، تتوزع على الشكل  3.481.000مليار درهم ، متعلقة ب  3,7اإلجمالي للفصول املقيدة في الجداول ، بما مجموعه 

 التالي :
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 مليار درهم ؛ 2,1   ديون الدولة  

 مليار درهم . 1,6  ديون الجماعات الترابية 

من إجمالي هذه الديون تتعلق بملزمين ذوي الدخول  % 80ملزما ، علما أن  1.260.000تخص هذه امللفات العالقة  

 املتوسطة والضعيفة.

والتي يقل مبلغها عن  2000وقد بلغت املداخيل املحصلة برسم الديون املوضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير 

عات مليون درهم ، حصة الجما 18,7)حصة الدولة :  2016مليون درهم سنة  34,7درهم   )50.000(خمسين ألف 

مليون درهم وحصة الجماعات الترابية :  16)حصة الدولة :  2017مليون درهم سنة  33,6مليون درهم( و 16الترابية : 

 .%  0,92و  % 1,03مليون درهم( بنسبة تحصيل تساوي على التوالي  17,6

اعتبارا ملا سلف وفي إطار املجهودات الرامية إلى تحسين العالقة بين االدارة واملواطنين ، يقترح إلغاء الباقي استخالصه 

والتي تساوي أو تقل عن خمسين ألف  2000من الديون املستحقة لفائدة الدولة والتي شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير 

وتبقى منها مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقل عن  2000ي تحصيلها قبل فاتح يناير درهم ، وكذلك تلك التي شرع ف )50.000(

 . 2018ديسمبر  31درهم إلى غاية  )50.000(خمسين ألف 

 ناقشة:اململخص 

وخصوصا في الشق املتعلق بالجماعات الترابية، وطالب أحد السادة رة إلى أن هذا املقتض ى هو جد مهم، تمت اإلشا

ن أل  مصطلح الديون املستحقة بمصطلح الديون العمومية املنصوص عليها في مدونة التحصيل،النواب باستبدال 

 حيثمكررة  10واملتعلق باملادة  ،جراء الذي تم اعتماده السنة املاضيةكون أكثر فعالية إذا تم ربطه باإل هذا اإلجراء سي

لف درهم؟ هل هو مجموع الضريبة املفروضة أ 50طالب بأن يعاد فيه النظر، وتم التساؤل عن ما الذي يشمله مبلغ 

 على كل ملزم أم الضرائب املوازية.

وال يجب تكرار ذكرها كل سنة،  ،هي ديون مفقود فيها األمل ،بأن ديون الجماعات املحلية ،وذكر أحد السادة النواب

نوعا  سيعطي ،رزين أن هذا األخيرثمن جل املتدخلين هذا اإلجراء، مبن اآلثار املالية لهذا اإلجراء، كما وتم التساؤل ع

بالنسبة للشباب الدين كانت لديهم ديون متراكمة ومستعص ى استردادها. وعن الباقي استخالصه ، من الثقة والتحفيز 

 .والخزينة العامة تمت اإلشارة إلى أنه أصبح يشكل عبئا كبيرا على القباضة

 :جواب الحكومة

عدد امللزمين أما ، تقريبا درهمألف  500ماليين و 3ن عدد الفصول يضم بأ ،أوضح السيد وزير االقتصاد واملالية

مليون  600مليار درهم أما الجماعات املحلية ميار و 2,1الدولة  :ألف ملزم، املبالغ املعنية 260جراء هو املعنيين باإل 

 درهم .

 

 إلغاء الديون املتعلقة بالقروض املمنوحة للمقاولين الشباب من طرف الدولة 

   9املادة 

 :تقديم وتفسير

في إطار سياسة إنعاش تشغيل الشباب ، وضعت الدولة آلية لتسهيل حصول املقاولين الشباب املغاربة على القروض 

 .2002البنكية ، قبل أن يتم التخلي عن هذه اآللية سنة 

ل الديـون غيـر املؤداة واملتكفغير أن بعض املستفيديـن من هذه القروض واجهوا صعوبات في تسديدها ، حيث بلغـت 

مدين ، مع العلم بأن  800مليون درهم بالنسبة ل  107بتحصيلها من طرف محاسبي الخزينة ، إلى يومنا هذا ، ما يناهز 

 هذا املبلغ ال يتضمن املبالغ غير املؤداة التي تتكفل بتحصيلها البنوك .
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يون على هذه الشريحة من امللزمين، يقترح إدراج مقتض ى يتعلق ومن أجل تخفيف التكاليف املالية املتعلقة بهذه الد  

املتعلق باستخدام  13.94بإلغاء حصة الدولة من القروض املمنوحة للمقاولين الشباب، موضوع القانون رقم 

املتعلق بمنح قروض ملساعدة بعض املقاولين ، سواء منها التي  36.87صندوق النهوض بتشغيل الشباب والقانون رقم 

 أو تلك املستحقة خالل السنوات الالحقة . 2018دجنبر  31كانت موضع مطالبة باألداء ولم يتم استخالصها إلى غاية 

ويشمل هذا التدبير حصة الدولة من القروض املذكورة ، سواء تلك التي تمت املطالبة بها او التي لم يحن موعد 

 استحقاقها.

لحصة الدولة من هذه القروض، وال يمكن لها أن تطالب بهذه الحصة سواء  وبالتالي فإن هذا اإللغاء هو إلغاء نهائي

 عن طريق متابعة التحصيل أو أمر االستخالص أو عن طريق املطالبة القضائية.

 :ملخص املناقشة

ملقاول، األنها ستحل العديد من املشاكل املالية التي يتخبط فيها الشباب ،  9اإلجراء الوارد باملادة  ،ثمن جل املتدخلين

 كيف يعقل أن تكون فئة من الشباب قد أدت ما عليها، في حين يتم إعفاء فئة أخرى؟ ،وتساءلت أحد السيدات النواب

تذكير لل أحد املتدخلينوانتقل هذا اإلجراء هو اجتماعي بامتياز، إلى أن  ،وذهب جانب آخر من السيدات والسادة النواب

ألف منصب شغل  90تم خلق صندوق للنهوض بالتشغيل، وكان أمله خلق  ،يبانه خالل بداية تسعينات القرن املاض 

شركة، وأفاد أنه إذا أردنا إنجاح تشغيل الشباب  2000وأقل من  ،منصب شغل 6000ألف مقاولة، في حين خلقت  36و

 يجب مساعدة املشغلين وتحفيزهم.

 :جواب الحكومة

ي محاولة من الدولة لتشجيع املقاولة، مذكرا أن اآللية التي ه ،أكد السيد الوزير على أن القروض املقدمة للشباب

لها مزايا ومساوئ، حيث كانت الدولة تمنح القروض مباشرة، مشيرا إلى أن هذه الطريقة لم تعط  في السابق وضعت

سنة طي هذه  25الدولة بعد من النزاعات بسبب الدين اليؤدون أقساط سلفاتهم إذ قررت  % 90أكلها وخلقت 

 .2019الصفحة، وإقرارها داخل مشروع قانون املتالية برسم سنة 

 

 تخصيص حصيلة التفويت

 10املادة 

 تقديم وتفسير:

في إطار تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، يقترح رصد حصيلة تفويت عمليات الخوصصة، املنجزة وفقا 

منشآت عامة إلى القطاع الخاص، بالتساوي بين صندوق املأذون بموجبه في تحويل  39.89ملقتضيات القانون رقم 

 الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية وامليزانية العامة.

وسيمكن هذا اإلجراء من استفادة الصندوق املذكور من مداخيل عمليات الخوصصة لدعم مشاريع التنمية املهيكلة 

من  ،ة امليزانية العامة سيمكن الدولةء من هذه املوارد لفائدالتي يساهم فيها. وعالوة على ذلك، فإن تخصيص جز

توفير موارد إضافية للمساهمة في تمويل االحتياجات االجتماعية املتزايدة، وضمان مواكبة املؤسسات واملقاوالت 

 العمومية إلعادة هيكلتها وتمكينها من تنفيذ مخططاتها التنموية .

 ملخص املناقشة

فيما يتعلق  ،ميزاينة الدولة داخلما هي املبالغ  ، هل ستوجه للتسيير أم لالستثمار ؟الخوصصة تم التساؤل عن عملية

 ؟ ما هي الئحة املنشآت التي يراد خوصصتها؟ ما هي حصة ميزانية الدولة منها؟2019-2018باالستثمارات ما بين 
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 جواب الحكومة

غ املبلغ الذي أضيف إلى ميزانية الدولة فيما يتعلق بمبل ،ليس هناك فكرة من اجل توجيه مداخيل الخوصصة للتسيير

زمع خوصصتها فهي خاضعة ـمماليير درهم، فيما يخص الئحة املنشآت ال 5 هو  2019و 2018االستثمارات ما بين 

 للقانون ولم تعرض بعد على مجلس الحكومة.

  

 مدونة تحصيل الديون العمومية

 11املــادة 

 تقديم وتفسير

 املقترح الى :يهدف هذا 

توسيع مجال تطبيق جزاءات  تأخير األداء املقررة في مدونة تحصيل الديون العمومية ليشمل حصيلة موارد امالك 

 الدولة في الحاالت التي ال يتم التنصيص على هذه الجزاءات في اطار تعاقدي.

ن عمومية مع تلك املنصوص عليها في قانو مالءمة االحكام املتعلقة بآجال التقادم الواردة في مدونة تحصيل الديون ال

 املسطرة الجنائية.

تحديد آجال تاريخ تقادم دعوى التحصيل ابتداء من استنفاذ قرار اإلدانة طرق الطعن العادية عوض تاريخ النطق 

 بالحكم.

 ملخص املناقشة

 الواردة في التعديالت هي مطابقة لتوصيات املجلس األعلى للحسابات؟ تاقتراحتم التساؤل هل اال

 جواب الحكومة

إن االقتراحات الواردة في التعديالت هي مطابقة لتوصيتا املجلس األعلى للحسابات، وبالتالي تعتبر من املسائل التي 

في  نون، وأخرى منصوص عليهاتمكن من تحسين أمور التحصيل، مضيفا أن هناك نسب فائدة منصوص عليها في القا

 مساطر أخرى وأحيانا بقرار من وزير االقتصاد واملالية.

 

II .- املوارد املرصدة 

 رصد حصيلة الرسم املفروض على عقود التأمين

 12املــادة 

 تقديم وتفسير

 فريدة تخصصعلى إثر ادماج الرسم املفروض على عقود التامين ضمن املدونة العامة للضرائب يقترح ادراج مادة 

 لتوزيع حصيلة هذا الرسم.

 .غة هذا التوزيعمن هذه املادة هو التوزيع املعمول به حاليا مع تحسين صي Iوتجدر اإلشارة ان التوزيع املندرج في البند 

يطبق على عقود التأمين  %10من هذه املادة واملتعلق بإحداث رسم بنسبة  IIاما اإلضافة الجديدة فتتمثل في البند 

املتعلقة بعمليات التأمين املوقت في حالة الوفاة املكتتبة لفائدة املؤسسات املقترضة، وتخصص حصريا حصيلة هذا 

، لفائدة "صندوق دعم التماسك 2019مليون درهم برسم سنة  300الرسم، والتي من املتوقع أن تبلغ ما يناهز

 االجتماعي".
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 ةاملناقشملخص 

. تاابللحس كما ورد في تقرير املجلس األعلى ،والذي يعاني من مجموعة من االختالالت ،املطالبة بدعم هذا الصندوق 

 مع التركيز على العدالة بين جهات اململكة في توزيع الورشات، ألن الحصص املرصودة لها غير كافية للتسيير.

 التامين؟ تاساملرصودة لفائدة صندوق تضامن مؤس( % 20هل تمت دراسة نجاعة النسب )كما تم التساؤل، 

 جواب الحكومة

فهذا املشروع لم يقدم أي جديد في هذا ، أوضح السيد الوزير أنه ليس هناك أي جديد ،  % 20بنسبة فيما يتعلق 

دعا لتأمين أفلست باملغرب، و بهذه الحصص، مضيفا ان خمس شركات لحيث أن مشاكل التامين هي مرتبطة ، املنحى 

 وإال سيصبح هذا األخير غير مكتمل. ،صندوق التضامن لهيكلة النظام البنكيوجود إلى ضرورة 

 

 املـوارد املـرصـدة للجهـات

 13املــادة 

 تقديم وتفسير

املتعلق بالجهات، يقترح رفع حصيلة الضريبة على  111.14من القانون التنظيمي رقم  188تطبيقا ألحكام املادة 

املعمول بها حاليا ، علما أن مجموع املوارد التي سترصد للجهات  %4عوض  % 5الشركات املرصدة للجهات الى  نسبة 

 . 2021في أفق سنة  ماليير درهم 10ستصل الى 

 14املــادة 

 تقديم وتفسير

املعمول بها  %4عوض  % 5اإلطار يقترح ايضا رفع حصيلة الضريبة على الدخل املرصدة للجهات الى  نسبة وفي نفس 

 حاليا .

 14و 13ملخص مناقشة املادتين 

 تمت إثارة اإلشكاالت التي تتخبط فيها الجهات بصفة عامة ومساهمات الضريبة على الشركات.

 جواب الحكومة:

إلى  % 4عالج بعض من إشكاليات الجهات من نقل الضريبة على الشركات من  2019أوضح أن مشروع قانون املالية 

مليار درهم،  2,7إلى  2019مليار درهم على ان تنتقل سنة  2,5ستشكل ،  2018مبرزا أن مساهمة هذه السنة   % 5

 وبالتالي فإن التعديل هو تطبيق ملا كان متفق عليه.

 

 املبالغ املرصدة في ميزانيات مرافق الدولة املسيرةتثبيت 

 بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

 15املــادة 

 تقديم وتفسير

يعتبر مبدأ عدم تخصيص موارد معينة لنفقات محددة من بين املبادئ األساسية التي يقوم عليها تدبير املالية 

الدولة املسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة العمومية. ويشكل رصد موارد ميزانيات مرافق 

 للنفقات املتعلقة بها، استثناًء لهذا املبدأ الذي يتم الترخيص له سنويا بموجب قانون املالية .

لقانون املالية،  يتم كل سنة، إدراج  130.13من القانون التنظيمي رقم  8ولتجديــد هذا اإلذن وفقا ملقتضيات املادة  

 مادة في هذا الشأن، في قانون املالية.
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 ملخص املناقشة

 تم التساؤل عن مراكز الدولة املسيرة بصفة مستقلة وكذلك عن صندوق دعم التعليم.

 جواب الحكومة

أكد السيد الوزير أن القانون التنظيمي للمالية يعرف بانها تزاول راكز الدولة املسيرة بصفة مستقلة، فيما يخص م

 ثالثة سنوات متتالية وإن لم تقم بذلك فيجب حذفها.نشاطها خالل 

 .بل جزء منها فيما يتعلق بصندوق دعم التعليم ، أوضح أن هذا األخير ال يحل مشاكل التعليم كلها

  

 مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة 

 إحداث مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

 16املادة 

 تقديم وتفسير

للدولة مسيرين بصورة مستقلة يخصان املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بكل من أكادير  يقترح احداث مرفقين

 ووجدة.

 ملخص املناقشة

ملراكز؟  املستقبلي للحكومة بخصوص هذه اتم التساؤل عن طريقة تدبير املراكز املسيرة بصفة مستقلة، ما هو التوجه 

لدولة املسيرة بصورة مستقلة؟ ما هو مصير هذه األخيرة؟ ما هي ما هي اآلثار املالية الناجمة عن حذف بعض مرافق ا

 الفلسفة املرتبطة بخلق هذه املراكز؟

 جواب الحكومة:

ات تتم وفقا ملقتضيت مشيرا إلى ان حذف هذه املراكز أبرز السيد وزير االقتصاد واملالية انه سجل هذه املالحظا

 القانون التنظيمي لقانون املالية.

 

 الدولة املسيرة بصورة مستقلةحذف مرافق 

 17املادة 

 تقديم وتفسير

يقترح حذف مرفقي الدولة املسيرين بصورة مستقلة "قسم التعاون" و "املرفق املكلف باالعتماد والتقييس" ، واللذين 

 استوفيا املهام التي أحدثا من أجلها .

 بهذه الصفة منذ إحداثه. كما يقترح حذف "مسرح محمد السادس بوجدة" لكونه لم يقم  بأي نشاط 

في أفق دخول القانون املتعلق بإصالح املراكز الجهوية لالستثمار وإحداث اللجان الجهوية املوحدة لالستثمار حيز  

التنفيذ والذي يهدف باألساس إلى تحويل هذه املراكز إلى مؤسسات عمومية ، ُيقترح حذف صفة مرفق الدولة املسير 

يتم تحويله الى مؤسسة عمومية وذلك ابتداء من دخول القانون السالف الذكر حيز  بصورة مستقلة عن كل مركز 

 التنفيذ .
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 الحسابات الخصوصية للخزينة

 "تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات

 18املادة 

 تقديم وتفسير

من حصيلة تفويت املساهمات واملؤسسات ضمن موارد امليزانية العامة وحذفها من  %50يقترح هذا االجراء تخصيص 

 موارد هذا الحساب.

 

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

 املسمى "صندوق الخدمة األساسية للمواصالت" 

 19املادة 

 تقديم وتفسير

 القطاعات الوزارية واملؤسسات املكلفةهدف هذا املقترح الى تمكين هذا الحساب من تحمل  تحويالت لفائدة بعض ي

 بتنفيذ املشاريع التي يتم اختيارها من طرف لجنة تدبير هذا الحساب.

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

 املسمى "صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية" 

 20املادة 

 تقديم وتفسير

وذلك تنفيذا للتعليمات  2018تم اطالق  املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، خالل شهر شتنبر  

 .2018يوليو  29امللكية  السامية  الواردة في خطاب العرش ل 

عمل على اخرى  ال وتهدف هذه املرحلة ، من جهة ، إلى تحصين مكتسبات املبادرة الوطنية للتنميـة البشريـة ، ومن جهة 

تجاوز االختالالت التي تم رصدها وذلك من خالل برنامج الدعم املوجه للتنمية البشرية لألجيال الصاعدة وتقوية دور 

 املبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها فاعال رئيسيا في تعبئة وتوحيد جهود مختلف الشركاء.

 الوطنية للتنمية البشرية حول البرامج األربعة التالية:وتتمحور املرحلة الجديدة من املبادرة 

  برنامج تدارك الخصاص املسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات األساسية باملجاالت الترابية األقل

 تجهيزا ؛

 برنامج مواكبة األشخاص في وضعية هشة؛ 

  برنامج تحسين الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب ؛ 

 ملوجه للتنمية البشرية لألجيال الصاعدة.برنامج الدعم ا 

 ملخص املناقشة

الذي طبق على املستوى الترابي بالنسبة للدولة خالل العقدين الفارطين، مع إبراز تم التساؤل عن الحجم التنموي، 

جد مجموعة من الجماعات الترابية تعيش د التوزيع، حيث نأن الصندوق يشهد مشكل كبير على على مستوى قواع

 إشكاالت تنموية، دون أي تدخل من الدولة، مما يعطي إشارة سلبية عن دور هذه األخيرة.

 جواب الحكومة

، 2018أنه تم إطالق املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خالل شهر شتنبر ، أوضح السيد الوزير 

 .2018يوليو  29عرش لــ وذلك تنفيذا للتعليمات امللكية السامية الواردة في خطاب ال
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وتهدف هذه املرحلة من جهة، إلى تحصين مكتسبات املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومن جهة أخرى العمل على 

تجاوز االختالالت التي تم رصدها، وذلك من خالل برنامج الدعم املوجه للتنمية البشرية لألجيال الصاعدة وتقوية دور 

 البشرية باعتبارها فاعال رئيسيا في تعبئة وتوحيد جهود مختلف الشركاء. البمادرة الوطنية للتنمية

 وتتمحور املرحلة الجديدة من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية حول البرامج األربعة التالية:

 يزا؛هبرنامج تدارك الخصاص املسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات األساسية باملجاالت الترابية األقل تج-

 برنامج مواكبة األشخاص في وضعية هشة.-

 

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

  ""حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة املضافة

 21املادة 

 تقديم وتفسير

غرامات  استردادفي اطار تنفيذ النفقات املتعلقة بهذا الحساب ، لوحظ غياب سطر ملورد يمكن من تسجيل عمليات 

 عن الكفاالت الشخصية 
ً
التأخير، ومصادرة الضمان املؤقت، والضمان النهائي واالقتطاع الضامن، فضال

 والتضامنية التي تحل محلها.

ولهذه الغاية، ُيقترح إضافة سطر يسمى "موارد متنوعة" في الجانب الدائن لهذا الحساب، من أجل تمكينه من استرداد  

 املبالغ السالفة الذكر.

 

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

 "الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب املرصدة للجهات"

 22املادة 

 تقديم وتفسير

هذا الحساب وذلك ملالءمته مع املقتض ى املتعلق بإدماج الرسم املفروض على عقود التأمين ضمن املدونة قترح تغيير ي

 العامة للضرائب .

 

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

 "املسمى "صندوق التطهير السائل وتصفية املياه املستعملة 

 23 املادة

 تقديم وتفسير

 هدف هذا االقتراح إلى :ي

  إلى كون العمليات التي تهم مجال تدخل هذا الحساب تشمل املناطق القروية و الحضرية.اإلشارة 

  السماح بالقيام بتحويالت لفائدة الجماعات الترابية من أجل انجاز الدراسات ومشاريع التطهير السائل، على  أن

 تكون هذه التحويالت موضوع اتفاقيات شراكة بين الدولة والجماعات الترابية.
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 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "صندوق التضامن بين الجهات"

 24املادة 

 تقديم وتفسير

 أمين ضمن املدونة العامة للضرائب.مالءمة هذا الحساب مع املقتض ى املتعلق بإدماج الرسم املفروض على عقود الت

 

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

 "ومحاربة البطالة"تمويل نفقات التجهيز 

 25املادة 

 تقديم وتفسير

لقانون املالية،  130.13من القانون التنظيمي رقم  27يهدف هذا املقترح الى مالءمة هذا الحساب مع مقتضيات املادة 

والتي تمنع دفع مبالغ مالية من حساب مرصد ألمور خصوصية لفائدة حساب خصوص ي للحزينة و باملقابل ترخص 

 مالية من حساب مرصد ألمور خصوصية لفائدة  امليزانية العامة .بدفع مبالغ 

 

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

 "املسمى " صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني

  26 املادة 

 تقديم وتفسير

يهدف هذا املقترح الى الرفع من حصة هذا الحساب من حصيلة الغرامات التصالحية والجزافية التي يتم تحصيلها 

، و ذلك لتعزيز  % 60حاليا إلى  % 40من طرف رجال األمن الوطني واملتعلقة بمخالفات مدونة السير على الطرق من 

 زة املراقبة الطرقية .موارد هذا الحساب و لتمكينه من تمويل صيانة وإصالح أجه

لإلشارة، بلغت املداخيل التي تم تحصيلها ، لفائدة هذا الحساب، برسم الغرامات السالفة الذكر، معدال سنويا قدره 

  .2017-2015مليون درهم برسم الفترة  80

 ملخص املناقشة

ة كاهل امللزمين بدفع الغرامة الناتجتم التساؤل عن املبلغ اإلجمالي لهذا الصندوق، وعارض أحد السادة النواب إثقال 

 عن مخالفة السير بالزيادة في نسب التأخر عن أدائها.

 جواب الحكومة

ناتجة عن الرفع من وهي مليون درهم سنويا،  80أن حصيلة هذا الصندوق هو  ،أوضح السيد وزير االقتصاد واملالية

والتي يتم من خاللها شراء املعدات  ي آجالها املحددةف نسبة املتأخرات الناجمة عن عدم دفع غرامات مخالفات السير 

 في إطار مدونة السير.

 

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

 املسمى "صندوق تحديد وحماية وتثمين امللك العام البحري واملينائي" 

 27املادة 
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 تقديم وتفسير

وتثمين امللك العام البحري واملينائي" مع القانون يروم هذا التعديل مالءمة الحساب املسمى "صندوق تحديد وحماية 

لقانون املالية الذي يمنع القيام بأي دفع فيما بين الحسابات الخصوصية للخزينة، و ذلك  130-13التنظيمي رقم 

لتمكين اآلمر بالصرف من إدراج النفقات املتعلقة بالدفوعات لصالح امليزانية العامة التي تخص املشاريع املزمع 

 فيذها في إطار امليزانيات القطاعية أو الحسابات الخصوصية.تن

 ملخص املناقشة

 والذي سيطر عليه بعض النافذين في إطار حماية ممتلكات ،تم التساؤل عن إجراءات الدولة في استرجاع امللك البحري 

 .الدولة

 جواب الحكومة

، بخصوص امللك العام البحري واملينائي، ارتفعت 2017بأن حصيلة موارد الحساب خالل سنة  ،أوضح السيد الوزير

، أما بخصوص  % 17,8، أما النفقتا املوجهة في إطار الحساب، عرفت انخفاضا بنسبة 2016مقارنة مع سنة  6,7بنسبة 

املصاريف املتعلقة بمراقبة وصيانة امللك العام البحري واقتناء املركبات واملعدات التقنية، وكراء اآلليات وتسديد 

 مليون درهم. 2مليون درهم، أما دراسة وتيهيء تصميم املوانئ والشواطئ فقيمتها  9أتعاب املحامين، فقد قدرت بــ 

 

 صية املسمىتغيير الحساب املرصد ألمور خصو 

 "صندوق الدعم لفائدة الدرك امللكي"

 املادة   28

 تقديم وتفسير

يهدف هذا املقترح الى الرفع من حصة هذا الحساب من حصيلة الغرامات التصالحية والجزافية التي يتم تحصيلها 

، و ذلك % 60حاليا إلى  % 40من طرف االعوان املنتمين للدرك امللكي املتعلقة بمخالفات مدونة السير على الطرق من 

 لتعزيز موارد هذا الحساب و لتمكينه من تمويل صيانة وإصالح أجهزة املراقبة الطرقية .

لإلشارة، بلغت املداخيل التي تم تحصيلها، لفائدة هذا الحساب، برسم الغرامات السالفة الذكر، معدال سنويا قدره 

 .2017-2015مليون درهم برسم الفترة  66

 

 الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمىحذف 

 " صندوق محاربة اثار الجفاف " 

 29املادة 

 تقديم وتفسير

لقانون املالية التي تنص على "حذف الحسابات  130.13من القانون التنظيمي رقم  28تطبيقا ملقتضيات املادة 

رتب عليها نفقات طوال ثالث سنوات الخصوصية للخزينة التي لم يعد الهدف الذي من أجله أحدثت......والتي لم يت

متتابعة..." ، يقترح حذف هذا الحساب، علما أن العمليات التي تدخل ضمن برامج  محاربة آثار الجفاف أصبح 

باإلمكان برمجتها  في إطار ''صندوق التنمية الفالحية''  أو ضمن  '' صندوق التنمية القروية و املناطق الجبلية" أو " 

 ار الكوارث الطبيعية".صندوق مكافحة آث
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 حذف الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

 " الصندوق الخاص إلنقاذ مدينة فاس " 

 30املادة 

 تقديم وتفسير

لقانون املالية التي تنص على "حذف الحسابات  130.13من القانون التنظيمي رقم  28تطبيقا ملقتضيات املادة 

الذي من أجله أحدثت......والتي لم يترتب عليها نفقات طوال ثالث سنوات الخصوصية للخزينة التي لم يعد الهدف 

 متتابعة..." ، يقترح حذف هذا الحساب.

 

 حذف الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

 " صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع " 

 31املادة 

 تقديم وتفسير

لقانون املالية التي تنص على "حذف الحسابات  130.13من القانون التنظيمي رقم  28تطبيقا ملقتضيات املادة  

الخصوصية للخزينة التي لم يعد الهدف الذي من أجله أحدثت......والتي لم يترتب عليها نفقات طوال ثالث سنوات 

 متتابعة..." ، يقترح حذف هذا الحساب.

 

 ألمور خصوصية املسمى حذف الحساب املرصد

 " الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين باملاء الصالح للشرب " 

 32املادة 

 تقديم وتفسير

لقانون املالية التي تنص على "حذف الحسابات  130.13من القانون التنظيمي رقم  28تطبيقا ملقتضيات املادة 

من أجله أحدثت......والتي لم يترتب عليها نفقات طوال ثالث سنوات  الخصوصية للخزينة التي لم يعد الهدف الذي

متتابعة..." ، يقترح حذف هذا الحساب، علما أن العمليات التي كانت موضوع تمويل بواسطة هذا الحساب قد تم 

 إسنادها إلى املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

 32إلى  29ملخص مناقشة املواد من 

 العديد من األسئلة وهي كالتالي: تم طرح

 ما هي الدراسة املعتمدة من أجل حذف صندوق محاربة الجفاف؟-

 ما هو سبب الحذف؟-

 هل أدى الصندوق دورة وما قيمة املبالغ املرصدة داخله؟-

اطق ساكنا رغم غليان املواطنين بجميع من وظل ملاذا لم يحرك صندوق تزويد السكان القرويين باملاء الصالح للشرب-

 اململكة، أين مراقبة الدولة؟

 أين ربط املسؤولية باملحاسبة؟-

 جواب الحكومة

 أكد السيد وزير االقتصاد واملالية بان هذه الصناديق ليس بها رصيد.
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 البـاب الثـانـي

 أحكـام تتعلـق بالتكـاليـف

I.- امليـزانية العـامة 

 التـأهيـل

 33املادة 

 تقديم وتفسير

على وجوب االلتزام بالنفقات واألمر بصرفها وأدائها في حـدود  58ينص القانون التنظيمي لقانون املالية في مادته 

من القانون التنظيمي املذكور على أنه يمكن ، في حالة  60االعتمادات املفتوحة . واستثناء لهذا املبدأ، تنص املادة 

 وقعة ذات مصلحة وطنيـة ، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة.ضرورة ملحة وغير مت

 وتدرج هذه املراسيم في أقرب قانون للمالية ويتعين عرضها على البرملان بقصد املصادقة تطبيقا ألحكام الدستور. 

 

 إحداث منـاصـب مالية

 34املادة 

 تقديم وتفسير

، موزعة  على القطاعات الوزارية واملؤسسات وفق  2019منصبا ماليا ، برسم السنة املالية   25.458 يقترح إحداث

 الجدول املتضمن بمشروع قانون املالية. 

منصب مالي  لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،  700ويقترح ايضا احداث 

لحاملين لشهادة الدكتوراه والذين سيتم توظيفهم ، عن طريق املباراة ، بصفة تخصص لتسوية وضعية املوظفين ا

استاذ للتعليم العالي .على ان تحذف ابتداء من نفس التاريخ املناصب املالية التي يشغلها املعنيون باألمر بالقطاعات 

 الوزارية او املؤسسات التي ينتمون اليها.

 ملخص املناقشة

بقدر ما   1979من التشغيل لفائدة ذوي االحتياجات الخاصة، خلقت األمل منذ  % 7ة تمت اإلشارة إلى أن حص

ذلك و أصبحت مشكلة حقيقية اليوم، حيث أصبح البرملان مقيدا، باملبادرة الوطنية املسؤولة في إيقاف االحتقان، 

على  % 7لوضع مقتض ى عملي حقيقي لتنزيل نسبة  ،بغض النظر عن االنتماءات السياسية ،بإعطاء وعد لهذه الفئة

 بهذا الشأن. 1997مع تفعيل مرسوم  ،أرض الواقع حال لهذه املعظلة

من مشروع قانون  33مرافق للجدول الذي يحدد مناصب الشغل الوارد باملادة ا تمت املطالبة بإعداد جدول خاص كم

 كن من معرفة عدد املناصب الصافية.يتضمن عدد املتقاعدين حتى نتم، 2019املالية برسم سنة 

مع  و كاف لهذا القطاع الحساس واملهم؟هل ه ،منصب 25خصيص تساؤل عن قطاع التكوين املنهي وتكما تم ال

 بالرفع من هذه املناصب.املطالبة 

 وقد الحظ جل السيدات والسادة النواب ضعف املناصب املخصصة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، مقارنة مع

وخصوصا انفتاح املغرب  على إفريقيا، مما سينعكس على حضور بلدنا ، الدور الذي تلعبه في املجال الدبلوماس ي

تمت املطالبة بدعم أجور املوظفين العاملين بهذه و داخل املؤسسات التقريرية داخل مؤسسات الوحدة اإلفريقية، 

 في هذه املؤسسات.كما هو املعمول به عند الدول األخرى املشاركة ، األخيرة 

 :جواب الحكومة

تدخالت السيدات والسادة النواب بخصوص هذا املوضوع، والحديث عن خلق  ،تفهم السيد وزير االقتصاد واملالية



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

304 
 

 املعطيات التالية تفاديا للغموض. وقدممناصب الشغل والتي تهم جميع القطاعات 

الشغل املحدثة، فزيادة عن املليون منصب املوجود بخصوص العدد الصافي من املناصب فاألمر يتعلق بمناصب 

ألف منصب شغل  15سيتم إحداث  (ألف منصب شغل بقطاع التعليم )أي بنسبة الثلث 350حاليا، والتي تتضمن 

 ألف والباقي سيحال على التقاعد. 11)األساتذة واملدرسين(  الصافي منها 

وين باالستراتيجية واملراقبة، أما العمل فيتكلف به مكتب التك فيما يتعلق بالتكوين املنهي، تتكلف الوزارة الوصية

 .2019منصب شغل برسم سنة  400املنهي، وأضاف السيد الوزير أنه في هذا اإلطار سيتم إحداث 

 

 ترشيد استعمال املناصب املالية التي أصبحت شاغرة خالل السنة املالية

 35املادة 

 تقديم وتفسير

الترخيص للمديرية العامة للوقاية املدنية بإعادة استعمال املناصب املالية التي أصبحت يهدف هذا االقتراح  إلى 

 شاغرة خالل السنة املالية لسبب غير التقاعد )الوفاة او االستقالة أو العزل ... (

وية  نسبة قوسيمكن هذا اإلجراء من ضمان استقرار املوارد البشرية بالوقاية املدنية وتحسين قدرات التدخل لديها وت

نسمة ، علما أن هذه النسبة حسب  4200التأطير الترابي في مجال الوقاية املدنية والذي يبلغ حاليا عنصرا واحدا لكل 

 نسمة. 600املعايير الدولية تحدد في عنصر واحد لكل 

 

 إلغاء اعتمادات األداء التي لم تكن محل التزام

 36املادة 

 تقديم وتفسير

اعتمادات االداء فيما يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانية العامة املفتوحة بموجب قانون املالية عن يقترح الغاء 

محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها ، واليطبق االلغاء على  2018ديسمبر  31التي لم تكن الى تاريخ  2018السنة املالية 

 شاريع املستفيدة من اموال املساعدة الخارجية على شكل هبات.اعتمادات االداء برسم نفس السنة لفائدة البرامج وامل

على املبالغ املرحلة من اعتمادات األداء املفتوحة برسم نفقات االستثمار بامليزانية العامة وأرصدة  %30يطبق سقف ال 

ها املنصوص در األمر بصرفااللتزام لفائدة البرامج واملشاريع املستفيدة من أموال املساعدة ، املؤشر عليها والتي لم يص

 لقانون املالية. 130.13من القانون التنظيمي رقم  63الفقرة الثانية من املادة  عليه في

وتلغى بقوة القانون اعتمادات االستثمار املرحلة واملتعلقة بالصفقات املنتهية اإلنجاز و االلتزامات املتعلقة بهذه 

 از املستفيدة من أموال املساعدة الخارجية على شكل هبات.االعتمادات وكذلك املشاريع املنتهية اإلنج

 

II.-  مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة 

 التـأهـيل 

 37املادة 

 تقديم وتفسير

من الدستور ، يمكن أن يؤذن للحكومة بإحداث مرافق جديدة للدولة مسيرة بصورة  70استنادا إلى أحكام الفصل 

 . 2019مستقلة ، بموجب مراسيم خالل السنة املاليـة 
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أقرب قانون  وتدرج هذه املراسيم ، التي يتعين عرضها على البرملان بقصد املصادقة تطبيقا ألحكام الدستور ، في

 للمالية.

 

III.-  الخصوصية للخزينةالحسابات 

 التـأهـيل

 38املادة 

 تقديم وتفسير

ينص القانون التنظيمي لقانون املالية على أن الحسابات الخصوصية للخزينة تحدث بقانون املالية . واستثناء لهذا 

عة متوقمن القانون التنظيمي املذكور على أنه يجـوز في حالة االستعجال وضرورة ملحـة وغير  26املبدأ ، تنص املادة 

 أن تحدث خـالل السنة املالية ، بموجب مراسيــم ، حسابات خصوصية جديدة للخزينة .

حسابات خصوصية للخزينة بموجب  2019ويهدف التأهيل املقترح إلى الترخيص للحكومة بأن تحدث خالل سنة 

 السالفة الذكر . 26مراسيم وفقا للمادة 

 لبرملان مسبقا بذلك .ويتم اخبار اللجنتين املكلفتين باملالية با

أقرب قانون  وتدرج هذه املراسيم ، التي يتعين عرضها على البرملان بقصد املصادقة تطبيقا ألحكام الدستور ، في 

 للمالية.

 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

 املسمى "صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية "

 39املادة 

 تقديم وتفسير

يحدد بمقتض ى هـذه املـادة مبلغ النفقات املأذون لرئيس الحكومة ، بصفته آمرا بالصرف للحساب املذكور ، االلتزام 

 برسم هذا الحساب . 2020من االعتمادات التي سترصد له  في السنة  املالية  2019بها مقدما خالل السنة املالية 

يبرر اللجوء إلى آلية االلتزام مقدما بالنفقات املتعلقة بهذا الحساب إلى كون معظم برامج املبادرة الوطنية للتنمية 

 البشرية تمتد ألكثر من سنة و بالتالي تستدعي توفير اإلعتمادات بصفة مستمرة إلنهاء البرامج التي توجد قيد اإلنجاز. 

 ملخص املناقشة

 بخصوص ميزانية الدولة واالستثمار، وعن التسبيقات.. تمت املطالبة بتوضيحات

 جواب الحكومة

توضيحا بخصوص ميزانية الدولة، حيث صرح أنه عندما يتعلق األمر باالستثمار،  ،قدم السيد وزير االقتصاد واملالية

واجب ليتم تسجيل اعتمادات األداء ا كمافإن الدولة ملزمة بالوفاء بالتزامات عقودها، بعد املصادقة على الصفقة، 

فيما يتم الوفاء بااللتزامات بعد مرور سنة أو سنتين. وطبقا للقانون التنظيمي، فإن هذه أداؤها برسم السنة املالية، 

 سنويا. االصناديق تسمى بالتسبيق، ويجب على البرملان املصادقة عليه

 

 خصوصية االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور 

 املسمى " صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني "
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  40املادة 

 تقديم وتفسير

يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالداخلية االلتزام بها مقدما من الحساب املرصد ألمور 

من االعتمـــادات التي ستــرصد له  2019خصوصية املسمى "صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني" خالل السنة املالية 

 برسم الحساب املذكور . 2020في السنة املالية 

وذلك نظرا لطبيعة بعض األوراش التي يمولها هذا الحساب مثل بناء وتجديد وترميم وتجهيز البنايات التقنية واإلدارية 

 ي تمتد في غالبها ألكثر من سنة .للمديرية العامة لألمن الوطني غير املدرجة في امليزانية العامة والت

 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

 املسمى "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر"

 41املادة 

 تقديم وتفسير

يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالداخلية االلتزام بها مقدما من الحساب املرصد ألمور 

 2019وذلك خالل السنة املالية  "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية االلكترونية ووثائق السفر"خصوصية املسمى 

 .2020 من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية

ويبرر اللجوء إلى االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املسمى الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية 

ووثائق السفر، بكون  الصفقات املبرمة من طرف املديرية العامة لألمن الوطني من أجل اقتناء أنظمة  انتاج الوثائق 

 ر تمتد ألكثر من سنة. املتعلقة بالهوية اإللكترونية ووثائق السف

 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

 املسمى "الصندوق الخاص بالطرق"

 42املادة 

 تقديم وتفسير

يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالتجهيز االلتزام بها مقدما من الحساب املرصد ألمور 

من االعتمادات التي سترصد له في السنة  2019"الصندوق الخاص بالطـرق" خالل السنة املالية خصوصية املسمى 

 برسم الحساب املذكور . 2020املالية 

وذلك نظرا لطبيعة األوراش التي يتكفل هذا الصندوق بتمويلها واملتعلقة ببناء وتهيئة وصيانة البنية الطرقية، التي 

سنوات مما يستدعي اللجوء لاللتزام مقدما بالنفقات من االعتمادات التي سترصد تستلزم إبرام صفقات متعددة ال

 .2020للصندوق في السنة املالية 
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 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

 املسمى "صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية "

 43املادة 

 تقديم وتفسير

املادة مبلغ النفقات املأذون لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات يحدد بمقتض ى هذه 

االلتزام بها مقدما من الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية " خالل 

 .2020الية من االعتمـادات التي سترصـد لـه في السنـة امل 2019السنة املالية 

وذلك نظرا لطبيعة األشغال التي يمولها هذا الحساب مثل البنيات التحتية والتجهيزات األساسية للعالم القروي 

واملناطق  الجبلية والتي يمتد انجازها ألكثر من  سنة ، وخاصة النفقات املتعلقة ببرنامج تقليص الفوارق الترابية 

 واالجتماعية بالعالم القروي .

 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

 املسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"

 44املادة 

 تقديم وتفسير

يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالرياضة االلتزام بها مقدما من الحساب املرصد ألمور 

من االعتمــادات التي سترصد  2019لتنمية الرياضة" وذلك خالل السنة املالية خصوصية املسمى "الصندوق الوطني 

 .2020له في السنة املالية 

ويتكفل هذا الصندوق بتمويل تأهيل الرياضة الوطنية وعلى الخصوص تشييد البنيات التحتية الرياضية التي يتطلب 

 م مقدما بالنفقات من اإلعتمادات التي سترصد للحسابإنجازها أزيد من سنة وبالتالي يستلزم صرف نفقاتها، اإللتزا

 .2020خالل 

 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

 املسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي"

 45املادة 

 تقديم وتفسير

رصد ألمور مسبقا من الحساب امل يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالثقافة االلتزام بها

من االعتمادات التي ستـــرصد  2019خصوصية املسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي" وذلك خالل السنة املالية 

 برسم الحساب املذكور . 2020له في السنة املاليــة 

للجوء مدتها عموما السنة، مما يبرر اويتطلب إنجاز مشاريع بناء املتاحف ومعاهد الفنون واملسارح فترات زمنية تتجاوز 

من  2020بالنفقات من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  2019إلى االلتزام مقدما خالل السنة املالية 

 الحساب املذكور .
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 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

 املسمى "الصنـدوق الوطنـي الغابـوي"

 46املادة 

 تقديم وتفسير

يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

االلتزام بها مسبقا من الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "الصندوق الوطني الغابوي" وذلك خالل السنة 

 برسم الحساب املذكور . 2020التي سترصد له في السنة املالية من االعتمادات  2019املالية 

وتمتد معظم األوراش املبرمجة في إطار هذا الصندوق واملتعلقة بالحفاظ على الثروة الغابوية عن طريق إنجاز عمليات 

حساب برسم ا التمتد ألكثر من سنة، مما يستلزم اإللتزام مقدما بالنفقات من اإلعتمادات املخصصة التي سترصد  لهذ

2020  . 

 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

 املسمى "الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون "

 47املادة 

 تقديم وتفسير

يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج االلتزام بها مسبقا من 

الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون" ، وذلك خالل السنة املالية 

 برسم الحساب املذكور. 2020من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  2019

ي وبناء وسيمكن هذا اإلجراء من تسهيل برنامج ترحيل املؤسسات السجنية املتواجدة داخل النسيج الحضر 

مؤسسات سجنية جديدة تتماش ى مع املعايير املعتمدة دوليا واملزمع إنجازه على مراحل تمتد لعدة سنوات مما يبرر 

 .2020اللجوء الى اإللتزام مقدما بالنفقات من هذا الحساب من االعتمادات التي سترصد له خالل سنة 

 

 االلتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من املخصصات

 املسمى "اشتراء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية"

 48املادة 

 تقديم وتفسير

يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني 

 قوات املسلحة امللكية"االلتزام بها مسبقا من حساب النفقات من املخصصات املسمى "اشتراء وإصالح معدات ال

 برسم الحساب املذكور . 2020من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  2019وذلك خالل السنة املالية 

 

 عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة

 49املادة 

 تقديم وتفسير

ي خصوص ية على أنه يمنع أن تدرج في حساب من القانون التنظيمي لقانون املال 28تنص الفقرة السادسة من املادة 

للخزينة النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو أجور أو تعويضات إلى موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية 
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ومستخدمي املؤسسات واملقاوالت العمومية  ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون املالية . وهذا ما 

 ملـادة .تهدف إليه هذه ا

 

 الباب الثالث 

 أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة 

     50املادة 

 تقديم وتفسير

منه، يتم تقديم جدول توازن موارد  36و  9لقانون املالية خاصة املادتين  130.13وفقا ملقتضيات القانون التنظيمي 

 وتكاليف الدولة بطريقة تبرز مجموعة من البيانات واملؤشرات من أهمها : 

ر هامش دية  وكذا توفيالرصيد العادي للميزانية العامة الذي يبين مستوى تغطية املداخيل العادية للنفقات العا (1

 مالي لتوجيهه لتغطية بعض نفقات االستثمار ؛

رصيد امليزانية العامة دون احتساب حصيلة االقتراضات واستهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل األجل  (2

 بعد تقييم حاجيات االستثمار ؛ 

 رصيد الحسابات الخصوصية ورصيد مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة ؛ (3

 

 اإلذن في التمويل باالقتراض وبكل أداة مالية أخرى 

 51املادة 

 تقديم وتفسير

الترخيص للحكومة باللجوء إلى االقتراض الخارجي  2019من مشروع قانون املالية لسنة  52و  51يهدف نص املادتين 

 استحقاقات أصل الدين.والداخلي واللجوء الى كل أدوات مالية أخرى من اجل تمويل عجز امليزانية و تغطية 

 

  52املادة 

 تقديم وتفسير

 يدخل هذا املقتض ى في إطار نفس التوجه كسابقه.

 

 التدبير الفعال للدين الداخلي 

 53ملادة ا

 تقديم وتفسير

والذي يرخص للحكومة القيام بعمليات إعادة شراء وتبادل  2019من مشروع قانون املالية لسنة  53يهدف نص املادة 

  الخزينة في السوق الثانوي إلى :سندات 

الرفع من حجم الخطوط و التقليص من عددها ألجل دعم نشاط السوق الثانوي الش يء الذي سيؤدي إلى خفض 

 تكلفة الدين الداخلي على املدى املتوسط،

تقليص مخاطر إعادة التمويل الناتجة عن تمركز التسديدات وذلك بإعادة شراء و تبادل قسط من حجم هذه 

 الخطوط قبل حلول أوان تسديدها.
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كما يرخص هذا النص للحكومة إصدار سندات للخزينة وإقراضها عبر اإلستحفاظ، للبنوك في إطار عمليات تسهيل  

 «Repo Facility ».إقراض سندات الخزينة أو ما يسمى دوليا  ب 

، لصالح البنوك ووسطاء قيم الخزينة و بموجب هذا الترخيص ستلعب الخزينة دور "املقرض األخير" لسندات الخزينة 

في إطار التزام هاته البنوك بتسعير سندات الخزينة، في حالة عدم تمكنها من اقتنائها في السوق الثانوي و ذلك لضمان 

 نجاعة السوق.

 وتجدر اإلشارة إلى أن حجم السندات املصدرة في إطار هذه العمليات سيحدد في سقف منخفض يتم إقراضه ألجل جد 

 يوم عمل(. 22قصير )يوم واحد قابل للتجديد ملدة ال تتعدى 
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 املقدمة بخصوصالتعديالت 

 80.18مشروع القانون املالي رقم 

 2019برسم السنة املالية 
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 التعديالت املقدمة من طرف الحكومة
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والتمبر واجبات التسجيل  
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 1تعديل رقم 
 إلجراء التسجيل اإلجباري مجانا المماثلةإخضاع الصفقات العمومية والعقود واالتفاقات 

 138و 133و 129و127 وادالم-للضرائبلمدونة العامة ا

  الحالينص ال التعديالت المقترحة تبرير التعديل
 :يروم التعديل المقترح 
 

العمومية وكذا العقود واالتفاقات إخضاع الصفقات  -
التي يكون موضوعها إنجاز أعمال، والمبرمة بين الدولة 
أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية من جهة 
والمقاوالت من جهة أخرى، إلجراء التسجيل اإلجباري مع 

 واجبات التسجيل. أداء إعفاءها من
 
 

المطبق على  %1وللمالءمة إلغاء الواجب النسبي  -
الصفقات التي تبرمها الدولة والخاضعة حاليا اختياريا 

 (133المادة ) إلجراء التسجيل.

 االتفاقات والمحررات الخاضعة إلجراء التسجيل 127.- المادة
I.- ………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………… -ألف 

…………………………………………………………… 
 جميع المحررات العرفية أو الرسمية المتعلقة بما يلي:-باء
1°- .............................................................. 

................................................................... 
الرهن العقاري........................................والتخلي  -5°
 .نهاع

الصفقات العمومية وكذا العقود واالتفاقات التي يكون موضوعها  -6°
إنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات من طرف المقاوالت لحساب مرافق 

وفقا للنصوص  الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية
 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 ............................................................. -جيم
................................................................... 

 فيه( ر)الباقي ال تغيي
 

 االتفاقات والمحررات الخاضعة إلجراء التسجيل 127.- المادة
I.- .…….…………………………………………………… 

………………………………………………………………. 
 ...............................................................-ألف 

..................................................................... 
 جميع المحررات العرفية أو الرسمية المتعلقة بما يلي:-باء
1°- ............................................................... 

.....................................................................
الرهن العقاري........................................والتخلي  -5° 
 .عنها
 
 
 

 ...............................................................-جيم
.................................................................... 
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 اإلعفاءات  -129مادة  
 تعفى من واجبات التسجيل:

I-...................................................................... 
......................................................................... 

 ................................................................... 
IV.- المحررات المتعلقة باالستثمار 
1°- ................................................................. 

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

. 
 لتنمية االستثمارات والصادرات؛ ...................................  -26°

الصفقات العمومية وكذا العقود واالتفاقات التي يكون  .-27°
ل أو توريدات أو خدمات من طرف المقاوالت موضوعها إنجاز أشغا

 لحساب مرافق الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية
 وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

V.-................................................................. 
 الباقي التغيير فيه

 اإلعفاءات  -129المادة 
 تعفى من واجبات التسجيل:

I-...................................................................... 
......................................................................... 

 ................................................................... 
IV.- المحررات المتعلقة باالستثمار 
1°- ................................................................. 

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

 لتنمية االستثمارات والصادرات؛ ...................................  -26°
 
 
 
 
 
 
V.-................................................................................. 

 الباقي التغيير فيه

 الواجبات النسبية -. 133لمادة ا 
I .- النسب المطبقة : 
 :%6تخضع لنسبة  -ألف

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

.................................................................. 
 :%1تخضع لنسبة  -دال

 الواجبات النسبية -. 133المادة 
I- النسب المطبقة : 
 :%6تخضع لنسبة -ألف

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

................................................................... 
 :%1تخضع لنسبة  -دال
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1°- ............................................................ 
.................................................................. 

 ينسخ -5°
6° -............................................................ 

................................................................... 
 )الباقي التغيير فيه(

 

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

الصفقات التي تبرمها الدولة والتي تتحمل الخزينة العامة أداء  -5°
 ثمنها؛

6°.-............................................................. 
..................................................................... 

 
 المتعاقدة األطراف التزامات - 136المادة  

I.-.............................................................. 
II.-........................................................... 
III.-  تعفى من تقديمها إلى التسجيل المحرارت واالتفاقات المعفاة

باستثناء ما  أعاله، 129المادة  من واجب التسجيل تطبيقا ألحكام
و 1° -"ألف" – I) 127بالمادة يتعلق منها بالعمليات المشار إليها 

 " ( أعاله التي تسجل بالمجان.6°و  °2و –و "باء"  3°و °2

 المتعاقدة ألطرافا التزامات - 136المادة 
I.-.............................................................. 
II.-........................................................... 
III.-  تعفى من تقديمها إلى التسجيل المحرارت واالتفاقات المعفاة من

باستثناء ما يتعلق  أعاله، 129المادة  واجب التسجيل تطبيقا ألحكام
و  3و 2و 1 -"ألف" – I) 127بالمادة منها بالعمليات المشار إليها 

 "  ( أعاله التي تسجل بالمجان.2-"باء" 
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 2تعديل رقم 
 ، من واجب التمبر) (Mobile-Walletالنقود اإللكترونية  محفظةفي حسابات نقدية  مبالغ إيداع عمليات إعفاء

 250المادة -للضرائبلمدونة العامة ا

  الحالينص ال التعديالت المقترحة تبرير التعديل
 ،واحد درهم قدره ثابتالتمبر ال لواجبحاليا  تخضع

 لدى نقدية مبالغ إيداع تثبت التي الوصوالت
 ات اإلئتمان والهيئات المماثلة.مؤسس

على استعمال خدمات المتعاملين شجيع تأجل من و 
 مبالغ إيداع عمليات إعفاءيقترح  ،األداء اإللكتروني

 Agentsمن طرف عمالء األداء)نقدية 
payeurs ) 

 مرتبط بآلية األداء ألداء أو حساب بنكي ي حسابف
 من واجب التمبر المذكور. عبر الهاتف النقال

 
سيلة لألداء يتم تحميلها هذه الو أن  وتجدر اإلشارة

 ملينالمتعاهاتف نقال تمكن  في شكل تطبيق على
ل وآمنة ومن تحويفعالة بطريقة أداءاتهم من تنفيذ 

أموالهم بطريقة إلكترونية من حساباتهم الشخصية 
 ات اإلئتمان والهيئات المماثلة.مؤسسالمفتوحة لدى 

 اإلعفاءات 250. - المادة
 التسجيل واجبات من المعفاة والوثائق العقود التمبر واجبات من تعفى

 والوثائق العقود إلى باإلضافة المدونة، هذه من 129 المادة بمقتضى
 :التالية والمحررات

I.-................................................................ 
................................................................. 

................................................................... 
 -Vالقرض بعمليات المتعلقة المحررات  
 -1°................................................................... 
 القابلة لتجارية................................................ ا2°-

 .للتداول
على ودائع المبالغ النقدية التي يقوم بها عمالء األداء  الوصوالت -3°

 لألداء أو حساب بنكي. حسابفي اإللكتروني عبر الهاتف النقال، 
 

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

 اإلعفاءات 250. - المادة
 التسجيل واجبات من المعفاة والوثائق العقود التمبر واجبات من تعفى

 والوثائق العقود إلى باإلضافة المدونة، هذه من 129 المادة بمقتضى
 :التالية والمحررات

I -................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 

 -Vالقرض بعمليات المتعلقة المحررات  
 -1°.................................................................... 

 القابلة لتجارية................................................ ا 2° -
 .للتداول

 
 
 

-.VI ............................................................... 
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 تعديالت مشتركة
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3تعديل رقم   
 تبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب وبعض اإلدارات والهيئات العمومية 

 االلكترونية الخدمات - .المكررة 169 المادة لمدونة العامة للضرائبا
 تبرير التعديل التعديل المقترح  النص الحالي

 االلكترونية الخدمات - .المكررة 169 المادة
 

 التي األخرى الخدمات و الشهادات و الطلبات تسليم و اإلدالء يتم

 و الواجبات و ئباالضر برسم للضريبة الخاضعون يطلبها

 .إلكترونية بطريقة المدونة هذه في عليها المنصوص الرسوم

 االلكترونية الخدمات - .المكررة 169 المادة
 

 يطلبها التي األخرى والخدمات والشهادات الطلبات وتسليم اإلدالء يتم

 الرسوم و الواجبات و ئباالضر برسم للضريبة الخاضعون

إلكترونية. واستثناء من  بطريقة المدونة هذه في عليها المنصوص

 آلي اللجوء إلى تبادلئب راالض إلدارة جميع األحكام المخالفة، يمكن

العمومية مع  تمع باقي اإلدارات أو الهيئا الغرض لهذا للمعلومات

مراعاة إلزامية كتمان السر المهني وفق أحكام التشريع الجنائي 

 الجاري به العمل.

 
يهدف التعديل إلى التنصيص على إمكانية تبادل المعلومات 
بشكل إلكتروني بين المديرية العامة للضرائب وبعض 
اإلدارات والهيئات العمومية التي تعمل من أجل تبسيط 

خص والشواهد، وذلك مع التنصيص على المساطر ومنح الر 
 الجنائي التشريع ألحكام وفقا المهني السر كتمانضرورة 
 بها المدلى المعلومات بجميع يتعلق فيما العمل به الجاري

 .الجبائية اإلدارة قبل من
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 مقتضيات مختلفة
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4التعديل رقم   
 تبرير التعديل التعديل المقترح  النص الحالي

 مالية منـاصـب إحداث
 34 المادة

 .2019برسـم امليزانيـة العامة للسنة املالية  ا ماليامنصب 25.458يتـم إحداث  
  

 :التاليةالوزارات واملؤسسات  ا ماليا لفائدةمنصب 25.208 -1

 عدد
 المناصب
 المالية

 الوزارات و المؤسسات

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

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

725 
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث 

 العلمي :

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

 ـ قطاع التكوين المهني ..................................     25

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

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

 المجموع.....................                      25.208

 
 المؤسسات. .................................................. ؤهلي – 2

 ينتمون إليها....................................................عالوة  - 3

 مالية منـاصـب إحداث
 34 المادة

 .2019برسـم امليزانيـة العامة للسنة املالية  ا ماليامنصب 25.572  يتـم إحداث
  

 :التاليةالوزارات واملؤسسات  لفائدة ا ماليامنصب 25.322 -1
 

 عدد
 المناصب
 المالية

 الوزارات و المؤسسات

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

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

 
839 
 
114 

والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث وزارة التربية الوطنية 
 العلمي :

 قطاع  التربية الوطنية .................................... -    

 .................................... ـ قطاع التكوين المهني     25

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

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

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

 المجموع.....................                      25.322

  
 المؤسسات. .................................. ؤهلي – 2

 ينتمون إليها..............................................عالوة  - 3

 تبرير التعديل:

يهدف هذا التعديل اىل 
منصبا ماليا  114احداث 

ية ع الرتبقطا اضافيا لفائدة 
وذلك من أجل تسوية  الوطنية

 الوضعية اإلدارية واملادية،
، 2019ابتداء من فاتح يناير 

 50لبعض األساتذة  املربزين )
أستاذا( وأساتذة التعليم 

أستاذا(  64الثانوي التأهيلي )
من خرجيي  سلك التربيز 

بية ملهن الرت  باملراكز اجلهوية
 والتكوين.
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 التعديالت املقدمة 

 من فرق ومجموعة األغلبية
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 املغربيةاململكة                      

 البرملان                           

 مجلس النواب                     

 

 

 

 

 

************** 

 

 ومجموعة األغلبية   تعديالت فرق 

 2019للسنة املالية  80. 18 على مشروع قانون املالية رقم

 

 

 

  2018نونبر   9املوافق ل  1440الجمعة  فاتح ربيع األول 
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     01  التعديل رقم

 التعليل التعديل املقترح النص األصلي للمشروع

 املادة األولى:   

I. -  تستمر الجهات املختصة، وفقا للنصوص

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام 

 : 2019، في القيام خالل السنة املالية قانون املالية هذا

1 - ..... 

 2- ..... 

II. -  يؤذن للحكومة في التمويل باالقتراض واللجوء إلى

 قانون املاليةكل أداة مالية أخرى وفق الشروط املقررة في 

 هذا.

III. -  كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب

املأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية 

بر، تعت قانون املالية هذاوالتنظيمية املعمول بها وأحكام 

مهما كان الوصف أو اإلسم الذي تجبى به، محظورة 

 بتاتا،.....

..... 

 املادة األولى:

I. -  تستمر الجهات املختصة، وفقا للنصوص

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام 

 : 2019، في القيام خالل السنة املالية هذا القانون 

1 - ..... 

 2- ..... 

II. -  يؤذن للحكومة في التمويل باالقتراض واللجوء إلى

 هذاكل أداة مالية أخرى وفق الشروط املقررة في 

 القانون.

III. -   كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب

املأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية 

، مهما تعتبر هذا القانون والتنظيمية املعمول بها وأحكام 

 كان الوصف أو االسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا،.....

..... 

املالية  إعادة الصياغة بكتابة هذا القانون بدل قانون 

 هذا.
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  02 التعديل رقم 

 مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

 3املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 ، 2019 يناير فاتح من ابتداء التالي، النحو على وتتمم تغير -1 -

 مرات ثالث املكرر  45 و 2 - 42 الفصول  أحكام

 خمس املكرر  99 و 88 و 78 و 72 و 3 – 63 و )األولى الفقرة(

 املكرر  261 و املكرر  239 و املكرر  164 و 164 و 2 - 152 و مرات

 إلدارة الراجعة املباشرة غير  والضرائب الجمارك مدونة من

 بالظهير عليها املصادق املباشرة غير الضرائب و الجمارك

 من25بتاريخ 1.77.339 رقم قانون  بمثابة املعتبر الشريف

  (1977أكتوبر  9)  1397ل شوا

 

 

 يناير فاتح من ابتداء التالي، النحو على وتتمم تغير-1

 مرات ثالث املكرر  45 و 2 - 42 الفصول  ،أحكام 2019

 املكرر  99 و 88 و 78 و 72 و 3 – 63 و )األولى الفقرة(

  239و 1-181و  املكرر   164و  164و  152-  2و خمس

  1-301و 299و   285و 284و املكرر   261و املكرر 

 الراجعة املباشرة غير  والضرائب الجمارك مدونة من

 عليها املصادق املباشرة غير الضرائب و الجمارك إلدارة

 1.77.339 رقم قانون  بمثابة املعتبر الشريف بالظهير

  (1977أكتوبر  9)  1397ل شوا من25بتاريخ

 

 

مالئمة مع التعديالت على الفصول غير املضمنة 

 إضافتها  . في مشروع القانون و التي تمت
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 03التعديل رقم 

 مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

 3املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

املرتبين  يمكن ألعوان اإلدارة - 1 – 42الفصل  

وضباط  8 على األقل في درجة مماثلة لسلم األجور رقم

مدير الجمارك و كذا األعوان املوكلين لهذا الغرض من طرف 

اإلدارة أن يطالبوا بالحصول على السجالت واملستندات 

الولوج إلى املعلومات كيفما كان نوعها املتعلقة   والوثائق و

 بالعمليات التي تهم عملهم واملوجودة في حوزة :

 وكذا بتسليمها ؛ ....أ( شركات السكك الحديدية 

 ب( الوكالء بالعمولة أو املعشرين في الجمرك ؛

 واملخازن العامة ؛ ....ت( أصحاب االمتياز 

 أو الجوية ؛ ..ث( شركات التأمين 

 بها في الجمرك ؛ ...ج( املرسل إليهم 

 اإلدارة. .....ح( على العموم، األشخاص 

 املرتبين يمكن ألعوان اإلدارة - 1 – 42الفصل 

وضباط  8 على األقل في درجة مماثلة لسلم األجور رقم

الجمارك و كذا األعوان املوكلين لهذا الغرض من طرف 

 و  السجالت علىمدير اإلدارة أن يطالبوا بالحصول 
الولوج إلى املعلومات كيفما كان   املستندات والوثائق و

نوعها املتعلقة بالعمليات التي تهم عملهم واملوجودة في 

 :حوزة 

 وكذا بتسليمها ؛ ....أ( شركات السكك الحديدية 

 ب( الوكالء بالعمولة أو املعشرين في الجمرك ؛

 واملخازن العامة ؛ ....ت( أصحاب االمتياز 

 أو الجوية ؛ ..ث( شركات التأمين 

 بها في الجمرك ؛ ...ج( املرسل إليهم 

 اإلدارة. .....ح( على العموم، األشخاص 

 

ل من املدونة، في إطار   72حذف الفصل  املعدَّ

الطابع املادي عن مساطر تبسيط املساطر ونزع 

املراقبة الجمركية االلتزام املفروض على تقييد 

العمليات الجمركية لفائدة الغير في سجالت سنوية 

مبوبة واقتصار الحفظ فقط على املراسالت 

والوثائق املتعلقة بهذه العمليات، مما يستدعي في 

إطار املالءمة حذفها كوثيقة إلزامية واالقتصار على 

 واملستلزمات..الوثائق 
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يمكن الحصول مسبقا، وقبل املرور عن طريق 

الجمرك، على السجالت والوثائق واملستندات وكذا الولوج إلى 

 املعلومات.

 باملالية. ...و يتم الحصول على املعلومات السالفة 

يجب أن يحتفظ املعنيون باألمر بجميع السجالت   - 2

واملستندات والوثائق املتعلقة بعمليات استيراد وتصدير 

البضائع أو بأنشطة في املغرب تخضع للمكوس الداخلية على 

دئ سنوات تبت (4أربع )االستهالك الراجعة لإلدارة وذلك طيلة 

 من تاريخ :

 ـ إرسال الطرود بالنسبة للمرسلين ؛

 ـ استالم الطرود بالنسبة للمرسل إليهم ؛

ـ تحرير الوثائق املتعلقة بإرسال أو نقل أو استالم أو تأمين 

 أعاله. 1البضائع لألشخاص أو الشركات األخرى املشار إليها في 

........ 

وقبل املرور عن طريق  يمكن الحصول مسبقا،

الوثائق واملستندات وكذا و السجالت علىالجمرك، 

 الولوج إلى املعلومات.

 ...و يتم الحصول على املعلومات السالفة 

 باملالية.

 يجب أن يحتفظ املعنيون باألمر بجميع  - 2

املستندات والوثائق املتعلقة بعمليات و السجالت

استيراد وتصدير البضائع أو بأنشطة في املغرب تخضع 

للمكوس الداخلية على االستهالك الراجعة لإلدارة وذلك 

 سنوات تبتدئ من تاريخ : (4أربع )طيلة 

 الباقي دون تغيير
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  04التعديل رقم  

 مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

 3املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

ال يمكن  تغيير ..................مت تم   1  -78 الفصل 

 التصريح به

 غير أنه يجوز ........القيام بفحص البضائع

 املالية العقوبات من كليا أو جزئيا املصرح يعفى أن يمكن -

 داخل إرادية، بطريقة قام إذا املدونة، هذه في عليها املنصوص»

 بالكشف اليد، رفع تسليم تاريخ من ابتداء يوما( 30)  ثالثين أجل

 أال شريطة التصريح، في الحظها التي الصحيحة غير البيانات عن

 .التفتيش أو للمراقبة سيخضع بأنه أخبرته قد اإلدارة تكون 

 .البند هذا تطبيق كيفيات تنظيمي بنص تحدد

ال يمكن  تغيير ..................مت تم التصريح  1  - 78

 به

 غير أنه يجوز ........القيام بفحص البضائع

 العقوبات من كليا أو جزئيا املصرح يعفى   أن يمكن- 

 بطريقة قام إذا املدونة، هذه في عليها املنصوص املالية

 تاريخ من ابتداء يوما( 30)  ثالثين أجل داخل إرادية،

 الصحيحة غير البيانات عن بالكشف اليد، رفع تسليم

 اإلدارة تكون  أال شريطة التصريح، في الحظها التي

 أو للمراقبة سيخضع بأنه أخبرته قد

 .التفتيش

 تطبيق كيفيات تنظيمي بنص تحدد

 .البند هذا

 الشرطيةاعتبار الطريقة إرادية ال داعي للجملة 

 وللمساواة بين املصرحين.
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   05التعديل رقم 

 مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

 3املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

وبمعزل عن  3تستورد خالفا ألحكام الفصل  164-1

أعاله، مع اإلعفاء من الرسوم الجمركية  5أحكام الفصل 

 وغيرها من الضرائب والرسوم:

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

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

( االرساليات املوجهة إلى بعض املؤسسات الخيرية ث

وكذا املنظمات غير الحكومية املعترف لها بصفة املنفعة 

 العامة....................

 

 

 

 

 

وبمعزل عن  3تستورد خالفا ألحكام الفصل  1-

أعاله، مع اإلعفاء من الرسوم الجمركية  5أحكام الفصل 

 وغيرها من الضرائب والرسوم:

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

ث( االرساليات املوجهة إلى بعض املؤسسات  ..

الخيرية وكذا املنظمات غير الحكومية املعترف لها بصفة 

وباقي الجمعيات إذا كان األمر يتعلق املنفعة العامة؛ 

معدات وتجهيزات موجهة لعمل خيري ، شريطة الحصول ب

 على ترخيص صادر عن اإلدارة الوصية....................

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

 و الكهربائي املحرك ذات بما فيها الكراس ي الدراجات و  ع(

 إعاقة وضعية في لألشخاص خصيصا املعدة السيارات

 بحماية املتعلق 97.13 اإلطار رقم القانون  مدلول  حسب

 الصادر بها، إعاقة والنهوض وضعية في األشخاص حقوق 

الفصل لم يأخذ بعين االعتبار الكراس ي بدون محرك كهربائي 

لألشخاص في وضعية إعاقة علما وأيضا الدراجات املخصصة 

 أنها األكثر استعماال من طرف هذه الفئة .

توسيع دائرة اإلعفاء بشأن اإلرساليات املوجهة للجمعيات 

وعدم تركها حكرا على الجمعيات ذات املنفعة العامة، اعتبارا 

للدور الهام الذي تقوم به هيئات املجتمع املدني بعد دستور 

 ، خاصة منه:2011

 

ة من البنود التي أضيفت في هذه الفصل في قانون املالية مجموع

كانت فقط للمالئمة مع قوانين عادية بعد استنساخها  2018

 ووضعها في مدونة الجمارك باعتبارها اإلطار الصحيح.

التعديل الذي جاء في املشروع يحدد نوعية املعدات والوثائق 

-164ا دامت بنص تنظيمي وهو األمر الذي يعتبر غير ذي جدوى م
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 املعدة السيارات و الكهربائي املحرك ذات الكراس ي (ع

 القانون  مدلول  حسب إعاقة وضعية في لألشخاص خصيصا

 وضعية في األشخاص حقوق  بحماية املتعلق 97.13 اإلطار رقم

 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر بها، إعاقة والنهوض

 ؛................... ) 2016 أبريل 27 ( 1437 رجب من بتاريخ  1.16.52

املحددة  ك( املعدات في األرض و معدات التدريب و الوثائق 

الواجب استعمالها فقط داخل حظيرة الئحنها بنص تنظيمي 

املطارات الدولية واملستوردة من لدن منشآت النقل الجوي 

للركاب أو البريد أو البضائع والتي يمثل مجموع خدماتها من أو إلى 

على األقل من مجموع الخدمات  %80تراب خارج املغرب نسبة 

 ؛ التي تستغلها

املحددة الئحتها بنص املعدات في األرض ل( الوثائق و 

باستثناء املعدات الالزمة لصنع و إصالح أو مراجعة أو تنظيمي 

تجريب أو فحص أجزاء الطائرات أو مجموعاتها الفرعية أو 

تجهيزاتها و القطع املعدة إلدماجها فيها، املستوردة من لدن 

جب االشركات التي تعمل في املساعدة عند توقف الطائرات والو 

 استعمالها خصيصا داخل حظيرة املطارات الدولية.

 رجب من بتاريخ  1.16.52 رقم الشريف الظهير بتنفيذه

 2016 أبريل 27 ( 1437

 ك( املعدات في األرض و معدات التدريب و الوثائق 

الواجب استعمالها فقط  املحددة الئحتها بنص تنظيمي

داخل حظيرة املطارات الدولية واملستوردة من لدن 

منشآت النقل الجوي للركاب أو البريد أو البضائع والتي 

غرب نسبة يمثل مجموع خدماتها من أو إلى تراب خارج امل

 ؛ على األقل من مجموع الخدمات التي تستغلها 80%

املحددة الئحتها ل( الوثائق واملعدات في األرض 

باستثناء املعدات الالزمة لصنع و إصالح أو  بنص تنظيمي

مراجعة أو تجريب أو فحص أجزاء الطائرات أو 

مجموعاتها الفرعية أو تجهيزاتها و القطع املعدة 

املستوردة من لدن الشركات التي تعمل في إلدماجها فيها، 

املساعدة عند توقف الطائرات والواجب استعمالها 

 خصيصا داخل حظيرة املطارات الدولية.

الحليب االصطناعي في شكل مسحوق املخصص   

  لتغذية األطفال

تحدد حسمت هذا الشرط لجميع بنود هذا الفصل بعبارة :  2

عند االقتضاء بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير املكلف باملالية 

 بعد استشارة الوزراء املعنيين شروط تطبيق هذا الفصل.

 

 

 

 

 

إعفاء رسوم االستيراد املفروضة على الحليب االصطناعي في 

من أجل جعله في  األطفالشكل مسحوق املخصص لتغذية 

 متناول أغلب األسر املغربية املتوسطة والفقيرة بأثمنة معقولة
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  06التعديل رقم 

 مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

    3املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

يعاقب عن املخالفات الجمركية من الطبقة  - 284الفصل 

 األولى :

تعادل ثالث مرات مبلغ الرسوم واملكوس أ( بغرامة  -1

 املتجانف عنها أو املتملص منها ؛

بغرامة تتراوح بين نصف قيمة البضائع موضوع   (ب

املخالفة والقيمة اإلجمالية لهذه البضائع فيما يخص 

املخالفة املتعلقة بتصدير البضائع املحظورة املشار 

 بعده ؛ 285من الفصل  1إليها في 

درهم فيما  100.000و  80.000تتراوح بين ج( بغرامة 

 285من الفصل  14يخص املخالفة املشار إليها في 

 بعده.

د( بغرامة تعادل مجموع قيمة البضائع موضوع 

 ...العمليات الجمركية التي لم يتم االحتفاظ بوثائقها 

 

يعاقب عن املخالفات الجمركية  - 284الفصل 

 من الطبقة األولى :

عادل ثالث مرات مبلغ الرسوم أ( بغرامة ت -1

 واملكوس املتجانف عنها أو املتملص منها ؛

بغرامة تتراوح بين نصف قيمة البضائع موضوع   (ب

املخالفة والقيمة اإلجمالية لهذه البضائع فيما 

ون بداملخالفة املتعلقة بتصدير البضائع يخص 

 قةاملتعلتصريح مفصل عن طريق مكتب الجمرك  أو 

د ، املشار "إليها في البن املحظورة  البضائعتصدير ب

 أعاله 23من الفصل  1ب( من 

درهم فيما  100.000و  80.000ج( بغرامة تتراوح بين 

 285من الفصل  14يخص املخالفة املشار إليها في 

 بعده.

 ................د( 

 

 ادناه  285للمالءمة مع التعديل املقترح في الفصل 

 285ممت مقتضيات الفصل ت 2013في إطار قانون املالية لسنة 

الذي ينص علي املخالفات من الدرجة األولي و ذلك بإضافة 

اعة البض  التي تقض ي انه اذا ما تبين اثناء تفتيش 13الفقرة 

املصرح بها لذي الجمارك ان عددها أو وزنها يفوق املعطيات 

فإن هذا الفعل   %20املضمنة في التصريح املودع بأكثر من 

معاقب عليها بغض النظر عن   يشكل مخالفة من الدرجة األولي

غ الرسوم و املكوس املتجانف مبلغ يعادل ثالث مرات مبل أداء

 ح بها.، بمصادرة البضاعة الغير مصر عنها

ضرر لنشاط الشركة  املصادرة قد ينجم عنها  نظرا لكون هذهو 

 .ن املصادرة فانه من األفضل العدول ع  املستوردة
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 07التعديل رقم 

 مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة   

    3املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

تشكل املخالفات الجمركية من الطبقة  - 285الفصل 

 األولى :

بعده، استيراد أو  6 -299مع مراعاة أحكام الفصل  -1

 .............تصدير البضائع املحظورة، 

االستيراد أو التصدير بدون تصريح مفصل، عن طريق  -2

مكتب للجمرك إذا كان ينتج عن عدم التصريح التجانف عن 

 رسم أو مكس أو التملص منه

تشكل املخالفات الجمركية من  - 285الفصل 

 الطبقة األولى :

بعده،  6 -299مع مراعاة أحكام الفصل  -1

 ..............استيراد أو تصدير البضائع املحظورة، 

االستيراد بدون تصريح مفصل عن طريق مكتب  أ( -2

ينتج عن عدم التصريح التجانف عن   للجمرك إذا كان

 ،  رسم أو مكس أو التملص منه

التصدير بدون تصريح مفصل عن طريق مكتب  ب(

  للجمرك

يقترح فصل االستيراد من التصدير الن تغريم املخالفة تكون على 

والواجبات املستحقة غير أن هذه املخالفة كما أساس الرسوم 

جاءت في املادة األصلية  تخص كذلك التصدير الذي في األساس 

 ال يخضع ألي رسم .
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 08التعديل رقم 

 مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

 3املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

تشكل مخالفات جمركية من الطبقة  - 299الفصل 

 الرابعة املخالفات ألحكام :

 ؛ ...القوانين واألنظمة املكلفة  -

 بهذه املدونة. ...هذه املدونة والنصوص  -

 : وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالخصوص على

 ؛أو تدابير الحظر أو القيود ...كل إغفال أو عدم صحة  -1

كل إغفال تقييد في السجالت املبوبة والسجالت  -2

 ائق التي يكون إمساكها إجباريا ؛وغيرها من الوث

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

........... 

 

تشكل مخالفات جمركية من  - 299لفصل 

 الطبقة الرابعة املخالفات ألحكام :

 ؛ ...القوانين واألنظمة املكلفة  -

 بهذه املدونة. ...هذه املدونة والنصوص  -

 : وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالخصوص على

أو تدابير الحظر أو  ...كل إغفال أو عدم صحة  -1

 القيود ؛

السجالت املبوبة في كل إغفال تقييد  -2

ن التي يكو   واملستندات الوثائق والسجالت وغيرها من

 إمساكها إجباريا ؛

 الباقي دون تغيير 

 

 

املعدل في هذه املدونة و في إطار تيسيط املساطر ونزع   72الفصل 

مساطر املراقبة الجمركية حذف االلتزام  الطابع املادي عن

املفروض على تقييد العمليات الجمركية لفائدة الغير في سجالت 

سنوية مبوبة واقتصار حفظ فقط املراسالت والوثائق املتعلقة 

بهذه العمليات، مما يستدعي في أطار املالئمة عدم اعتبار إغفال 

تندات ضافة املستقييد في السجالت املبوبة مخالفة جمركية. مع إ

 ملالءمة الفقرة مع فصول املدونة.
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 09التعديل رقم 

 مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

 3املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

ما لم تكن هناك قوة قاهرة تعود  -1 - 301الفصل 

بصرف النظر عن الغرامة  و ألسباب طبيعية يتم تبريرها

أعاله، يمكن إجبار كل  293املستحقة عمال بمقتضيات الفصل 

من هذه املدونة على تقديم  1- 42مخالف ملقتضيات الفصل 

الدفاتر أو السجالت املبوبة أو األوراق أو الوثائق غير املسلمة 

درهم  500ض لغرامة تهديدية يبلغ مقدارها األقص ى وإال تعر 

 عن كل يوم من التأخير.

 تحسب مدة هذه الغرامة ..... -2

 

ما لم تكن هناك قوة قاهرة تعود  -1 - 301الفصل 

ة بصرف النظر عن الغرام و ألسباب طبيعية يتم تبريرها

أعاله، يمكن  293املستحقة عمال بمقتضيات الفصل 

من هذه  1- 42إجبار كل مخالف ملقتضيات الفصل 

ألوراق أو ا و السجالت املبوبةأاملدونة على تقديم الدفاتر 

سلمة وإال تعرض لغرامة تهديدية يبلغ أو الوثائق غير امل

 درهم عن كل يوم من التأخير. 500مقدارها األقص ى 

 الباقي دون تغيير

 

املعدل في هذه املدونة و في إطار تبسيط املساطر ونزع   72الفصل 

الطابع املادي عن مساطر املراقبة الجمركية حذف االلتزام 

جالت ة الغير في ساملفروض على تقييد العمليات الجمركية لفائد

سنوية بوبة واقتصار حفظ فقط املراسالت والوثائق املتعلقة بهذه 

العمليات، مما يستدعي في إطار املالءمة  حذفها  كوثيقة إلزامية 

 واالقتصار على الوثائق واملستلزمات. 
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  10  التعديل رقم 

 الضرائب الداخلية على االستهالك 

 5املادة 

 التعليل املقترح النص النص األصلي

I - التالي النحو على تتمم أو تغير ، 2019 يناير فاتح من ابتداء 

الظهير  من 1 - 45 و 2 - 44 و )ط الجدول ( 9 و 2 الفصول  أحكام

 شوال من 25 في الصادر 1.77.340 رقم قانون  بمثابة الشريف

 البضائع على املطبقة املقادير بتحديد ) 1977 أكتوبر9) 1397

 وكذا الداخلي االستهالك ضريبة عليها واملصوغات املفروضة

 تغييره تم كما واملصوغات البضائع الخاصة بهذه املقتضيات

 : وتتميمه

 

 

I - النحو على تتمم أو تغير ، 2019 يناير فاتح من ابتداء 

 و    44-  2و )ط -أ ل الجدو   9(و  2الفصول  أحكام التالي

 1.77.340 رقم قانون  بمثابة الظهير الشريف من  1- 45

 بتحديد ) 1977 أكتوبر9) 1397 شوال من 25 في الصادر

 واملصوغات املفروضة البضائع على املطبقة املقادير

الخاصة  املقتضيات وكذا الداخلي االستهالك ضريبة عليها

 : وتتميمه تغييره تم كما واملصوغات البضائع بهذه

 

 

الجدول أ  املتعلق باملكوس   9للمالئمة مع التعديل في الفصل 

 الداخلية على استهالك املشروبات.
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  11التعديل رقم 

 الضرائب الداخلية على االستهالك 

 5املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

" ط" بعده مبالغ الرسوم املفروضة على البضائع  –" ح"  –"]ت"  –حدد وفقا للجدول "أ" ت -9الفصل 

 املشار إل ها في الفصل األول أعاله واملفصلة في هذا الفصل:واملصوغات 

 املكوس الداخلية على االستهالك املشروبات والكحول املرتبة على أساس الكحول  -أ(

 

 المقادير )بالدرهم( وحدة التحصيل بيان المنتجات

 

المياه الغازية أو غير الغازية والمياه  -(1

معطرة كانت المعدنية ومياه المائدة وغيرها 

أو غير معطرة، الليمونادا المحضرة بعصير 

 :الليمون الحامض

 

المياه الغازية أو غير الغازية والمياه  -أ(

المعدنية ومياه المائدة وغيرها، المعطرة 

( %10بإضافة نسبة أقل من عشرة في المائة )

 

 هيكتولتر

 حجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" ط" بعده مبالغ الرسوم املفروضة على البضائع  –" ح"  –"]ت"  –تحدد وفقا للجدول "أ"  -9الفصل 

 واملصوغات املشار إليها في الفصل األول أعاله واملفصلة في هذا الفصل:

 أساس الكحول املكوس الداخلية على االستهالك املشروبات والكحول املرتبة على  -أ(

 

 المقادير )بالدرهم( وحدة التحصيل بيان المنتجات

 

المياه الغازية أو غير الغازية والمياه  -(1

المعدنية ومياه المائدة وغيرها معطرة كانت 

أو غير معطرة، الليمونادا المحضرة بعصير 

 :الليمون الحامض

 

المياه الغازية أو غير الغازية والمياه  -أ(

المائدة وغيرها، المعطرة  المعدنية ومياه

( %10بإضافة نسبة أقل من عشرة في المائة )

من عصير الفواكه الصالحة لألكل أو 

  مايعادلها من العصير المركز

 

 هيكتولتر

 حجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يهدف هذا التعديل إلى 

الرفع من مبالغ الرسوم 

املفروضة على املشروبات 

الغازية و املشروبات غير 

الغازية والحليب 

ومشتقات الحليب التي 

تحتوي على نسب عالية 

من السكر للحفاظ على 

والحد من الصحة 

 .انتشار داء السكري 
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من عصير الفواكه الصالحة لألكل أو 

  مايعادلها من العصير المركز

 محتويات على سكر ................ -    

 غيرها .............................. -    

 

المياه الغازية أو غير الغازية والمياه  -ب(

المعدنية ومياه المائدة وغيرها المعطرة 

( من عصير %10بإضافة عشرة في المائة )

الفواكه الصالحة لألكل أو مايعادلها من 

 العصير المركز

 محتويات على سكر ................ -    

 غيرها .............................. -    

 

المياه الغازية أو غير الغازية والمياه  -ج(

 المعدنية ومياه المائدة وغيرها غير المعطرة 

 

الليمونادا المحضرة بنسبة أقل من ستة  -د(

( من عصير الليمون الحامض أو %6بالمئة )

 لعصير المركزمايعادلها من ا

 محتويات على سكر ................ -    

 غيرها .............................. -    

 

 

 

 

 كذلك

 كذلك

 

 

 

 

 

 

 كذلك

 كذلك

 

 

 هيكتولتر حجم

 

 

 

 

 

30.00 

20.00 

 

 

 

 

 

 

10,00 

07.00 

 

 

8.00 

 

 محتويات على سكر ................ -    

 غيرها .............................. -    

 

المياه الغازية أو غير الغازية والمياه  -ب(

نية ومياه المائدة وغيرها المعطرة المعد

( من عصير %10بإضافة عشرة في المائة )

الفواكه الصالحة لألكل أو ما يعادلها من 

 العصير المركز

 محتويات على سكر ................ -    

 غيرها .............................. -    

 

المياه الغازية أو غير الغازية والمياه  -ج(

 ومياه المائدة وغيرها غير المعطرة المعدنية 

 

الليمونادا المحضرة بنسبة أقل من ستة  -د(

( من عصير الليمون الحامض أو %6بالمئة )

 مايعادلها من العصير المركز

 محتويات على سكر ................ -    

 غيرها .............................. -    

 

 

 

 

 كذلك

 كذلك

 

 

 

 

 

 

 كذلك

 كذلك

 

 

 هيكتولتر حجم

 

 

 

 

.0045 

20.00 

 

 

 

 

 

15.00 

07.00 

 

 

8.00 
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الليمونادا المحضرة بنسبة ستة بالمئة  -ه(

(  أو أكثر من عصير الليمون الحامض 6%)

 أو مايعادلها من العصير المركز

 محتويات على سكر ................ -    

 غيرها .............................. -    

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

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

 

 

 

 

 

 كذلك

 كذلك

 

 

 

 

 كذلك

 كذلك

 

 

 

 

30.00 

20.00 

 

 

 

 

10.00 

7.00 

 

ة بالمئالليمونادا المحضرة بنسبة ستة  -ه(

(  أو أكثر من عصير الليمون الحامض 6%)

 أو مايعادلها من العصير المركز

 محتويات على سكر ................ -    

 غيرها .............................. -    

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

 ........................) الباقي دون تغيير(

املشروبات وعصير الحليب  *

ومشتقاته املحالة بإضافة نسبة 

 100غ من السكر في كل 5أقل من 

 مل

وعصير الحليب  املشروبات *

ومشتقاته املحالة بإضافة نسبة 

 100غ  أو أكثر من السكر في كل 5

 مل
 

 

 

 

 كذلك

 كذلك

 

 

 كذلك

 كذلك

 

 كذلك

 

 هيكتولتر

 

 

 

 

 

45.00 

20.00 

 

15.00 

7.00 

 

40.00 

 

 

50.00 
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  12التعديل رقم 

 الضريبة الداخلية على االستهالك 

 5املادة 

 التعليل املادة كما يبتغى تعديلها املادة 

" ط" بعده مبالغ الرسوم املفروضة على البضائع  –" ح"  –"]ت"  –تحدد وفقا للجدول "أ"  -9الفصل 

 واملصوغات املشار إل ها في الفصل األول أعاله واملفصلة في هذا الفصل:

 الضرائب الداخلية على االستهالك  املفروضة على التبغ  املصنع .  -ط(

 

 املقدار العيني بيان املنتجات
املقدار القيمي لثمن البيع للعموم 

خارج الضريبة على القيمة 

 املضافة و خارج املقدار العيني
 املبلغ األدنى للتحصيل

 السجائر  – 1

 أ سجائر .... الداكن 

 

 آخر سجائر ....  -ب 

 

درهم لكل  388.00

 سيجارة  1000

درهم لكل  462.00

 سيجارة  1000

 

25%   

 

25%   

 

 

درهم لكل  476.00

 سيجارة  1000

درهم لكل ألف  567.00

 سيجارة 

II –  درهم لكل    500.00 السيكار ..... الصغير

 وحدة  1000

35%   

 

درهم لكل    1000.00

 وحدة 1000

III –  : تبغ مصنع آخر 

 التبغ الرهيف........ .أ

 

 تبغ الشيشة ... .ب

 

 غيره ......... .ت

 

درهم لكل  750.00

 غرام  1000

درهم لكل  280.00

 غرام  1000

درهم لكل  750.00

 غرام  1000

 

25%   

 

25%   

 

25%   

 

 

درهم لكل  950.00

 غرام  1000

درهم لكل  350.00

 غرام  1000

درهم لكل  220.00

 غرام  1000

 

" ط" بعده مبالغ الرسوم  –" ح"  –"]ت"  –وفقا للجدول "أ"  تحدد -9الفصل 

املفروضة على البضائع واملصوغات املشار إل ها في الفصل األول أعاله واملفصلة في 

 هذا الفصل:

 الضرائب الداخلية على االستهالك  املفروضة على التبغ  املصنع .  -ط(

 

 املقدار العيني بيان املنتجات
لثمن البيع للعموم املقدار القيمي 

خارج الضريبة على القيمة 

 املضافة و خارج املقدار العيني
 املبلغ األدنى للتحصيل

 السجائر  – 1

 أ سجائر .... الداكن 

 

 سجائر .... آخر  -ب 

 

درهم لكل  388.00

 سيجارة  1000

درهم لكل  462.00

 سيجارة  1000

 

25%   

 

25%   

 

 

درهم لكل  476.00

 سيجارة  1000

درهم لكل ألف  630.00

 سيجارة 

II –  درهم لكل    500.00 السيكار ..... الصغير

 وحدة  1000

35%   

 
00.0021   
 وحدة 1000درهم لكل 

III –  : تبغ مصنع آخر 

 التبغ الرهيف........ .أ

 

 تبغ الشيشة ... .ب

 

درهم لكل  750.00

 غرام  1000

 

25%   

 

25%   

 

درهم لكل  950.00

 غرام  1000

يهدف هذا 

التعديل إلى الرفع 

من املبلغ األعلى 

للتحصيل 

بالنسبة للسيكار و 

تبغ الشيشة في 

 املالءمةإطار 

الجبائية بين جل  

 فئات املدخنين
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 غيره ......... .ت

درهم لكل  280.00

 غرام  1000

درهم لكل  750.00

 غرام  1000

 

25%   

 

0.0054 

درهم لكل 

 غرام  1000
درهم لكل  220.00

  غرام  1000
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  13.التعديل رقم 

 الضرائب الداخلية على االستهالك 

 5املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

بالبوتقة  اختبار لالختبار، طرق  أربعة هناك  2-44صلالف

.ويحدد الطيف بقياس واختبار بالبلل واختبار باملحك واختبار

حاالت وشروط استعمال كل طريقة من طرق مدير اإلدارة 

 .االختبار املذكور 

 

بالبوتقة  اختبار لالختبار، طرق  أربعة هناك  2-44صلف

 .الطيف بقياس واختبار بالبلل واختبار باملحك واختبار

حاالت وشروط استعمال كل طريقة من  حدد اإلدارةتو 

 .طرق االختبار املذكور 

 

 

ترك املجال للدارة دون توضيح  املسؤول  املعني   

 بتحديد طريقة  االختبار.  
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  14التعديل رقم 

 تسوية وضعية السيارات السياحية املستوردة.

 تحت نظام القبول املؤقت

 6املادة 

 

 التعليل املادة كما يبتغى تعديلها املادة   

 تحت نظام القبول املؤقتتسوية وضعية السيارات السياحية املستوردة  

 6املادة 

، تسوى حسابات القبول املؤقت للسيارات السياحية املكتتبة قبل فاتح 2019ابتداء من فاتح  يناير 

من طرف األشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج و التي بقيت دون تصفية إلى  2009يناير 

 .2018دسمبر  31غاية 

التسوية، حسابات القبول املؤقت التي هي موضوع مسطرة قضائية اليمكن أن تستفيد من هذه 

 جارية.

 تسوية وضعية السيارات السياحية املستوردة  تحت نظام القبول املؤقت

 6املادة 

تسوى حسابات القبول املؤقت للسيارات  ،2014ابتداء من فاتح  يناير 

الذين لهم محل من طرف األشخاص  2009املكتتبة قبل فاتح يناير   السياحية و

 .2013دسمبر  31إقامة اعتيادي بالخارج و التي بقيت دون تصفية إلى غاية 

ال يمكن أن تستفيد من هذه التسوية، حسابات القبول المؤقت التي هي 

ترتبط بأفعال تخص نفس  موضوع مسطرة قضائية جارية

 املوضوع. إال في حالة إبرام صلح  بين اإلدارة واملعني باالمر

هذا التعديل إلى يهدف 

ضرورة تسوية  حسابات 

القبول املؤقت للسيارات 

السياحية و املهنية  

املكتتبة بطريقة اعتيادية 

 دون تحديد تاريخ معين



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

343 
 

  15التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

I - و 6 و 2 املواد أحكام وتتمم تغير ، 2019 يناير فاتح من ابتداء 

 89 و 86 و 73 و 64 و 63 و 57 و 29 و 19 و II - 11 و 10 و 8 و 7

 106 و 105 و 91 و

 و 179 و 177 و 174 و 173 و 165 و 163 و 144 و III - 129 و

 و 214 و 210 و 208 و 205 و 204 و 198 و 186 و184 و 183

 و VI - 250 و III - 241 و 232 و املكررة 230 و 228 و 225 و 222

 الثاني القسم من الرابع وعنوان الباب 262 و 261 و 252 و 251

 من السادس الفرع األول وعنوان الكتاب من الثاني الجزء من

 األول  الكتاب من الجزء الثالث من األول  القسم من الثاني الباب

 قانون  من 5 بموجب املادة املحدثة للضرائب العامة املدونة من

 الظهير الصادر بتنفيذه ، 2007 املالية للسنة  43.06  رقم املالية

 1427 الحجة ذي 10 بتاريخ 1.06.232 رقم الشريف

 : وتتميمها تغييرها تم ( كما  2006 ديسمبر (31

I - 2 املواد أحكام وتتمم تغير ، 2019 يناير فاتح من ابتداء 

 73 و 64 و 63 و 57 و 29 و 19 و II - 11 و 10 و 8 و 7 و 6 و

 و  106و  105و  100و  99و 97و 92و  91و  89و  86و

129  -III و  173و  165و  163و 155و 144و و  135و 

 205 و 204 و 198 و 186 و184 و 183 و 179 و 177 و 174

 و املكررة 230 و 228 و 225 و 222 و 214 و 210 و 208 و

 و  261و  252و  251و  VI-  250و 247و   III- 241 و 232

 الجزء من الثاني القسم من الرابع وعنوان الباب 262

 الباب من السادس الفرع األول وعنوان الكتاب من الثاني

 األول  الكتاب من الجزء الثالث من األول  القسم من الثاني

 من 5 بموجب املادة املحدثة للضرائب العامة املدونة من

 الصادر  ، 2007 املالية للسنة  43.06  رقم املالية قانون 

 ذي 10 بتاريخ 1.06.232 رقم الشريف الظهير بتنفيذه

 تغييرها تم ( كما  2006 ديسمبر31) 1427 الحجة

 : وتتميمها

تحيين الفقرة بعد إضافة ومواد وسحب أخرى من 

 املدونة العامة للضرائب.

 

 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

344 
 

  16التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 الضريبة عليهم املفروضة األشخاص -  .2املادة

I -  الشركات على للضريبة وجوبا تخضع : 

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

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

 ؛ املسيرة الهيئة ونتيجة ....................................... الصناديق -  4° 

 .الشركات هذه مجموعات مؤسسات أو املقيمة غير الشركات مؤسسات -  5°

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

III« .- من وغيرها والجمعيات العمومية واملؤسسات الشركات على يطلق 

 أو املقيمة غير الشركات ومؤسسات والصناديق حكمها في املعتبرة الهيئات

 الضريبة عليهم املفروضة األشخاص - .2 ملادةا

I -  الشركات على للضريبة وجوبا تخضع : 

 ............................................................ الشركات 1°

1. .................................................................................. 

املؤسسات العمومية  2

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

 املعتبرة قانونا في حكمهاالجمعيات و الهيئات 

 الهيئة ونتيجة ....................................... الصناديق -  4° 

 ؛ املسيرة

 أو املقيمة غير الشركات مؤسساتو  مراكز التنسيق  -°5  

 .الشركات هذه مجموعات مؤسسات

 

يهدف هذا التعديل إلى األخذ بعين 

االعتبار الصعوبات التي تعيشها جمعيات 

املجتمع املدني من حيث التمويل ونظرا 

 لطبيعة عملها غير الربحي و التطوعي  

األساس في مغزى   التعديل 

الذي نص عليه مشروع قانون 

املالية هو نسخ  النظام الجبائي 

االستثنائي في أساس فرض 

خالل تطبيق الضريبة من 

من مجموع نفقات  %10هامش 
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 اآلخرين االعتباريين واألشخاص الشركات هذه مجموعات مؤسسات

 .املدونة هذه من يلي فيما « الشركات» اسم« الشركات على للضريبة الخاضعين

 

 أو شركة مؤسسة أو فرع كل التنسيق بمراكز يراد

 لفائدةزاول  وت بالخارج مقرها يوجد دولية مجموعة

 أو اإلدارة مهام وحدها املذكورة املجموعة أو الشركة

 .املراقبة أو التنسيق أو التسيير

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

III.- - والجمعيات العمومية واملؤسسات الشركات على يطلق 

مراكز  و والصناديق حكمها في املعتبرة الهيئات من وغيرها

 مؤسسات أو املقيمة غير الشركات ومؤسسات التنسيق

 اآلخرين االعتباريين واألشخاص الشركات هذه مجموعات

 يلي فيما « الشركات» اسم« الشركات على للضريبة الخاضعين

 .املدونة هذه من

تسيير هذه املراكز وهو مضمون 

بعد نسخ  8التعديل في املادة 

    IVالبند 

إال أن نسخها سوف لن يتأتى 

معه تحقيق املتوخى الذي هو 

إخضاعها وفق النظام العام  

على غرار ما هو معمول به 

بالنسبة للمؤسسات التابعة 

 للشركات غير املقيمة .
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 17التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 اإلعفاءات  -6املادة 

 اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها باألسعار املخفضة بصفة دائمة 

 ألف........................

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

 .......................... -ب

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

 اإلعفاءات من الضريبة املحجوزة في املنبع  –جيم 

 تعفى  من الضريبة على الشركات املحجوزة في املنبع : 

 عوائد األسهم .......................... بالضريبة على الشركات – 1 °

 وتدخل هذه العائدات  

 اإلعفاءات  -6املادة 

اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها باألسعار املخفضة 

 بصفة دائمة 

 ألف........................

 .......................... -ب

 اإلعفاءات من الضريبة املحجوزة في املنبع  –جيم 

 تعفى  من الضريبة على الشركات املحجوزة في املنبع : 

 عوائد األسهم .......................... بالضريبة على الشركات – 1 °

 وتدخل هذه العائدات  

نسخ  الفقرة  اعتبارا لطابع 

هيئات التوظيف الجماعي 

 العقاري 
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 املصدر ذات العائدات وكذا أعاله، عليه املنصوص الشرط مراعاة  مع

 %100 نسبته  تخفيض مع املستفيدة للشركة املالية العائدات نطاق في األجنبي

عندما تتأتى العائدات املذكورة من  % 50وتقلص نسبة هذا التخفيض إلى 

 األرباح املوزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر 

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

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

 

 ذات العائدات وكذا أعاله، عليه املنصوص الشرط مراعاة  مع

 املصدر

 تخفيض مع املستفيدة للشركة املالية العائدات نطاق في األجنبي

 %50وتقلص نسبة هذا التخفيض إلى  % 100نسبته 

عندما تتأتى العائدات املذكورة من األرباح املوزعة 

من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري 

 السالفة الذكر 
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  18 التعديل رقم

 املدونة العامة للضرائب

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 للخصم القابلة التكاليف -  10 املادة

 : أعاله 8 املادة مدلول  حسب للخصم القابلة التكاليف تشمل

I - -- من املتكونة االستغالل تكاليف : 

 ................................................................................................ - ألف

 بما يتطلبه االستغالل ملا تحملها أو بها االلتزام وقع أخرى  خارجية تكاليف - باء

 : ذلك في

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

 : لفائدة ااملمنوحة العينية أو النقدية الهبات - 2 -

....................................................................................................... - « 

....................................................................................................... - « 

 ؛ صحي أو ....................................................................................... - »

 الدولة مع اتفاقية شراكة أبرمت والتي بمرسوم الئحتها املحددة الجمعيات -

 ؛ عامة مصلحة ذات مشاريع إنجاز بهدف

 .................................................................... العمومية املؤسسات -

 ).فيه تغيير ال الباقي(

 

 للخصم القابلة التكاليف -  10 املادة

 : أعاله 8 املادة مدلول  حسب للخصم القابلة التكاليف تشمل

I - -- من املتكونة االستغالل تكاليف : 

 - ألف

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

يتطلبه  ملا تحملها أو بها االلتزام وقع أخرى  خارجية تكاليف - باء

  :ذلك في بما  االستغالل

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

 : لفائدة ااملمنوحة العينية أو النقدية الهبات - 2 -

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

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

 ؛ صحي أو .........................................................................

 

وفقا ألحكام الظهير الشريف رقم  الجمعيات املحدثة

 15) 1378جمادى األولى  3الصادر في  1.58.376

التعديل باألساس إلى يهدف هذا 

تعزيز دور الجمعيات في خلق 

مناصب الشغل للشباب، ودعم 

نظام الحماية االجتماعية 

للجمعيات ومساواتها مع نظامي 

التعاونيات ونظام املقاول الذاتي 

بشكل يتناسب مع سياسة الدولة 

في مجال التشغيل والحماية 

 االجتماعية.

 

العمل الجمعوي ال يمكن ربطه 

توجهات ويقتض ي  بشروط أو 

األمر فقط وضع معايير لتحديد 
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( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات 1958نوفمبر 

( 75.00كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 

بتاريخ  1.02.206الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

 (2002يوز يول 23) 1423من جمادى األول  12
 مشاريع إنجاز بهدف الدولة مع اتفاقية شراكة أبرمت والتي

وسقف وتحدد شروط ومعايير  عامة مصلحة ذات

االستفادة من هذا اإلجراء بنص ومجاالت 

 تنظيمي.
 ..................................................... العمومية املؤسسات

 ).فيه تغيير ال الباقي(

 

الجمعيات املعنية وفتح 

االستفادة وفق املعايير  

واملجاالت املحددة بنص 

 تنظيمي.
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  19التعديل رقم 
 7املادة  

 املدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل املقترح املادة 

 

 سعر الضريبة -.19ملادة ا

I.- السعر العادي للضريبة 

 تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي:

 التالية : التصاعديةباألسعار  -ألف

 

 السعر مبلغ الربح الصافي )بالدرهم(

 10% 300.000يساوي أو يقل عن  -

  17.5% 1.000.000إلى  300.001من  -

 31% 1.000.000يفوق 

 

 سعر الضريبة -.19ملادة ا

I.- السعر العادي للضريبة 

 تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي:

 التالية : التصاعديةباألسعار  -ألف

 

 السعر الربح الصافي )بالدرهم(مبلغ 

 10% 300.000يساوي أو يقل عن  -

 17.5% 1.000.000إلى  300.001من  -

 31% 5.000.000إلى  1.000.0001من  -

 

 يهدف هذا التعديل إلى:

 

ي فالفاعلين في مجال االتصاالت إدراج   .1

مؤسسات االئتمان التي تخص  هذه الفئة 

والهيئات املعتبرة في حكمها وبنك املغرب 

وصندوق اإليداع والتدبير وشركات التأمين 

ودلك ألنهم ) الفاعلون في  ،وإعادة التأمين

مجال االتصاالت( يستفيدون من احتكار  

 .الدولة  توفره لهم
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والهيئات  فيما يخص مؤسسات االئتمان    37%بسعر  -باء

حكمها وبنك املغرب وصندوق اإليداع والتدبير املعتبرة في 

 وشركات التأمين وإعادة التأمين..

 

II-  األسعار النوعية للضريبة 

 ...... 

 )الباقي دون تغيير(

 23% 5.000.000   ما فوق -

 

فيما يخص مؤسسات االئتمان والهيئات  37% بسعر -باء

املعتبرة في حكمها وبنك املغرب وصندوق اإليداع والتدبير 

 وشركات االتصاالت السلكية وشركات التأمين وإعادة التأمين

  شركات إنتاج اإلسمنتو  والالسلكية

II-   األسعار النوعية للضريبة 

...... 

 دون تغيير( )الباقي

 

الفاعلين في مجال االتصاالت في إشراك  .2

 املساهمة في تمويل االقتصاد الوطني؛
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 20 التعديل رقم

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 الوضعية مجموع دراسة عند للضريبة الخاضعين نفقات تقييم  -  29  ادةامل

 الضريبية

 وعشرون مائة مبلغها يفوق  والتي أدناه 216 املادة في إليها املشار بالنفقات يراد

 : السنة في درهم(   120.000  )ألف

 ........................................الرئيسية باإلقامة املتعلقة املصاريف - 1°

 ..............................................وصيانة بتسيير املتعلقة املصاريف -  2°

.............................................................................................................« 

..............................................................................................................« 

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

 ؛ للغير املمنوحة القروض ...الجارية الحسابات في املدرجة السلفات -  8°

 أعاله، إليها املشار تلك غير ص ي،شخ طابع ذات النفقات كل  - 9°

 الذين األشخاص لفائدة أو لفائدته للضريبة الخاضع يتحملها التي

  .يعولهم

 

 دراسة عند للضريبة الخاضعين نفقات تقييم - . 29 ادةامل

 الضريبية الوضعية مجموع

 مبلغها يفوق  والتي أدناه 216 املادة في إليها املشار بالنفقات يراد

 : السنة في درهم(   120.000  )ألف وعشرون مائة

 .........................الرئيسية باإلقامة املتعلقة املصاريف - 1°

 ....................وصيانة بتسيير املتعلقة املصاريف -  2°

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

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

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

 القروض ...الجارية الحسابات في املدرجة السلفات -  8°

 ؛ للغير املمنوحة

 تلك غير ، املصاريف ذات الطابع الشخص ي كل  -°9 

 أو لفائدته للضريبة الخاضع يتحملها التي أعاله، إليها املشار

(  من املادة ii )املبينين في يعولهم الذين األشخاص لفائدة

  .ةمن هذه املدون 74

 

اعتماد نفس اللفظ في بنود  

هذه املادة باعتماد املصاريف 

عوض النفقات باعتبار أن هذه 

األخيرة هي مجموع جميع 

املصاريف  حتى أن املادة بدأت 

ب يراد بهذه النفقات لتحديد 

مختلف املصاريف ومبالغ 

 العمليات

تذكير بلفظ يعولهم في املدونة 

 لرفع أي التباس.
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  21التعديل رقم

 املدونة العامة للضرائب

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 اإلعفاءات  - 57  املادة

 : الدخل على الضريبة من تعفى

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

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

 أربعة ملدة درهم ( 10.000 ) آالف عشرة حدود في الشهري  اإلجمالي األجر -20 °

 من دفوعامل و األجير تشغيل تاريخ من تبتدئ                      شهرا24 ) ) عشرين و

 فاتح من املمتدة الفترة خالل املحدثة التعاونية أو الجمعية أو املقاولة طرف

     أجراء ( 10 ( عشرة حدود في  2022 ديسمبر 31  إلى  2015 يناير

 :التاليين لشرطين وفقا أعاله إليه املشار اإلعفاء يمنح     

 املدة؛ محدد غير شغل عقد إطار في األجير تشغيل يتم أن -

 اإلعفاءات - . 57   املادة

 : الدخل على الضريبة من تعفى

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

......... - 1° 

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

 ( 10.000 ) آالف عشرة حدود في الشهري  اإلجمالي راألج -20 °

 تشغيل تاريخ من شهرا تبتدئ24 ) عشرين) و أربعة ملدة درهم

 التعاونية أو الجمعية وأ املقاولة طرف من املدفوع و األجير

   31إلى  2015 يناير فاتح من املمتدة الفترة خالل املحدثة

 ،في إحداثها وكذا من طرف الجمعيات من تاريخ، 2022ديسمبر

 . ( أجراء 10   (عشرة حدود

 :التاليين الشرطين وفق  أعاله إليه املشار اإلعفاء يمنح

 

يهدف هذا اإلجراء إلى تشجيع مساهمة 

الجمعيات في التشغيل عبر اإلعفاء من 

الضريبة على الدخل املطبق على األجر 

اإلجمالي الشهري ألجراء الجمعيات ابتداء 

من تاريخ تشغيل األجير عوض تاريخ 

إحداث الجمعية املنصوص عليه في املادة 

. بالنظر لخصوصية الجمعيات التي 57

يتطلب تأسيسها وبداية اشتغالها 

وممارستها ألنشطتها )وبالتالي بداية 

تشغيلها ألجراء( مدة زمنية طويلة عكس 

املقاولة والتعاونية التي تنطلق بتشغيل 

 أجراء.
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 أو املنشأة شروع تاريخ من ابتداء األوليتين السنتين خالل التشغيل يتم أن -

 االستغالل؛ في التعاونية أو الجمعية

 واحدة؛ مرة إال املذكور  اإلعفاء ............من 421°

 و املدنيين املوظفين حقوق  ذوي  لفائدة املدفوع الوفاة رصيد -    »22°

 املؤسسات و الترابية الجماعات و للدولة التابعين األعوان و العسكريين

 من 14 ي ف الصادر2.98.500  رقم املرسوم مقتضيات بموجب ، العمومية

 ؛ ) 1999 فبراير فاتح( 1419 شوال

 طبقا ، العسكرية الخدمة في للمجندين املدفوعة التعويضات و األجر - - 23°

 .العمل بها الجاري  التنظيمية و التشريعية للنصوص

 املدة؛ محدد غير شغل عقد إطار في األجير تشغيل يتم أن -

 شروع تاريخ من ابتداء األوليتين السنتين خالل التشغيل يتم أن- 

تاريخ   من و  ، االستغالل في التعاونية أو الجمعية أو املنشأة

 تشغيل األجير بالنسبة للجمعية ؛

 

 واحدة؛ مرة إال املذكور  اإلعفاء ............من 21°

 املوظفين حقوق  ذوي  لفائدة املدفوع الوفاة رصيد - »22°

 الجماعات و للدولة التابعين األعوان و العسكريين و املدنيين

 املرسوم مقتضيات بموجب ، العمومية املؤسسات و الترابية

  1999فبراير فاتح( 1419شوال من  14في الصادر   2.98.500رقم

 ؛ بموجب القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل )

 الخدمة في للمجندين املدفوعة التعويضات و األجر - - 23°

 بها الجاري  التنظيمية و التشريعية للنصوص طبقا ، العسكرية

 .العمل

 التعويضات املدفوعة لألرامل  و املتقاعديناملعاشات و  24

املراسيم قابلة للتغيير  والنسخ والتحيين 

بنصوص تنظيمية أخرى وال داعي وضعها 

في املدونة؛ مما يستدعي ترك  كمرجع

املجال مفتوح بالصيغة املعتمدة في 

مختلف النصوص التشريعية باستعمال 

عبارة بموجب القوانين والنصوص 

 التنظيمية الجاري بها العمل

 

يهدف هذا التعديل إلى إدراج معاشات و 

تعويضات فئة األرامل و املقاعدين  في 

االعفاءات من الضريبة على الدخل ، 

حماية قدرتهم الشرائية في ظل جمود ل

 معاشاتهم أمام ارتفاع تكاليف املعيشة.
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  22التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 اإلعفاءات  -63 املادة 

 Iالضريبة من يعفى»

I- - للضريبة الخاضعة السنوية العقارية للدخول  اإلجمالي املبلغ 

 .درهم»( 30.000 )ألف ثالثين يتجاوز  ال لذي أعالها  I-61 املادة في إليها املشار

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

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

 اإلعفاءات  - . 63 ادةامل

 الضريبة من يعفى»

I- -  املبلغ اإلجمالي للدخول العقارية السنوية الخاضعة للضريبة

ثالثين و  ستة  أعاله  الذي ال يتجاوز  I-61املشار إليهافي املادة 

 ( درهم.00063.ألف )

يعفى من الضرائب والرسوم املطبقة على 

املمتلكات العقارية واملنقولة العائدة للجمعيات، 

م باس وعلى تحويل أصولها وممتلكاتها املسجلة

 أشخاص ذاتيين إلى ملكية الجمعيات
............................................................... 

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

 

 
أدناه  73مع املادة  في إطار املالئمة  هذا التعديليدرج 

اإلعفاء من في حالة اعتماد اقتراح الرفع من سقف 

ثالثين ألف و  ستة الضريبة على الدخل إلى حدود

 ( درهم.36.000)
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  23التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 الضريبة سعر -   - 73 املادة

 يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل:

 شريحة ...... -

 درهم؛ 50000إلى  30001بالنسبة لشريحة الدخل من  10% -

 درهم؛ 60000إلى  50001بالنسبة لشريحة الدخل من  20% -

 درهم؛ 80000إلى  60001. بالنسبة لشريحة الدخل من 30% -

 درهم؛ 180000إلى  80001. بالنسبة لشريحة الدخل من 34% -

 بالنسبة ملا زاد عن ذلك.  % 38-

I« 

II .- خاصة أسعار 

 : التالي النحو على الضريبة سعر يحدد   

 . % 10ب 

............................................................................................................« 

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

« 

 : يخص فيما  % 15  - جيم»

 الضريبة سعر – . 73 املادة

 

I.- :يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل 

 شريحة ...... -

 درهم؛ 50000إلى  00163بالنسبة لشريحة الدخل من  10% -

 درهم؛ 60000إلى  50001بالنسبة لشريحة الدخل من  20% -

 درهم؛ 80000إلى  60001. بالنسبة لشريحة الدخل من 30% -

 درهم؛ 180000إلى  80001. بالنسبة لشريحة الدخل من 34% -

 بالنسبة ملا زاد عن ذلك.  % 38

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

II .- خاصة أسعار 

 : التالي النحو على الضريبة سعر يحدد

 % 10ب 

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

 للضريبة الخاضعة العقارية للدخول  االجمالي بلغامل - 4° .

 

 

 إلى :   ينالتعديل ينيرمي هذ

الرفع من سقف اإلعفاء من   -1

الضريبة على الدخل في إطار دعم 

الطبقات الدنيا و التي ال يتعدى 

 درهم  3000دخلها 

إدراج الدخول العقارية  -2

الخاضعة للضريبة ملقتضيات 

حسب  1 – 73الجدول في املادة 

 شريحة الدخل 
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.................................................................................................... - 1°« 

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

 ؛ أعاله «  ألف I - 66 - »  املادة في املبينة لعوائد - - 3°

 املشار للضريبة الخاضعة العقارية لدخول  ل االجمالي املبلغ - - »4°

 .أعاله I - 61   املادة  في إليها»

 ................................................................................................. - دال»

...........................................................................................................« 

 : % 20 - واو»

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

 

Iii  يخضع ..............على الدخل 

مائة  تقل عن  التي   .أعاله  I-  61املادة في إليها املشار

 ( درهم120.000وعشرون ألف  )

 : يخص فيما % 15 - جيم» 

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

......... - 1°« 

 أعاله؛ «  ألف  I - 66 - »  املادة في املبينة العوائد - - 3°

 للضريبة الخاضعة العقارية للدخول  االجمالي بلغامل - - 4°

تفوق  أو  التي تساوي   .أعاله  I-  61املادة في إليها املشار

 ( درهم120.000مائة وعشرون ألف  )
 - دال»

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

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

 : % 20 - واو»

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

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

 

تفادي الضرب على القدرة 

الشرائية للطبقة الوسطى مع 

 اإلبقاء في الخصم في دي املنبع 
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  24التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

  – 89املادة 

 : تخضع للضريبة على القيمة املضافة

   ........................................................................ العمليات التي يقوم بها.1°- 

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

 125و في املادة  أعاله 4°ما يسلمه شخص لنفسه من العمليات املشار إليها في  7°-

 املكررة أربع مرات أدناه؛

 . .................................................................................... عمليات تبادل8°-

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

ذاتي أو اعتباري، كيفما كان رقم األعمال العمليات التي ينجزها كل شخص -

 املحقق، في نطاق مزاولة مهنة من املهن التالية:

 املحامون والتراجمة املوثوقون والعدول وأعوان القضاء،-أ

  - 89املادة 

في املادة ... يسلمه شخص لنفسه من العمليات .... ما -° 7

باستثناء العمليات    املكررة أربع مرات أدناه 125

املتعلقة بما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى 

   مخصص للسكن الشخص ي

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

ينجزها كل شخص ذاتي أو اعتباري، كيفما كان رقم العمليات التي 

 األعمال املحقق، في نطاق مزاولة مهنة من املهن التالية:

 املحامون والتراجمة املوثوقون والعدول وأعوان القضاء،-أ

املهندسون املعماريون والقائسون املحققون واملهندسون -ب

القائسون والطوبوغرافيون واملساحون واملهندسون 

 

 

يهدف هذا التعديل إلى  تشجيع 

األشخاص الذاتيين على امتالك مبنى 

مخصص للسكن الشخص ي و، على 

بالفواتير  املبررة لعملية  اإلدالءأساس 

البناء ابتداء من دخول هذا القانون 

حيز التنفيذ ، و بناء على تاريخ  2019ملالية 

تسليم رخص البناء املسلمة بعض 

صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية ، 

 مع احترام مبدأ عدم رجعية القوانين .
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املهندسون املعماريون والقائسون املحققون واملهندسون القائسون -ب

ع ء في جميوالطوبوغرافيون واملساحون واملهندسون واملستشارون والخبرا

 امليادين،

 )الباقي بدون تغيير(

والخبراء  تشارون والخبراء في جميع امليادين،واملس

 املحاسبون واملحاسبون املعتمدون.

 

 )الباقي بدون تغيير(

املالئمة مع باقي الهيآت األخرى التي تهم 

عماري وغيرها من املهن املهندس امل

 األخرى 

 125للمالءمة مع التعديل على املادة 

 املكررة أربع  مرات

املالئمة مع باقي الهيآت األخرى التي تهم 

املهندس املعماري وغيرها من املهن 

 األخرى 
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  25التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل التعديل املادة 

 الحق في الخصم دون  اإلعفاء   -91املادة      

 تعفى من الضريبة على القيمة املضافة:   

I .- البيوع........................................................ -ألف 

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

 البيوع الواقعة على: -جيم

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

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

 املعادن املستعملة. -°5

 اإلعفاء دون الحق في الخصم -91املادة 

 تعفى من الضريبة على القيمة املضافة:

I.- لبيوع..................................................ا  -ألف 

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

 .البيوع الواقعة على: -جيم. 

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

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

 .ةاملعادن املستعمل -°5

التي تعمل  املضخات املائية  إعفاء

املتجددة وخصوصا الطاقة  اتبالطاق

املستخدمة في القطاع  الشمسية 

الفالحي من الضريبة على القيمة 

 املضافة  تشجيعا للطاقة البديلة.

وتقليصا ملستوى استهالك الغاز الذي 

يثقل كاهل الفالح وكذا كاهل ميزانية 

 صندوق املقاصة .
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 العمليات املتعلقة بما يلي -دال

1................................................................... 

2.................................................................. 

مقاوالت التأمين وإعادة التأمين الخدمات التي تنجزها  3 3

والخاضعة للرسم على عقود التأمين المنصوص عليه في 

 هذه المدونة

 

II.- °1- ...... البيوع والخدمات 

 

II.- °1- ...... البيوع والخدمات 

III.- .......... 

Iv – 1 °.........العمليات التي تنجزها  التعاونيات 

العمليات التي تقدمها الجمعيات غير الهادفة إلى ° 2

 ...........الحصول 

التي تعمل بالطاقة   املضخات املائية  -°6

ي املستخدمة فوكل الطاقات املتجددة   الشمسية

 القطاع الفالحي

 األدوية ° 7

 العمليات املتعلقة بما يلي -دال

1................................................................... 

2.................................................................. 

مقاوالت التأمين وإعادة التأمين  الخدمات التي تنجزها 3

والخاضعة للرسم على عقود التأمين املنصوص 

مختلف شركات التأمين عليه في هذه املدونة  

والخاضعة للضريبة على عقود التأمين 

النصوص التشريعية والتنظيمية املنصوص في 

 الجاري بها العمل 

II.- °1- ...... البيوع والخدمات 

 ال اإلعفاء إضافة األدوية إلى مج

 

 

 

 

 

 

 مالءمة الصيغ املعتمدة  باملدونة 
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مجموع األنشطة والعمليات التي تقوم بها الجامعات ° 3

 الرياضية املعترف لها بصفة املنفعة العامة 

.......... 

 

III.- .......... 

Iv – 1 °.........العمليات التي تنجزها  التعاونيات 

العمليات التي تقدمها الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول ° 2

........... 

التي تقوم بها شركات مجموع األنشطة والعمليات ° 3

 و  وشركات التنمية الجهوية ،ااملحلية  التنمية 

 الجامعات الرياضية املعترف لها بصفة املنفعة العامة 

.......... 

 )الباقي دون تغيير( 

 

 

 

إعفاء شركات التنمية املحلية والجهوية 

املحدثة وفق القوانين التنظيمية 

املتعلقة بالجماعات الترابية وعلى 

 الخصوص الجهات والجماعات 
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  26 التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل التعديل  املادة األصلية

 اإلعفاء مع الحق في الخصم .92املادة 

تعفى من الضريبة على القيمة املضافة مع االستفادة من الحق    

 :أدناه 101في الخصم املنصوص عليه في املادة 

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

األذوية املضادة للسرطان  واألدوية املضادة اللتهاب الكبد °  19

  SIDAالفبروس ي.......... مرض السيدا 

عمليات تفويت املساكن االجتماعية املعدة للسكن  -28°

( ومائة 50الرئيس ي التي تتراوح مساحتها املغطاة ما بين خمسين )

لف ( متر مربع وال يتعدى ثمن بيعها مائتين وخمسين أ80)

 دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة   ( درهم250.000)

 ويمنح هذا اإلعفاء وفق لشروط ......... 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

 اإلعفاء مع الحق في الخصم .92 ملادة ا

تعفى من الضريبة على القيمة املضافة مع االستفادة من الحق    

 :أدناه 101املنصوص عليه في املادة في الخصم 

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

األذوية املضادة للسرطان  واألدوية املضادة اللتهاب الكبد °  19

األذوية املضادة للسرطان  °  19  الفبروس ي.......... مرض السيدا

املضادة اللتهاب الكبد الفبروس ي..........ومرض السيدا  واألدوية

SIDA   ومرض التهاب السحايا Meningite 

 

عمليات تفويت املساكن االجتماعية املعدة للسكن  -28°

( ومائة 50الرئيس ي التي تتراوح مساحتها املغطاة ما بين خمسين )

( متر مربع وال يتعدى ثمن بيعها مائتين وخمسين ألف 80)

 ( درهم دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة250.000)

إلى األذوية  املحددة مرض التهاب °   19إضافة  

 méningiteالسحايا  

 

 

 

 

 

يهدف التعديل إلى تصحيح بعض 

مكامن خلل السكن االجتماعي وينسجم 

التي تسعى  جديدة الخارطة طريق مع 
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بالنسبة للبرامج التي تم التعاقد بشأنها قبل يناير 

2019. 

عمليات تفويت املساكن التي تدخل في اطار برامج التمازج -

االجتماعي املعدة للسكن الرئيس ي املتعاقد بشأنها حسب 

 املساحات التالية:

املوجهة إلى الشباب والطبقة املساحة املغطاة للمساكن  -

) ال تضم األجزاء املشتركة  ²م 40االجتماعية الهشة: أكثر من 

املتواجدة خارج املسكن، وكذا األماكن املرفقة( وال يتعدى ثمن 

درهم دون احتساب الضريبة على القيمة  120.000البيع 

 املضافة

املساحة املغطاة للمساكن املخصصة للسكن االجتماعي كما  -

 55ابتداء من  2010املصادقة عليه في قانون املالية لسنة  تمت

) ال تضم األجزاء املشتركة املتواجدة خارج املسكن، وكذا  ²م

األماكن املرفقة( وال يتعدى ثمن بيعها مائتين وخمسين ألف 

 ( درهم دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة250.000)

ولى قة املتوسطة األ املساحة املغطاة للمساكن املخصصة للطب -

مغطاة ) ال تضم األجزاء املشتركة املتواجدة  ²م 70ابتداء من 

خارج املسكن، وكذا األماكن املرفقة مثل موقف السيارات،..( 

درهم  للمتر مربع دون احتساب  5.000بثمن البيع ال يتجاوز 

 الضريبة على القيمة املضافة

للنهوض بقطاع اإلسكان إل ها الحكومة 

ترمي إلى تغطية  والتي  ،2030في أفق 

العجز في السكن بناء على مقاربة ترابية 

تتماش ى والتوجه نحو إرساء الجهوية 

 الذياملتقدمة. مشروع خارطة الطريق 

تخفيض العجز السكني وتزايد  يرنو 

بمقاربة ترابية  معدل إنتاج السكن 

ضبط الحاجيات السكنية محليا، ل

هناك إنتاجا  كون أن وتحديد أولويات، 

أحيانا في بعض املجاالت، ونقصا  مفرطا

 .” كبيرا في مجاالت أخرى 

 

يعزز التمازج  وفق هذه الرؤية  برنامج 

في  20االجتماعي وفق نسب محددة: 
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ا ويمنح هذا اإلعفاء وفق الشروط المنصوص عليه

 بعده  I-93بالمادة 
 140 اقل مناملائة على األقل من منتوج 

ألف  25في املائة ملنتوج  45ألف درهم، و

في املائة بخصوص منتوج  35درهم، و

 .”ألف درهم 450
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   27 التعديل رقم

 املدونة العامة للضرائب    

 7املادة 

 التعليل التعديل  املادة األصلية

 شروط اإلعفاءات -. 93املادة  

 السكن االجتماعي شروط إعفاء 

 يراد بمساحة السكن االجتماعي .......الرئيس ي

ن بالسك يؤدى مبلغ الضريبة على القيمة املضافة املتعلق 

أعاله لفائدة املقتني  I-28°-92املعفى بموجب املادة  االجتماعي

 التالية : وذلك وفق الشروط 

 اقتناء املسكن املذكور .....................

 2010املنصوص عليها  للسكن االجتماعي برسم قانون املالية  

 2016كما تم تغييره سنة 

 إنجاز الوعد بالبيع .....

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

 شروط اإلعفاءات -. 93املادة 

ج برام  شروط إعفاء املساكن التي تدخل في اطار 

 التمازج االجتماعي

 

يراد بمساحة املساكن التي تدخل في اطار برامج "

التمازج االجتماعي املساحات املغطاة دون 

احتساب األجزاء املشتركة املتواجدة خارج 

 األماكن املرفقة"املسكن، وكذا 

اكن باملسيؤدى مبلغ الضريبة على القيمة املضافة املتعلق 

ملعفى ا التي تدخل في اطار برامج التمازج االجتماعي

 

 

ة تعديل املاديهدف هذا التعديل إلى  املالئمة مع 

يه  السكن املوجه للطبقة ف أعاله الذي أدرج 92

   ىالوسط
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 على أن ال يتعدىأعاله لفائدة املقتني  I-°28-92بموجب املادة 

درهم  ) وذلك وفق الشروط  40.000هذا املبلغ 

ون قان املنصوص عليها  للسكن االجتماعي برسم

  ( 2016كما تم تغييره سنة  2010املالية  

 

 ب يمكن ملؤسسا االئتمان  والهيئات ..........أعاله 

 

يمكن ملؤسسات االئتمان والهيئات  -جيم

املعتبرة في حكمها أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار 

 عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك، السكن االجتماعي

  .أعاله I-°28-92ملادة املشار إليه في ا

، يؤدى مبلغ الضريبة على القيمة وفي هذه الحالة

املضافة املتعلق بالسكن االجتماعي أعاله 

 ملؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها، مع
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وفق الشروط  ،األحكام الفقرة "ألف" أعاله مراعاة

 التالية:

بالكراء  بالبيع والوعد األحادي الوعد إنجاز -°1

 من وعقد اإلجارة املنتهية بالتمليك عقد البيعو

 طرف املوثق؛

 ومبلغ البيع ثمن على البيع عقد لزوما يشتمل -°2

 وكذا له املطابق املضافة القيمة على الضريبة

 التزام مؤسسة االئتمان أو الهيئة املعتبرة في حكمها

الدولة رهنا رسميا من الرتبة  لفائدة بأن ترهن

 على القيمة املضافةاألولى، ضمانا ألداء الضريبة 

املؤداة من طرف الدولة و كذا الذعائر و الغرامات 

أدناه و التي قد تستحق في  IV-191الواردة في املادة 

 حالة اإلخالل بشروط هذا اإلعفاء؛

اإلجارة املنتهية بالتمليك  عقد لزوما يشتمل -°3

السكن  التزام الشخص املقتني أن يخصص على

( سنوات 4دة أربع )االجتماعي لسكناه الرئيسية مل

 ابتداء من تاريخ إبرام هذا العقد؛
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يجب على املوثق أن يودع لدى املصلحة  -°4

املحلية للضرائب التابع لها السكن االجتماعي 

موضوع اإلعفاء طلب االستفادة من الضريبة على 

القيمة املضافة لفائدة املقتني املستحق لإلعفاء 

 لية:ق التاوفق نموذج تعده اإلدارة مشفوعا بالوثائ

 الدولة؛ مع االتفاقية املبرمة من نسخة -

العقاري  نسخة من عقد البيع املبرم بين املنعش -

 في حكمها االئتمان أو الهيئة املعتبرةمؤسسة و 

 السالف الذكر؛

 بالكراء؛ نسخة من الوعد األحادي -

التزام مؤسسة االئتمان أو الهيئة املعتبرة في  -

 العقد النهائي للتمليك ؛حكمها بتقديم نسخة من 

شهادة بنكية تتضمن مقتطف التعريف البنكي  -

(R.I.B) .املتعلق به 
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وبعد االطالع على هذه الوثائق، يقوم الوزير املكلف 

باملالية أو الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض 

بإصدار أمر باألداء باسم املوثق ملبلغ يساوي 

د البيع، في عقالضريبة على القيمة املضافة املبينة 

وتحويل املبالغ املعنية مع إرسال بيان فردي أو 

جماعي للموثق يتضمن  مؤسسة االئتمان أو الهيئة 

املعتبرة في حكمها املعنية وأسماء املستفيد أو 

 املستفيدين وكذا املبالغ املتعلقة بهم.

املنتهية  عقد اإلجارة إنجاز املوثق على يجب -°5

 من يوما  (30)ثينثال أقصاه أجل بالتمليك داخل

 على الضريبة مبلغ يساوي  الذي املبلغ تحويل تاريخ

 ."ألف" أعاله في إليه املشار املضافة القيمة

اإلجارة املنتهية بالتمليك،  وفي حالة عدم إنجاز عقد

يجب على املوثق أن يوجه للمصلحة املحلية 

للضرائب رسالة مع إشعار بالتوصل، تفيد عدم 
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الذكر مصحوبة بشيك إبرام العقد السالف 

السترداد مبلغ الضريبة على القيمة املضافة محرر 

 في اسم قابض إدارة الضرائب.

وبناء على هذه الرسالة، يقوم الوزير املكلف 

باملالية أو الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض 

بإصدار أمر بالتحصيل باسم املوثق مرفوقا 

بالشيك املذكور أعاله لتمكين قابض إدارة 

لضرائب من استرجاع مبلغ الضريبة على القيمة ا

 املضافة.

 ال يرفع الرهن إال بعد أن يدلي املعني باألمر: -°6

 التمليك النهائي؛ بعقد -

بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن  -

االجتماعي للسكنى الرئيسية ملدة أربع 

 ( سنوات. 4)
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يمكن ملؤسسة االئتمان أو الهيئة املعتبرة في  -°7

فسخ عقد اإليجار في األربع  حالة حكمها، في

داخل أجل أقصاه  ( سنوات األولى، أن تبرم4)

اإلجارة املنتهية  ( يوما، عقد70) ستين 

بالتمليك مع مستفيد آخر مستحق لإلعفاء 

وفق الشروط املنصوص عليها في الفقرة 

"ألف" أعاله شريطة أن يتضمن هذا العقد 

السكن  التزام هذا املستفيد تخصيص

( 4لسكناه الرئيسية ملدة أربع )االجتماعي 

 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد املذكور؛    

وفي حالة فسخ عقد اإليجار أو عدم إنجاز عقد  -°8

التمليك النهائي أو اإلخالل بشروط هذا اإلعفاء، 

يقوم مفتش الضرائب بتبليغ مؤسسة االئتمان 

برسالة وفق اإلجراءات املنصوص عليها في املادة 

ناه، لإلدالء بالوثائق السالفة الذكر داخل أد 219

( يوما وذلك تحت طائلة إصدار 30أجل ثالثين )

مبلغ الضريبة على القيمة املضافة املذكورة عن 
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 177طريق قائمة اإليرادات طبقا ملقتضيات املادة 

أدناه وكذا الغرامات والزيادات املتعلقة بها الواردة 

 أدناه. IV – 191في املادة 
.  

II-    شروط إعفاء التعاونيات 

 

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

 )الباقي دون تغيير( )الباقي دون تغيير(

 

  



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

374 
 

    28 التعديل رقم

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل التعديل املقترح النص الحالي

 األسعار المخفضة -. 99المادة 

 :تخضع للضريبة بالسعر المخفض

 :مع الحق في الخصم % 7 البالغ- °1 

عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة  

 :بعده

وكذا  الماء المزودة به شبكات التوزيع العام - 

خدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف 

 الهيئات المكلفة بالتطهير؛

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

 .: .........الخصممع الحق في  % 10 البالغ- °2

 األسعار املخفضة -. 99املادة 

 تخضع للضريبة بالسعر املخفض:

 مع الحق في الخصم: % 7البالغ - °1 

 عمليات البيع والتسليم املتعلقة باملنتجات املبينة بعده: 

املاء املزودة به شبكات التوزيع العام وكذا خدمات التطهير  - 

 املقدمة للمشتركين من طرف الهيئات املكلفة بالتطهير؛

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

 ع الحق في الخصم:..........م % 10البالغ - °2

  °I-12-89العمليات التي ينجزها األشخاص املشار إليهم في املادة  -

 أعاله، في نطاق مزاولة مهنتهم. )أ و ج(

 

بالنسبة للمهن الحرة: ينسخ االستثناء )أ و ج( الذي يقص ي 

بعض املهن الحرة ويحتفظ بالفقرة مكمولة تضم جميع املهن 

 الحرة.

فاملادة في صيغتها الحالية تلزم بعض املهن الحرة للخضوع 

)مثال املحامون  % 10للضريبة على القيمة املضافة بسعر 

والتراجمة واملوثقون والعدول وأعوان القضاء والبياطرة(، 

)مثل املحاسبون  % 20ومهن حرة أخرى تظل خاضعة لسعر 

ن سو املهندسون املعماريون والقائسون املحققون واملهند

القائسون والطوبوغرافيون واملساحون واملهندسون 

واملستشارون والخبراء في جميع امليادين(، وإنصافا بين جميع 

املهن الحرة فإن املقترح يوحد سعر الضريبة على القيمة 

 بدون تمييز بين املهن الحرة. % 10املضافة بسعر 
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التأثير على املستهلك بحيث أن هذا األخير يؤدي سعرين 

على نفس الخدمة ضعف تأثير  % 20و % 10ختلفين م

 على ميزانية الدولة. % 10إلى  % 20تخفيض السعر من 
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  29.التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل التعديل  املادة األصلية

 األسعار الخاصة -.100املادة 

للضريبة أعاله، تخضع  96استثناء من أحكام املادة 

( 100على القيمة املضافة بالتعريفة املحددة بمائة )

 درهم ...................................................

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

 ..............ال تستهلك في مكان البيع

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

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

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

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

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

. 

 )الباقي دون تغيير(

 األسعار الخاصة -.100املادة 

أعاله، تخضع للضريبة على  96استثناء من أحكام املادة 

( درهم 100القيمة املضافة بالتعريفة املحددة بمائة )

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

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

 ..............ال تستهلك في مكان البيع

تخضع للضريبة على القيمة املضافة 

درهم للهكتولتر  70بالتعريفة املحددة ب 

عمليات تسليم وبيع املشروبات الغازية أو غير 

غ أو أكثر من 5الغازية املحالة بإضافة نسبة 

 مل 100السكر في كل 

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

 

يهدف هذا التعديل إلى إخضاع املشروبات 

 التي تحتوي على نسب عالية من السكرالغازية 

، للضريبة على القيمة املضافة بسعر خاص

للحفاظ على الصحة والحد من انتشار داء 

 السكري.
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  30التعديل رقم

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 . -129 املادة

II –  املحررات املتعلقة بالجماعات العمومية 

االقتناءات املنجزة من طرف الدولة واملعاوضات والهبات واالتفاقات التي  -° 1

 تعود عليها بالنفع .........

املحلية املعدة االقتناءات واملعاوضات العقارية التي تنجزها الجماعات   -° 2

للتعليم العمومي واإلسعاف االجتماعي واملحافظة على الصحة العامة وكذا 

 أشغال التعمير والبناءات ذات النفع االجتماعي

I- . - االجتماعية املنفعة ذات املحررات : 

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

..............................................................................................................« 

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

 129 . -   املادة 

 املحررات املتعلقة بالجماعات العمومية 

االقتناءات املنجزة من طرف الدولة واملعاوضات والهبات  -° 1

 واالتفاقات التي تعود عليها بالنفع .........

و العقارات املحفظة او غير املحفظة او االقتناءات   -° 2

 الحقوق العينية الواقعة على العقارات املذكورة 

التي تنجزها الجماعات    واملعاوضات العقارية

املعدة للتعليم العمومي واإلسعاف االجتماعي  الترابية

واملحافظة على الصحة العامة وكذا أشغال التعمير والبناءات 

 ذات النفع االجتماعي.

إعفاء الجماعات الترابية 

واألحزاب السياسية من واجبات 

التسجيل اعتبارا لنوعية 

الخدمات املعهودة إليهم و 

تفاعال مع الخطاب امللكي 

السامي في افتتاح الدورة 

 التشريعية 
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 الجمعيات طرف من فقط غرضها لتحقيق الالزمة العقارات اقتناء عقود -  6°

 املعاقين؛ األشخاص بشؤون واملهتمة ربح الحصول على إلى الهادفة غير

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

 ؛ .الري  دوائر في..................................................... - 17°

 أو التأمين وإعادة التأمين مقاوالت لدن من املبرمة التأمين عقود - »18°

 .املدونة هذه في عليه املنصوص التأمين عقود على للرسم الخاضعة لفائدتها

 

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

 

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

 

iv-   املحررات املتعلقة باالستثمار 

1°...................... 

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

و العقارات املحفظة او غير املحفظة او االقتناءات  3°

الحقوق العينية الواقعة على العقارات املذكورة 

األحزاب التي تنجزها   واملعاوضات العقارية

 السياسية .

 

 

 

 

III. - االجتماعية املنفعة ذات املحررات : 

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

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

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

 من فقط غرضها لتحقيق الالزمة العقارات ناءاقت عقود -  6°

إذا كانت  ربح الحصول على إلى الهادفة غير الجمعيات طرف

تسعى لغرض إحساني أو علمي أو ثقافي أو فني أو 

تشجيع الجمعيات على التملك 

ودعم القطاعات االجتماعية 

وية والثقافية والصحية والترب

 والرياضية.
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 عقود اقتناء األرض ......................° 24

التخلي بعوض او بدون عوض عن الحصص فس املجموعات ذات النفع    25

ا في ليه‘العام وعلى األسهم أو حصص املشاركة في الشركات غير تلك املشار 

 أعاله ii-61و ° 3 -3املادتين 

 العقود واملحررات........................... 26

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

 املهتمةأو  ؛أدبي أو رياض ي أو تعليمي أو صحي 

 املعاقين؛ األشخاص بشؤون

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

 

 ؛ .الري  دوائر في..................................................... - 17°

 

V i-   املحررات املتعلقة باالستثمار 

1°...................... 

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

 عقود اقتناء األرض ......................° 24

 تحذف° 25

 واملحررات...........................العقود  26

 

 

 

 

على إثر تعديل عن مقتضيات املدونة 

العامة بموجب أحكام قانون املالية 

والتي تتضمن عدد من اإلعفاءات  2019

من رسوم التسجيل التي كانت محددة في 

  %4نسبة 

وبعدما استغل هذا التعديل خارج اإلطار 

ودرءا الذي اسس له وعلى هذا االساس 

 ملا يمكن أن يثيره هذا
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  31التعديل رقم

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل التعديل المقترح النص الحالي

 :135املادة 

تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت املحدد في  –ا 

 :( درهم1.000ألف )

عمليات تأسيس الشركات أو املجموعات  -1

والزيادة في رأس مالها، املنجزة ذات النفع االقتصادي 

عن طريق حصص مشاركة مجردة، عندما ال يتجاوز 

( 500.000رأس املال املكتتب به مبلغ خمسمائة ألف )

 درهم؛

عمليات التحويل و املساهمة املشار إليها  -2

 املكررة أدناه؛ 161في املادة 

عمليات تحويل الذمة املالية املشار إليها  -3

 ملكررة مرتين؛ا 161في املادة 

 :135املادة 

 

 :( درهم1.000تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت املحدد في ألف ) –ا 

عمليات تأسيس الشركات أو املجموعات ذات النفع االقتصادي والزيادة في رأس  -1

مالها، املنجزة عن طريق حصص مشاركة مجردة، عندما ال يتجاوز رأس املال املكتتب به 

 ( درهم؛500.000مبلغ خمسمائة ألف )

 املكررة أدناه؛ 161عمليات التحويل و املساهمة املشار إليها في املادة  -2

 املكررة مرتين؛ 161عمليات تحويل الذمة املالية املشار إليها في املادة  -3

 :( درهم200تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت املحدد في مائتي ) –ا ا 

1- ...................................................................................... 

2- ....................................................................................... 

 

مة مع باقي العقود وخاصة تلك الواردة ءملالا

 .16في البند 
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تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت املحدد  –اا  

 ( درهم: ...................200في مائتي )

3- ........................................................................................ 

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

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

16- ...................................................................................... 

 

 عقود الوعد بالبيع املبرمة أمام املوثقين أو العدول.-17
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  32التعديل رقم

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 للضريبة األدنى الحد -  144 املادة

I -........................................................................... 

 سعر الحد األدنى للضريبة -دال

 .0,75%في للضريبة األدنى الحد سعر يحدد

 :السعر فيهذا يحدد و 

التي تقوم بها املنشآت التجارية و املتعلقة ببيع املواد  للعمليات بالنسبة %0,25 -

 التالية :  

 املنتجات النفطية؛ -

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

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

 للضريبة األدنى الحد - . 144 املادة . 

I -........................................................................... 

 سعر الحد األدنى للضريبة -دال

 .0,75%في للضريبة األدنى الحد سعر يحدد

 :السعر فيهذا يحدد و 

التي تقوم بها املنشآت التجارية و  للعمليات بالنسبة %0,25 -

 املتعلقة ببيع املواد التالية :  

 املنتجات النفطية؛ -

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

  .األدوية  -

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

383 
 

 . مبيعات األدوية في الصيدليات  -

. -II العقارية األرباح برسم الدخل على للضريبة األدنى الحد 

 .ربح غياب في ..................... للضريبة الخاضعين على يجب - - 1°

 أو عقار بعمليات تفويت يقومون  الذين للضريبة الخاضعين على يجب - »2°

 تفويته ثمن يتجاوز  أعاله، والذي باء - II-63 املادة في إليها املشار عقار من جزء

 من %3 عن يقل ال للضريبة أدنى أداء حد ( درهم،   1.000.000   مليون)   مبلغ

 .التفويت ثمن

 

. -II العقارية األرباح برسم الدخل على للضريبة األدنى الحد 

 .ربح غياب في ............ للضريبة الخاضعين على يجب - - 1°

بعمليات  يقومون  الذين للضريبة الخاضعين على يجب  - 2°

 باء - II-63 املادة في إليها املشار عقار من جزء أو عقار تفويت

 مليون ثالثمائة  مبلغ تفويته ثمن يتجاوز  أعاله، والذي

 يقل ال للضريبة أدنى أداء حد درهم، (3.000.000)

التفويت  على الجزء الذي يفوق   ثمن من  %3عن

 .هذا املبلغ

للزيادة في الحد املعفى من 

الضريبة والحرص على استفادة 

جميع امللزمين من اإلعفاء على 

هذا الجزء من ثمن التفويت 

مراعاة للمساواة والعدالة بينهم 

وتجنبا للتهرب الضريبي بتبخيس 

من ثمن التفويت لجعله أقل 

 الجزء املعفى.
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 33التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 اإللكتروني اإلقرار    - 155  املادة

I -  إلكترونية بطريقة الضرائب  إدارة إلى يدلوا أن للضريبة للخاضعين يجوز 

 للوزير رار بق املحددة الشروط وفق املدونة هذه في باإلقرارات املنصوص عليها

 باملالية  املكلف

 .............. إلدارة اإلدالء يجب أنه غير

 على الضريبة احتساب دون  ...................درهم، 2010 يناير فاتح من ابتداء -

 ؛ املضافة القيمة

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

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

  املعتمدين واملحاسبين املحاسبين الخبراء  والعدول   املوثقين على يجب أنه غير

 :اإللكترونية بالطريقة بإجراء  التسجيل القيام

 اإللكتروني اإلقرار - . 155 املادة 

I -  بطريقة الضرائب  إدارة إلى يدلوا أن للضريبة للخاضعين يجوز 

 وفق املدونة هذه في باإلقرارات املنصوص عليها إلكترونية

 باملالية  املكلف للوزير بقرار  املحددة الشروط

 .............. إلدارة اإلدالء يجب أنه غير

 احتساب دون  ...................درهم، 2010 يناير فاتح من ابتداء -

 ؛ املضافة القيمة على الضريبة

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

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

بالنظر لكون املنصة الخاصة 

بالتسجيل االلكتروني للعقود 

الخاصة بالعدول جديدة وتحتاج 

إلى فترة تجريبية كي تكون قابلة 

لالستعمال دون حدوث أي 

اشكال أو توقفات يلزم ان تشغل 

لفترة بصورة اختبارية وتجربة 

املوثقين أبرزت هذا املعطى كما 

أن مجال التكوين الستعمال 

ء العدول او موظفي املنصة سوا

التسجيل يحتاج الى وقت 
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  للموثقين بالنسبة  2018 يناير فاتح من ابتداء - ؛

 واملحاسبين املحاسبين ء والخبرا للعدول  بالنسبة  2019 يناير فاتح من ابتداء - .

 املعتمدين

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

 املحاسبين الخبراء  والعدول   املوثقين على يجب أنه غير

 بالطريقة بإجراء  التسجيل القيام  املعتمدين واملحاسبين

 :اإللكترونية

  للموثقين بالنسبة  2018 يناير فاتح من ابتداء - ؛

 ء لخبرال بالنسبة  2019 يناير فاتح من ابتداء - .

 .املعتمدين واملحاسبين املحاسبين

 .للعدول  بالنسبة 2020 يناير فاتح من ابتداء

 

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

ومواكبة لضمان نجاح هذه 

 العملية.  
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  34التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 
 التعليل التعديل املقترح النص الحالي

 : تحصيل الضريبة عن طريق قائمة اإليرادات177املادة 

يحرر مأمورو إدارة الضرائب قوائم بشأن استيفاء الضريبة على 

واد املالقيمة املضافة التي لم تدفع وفق الشروط الواردة في 

 أعاله أو الضريبةاملكررة أربع مرات  125و 112و 111و 110

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

 )الباقي بدون تغيير(

 : تحصيل الضريبة عن طريق قائمة اإليرادات177املادة 

 

يحرر مأمورو إدارة الضرائب قوائم بشأن استيفاء الضريبة على القيمة 

 112و 111و 110املضافة التي لم تدفع وفق الشروط الواردة في املواد 

 أعاله أو الضريبة املكررة أربع مرات 125و

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

 

 )الباقي بدون تغيير(

 

 مة.ءللمال

 

  



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

387 
 

 35التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 باإلقرارات املتأخر  اإلدالء أو اإلدالء عدم عن ناتجة جزاءات 184 املادة

 واالتفاقات والعقود الضريبية

 املتعلق بالحصيلة لإلقرار بالنسبة % 20 و % 15 و % 5 قدرها زيادات تطبق

 واألرباح والدخول العقارية العام والدخل القيمة وزائد للضريبة الخاضعة

 الشخص يسلمه وما ورقم األعمال املنقولة األموال رؤوس وأرباح العقارية

 التأمين عقود على والرسم للسكن الشخص ي مخصص مبنى من لنفسه

 : التالية في الحاالت واالتفاقات والعقود

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

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

 ....................الواجبات التكميلية املستحقة إما الضريبة ..................... -°1

 .............................................املعفاة  -°2

 املتأخر  اإلدالء أو اإلدالء عدم عن ناتجة جزاءات - . 184 املادة 

 واالتفاقات والعقود الضريبية باإلقرارات

املتعلق  لإلقرار بالنسبة % 20 و % 15 و % 5 قدرها زيادات تطبق

 العام والدخل القيمة وزائد للضريبة الخاضعة بالحصيلة

 األموال رؤوس وأرباح العقارية واألرباح والدخول العقارية

 مبنى من لنفسه الشخص يسلمه وما ورقم األعمال املنقولة

 والعقود التأمين عقود على والرسم للسكن الشخص ي مخصص

 : التالية في الحاالت واالتفاقات

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

إما الضريبة .........................................الواجبات  -°1

 التكميلية املستحقة 

 .............................................املعفاة  -°2

تخفيض  مبلغ األدنى للزيادة 

املقاولين الذاتيين مراعاة لظروف 

 وتشجيعا لهم.
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 : على الذكر األنفة الزيادة مبلغ يقل أن يمكن وال»

 3 °و 2 °و 1 ° في إليها املشار الحاالت في درهم(    500 )   خمسمائة •

 ؛ أعاله 5 °و

 املقاول  أعمال برقم اإلقرار يخص فيما درهم(     200) مائتي •»

 ؛ الذاتي

 .أعاله 4 ° في إليها املشار الحالة في درهم (   100 )   مائة •

 قدرها غرامة تطبق كاف، غير أو ناقص إقرار كل عند أنه غير

 في الغرامة هذه وتحدد .تحصيلها................ درهم   )  500)   خمسمائة

 أعمال لرقم الكافي غير أو الناقص لإلقرار بالنسبة درهم   )   200)   مائتي»

 « .الذاتي املقاول »

 

 : على الذكر األنفة الزيادة مبلغ يقل أن يمكن وال»

 °و 2 °و 1 ° في إليها املشار الحاالت في درهم(    500 )   خمسمائة •

3 

 ؛ أعاله 5 °و

 برقم اإلقرار يخص فيما درهم(     200) مائتي •»

 ؛ الذاتي املقاول  أعمال

 أعمال برقم اإلقرار يخص فيما درهم (   100 )   مائة •

 .أعاله 4 ° في إليها املشار الحالة في و  الذاتي املقاول 

 قدرها غرامة تطبق كاف، غير أو ناقص إقرار كل عند أنه غير

 هذه وتحدد .تحصيلها................ درهم   )  500)   خمسمائة

 الناقص لإلقرار بالنسبة درهم)   100ة )   مائ في الغرامة

  .الذاتي املقاول  أعمال لرقم الكافي غير أو
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   36التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل التعديل املقترح النص الحالي

 املادة :225 اللجان املحلیة لتقدیر الضریبة
I -  تحدث اإلدارة لجانا محلیة لتقدیر الضریبة

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

 في الحاالت التالية: اختصاصھا

التصحيحات فيما يتعلق بالدخول املهنية  -

 ....................................وواجبات التسجيل والتمبر؛

للخاضعين للضريبة فحص املحاسبة  -

 ................................................. درهم.

التصحيحات فيما يتعلق بالضريبة على القيمة املضافة  -

املطبقة على العمليات املتعلقة بما يسلمه الشخص 

لنفسه من مبنى مخصص للسكن الشخص ي املنصوص 

 املكررة أربع مرات أعاله.  125عليها في املادة  

 ()الباقي بدون تغيير 

 

 املادة :225 اللجان املحلیة لتقدیر الضریبة

I -  تحدث اإلدارة لجانا محلیة لتقدیر الضریبة

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

 في الحاالت التالية: اختصاصھا

التصحيحات فيما يتعلق بالدخول املهنية  -

 ....................................وواجبات التسجيل والتمبر؛

 فحص املحاسبة للخاضعين للضريبة ........................................ درهم. -

التصحيحات فيما يتعلق بالضريبة على القيمة املضافة  -

املطبقة على العمليات املتعلقة بما يسلمه الشخص لنفسه 

من مبنى مخصص للسكن الشخص ي املنصوص عل ها في املادة  

 املكررة أربع مرات أعاله.  125
...................................وتبت اللجان في النزاعات -  

تغيير()الباقي بدون   

 مةءللمال
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  37التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل التعديل المقترح النص الحالي

: فرض الضریبة بصورة تلقائیة لعدم تقدیم اإلقرار او 228املادة 

 العقود او االتفاقات 

-. I إذا كان الخاضع للضریبة : 

لم یقم داخل اآلجال املحددة بتقدیم: °1 -  

اإلقرار بالحصیلة الخاضعة للضریبة  -

 املنصوص............................................

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

أعاله؛111اإلقرار برقم ..................................... -  

ملطبقة على العمليات اإلقرارات بالضريبة على القيمة املضافة ا-

املتعلقة بما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى مخصص للسكن 

 املكررة أربع مرات أعاله؛ 125الشخص ي املنصوص عليها في املادة 

فرض الضریبة بصورة تلقائیة لعدم تقدیم   :228املادة 

 اإلقرار او العقود او االتفاقات 

-. I إذا كان الخاضع للضریبة : 

لم یقم داخل اآلجال املحددة بتقدیم: °1 -  

اإلقرار بالحصیلة الخاضعة للضریبة  -

 املنصوص............................................

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

أعاله؛111اإلقرار برقم ..................................... -  

اإلقرارات بالضريبة على القيمة املضافة املطبقة على -

العمليات املتعلقة بما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى 

 مةءللمال
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العقود ........................................................أعاله؛ -  

........اعاله؛اإلقرار بتفويت ..................................... -  

املكررة مرتين  82اإلقرار بالدخول العقارية املشار إليه في املادتين  -

املكررة أعاله؛  154و  

غير تام ............................................ الضریبة أو  إقرار أو قدم  °2 -

 تحصیلھا أو تصفیة الواجبات؛

أو لم ینجز أو لم یدفع إلى الخزینة املبالغ املحجوزة في املنبع التي  °3 -

 160و   156واملكررة  154و 79یكون مسؤوال عنھا وفقا ألحكام املواد 

 املكررة اعاله؛

 وجب أن................................................؛- 

 )الباقي بدون تغيير(

 125مخصص للسكن الشخص ي املنصوص عل ها في املادة 

 أربع مرات أعاله؛املكررة 

العقود .........................................................أعاله؛ -  

اإلقرار بتفويت .............................................اعاله؛ -  

املكررة مرتين  82اإلقرار بالدخول العقارية املشار إليه في املادتين  -

املكررة أعاله؛  154و  

غير تام ............................................ الضریبة أو  إقرار أو قدم  °2 -

 تحصیلھا أو تصفیة الواجبات؛

أو لم ینجز أو لم یدفع إلى الخزینة املبالغ املحجوزة في املنبع التي  °3 -

 160و  156واملكررة  154و 79یكون مسؤوال عنھا وفقا ألحكام املواد 

 ؛املكررة اعاله

 وجب أن................................................؛- 

 )الباقي بدون تغيير(
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  38التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 التقادم بآجال متعلقة عامة أحكام -   232 املادة

......................................................................................................- .I 

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

VIII . - - إليها املشار التقادم بآجال قةاملتعل األحكام من استثناء 

 : أعاله»

.................................................................................................… - 1° « 

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

 ؛ التقادم ..................................................................... تصدر - »17°

 التقادم بآجال متعلقة عامة أحكام - . 232 املادة 

............- .I.......................................................... 

VIII . - - إليها املشار التقادم بآجال املتعلقة األحكام من استثناء 

 : أعاله»

.......… - 1° «............................................ 

 ؛ التقادم ................................تصدر - »17°

 بكاملها البناء فترة التصحيح يشمل أن يمكن 18°- 

 الشخص يسلمه بما املتعلقة حالةالعملية في

 الشخص ي للسكن مخصص مبنى من لنفسه

 .أعاله مرات أربع املكررة  125املادة في إليها املشار

 

للمالءمة بعد اقتراح نسخ املادة 

 املكررة  125
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 املتعلقة حالةالعملية في بكاملها البناء فترة التصحيح يشمل أن يمكن - 18°

 إليها املشار الشخص ي للسكن مخصص مبنى من لنفسه الشخص يسلمه بما

 .أعاله مرات أربع املكررة 125 املادة في

IX . - - استحقاقها تاريخ ...............الخصوصية الضريبة يخص فيما. 

X  . - الواجبات بالتقادم تسقط التأمين، عقود على الرسم يخص فيما 

 الرابعة السنة انصرام بعد والزيادات الغرامات و الذعائر وكذا املستحقة

 .استحقاقها لسنة املوالية

 من التقادم طالها مالية بسنوات املتعلق الرسم دين استنزال يتم عندما»

 مراقبة في اإلدارة حق يمتد متقادمة، غير مالية سنة عن املستحقة الرسوم

 ال التصحيح أن غير .املتقادمة سنوات ) 5)  الخمس إلى املستنزلة املبالغ صحة

 غير املالية السنة عن املستحق الرسم من املستنزل  املبلغ يفوق  أن يمكن

 « .املتقادمة

IX . - - استحقاقها تاريخ .......الخصوصية الضريبة يخص فيما. 

X  . - بالتقادم تسقط التأمين، عقود على الرسم يخص فيما 

 بعد والزيادات الغرامات و الذعائر وكذا املستحقة الواجبات

 .استحقاقها لسنة املوالية الرابعة السنة انصرام

 طالها مالية بسنوات املتعلق الرسم دين استنزال يتم عندما»

 متقادمة، غير مالية سنة عن املستحقة الرسوم من التقادم

)   األربع إلى املستنزلة املبالغ صحة مراقبة في اإلدارة حق يمتد

 يفوق  أن يمكن ال التصحيح أن غير .املتقادمة سنوات ) 4

 غير املالية السنة عن املستحق الرسم من املستنزل  املبلغ

 « .املتقادمة

 

 

 

 

 

 اعتماد نفس مدة التقادم.

 

 

 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

394 
 

 39التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل التعديل  املادة األصلية

 حيز التطبيق وأحكام انتقالية دخول  - 247املادة 

 

 االمتيازات املمنوحة للمنعشين العقاريينألف. 

 

" يعفى املنعشون العقاريون، سواء أكانوا أشخاصا معنويين 

أوذاتيين، الخاضعون لنظام النتيجة الصافية الحقيقية فيما 

يخص دخولهم املتعلقة بإنجاز بمساكن اجتماعية  كما هي 

 أعاله ، من الضرائب والواجبات  التالية:  °28 -1-92محددة في 

 الضريبة على الشركات؛

 خلالضريبة على الد 

 .واجبات التسجيل والتمبر.

 حيز التطبيق وأحكام انتقالية دخول  - .247ملادة ا

 

 االمتيازات املمنوحة للمنعشين العقاريينألف. 

 

" يعفى املنعشون العقاريون، سواء أكانوا أشخاصا معنويين 

الخاضعون لنظام النتيجة الصافية الحقيقية فيما أوذاتيين، 

برامج السكن للتمازج  يخص دخولهم املتعلقة بإنجاز

من الضرائب  ، XXII -247 كما هي محددة في االجتماعي

 التالية:

 الضريبة على الشركات؛

 الضريبة على الدخل."

 93و  92للمالءمة مع التعديل على املادتين 

بخصوص برنامج السكن للتمازج 

 االجتماعي 
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إال املنعشون العقاريون الذين  ال يستفيد من هذا اإلعفاء

 ن يباشرون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة تكو 

مشفوعة بدفتر للتحمالت ويكون الغرض منها إنجاز برنامج بناء 

(ىسكن اجتماعي موزع على فترة 500ال يقل عن خمسمائة )

( سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم أول رخصة 5اقضاها خمس )

 للبناء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واجبات التسجيل والتمبر.

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

"....... 

اال املنعشون العقاريون الذين  اإلعفاء"ال يستفيد من هذا 

يباشرون عملياتهم في اطار اتفاقية مبرمة مع الدولة تكون 

اء ما مج بنمشفوعة بدفتر تحمالت ويكون الغرض منها انجاز برنا

 ( سكن موزعة كالتالي:500ال يقل عن خمسمائة )

)حسب احتياجات الجهة املعنية(  % 10إلى    % 5 -

من الوحدات املتعاقد بشأنها موجهة إلى الشباب 

والطبقة االجتماعية ذات دخل شهري أقل أو 

 يساوي من الحد األدنى لألجور 

على االقل من الوحدات السكنية املتعاقد  50% -

ها، مخصصة للسكن االجتماعي موجهة بشأن

 10.000للفئات ذات دخل شهري أقل أو يساوي 

 درهم.
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)حسب احتياجات الجهة  %40و  %30ما بين  -

املعنية( من الوحدات السكنية املتعاقد بشأنها، 

 موجهة لسكن الطبقة املتوسطة األولى. 
 

للوحدات السكنية الواجب التعاقد نى دألالحد و يجوز تخفيض ا

( وحدة بالنسبة للوسط القروي )حسب 100بشأنها الى مائة )

توزيع حصص املنتوجات السكنية املتعلقة ببرنامج السكن 

 عاله(. للتماسك االجتماعي املشار اليها أ

 

( سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم أول 5في فترة أقصاها خمس )

 ة للبناء.رخص

"يجب...................................................................................

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

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

 ................................................................ الشرط.

 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

397 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"يمكن أن يشمل البرنامج مجموعة من املشاريع موزعة على موقع 

 واحد أو أكثر في مدينة واحدة أو أكثر.

...................................."لالستفادة.............................................

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

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

 ما يلي. ...................

 نسخة.......................................................األولى -"

 بيانا .......................................................املطابق له -"

 بيانا.....................................................................  -"

املتعلقة  ببرامج السكن للتمازج  املساكن

 .................................................املذكورة.االجتماعي

"في 

حالة...........................................................................املتعل

 قة بها.
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 ر االمتيازات املمنوحة ملقتني املساكن التي تدخل في اطا –"باء 

 االجتماعي برامج السكن للتمازج 

برامج السكن املساكن التي تدخل في اطار "يستفيد مقتنو 

   92-1-°28االجتماعي املنصوص عليه في املادة  للتمازج 

"أعاله من أداء مبلغ الضريبة على القيمة املضافة وفق الشروط 

 أعاله.  I-93املنصوص عليها في املادة 

 

 دخول حيز التطبيق -جيم"

( تطبق أحكام الفقرة "أ" من هذا البند على االتفاقيات 1"   

املبرمة مع الدولة وفق دفتر التحمالت املشار اليه في الفترة 

 ،2020دسمبر  31الى غاية  2019من فاتح يناير  املمتدة

وذلك بالنسبة للسنوات املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح "

 .2019يناير 

قرة "باء" من هذا البند، ابتداء من فاتح ( تطبق احكام الف2"   

على املبيعات املنجزة واملحصل بشأنها رخصة السكن  2019يناير 

 ابتداء من نفس التاريخ.
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تبقى سارية املفعول املقتضيات الجبائية املتعلقة ( 3"   

بالسكن االجتماعي واملنجز في اطار االتفاقيات املبرمة بين 

 .2019قبل فاتح يناير  الدولة واملنعشين العقاريين

يمكن للمنعشين العقاريين الذين ابرموا اتفاقيات  (4"   

مع الدولة قصد انجاز السكن االجتماعي ، التي تستجيب 

والتي لم يتم الشروع - I- 28°92للتعريف الوارد في املادة 

في انجاز وحداتها بصورة كلية، من االستفادة من التدابير 

املتعلقة ببرنامج السكن للتمازج االجتماعي شريطة 

تحقيق كل الشروط املنصوص عليها للبرنامج املذكور مع 

 ابرام اتفاقية جديدة تهم  برنامج السكن للتمازج 

 . االجتماعي

...... 

...... 

Xii - العقاريون.............في ميدان التعمير  املنعشون  عفىي -ألف 
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 سنوات (5 ) خمس أقصاه أجل خالل البناء برنامج إنجاز يجب

مع إمكانية رخصة للبناء  أول  على الحصول  تاريخ من يبتدئ

منح أجل إضافي مدته ستة اشهر قابلة للتجديد مرة 

واحدة في حالة إثبات حدوث قوة قاهرة حالت دون 

اكتمال إنجاز البرنامج خالل أجل الهمس السنوات 

 السالفة الذكر 

 

 

XVI   ألف االمتيازات الممنوحة للمنعشين العقاريين 

 ......................................................يعفى 

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

 .بهاالمتعلقة 

 الذين العقاريون  املنعشون  إال اإلعفاء هذا من يستفيد ال

 تكون  الدولة مع مبرمة اتفاقية إطار في عملياتهم يباشرون

 بناء برنامج إنجاز منها الغرض يكون  و للتحمالت بدفتر مشفوعة
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Xii - العقاريون.............في ميدان التعمير  املنعشون  يعفى -ألف 

 سنوات (5 ) خمس أقصاه أجل خالل البناء برنامج إنجاز يجب

 .للبناء رخصة أول  على الحصول  تاريخ من يبتدئ

 

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

 

 

 

 

 فترة على موزع اجتماعي، سكن   500خمسمائة عن يقل ال ما

  رخصة أول  تسليم تاريخ من تبتدئ سنوات (5 ) خمس أقصاها

مع إمكانية منح أجل إضافي مدته ستة اشهر  .للبناء

قابلة للتجديد مرة واحدة في حالة إثبات حدوث 

قوة قاهرة حالت دون اكتمال إنجاز البرنامج خالل 

 أجل الهمس السنوات السالفة الذكر 

 

 

آجال  2019دجنبر  31استثناءا تمدد إلى غاية 

االتفاقيات املبرمة بين الدولة واملنعشين العقاريين 

الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل 

اآلجال املحددة ألسباب خارجة عن إرادتهم، مالم 

تكن هذه االتفاقيات موضوع مسطرة استخالص 

 من طرف إدارة الضرائب 
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XVI  ألف االمتيازات املمنوحة للمنعشين العقاريين  

 .................................................. يعفى

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

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

 املتعلقة بها

 الذين العقاريون  املنعشون  إال اإلعفاء هذا من يستفيد ال

 تكون  الدولة مع مبرمة اتفاقية إطار في عملياتهم يباشرون

 برنامج إنجاز منها الغرض يكون  و للتحمالت بدفتر مشفوعة

 على موزع اجتماعي، سكن   500خمسمائة عن يقل ال ما بناء

 أول  تسليم تاريخ من تبتدئ سنوات (5 ) خمس أقصاها فترة

 .للبناء  رخصة
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 40التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 اجتماعية منفعة ذات املحررات   VI  -250 املادة

 التسجيل واجبات من املعفاة والوثائق العقود التمبر واجبات من تعفى

 واملحررات  والوثائق العقود إلى باإلضافة هذه املدونة، من 129 املادة بمقتض ى

 :التالية

 أو املستخرجات و التنظيمي أو التشريعي الطابع ذات العمومية السلطة عقود

 لإلدارة املسلمة املذكورة العقود شهادات أو النسخ الرسمية أو النسخ

 ذات واملستندات واملداوالت والسجالت القرارات  و املقررات  وأصول  العمومية

 العمومية لإلدارات  الداخلية الصبغة

.............................................................................« 

 ؛ ........مركب..............................................................................  - 14°

 اجتماعية منفعة ذات املحررات - . VI - .250 املادة 

 واجبات من املعفاة والوثائق العقود التمبر واجبات من تعفى

 إلى باإلضافة هذه املدونة، من 129 املادة بمقتض ى التسجيل

 :التالية واملحررات  والوثائق العقود

 و التنظيمي أو التشريعي الطابع ذات العمومية السلطة عقود

 العقود شهادات أو النسخ الرسمية أو النسخ أو املستخرجات

الجماعات  ، بما فيهاالعمومية لإلدارة املسلمة املذكورة

 واملداوالت والسجالت القرارات  و املقررات  وأصول  الترابية

 ، بما فيهاالعمومية لإلدارات  الداخلية الصبغة ذات واملستندات

 الترابية.الجماعات 

.............................................................................« 

رفعا ألي لبس يهدف هذا التعديل إلى التنصيص على 

استفادة الجماعات الترابية من اإلعفاء باعتبارها 

ضمن اإلدارات العمومية وذلك رفعا ألي لبس لدى 

بعض اإلدارات التي تقص ي هذه الجماعات من 

امتيازات قانونية وال تعتبرها تعسفا إدارات عمومية، 

 س. مما يستدعي استدراك هذا االلتبا

اختصار ما تبيعه الصيدليات في مصطلح األدوية من 

مشروع القانون يعتبر متنافيا ملقتضيات القانون 

املنظم ملهنة الصيادلة الذي يصنف املنتجات  17-04

الصيدلية الدوائية وغير الدوائية على غرار مواد 

التضميد واملكمالت الغدائية وحليب الرضع 

.. مما يقتض ي والحقن ومواد التعقيم وغيرها  

 تصحيح املقتض ى .

الهدف من هذا التعديل هو إعفاء هذه الفئة على 

غرار فئات مماثلة  لصعوبة تنفيذ و استخالص 

واجبات التمبر  من طرف محطات الوقود و عدم 

إمكانية تقبلها من طرف املواطنين نظرا الرتفاع 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

404 
 

 أو وإعادة التأمين التأمين مقاوالت لدن من املبرمة التأمين عقود - - »15°

 املذكورة العقود على إنشاء محلها يقتصر التي التصرفات جميع كذا و لفائدتها

 ؛ ض يرابالت فسخها أو تعديلها أو

 ؛ للركاب الحضري .................... ° 16.

 الصيدليات في األدوية مبيعات مخالصات - 17°

 

 ؛ ...................................................................مركب  - 14°

وإعادة  التأمين مقاوالت لدن من املبرمة التأمين عقود - - »15°

 محلها يقتصر التي التصرفات جميع كذا و لفائدتها أو التأمين

 ؛ ض يرابالت فسخها أو تعديلها أو املذكورة العقود على إنشاء

 ؛ للركاب الحضري .................... ° 16.

املنتجات الدوائية وغير   مبيعات مخالصات 17°- 

  ؛لها والهيأت املماثلة الصيدلياتب الدوائية

 .محطات توزيع الوقود بالتقسيط -18°

ونتطلع أن ينعكس هذا التعديل  أسعار املحروقات

حروقات التي تعرف في اآلونة الراهنة على أسعار امل

ارتفاعا يتوقع أن يستمر في ظل ارتفاع أسعار النفط 

 عامليا
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 41التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 الواجبات تصفية - 251  املادة

 : على الشاشة على اإلشهار إعالنات على التمبر واجب يصفى»

 قاعات مستغلي إلى املدفوع العرض لثمن اإلجمالي املبلغ -  1

 السينمائية؛ العروض

 أو العامة الهيئات تقبضه الذي الفاتورات أو لألتاوى  اإلجمالي املبلغ - - 2°

 على اإلعالن يبث عندما اإلشهارية الفضاءات بيع أو بتسيير املكلفة الخاصة

 املنجزة اإلعالنات باستثناء الشاشات من آخر نوع أي على أو التلفزيون  شاشة

 تعتمد ال ،التي التمرير ورايات املتحركة أو الثابتة اإلشهارية الدعامات على

 .البث بواسطة اإلرسال

 الواجبات تصفية – . 251 املادة

 : على الشاشة على اإلشهار إعالنات على التمبر واجب يصفى»

 قاعات مستغلي إلى املدفوع العرض لثمن اإلجمالي املبلغ -  1

 السينمائية؛ العروض

 الهيئات تقبضه الذي الفاتورات أو لألتاوى  اإلجمالي املبلغ - - 2°

 اإلشهارية الفضاءات بيع أو بتسيير املكلفة الخاصة أو العامة

 نوع أي على أو التلفزيون  شاشة علىملرئي ا اإلعالن يبث عندما

 على املنجزة اإلعالنات باستثناء الشاشات من آخر

 رايات و املتحركة أو الثابتة اإلشهارية الدعامات

 .البث بواسطة اإلرسال تعتمد ال التمرير،التي

االحتفاظ بالصيغة األصلية دون 

 فتح مجال لالستثناءات 
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 42التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 

 الواجبات تعريفة  -  252 املادة

 I. – النسبية الواجبات 

 : %5 لنسبة تخضع -ألف

 طريقتها باستثناء و شكلها كان كيفما ، الشاشة على اإلشهار إعالنات -

 التمرير، ورايات املتحركة الثابتة أو اإلشهارية الدعامات على املنجزة اإلعالنات

 .البث بواسطة اإلرسال تعتمد ال التي

 واملجردة الصرفة املخالصات 0,25 % لنسبة تخضع – باء

 الصندوق  طائق املصاريف، وب وقوائم الفاتورات أسفل تقيد التي اإلبراءات أو

 نقدية مبالغ من اإلبراءات الوصوالت أو أو أعاله III - 145 باملادة معرفة هي كما

 .نقدا املؤداة إبراء ملخالصة أو املتضمنة لسندات وجميعا

 الواجبات تعريفة - 252 املادة

I. – النسبية الواجبات 

 : %5 لنسبة تخضع -ألف

طريقتها  و شكلها كان كيفما الشاشة، على اإلشهار إعالنات- 

 الدعامات على املنجزة اإلعالنات باستثناء

 التمرير،التي ورايات املتحركة الثابتة أو اإلشهارية

 .البث بواسطة اإلرسال التعتمد

 املجردة و الصرفة املخالصات 0,25 % لنسبة تخضع – باء

املصاريف،  وقوائم الفاتورات أسفل تقيد التي اإلبراءات أو

 أو أعاله III - 145 باملادة معرفة هي كما الصندوق  وبطائق
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 صفة ليست لهم الذين املهنيين على تطبق ال السابقة الفقرة أحكام أن غير

 .محاسبة بمسك امللزمين غير واملهنيين تاجر

 ................................................... - جيم»

 السندات وجميع نقدية مبالغ من اإلبراءات الوصوالت أو

 .نقدا املؤداة إبراء ملخالصة أو املتضمنة

ليست  الذين املهنيين على تطبق ال السابقة الفقرة أحكام أن غير

 .محاسبة بمسك امللزمين غير واملهنيين تاجر صفة لهم

 ................................................... - جيم»
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 43التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 العمليات على املطبق النظام - .مرات أربع املكررة 125 املادة

 للسكن مخصص مبنى من لنفسه الشخص يسلمه بما املتعلقة»

« 

 

 تنسخ املادة  بأكملها  

 

الرجوع إلى النظام السابق 

ضمانا الستقرار النظام 

الضريبي وعدم السقوط مرة 

أخرى في اإلشكاالت التي كان 

 يطرحها النظام القديم.
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 44التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 املدونة العامة للضرائب
 التعليل التعديل املقترح املادة 

 

 تعريفة الرسم -. 284املادة 
 تحدد تعريفة الرسم على عقود التأمين كما يلي:

عمليات تأمين هياكل السفن وعمليات التأمين ضد أخطار  %7تخضع للرسم بنسبة  - °1

املسؤولية املدنية الناجمة عن استعمال الناقالت البحرية والنهرية بما فيها مسؤولية 

 الناقل والدفاع والطعون.

عمليات التأمين املؤقت في حالة الوفاة املكتتبة لفائدة  %10تخضع للرسم بنسبة  -°2

 املؤسسات املقرضة.

 :%14للرسم بنسبة  تخضع - °3

عمليات التأمين ضد أخطار االئتمان بما فيها عمليات التأمين ضد  (أ

 ؛أخطار املسؤولية املدنية الخاضعة لنفس القواعد التقنية

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

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

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

 

 

 )الباقي ال تغيير فيه(

 

 تعريفة الرسم -. 284املادة 

 الرسم على عقود التأمين كما يلي:تحدد تعريفة 

عمليات تأمين هياكل السفن وعمليات  %7تخضع للرسم بنسبة  - °1

التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية الناجمة عن استعمال الناقالت 

 البحرية والنهرية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون.

 ت فيعمليات التأمين املؤق %10تخضع للرسم بنسبة  -°2

 حالة الوفاة املكتتبة لفائدة املؤسسات املقرضة.
 :%14للرسم بنسبة  تخضع - °3

عمليات التأمين ضد أخطار االئتمان بما ف ها عمليات التأمين ضد أخطار  (أ

 املسؤولية املدنية الخاضعة لنفس القواعد التقنية؛

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

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

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

 

 

 )الباقي ال تغيير فيه(

 

يهدف هذا التعديل على 

 االحتفاظ باملادة األصلية 

الخاصة بالرسم املفروض 

 IIعلى عقود التأمين بامللحق 

 2.58.1151باملرسوم رقم 

ادى من جم 12الصادر في 

دسمبر  24)  1378األولى 

1958 ) 
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 45 التعديل 

 القسم الثالث

 األرباح على املترتبة للتضامن االجتماعية املساهمة

 التعليل التعديل  املادة  األصلية 

 التطبيق نطاق

 املساهمة عليهم املفروضة األشخاص  267 –املادة

 هي كما الشركات تتحملها األرباح  على للتضامن اجتماعية مساهمة تحدث

 باستثناء: أعاله، III – 2 املادة في محددة

 6املادة  في إليها املشار دائمة بصفة الشركات على الضريبة من املعفاة الشركات -

- I - "أعاله؛ "ألف 

املادة  في إليها للتصدير املشار الحرة املناطق داخل أنشطتها الشركات التي تزاول  -

6 - II - "أعاله؛ 1° -"ألف 

 ."البيضاء للدار املالي القطب" لصفة املكتسبة شركات الخدمات -

 

 التطبيق نطاق

 املساهمة عليهم املفروضة األشخاص  267 –املادة

 كما الشركات  تتحملها األرباح  على للتضامن اجتماعية مساهمة تحدث  -ألف 

 باستثناء: أعاله، III – 2 املادة في محددة هي

 6املادة  في إليها املشار دائمة بصفة الشركات على الضريبة من املعفاة الشركات -

- I - "أعاله؛ "ألف 

املادة  في إليها املشار للتصدير  الحرة املناطق داخل أنشطتها الشركات التي تزاول  -

6 - II - "أعاله؛ 1° -"ألف 

 ."البيضاء للدار املالي القطب" لصفة املكتسبة شركات الخدمات -

الدخول التي   على للتضامن اجتماعية مساهمة تحدث -باء 

 توعلى األرباح بالنسبة  للشركااألشخاص الذاتيون   تحملهاي

 

 

يهدف هذا التعديل إلى تحمل 

األشخاص الذاتيين كذلك ، 

املساهمة االجتماعية للتضامن 

على غرار الشركات ألن األمن و 

االستقرار االجتماعي يستفيد منه 

 الجميع 
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 46التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 التصفية   - 268 املادة 

 في إليه املشار الصافي الربح مبلغ نفس أساس على املذكورة املساهمة تحتسب

 والذي الشركات على الضريبة الحتساب يعتمد الذي أعاله "ألف" - I - 19 املادة

 محاسبية سنة آخر عن درهم(  40.000.000ن )مليو  أربعين يفوق  أو يساوي 

 مختتمة

 

 

 التصفية - . 268 املادة 

I- - الربح مبلغ نفس أساس على  املذكورة املساهمة تحتسب 

 يعتمد الذي أعاله "ألف  I-  19- "املادة في إليه املشار الصافي

 يفوق  أو يساوي  والذي الشركات على الضريبة الحتساب

 سنة آخر عن درهم(  30.000.000ن )مليو  ثالثين

وفق سعر املساهمة املحدد قي  مختتمة محاسبية

 .)أ(  أدناه 269املادة 

II- التي تتحملها  املذكورة املساهمة تحتسب

 الصافي الربح مبلغ نفس أساس على الشركات 

 الذي أعاله "ألف  I-  19- "املادة في إليه املشار

 والذي الشركات على الضريبة الحتساب يعتمد

 عن درهم(  30.000.000ن )مليو  ثالثين يقل عن

وفق سعر املساهمة  مختتمة محاسبية سنة آخر

 )ب(  أدناه 269املحدد قي الجدول  املادة 

من أجل عائد أكبر لقيمة املساهمة 

التضامنية يقترح توسيع قاعدة 

املساهمين من األشخاص املعنويين 

والذاتيين  حيث يقترح باإلضافة إلى 

املساهمة التضامنية للشركات التي 

ون درهم ، جميع ملي 30يفوق  ربحها 

تحقق ربحا صافيا  يالشركات الت

كيفما كانت قيمته وذلك تعزيزا ملبدأ 

التضامن وترسيخ   ثقافة املقاولة 

املواطنة باإلضافة إلى مساهمة 

األشخاص الذاتيين الذين يحققون 

 أرباحا تفوق مليون درهم
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 47التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 

 التعليل النص املقترح األصليالنص 

 األسعار  269املادة 

 أعاله 268من الربح الصافي املشار إليه في املادة   %2.5يحدد سعر املساهمة في 

 

من الربح الصافي املشار   %2.5حدد سعر املساهمة في ي  -أ

 أعاله  ( الفقرة األولى i)268إليه في املادة 

يه الصافي املشار إليحدد سعر املساهمة بالنسبة للربح  -ب

وفق الجدول التالي   ( ii)268في الفقرة الثانية من املادة  

: 

 السعر مبلغ الربح الصافي

  %0.25 300.000يقل أو يساوي 

 %0.45 1.000.000إلى  300.001من 

وباعتبار الفقرة) أ(  1.000.000  ما فوق 

 أعاله 

0.8% 

 

 

لكن   % 2.5اعتماد نفس السعر أي 

ل من لربح الصافي اقبالنسبة ل

يحتسب على العائد من  30.000.000

الضريبة على الشركات حسب الجدول 

التصاعدي  وبالتالي اعتمدت  األسعار 

املبينة في الجدول بضرب سعر املساهمة 

 19في األسعار التصاعدية  املبينة في املادة 

 من هذه املدونة .

بة وهي لن تكون عائقا ماليا بالنس

للشركات باعتبار  املبلغ املقبول وغير 

املكلف الذي سيؤدى  وباعتبار أن 
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املوضوع ليس رسما ولكن  مساهمة  

 تضامنية

وكون هذه الشركات ستستفيد من 

 19ادة ن في املسعر الضريبة املبي تخفيض

  من هذا القانون 
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 48 التعديل رقم

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 التطبيق مدة  -273 املادة

 برسم الشركات على األرباح على املترتبة للتضامن االجتماعية املساهمة تطبق

 2020 و 2019 سنتي

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

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

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

 كما للضرائب العامة املدونة من مرات أربع املكررة 125 املادة أحكام تطبق -8

 الذي الشخص ي بناءالسكن عمليات على أعاله، II البند بموجب إحداثها تم

 20  20يناير منفاتح ابتداء البناء رخصة شأنه في سلمت

 

 التطبيق مدة - . 273 املادة 

 على األرباح على املترتبة للتضامن االجتماعية املساهمة تطبق

 2020 و 2019 سنتي برسم الشركات

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

 من مرات أربع املكررة  125املادة أحكام تطبق -8

 بموجب إحداثها تم كما للضرائب العامة املدونة

 الشخص ي بناءالسكن عمليات على أعاله،  IIالبند

 منفاتح ابتداء البناء رخصة شأنه في سلمت الذي

  20 20يناير

 املدونة من الثالث الكتاب من الثالث القسم أحكام تظل -

 ........ الذكر السالفة للضرائب العامة

للمالءمة مع املواد التي اقترحت في 

مكرر أربع  125التعديل خاصة 

بخصوص  155مرات واملادة 

 العدول 
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 للضرائب العامة املدونة من الثالث الكتاب من الثالث القسم أحكام تظل -

 ........ الذكر السالفة

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

 .. تستمر الشركات .....................السعر النوعي السالف الذكر 12

 

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

. تستمر الشركات .....................السعر النوعي السالف -12

 الذكر 

في  من هذه املدونة   155املادة  أحكام تطبق -13

 بالطريقة بإجراء  التسجيل القيامالبند  املتعلق  ب

 فاتح من ابتداء، العدول من طرف   اإللكترونية

  .للعدول  بالنسبة 2020 يناير
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 49التعديل رقم

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 الثانــي البـاب

 واإلعفاء والسعر التصفية

 

 والسعر التصفية 275. - املادة

 یسلمه ما على املترتبة للتضامن االجتماعیة املساهمة مبلغ یحدد

الشخص ي، لكل وحدة سكنية،  للسكن معد مبنى من لنفسه الشخص

 :التالي حسب الجدول النسبي

 باملتر املغطاة املساحة

 املربع

السعر بالدرهم لكل متر 

 مربع

 معفاة 300تساوي أو تقل عن 

 60 400إلى  301من 

 الثانــي البـاب

 واإلعفاء والسعر التصفية

 

 والسعر التصفية 275. - املادة

 ما على املترتبة للتضامن االجتماعیة املساهمة مبلغ یحدد

الشخص ي،  للسكن معد مبنى من لنفسه الشخص یسلمه

 :التالي لكل وحدة سكنية، حسب الجدول النسبي

 باملتر املغطاة املساحة

 املربع

السعر بالدرهم لكل متر 

 مربع

 معفاة 300تساوي أو تقل عن 

 60 400إلى  301من 
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 100 500إلى  401من 

 150 500ما فوق 

 الذي للقسمة القابل غير السكن السكنية، بالوحدة يقصد

 .للبناء رخصة شأنه في سلمت

 

 100 500إلى  401من 

 150 500ما فوق 

 القابل غير السكن السكنية، بالوحدة يقصد

 .للبناء رخصة شأنه في سلمت الذي للقسمة
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  50 التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 باإلقرار املتعلقة االلتزامات–. 277 املادة

 قابض لدى يدلوا أن أعاله 274 املادة في إليهم املشار األشخاص على يجب

 أو على يحرر  بإقرار  املساهمة، موضوع املبنى موقع  له التابع الضرائب  إدارة

 وكذا املربع باملتر املغطاة  املساحة يبين اإلدارة،  تعده نموذجي مطبوع وفق

 :مشفوعا املطابقة، املساهمة مبلغ

 املربع باملتر املبنية املغطاة املساحة تبين التي البناء ورخصة السكن برخصة -

 الفردية؛ السكنية للوحدات  بالنسبة

 املربع باملتر املغطاة املساحة تبين وثيقة كل أو التصميم و السكن برخصة أو -

  املشتركة للبناءات بالنسبة فردية سكنية  وحدة لكل

 املوالية يوما ( 90 ) التسعين خالل الذكر السالف اإلقرار  يودع أن يجب

 املختصة السلطة لدن     من السكن رخصة تسليم لتاريخ

. 

 باإلقرار املتعلقة االلتزامات 277 املادة

I -  اإلقرار املتعلق بتكلفة البناء 

 274يجب على األشخاص املشار إليهم في املادة 

أعاله باستثناء األشخاص الذين يشيدون 

ألنفسهم مبنى معد للسكن الشخص ي ال تزيد 

متر مربع أن يدلو إلدارة  300مساحته املغطاة عن 

الضرائب بإقرار سنوي وفق نموذج تعده اإلدارة 

قبل انصرام شهر فبراير من كل سنة ابتداء من 

تاريخ الشروع في األشغال إلى غاية تاريخ الحصول 

على رخصة السكن ـ يتضمن نسخة من عقود 

األشغال املبرمة خالل السنة وتفصيال بتكلفة 

 البناء للسنة املنصرمة مرققا:
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األشغال املنجزة خالل  بجرد بمراجع فواتير  -

 145هذه الفترة ، املحررة وفقا ألحكام املادة 

IIIأعاله 

بفاتورة األشغال املنجزة إذا تم البناء في  -

إطار صفقة عن طريق املفاتيح في اليد أو 

بشهادة من طرف مهندس مختص بالنسبة 

لألشخاص الذين قاموا بعملية البناء 

 بأنفسهم تبين تكلفة هذا البناء 

II-  اإلقرار املتعلق باملساهمة االجتماعية

 للتضامن 

 274يجب على األشخاص املشار إليهم في املادة 

  أعاله أن يدلو لدى قابض  إلدارة الضرائب

التابع له موقع السكنى املبنية باإلقرار املتعلق 

باملساهمة االجتماعية للتضامن املطبقة على 

ما يسلمه الشخص لنفسه  من مبنى معد 

 للسكن 
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  51 التعديل رقم

 املدونة العامة للضرائب 

 7املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 الجزاءات     والتقادم واملنازعات وواملراقبة  التحصيل - 279.املادة

 

 املنصوص والتقادم والجزاءات واملنازعات واملراقبة التحصيل أحكام تطبق

 ما على املطبقة للتضامن االجتماعية املساهمة على املدونة هذه في عليها

 .الشخص ي للسكن معد مبنى من لنفسه الشخص يسلمه

 

الجزاءات      واملنازعات وواملراقبة  التحصيل - 279.ملادةا

 والتقادم

 

 والجزاءات واملنازعات واملراقبة التحصيل أحكام تطبق

 املساهمة على املدونة هذه في عليها املنصوص والتقادم

 لنفسه الشخص يسلمه ما على املطبقة للتضامن االجتماعية

 .الشخص ي للسكن معد مبنى من

 واستثناء من هذه األحكام، تطبق الجزاءات

باإلقرار  املتأخر اإلدالء أو اإلدالء عدم عن املترتبة

 أعاله كما يلي:  I-  277املادة في عليه املنصوص

ي ف( درهم 500تطبق غرامة قدرها خمسمائة ) -°1

باإلقرار السالف الذكر داخل  اإلدالء حالة

 ( يوما من التأخير؛30أجل ال يتجاوز ثالثين )
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 فيدرهم   (1.000)ألفتطبق غرامة قدرها  -°2

حالة اإلدالء باإلقرار السالف الذكر بعد 

 ( يوما؛30انصرام أجل ثالثين )

من مبلغ املساهمة  100تطبق زيادة قدرها % -3°

السالف  إلقرارا إيداع عدم حالةالواجب أداؤه في 

 .ناقص أو غير كاف إقرار إيداعأو في حالة  الذكر 

من تكلفة البناء بالنسبة  1تطبق زيادة قدرها %  -4°

 عليها املنصوص لاللتزاماتلألشخاص الخاضعين 

و املتعلقة بالوحدات          أعاله  I-  277املادة في

متر  300ال تزيد مساحتها املغطاة عن  السكنية التي

السالف  إلقرارإيداعهم ل عدم حالةفي   مربع،

 .ناقص أو غير كاف إقرار إيداعأو في حالة  الذكر 

 

إلى  274دخول حيز التطبيق: تطبق أحكام املواد 

من املدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها  279

أعاله، على عمليات بناء السكن  Iبموجب البند 
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الشخص ي الذي سلمت في شأنه رخصة البناء 

 2019ابتداء من فاتح يناير 
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 52التعديل رقم 

 العمومية الديون  بعض إلغاء

  8 املادة

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 الدولة لفائدة املستحقة الديون  بعض إلغاءالعنوان :  

 رقم القانون  من  2 املادة في إليها املشار الدولة لفائدة املستحقة الديون  تلغى 

 عن مبلغها يقل أو يساوي  التي العمومية الديون  تحصيل مدونة بمثابة 15.97

 يناير فاتح قبل التحصيل قيد واملوضوعة درهم ) 50.000 ( ألف خمسين

2000 . 

 

 

 

 

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

 العمومية الديون  بعض إلغاءالعنوان .  

 املادة في املشار إليها  املستحقة العمومية الديون  تلغى 

 الديون  تحصيل مدونة بمثابة 15.97 رقم القانون  من  2

  50.000  )  ألف خمسين عن مبلغها يقل أو يساوي  التي العمومية

 . 2000 يناير فاتح قبل التحصيل قيد واملوضوعة درهم (

 

 

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

.-IVطرف من أعاله إليها املشار ااإللغاءات تلقائي تطبق 

 املدينين طرف من طلب تقديم دون  املختص الخزينة محاسب

 .املعنيين

التنصيص على الديون العمومية 

 2كما هو منصوص عل ها في املادة 

من مدونة التحصيل لضمان 

استفادة كل الديون العمومية 

 اإللغاء دون استثناء. من
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.-IVالخزينة محاسب طرف من أعاله إليها املشار اإللغاءات تلقائيا تطبق 

 .املعنيين املدينين طرف من طلب تقديم دون  املختص

V- غاية إلى مستخلصة غير ظلت التي تلك املعنية الديون  تعتبر 

 2018ديسمبر 31

 

 

V- غاية إلى مستخلصة غير ظلت التي تلك املعنية الديون  تعتبر 

 2018ديسمبر 31

VI- طرف من أعاله إليها املشار اإللغاءات تطبق 

وفق القوانين واإلجراءات الجاري  املختصالقابض 

 املدينين طرف من طلب تقديم دون بها العمل 

 .املعنيين

 

 

للمالءمة مع التعديل السابق 

ووفق ما اعتمد بالنسبة للديون 

 املستحقة لفائدة الدولة

  



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

425 
 

 53التعديل رقم 

 تخصيص حصيلة التفويت 

 10 املادة

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 قانون  من 11 املادة ،أحكام 2019يناير فاتح من ابتداء ، التالي النحو على تغير

 رقم الشريف الظهير بتنفيذه ،الصادر 2008 املالية للسنة 38.07 رقم املالية

 نسخها تم ،كما)  2007ديسمبر 27)1428  الحجة ذي من 16 بتاريخ 1.07.211

 2011  املالية للسنة 43.10 رقم املالية قانون  من 11 باملادة وتعويضها

 : 2015 املالية للسنة 100.14 رقم املالية قانون  من 9 باملادة وتغييرها

 

 .لهذاالصندوق ..»......................................... تدفع - . 1 1املادة» 

 املغرب بنك لدن من استيفائها مع تزامنا الحصيلة هذه توزع

 وصندوق  )بالخزينة الجاري  الحساب(  العامة امليزانية بين مناصفة

 االجتماعية و االقتصادية للتنمية الثاني الحسن

 دةملاا ،أحكام 2019يناير فاتح من التالي،ابتداء النحو على تغير

 املالية للسنة  38.07رقم املالية قانون  من 11

 رقم الشريف الظهير بتنفيذه ،الصادر 2008

 27)  1428يالحجة منذ  16بتاريخ 1.07.211 

  وتعويضها نسخها تم ،كما  )2007ديسمبر

    2011املالية للسنة  43.10رقم املالية قانون  من  11املادة

 للسنة  100.14املاليةرقم قانون  من  9باملادة تغييرها كما تم

 : 2015 ة املالي

 

بما أن املادة نسخت وعوضت 

فمن جودة الصياغة التشريعية 

 االقتصار  على الصيغة املعتمدة 
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 لهذا..»......................................... تدفع - . 11املادة» 

 .الصندوق 

 املغرب بنك لدن من استيفائها مع تزامنا الحصيلة هذه توزع

 

 

  



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

427 
 

 54التعديل رقم 

 11 املادة

 

 :11املادة 

تخضع أوامر املداخيل املتعلقة  -)الفقرة األولى(. 23املادة 

أعاله والتي ال تترتب عنها جزاءات  2بالديون املشار إليها في املادة 

 سنويا. %6التأخير في األداء لزيادة بنسبة عند 

 :11املادة 

تخضع أوامر املداخيل املتعلقة  -)الفقرة األولى(. 23املادة 

أعاله والتي ال تترتب عنها جزاءات  2بالديون املشار إليها في املادة 

 .سنويا %6عند التأخير في األداء لزيادة بنسبة 

 ويحتسب الجزء من السنة وفق عدد األيام

 الكاملة ملدة التأخير.

لتوضيح طريقة احتساب فوائد التأخير إذا تعلق 

األمر بجزء من السنة، على أن يتم احتسابه وفق 

 عدد األيام بدل احتساب جزء من السنة سنة كاملة.
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                          55التعديل رقم  

 مكرر  12 إضافة مادة جديدة 
 

 المستوردةالرسم المفروض على األخشاب 

  

من  18بتاريخ  1.85.353 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  33.85 رقم 1986من القانون املالي لسنة  10الفقرة األولى من املادة   2019تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 

 ( ؛كما تم تغييرها 1985ديسمبر  31) 1406ربيع اآلخر 

 املادة األصلية  

 ملفروض على األخشاب املستوردةالرسم ا

  

من قيمة البضاعة. غير أن سعر الرسم  %12من املصنف العام للمنتجات( رسم سعره  44يفرض على األخشاب واملصنوعات الخشبية املستوردة )الباب  -)الفقرة األولى(  10املادة 

سنتيمترا أو تساويها. ويتحمل هذا الرسم املستورد ويصفى  60املدور الذي تفوق دائرة طرفه العريض  من قيمة الخشب الخام غير املعالج من نوع "أوكوم" %6املذكور يحدد بنسبة 

 ويستوفى وتعاين املخالفات املتعلقة به ويعاقب عليها ويتابع مرتكبوها كما هو الشأن فيما يتعلق بالجمارك.
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 املادة املعدلة

من قيمة البضاعة. غير أن سعر الرسم  %6من املصنف العام للمنتجات( رسم سعره  44يفرض على األخشاب واملصنوعات الخشبية املستوردة )الباب  -)الفقرة األولى(  10املادة 

سنتيمترا أو تساويها. ويتحمل هذا الرسم املستورد ويصفى  60ريض من قيمة الخشب الخام غير املعالج من نوع "أوكوم" املدور الذي تفوق دائرة طرفه الع %3املذكور يحدد بنسبة 

 .ويستوفى وتعاين املخالفات املتعلقة به ويعاقب عليها ويتابع مرتكبوها كما هو الشأن فيما يتعلق بالجمارك

 التعليل :
خلق فرص العمل:/  1   

.العاملة اليداستخدام الكثير من  األشجار  جذوعيتطلب تجهيز   

 

/ تخفيض فاتورة الطاقة: 2  

   ويمكن استخدام النفايات الخشبية الناتجة عن تحولها، بعد التثمين، كمصادر للطاقة البديلة اإليكولوجية مقارنة بالطاقات األحفورية.

ن:/ تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربو  3  

أطنان  3فبالنسبة للغاز أو الوقود، على سبيل املثال، يبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حوالي  والبصمة الكربونية للخشب محايدة بينما تكون مصادر الطاقة األخرى مرتفعة جدا.

 من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الوقود املستخدم.

( تطوير سوق الفواكه والخضروات املحلية،4)  

 وحاليا فإن محطات التعبئة والتغليف للفاكهة والخضار التي تلبي املعايير الدولية للجودة والنظافة هي موجهة نحو التصدير.

 هذه املحطات التي لها نشاط موسمي ال تستطيع تطوير السوق املحلية، ألن تكلفة تكييف الفواكه والخضروات مرتفعة.

,يف، وتعبئة العبوات التي تستورد موادهاواحد من محاور التحسن، في خفض التكال املستوردة. األخشابوالتقليص من الضريبة على    
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 56التعديل رقم 

 املسمى خصوصية ألمور  املرصد الحساب تغيير  

 الضريبة حصيلة من الترابية الجماعات حصة

 املضافة القيمة على

 21املادة 

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 املكررة 33 املادة أحكام ، 2019 يناير فاتح من ابتداء التالي، النحو على تتمم

 الشريف الظهير الصادر بتنفيذه ، 33.85 رقم 1986 لسنة املالية قانون  من

 وقع كما ،) 1985 ديسمبر 31 )   1406 اآلخر ربيع من 18 بتاريخ 1.85.353 رقم

 وتتميمها تغييرها

 ........................................................... رغبة - .I - .املكررة 33 املادة»

 .نفقاته ............................................................................»

II« . - الحساب هذا يتضمن : 

 : الدائن الجانب في»

.......................................................................................« 

 املكررة 33املادة ..........تتمم على النحو التالي

I-      نفقاته. ..............رغبة في 

 يتضمن هذا الحساب :

 في الجانب الدائن :

.......................................................................................« 

.......................................................................................« 

 ؛ العامة .................................... املبالغ - »

 .متنوعة موارد

 الجانب املدين :في 

النفقات التي تتحملها الجماعات بمقتض ى النصوص        -

 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

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

القانون التنظيمي على أنه يتعين  نص

إدراج حصيلة الضرائب أو حصص 

ضرائب الدولة املخصصة للجهات 

والعماالت واألقاليم وللجماعة وحصيلة 

املوارد املرصودة من الدولة لفائدة 

الجماعة ضمن قانون املالية، واعتمادا 

لنفس املسطرة التي حددت معايير 

 لالتوزيع في الصناديق األخرى من خال

 التنصيص  مرسوم، يقترح هذا التعديل

صراحة على إصدار مرسوم يحدد معايير 

توزيع الحساب املرصد لحصة الجماعات 

 في حصيلة الضريبة على القيمة املضافة.
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.......................................................................................« 

 ؛ العامة .................................... املبالغ - »

 .متنوعة موارد - »

 : املدين الجانب في»

.......................................................................................« 

 ).فيه تغيير ال الباقي(

تحدد معايير وكيفيات توزيع حصيلة الضريبة 

 .على القيمة املضافة على الجماعات بمرسوم

 

كما هو الحال باملرسوم الذي يحدد 

معايير توزيع الحساب املرصد لفئات 

 الجهات
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 57التعديل رقم  

 خصوصية املسمى صندوق التماسك االجتماعي تغيير الحساب املرصد ألمور 

 مكرر 24 املادة

 التعليل النص املقترح

 2012املالية  للسنة 22.12رقم  املالية من قانون قانون   9 أحكام املادة 2019على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير  تتمم

 (2012ماي 16)  1433 األخرى ن جمادى م 24صادر في  1.12.10ظهير شريف رقم 

  

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

II.-    : يتضمن هذا الحساب 

 في الجانب الدائن :

 ............مساهمة من أجل دعم التماسك االجتماعي           -

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

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

 في الجانب املدين :

لتفعيل االلتزام الحكومي بتخصيص دعم مالي 

 مباشر  لألشخاص ذوي اإلعاقة الحادة
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-         ............................ 

. II 

: 

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

ويحدد بمرسوم مبلغ الدعم وطبيعة   الحادة  تخصيص دعم مباشر لألشخاص من ذوي اإلعاقة

 اإلعاقة 
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  58رقمالتعديل 

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية يسمى

 " بصندوق تحديث اإلدارة العمومية "

 مكرر  26  املادة

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 36املادة 

    I.            ................ رغبة في التمكن 

 

 II.            : يتضمن هذا الحساب 

 في الجانب الدائن :        ·

 املساهمات من ميزانية الدولة ؛         -

 مساهمات املنظمات والهيئات الدولية ؛         -

 الهبات والوصايا ؛         -

 املختلفة.املوارد          -

 في الجانب املدين :         -

النفقات املرتبطة بإنجاز الدراسات املتعلقة بتحديث اإلدارة          -

 العمومية؛

 ........املبالغ املدفوعة لفائدة القطاعات الوزارية للمساهمة          -

 2019تغير على النحو التالي  ابتداء من فاتح يناير 

للسنة   26.04من قانون املالية  36أحكام املادة 

الصادر بتنفيذه الظهير رقم   2005املالية 

 29)1425من ذي القعدة  16صادر في  1.04.255

 (2004ديسمبر

 يتضمن هذا الحساب :            .

 في الجانب الدائن :        ·

 املساهمات من ميزانية الدولة ؛         -

 والهيئات الدولية ؛مساهمات املنظمات          -

 الهبات والوصايا ؛         -

 املوارد املختلفة.         -

لتفعيل اإلستراتيجية الوطنية  

 ملكافحة الفساد 
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 في الجانب املدين :         -

النفقات املرتبطة بإنجاز الدراسات املتعلقة بتحديث          -

... 

 ..................املبالغ املدفوعة لفائدة القطاعات          -

االستراتيجية النفقات املتعلقة بتفعيل 

 للفساد ملكافحة  الوطنية
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  59التعديل رقم

 مكررة 28املادة 

 إحداث حساب مرصود ألمور خصوصية يسمى 

 "تمويل تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية"
 

 التعليل التعديل المقترح

من أجل إحداث حساب مرصود ألمور خصوصية يسمى "تمويل تفعيل  2019مكرر في مشروع قانون املالي لسنة  28تضاف املادة 

 الطابع الرسمي للغة األمازيغية". 

I-  تمويل »رغبة في تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وضبط العمليات املتعلقة بها، يحدث حساب مرصود ألمور خصوصية يسمى

 الطابع الرسمي للغة األمازيغية" يكون الوزير املكلف باملالية هو اآلمر بقبض موارده و صرف نفقاته، تفعيل

II- يتضمن هذا الحساب : 

 في الجانب الدائن: -

 :  املخصصات من امليزانية العامة -1 

 مساهمات الجماعات الترابية،-2

 

يروم هذا التعديل إلى تمويل تفعيل الطابع الرسمي 

 لألمازيغية.
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 مساهمات املؤسسات العمومية،-3

 رصدها لفائدة الصندوق بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل أو في إطار اتفاقي،املوارد األخرى املمكن -4

 الهبات والوصايا،-5

 املوارد املختلفة،-6

 في الجانب املدين: -

 املساهمة في تمويل النفقات املتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية،-1

 بتفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية في التعليم واملجاالت ذات األولوية.تمويل عن طريق دفعات للقطاعات املعنية -2

 وسيحدد نص تنظيمي كيفيات تمويل وتدبير هذا الصندوق.  
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   60التعديل رقم 

 دعم عمليات تعميم التعليم اإللزامي وتحسين جودتهإحداث  الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى صندوق 

 مكرر  29. املادة

 التعليل النص املقترح

I –  ، رغبة في التمكن من ضبط الحسابات املتعلقة بتعميم التعليم وفرض إلزاميته وتأمين فرص التعلم وتيسير شروطه

صندوق دعم عمليات تعميم التعليم اإللزامي ’‘حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى  2019يحدث ابتداء من فاتح يناير 

يكون الوزير املكلف بالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي هو األمر بقبض   ’‘وتحسين جودته 

 موارده وصرف نفقاته 

III-  ويتضمن هذا الحساب 

 في الجانب الدائن

 .املخصصات من مزانية الدولة  -

 مساهمة الجماعات الترابية  -

 مساهمة املؤسسات العمومية  -

 مساهمة القطاع الخاص -

 مساهمات املنظمات والهيئات املختلفة -

 الهبات والوصايا -

 املوارد املختلفة -

 في الجانب املدين 

ة وفرض إلزاميلتفعيل صندوق تعميم التعليم 

 الذي تضمنه القانون اإلطار للتعليم

 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول  تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

439 
 

 النفقات  املرتبطة  بتحسين جودة التعليم وتعميم إلزاميته -

 املبالغ املدفوعة لفائدة القطاعات والهيئات  -

 نفقات مختلفة -
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   61التعديل رقم 

 إحداث  مناصب مالية  

  34 املادة

 الوزارات واملؤسسات 

 
 التعليل

 التعليل النص املقترح النص األصلي

 .2019  للسنة املالية العامة امليزانية برسم ماليا منصبا 25.458 إحداث يتم

 التالية واملؤسسات الوزارات لفائدة ماليا منصبا   25.208  -1

:...............................................................................................................

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

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

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

 أو مختلف الوزارات على ماليا منصبا 250 لتوزيع الحكومة رئيس يؤهل  -2

 .املؤسسات

 

للسنة  العامة امليزانية برسم ماليا بامنص 25.458 إحداث يتم

 .2019  املالية

 التالية واملؤسسات الوزارات لفائدة ماليا منصبا   25.208  -1

:............................................................................................................

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

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

لقدرة اشترط تي ال تالوزارات الفي وجوبا تخصص  -

 إعـــاقـــة وضــــــــــــعيـــة فيالبـــدنيـــة لفـــائـــدة األشــــــــــــخـــاص 

 املتعلق  97.13رقم اإلطار  القانون  مدلول  حســـــــب

يهدف هذا التعديل إلى إيجاد 

الحل القانوني الالزم والصيغة 

العملية لتفعيل حقيقي للنسبة 

صة من املناصب املائوية املخص

املالية لألشخاص في وضعية 

إعاقة وتنظيم مباراة خاصة بهم 

ومشتركة بين القطاعات الوزارية 

التي ال تتطلب القدرة البدنية، 
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 ابتداء أعاله، يحدث، الجدول  بموجب املحدثة املالية املناصب على عالوة  -3

 التربية وزارة لدى ، 2019 يناير فاتح من

 الوطنية.........................................................

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

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

 إعـــاقـــة وضــــــــــــعيـــة في األشــــــــــــخـــاص حقوق  بحمـــايـــة

 الشــــــــريف الظهير بتنفيذه الصــــــــادر بها، والنهوض

 أبريل  27 (1437رجب من 19بتاريخ   1.16.52رقم

تض ى بمقلفائدتهم النسبة املئوية املحددة (  2016

 بهــــا النصــــــــــــوص التشــــــــــــريعيــــة والتنظيميــــة الجــــاري 

 العمل.

يمكن تنظيم مبـــاريـــات مشــــــــــــتركـــة بين الوزارات أو  -

املؤســــــــــــســـــــــــــــات أو مبــــاريــــات مشــــــــــــتركــــة أو خــــاصـــــــــــــــة 

 باألشخاص في وضعية إعاقة.

 

منصـــــــــــبا ماليا على مختلف  250يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع  -2

منهـــا لفـــائـــدة  020وتخصــــــــــــص  املؤســـــــــــســــــــــــــاتالوزارات أو 

  .عاقةاألشخاص في وضعية إ

بهدف ضمان حسن تطبيق 

مقتضيات الظهير الشريف رقم 

من ربيع  22الصادر في  1.92.30

( 1993شتنبر 10) 1414ول األ 

املتعلق  07.92لقانون بتنفيذ ا

بالرعاية االجتماعية لألشخاص 

 رقماملعاقين، وكذا املرسوم 

من  18صادر في ال 2.97.218

ديسمبر  19) 1418شعبان 

( بتطبيق القانون 1997

املتعلق بالرعاية  05.81رقم

االجتماعية للمكفوفين وضعاف 

البصر الصادر بتنفيذه الظهير 

بتاريخ  1.82.246 الشريف رقم

ماي 6) 1402من رجب  11
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مبـــاريـــات مشــــــــــــتركـــة بين الوزارات أو يمكن تنظيم  -

املؤســــــــــــســـــــــــــــات أو مبــــاريــــات مشــــــــــــتركــــة أو خــــاصـــــــــــــــة 

 باألشخاص في وضعية إعاقة.

أعاله،  الجدول  بموجب املحدثة املالية املناصب على عالوة  -3

 التربية وزارة لدى ، 2019 يناير فاتح من ابتداء يحدث،

 الوطنية.........................................................

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

 

 07.92 والقانون رقم ،(1982

املتعلق بالرعاية االجتماعية 

لألشخاص املعاقين الصادر 

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم

من ربيع األول  22بتاريخ  1.92.30

 .(1993سبتمبر  10) 1414
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 التعديالت املقدمة من طرف 

 فريق األصالة واملعاصرة 
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 فريق األصالة والمعاصرةتعديالت 

 80.18مشروع قانون المالية رقم  على 

 2019للسنة المالية  
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 األولالتعديل 

*** 

 التعديل األول

 األولىالمادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

II.-  يؤذن للحكومة في التمويل باالقتراض واللجوء إلى كل

 المالية هذا.المقررة في قانون  أداة مالية أخرى وفق الشروط 

 

II.-  يؤذن للحكومة في التمويل باالقتراض واللجوء إلى كل أداة مالية

على  أال يتجاوز  المقررة في قانون المالية هذا أخرى وفق الشروط 

مع متم سنة من الناتج الداخلي الخام  6%5حجم دين الخزينة نسبة 

9201. 

 

ض تخفيتحديد سقف أقصى بغاية التحكم في المديونية دون  -

 من طرف الحكومة بالقانون المالي ؛ الموارد المالية المقترحة

 رار قانون المالية؛استق -

إقرار التسقيف وربطه بموافقة البرلمان على غرار ما هو معمول  -

 به في العديد من الدول.
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 2 التعديل رقم:

 2المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

I.-  من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى  70وفقا ألحكام الفصل

 :2019السنة المالية  مراسيم خالل 

بتغيري أ سعار أ و وقف استيفاء الرسوم امجلركية وغريها  -

من الرضائب والرسوم املفروضة عىل الواردات 

والصادرات وكذا الرضائب ادلاخلية عىل الاس هتالك، 

 ىل القمية املضافة، املنصوص علهيا يفابس تثناء الرضيبة ع

بتارخي  1.77.340الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رمق 

( بتحديد املقادير 1977أ كتوبر  9) 1397من شوال  25

املطبقة عىل البضائع واملصوغات املفروضة علهيا رضيبة 

الاس هتالك ادلاخيل وكذا املقتضيات اخلاصة هبذه 

 البضائع واملصوغات؛

بتغيري أ و تمتمي قوامئ املنتجات املتأ صةل والواردة من   -

بعض ادلول الإفريقية واملمتتعة ابلإعفاء من رمس 

 الاس ترياد وكذا قامئة ادلول املذكورة.

I.-  من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى  70وفقا ألحكام الفصل

 :2019السنة المالية  مراسيم خالل 

بتغيري أ سعار أ و وقف استيفاء الرسوم امجلركية وغريها  -

من الرضائب والرسوم املفروضة عىل الواردات 

والصادرات وكذا الرضائب ادلاخلية عىل الاس هتالك، 

 ىل القمية املضافة، املنصوص علهيا يفابس تثناء الرضيبة ع

بتارخي  1.77.340الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رمق 

( بتحديد املقادير 1977أ كتوبر  9) 1397من شوال  25

املطبقة عىل البضائع واملصوغات املفروضة علهيا رضيبة 

الاس هتالك ادلاخيل وكذا املقتضيات اخلاصة هبذه البضائع 

 واملصوغات؛

بتغيري أ و تمتمي قوامئ املنتجات املتأ صةل والواردة من   -

بعض ادلول الإفريقية واملمتتعة ابلإعفاء من رمس 

 الاس ترياد وكذا قامئة ادلول املذكورة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لسلطة التشريعية.ل الرقابي دورللوإعماال تعزيزا  -

 

إعطاء مدلول حقيقي لمراقبة البرلمان للعمل  -

الحكومي في المجال المالي، بحيث يجب أن يبقى 

الترخيص متعلقا فقط بالفترات التي تفصل بين 

 البرلمان.دورتي 
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يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعاله على البرلمان للمصادقة 

 عليها في أقرب قانون للمالية.

 

 

يجب إخبار لجنتي المالية بالبرلمان   

 بكل استعمال لإلذن المشار إليه أعاله.

رلمان للمصادقة يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعاله على الب

 .دورة برلمانية قانون للماليةعليها في أقرب 
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    3 التعديل رقم :

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح )مادة لم ترد في المشروع( النص األصلي

 42الفصل 

 ................................................... يمكن-1

 ..........................يجب. -2

 أن يقوموا...  ،من هدا الفصل 1يمكن لألعوان المعنيين في  -3

…………. 

 ويحرر...

 42الفصل 

 ................................................... يمكن-1

 ..........................يجب. -2

أن يقوموا خالل أعمال   ،من هدا الفصل 1يمكن لألعوان المعنيين في   -3

المنجزة لدى األشخاص أو الشركات المشار إليها في  المراقبة والتحقق

 نفس الفقرة بحجز كل أنواع الوثائق..... 

…………. 

 يحررو غير أنه ال يمكن أن يتم حجز إال ما له عالقة بمهمة المراقبة     

 محضر بالحجز.  عند االقتضاء

  

  

  

احترام الخصوصية والمعلومات الشخصية التي ال  
 .عالقة لها بالتحقيق

 

 

 

 

 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

449 
 

 4 التعديل رقم :

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 تبرير التعديل التعديل المقترح )مادة لم ترد في المشروع( النص األصلي

 مكرر مرتين:ال 45الفصل 

 تزود اإلدارة ................................................... -1

 تزود اإلدارة كذلك..........................................  -2

 تحدد بنص ....................................................... 

يوما ابتداء من  150يجب أن يبلغ جواب اإلدارة داخل أجل ال يتعدى 

 تاريخ تسلم الطلب.

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

 

 

 مكرر مرتين:ال 45الفصل 

 تزود اإلدارة ................................................... -1

 تزود اإلدارة كذلك..........................................  -2

 تحدد بنص ....................................................... 

ابتداء  يوما 60يجب أن يبلغ جواب اإلدارة داخل أجل ال يتعدى 

 من تاريخ تسلم الطلب.

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

 

توصي قواعد منظمة التجارة العالمية بضرورة اعتماد آجال معقولة 

مبالغ فيه بالنظر شهور هو أجل  5في هذا الشأن، لذلك نعتقد أن 

إلى تطور وسائل التواصل اإللكترونية من جهة، ولكون هذا األجل 

ال يتماشى مع تبسيط المساطر من جهة أخرى، كما أن طول اآلجال 

قد يساهم في تفويت فرص الربح على المستثمرين نتيجة التقلبات 

 السريعة لألسواق.

التخاذ الموقف  يوما 60كما أن القانون يلزم اإلدارة باعتماد أجل 

 من طلبات المواطنين.
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 5 التعديل رقم :

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح )مادة لم ترد في المشروع( النص األصلي

 :66الفصل 

 يجب ................................... -1

 يمكن  إيداع........................-2

ال يقبل التصريح المفصل بعد انصرام أجل يحدد بقرار للوزير -3

المكلف بالمالية، ما عدا االستثناءات المنصوص عليها بنفس 

 القرار.

 :66الفصل 

 يجب ................................... -1

 يمكن  إيداع...........................-2

يوما من تاريخ وصول  90أجل ال يقبل التصريح المفصل بعد انصرام -3

 البضاعة إال بموافقة اإلدارة.

التنصيص على آجال قبول التصريح في مدونة الجمارك، حفاظا 

على حقوق المستوردين وإعطائهم متسعا من الوقت لتعشير 

بضائعهم، علما أن الطاقة االستيعابية للموانئ قد تحسنت بشكل 

 يسمح باتخاذ هذا اإلجراء.
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 6 م :التعديل رق

 I- 3المادة 

 مدونة الجمارك  والضرائب غير المباشرة

 

 التعليل التعديل المقترح المادة كما جاءت في المشروع

ال يمكن تغيير التصريحات  -1 - 78الفصل 

 ما تم التصريح به. ....................

غير أنه يجوز للمصرحين، بإذن من  -2

اإلدارة أن يقوموا، 

عدم .............................................

صحة العناصر الواردة في التصريح أو ال تكون 

قد أخبرت المصرح بنيتها في القيام بفحص 

 البضائع.

ميكن أ ن يعفى املرصح جزئيا أ و لكيا من العقوابت املالية  -3

راد املنصوص علهيا يف ذا قام بطريقة اإ ية، داخل هذه املدونة،  اإ

( يوما ابتداء من اترخي تسلمي رفع اليد، 30أ جل ثالثني )

ابلكشف عن البياانت غري الصحيحة اليت لحظها يف 

دارة قد أ خربته بأ نه س يخضع  الترصحي، رشيطة أ ل تكون الإ

 للمراقبة أ و التفتيش.

ال يمكن تغيير  -1 - 78الفصل 

ما تم  ....................التصريحات 

 التصريح به.

غير أنه يجوز للمصرحين، بإذن  -2

من اإلدارة أن يقوموا، 

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

عدم صحة العناصر الواردة في التصريح 

أو ال تكون قد أخبرت المصرح بنيتها في 

 القيام بفحص البضائع.

3- ميكن أ ن يعفى املرصح جزئيا أ و لكيا من العقوابت 

ذا قام بطريقة  املالية املنصوص علهيا يف هذه املدونة،  اإ

راد ( يوما ابتداء من 30، داخل أ جل ثالثني )يةاإ

ابلكشف عن البياانت غري  اترخي تسلمي رفع اليد،

 

 

 

 

 

 حذف عبارة "جزئيا". -

فراغ هذا املقتىض حذف عبارة " ميكن أ ن" حىت ل -  يمت اإ

دارة.  من حمتواه بتوس يع السلطة التقديرية لالإ
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 التعليل التعديل المقترح المادة كما جاءت في المشروع

الصحيحة اليت لحظها يف الترصحي، رشيطة أ ل تكون  تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا البند. 

ش.يالإدارة قد أ خربته بأ نه س يخضع للمراقبة أ و التفت   

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا  

 البند.
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 7 التعديل رقم :

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 تبرير التعديل التعديل المقترح )مادة لم ترد في المشروع( النص األصلي

 .95الفصل 

أعاله  92الرسوم والمكوس  المشار إليها في الفصل   يمكن أداء -1  

 ...............، بما في ذلك الطريقة اإللكترونية، باستثناء الدفع نقدا.

يمكن أن يتم نقدا بالنسبة للعمليات الطارئة التي ليس  غير أن األداء   

 لها طابع تجاري.

........... 

 .95الفصل 

أعاله  92الرسوم والمكوس  المشار إليها في الفصل   يمكن أداء -1  

 ...............، بما في ذلك الطريقة اإللكترونية، باستثناء الدفع نقدا.

ير غبالنسبة للعمليات أو بالشيك  يمكن أن يتم نقدا غير أن األداء   

 التي ليس لها طابع تجاري. الطارئة االعتيادية

........... 

 

 

اعتماد الشيك باعتباره وسيلة أداء شائعة االستعمال  -

 وشبيهة بالنقود.

 

 للتدقيق اللغوي. -
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 8 التعديل رقم :

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح 

 
 المكرر : 100إحداث الفصل 

يمكن إرجاع أو إعادة تصدير البضاعة 

 التي لم يقدم في شأنها أي تصريح جمركي

 

 حقوق الملزمين اظاحف
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 9 التعديل رقم :

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 

 التعديلتبرير  التعديل المقترح )مادة لم ترد في المشروع( النص األصلي

 :104الفصل 

تبقى هذه األشياء والبضائع تحت مسؤولية المالكين. وال يمكن أن -1

 يترتب عن سرقتها أو تالفيها أو فسادها ................ 

 ما عدا في حالة خطأ صادر عن اإلدارة أو إهمال من طرف أعوانها.

2-......................................................... .............. 

 

تتحمل اإلدارة المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب عن سرقة أو ضياع -1

 . أو فساد هذه األشياء أو البضائع تلفأو 

 

2-..................................................................... 

يجب حفظ حقوق المالكين باعتبار أن البضائع واألشياء 

 مكاتب اإلدارة.تبقى في 
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 10 التعديل رقم :

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح )مادة لم ترد في المشروع( النص األصلي

 : 106الفصل 

 تعتبر بضائع متخلى عنها لدى الجمرك : 

البضائع التي لم يقدم بشأنها تصريح مفصل داخل األجل المنصوص -

 أعاله؛ 66من الفصل  3عليه في 

 البضائع التي يقدم بشأنها تصريح مفصل،.......... -

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

 : 106الفصل 

 تعتبر بضائع متخلى عنها لدى الجمرك : 

يوما من  90أجل البضائع التي لم يقدم بشأنها تصريح مفصل داخل -

 خ وصولها؛تاري

 البضائع التي يقدم بشأنها تصريح مفصل،.......... -

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

حفاظا على حقوق المالكين بإعطائهم متسعا من الوقت 

 لتعشيرها.
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 11 التعديل رقم :

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح )مادة لم ترد في المشروع( األصليالنص 

 :109الفصل 

 يخصص محصول........................: -1

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

 يودع الباقي لدى قباض.............  -2

 غير أنه إذا كان .......................... 

محصول بيع البضائع المتخلى عنها موضوع تصريح  عندما يكون -3

مفصل ال يغطي مجموع الرسوم والموكوس المستحقة على هذه 

 البضائع، يبقى الفرق الواجب أداؤه على عاتق الملزم.

 :109الفصل 

 يخصص محصول........................: -1

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

 يودع الباقي لدى قباض.............  -2

 غير أنه إذا كان .......................... 

عندما يكون محصول بيع البضائع المتخلى عنها موضوع تصريح  -3

مفصل ال يغطي مجموع الرسوم والموكوس المستحقة على هذه البضائع، 

 .داء الفرقى الملزم من أيعف يبقى الفرق الواجب أداؤه على عاتق الملزم

عدم إثقال كاهل المالك بالمزيد من الخسائر بعد خسارة 

 بضاعته التي بيعت من طرف اإلدارة.
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 12 التعديل رقم :

 I- 3المادة 

 مدونة الجمارك  والضرائب غير المباشرة

 تبرير التعديل التعديل المقترح كما جاء في المشروعالنص 

وبمعزل عن أحكام  3ألحكام الفصل تستورد خالفا  -1-. 164الفصل 

 أعاله.............الرسوم: 5الفصل 

 أ( البضائع..............

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

 الوقود................ذ(   

ر( لحوم  الدواجن  واألبقار واألغنام المستوردة من طرف 

 القوات المسلحة الملكية أو لفائدتها؛

 ز(..............

المستخدمة في خدمات منتظمة للنقل الجوي س( الطائرات 

 العالمي وكذا المعدات وقطع الغيار المعدة إلصالحها.

 

وبمعزل عن أحكام  3تستورد خالفا ألحكام الفصل  -1-. 164الفصل 

 أعاله.............الرسوم: 5الفصل 

 البضائع.............. (أ
.................. 

 الوقود................ذ(   

لحوم  الدواجن  واألبقار واألغنام المستوردة من طرف القوات ر( 

 المسلحة الملكية أو لفائدتها؛

 ز(..............

من طرف شركات  في خدمات منتظمةس( الطائرات المستخدمة 

وكذا المعدات وقطع الغيار المعدة  العالميللنقل الجوي  تجارية

 إلصالحها.

 

تجارية يجب التنصيص على شركات الطيران ال

الستبعاد الطائرات الخاصة. ثم ليست هناك طائرة 

خاصة بالنقل العالمي وأخرى مخصصة حصريا للنقل 

الداخلي؛ فمثال الطائرة التي تربط الدار البيضا ووجدة 

هي نفسها التي تربط المغرب بمختلف عواصم حوض 

البحر األبيض المتوسط والعواصم األوروبية، لذا ال 

ة من الطائرات التي تمتلكها شركة يمكن تقسيم الحظير

RAM  إلى فئة خاصة بالنقل الدولي المنتظم وفئة أخرى

خاصة بالنقل الدولي غير المنتظم، وعليه نقترح حذف 

 كلمة "منتظمة"
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 13 التعديل رقم :

 I- 3المادة 

 مدونة الجمارك  والضرائب غير المباشرة

 تبرير التعديل التعديل المقترح كما جاء في المشروعالنص 

وبمعزل عن أحكام  3تستورد خالفا ألحكام الفصل  -1-. 164الفصل 

 أعاله.............الرسوم: 5الفصل 

 أ( البضائع..............

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

 الوقود................ذ(   

ر( لحوم  الدواجن  واألبقار واألغنام المستوردة من طرف القوات 

 أو لفائدتها؛المسلحة الملكية 

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

ض( األجزاء والمنتجات والمواد واللوازم واألطقم الضرورية 

لصناعة السيارات السياحية المسماة "السيارة 

االقتصادية"........................ بين الحكومة والصانع أو 

  الصناع؛

وبمعزل عن أحكام  3تستورد خالفا ألحكام الفصل  -1-. 164الفصل 

 أعاله.............الرسوم: 5الفصل 

 البضائع.............. (أ
.................. 

 الوقود................ذ(   

ر( لحوم  الدواجن  واألبقار واألغنام المستوردة من طرف القوات 

 المسلحة الملكية أو لفائدتها؛

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

ض( األجزاء والمنتجات والمواد واللوازم واألطقم الضرورية 

ي ال والتلصناعة السيارات السياحية المسماة "السيارة االقتصادية" 

، درهم (000120.) سقف تسعين ألفبيعها بالمغرب ثمن  يتجاوز

  ......................... بين الحكومة والصانع أو الصناع؛

  

 

 

 

 

 

 

 

تحصينا لموارد  ارة االقتصاديةيالس تحديد مفهوم 

 الدولة.
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  14 التعديل رقم :

 I- 3المادة 

 مدونة الجمارك  والضرائب غير المباشرة

 تبرير التعديل التعديل المقترح كما جاء في المشروعالنص 

وبمعزل عن أحكام  3تستورد خالفا ألحكام الفصل  -1-. 164الفصل 

 أعاله.............الرسوم: 5الفصل 

 البضائع.............. (أ
.................. 

 الوقود................ذ(   

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

 ظ(........

 والسيارات ع( الكراسي ذات المحرك الكهربائي

في وضعية إعاقة حسب المعدة خصيصا لألشخاص 

المتعلق بحماية حقوق األشخاص  97.13مدلول القانون اإلطار رقم 

وضعية إعاقة والنهوض بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  في

 ؛(2016أبريل  27) 1437من رجب  19بتاريخ  1.16.52رقم 

 

 

وبمعزل عن أحكام  3تستورد خالفا ألحكام الفصل  -1-. 164الفصل 

 أعاله.............الرسوم: 5الفصل 

 البضائع.............. (أ
.................. 

 الوقود................ذ(   

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

 ظ(........

ع األدوات وجمي الكراسي ذات المحرك الكهربائي ع(

المعدة خصيصا لألشخاص  والسيارات والمعدات اآللية
المتعلق  97.13في وضعية إعاقة حسب مدلول القانون اإلطار رقم 

والنهوض بها، الصادر بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة 

 1437من رجب  19بتاريخ  1.16.52بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛(2016أبريل  27)

 السيارات  

 

 

 

 

تعميم اإلعفاء على جميع األشخاص ذوي  -   

 االحتياجات الخاصة دون تمييز.
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 15 التعديل رقم :

 I- 3المادة 

 مدونة الجمارك  والضرائب غير المباشرة

 التعليل التعديل المقترح جاء في المشروعص كما الن

تستفيد من رسم االستيراد األدنى  – 1 -المكرر  164الفصل 

 : أعاله 5وبمعزل عن أحكام الفصل  3خالفا ألحكام الفصل  2,5% بنسبة

المحددة الئحتها  أ( أسماك المورة و طعم ، الشباك وآليات الصيد البحري

  بنص تنظيمي

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

خ( المعدات و المنتجات المخصصة حصريا لالستعمال 

 والمحددة الئحتها بنص تنظيمي؛ الفالحي

المحددة ، د( المعدات والمواد المخصصة للسقي وإقامة المصاري

 ؛الئحتها  بنص تنظيمي

ذ( معدات الحفر والسبر المخصصة للبحث عن المياه الجوفية 

 ؛المحددة الئحتها بنص تنظيميلها واستغال

تستفيد من رسم االستيراد األدنى  – 1 -المكرر  164الفصل 

 : أعاله 5وبمعزل عن أحكام الفصل  3خالفا ألحكام الفصل  2,5% بنسبة

المحددة الئحتها  أ( أسماك المورة و طعم ، الشباك وآليات الصيد البحري

  بنص تنظيمي

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

خ( المعدات و المنتجات المخصصة حصريا لالستعمال 

 ؛تنظيميوالمحددة الئحتها بنص  الفالحي

المحددة ، د( المعدات والمواد المخصصة للسقي وإقامة المصاري

 ؛الئحتها  بنص تنظيمي

ذ( معدات الحفر والسبر المخصصة للبحث عن المياه الجوفية 

 ؛المحددة الئحتها بنص تنظيميواستغاللها 

  

 

  

 

التنصي

ص على 

تحديد 

الئحة 

هذه  

المواد 

)المست

فيدة من 

اإلعفاءا

ت من 

رسم 

االستيرا

د( بنص 

تنظيمي 

هو 
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ش( المنتجات المصنفة في البنود التعريفية 

Ex1001.99.0 و 0402.21.19.00 و 0402.10.12.00 أرقام

المستورد خارج  ))القمح الطري المعد لصناعة البسكويت 0.99

في حدود ، 1701.99.91.99 أشهر يونيو و يوليوز و أغسطس( و

 لتالي:الكميات السنوية المحددة كا

الكمية السنوية  الترميز الجمركي

 بالطن

0402.10.12.00  2 000 

0402.21.19.00 500 

Ex1001.99.00.99  القمح الطري المعد لصناعة(

 )البسكويت

40 000 

1701.99.91.99 50 000 

 .............ص( البضائع المنتجة

ش( المنتجات المصنفة في البنود التعريفية 

Ex1001.99.0 و 0402.21.19.00 و 0402.10.12.00 أرقام

المستورد خارج  ))القمح الطري المعد لصناعة البسكويت 0.99

في حدود ، 1701.99.91.99 أشهر يونيو و يوليوز و أغسطس( و

 الكميات السنوية المحددة كالتالي:

الكمية السنوية  الترميز الجمركي

 بالطن

0402.10.12.00  2 000 

0402.21.19.00 500 

Ex1001.99.00.99  الطري المعد لصناعة )القمح

 )البسكويت

40 000 

1701.99.91.99 50 000 

 .............ص( البضائع المنتجة

تراجع 

ال يبرره 

دفع 

الحكومة 

إرساء ب

المزيد 

من 

 الشفافية

التشريع

 ية.
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 16 التعديل رقم :

 I- 3المادة 

 مدونة الجمارك  والضرائب غير المباشرة

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح كما جاء في المشروعالنص 

 ٪2.5تستفيد من رسم االستيراد األدنى بنسبة  -1المكرر. 164الفصل 

 أعاله: 5وبمعزل عن أحكام الفصل  3خالفا ألحكام الفصل 

 أ(.......

....... 

 ض( المواد والمعدات والسلع المستوردة من طرف:

 العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و......المنوط بها؛ -

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

 مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المنشأة.......المنوطة بها. -

 ٪2.5تستفيد من رسم االستيراد األدنى بنسبة  -1المكرر. 164الفصل 

 أعاله: 5وبمعزل عن أحكام الفصل  3خالفا ألحكام الفصل 

 أ(.......

....... 

 ض( المواد والمعدات والسلع المستوردة من طرف:

 العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و......المنوط بها؛ -

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

 مؤسسة ........................................المنوطة بها؛ -

العاملة في مجال العناية يات المعترف لها بصفة المنفعة العامة الجمع -

 .باألشخاص المصابين باألمراض المزمنة

 

 

 

 

 

هناك عدد كبير من الجمعيات ذات المنفعة العامة  -

 العاملة في هذا المجال تستحق الدعم ؛

 إجراء من شأنه تشجيع دور المجتمع المدني. -
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 17 التعديل رقم :

 I- 3المادة 

 مدونة الجمارك  والضرائب غير المباشرة

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح كما جاء في المشروعالنص 

 ٪2.5تستفيد من رسم االستيراد األدنى بنسبة  -1المكرر. 164الفصل 

 أعاله: 5وبمعزل عن أحكام الفصل  3خالفا ألحكام الفصل 

 أ(.......

....... 

 المستوردة من طرف:ض( المواد والمعدات والسلع 

 العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و......المنوط بها؛ -

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

 مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المنشأة.......المنوطة بها. -

 ٪2.5تستفيد من رسم االستيراد األدنى بنسبة  -1المكرر. 164الفصل 

 أعاله: 5وبمعزل عن أحكام الفصل  3خالفا ألحكام الفصل 

 أ(.......

....... 

 ض( المواد والمعدات والسلع المستوردة من طرف:

 العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و......المنوط بها؛ -

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

 مؤسسة ........................................المنوطة بها؛ -

المحددة الئحتها بمرسوم والتي أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة  ياتالجمع -

أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية بهدف إنجاز مشاريع ذات 

 مصلحة عامة.

 

 

 

 

 نفس التبرير السابق.

 إجراء من شأنه تشجيع دور المجتمع المدني. -
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 18 التعديل رقم :

 I- 3المادة 

 والضرائب غير المباشرةمدونة الجمارك  

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح كما جاء في المشروعالنص 

 ٪2.5تستفيد من رسم االستيراد األدنى بنسبة  -1المكرر. 164الفصل 

 أعاله: 5وبمعزل عن أحكام الفصل  3خالفا ألحكام الفصل 

 أ(.......

....... 

 ض( المواد والمعدات والسلع المستوردة من طرف:

 العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و......المنوط بها؛ -

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

 مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المنشأة.......المنوطة بها. -

 ٪2.5تستفيد من رسم االستيراد األدنى بنسبة  -1المكرر. 164الفصل 

 أعاله: 5وبمعزل عن أحكام الفصل  3خالفا ألحكام الفصل 

 أ(.......

....... 

 ض( المواد والمعدات والسلع المستوردة من طرف:

 العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب و......المنوط بها؛ -

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

 مؤسسة ........................................المنوطة بها؛ -

 المتعاقدة مع وزارة الصحة فيما يخص مراكز تصفية الدم.الجمعيات  -
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 19 التعديل رقم :

 مدونة الجمارك  والضرائب غير المباشرة

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح )مادة لم ترد في المشروع( النص األصلي

 :282الفصل 

 يقصد من التهرب :

1- ................................. 

2- ................................. 

أعاله عندما تكون  181الفصل  حيازة البضائع الخاضعة ألحكام -3

هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على 

 سبيل اإلثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة؛

4- ............................... 

 :282الفصل 

 يقصد من التهرب :

1- ................................. 

2- ................................. 

أعاله عندما تكون هذه  181حيازة البضائع الخاضعة ألحكام الفصل  -3

الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل 

 أو غير مطابقة؛ أو غير تامةاإلثبات مزورة أو غير صحيحة 

4-............................... 

 

 

وجود نص قانوني صريح يحدد الوثائق الثبوتية عدم 

 لحيازة البضاعة.

 

 

 

 

 

 

 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

467 
 

 20 التعديل رقم :

 مدونة الجمارك  والضرائب غير المباشرة

 تبرير التعديل التعديل المقترح )مادة لم ترد في المشروع( النص األصلي

 يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة األولى: -.284الفصل 

 ..................................،أ (  -1

 بغرامة..........................بعده؛ (أ  
درهم فيما يخص  100.000و  80.000ج( بغرامة تتراوح بين 

 بعده. 285من الفصل  14المخالفة المشار إليها في 

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

 يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة األولى: -.284الفصل 

 ............................،أ ( ...... -2
 ب(  بغرامة..........................بعده؛   

درهم فيما  100.000و  80.000ج( بغرامة تتراوح بين     

 بعده. 285من الفصل  14يخص المخالفة المشار إليها في 

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

إجراء غير منصف يفتح باب التأويل والشطط،  -

باإلضافة إلى كفاية المقتضيات الجاري بها العمل في 

 معاقبة مثل هذه الحاالت ) عدم االمتثال؛ الفرار...( 
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 21 التعديل رقم :

 4المادة 

 تعريفة الرسوم الجمركية

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

طبقا للبيانات  2019ابتداء من فاتح يناير  تغير

الواردة في الجدول اسفله، تعريفة رسوم 

االستيراد المحددة بالجدول الملحق بأصل 

للفترة الممتدة من  25.00القانون المالي رقم 

كما تم تغييره  2000ديسمبر  31فاتح يوليو إلى 

 وتتميمه:

 

 

، 4)الجدول كما جاء في المشروع الصفحة: 

 (.7و 5،6

 

 

 

الرفع من النظام التعريفي للسكر المكرر المستورد كما 

 يلي:

رسم  المادة
االستيراد 
األساسي 

 %ب

رسم 
االستيراد 

 %اإلضافي

السقف 
 بالدرهم/ الطن

المط
 بق

المق
 ترح

المط
 بق

المق
 ترح

المط
 بق

المقتر
 ح

سكر 
محبب، 

 قطع

42 55 124 135 405
0 

4500 

سكر 
قطقالب،

 سبيكةع،

47 47 129 129 445
0 

4450 

 

  

اإلبقاء على الرسم المطبق حاليا على  -

السكر في شكل  قالب أو سبيكة لكونه 

يستهلك بشكل أساسي من قبل األفراد 

المستهدفين بالدعم في إطار  صندوق 

 المقاصة.

. السكر في شكل قطع يستهلك بشكل - 

كبير من قبل بعض المهنيين مثل المقاهي 

والمطاعم، ولذلك يقترح إخضاعه لنفس 

الرسم و الزيادة التي ستطبق على السكر 

 المحبب)سانيدة( 
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 22 التعديل رقم :

 4المادة 

 تعريفة الرسوم الجمركية

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي

 

ابتداء من فاتح تغير 

طبقا  2019يناير 

للبيانات الواردة في 

الجدول أسفله، تعريفة 

رسوم االستيراد 

المحددة بالجدول 

الملحق بأصل القانون 

 25.00المالي رقم 

للفترة الممتدة من فاتح 

ديسمبر  31يوليو إلى 

كما تم تغييره  2000

 وتتميمه:

 

 

 

 

 

 رسم نوع  البضائع ترميز حسب النظام المنسق
 االستيراد

وحدة 
الكمية 
حسب 

الموا
 صفة

الوح
دات 
التكم
 يلية

 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

 
 

90 4202.9
2 

   2,5 حقائب مفككة 4202

 

  

 

  

 

 

تشجيع املقاوةل الصغرى  -

 .واملتوسطة 

 .احملدودة ادلخل ال رسدمع  -
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 23التعديل رقم : 

 -I– 5المادة 

 الضرائب الداخلية على االستهالك

 مالحظات توضيح التدبير المقترح في المشروعص كما جاء الن

"ط" بعده  –تحدد وفقا للجداول "أ" ـ "ت" ـ "ح" ـ  9الفصل 

مبالغ الرسوم المفروضة على البضائع والمصوغات 

المشار إليها في الفصل األول أعاله والمفصلة في هذا 

 الفصل :

 ىالمكوس الداخلية على استهالك المشروبات والكحول المترتبة عل (أ
 أساس الكحول

 بيان المنتجات
وحدة 

 التحصيل
المقاد

ير 
)بالدر

 هم(

(. المياه الغازية أو غير الغازية 1

المعدنية  ومياه المائدة والمياه 
وغيرها معطرة كانت أو غير 
معطرة، الليمونادا المحضرة 

 بعصير الليمون الحامض :

1- 
 هيكتوليتر

 حجم
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

30.00 

20.00 

 

"ط" بعده  –تحدد وفقا للجداول "أ" ـ "ت" ـ "ح" ـ  9الفصل 

مبالغ الرسوم المفروضة على البضائع والمصوغات 

المشار إليها في الفصل األول أعاله والمفصلة في هذا 

 الفصل :

المكوس الداخلية على استهالك المشروبات والكحول المترتبة  (أ
 على أساس الكحول

 بيان المنتجات
وحدة 

 التحصيل
المقاد

ير 
)بالدر

 هم(

(. المياه الغازية أو غير الغازية 1

المعدنية  ومياه المائدة والمياه 
وغيرها معطرة كانت أو غير 
معطرة، الليمونادا المحضرة 

 بعصير الليمون الحامض :

1- 
 هيكتوليتر

 حجم
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

60.00 

20.00 

 

  

 

  

 

 

للحد من أضرار 

اإلفراط في 

 استهالك السكر.
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أ(. المياه الغازية أو غير الغازية 
ومياه المائدة والمياه المعدنية 

وغيرها المعطرة بإضافة عشرة 

( من عصير %10في المائة )

الفواكه الصالحة لألكل أو ما 
 يعادلها من العصير المركز

. محتوية على -
 سكر................................

. غيرها -
.....................................

............. 
 غازيةب(. المياه الغازية أو غير ال

والمياه المعدنية ومياه المائدة 
وغيرها المعطرة بإضافة عشرة 

( أو أكثر من %10في المائة )

عصير الفواكه الصالحة لألكل أو 
 ما يعادلها من العصير المركز

. محتوية على سكر -
....................... 

. غيرها -
.....................................

........ 
الغازية أو غير الغازية  ج(. المياه

والمياه المعدنية ومياه المائدة 

 كذلك
 كذلك

 
 
 
 

 كذلك
 كذلك

 
هيكتولي

 تر
 حجم

 
 

 كذلك
 كذلك

 
 
 

 كذلك
 كذلك

 
 
 

 
 

10.00 

7.00 

 
8.00 

 
 

30.00 

20.00 

 
 
 

10.00 

7.00 

 
 
 
 
 

83.00 

أ(. المياه الغازية أو غير الغازية 
والمياه المعدنية ومياه المائدة 

عشرة وغيرها المعطرة بإضافة 

( من عصير %10في المائة )

الفواكه الصالحة لألكل أو ما 
 يعادلها من العصير المركز

. محتوية على -
 سكر................................

. غيرها -
.....................................

............. 
ب(. المياه الغازية أو غير الغازية 
 والمياه المعدنية ومياه المائدة
وغيرها المعطرة بإضافة عشرة 

( أو أكثر من %10في المائة )

عصير الفواكه الصالحة لألكل أو 
 ما يعادلها من العصير المركز

. محتوية على سكر -
....................... 

. غيرها -
.....................................

........ 
ج(. المياه الغازية أو غير الغازية 

دنية ومياه المائدة والمياه المع

 كذلك
 كذلك

 
 
 
 

 كذلك
 كذلك

 
هيكتولي

 تر
 حجم

 
 

 كذلك
 كذلك

 
 
 

 كذلك
 كذلك

 
 
 

 
 

20.00 

7.00 

 
8.00 

 
 

60.00 

20.00 

 
 
 

20.00 

7.00 

 
 
 
 
 

100.
00 
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وغيرها المعطرة 
................... 

د(. الليمونادا المحضرة بنسبة أقل 

( من %6من ستة في المائة)

عصير الليمون الحامض أو ما 
 يعادلها من العصير المركز

. محتوية على سكر -
.......................... 

. غيرها -
.....................................

...... 
ه(. الليمونادا المحضرة بنسبة أقل 

( أو أكثر %6من ستة في المائة)

من عصير الليمون الحامض أو ما 
 يعادلها من العصير المركز

. محتوية على سكر -
........................ 

. غيرها -
.....................................

.. 
"مشروب مستخلص الملت" و(. 

لم يخضع ألية عملية تخمير، 
محضر بالماء الشروب والسكر 
ويشمل كذلك عطورا طبيعية من 

 
 
 

 كذلك

وغيرها المعطرة 
................... 

د(. الليمونادا المحضرة بنسبة أقل 

( من %6من ستة في المائة)

عصير الليمون الحامض أو ما 
 يعادلها من العصير المركز

. محتوية على سكر -
.......................... 

. غيرها -
.....................................

...... 
ه(. الليمونادا المحضرة بنسبة أقل 

( أو أكثر %6من ستة في المائة)

من عصير الليمون الحامض أو ما 
 يعادلها من العصير المركز

. محتوية على سكر -
........................ 

. غيرها -
.....................................

.. 
و(. "مشروب مستخلص الملت" 

تخمير، لم يخضع ألية عملية 
محضر بالماء الشروب والسكر 
ويشمل كذلك عطورا طبيعية من 

 
 
 

 كذلك
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الفواكه، مغوز أو غير مغوز 
بواسطة الحمض الكربوني 
الخالص، محلى أو غير محلى 
بالسكاروز أو الدكستروز أو 
الكليكوز أو الفركتوز أو المالتوز 
أو خليط هذه 

........................المواد......
........... 

ز(..................................
............. 

 

 

الفواكه، مغوز أو غير مغوز 
بواسطة الحمض الكربوني 
الخالص، محلى أو غير محلى 
بالسكاروز أو الدكستروز أو 
الكليكوز أو الفركتوز أو المالتوز 
أو خليط هذه 
المواد..............................

........... 
................................ز(..

.............  
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  24التعديل رقم : 

 -I– 5المادة 

 الضرائب الداخلية على االستهالك

 مالحظات توضيح التدبير المقترح ص كما جاء في المشروعالن

"ط" بعده مبالغ  –تحدد وفقا للجداول "أ" ـ "ت" ـ "ح" ـ  9الفصل 

 الرسوم المفروضة على البضائع والمصوغات المشار إليها في

 الفصل األول أعاله والمفصلة في هذا الفصل :

 ..................أ(

 ب(ملغى

ت( المكوس الداخلية على االستهالك المفروضة على بعض 

 منتجات الطاقة والزفت

 بيان المنتجات
وحدة 

 التحصيل
المقاد

ير 
)بالدر

 هم(

الزيوت الخام من النفط أو من المعادن 
 القارية :

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

 
 
 

 
 
 
 

"ط" بعده  –تحدد وفقا للجداول "أ" ـ "ت" ـ "ح" ـ  9الفصل 

مبالغ الرسوم المفروضة على البضائع والمصوغات المشار إليها 

 في الفصل األول أعاله والمفصلة في هذا الفصل :

 ..................أ(

 ب(ملغى

المفروضة على بعض ت( المكوس الداخلية على االستهالك 

 منتجات الطاقة والزفت

 بيان المنتجات
وحدة 

 التحصيل
المقاد

ير 
)بالدر

 هم(

الزيوت الخام من النفط أو من المعادن 
 القارية :

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

 
 
 

 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

خفض أسعار المحروقات في  -

 األسواق الداخلية.
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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 البترول أو المعادن 

تكون هذه  %70القارية تقوق أو تعادل 

 الزيوت  فيها العنصر األساسي :
 فيفة :. زيوت خ-

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

وقود ممتاز ولو بغير 
...............................رصاص

 . 
.................. 
 زيوت متوسطة :

............... 
 زيوت ثقيلة :

...................................غازوال.
.................... 

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

 

 
 
 
 
 

 
 
 

376.
40 

 
 
 
 

242.
20 

 

  

زيوت من البترول أو من المعادن 
القارية )غير الزيوت الخامة(؛ 
محضرات غير مذكورة وال هي داخلة 

مكان آخر تحتوي في الوزن على في 
نسبة من زيت البترول أو المعادن 

تكون هذه  %70القارية تقوق أو تعادل 

 الزيوت  فيها العنصر األساسي :
 . زيوت خفيفة :-

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

وقود ممتاز ولو بغير 
...............................رصاص

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

 متوسطة :زيوت 
............... 
 زيوت ثقيلة :

...................................غازوال.
.................... 

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

 

 
 
 
 
 

 
 
 

276.
40 

 
 
 
 

142.
20 
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  25التعديل رقم : 

 -I– 5المادة 

 الضرائب الداخلية على االستهالك

 مالحظات توضيح التدبير المقترح ص كما جاء في المشروعالن

"ط" بعده مبالغ  –تحدد وفقا للجداول "أ" ـ "ت" ـ "ح" ـ  9الفصل 

الرسوم المفروضة على البضائع والمصوغات المشار إليها في الفصل األول 

 أعاله والمفصلة في هذا الفصل :

 أ(..................................

 ط( الضرائب الداخلية على االستهالك المفروضة على التبغ المصنع

بيان 
 المنتجات

المقدار 
 العيني

المقدار 
القيمي 
خارج 

الضريبة 
على القيمة 
المضافة 
وخارج 
المقدار 
 العيني*

المبلغ 
األدنى 
 للتحصيل

"ط" بعده مبالغ  –تحدد وفقا للجداول "أ" ـ "ت" ـ "ح" ـ  9الفصل 

البضائع والمصوغات المشار إليها في الفصل األول الرسوم المفروضة على 

 أعاله والمفصلة في هذا الفصل :

 أ(..................................

 ط( الضرائب الداخلية على االستهالك المفروضة على التبغ المصنع

بيان 
 المنتجات

المقدار  المقدار العيني
القيمي 
خارج 

الضريبة 
على 
القيمة 

المضافة 
وخارج 

لمقدار ا
 العيني*

المبلغ 
األدنى 
 للتحصيل
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I- السجائر 
 

462 

درهم لكل 

1000 

 سيجارة

درهم  630 25%

 1000 لكل

 سيجارة

II-  السيجار

الكبير 
والسيجار 

 الصغير

500.00 
درهم لكل 

1000 

 وحدة

35% 1000.00  

درهم لكل 
 وحدة

III- تبغ

مصنع 
 آخر

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

 

I- 
 السجائر

 

درهم  462

 1000لكل 

 سيجارة

درهم  580 25%
 لكل

1000 

 سيجارة
II- 

السيجار 
الكبير 

والسيجار 
 الصغير

درهم 1000.00

 1000لكل 

 وحدة

35% 2000.00 

درهم لكل 
 وحدة

III- تبغ

مصنع 
 آخر

.......... ........... ......... 
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 26 التعديل رقم :

 II- 5المادة 

 الضرائب الداخلية على االستهالك

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

من قانون المالية رقم  5من المادة  III)تغيير البند 

ابتداء من فاتح   2013للسنة المالية  115.12

 (2019يناير 

 

ال يمكن للموارد المحصلة  III--.5المادة 

برسم الضرائب الداخلية على االستهالك 

المفروضة على السجائر .....أن تقل 

ع م عن ثمن البيع للعموم %58عن نسبة 

 .*احتساب الرسوم

إذا ما يتبين أن مجموع 

الموارد............يمثل نسبة تقل عن 

من قانون المالية  5من المادة  III)تغيير البند 

ابتداء من   2013للسنة المالية  115.12رقم 

 (2019فاتح يناير 

 

ال يمكن للموارد  III--.5المادة 

المحصلة برسم الضرائب الداخلية على 

االستهالك المفروضة على السجائر 

عن ثمن  %55.....أن تقل عن نسبة 

 .*مع احتساب الرسوم البيع للعموم

إذا ما يتبين أن مجموع 

 الموارد............يمثل نسبة تقل عن 
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من ثمن البيع للعموم مع احتساب  58%

افي بتحصيل مبلغ ص الرسوم*، يتم القيام

 .يمكن من بلوغ هذه النسبة

 

 *خارج كلفة العالمات الجبائية.

 

من ثمن البيع للعموم مع احتساب 55%

بتحصيل مبلغ  الرسوم*، يتم القيام

 .صافي يمكن من بلوغ هذه النسبة

 

 *خارج كلفة العالمات الجبائية.
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 27التعديل رقم : 

 6المادة 

 تسوية وضعية السيارات السياحية المستوردة في إطار نظام القبول المؤقت

 التعليل التعديل  المقترح ص كما جاء في المشروعالن

، تسوى حسابات القبول المؤقت 2019يناير ابتداء من فاتح 

من طرف  2009للسيارات السياحية المكتتبة قبل فاتح يناير 

االشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج والتي بقيت دون 

 .2018ديسمبر 31تصفية إلى غاية

اليمكن أن تستفيد من هذه التسوية، حسابات القبول المؤقت التي 

 قضائية جارية.هي موضوع مسطرة 

، تسوى حسابات القبول 2019ابتداء من فاتح يناير 

ل فاتح المكتتبة قب والنفعيةالمؤقت للسيارات السياحية 

من طرف األشخاص الذين لهم محل إقامة  2009يناير 

 31اعتيادي بالخارج والتي بقيت دون تصفية إلى غاية

 .2018ديسمبر

ل ات القبوال يمكن أن تستفيد من هذه التسوية، حساب

، المؤقت التي هي موضوع مسطرة قضائية جارية

 باستثناء الحاالت التي يتم إبرام صلح بشأنها.

  

 تطبيق نفس التدبير بالنسبة للسيارات المهنية.

  

 

إدراج حسابات القبول المؤقت التي تكون 

رة قضائية والتي يتم التوصل  طموضوع مس

بشأنها إلى صلح بين اإلدارة وصاحب 

 ب موضوع الدعوى.الحسا
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 28التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 

 تبرير التعديل التدبير المقترح ص كما جاء في المشروعالن

المفروضة عليهم  األشخاص -.2المادة 

 الضريبة

I.- تخضع وجوبا للضريبة على الشركات: 

1°-............................ 

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

مؤسسات الشركات غير المقيمة أو  -5°

 مؤسسات مجموعات هذه الشركات

المفروضة عليهم  األشخاص -.2المادة 

 الضريبة

I.- تخضع وجوبا للضريبة على الشركات: 

1°-............................ 

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

الشركات غير المقيمة أو مؤسسات  -5°

 مؤسسات مجموعات هذه الشركات

  

 

تضريب أنشطة 

الشركات الدولية 

 المعروفة ب

« GAFA »  التي تتم

تمكين ؛ بهدف بالمغرب
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الشركات األم للمجموعات الدولية  -6° 

ة في التسويق اإلعالني المتخصص

م برس اإلنترنتعبر شبكة  واإلعالمي

معامالتها التي يتم استغاللها أو 

تستهدف جمهورا وزبائن داخل 

 المغرب.

 

من عوائد  الخزينة

 .ضريبية
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 29التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل  المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاءات -.6 المادة

I.-  وفرضها الضريبة من الدائمة اإلعفاءات 

 :دائمة بصفةباألسعار المخفضة 

 الدائمة اإلعفاءات - ألف

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

 الضريبة من الدائمة اإلعفاءات -جيم

 المنبع في المحجوزة

تعفى من الضريبة على الشركات  المحجوزة 

 في المنبع:

 اإلعفاءات -.6 المادة

I.-  الضريبة من الدائمة اإلعفاءات 

 :دائمة بصفةباألسعار المخفضة  وفرضها

 الدائمة اإلعفاءات - ألف

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

 الضريبة من الدائمة اإلعفاءات -جيم

 المنبع في المحجوزة

تعفى من الضريبة على الشركات  

 المحجوزة في المنبع:

  

 

  

 

 

تخفيض رفع ال

على  %75إلى

األرباح الموزعة من 

طرف هيئات التوظيف 

الجماعي العقاري على 
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 في ......................... األسهم عوائد -1°

 :التالية حكمها

 عىل ابلرضيبة الرابحئ..................................... -

 .الرشاكت

 الشرط عاةارم مع العائدات، هذه وتدخل

 ذات العائدات وكذا أعاله، عليه المنصوص

 المالية العائدات نطاق في األجنبي المصدر

.  %100 ة نسبت تخفيض مع المستفيدة للشركة

عندما  %50وتقلص نسبة هذا التخفيض إلى 

تتأتى العائدات المذكورة من األرباح الموزعة 

من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري 

 السالف الذكر.

  

 األسهم عوائد -1°

 :التالية حكمها في ..........................

 عىل ابلرضيبة الرابحئ..................................... -

 .الرشاكت

 الشرط عاةارم مع العائدات، هذه وتدخل

 ذات العائدات وكذا أعاله، عليه المنصوص

 المالية العائدات نطاق في األجنبي المصدر

 ة نسبت تخفيض مع المستفيدة للشركة

.  وتقلص نسبة هذا التخفيض إلى 100%

عندما تتأتى العائدات المذكورة  75%

من األرباح الموزعة من طرف هيئات 

 التوظيف الجماعي العقاري السالف الذكر.

الشركات المساهمة 

 فيها. 
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 30التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 التكاليف القابلة للخصم -.10 المادة

 أعاله: 8تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب ملول المادة 

I- :تكاليف االستغالل المتكونة من 

 .......................-ألف

تكاليف خارجية أخرى وقع االلتزام بها أو تحملها لما يتطلبه االستغالل بما -باء

 في ذلك:

1°-............. 

 ئدة:الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفا -2°

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

امجلعيات املعرتف لها بصفة املنفعة العامة ..............أ و تعلميي أ و  -

 حصي؛

 التكاليف القابلة للخصم -.10 المادة

 أعاله: 8تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب ملول المادة 

I- :تكاليف االستغالل المتكونة من 

 .......................-ألف

تكاليف خارجية أخرى وقع االلتزام بها أو تحملها لما يتطلبه -باء

 االستغالل بما في ذلك:

1°-............. 

 بات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة:اله -2°

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

امجلعيات املعرتف لها بصفة املنفعة العامة ..............أ و  -

 تعلميي أ و حصي؛

  

 

  

 

 

 

 

يجب تحيين الالئحة  -

 بشكل سنوي.

توسيع االستفادة من  -

هذا التدبير لتشمل 
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امجلعيات احملددة لحئهتا مبرسوم واليت أ برمت اتفاقية رشاكة مع  -

جناز مشاريع ذات مصلحة عامة؛  ادلوةل هبدف اإ

 املؤسسات العمومية................ -

 

 أ برمت مبرسوم واليت الس نوية امجلعيات احملددة لحئهتا -

أ و امجلاعات الرتابية أ و  اتفاقية رشاكة مع ادلوةل

جناز مشاريع ذات املؤسسات العمومية  هبدف اإ

 مصلحة عامة؛

 املؤسسات العمومية................ -

الجمعيات التي تبرم 

اتفاقيات مع الجماعات 

الترابية والمؤسسات 

  العمومية.
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 31التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 التكاليف القابلة للخصم -.10 المادة

 أعاله: 8تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب ملول المادة 

I- :تكاليف االستغالل المتكونة من 

 .......................-ألف

تكاليف خارجية أخرى وقع االلتزام بها أو تحملها لما يتطلبه االستغالل بما -باء

 في ذلك:

1°-............. 

 الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة: -2°

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

لميي أ و العامة ..............أ و تع امجلعيات املعرتف لها بصفة املنفعة  -

 حصي؛

 مصلحة عامة؛ ............................امجلعيات احملددة  -

 التكاليف القابلة للخصم -.10 المادة

 أعاله: 8تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب ملول المادة 

I- :تكاليف االستغالل المتكونة من 

 .......................-ألف

تكاليف خارجية أخرى وقع االلتزام بها أو تحملها لما يتطلبه -باء

 االستغالل بما في ذلك:

1°-............. 

 الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة: -2°

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

........أ و ...... امجلعيات املعرتف لها بصفة املنفعة العامة -

 تعلميي أ و حصي؛

 مصلحة عامة؛ ......................امجلعيات احملددة  -

  

 

  

 

 

 

 

دعم وتشجيع جمعيات 

المجتمع المدني 

المشتغلة في القطاع 

 الصحي.
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 املؤسسات العمومية................ -

 

امجلعيات املتعاقدة مع وزارة الصحة والعامةل يف جمال مراكز  -

 تصفية ادلم،

 املؤسسات العمومية................ -
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 32التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح األصليالنص 

 التكاليف القابلة للخصم -10المادة  

 أعاله: 8تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب ملول المادة 

I- :تكاليف االستغالل المتكونة من 

 .......................-ألف

تكاليف خارجية أخرى وقع االلتزام بها أو تحملها لما يتطلبه -باء

 االستغالل بما في ذلك:

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

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

تكاليف المستخدمين واليد العاملة والتكاليف االجتماعية  -دال

السكنى والتعويضات عن  المرتبطة بذلك بما فيها المساعدة على

التمثيل وغير ذلك من االمتيازات النقدية أو العينية الممنوحة 

 لمستخدمي الشركة؛

 ...............-هاء

 التكاليف القابلة للخصم -10المادة  

 أعاله: 8تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب ملول المادة 

I- :تكاليف االستغالل المتكونة من 

 .......................-ألف

تكاليف خارجية أخرى وقع االلتزام بها أو تحملها لما يتطلبه -باء

 االستغالل بما في ذلك:

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

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

تكاليف المستخدمين واليد العاملة والتكاليف االجتماعية المرتبطة  -دال

ر ات عن التمثيل وغيبذلك بما فيها المساعدة على السكنى والتعويض

 ذلك من االمتيازات النقدية أو العينية الممنوحة لمستخدمي الشركة

 

 

 

 

 

 

اإلدارة تقبل اليوم بخصم هذه 

الضريبة من التكاليف ويبقى فقط 

 تأطيرها قانونيا.
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وكذلك الضريبة على الدخل المؤداة بعد  

 ؛فحص ضريبي

 ...............-هاء
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 33:  التعديل رقم

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح األصليالنص 

 التكاليف القابلة للخصم -10المادة  

 

 التكاليف القابلة للخصم -10المادة 

يخصم من وعاء الضريبة على الشركات لفائدة المقاوالت الصناعية 

 provisions pour)مبلغ المؤن من أجل االستثمار

investissement)  من األرباح السنوية، على أن يتم  %10في حدود

 تحويل هذه المؤن إلى استثمار خالل الست سنوات الموالية. 

الرفع من االستثمار والتشغيل وتعزيز رسملة المقاوالت 

 وعصرنتها.
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 34التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 للضرائبالمدونة العامة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 التكاليف غير القابلة للخصم -.11 المادة

I.-  

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

.......... 

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

II.-  ال يخصم من الحصيلة الخاضعة

( 5000للضريبة إال في حدود خمسة آالف )

درهم عن كل يوم وعن كل مورد وفي 

( درهم عن 50.000حدود خمسين ألف )

كل شهر وعن كل مورد، النفقات المترتبة 

التكاليف غير القابلة  -.11 المادة

 للخصم

I.-  

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

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

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

II.-  ال يخصم من الحصيلة الخاضعة

عشرة آالف للضريبة إال في حدود 

درهم عن كل يوم وعن كل  (10.000)

مائة ألف مورد وفي حدود 

  

 

حاليا السقف المحدد 

يدها تسد للنفقات التي تم

نقدا والقابلة للخصم في 

درهم  10.000حدود 

عن كل يوم وعن كل 

مورد وفي حدود 

درهم عن كل  100.000

شهر يبقى سقفا معقوال. 

وتخفيضه سيكون فيه 
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-I)10على التكاليف المشار إليها في المادة 

( أعاله ولم يثبت تسديد -هاء-و -باء-و -ألف

 يك.............مبلغها بش

......... 

 

درهم عن كل شهر وعن  (100.000)

كل مورد، النفقات المترتبة على 

-I)10التكاليف المشار إليها في المادة 

( أعاله ولم يثبت -هاء-و -باء-و -ألف

 تسديد مبلغها بشيك.............

......... 

 

تضيق كبير على 

 المهنيين.
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 35التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح المشروعص كما جاء في الن

 التكاليف غير القابلة للخصم -.11 المادة

I.-  

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

.......... 

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

IV.-  ال يخصم من الحصيلة الخاضعة

 للضريبة:

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

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

التكاليف غير القابلة  -.11 المادة

 للخصم

I.-  

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

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

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

IV.- ن الحصيلة الخاضعة ال يخصم م

 للضريبة:

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

  

 

للمالءمة مع التعديل 

القاضي بإعادة فرض 

 المساهمة االجتماعية

بالنسبة لبعض الدخول 

والتي يجب أن تبقى 

ضمن التكاليف القابلة 

للخصم )الوزراء 

والنواب والموظفون 

 السامون(
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المساهمة االجتماعية للتضامن المترتبة مبلغ  -

على األرباح المنصوص عليها في القسم الثالث 

 من الكتاب الثالث من هذه المدونة.

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

مبلغ المساهمة االجتماعية للتضامن  -

 والدخولالمترتبة على األرباح 

المنصوص عليها في القسم الثالث من 

 الكتاب الثالث من هذه المدونة.

القسم الثالث من الكتاب الثالث من المدونة 

 العامة للضرائب

 وما يليها 267المواد  
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 36التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 سعر الضريبة -.19المادة 

I.-  السعر العادي للضريبة 

 تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي :

 باألسعار التصاعدية المبينة في الجدول التالي: -ألف

 السعر مبلغ الربح الصافي بالدرهم
يقل أ و يساوي - 300 000 10% 

   %17,5 000 000 1إلى  001 300من-

 %31 000 000 1يفوق -
السعر المطبق على الشريحة  %17.50غير أنه يحدد في 

درهم  1.000.000التي يفوق فيها مبلغ الربح الصافي 

 بالنسبة:

 سعر الضريبة -.19المادة 

I.-  السعر العادي للضريبة 

 تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي :

 باألسعار التصاعدية المبينة في الجدول التالي: -ألف

 السعر مبلغ الربح الصافي بالدرهم
يقل أ و يساوي - 300 000 10% 

   %17,5 000 000 1إلى  001 300من-

 %31 000 000 1يفوق -
السعر المطبق على الشريحة  %17.50غير أنه يحدد في 

درهم  1.000.000التي يفوق فيها مبلغ الربح الصافي 

 بالنسبة:

  

 

  

 

 

دعم الخزينة بموارد 

 ضريبية إضافية.
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-I) 6للمنشآت المصدرة المنصوص عليها في المادة  -1°

 أعاله؛°( 1-باء

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

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

-II) 6للمستغالت الفالحية المنصوص عليها في المادة  -8°

 أعاله.°( 5-جيم

 ........................................-باء

II.- األسعار النوعية للضريبة 

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

-I) 6للمنشآت المصدرة المنصوص عليها في المادة  -1°

 أعاله؛°( 1-باء

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

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

-II) 6للمستغالت الفالحية المنصوص عليها في المادة  -8°

 أعاله.°( 5-جيم

فيما يخص مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في  %37بسعر -باء

حكمها وبنك المغرب وصندوق اإليداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة 

استيراد وتوزيع المحروقات وشركات التأمين 

 وشركات االتصاالت.

II.-  األسعار النوعية

 للضريبة................................
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 37التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل المقترحالتعديل  ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاءات -.57 المادة

 تعفى من الضريبة على الدخل:

1°-............................ 

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

 .....................................من اإلعفاء المذكور إال مرة واحدة؛-21°

ن المدنيين والعسكرييرصيد الوفاة المدفوع لفائدة ذوي حقوق الموظفين  -22°

واألعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بموجب 

)فاتح  1419من شوال  14الصادر في  2.98.500مقتضيات المرسوم رقم 

 (؛1999فبراير

األجر والتعويضات المدفوعة للمجندين في الخدمة العسكرية، طبقا  -23°

 الجاري بها العمل. للنصوص التشريعية والتنظيمية

 

 اإلعفاءات -.57 المادة

 تعفى من الضريبة على الدخل:

1°-............................ 

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

.....................................من اإلعفاء المذكور إال مرة -21°

 واحدة؛

، بموجب مقتضيات .....................رصيد الوفاة المدفوع لفائدة  -22°

)فاتح  1419من شوال  14الصادر في  2.98.500المرسوم رقم 

 (؛1999فبراير

األجر والتعويضات المدفوعة للمجندين في الخدمة العسكرية، طبقا  -23°

 للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

  

 

  

 

 

 

  

 

من أجل استقطاب 

وتشجيع  الخبرات 

والكفاءات المغربية 

للعمل بالمغرب، وأن 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

499 
 

لمدة  األجر اإلجمالي الشهري -24°

من  ( شهرا تبتدئ36ستة وثالثين )

تاريخ التعيين، المدفوع للكفاءات 

والخبرات العلمية المغربية بالخارج 

التي تختار العودة للعمل بأرض 

الوطن. يحدد بنص تنظيمي كيفية 

 تطبيق هذا البند.

الخطاب الملكي األخير 

افتتاح الدورة بمناسبة 

التشريعية الحالية قد شدد 

على اتخاذ تدابير ملموسة 

 في هذا الشأن.
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  38التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاءات -.57 المادة

 تعفى من الضريبة على الدخل:

1°-............................ 

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

21°-

.....................................من 

 اإلعفاء المذكور إال مرة واحدة؛

رصيد الوفاة المدفوع لفائدة  -22°

ذوي حقوق الموظفين المدنيين 

والعسكريين واألعوان التابعين 

للدولة والجماعات الترابية 

ؤسسات العمومية، بموجب والم

 اإلعفاءات -.57 المادة

 الدخل:تعفى من الضريبة على 

1°-............................ 

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

.............................من -21°

 اإلعفاء المذكور إال مرة واحدة؛

رصيد الوفاة المدفوع لفائدة  -22°

.....................، بموجب مقتضيات 

 14الصادر في  2.98.500المرسوم رقم 

 (؛1999تح فبراير)فا 1419من شوال 

يعتبر هذا المقتضى تنزيال اللتزامات المغرب من خالل 

على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  2009مصادقته سنة 

اإلعاقة  لألمم المتحدة والبروتوكول االختياري المعتمد 

 2008والتي دخلت حيز التنفيذ في ماي  2006في دجنبر 

 على ما يلي : 27. والتي تنص في مادتها 

. تعترف الدول األطراف بحق األشخاص ذوي - 1"

اإلعاقة في العمل على قدم المساواة مع اآلخرين ....، 

وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة؛ بما في ذلك 

 يلي: سن التشريعات لتحقيق عدة أهداف منها ما

 أ(. ..............

 ز( تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع العام؛

عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع ح( تشجيع 

الخاص من خالل انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، 
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 2.98.500مقتضيات المرسوم رقم 

 1419من شوال  14الصادر في 

 (؛1999)فاتح فبراير

األجر والتعويضات المدفوعة  -23°

للمجندين في الخدمة العسكرية، طبقا 

للنصوص التشريعية والتنظيمية 

 الجاري بها العمل.

 

 

 

لتعويضات المدفوعة ااألجر و -23°

للمجندين في الخدمة العسكرية، طبقا 

للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

 بها العمل.

األجر اإلجمالي الشهري  -52°

في حدود عشرة آالف درهم، 

المدفوع لألجير من ذوي 

االحتياجات الخاصة، لمدة ستة 

( شهرا تبتدئ من 36وثالثين )

اريخ تشغيل األجير من ذوي ت

االحتياجات الخاصة، شريطة أن 

يتم التشغيل في إطار عقد شغل 

 غير محدد المدة

قد تشمل البرامج التصحيحية والحوافز وغير ذلك 

 التدابير..."

على أن  34 كما أن دستور المملكة ينص في الفصل

وجهة ات مس"تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سيا

إلى األشخاص والفئات من ذوي االحتياجات الخاصة، 

 -، تسهر خصوصا على ما يلي : ولهذا الغرض

....وإدماجهم في الحياة االجتماعية والمدنية، وتيسير 

 تمتيعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع".

تأكيد في هذا المجال على الرعاية فال بد من ال   

المولوية التي يوليها جاللة الملك لألشخاص ذوي 

االحتياجات الخاصة وإعالنه في الرسالة الملكية بتاريخ 

على مصادقة المملكة المغربية على  2008دجنبر  10

 .2006االتفاقية األممية بتاريخ دجنبر

سسة ويمكن لهذا التعديل أن يشكل دعامة اللتزام المؤ

  .التشريعية لحل إشكالية توظيف المكفوفين المعطلين 
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 39التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاءات -.57 المادة

 تعفى من الضريبة على الدخل:

1°-............................ 

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

.....................................من -21°

 اإلعفاء المذكور إال مرة واحدة؛

رصيد الوفاة المدفوع لفائدة ذوي  -22°

حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين 

واألعوان التابعين للدولة والجماعات 

الترابية والمؤسسات العمومية، بموجب 

 2.98.500مرسوم رقم مقتضيات ال

 اإلعفاءات -.57 المادة

 تعفى من الضريبة على الدخل:

1°-............................ 

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

.............................من اإلعفاء المذكور -21°

 .................................إال مرة 

لتعويضات المدفوعة للمجندين في ااألجر و -23°

الخدمة العسكرية، طبقا للنصوص التشريعية 

 والتنظيمية الجاري بها العمل.

الشهري في حدود  األجر اإلجمالي -26°

( درهم المدفوع 10.000عشرة آالف )

  

 

 

 

 

 

 

 

إجراء من شأنه المساهمة 

الجهود المبذولة في  دعم  في



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

503 
 

)فاتح  1419من شوال  14الصادر في 

 (؛1999فبراير

األجر والتعويضات المدفوعة  -23°

للمجندين في الخدمة العسكرية، طبقا 

للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

 بها العمل.

 

 نيلألجير من ذوي السوابق العدلية المدمج

في إطار مؤسسة محمد السادس إلعادة 

قبل هذه  من إدماج السجناء، وذلك بتوصية

المؤسسة أو من قبل المندوبية العامة إلدارة 

السجون وإعادة اإلدماج، شريطة أن يتم 

 غير محدد المدة.التشغيل في إطار عقد 

السجناء في الحياة دماج إل

 االقتصادية.
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 40التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاءات -.63 المادة

 يعفى من الضريبة :

I.- ....................  ال يتجاوز ثالثين ألف  المبلغ اإلجمالي للدخول العقارية

 ( درهم.30.000)

اء .. اإلعفعندما يتوفر الخاضع للضريبة على عدة دخول عقارية ..................

ادة مالذي سبق للخاضع للضريبة أن استفاد منه برسم دخول أخرى طبقا ألحكام ال

73-I  .أدناه 

II- ألف-............................................... 

الربح  أدناه،° II-2-144دون اإلخالل بتطبيق أحكام المادة   -باء

على وجه سكنى رئيسية المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله 

الكه أو أعضاء ( سنوات على األقل في تاريخ التفويت المذكور م6منذ ستة )

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

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

 اإلعفاءات -.63 المادة

 يعفى من الضريبة :

I.-  )المبلغ اإلجمالي للدخول العقارية   )ينسخ

 ( درهم.30.000.................... ال يتجاوز ثالثين ألف )

دخول عقارية .................... عندما يتوفر الخاضع للضريبة على عدة 

اإلعفاء الذي سبق للخاضع للضريبة أن استفاد منه برسم دخول أخرى 

 أدناه.  I-73طبقا ألحكام المادة 

II- ألف-............................................... 

الربح  أدناه،° II-2-144دون اإلخالل بتطبيق أحكام المادة   -باء

على وجه سكنى ن تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله المحصل عليه م

( سنوات على األقل في تاريخ التفويت المذكور مالكه 6رئيسية منذ ستة )

 أو أعضاء ...............................

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

  

 

  

 

 للمالءمة.

تبقى المادة كما هي 

 .عليه حاليا
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 41التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح  ص كما جاء في المشروعالن

 سعر الضريبة  -.73 المادة

 I.-جدول حساب الضريبة 

 يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل:
 درهم معفاة من الضريبة؛ 30.000شريحة الدخل إلى غاية   -

 درهم؛ 50.000إلى   30.001بالنسبة لشريحة الدخل من  10% -

 درهم؛ 60.000إلى  50.001بالنسبة لشريحة الدخل من  20% -

 درهم؛ 80.000إلى  60.001بالنسبة لشريحة الدخل من  30% -

 درهم؛ 180.000إلى  80.001بالنسبة لشريحة الدخل من  34% -

 بالنسبة لما زاد على ذلك. 38% -

II.- اصةأسعار خ 

 

 سعر الضريبة  -.73 المادة

 I.-جدول حساب الضريبة 

 يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل:
 درهم معفاة من الضريبة؛ 36.000 شريحة الدخل إلى غاية  -

 درهم؛ 50.000إلى   36.001بالنسبة لشريحة الدخل من  8% -

 درهم؛ 60.000إلى  50.001بالنسبة لشريحة الدخل من  15% -

 درهم؛ 80.000إلى  60.001بالنسبة لشريحة الدخل من  25% -

 240.000إلى  80.001بالنسبة لشريحة الدخل من  30% -

 درهم؛

 بالنسبة لما زاد على ذلك. 83% -

II.- أسعار خاصة 

 

  

 

  

 

 

 الرفع من القدر الشرائية لألجراء أخذا بعين -

 االعتبار طلبات الفرقاء االجتماعيين.

 تشجيع المقاوالت على تشغيل األطر. -
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 42التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح  ص كما جاء في المشروعالن

 سعر الضريبة  -.73 المادة

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

II.-  خاصةأسعار 

 يحدد سعر الضريبة على النحو التالي :

 ينسخ. -ألف

 : %10 -باء

°1-............... 

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

 فيما يخص: %15 -جيم

1°-........... 

...... 

 سعر الضريبة  -.73 المادة

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

II.- أسعار خاصة 

 يحدد سعر الضريبة على النحو التالي :

 ينسخ. -ألف

 : %10 -باء

°1-............... 

المبلغ اإلجمالي فيما يخص  -2°

للدخول العقارية الخاضعة للضريبة 

، أعاله I-61المشار إليها في المادة 

  

 

  

 

 

 

تحقيقا للعدالة  

 .الجبائية
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 ألف أعاله؛ -I-66العوائد المبينة في المادة  -3°

مادة إليها في ال المبلغ اإلجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة المشار -4°

61-I .أعاله 

فيما يخص المكافآت والتعويضات العرضية أو غير العرضية  %17 -دال

 ...............لفائدة مدرسين ال ينتمون إلى مستخدميها الدائمين.

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

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

 : %20 -واو

1°- ........................ 

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

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

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

فيما يخص األرباح العقارية الصافية........................مع مراعاة أحكام  -6°

 أدناه. II- 1°-144المادة 

7-............ 

 

 )ينسخ( -8

الذي يقل عن ثالث مائة ألف 

 .( درهم300.000)

 

 فيما يخص: %15 -جيم

1°-........... 

...... 

 ألف أعاله؛ -I-66العوائد المبينة في المادة  -3°

المبلغ اإلجمالي للدخول العقارية  -4°

الخاضعة للضريبة المشار إليها في 

أعاله، الذي يتراوح ما  I-61المادة 

( 300.000بين ثالث مائة ألف )

 ( درهم.500.000وخمسمائة ألف )

 : %17 -دال
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9-.............................. 

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

III- ........................ 

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

فيما يخص المكافآت والتعويضات العرضية أو غير العرضية  -1

 ...............لفائدة مدرسين ال ينتمون إلى مستخدميها الدائمين.

 فيما يخص المبلغ اإلجمالي -2

للدخول العقارية الخاضعة للضريبة 

، أعاله I-61المشار إليها في المادة 

الذي يفوق خمسمائة ألف 

 ( درهم.500.000)

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

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

 : %20 -واو

1°- ........................ 

................................ 
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 43التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص األصلي

 الخصم عن األعباء العائلية :74 المادة

I ( درهام من املبلغ 360ثالمثائة وس تون ) خيصم ما قدره – 

الس نوي للرضيبة اعتبارا لل عباء العائلية اليت يتحملها اخلاضع 

IIللرضيبة عن لك خشص يعوهل حسب مدلول  من هذه  

 املادة.

غري أ ن مجموع املبالغ اخملصومة عن ال عباء العائلية لميكن أ ن 

( درهام.2160تتجاوز أ لفني ومائة وس تني )  

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

 الخصم عن األعباء العائلية :74 المادة

I خيصم ما قدره س بع مائة وعرشون )720( درهام من – 

تحملها اليت ي  العائلية املبلغ الس نوي للرضيبة اعتبارا لل عباء

IIاخلاضع للرضيبة عن لك خشص يعوهل حسب مدلول  من  

 هذه املادة. 

غري أ ن مجموع املبالغ اخملصومة عن ال عباء العائلية لميكن أ ن 

 تتجاوز أ ربعة أ لف وثالمثائة وعرشون )4320( درهام.

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

 

درهما و حده األقصى من  720إلى  360رفع مبلغ الخصم من 

درهما  لتتناسب مع واقع هذه األعباء التي ال  4320إلى  2160

 والزيادة من سنة ألخرى.تعرف إال االرتفاع 
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 44التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص األصلي

 الخصم عن األعباء العائلية :74 المادة

I ........................ حسب مدلول  خيصم ما قدره –  II 

 من هذه املادة.

املبالغ اخملصومة عن ................. درهام.غري أ ن مجموع   

II ال شخاص اذلين يعوهلم اخلاضع للرضيبة مه :  -  

زوجته؛ -أ لف  

أ ولده من صلبه وأ ولد غريه يأ وهيم بصورة رشعية يف بيته  -ابء

 برشط :

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

 الخصم عن األعباء العائلية :74 المادة

I – حسب مدلول  خيصم ما قدره ........................II  من

 هذه املادة.

 أ ن مجموع املبالغ اخملصومة عن ................. درهام.غري 

II-  : ال شخاص اذلين يعوهلم اخلاضع للرضيبة مه 

 زوجته؛ -أ لف

 أ ولده من صلبه وأ ولد غريه يأ وهيم بصورة رشعية يف بيته -ابء

 برشط :

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

 

 

 

 

 

 

 

 

تكريسا لقيم التضامن األسري 

 .في المجتمع المغربي
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-..................................  

املرأ ة........................................تس تفيد   

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

 .................................................اذلي طرأ  فيه.

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

 اه؛جمي( وادل

ه( اإخوته وأ خواته القارصين أ و املعاقني، يف حاةل غياب 

 -ابء–معيلهم، وترسي علهيم نفس الرشوط الواردة يف 

 أ عاله. 

 تس تفيد املرأ ة........................................

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

 طرأ فيه..................................................الذي 
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 45التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص األصلي

 اإلقرار السنوي بمجموع الدخل -.82المادة  

I-.................................. 

 يجب أن يتضمن اإلقرار:

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

 ..............................وعنوانه ورقم تعريفه الضريبي.-6

ان بي......المنصوص المتخذة لتطبيقها وأن يشفع اإلقرار. يجب

للمبيعات عن كل زبون خاضع للرسم المهني على أو وفق مطبوع 

 نموذجي تعده اإلدارة.

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

 اإلقرار السنوي بمجموع الدخل -.82المادة 

I-.................................. 

 يجب أن يتضمن اإلقرار:

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

 ..............................وعنوانه ورقم تعريفه الضريبي.-6

يان وبا بيقه......المنصوص المتخذة لتطأن يشفع اإلقرار. يجب

للمبيعات عن كل زبون خاضع للرسم 

المهني على أو وفق مطبوع نموذجي 

 تعده اإلدارة.

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

 

 

غير المهيكل على حساب القطاع المقترح سيشجع القطاع  اإلجراء

المنظم لكون القطاع المنظم سيصبح مرادفا الحتمال مراجعات 

 ضريبية.

و جزء من األصل التجاري للمقاولة بيان المبيعات مع كل زبون ه

 الذي يقتضي أحيانا السرية للحفاظ عليه من المنافسة
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 46التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 العمليات المفروضة عليها الضريبة وجوبا -.89 المادة

I.- للضريبة على القيمة المضافة: تخضع 

 العمليات....................... -1

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

ما يسلمه شخص لنفسه من العمليات المشار إليها في -7°

  المكررة أربع مرات أدناه، 125أعاله وفي المادة ° 4

8°-............................... 

 

الضريبة  العمليات المفروضة عليها -.89 المادة

 وجوبا

I.- :تخضع للضريبة على القيمة المضافة 

 العمليات....................... -1

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

ما يسلمه شخص لنفسه من العمليات المشار -7°

المكررة أربع  125وفي المادة أعاله ° 4إليها في 

باستثناء العمليات المتعلقة بما يسلمه  مرات أدناه،

 274الشخص لنفسه من مبنى...............المادة 

 أدناه؛

8°-.............................. 

  

فرض الضريبة على القيمة  - 

المضافة من جديد على ما 

يسلمه الشخص لنفسه من مبنى 

معد للسكن الشخصي يعد 

تراجعا مضرا بالملزمين، 

هذا التعديل  ولذلك نقترح

للمالءمة مع التعديل الوارد 

المكررة أربع  125على المادة 

 مرات أسفله.
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 47التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

العمليات المفروضة عليها  -.89 المادة

 الضريبة وجوبا

I.-  للضريبة على القيمة المضافة:تخضع 

 العمليات....................... -1

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

ه وفي المادة أعال° 4ما يسلمه شخص لنفسه من العمليات المشار إليها في -7°

 المكررة أربع مرات أدناه، 125

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

اعتباري، كيفما رقم األعمال . العمليات التي ينجزها كل شخص ذاتي أو -12

 المحقق، في نطاق مزاولة مهنة من المهنة التالية :

 أ( المحامون والتراجمة والموثقون والعدول وأعوان القضاء؛

 ب( المهندسون المعماريون ...............

العمليات المفروضة عليها  -.89 المادة

 الضريبة وجوبا

I.- :تخضع للضريبة على القيمة المضافة 

 العمليات....................... -1

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

ه وفي أعال° 4ما يسلمه شخص لنفسه من العمليات المشار إليها في -7°

 المكررة أربع مرات أدناه، 125المادة 

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

و اعتباري، كيفما رقم . العمليات التي ينجزها كل شخص ذاتي أ-12

 األعمال المحقق، في نطاق مزاولة مهنة من المهنة التالية :

  

 

 

 

ليس هناك مبرر 

الستثناء مهنة حرة 

مقننة من امتيازات 

تستفيد منها بقية المهن 

أهمها الضريبة الحرة 
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أ( المحامون والتراجمة والموثقون والعدول وأعوان القضاء  .............................

 ؛والخبراء المحاسبون

 ب( المهندسون المعماريون ...............

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

على القيمة المضافة ب 

10%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

516 
 

 48التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاء دون الحق في الخصم  -.91 المادة

 تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :

I.- البيوع الواقعة على السلع التالية غير المستهلكة في مكان البيع: -ألف 

 الخبز والكسكس والسميد....................في الخباز. -1°

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

2°-............................... 

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

 زيت الزيتون ...................الوحدات التقليدية. -7°

 .................................... -باء

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

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

 م اإلعفاء دون الحق في الخص -.91 المادة

 تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :

I.- البيوع الواقعة على السلع التالية غير المستهلكة في مكان  -ألف

 البيع:

 الخبز والكسكس والسميد....................في الخباز. -1°

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

2°-............................... 

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

 زيت الزيتون ...................الوحدات التقليدية. -7°

الماء المزودة به شبكات التوزيع  -8°

العام و كذا خدمات التطهير المقدمة 

  

 

 

 

 

 

 

 

دعم القدرة الشرائية 

للمواطنين فيما يخص 

المواد والمنتجات 
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للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة 

 بالتطهير؛

 إيجار عدادي الماء والكهرباء؛--9°

 ةاألوليالمنتجات الصيدلية والمواد  -10

والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض 

عناصرها في تركيب المنتجات 

 الصيدلية؛

اللفائف غير المرجعة للمنتجات  -11°

الصيدلية وكذا المنتجات والمواد الداخلة 

ويتوقف تطبيق السعر  .في صنعها

رة المقر باإلجراءاتالمخفض على القيام 

 ؛بنص تنظيمي

المدرسية والمنتجات  األدوات -12°

 ؛واد الداخلة في تركيبهاوالم

األساسية دعما للترقي 

في  االجتماعي

مجاالت التعليم 

 .والصحة.
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ويكون تطبيق السعر المخفض  -13°

على المنتجات والمواد الداخلة في 

 المدرسية رهينا باستيفاء األدواتتركيب 

 المحددة بنص تنظيمي؛ اإلجراءات

 مسحوق الحليب؛ -14°

شكل قطع  في (المنزليالصابون  -15°

 ؛)أو كتل

 .................................... -باء

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

................................ 
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 49التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 
 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاء دون الحق في الخصم  -.91 المادة

 تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :
I.- البيوع الواقعة على السلع التالية غير المستهلكة في مكان البيع: -ألف 

.............................. 
V.- :العمليات المتعلقة بما يلي 

1°-...................... 

..................................... 
5°-.......................... 

VI.-........................................... 

 اإلعفاء دون الحق في الخصم  -.91 المادة

 تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :
I.- البيوع الواقعة على السلع التالية غير المستهلكة في مكان  -ألف

 البيع:
.............................. 

V.- :العمليات المتعلقة بما يلي 

1°-...................... 

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

الخدمات المقدمة من طرف  -6°

المندوبينة العامة إلدارة السجون وإعادة 
اإلدماج لفائدة المسجونين وذلك فيما 

 يخص اإلطعام.
5°-.......................... 

VI.-........................................... 

  

 
 

 
. وعيا منها بتخفيف العبء على أسر الساكنة -

السجنية ودعما ألنسنة ظروف االعتقال، 
 قامت 
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 50التعديل رقم : 

  -I-البند  : 7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 مع الحق في الخصم اإلعفاء -.92 المادة

 I.-  م من الحق في الخص االستفادةتعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع

 :أدناه 101المنصوص عليه في المادة 

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

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

حق الثابتة وتخول ال لألصولالتي يجب أن تقيد في حساب  االستثمارأموال  -6°

، إذا اشترتها المنشآت الخاضعة  أدناه 101في الخصم المنصوص عليه في المادة 

شهرا ابتداء من ) 36) ثالثينمدة ستة و  لخال للضريبة على القيمة المضافة، 

 وكاالتالمقتناة من قبل  2، باستثناء العربات  تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها

 السيارات.تأجير 

…. 

 

 مع الحق في الخصم اإلعفاء -.92 المادة

 I.-  ي من الحق ف االستفادةتعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع

 :أدناه 101الخصم المنصوص عليه في المادة 

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

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

وتخول  الثابتة لألصولالتي يجب أن تقيد في حساب  االستثمارأموال  -6°

رتها ، إذا اشت أدناه 101الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 

 مدة  خالل المنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة،

 شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها (50)  خمسين

 السيارات.تأجير  وكاالتالمقتناة من قبل  2، باستثناء العربات 

…............................ 

 

 

  

 

 

 

مع اإلعفاءات  المالئمة

الضريبية كتلك المتعلقة 

بالضريبة على الشركات 

)القطاع الصناعي( 

 والضريبة المهنية.

إجراء من شأنه دعم 

وتمكين  االستثمار
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المقاوالت الناشئة من 

تطوير أنشطتها في أفق 

 5استثماري معقول )

 سنوات(
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 51التعديل رقم : 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح األصلي )غير واردة في المشروع(النص 

 شروط اإلعفاء -.93 المادة

I.- شروط إعفاء السكن االجتماعي 

 ..........يراد بمساحة السكن االجتماعي المعفى من الضريبة..... -ألف

 ......................داخلة أم غير داخلة في البناء الرئيسي.

وإذا تعلق األمر بشقة تؤلف جزءا ال يتجزأ من عقار واحد فإن      

المساحات تشمل، باإلضافة إلى مساحة أماكن السكنى كما هي محددة 

أعاله، على قسم األجزاء المشتركة المخصصة للشقة المقصودة المقدر 

 .%10بما ال يقل عن 

يؤدي        

 ...............................مبلغ.....................................

 ..........................................وفق الشروط التالية :

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

 شروط اإلعفاء -.93 المادة

I.- شروط إعفاء السكن االجتماعي 

 .....يراد بمساحة السكن االجتماعي المعفى من الضريبة..... -ألف

 .....................داخلة أم غير داخلة في البناء الرئيسي..

وإذا تعلق األمر بشقة تؤلف جزءا ال يتجزأ من عقار واحد فإن      

في حدها األقصى دون حدها المساحات 

تشمل، باإلضافة إلى مساحة أماكن السكنى كما هي محددة  األدنى

 ة المقصودة المقدرأعاله، على قسم األجزاء المشتركة المخصصة للشق

 .%10بما ال يقل عن 

يؤدي        

 مبلغ....................................................................

 ..........................................وفق الشروط التالية :

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

 93إن تطبيق الفقرة الثانية من المادة 

–I-  ألف يجعل مساحة السكن

االجتماعي، المعني بالضريبة على 

القيمة المضافة، في حدها األدنى 

متر مربع، وذلك  46تصل إلى 

من مساحة أماكن  %10بإضافة 

السكن كأجزاء مشتركة مخصصة 

 للشقة المقصودة. 

وهذا يشكل مسا بحقوق المواطنين 

قتنون السكن االجتماعي؛ الذين ي

خاصة وأن هذا النقصان في المساحة 

متر مربع ال يؤثر  46إلى  50من 

على ثمن البيع المحدد جزافيا وبطريقة 

درهم  250.000إجمالية في مبلغ 

دون احتساب الضريبة على القيمة 
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المضافة، وال يزيد إال في أرباح 

المنعشين العقاريين، الذين ينجزون 

متر  50ية تقل عن مساكن اجتماع

مربع، بحيث تزيد أرباحهم بنسبة 

من رقم المعامالت، في الوقت  10%

الذي يستفيدون فيه من من حوافز 

 ضريبية مهمة.

ناهيك عن كون هذه المساحة    

 50المخصصة للسكن، والتي تقل عن 

متر مربع، تتنافى مع معايير السكن 

الالئق والكريم للمواطنين، وتزيغ 

كن االجتماعي عن ببرنامج الس

األهداف المتوخاة منه والمتعاقد بشأنها 

  مع الدولة.
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 52التعديل رقم : 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي )غير واردة في المشروع(

 المخفضة األسعار.- 99المادة 

 تخضع للضريبة بالسعر المخفض

  :الخصممع الحق في  7البالغ %  - °1 :

  - :عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده

الماء المزودة به شبكات التوزيع العام و كذا خدمات التطهير المقدمة  -

 للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير؛

 إيجار عدادي الماء والكهرباء؛  - 

الداخل مجموعها أو  والمنتجات األوليةالمنتجات الصيدلية والمواد    -

 بعض عناصرها في تركيب المنتجات الصيدلية؛

اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية وكذا المنتجات والمواد  - 

 .الداخلة في صنعها

بنص  المقررة باإلجراءاتويتوقف تطبيق السعر المخفض على القيام 

 ؛تنظيمي

 .ي تركيبهاالمدرسية والمنتجات والمواد الداخلة ف األدوات  - 

 المخفضة األسعار.- 99المادة 

 تخضع للضريبة بالسعر المخفض

  :مع الحق في الخصم 7البالغ %  -1°

  :عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده

الماء المزودة به شبكات التوزيع العام  -

و كذا خدمات التطهير المقدمة 

ين من طرف الهيئات المكلفة للمشترك

 بالتطهير؛

 إيجار عدادي الماء والكهرباء؛ - 

 ةاألوليالمنتجات الصيدلية والمواد  - 

والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض 

 

 

 

للمالءمة مع التعديل في 

 أعاله. 91المادة 

 

دعم القدرة الشرائية 

للمواطنين فيما يخص المواد 

والمنتجات األساسية دعما 
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ويكون تطبيق السعر المخفض على المنتجات والمواد الداخلة في 

المحددة بنص  اإلجراءاتالمدرسية رهينا باستيفاء  األدواتتركيب 

 تنظيمي؛

السكر المصفى أو المكتل، ويدخل فيما ذكر السكر المصنوع من  -

نفايات المصافي "فرجواز" و القند وأشربة السكر الخالص غير 

ة وغير الملونة، ما عدا جميع المنتجات األخرى غير المنطبق المعطر

 هذا التعريف؛ عليها 

 مصبرات السردين؛ - 

 مسحوق الحليب؛ - 

 ؛ )شكل قطع أو كتل في (المنزليالصابون  - 

وجميع المنتجات والمواد  أالقتصاديةالسيارة المسماة "السيارة  - 

  .ورةالمذك االقتصاديةالداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيب السيارة 

ويتوقف تطبيق السعر المشار إليه أعاله على المنتجات والمواد الداخلة 

وعلى خدمات تركيبها على استيفاء  االقتصاديةفي صنع السيارة 

 المحددة بنص تنظيمي؛ اإلجراءات

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

عناصرها في تركيب المنتجات 

 الصيدلية؛

اللفائف غير المرجعة للمنتجات –  

الصيدلية وكذا المنتجات والمواد 

توقف تطبيق وي .الداخلة في صنعها

 تباإلجراءاالسعر المخفض على القيام 

 ؛المقررة بنص تنظيمي

المدرسية والمنتجات  األدوات -  

 ؛والمواد الداخلة في تركيبها

ويكون تطبيق السعر المخفض على  .

المنتجات والمواد الداخلة في تركيب 

المدرسية رهينا باستيفاء  األدوات

 المحددة بنص تنظيمي؛ اإلجراءات

السكر المصفى أو المكتل، ويدخل فيما ذكر السكر المصنوع من  -

نفايات المصافي "فرجواز" و القند وأشربة السكر الخالص غير 

في  االجتماعيللترقي 

 . مجاالت التعليم والصحة.
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المعطرة وغير الملونة، ما عدا جميع المنتجات األخرى غير المنطبق 

 هذا التعريف؛ عليها 

 مصبرات السردين؛ - 

 مسحوق الحليب؛-  

قطع أو  شكل في (المنزليالصابون -  

 ؛ )كتل

وجميع المنتجات والمواد  أالقتصاديةالسيارة المسماة "السيارة  - 

  .ورةالمذك االقتصاديةالداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيب السيارة 

ويتوقف تطبيق السعر المشار إليه أعاله على المنتجات والمواد الداخلة 

اء استيف وعلى خدمات تركيبها على االقتصاديةفي صنع السيارة 

 المحددة بنص تنظيمي؛ اإلجراءات
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 53التعديل رقم : 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح األصلي )غير واردة في المشروع(النص 

االتفاقات والمحررات  -.127 المادة

 الخاضعة للتسجيل

I.- التسجيل اإلجباري 

 إلجراء التسجيل،............شكلي، عديمة القيمة :تخضع وجوبا 

 جميع االتفاقات..........................والمتعلقة بما يلي : -ألف

 التفويتات  بين االحياء.............-1°

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

 اإليجار والتخلي عن...................أو األصول التجارية. -4°

 جميع المحررات العرفية أو الرسمية المتعلقة بما يلي : -باء

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

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

رة للعمليات غير العمليات المذكوالمحررات المبينة بعده والمثبتة  -جيم

 في "ألف" و"باء" أعاله :

1°-............................ 

االتفاقات والمحررات  -.127 المادة

 الخاضعة للتسجيل

I.- التسجيل اإلجباري 

 إلجراء التسجيل،............شكلي، عديمة القيمة :تخضع وجوبا 

 ات..........................والمتعلقة بما يلي :جميع االتفاق -ألف

 التفويتات  بين االحياء.............-1°

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

 اإليجار والتخلي عن...................أو األصول التجارية. -4°

التنازل عن ممارسة حق الشفعة  -5°

أو التنازل عن حق الضم في بيع 

 الصفقة؛

 الثنيا؛االسترجاع في بيع  -6°

  

 

 

إلى إخضاع مجموعة من المعامالت  يرمي هذا التعديل

 المهمة )وهي:

التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو التنازل عن حق  -1   

 ؛الضم في بيع الصفقة

 ؛االسترجاع في بيع الثنيا -2  

 ؛رفع اليد عن التعرض فيما يخص العقارات -3  

 ؛واالعترافات بالديون وحواالت الديونااللتزامات   -4  

 ؛يفما كان نوع الوكالةالوكاالت ك -5  

 عن شراء العقارات(المخالصات و -6  

للتسجيل اإلجباري عندما تتم كتابة أو شفويا وكيفما كان 

شكل المقرر المثبت لها، عرفيا أو ثابت التاريخ بما في 

ذلك العقود المحررة من طرف المحامين المقبولين 

و أللترافع أمام محكمة النقض أو رسميا )توثيقي أو عدلي 

عبري، قضائي أو غير قضائي(، عوض أن يكون 
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المحررات التي ينجزها العدول والموثقون العبريون والمتعلقة بما  -2°

 يلي :

 صكوك إثبات الملكية؛-

 إحصاء التركة؛ -

التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو التنازل عن حق الضم في بيع  -

 صفقة؛ال

 االسترجاع في بيع الثنيا؛ -

 رفع اليد عن التعرض فيما يخص العقارات، -

 بيع المنقوالت أو األشياء المنقولة كيفما كان نوعها؛ -

 هبة المنقوالت؛ -

 االلتزامات واالعترافات بالديون وحواالت الديون؛ -

 الوكاالت كيفما كان نوع الوكالة؛ -

 المخالصات عن شراء العقارات؛

 االحكام القضائية والمحررات.......................... -3°

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

 

 

ليد عن التعرض فيما يخص رفع ا -7°

 العقارات؛

االلتزامات واالعترافات بالديون  -8°

 وحواالت الديون؛

 الوكاالت كيفما كان نوع الوكالة؛ -9°

المخالصات عن شراء  -10°

 العقارات؛

 جميع المحررات العرفية أو الرسمية المتعلقة بما يلي : -باء

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

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

المحررات المبينة بعده والمثبتة للعمليات غير العمليات المذكورة  -جيم

 في "ألف" و"باء" أعاله :

1°-............................ 

المحررات التي ينجزها العدول والموثقون العبريون والمتعلقة بما  -2°

 يلي :

 صكوك إثبات الملكية؛-

التسجيلها إجباريا عندما تتم فقط بالمحررات التي ينجزها 

العدول والموثقون العبريون، بحيث أن بقاء هذه االتفاقات  

التسجيل اإلجباري متى كانت عرفية أو ثابتة التاريخ أو 

رسمية )قضائية أو غير قضائية(يفوت على خزينة الدولة  

اخيل مهمة جدا، فضال عن ضرورة مالءمة مقتضيات مد

جيم مع مقتضيات مدونة الحقوق العينية في  -127المادة 

التي تشترط لصحة بعض تلك المعامالت أن  4مادتها 

تكون بعقد رسمس)عدلي أو توثيقي( أو بعقد ثابت التاريخ 

محرر من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة 

 النقض.
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 إحصاء التركة؛ -

 )تنسخ( -

 )تنسخ( -

 )تنسخ( -

 بيع المنقوالت أو األشياء المنقولة كيفما كان نوعها؛ -

 هبة المنقوالت؛ -

 )تنسخ( -

 )تنسخ( -

 )تنسخ( -

 االحكام القضائية والمحررات.......................... -3°

.................................................... 
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 54رقم : التعديل 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاءات  -.129 المادة

 تعفى من واجبات التسجيل :

I.-................. 

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

III.- : المحررات ذات المنفعة االجتماعية 

1°-...................... 

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

 العقود المتعلقة بنشاط وعمليات: -10°

 مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة السرطان.............السالف الذكر،-

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

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

 اإلعفاءات  -.129 المادة

 تعفى من واجبات التسجيل :

I.-................. 

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

III.- : المحررات ذات المنفعة االجتماعية 

1°-...................... 

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

 العقود المتعلقة بنشاط وعمليات: -10°

 مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة السرطان..........السالف الذكر، -

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

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

  

إعفاء يروم هذا التعديل 

محررات ذات المنفعة 

االجتماعية من واجبات التسجيل 

 متى تعلق األمر بما يلي:

الجمعيات التي أبرمت اتفاقية -

شراكة مع الدولة بهدف إنجاز 

مشاريع ذات مصلحة عامة، 

وذلك من أجل تمكين الجمعيات 

من القيام باألدوار المنوطة بها؛ 

ذات  ةطبقا للمقتضيات الدستوري
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 . العصبة المغربية لحماية الطفولة،-

IV.- ........................... 

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

 العصبة المغربية لحماية الطفولة،  -

 المحددة الئحتها بمرسوم  الجمعيات -

والتي أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة أو 

الجماعات الترابية أوالمؤسسات 

العمومية  بهدف إنجاز مشاريع ذات 

-10منفعة عامة والمشار إليها في المادة 

I –أعاله، ° 2  -باء   

IV.- ........................... 

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

الصلة ، وتماشيا مع التوجيهات 

الملكية الواردة في الخطاب 

الملكي الفتتاح الدورة التشريعية 

 الحالية.
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 55التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاءات  -.129 المادة

 واجبات التسجيل :تعفى من 

I.-................. 

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

III.- : المحررات ذات المنفعة االجتماعية 

1°-...................... 

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

عمليات................................الواقعة في دوائر  -17°

 الري؛

مقاوالت التأمين وإعادة  عقود التأمين المبرمة من لدن -18°

التأمين أو لفائدتها الخاضعة للرسم على عقود التأمين المنصوص 

 عليه في هذه المدونة.

IV.- ........................... 

 اإلعفاءات  -.129 المادة

 تعفى من واجبات التسجيل :

I.-................. 

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

III.- : المحررات ذات المنفعة االجتماعية 

1°-...................... 

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

 عمليات................................الواقعة في دوائر الري؛ -17°

عقود التأمين المبرمة من لدن مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أو  -18°

ئدتها الخاضعة للرسم على عقود التأمين المنصوص عليه في هذه لفا

 المدونة.

  

إعفاء محررات يروم هذا التعديل 

ذات المنفعة االجتماعية من 

واجبات التسجيل متى تعلق األمر 

 بما يلي:

عقود اقتناء العقارات من طرف -

المستفيدين من إعادة اإليواء في 

إطار البرامج الوطنية لمدن بدون 

صفيح أو األحياء غير الصحية أو 

اآليلة للسقوط؛ والتي المباني 

تستهدف فئات اجتماعية هشة، 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

533 
 

عقود اقتناء العقارات من طرف  -19° ............................................

المستفيدين من إعادة اإليواء في إطار 

برامج مدن بدون صفيح أو األحياء غير 

 الصحية أو المباني اآليلة للسقوط.

IV.- ........................... 

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

تستلزم مواكبة مالية هي في أمس 

 الحاجة إليها.
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 56التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 التزامات مشتركة  -.139 المادة

I.- ......................... 

II.-  يجب على العدول والموثقين وجميع األشخاص الذين

يزاولون مهام التوثيق، والمحافظين على األمالك العقارية 

 والرهون،................مشفوعة بالرخص اإلدارية.

III.-  يمنع على العدول والموثقين والمحافظين على األمالك

الضرائب المكلفين  العقارية والرهون ومفتشي

 بالتسجيل....................مشهود بمطابقتها لألصل :

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

IV.- أو أصل تجاري أو تفويتهما يتعين  في حالة نقل ملكية عقار

على العدول أو الموثقين أو أي شخص آخر يمارس مهام توثيقية، 

 أن :

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

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

 التزامات مشتركة  -.139 دةالما

I.- ......................... 

II.-  والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة يجب على العدول والموثقين

شخاص الذين يزاولون مهام التوثيق، والمحافظين على وجميع األالنقض 

 األمالك العقارية والرهون،................مشفوعة بالرخص اإلدارية.

III.-  والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة يمنع على العدول والموثقين

والمحافظين على األمالك العقارية والرهون ومفتشي الضرائب النقض 

 التسجيل....................مشهود بمطابقتها لألصل :المكلفين ب

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

IV.- أو أصل تجاري أو تفويتهما يتعين على العدول  في حالة نقل ملكية عقار

 أو أي شخص والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض أو الموثقين

 آخر يمارس مهام توثيقية، أن :

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

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

  

 

 

 

 

 

 

للمالءمة مع التعديالت التي 

أدخلتها مقتضيات قانون المالية 

على  2017برسم سنة 
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VII.-  يحظر على العدول والموثقين ومفتشي الضرائب المكلفين

 1416بالتسجيل............................من ربيع األول 

(1995.) 

VII.-  ين للترافع أمام 0والمحامين المقبوليحظر على العدول والموثقين

ومفتشي الضرائب المكلفين محكمة النقض 

 (.1995) 1416بالتسجيل............................من ربيع األول 

ألف  من  -I– 127المادة

 المدونة العامة للضرائب.
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 57التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 الحد األدنى للضريبة  -.144 المادة

I.-   الحد األدنى للضريبة على الشركات وللضريبة على الدخل برسم الدخول

 المهنية والفالحية

 تعريف -ألف

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

 سعر الحد األدنى للضريبة -دال

 %0,75يحدد السعر األدنى للضريبة في 

 ويحدد هذا السعر في :

 بالنسبة للعمليات التي تقوم........................ 0,25%

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

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

 

 الحد األدنى للضريبة  -.144 المادة

I.-   الحد األدنى للضريبة على الشركات وللضريبة على الدخل برسم

 الدخول المهنية والفالحية

 تعريف -ألف

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

 سعر الحد األدنى للضريبة -دال

 %0,50 يحدد السعر األدنى للضريبة في

 ويحدد هذا السعر في :

 بالنسبة للعمليات التي تقوم........................ 0,25%

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

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

  

  

 

  

 

 

عدم تأزيم وضعية  -

الشركات التي تعاني 

 فعال من خسائر.
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تخفيف الضريبي  - 

على الشركات التي 

 تعاني من أزمة. 
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 58التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 الحد األدنى للضريبة  -.144 المادة

I.-   الحد األدنى للضريبة على الشركات وللضريبة على الدخل برسم

 الدخول المهنية والفالحية

 تعريف -ألف

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

 سعر الحد األدنى للضريبة -دال

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

 ويحدد هذا السعر في :

مواد لمنشآت التجارية والمتعلقة ببيع البها ا بالنسبة للعمليات التي تقوم 0,25%

 التالية: 

 المنتجات النفطية،  -

 الغاز؛  -

 الحد األدنى للضريبة  -.144 المادة

I.-   المهنية والفالحية ............الحد األدنى للضريبة 

 تعريف -ألف

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

 سعر الحد األدنى للضريبة -دال

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

 ويحدد هذا السعر في :

بيع بها المنشآت التجارية والمتعلقة ب بالنسبة للعمليات التي تقوم 0,25%

المحددة أثمنتها بنصوص المواد  وتوزيع

 تنظيمية.

 المنتجات النفطية،  -

  

 

  

 

 

 

من أجل إلزام  

الحكومة بإصدار 

مرسوم تسقيف أسعار 

وأرباح بيع وتوزيع 

 المحروقات
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 الزبدة؛ -

 الزيت؛ -

 السكر؛ -

 الدقيق؛ -

 الماء؛ 

 الكهرباء.

 الغاز؛  -

 الزبدة؛ -

 الزيت؛ -

 السكر؛ -

 الدقيق؛ -

 الماء؛ 

 الكهرباء.
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 59التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل المقترحالتعديل  ص كما جاء في المشروعالن

 الحد األدنى للضريبة  -.144 المادة

I.-   الحد األدنى للضريبة على الشركات وللضريبة

 على الدخل برسم الدخول المهنية والفالحية

 تعريف -ألف

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

 سعر الحد األدنى للضريبة -دال

 %0,75يحدد السعر األدنى للضريبة في 

 ويحدد هذا السعر في :

بالنسبة للعمليات التي  0,25%

 تقوم........................

 الحد األدنى للضريبة  -.144 المادة

I.-   الحد األدنى للضريبة على الشركات

وللضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية 

 والفالحية

 تعريف -ألف

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

 سعر الحد األدنى للضريبة -دال

 %0,75يحدد السعر األدنى للضريبة في 

 ويحدد هذا السعر في :

  

 

  

 

 

 

  

 

 

إجراء من شأنه منع تجديد المساكن   -

 الرئيسية؛

إجراء يلغي حقا مكتسبا ويمثل ضربا  -

 لقطاع العقار،



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

541 
 

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

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

II.-  رباح األبالحد األدنى للضريبة على الدخل المتعلقة

 العقارية

يجب على الخاضعين للضريبة الذين يقومون   -1°

لمشار إليها في بعمليات مفروضة عليها الضريبة ا

أعاله، أداء الحد األدنى للضريبة ال يقل  II-61المادة 

 من ثمن البيع ولو في غياب ربح. %3عن 

يجب على الخاضعين للضريبة الذين يقومون   -2°

بعمليات تفويت عقار أو جزء من عقار المشار إليه في 

باء أعاله، والذي يتجاوز ثمن تفويته مبلغ -II-63المادة 

 ( درهم، أداء حد أدنى للضريبة ال1.000.000)مليون 

 من ثمن التفويت. %3يقل عن 

بالنسبة للعمليات التي  0,25%

 تقوم........................

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

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

II.-  الحد األدنى للضريبة على الدخل المتعلقة

 األرباح العقاريةب

الخاضعين للضريبة الذين يجب على   -1°

يقومون بعمليات مفروضة عليها الضريبة المشار 

أعاله، أداء الحد األدنى  II-61إليها في المادة 

من ثمن البيع ولو في  %3للضريبة ال يقل عن 

 غياب ربح.

يجب على الخاضعين للضريبة الذين   -2°

يقومون بعمليات تفويت عقار أو جزء من عقار 

باء أعاله، والذي -II-63لمادة المشار إليه في ا

( 1.000.000يتجاوز ثمن تفويته مبلغ مليون )

من ثمن  %3يقل عن  درهم، أداء حد أدنى للضريبة ال

 التفويت.
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 60التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 مسك المحاسبة -.145المادة 

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

VIII.- .في هذه المدونة......................................... 

IX.-  يجب على الخاضعين  للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل فيما

يتعلق بالدخول  المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية المبسطة، وكذا 

الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة أن يتوفروا على برنامج معلوماتي 

ص عليها زامات المنصوللفوترة يستجيب لمعايير تقنية تحددها اإلدارة طبقا لاللت

 أعاله. IVو  IIIفي 

وتحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذا البند حسب أنشطة كل 

 قطاع؛

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

 

 مسك المحاسبة -.145المادة 

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

VIII.- .في هذه المدونة......................................... 

IX.-  يجب على الخاضعين  للضريبة على الشركات والضريبة على

الدخل فيما يتعلق بالدخول  المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية 

المبسطة، وكذا الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة أن يتوفروا على 

برنامج معلوماتي للفوترة يستجيب لمعايير تقنية تحددها اإلدارة طبقا 

 أعاله. IVو  IIIزامات المنصوص عليها في لاللت

وتحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذا البند حسب أنشطة 

 كل قطاع؛

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

 

  

 

  

 

مع  إجراء يحمل الملزمين أعباء إضافية -

العلم أنهم يدلون بإقراراتهم الضريبية السنوية 

 القانونية.

ي ء الضريبإجراء غير مشجع لتوسيع الوعا -

 من خالل إدماج القطاع غير المهيكل.
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 61التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

احتساب اآلجال وسعر   -.163 المادة

 الضريبة الجاري به العمل

I.- احتساب اآلجال 

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

II.- سعر الضريبة الجاري به العمل 

يتم احتساب الضرائب والواجبات والرسوم بالسعر الجاري به العمل في   -ألف

تاريخ انتهاء اآلجال المحددة لإلدالء باإلقرارات المنصوص عليها في المواد 

 128ومكررة أربع مرات ال 125و 111و 110و 85و 84و 83و 82و 20

 في هذه المدونة 155و 150و

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

احتساب اآلجال وسعر   -.163 المادة

 الضريبة الجاري به العمل

I.- احتساب اآلجال 

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

II.- سعر الضريبة الجاري به العمل 

والواجبات والرسوم بالسعر الجاري به يتم احتساب الضرائب   -ألف

العمل في تاريخ انتهاء اآلجال المحددة لإلدالء باإلقرارات المنصوص 

 125و 111و 110و 85و 84و 83و 82و 20عليها في المواد 

في هذه  155و 150و 128والمكررة أربع مرات 

 المدونة

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

  

 

  

 

 

للمالءمة مع التعديل 

الوارد أسفله بإلغاء 

المكررة  125المادة 

 أربع مرات.

  

 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

544 
 

 62التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 تبرير التعديل التعديل المقترح األصليالنص 

 منح االمتيازات الجبائية -.164المادة 

I-  ......................... 

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

 III- موجبب عليها الحصول الممكن الجبائية االمتيازات من يستثنى 

 في همبالتزامات أخلوا الذين والمعنويون يونالذات األشخاص اتفاقية،

 الدولة. مع مبرمة سابقة اتفاقية إطار

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

 

 منح االمتيازات الجبائية -.164المادة 

I-  ......................... 

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

III - موجبب عليها الحصول الممكن الجبائية االمتيازات من يستثنى 

 في بالتزاماتهم أخلوا الذين والمعنويون الذاتيون األشخاص اتفاقية،

 الدولة. مع مبرمة سابقة اتفاقية إطار

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

 

 

 

 

 

بي ز السليإجراء غير منصف يحكم على بعض المقاوالت بالتمي

 بناء على أخطاء سابقة قد تكون غير صحيحة أو غير مقصودة.
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 63التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

تحصيل الضريبة عن طريق  -.177 المادة

 قائمة اإليرادات

يحرر مأمور إدارة الضرائب قوائم بشأن 

استيفاء الضريبة على القيمة المضافة التي لم 

و  110تدفع وفق الشروط الواردة في المواد 

أعاله المكررة أربع مرات  125و 112

المفروضة بصورة  والضريبة

 تلقائية.........................

 )الباقي بدون تغيير( 

تحصيل الضريبة عن  -.177 المادة

 طريق قائمة اإليرادات

يحرر مأمور إدارة الضرائب قوائم بشأن 

استيفاء الضريبة على القيمة المضافة 

التي لم تدفع وفق الشروط الواردة في 

المكررة  125و 112و  110المواد 

 المفروضة أعاله والضريبة أربع مرات

 ........................بصورة تلقائية.

 )الباقي بدون تغيير( 

 )تحصيل الضريبة على القيمة المضافة( 

 

 

للمالءمة مع التعديل  

الوارد أسفله بإلغاء 

المكررة  125المادة 

 أربع مرات.
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 64التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 تبرير التعديل المقترحالتعديل  كما جاء في المشروعالنص 

التضامن بالنسبة لواجبات التسجيل وواجبات التمبر  -.183المادة 

 والضريبة الخصوصية على المركبات

 ..........................................................-ألف.

 التضامن بالنسبة لواجبات التمبر -باء.

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

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

مستغلو قاعات العروض السينمائية أصحاب إعالنات اإلشهار و -

أو الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات 

 ؛االلكترونيةوالمواقع اإلشهارية على الشاشة 

 وبصفة عامة........................................المستحقة. -

التضامن بالنسبة لواجبات التسجيل وواجبات التمبر  -.183المادة 

 والضريبة الخصوصية على المركبات

 ..........................................................-ألف.

 بات التمبرالتضامن بالنسبة لواج -باء.

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

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

مستغلو قاعات العروض السينمائية أو أصحاب إعالنات اإلشهار و -

الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات اإلشهارية 

 ؛لمواقع االلكترونيةواعلى الشاشة 

 وبصفة عامة........................................المستحقة. -

 

 

 

 

 

 

 

 252و 251للمالءمة مع الصيغة المعتمدة والواردة في المادتين 

 من المدونة العامة للضرائب.

 

 

 

 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

547 
 

 65التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح المشروع ص كما جاء فيالن

الجزاءات المترتبة عن  -.204 المادة

 المخالفات المتعلقة بالتصريح 

I.-  المكررة  125و 11و 10 في الموادإذا تم إيداع اإلقرار المشار إليه

عد انصرام األجل المنصوص عليه، ولم يكن يتضمن بأربع مرات أعاله 

نزال، يتعرض الخاضع للضريبة لغرامة ضريبة واجب دفعها أو قابلة لالست

 ( درهم.500قدرها خمسمائة )

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

III.-...................................................... 

 

الجزاءات المترتبة عن  -.204 المادة

 المخالفات المتعلقة بالتصريح 

I.-  11و 10 المادتينفي إذا تم إيداع اإلقرار المشار إليه 

عد انصرام بأعاله  المكررة أربع مرات 125و

األجل المنصوص عليه، ولم يكن يتضمن ضريبة واجب دفعها أو قابلة 

 ( درهم.500لالستنزال، يتعرض الخاضع للضريبة لغرامة قدرها خمسمائة )

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

III.-...................................................... 

 

  

 

  

للمالءمة مع التعديل 

الوارد أسفله بإلغاء 

المكررة  125المادة 

 أربع مرات.
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 66التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

اللجان المحلية لتقدير  -.225 المادة

 الضريبة

I.-  لتقدير الضريبة وتحدد مقارها ودائرة تحدث اإلدارة لجانا محلية

 اختصاصها:

تنظر اللجان المذكورة ....................................................داخل 

 دائرة اختصاصها في الحاالت التالية :

. التصحيحات............................................................... -

 التمبر؛

 فحص المحاسبة ........................................................درهم؛ -

التصحيحات فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة على العمليات المتعلقة  -

من مبنى مخصص للسكن الشخصي المنصوص عليها بما يسلمه الشخص لنفسه 

 المكررة أربع مرات أعاله. 125في المادة 

 وتبت اللجان في النزاعات ...............................................  

اللجان المحلية لتقدير  -.225 المادة

 الضريبة

I.- لتقدير الضريبة وتحدد مقارها ودائرة محلية  تحدث اإلدارة لجانا

 اختصاصها:

تنظر اللجان المذكورة ....................................................داخل 

 دائرة اختصاصها في الحاالت التالية :

 . التصحيحات........................................................ التمبر؛-

 ة ........................................درهم؛فحص المحاسب -

التصحيحات فيما يتعلق بالضريبة  -

على القيمة المضافة على العمليات 

المتعلقة بما يسلمه الشخص لنفسه من 

  

 

  

 

 

 

للمالءمة مع التعديل  

الوارد أسفله بإلغاء 

المكررة  125المادة 

 أربع مرات.
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 ................)الباقي بدون تغيير(.

 
مبنى مخصص للسكن الشخصي 

 125المنصوص عليها في المادة 

 المكررة أربع مرات أعاله.

 وتبت اللجان في النزاعات ...............................................  

 ................)الباقي بدون تغيير(.
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 67التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 العامة للضرائبالمدونة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

اللجنة الوطنية للنظر في في  -.226 المادة

 الطعون المتعلقة بالضريبة

I.-  لجنة دائمة تسمى " اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة تحدث

 بالضريبة" وترفع إليها الطعون :

 بفحص..................... -

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

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

وترفع كذلك  إلى اللجنة الوطنية...................................مقررات في 

 شأنها.

تكون اللجنة المذكورة تابعة للسلطة المباشرة لرئيس الحكومة ويوجد مقرها  

 بالرباط.

 النزاعات...................................................يخوله القانونوتبت في 

اللجنة الوطنية للنظر في في  -.226 المادة

 الطعون المتعلقة بالضريبة

I.-  تسمى " اللجنة الوطنية للنظر في  مستقلةلجنة دائمة تحدث

 الطعون المتعلقة بالضريبة" وترفع إليها الطعون :

 ...............بفحص...... -

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

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

 وترفع كذلك  إلى اللجنة الوطنية...........................مقررات في شأنها.

  

 

  

 

 

 

 

 

 

التنصيص على  

استقاللية اللجنة الوطنية 

 في فيالمكلفة بالنظر 
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تعتبر اللجنة المذكورة مستقلة وترصد  

لها ميزانية خاصة من ميزانية  رئيس 

 الحكومة، ويوجد مقرها بالرباط.

 لخبراء الذين تنتدبهم اللجنةل تخصص

 مي.بنص تنظييتم تحديدها تعويضات 

وتبت في النزاعات...................................................يخوله 

 القانون

 

الطعون المتعلقة 

 بالضريبة
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 68رقم : التعديل 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح النص كما جاء في المشروع

 فرض الضريبة بصورة تلقائية لعدم تقديم اإلقرار -.228المادة 

I.- : إذا كان الخاضع للضريبة 

 لم يقم داخل اآلجال المحددة بتقديم : -1°

 150و 20ابحلصيةل...............................املادتني الإقرار  -

 أ عاله؛

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

 أ عاله؛ 111و 110الإقرار برمق ال عامل ...............املادتني  -

الإقرارات ابلرضيبة عىل القمية املضافة املطبقة  عىل العمليات  -

لسكن ل املتعلقة مبا يسلمه الشخص لنفسه من مبىن خمصص 

املكررة أ ربع مرات  125الشخيص املنصوص علهيا يف املادة 

 أ عاله؛

 أ عاله؛ 114املادة  .........................العقود والتفاقات  -

 154املكررة مرتني و 82 .......................الإقرار ابدلخول  -

 املكررة أ عاله؛

 فرض الضريبة بصورة تلقائية لعدم تقديم اإلقرار -.228المادة 

I.- : إذا كان الخاضع للضريبة 

 بتقديم :لم يقم داخل اآلجال المحددة  -1°

 20الإقرار ابحلصيةل...............................املادتني  -

 أ عاله؛ 150و

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

 111و 110الإقرار برمق ال عامل ...............املادتني  -

 أ عاله؛

الإقرارات ابلرضيبة عىل القمية املضافة املطبقة  عىل  -

سه من ف العمليات املتعلقة مبا يسلمه الشخص لن 

مبىن خمصص للسكن الشخيص املنصوص علهيا يف 

 املكررة أ ربع مرات أ عاله؛ 125املادة 
 أ عاله؛ 114املادة  .........................العقود والتفاقات  -

  

 

  

 

 

 

 

للمالءمة مع التعديل  

الوارد أسفله بإلغاء 

المكررة  125المادة 

 أربع مرات.
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 ات؛أو تصفية الواجب ............................... -2°

 المكررة أعاله؛ 160و .................................أو لم ينجز  -3°

 وجب أن توجه إليه رسالة ..................)الباقي بدون تغيير(.  

 املكررة أ عاله؛ 154مرتني و................ .....الإقرار  -
 أو تصفية الواجبات؛ ............................... -2°

 المكررة أعاله؛ 160و .................................أو لم ينجز  -3°

 وجب أن توجه إليه رسالة ..................)الباقي بدون تغيير(.  
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 69التعديل رقم : 

  -I-البند  : 7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 أحكام عامة متعلقة بآجال التقادم -.232 المادة

I.- 

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

..... 

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

VIII.-  استثناء من األحكام المتعلقة بآجال التقادم

 المشار إليها أعاله :

1°- 

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

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

 أحكام عامة متعلقة بآجال التقادم -.232 المادة

I.- 

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

.... 

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

VIII.-  استثناء من األحكام المتعلقة بآجال التقادم

 المشار إليها أعاله :

1°- 

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

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

  

 

  

 

 

 

للمالءمة مع التعديل  

الوارد أسفله بإلغاء المادة 

المكررة أربع  125

 مرات.
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.........................................................

.. 

تصدر وتستحق حاال................ولو تم  -17°

 نقضاء أجل التقادم.ا

يمكن أن يشمل التصحيح فترة البناء بكاملها  -18°

في حالة العملية المتعلقة بما يسلمه الشخص لنفسه من 

مبنى مخصص للسكن الشخصي المشار إليه في 

 المكررة أربع مرات أعاله.  125المادة 

IX.-  .............. فيما يخص الضريبة الخصوصية

 قاقها؛ابتداء من تاريخ استح

X.-  فيما يخص الرسم على عقود التأمين، تسقط

بالتقادم الواجبات المستحقة وكذا الذعائر والغرامات 

والزيادات بعد انصرام السنة الرابعة الموالية لسنة 

 استحقاقها.

عندما يتم استنزال دين الرسم المتعلق بسنوات مالية 

 رطالها التقادم من الرسوم المستحقة عن سنة مالية غي

 

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

. 

تصدر وتستحق حاال................ولو تم  -17°

 انقضاء أجل التقادم.

يمكن أن يشمل التصحيح فترة البناء  -18°

بكاملها في حالة العملية المتعلقة بما يسلمه 

الشخص لنفسه من مبنى مخصص للسكن 

 125الشخصي المشار إليه في المادة 

 المكررة أربع مرات أعاله. 

IX.-  .............. فيما يخص الضريبة الخصوصية

 استحقاقها؛ابتداء من تاريخ 

X.-  فيما يخص الرسم على عقود التأمين، تسقط

بالتقادم الواجبات المستحقة وكذا الذعائر والغرامات 

والزيادات بعد انصرام السنة الرابعة الموالية لسنة 

 استحقاقها.
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متقادمة، يمتد حق اإلدارة في مراقبة صحة المبالغ 

 ( سنوات المتقادمة.5المستنزلة إلى الخمس )
عندما يتم استنزال دين الرسم المتعلق بسنوات مالية 

ير ة غطالها التقادم من الرسوم المستحقة عن سنة مالي

متقادمة، يمتد حق اإلدارة في مراقبة صحة المبالغ 

 سنوات المتقادمة. (4األربع ) المستنزلة إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

557 
 

 70التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 للضرائبالمدونة العامة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 المقاصة  -.237 المادة

إذا طلب أحد الخاضعين للضريبة      

إسقاط ضريبة أو   تخفيض مبلغها أو 

....في تحديد استردادها ....................

وعاء أو احتساب نفس الضرائب المفروضة 

 وغير المتقادمة. عليه

عندما ينازع    

حسب ........................................

 220المنصوص عليها في المادة  المساطر

 أعاله. 221أو المادة 

 المقاصة  -.237 المادة

إذا طلب أحد الخاضعين للضريبة      

إسقاط ضريبة أو   تخفيض مبلغها أو 

....في استردادها ....................

احتساب نفس الضرائب تحديد وعاء أو 

 وغير المتقادمة. المفروضة عليه

يجوز للخاضع للضريبة إجراء     

مقاصة بين أية ضريبة مدين بها وكل 

ضريبة أو رسم تم إسقاطه أو تخفيضه 

 وتدين به اإلدارة له.

  

 

  

 

 

 

يهدف لتحقيق إجراء 

التوازن بين حقوق 

دارة وحقوق اإل

 الملزمين.
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عندما ينازع    

حس........................................

المنصوص عليها في المادة  ب المساطر

 أعاله. 221أو المادة  220
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 71التعديل رقم : 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

دخول حيز التطبيق وأحكام   -.247 المادة

 انتقالية

I.-................ 

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

XXIV.- 67استثناء من أحكام المادة  -ألف-II  على أعاله، ال تفرض الضريبة

األشخاص الذاتيين يساهمون بجميع سندات رأس المال التي يملكونها في 

شركة أو عدة شركات، في شركة قابضة مقيمة  خاضعة 

 ، شريطة استيفاء الشروط التالية :للضريبة......................

إلى  2014أن تتم المساهمة المذكورة خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير  -

 ؛2015ديسمبر  31غاية 

أن يتم تقييم سندات رأس المال المساهم بها من قبل مراقب للحصص يتم  -

 اختياره من بين األشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات؛

ن تلتزم الشركة المستفيدة من المساهمة في عقد المساهمة باالحتفاظ  أ -

 بالسندات المساهم بها لمدة أربع سنوات على األقل ابتداء من تاريخ المساهمة.

 أن يلتزم الخاضع.............................

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

تطبيق وأحكام دخول حيز ال  -.247 المادة

 انتقالية

I.-................ 

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

XXIV.- 67استثناء من أحكام المادة  -ألف-II على أعاله، ال تفرض الضريبة

األشخاص الذاتيين يساهمون بجميع سندات رأس المال التي يملكونها في 

شركة أو عدة شركات، في شركة قابضة مقيمة  خاضعة 

 .....................، شريطة استيفاء الشروط التالية :للضريبة.

فاتح يناير أن تتم المساهمة المذكورة خالل الفترة الممتدة من  -

 ؛2020ديسمبر  31إلى غاية  2019

أن يتم تقييم سندات رأس المال المساهم بها من قبل مراقب للحصص يتم  -

 مراقبي الحسابات؛ اختياره من بين األشخاص المخول لهم ممارسة مهام

أن تلتزم الشركة المستفيدة من المساهمة في عقد المساهمة باالحتفاظ   -

 بالسندات المساهم بها لمدة أربع سنوات على األقل ابتداء من تاريخ المساهمة.

 أن يلتزم الخاضع.............................

  

 

  

 

إلى  االقتراحيهدف 

تضى الوارد إحياء المق

نة للس في قانون المالية

 ،2014المالية 

وسيمكن من تشجيع 

عمليات إعادة الهيكلة 

وخلق فاعلين 

 وطنيين. اقتصاديين



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

560 
 

كما سيدعم عمليات  ...............................................

تطوير الحكامة في 

المجموعات ذات 

الطابع العائلي 

ومساهمتها في 

 المجهود التنموي.
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 72رقم :  التعديل

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاءات -.250 المادة

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

VI.- .المحررات ذات منفعة اجتماعية 

1°-............................. 

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

 ...........................للركاب؛ -16°

مخالصات مبيعات األدوية في  -17°

 الصيدليات. 

 اإلعفاءات -.250 المادة

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

VI.- .المحررات ذات منفعة اجتماعية 

1°-............................. 

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

 ...........................للركاب؛ -16°

مخالصات مبيعات األدوية في  -17°

 الصيدليات. 

  

 

يحذف بهدف عدم تكريس الفئوية في  

 اإلعفاءات.
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 73التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 اإلعفاءات -.260 المادة

 تعفى من الضريبة :

 كيلوغرام؛ 3000العربات .................................. -1°

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

 سيارات األجرة أو الطاكسيات المرخص لها بوجه قانوني؛ -3°

 )تنسخ(. -4°

5°-............................. 

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

 

 اإلعفاءات -.260 ةالماد

 تعفى من الضريبة :

 كيلوغرام؛ 3000العربات .................................. -1°

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

 سيارات األجرة أو الطاكسيات المرخص لها بوجه قانوني؛ -3°

لنقل السيارات المستعملة في ا -4°

 المزدوج؛

5°- ............................. 

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

 

  

 

 

   

 

تحقيق عدالة جبائية 

بين العالم القروي 

 والعالم الحضري.
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 74التعديل رقم : 

  -I-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 تعريفة الضريبة -.262املادة 

 الضريبة كما يلي :تحدد تعريفة 

I.-  بالنسبة للعربات ................................كان وزنها: –ألف 

 

 أصناف 

 العربات

 القوة الجبائية

 8أقل من 

 أحصنة

 إلى  8من 

10 

 أحصنة

 إلى  11من 

14 

 حصانا

 تساوي أو

 15تفوق 

 حصانا

العربات 

املستخد

م ف ها 

 البنزين

350 

 درهم

650 

 درهم

3.000 

 درهم

8.000 

 درهم

 تعريفة الضريبة -.262املادة 

 تحدد تعريفة الضريبة كما يلي :

I.-  كان وزنها.بالنسبة للعربات  –ألف................................ 

يتم أداء الضريبة وفق الجدول اآلتي بشكل تصاعدي عن كل  

 شطر :

 أصناف 

 العربات

 السعر لكل حصان عن كل فئة جبائية 

 8أقل من 

 أحصنة

 إلى  8من 

10 

 أحصنة

 إلى  11من 

14 

 حصانا

 تساوي أو

 15تفوق 

 حصانا

العربات 

املستخد

60 

 درهم

100 

 درهم

500 

 درهم

1.000 

 درهم

  

 

  

 

 

 

من أجل عدالة جبائية في أداء 

 الضريبة.
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العربات 

ذات 

محرك 

 كزوال

700 

 درهم

1.500 

 درهم

6.000 

 درهم

20.000 

 درهم

 غير أنه تفرض الضريبة بنفس التعريفة املقررة ...............

م ف ها 

 البنزين

العربات 

ذات 

محرك 

 كزوال

100 

 درهم

300 

 درهم

1.500 

 درهم

2.000 

 درهم

غير أنه تفرض الضريبة بنفس التعريفة املقررة.... )الباقي بدون 

 تغيير(
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 75التعديل رقم : 

  -II-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

النظام  -المكررة أربع مرات 125المادة 

المطبق على العمليات المتعلقة بما يسلمه 

الشخص لنفسه من مبنى مخصص للسكن 

 الشخصي.

 نطاق التطبيق -°1 »

تخضع للضريبة على القيمة المضافة، العمليات الممتعلقة بما يسلمه الشخص  »

 لنفسه من مبنى مخصص للسكن الشخصي والمنجز من طرف: 

 األشخاص الذاتيين الذين يشيدون ألنفسهم مبنى مخصص للسكن الشخصي؛ -»

 للشركاء؛ …………………………الشركات المدنية العقارية  -»

 لفائدة المنخرطين فيها؛ .………………………التعاونيات السكنية  -»

 للسكن الشخصي ألعضائها. .…………………الجمعيات المؤسسة  -»

 -المكررة أربع مرات 125المادة 

النظام المطبق على العمليات المتعلقة بما 

يسلمه الشخص لنفسه من مبنى مخصص 

 للسكن الشخصي.

 نطاق التطبيق -°1 »

مه لتخضع للضريبة على القيمة المضافة، العمليات الممتعلقة بما يس »

 الشخص لنفسه من مبنى مخصص للسكن الشخصي والمنجز من طرف: 

األشخاص الذاتيين الذين يشيدون ألنفسهم مبنى مخصص للسكن  -»

 الشخصي؛

 للشركاء؛ …………………………الشركات المدنية العقارية  -»

 لفائدة المنخرطين فيها؛ .………………………التعاونيات السكنية  -»

 للسكن الشخصي ألعضائها. .…………………الجمعيات المؤسسة  -»

 

 

 

 تلغى هذه المادة. 

ويتم االحتفاظ بنظام المساهمة االجتماعية 

للتضامن المطبق حاليا على ما يسلمه 

الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي 

كما هو منصوص عليه في أحكام القسم الرابع 

من الكتاب الثالث من المدونة العامة للضرائب 

 (.279إلى  274)المواد من 
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 اإلعفاء -2°»

 تقوم مقامها. .…………………تعفى من الضريبة على القيمة المضافة »

 الواقعة المنشأة للضريبة -°3»

 تسليم رخصة السكن. ………………………………تحدد الواقعة »

 لضريبةاألساس المفروضة عليه ا -°4 »

 العناصر الداخلة في البناء. .…………………يحدد األساس المفروضة  »

 الحق في الخصم -°5 »

المنصوص عليها  ..………………………تخصم الضريبة على القيمة المضافة  »

 أعاله.  II-106في المادة 

 الواجبات المتعلقة باإلقرار -°6»

 أ( اإلقرار السنوي »

التي تبين المساحة  ..…………………………يجب على األشخاص المشار  »

 المغطاة المبنية بالمتر المربع.

 اإلعفاء -2°»

 تقوم مقامها. .…………………تعفى من الضريبة على القيمة المضافة »

 الواقعة المنشأة للضريبة -°3»

 تسليم رخصة السكن. ………………………………تحدد الواقعة »

 األساس المفروضة عليه الضريبة -°4 »

 العناصر الداخلة في البناء. .…………………يحدد األساس المفروضة  »

 الحق في الخصم -°5 »

المنصوص  ..………………………تخصم الضريبة على القيمة المضافة  »

 أعاله.  II-106عليها في المادة 

 الواجبات المتعلقة باإلقرار -°6»

 أ( اإلقرار السنوي »

التي تبين  ..…………………………يجب على األشخاص المشار  »

 بالمتر المربع. المساحة المغطاة المبنية
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 76التعديل رقم : 

  7المادة 

 ألف   -III–البند 

 المدونة العامة للضرائب

 تبرير التعديل التدبير المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 القسم الثالث 

 المساهمة االجتماعية للتضامن المترتبة على األرباح 

 الباب األول 

 نطاق التطبيق

 عليهم المساهمةاألشخاص المفروضة  -267المادة 

تحدث مساهمة اجتماعية للتضامن علىى األرباح تتحملها الشركات كما  »

 أعاله، باستثناء: III -2هي محددة في المادة 

الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة دائمة المشار إلليها  - »

 "ألف" أعاله؛-I-6في المادة 

الشركات التي تزاول أنشطتها داخل المناطق الحرة للتصدير المشار  - » 

 أعاله؛° 1 -"ألف"-II -6إليها في المادة 

 القسم الثالث 

 والدخول المساهمة االجتماعية للتضامن المترتبة على األرباح

 الباب األول 

 التطبيقنطاق 

 األشخاص المفروضة عليهم المساهمة -267المادة 

 تتحملها الشركات كما تحدث مساهمة اجتماعية للتضامن علىى األرباح »

 أعاله، باستثناء: III -2هي محددة في المادة 

الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة دائمة المشار  - »

 "ألف" أعاله؛-I-6إلليها في المادة 

الشركات التي تزاول أنشطتها داخل المناطق الحرة للتصدير المشار  - »

 أعاله؛° 1 -"ألف"-II -6إليها في المادة 

  

تهدف التغييرات الواردة  

على هذا القسم في مواده )من 

الى ( 273إلى  267المادة 

على  تعميم تطبيق المساهمة

 األشخاصالشركات وبعض 

باستثناء الشركات   الذايين

المعفاة بصفة دائمة 

والمنشآت المزاولة ألنشطتها 
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 شركات الخدمات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء. - »

 

 

 شركات الخدمات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء. - »

تحدث مساهمة اجتماعية للتضامن  »

األشخاص  علىى الدخول يتحملها

 الذاتيوناآلتي ذكرهم :

 الحكومة؛. أعضاء -

 أعضاء البرلمان؛ -

 رؤساء الجهات  - 

المدراء التنفيذيون في القطاعين  -

العام والخاص والمحددة صفاتهم 

و الذين يحصلون على  بنص تنظيمي

 والتعويضات دخول األجور

والدخول المعتبرة في حكمها كما هي 

 أعاله. 56محددة في المادة 

داخل المناطق الحرة 

للتصدير والشركات 

المكتسبة لصفة القطب المالي 

 لدار البيضاء ل

وتطبيق هذه المساهمة على 

 .2021 ,ثالث سنوات

2019, 2020  
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 77التعديل رقم : 

 :  7المادة 

 ألف   -III–البند 

 المدونة العامة للضرائب

 تبرير التعديل التدبير المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 الباب الثاني 

 تصفية المساهمة وأسعارها

 التصفية -268المادة 

تحتسب المساهمة المذكورة  على  »

أساس نفس مبلغ الربح الصافي المشار 

"ألف" أعاله الذي  1-19إليه في المادة 

يعتمد الحتساب الضريبة على 

 الباب الثاني 

 تصفية المساهمة وأسعارها

 التصفية -268المادة 

بالنسبة تحتسب المساهمة المذكورة  »

على أساس نفس مبلغ الربح   للشركات

الصافي للسنة المحاسبية والذي يعادل أو 

  

 

 توسيع قاعدة المساهمين. 
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الشركات والذي يساوي أو يفوق 

( درهم 40.000.000أربعين مليون )

 عن آخر سنة محاسبية مختتمة.

 

يتجاوز  مبلغه خمسة عشر مليون 

 .( درهم 15.000.000)

 

الذاتيين  لألشخاصوبالنسبة 

المذكورين تحتسب المساهمة على 

الدخل أو الدخول الصافية من الضريبة 

من مصدر مغربي المشار إليها في 

أعاله المكتسبة أو المحققة  267المادة 

والتي يعادل مبلغ دخلها أو دخولها 

  وستين ألف  ثالثمائة

 .درهم(360.000)
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 78التعديل رقم : 

 :  7المادة 

 ألف   -III–البند 

 المدونة العامة للضرائب
ص كما جاء في الن 

 المشروع

 تبرير التعديل التدبير المقترح

 األسعار – 269المادة 

 2.5 %يحدد سعر المساهمة في  »

من الربح الصافي المشار إليه في 

 أعاله. 268المادة 

 

 األسعار – 269المادة 

I.-  أعاله، تحتسب المساهمة حسب  267بالنسبة للشركات المشار إليها في المادة

 :النسبية التالية األسعار

 سعر المساهمة )بالدرهم (مبلغ الربح الصافي 

 % 0,5 مليون 25مليون إلى أقل من  15من 

 %1,5 مليون 40مليون إلى أقل من  25من 

 %2,5 مليون فما فوق 40من 

 

II.- ةالنسبية التالي األسعارالذاتيين تحتسب المساهمة حسب  لألشخاصبالنسبة: 

مبلغ الدخل أو الدخول الصافية من 
 )بالدرهم(الضريبة 

 سعر المساهمة

 %2 درهم  600.000إلى   360.000من

 %4 درهم840.000 إلى  600.001من 

  %6 درهم 840.000ما زاد عن 
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 79التعديل رقم : 

  -IV-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

IV  -  نسخ 

 :2019تنسخ ابتداء من فاتح يناير  –ألف 

 130و IV- °6 – 129و I- °27-92و  II-82أ حاكم املواد  -1

– VI  170و-  VII   الثالثوأ حاكم القسم الرابع من الكتاب 

 العامة للرضائب؛من املدونة 

من جامدي  12الصادر يف  2.58.1151امللحق الثاين ابملرسوم  -2

( املتعلق ابلرمس املفروض عىل 1958دجنرب  24) 1378الثانية 

 عقود التأ مني، كام مت تغيريه وتمتميه.
 12الصادر في  2.58.1151تعوض مراجع الملحق الثاني بالمرسوم رقم  -باء

( المتعلق بالرسم المفروض على 1958دجنبر  24) 1378من جمادى الثانية 

عقود التأمين، كما تم تغييره وتتميمه، والمضمن بنصوص تشريعية وتنظيمية 

 باألحكام المقابلة لها في المدونة العامة للضرائب.

 

IV  -  نسخ 

 :2019تنسخ ابتداء من فاتح يناير  –ألف 

 IV- °6 – 129و I- °27-92و  II-82أ حاكم املواد  -1

وأ حاكم القسم الرابع   VII  -170و  VI – 130و

 من املدونة العامة للرضائب؛ الثالثالكتاب من 

من  12الصادر يف  2.58.1151امللحق الثاين ابملرسوم  -2

( املتعلق ابلرمس 1958دجنرب  24) 1378جامدي الثانية 

 املفروض عىل عقود التأ مني، كام مت تغيريه وتمتميه.
الصادر  2.58.1151اني بالمرسوم رقم تعوض مراجع الملحق الث -باء

( المتعلق بالرسم 1958دجنبر  24) 1378من جمادى الثانية  12في 

المفروض على عقود التأمين، كما تم تغييره وتتميمه، والمضمن بنصوص 

 تشريعية وتنظيمية باألحكام المقابلة لها في المدونة العامة للضرائب.

 

 

 

 

 

 

 

القاضي بحذف أعاله للمالءمة مع التعديل 

، بهدف المكررة أربع مرات 125المادة 

اإلبقاء على نظام المساهمة االجتماعية 

للتضامن المطبق حاليا على ما يسلمه 

الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي 

كما هو منصوص عليه في أحكام القسم الرابع 

من الكتاب الثالث من المدونة العامة للضرائب 

 (.279 إلى 274)المواد من 
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 80 التعديل رقم :

  - V-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

V- دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية 

 .2019ابتداء من فاحت يناير  .…………تطبق أ حاكم املادتني  -1

 .2019ابتداء من فاحت يناير  …………………… -2

 .2019ابتداء من فاحت يناير ة .………………… -3

 .2019مبارشهتا ابتداء من فاحت يناير .……………………… -4

 .2019املكتس بة ابتداء من فاحت يناير  .…………تطبق  -5

من املدونة  II-144و° 6 -واو -II-73و -ابء-II-63املواد تطبق أ حاكم  -6

أ عاله، عىل معليات تفويت  Iالعامة للرضائب كام مت تغيريها وتمتميها ابلبند 

 عقار أ و جزء من عقار يشغهل مالكه عىل وجه سكناه الرئيس ية، املنجزة 

 .2019ابتداء من فاحت يناير 

يداعه من فاحت يناير  ....... 86تطبق أ حاكم املادة  -7  .2019لإ

8- …………………………….. 

…………………………………….. 

V- دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية 

 .2019ابتداء من فاحت يناير  .…………تطبق أ حاكم املادتني  -1

 .2019ابتداء من فاحت يناير  …………………… -2

 .2019ة ابتداء من فاحت يناير .………………… -3

 .2019مبارشهتا ابتداء من فاحت يناير .……………………… -4

 .2019املكتس بة ابتداء من فاحت يناير  .…………تطبق  -5

من  II-144و° 6 -واو -II-73و -ابء-II-63املواد تطبق أ حاكم  -6

أ عاله، عىل  Iة العامة للرضائب كام مت تغيريها وتمتميها ابلبند املدون

معليات تفويت عقار أ و جزء من عقار يشغهل مالكه عىل وجه 

 .2019ابتداء من فاحت يناير   املنجزةسكناه الرئيس ية، 

يداعه من فاحت يناير  ....... 86تطبق أ حاكم املادة  -7  .2019لإ

8- …………………………….. 

…………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

مراعاة مبدأ عدم 

 رجعية القوانين.
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 81 التعديل رقم :

  - V-: البند  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

V- دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية 

 .2019ابتداء من فاحت يناير  .…………تطبق أ حاكم املادتني  -1

 .2019ابتداء من فاحت يناير  …………………… -2

 .2019ة ابتداء من فاحت يناير .………………… -3

 .2019مبارشهتا ابتداء من فاحت يناير .……………………… -4

 .2019املكتس بة ابتداء من فاحت يناير  .…………تطبق  -5

 .2019ابتداء من فاحت يناير  ..................تطبق أ حاكم  -6

يداعه من ف ....... 86تطبق أ حاكم املادة  -7  .2019احت يناير لإ

املكررة أ ربع مرات من املدونة العامة  125تطبق أ حاكم املادة  -8

حداهثا مبوجب البند أ عاله، عىل معليات بناء  IIللرضائب كام مت اإ

السكن الشخيص اذلي سلمت يف شأ نه رخصة البناء ابتداء من 

 .2019فاحت  يناير 

تظل مقتضيات القسم الرابع من الكتاب الثالث من 

 IVة العامة للضرائب، المنسوخة بموجب البند المدون

 دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية

 .2019ابتداء من فاحت يناير  .…………تطبق أ حاكم املادتني  -1

 .2019ابتداء من فاحت يناير  …………………… -2

 .2019ة ابتداء من فاحت يناير .………………… -3

 .2019مبارشهتا ابتداء من فاحت يناير .……………………… -4

 .2019املكتس بة ابتداء من فاحت يناير  .…………تطبق  -5

 .2019ابتداء من فاحت يناير  ..................تطبق أ حاكم  -6

يداعه من ف ....... 86تطبق أ حاكم املادة  -7  .2019احت يناير لإ

املكررة أ ربع مرات من املدونة العامة  125تطبق أ حاكم املادة  -8

أ عاله، عىل معليات  IIللرضائب كام مت اإحداهثا مبوجب البند

بناء السكن الشخيص اذلي سلمت يف شأ نه رخصة البناء 

 .2019ابتداء من فاحت  يناير 
تظل مقتضيات القسم الرابع من الكتاب الثالث من المدونة العامة 

أعاله، سارية المفعول بالنسبة  IVللضرائب، المنسوخة بموجب البند 

 

 

 

 

القاضي بحذف  أعاله للمالءمة مع التعديل

، بهدف المكررة أربع مرات 125المادة 

اإلبقاء على نظام المساهمة االجتماعية 

للتضامن المطبق حاليا على ما يسلمه 

ي صالشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخ

كما هو منصوص عليه في أحكام القسم الرابع 

من الكتاب الثالث من المدونة العامة للضرائب 

 (.279إلى  274)المواد من 
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أعاله، سارية المفعول بالنسبة لعمليات بناء السكن 

الشخصي الذي سلمت في شأنه رخصة البناء قبل 

 .2019فاتح يناير 

 II..............................................أ ( تطبق أ حاكم املواد  -9

 .2019.............أ عاله عىل العقود املربمة ابتداء من فاحت يناير 

 .2020......ابتادء من فاحت يناير  -10
 .............)الباقي بدون تغيير(   

 

لعمليات بناء السكن الشخصي الذي سلمت في شأنه رخصة البناء قبل 

 .2019فاتح يناير 

لعقود املربمة أ عاله عىل اII.......................أ ( تطبق أ حاكم املواد  -9

 .2019ابتداء من فاحت يناير 

 .2020......ابتادء من فاحت يناير  -10
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 82 التعديل رقم :

  8المادة 
 إلغاء بعض الديون المستحقة للدولة

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

I.- من  2الديون المستحقة لفائدة الدولة المشار إليها في المادة  تلغى

بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية التي يساوي  15.97القانون رقم 

درهم والموضوعة قيد  (50.000)أو يقل مبلغها عن خمسين ألف 

 .2000التحصيل قبل فاتح يناير 

II.-  من  2تلغى الديون المستحقة لفائدة الدولة المشار إليها في المادة

بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الموضوعة  15.97القانون رقم 

والتي بوشر بشأنها تحصيل جزئي  2000قيد التحصيل قبل فاتح يناير 

نتج عنه مبلغ متبقى غير مؤدى يساوي أو يقل عن خمسين ألف 

 .درهم (50.000)

III.-  تلغى كذلك الغرامات والذعائر والزيادات وفوائد التأخير

 ومصاريف التحصيل المرتبطة بالديون المشار إليها أعاله.

IV.- طبق تلقائيا اإللغاءات المشار إليها أعاله من طرف محاسب ت

 الخزينة المختص دون تقديم طلب المدينين المعنيين.

V.-  31ظلت غير مستخلصة إلى غاية تعتبر الديون المعنية تلك التي 

 .2018ديسمبر 

I.- والجهات  المستحقة لفائدة الدولة العمومية الديون تلغى

 2المشار إليها في المادة والعماالت واألقاليم والجماعات 

بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية التي يساوي أو يقل  15.97من القانون رقم 

رهم والموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير د (50.000)مبلغها عن خمسين ألف 

2000. 

II.-  والجهات والعماالت واألقاليم المستحقة لفائدة الدولة  العموميةتلغى الديون

بمثابة مدونة تحصيل  15.97من القانون رقم  2المشار إليها في المادة والجماعات 

والتي بوشر بشأنها  2000الديون العمومية الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير 

تحصيل جزئي نتج عنه مبلغ متبقى غير مؤدى يساوي أو يقل عن خمسين ألف 

 درهم. (50.000)

III.-  تلغى كذلك الغرامات والذعائر والزيادات وفوائد التأخير ومصاريف التحصيل

 المرتبطة بالديون المشار إليها أعاله.

IV.- من طرف محاسب الخزينة المختص  تطبق تلقائيا اإللغاءات المشار إليها أعاله

 دون تقديم طلب المدينين المعنيين.

V.-  ديسمبر  31تعتبر الديون المعنية تلك التي ظلت غير مستخلصة إلى غاية

2018. 

 

 

 

التنصيص على الديون 

العمومية المستحقة للدولة 

 وللجماعات الترابية. 
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 83 التعديل رقم :

 المكررة 9المادة  إحداث 

 تبرير التعديل التعديل المقترح جديدة مادة

 المكررة: 9إحداث المادة  

 التشطيب على تعفى عمليات 

الرسمية العقارية التي الرهون 

 مائتين وخمسونالتتجاوز قيمتها  

المسندة  ( درهم250.000ألف )

قبل الفالحين من وجيبات من 

 المحافظة العقارية.

 

ار بها العمل والتي تروم إعفاء صغفي إطار التدابير التشريعية الجاري 

الفالحين من بعض األعباء المالية التي تثقل كاهلهم، وقياسا على عدم 

درهم  لشكلية الرسمية، فإننا  250.000إخضاع عقودهم التي تقل عن 

نقترح عدم إخضاعهم كذلك لوجيبات افتكاك الرهن الذي ال يتجاوز 

يما إذا علمنا أن درهم؛ والس 250.000مبلغ الدين المضمون ب 

 500درهم إلى  150وجيبات رفع اليد عن الرهن قد تم رفعها من 

 درهم عن كل تشطيب مما يشكل عبًء إضافيا على صغار الفالحين.
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 84 التعديل رقم :

 10المادة 

 تخصيص حصيلة التفويت

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

من  11، أحكام المادة 2019تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 

، الصادر بتنفيذه الظهير 2008للسنة المالية  38.07قانون المالية رقم 

 27) 1428من ذي الحجة  16بتاريخ  1.07.211الشريف رقم 

من قانون المالية رقم  11، كما تم نسخها وتعويضها بالمادة (2007ديسمبر

من قانون المالية رقم  9وتغييرها بالمادة  2011للسنة المالية  43.10

 :2015للسنة المالية  100.14

تدفع.....................................................لهذا -.11المادة 

 الصندوق.

توزع هذه الحصيلة تزامنا مع استيفائها من لدن بنك المغرب مناصفة بين 

ية وصندوق الحسن الثاني للتنم (لحساب الجاري بالخزينةا)الميزانية العامة 

 االقتصادية واالجتماعية.

من قانون  11، أحكام المادة 2019تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 

، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2008للسنة المالية  38.07المالية رقم 

، كما تم (2007ديسمبر 27) 1428من ذي الحجة  16بتاريخ  1.07.211

 2011للسنة المالية  43.10من قانون المالية رقم  11نسخها وتعويضها بالمادة 

 :2015للسنة المالية  100.14من قانون المالية رقم  9وتغييرها بالمادة 

 تدفع.................................................لهذا الصندوق.-.11المادة 

الحصيلة تزامنا مع استيفائها من لدن بنك المغرب مناصفة بين توزع هذه 

وصندوق  صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية

 .التنمية الصناعية واالستثمارات

 

 

 

اإلبقاء على تخصيص 

من حصيلة تحويل  50%

المنشآت العامة إلى 

القطاع الخاص لصندوق 

التنمية الصناعية 

 واالستثمارت. 

 

 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

579 
 

 85 التعديل رقم :

 11المادة 

 مدونة تحصيل الديون العمومية

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 23، أحكام المادتين 2019تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 

بمثابة مدونة تحصيل الديون  15.97من القانون رقم  138و (الفقرة األولى)

من  28الصادر في  1.00.175العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 :، كما وقع تغييره وتتميمه(2000ماي  3 ) 1421محرم 

تخضع أوامر المداخيل المتعلقة  بالديون المشار  -)الفقرة األولى( . 23المادة 

أعاله والتي ال تترتب عنها جزاءات عند التأخير في األداء،  2ادة إليها في الم

 سنويا. %6لزيادة بنسبة 

 تتقادم.......................: -.138المادة 

 فيما يخص الغرامات..............................بمضي:

 ( ابلنس بة للعقوابت اجلنائية؛15مخسة عرش س نة )  -

 ابت اجلنحية؛( ابلنس بة للعقو4أ ربع س نوات ) -

 ( ابلنس بة للعقوابت عن اخملالفات.1س نة ) -
 (.15فيما يخص المصاريف...................................سنة ) 

، أحكام المادتين 2019تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 

بمثابة مدونة تحصيل  15.97من القانون رقم  138و (الفقرة األولى) 23

الصادر  1.00.175رقم  الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

 :، كما وقع تغييره وتتميمه(2000ماي  3 ) 1421من محرم  28في 

تخضع أوامر المداخيل المتعلقة  بالديون  -)الفقرة األولى( . 23المادة 

أعاله والتي ال تترتب عنها جزاءات عند التأخير  2المشار إليها في المادة 

 سنويا. %6في األداء، لزيادة بنسبة 

 تتقادم.......................: -.138 المادة

 فيما يخص الغرامات..............................بمضي:

 ( ابلنس بة للعقوابت اجلنائية؛15مخسة عرش س نة )  -

 ( ابلنس بة للعقوابت اجلنحية؛4أ ربع س نوات ) -

 ( ابلنس بة للعقوابت عن اخملالفات.1س نة ) -
 (.15.............سنة ) فيما يخص المصاريف......................
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وتسري آجال التقادم المنصوص عليها أعاله ابتداء من استنفاد قرار اإلدانة 

 طرق الطعن العادية.

 ينقطع..............................................................المملكة.

حيازة من وتسري آجال التقادم المنصوص عليها أعاله ابتداء 

 .كم لقوة الشيء المقضي بهحال

 ينقطع..............................................................المملكة.

 .لتدقيق الصياغة
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 86 التعديل رقم :

 المكررة 17المادة إحداث 

 إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية  يسمى"صندوق الطرق غير المصنفة"

 التعليل التعديل المقترح 

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بإصالح الطرق غير المصنفة، يحدث ابتداء  

، حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى " صندوق الطرق غير المصنفة" 2019من فاتح يناير 

ليمية قيكون رؤساء المجالس اإلويكون وزير الداخلية هو اآلمر بقبض موارده وصرف نفقاته، كما 

 صرف مساعدين.آمرين بال

 يتضمن هذا الحساب :

 في الجانب الدائن :

من احلصة املرصدة للجامعات احمللية من حصيةل الرضيبة عىل القمية  5% -

بفرض  85.30من القانون رمق  65املضافة، حس امب مت تعريفها ابلفصل 

 1.85.347الرضيبة عىل القمية املضافة الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 

 (19858ديسمرب  20)  1406ربيع الآخر  7بتارخي 

 املرصدة للجهات من الرضيبة عىل الرشاكت؛من حصيةل احلصة  3% -

 

 

 

 

 

 والمحافظة على حمايةلل

المشاريع المنجزة في إطار 

برنامج تقليص الفوارق 

المجالية في العالم القروي 

والمناطق الجبلية والتي 
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ليه يف املادة  3% - من املساهامت من املزيانية العامة لدلوةل كام هو مشار اإ

 املتعلق ابجلهات؛ 111.14من القانون التنظميي رمق  188

من حصيةل الرضيبة اخلصوصية الس نوية عىل املركبات املنصوص  15% -

 ( من املدونة العامة للرضائب؛-جمي–و   -ابء-I) 262علهيا يف املادة 

من حصيةل الرضيبة الإضافية املفروضة عىل تسجيل العرابت  15% -

 ،1989لس نة  21.88من قانون املالية رمق  22ذات احملرك مبوجب املادة 

من حصيةل ال اتوى املرتبة عىل الاحتالل املؤقت ملكل ادلوةل  10% -

 الطريق العام واس تخراج مواد البناء منه ؛

 14من حصيةل الرمس املفروض عىل الرمال احملدث مبوجب املادة   20% -

 ؛2013للس نة املالية  115.12من قانون املالية رمق 

 املبالغ املدفوعة من املزيانية العامة. -

 في الجانب المدين:

ق الطرشبكة إصالح المترتبة على النفقات أ(        

 وإصالحها وتعهدها واستغاللها؛ غير المصنفة

ب( بناء وتهيئة الطرق غير المصنفة والمنشآت        

 الفنية الخاصة بها؛

مليار  34يتعدى مبلغها 

 درهم .
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ج( النفقات المتعلقة بالدراسات المرتبطة بالطرق       

 والمنشآت غير المصنفة؛

د( المبالغ المدفوعة لشركات التنمية الخاصة       

 بالعماالت واألقاليم المتخصصة في إصالح الطرق؛

المبالغ المقبوضة بغير حق ه( المرجعات من       

 المدرجة في الحساب.
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 87 التعديل رقم :

 المكررة مرتين 17المادة إحداث 

 إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية  يسمى"صندوق المساعدة الطبية )راميد("

 التعليل التعديل المقترح 

صندوق المساعدة ، حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى " 2019يحدث ابتداء من فاتح يناير  

 .هو اآلمر بقبض موارده وصرف نفقاته المكلف بالماليةوزير ال" ويكون الطبية )راميد(

 هذا الحساب :يتضمن 

 في الجانب الدائن :

من حصيلة المساهمة االجتماعية للتضامن   % 50 -

المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد 

من  274للسكن الشخصي المنصوص عليها في المادة 

 المدونة العامة للضرائب؛

من المبلغ المحصل من الضريبة الداخلية   5,4% -

على االستهالك المشار إليها في الجدول "ط" من المادة 

 

 

 

 

 

 

 

تطبيقا لمالحظات المجلس 

األعلى للحسابات وللتمكن 

من توزيع موارد صندوق 
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 1.77.340من الظهير الشريف بمثابة قانون  9

 (؛1977أكتوبر  9) 1397من شوال  25الصادر في 

المبالغ المتحصلة من استرجاع إعانات دعم مادة  -

 السكر،

 العمومية؛مساهمات المؤسسات والمقاوالت  -

الموارد األخرى الممكن رصدها لفائدة الصندوق  -

بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها 

 العمل؛

 الهبات والوصايا؛ -

 الموارد المختلفة؛ -

 حصيلة بيع المواد الصيدلية؛ -

 حصيلة بيع العتاد الطبي وعتاد االستغالل؛ -

دعم التماسك االجتماعي 

 بالشكل األمثل.
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الجماعات المساهمة السنوية المدفوعة من طرف  -

 برسم نظام المساعدة الطبية؛

المساهمة الجزئية السنوية المدفوعة من طرف  -

 المستفيدين من نظام المساعدة الطبية.

 في الجانب المدين:

المبالغ المدفوعة للوكالة الوطنية للتأمين   -

 الصحي؛

 المبالغ المدفوعة للمراكز االستشفائية الجامعية؛  -

تسديدات والتخفيضات النفقات المتعلقة بال -

 واإلرجاعات الضريبية.
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 88 التعديل رقم :

 18المادة 

 ت"واالستثماراتغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى"صندوق التنمية الصناعية 
 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

من  29، أحكام المادة 2019تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 

، الصادر بتنفيذه 2000 -1999للسنة المالية  26.99قانون المالية رقم 

 30)  1420من ربيع األول  16بتاريخ  1.99.184الظهير الشريف رقم 

 ( كما وقع تغييرها وتتميمها:1999يونيو 

 -.I-.29المادة

 رغبة....................................................واالستثمارات.

 .يعين..............................................................العمل

II.- :يتضمن هذا الحساب 

 في الجانب الدائن:

 املبالغ...............العامة؛ -1

 املبالغ اليت يدفعها الرشاكء.......................الاستامثرات؛ -2

 املبالغ....................................املقدم للقطاع اخلاص؛ -3

 لك املوارد.......................................اتفايق؛ -4

 املوارد........؛ -5

 الوصااي..................و  -6

من قانون  29، أحكام المادة 2019تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير  

، الصادر بتنفيذه الظهير 2000 -1999للسنة المالية  26.99المالية رقم 

( 1999يونيو  30)  1420من ربيع األول  16بتاريخ  1.99.184الشريف رقم 

 كما وقع تغييرها وتتميمها:

 -.I-.29المادة

 رغبة....................................................واالستثمارات.

 .يعين..............................................................العمل

II.- :يتضمن هذا الحساب 

 في الجانب الدائن:

 املبالغ...............العامة؛ -1

 ........الاستامثرات؛املبالغ اليت يدفعها الرشاكء............... -2

من حصيةل تفويت املساهامت واملؤسسات كام هو  50% -3

 43.10من قانون املالية رمق  11منصوص عليه يف املادة 

 كام مت تغيريها. 2011للس نة املالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للمالءمة مع التعديل 

 10المقترح في المادة 

 أعاله.
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 في الجانب المدين:

نعاش الاستامثرات املتعلقة ب : -1  نفقات اإ

 رشاء ال رض الالزمة لإجناز الاستامثر؛ -

جناز البنية التحتية اخلارجية؛ -  اإ

 التكوين املهين؛ -

نعاش الاستامثر. -  مجيع النفقات ال خرى املتعلقة ابإ

ملوجه ا املساهامت يف شلك حصص املشاركة يف رأ س املال -2

طار اتفايق، ذو صةل مع دلمع الاستامث ر، يف اإ

 الاسرتاتيجيات القطاعية واملشاريع اجلهوية.

النفقات املتعلقة مبختلف مشاريع خمطط ترسيع التمنية  -3

 ؛2020-2014الصناعية 

4- ....................... 

 )الباقي بدون تغيير(    

 املبالغ....................................املقدم للقطاع اخلاص؛ -4

 ..........اتفايق؛لك املوارد............................. -5

 املوارد........؛ -6

 .................و الوصااي. -7

 في الجانب المدين:

نعاش الاستامثرات املتعلقة ب : -1  نفقات اإ

 رشاء ال رض الالزمة لإجناز الاستامثر؛ -

جناز البنية التحتية اخلارجية؛ -  اإ

 التكوين املهين؛ -

نعاش الاستامثر. -  مجيع النفقات ال خرى املتعلقة ابإ

وجه امل املساهامت يف شلك حصص املشاركة يف رأ س املال  -2

طار اتفايق، ذو صةل مع الاسرتاتيجيات  دلمع الاستامثر، يف اإ

 القطاعية واملشاريع اجلهوية.

عية النفقات املتعلقة مبختلف مشاريع خمطط ترسيع التمنية الصنا -3

 ؛2014-2020
4- ................................ 

 ير( )الباقي بدون تغي   
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 89 التعديل رقم :

 المكررة 28المادة إحداث 

 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى"صندوق التنمية الفالحية"

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي

من قانون المالية  33 ، أحكام المادة2019على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير  تتمم 

من  18بتاريخ  1.85.353الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  33.85رقم  1986لسنة 

 ( كما تم تتميمها.1985ديسمبر  31) 1406ربيع اآلخر 

 حسابات...........................رغبة في التمكن من ضبط  -I -.33المادة 

 يتضمن هذا الحساب :

 في الجانب الدائن:

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

 في الجانب المدين:

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

 النفقات الالزمة :

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

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

 

 

 

 

 

 

 

العمليات التي  تحويل

كانت مدرجة ضمن 

نفقات 

صندوق"محاربة آثار 
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 :على  النفقات المترتبة

 ؛فتح أ وراش التشغيل وال شغال -

 الزتويد ابملاء الصاحل للرشب؛ -

 احلفاظ عىل املاش ية؛ -

 حماربة ال مراض اليت يتسبب فهيا املاء؛ -

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

الجفاف" المحذوف 

بموجب مقتضيات هذا 

 القانون المالي.
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 90 التعديل رقم :

 المكررة مرتين 28المادة إحداث 

 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى "مكافحة آثار الكوارث الطبيعية"

 التعليل المقترحالتعديل  النص األصلي

المكررة من  16المادة  ، أحكام2019على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير  تتمم 

، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2009للسنة المالية  40.08قانون المالية رقم 

 ( :2008ديسمبر  30) 1430محرم  2بتاريخ  1.08.147

 

    : المكررة 16المادة 

I.- ............................. 

II.- : يتضمن هذا الحساب 

 في الجانب الدائن :

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

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

 في الجانب الدائن :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفس التبرير السابق
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 النفقات ......................... -

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

آاثر الكوارث الطبيعية؛ -  النفقات اليت حتمتها الرضورة ملاكحفة أ

المتحتمة في فترات النفقات  وكذلك

 : الجفاف فيما يتعلق ب

 ؛فتح أ وراش التشغيل وال شغال -

 الزتويد ابملاء الصاحل للرشب؛ -

 احلفاظ عىل املاش ية؛ -

 اليت يتسبب فهيا املاء؛حماربة ال مراض  -
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 91 التعديل رقم :

 المكررة 32المادة  إحداث

 حذف الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى " الحساب الخاص بالصيدلية المركزية"

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

، 2019يحذف ابتداء من فاتح يناير  

حساب المرصد ألمور خصوصية ال

" الحساب الخاص بالصيدلية المسمى

 .المركزية"

يدفع الرصيد الباقي المتوفر في 

الحساب المرصد ألمور خصوصية 

ديسمبر  31المذكور إلى غاية 

إلى الميزانية العامة ويدرج  2018

في المداخيل بالفصل 

 

 

 

نظرا لتضمنه لنفس 

اختصاصات الصندوق 

المتعلق و المقترح إحداثه

 بنظام التغطية الصحية.

 

 

 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

594 
 

المصلحة  1.1.0.0.0.13.000

 "موارد 70طبيعة المورد  8100

 متنوعة".
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 92 التعديل رقم :

 34المادة 

 إحداث مناصب مالية

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 .2019للسنة المالية منصبا ماليا برسم الميزانية العامة  25.458يتم إحداث 

منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات  25.208 -1

 التالية:

منصبا ماليا على مختلف الوزارات  250يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع -2

 أو المؤسسات.

عالوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول أعاله، يحدث، -3

الوطنية والتكوين المهني ، لدى وزارة التربية 2019ابتداء من فاتح يناير 

منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية  700والتعليم العالي والبحث العلمي، 

الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق 

المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية 

 الجاري بها العمل.

نفس التاريخ المناصب المالية التي يشغلها المعنيون وتحذف ابتداء من 

 باألمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون إليها.

منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية  25.458يتم إحداث 

2019.  

 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:   -1 

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

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

منصبا ماليا على مختلف الوزارات  350يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع -2

منها لفائدة وزارة الشؤون الخارجية  100وتخصص  أو المؤسسات

  .والتعاون الدولي

المحدثة بموجب الجدول أعاله، يحدث، عالوة على المناصب المالية -3

، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 2019ابتداء من فاتح يناير 

منصبا ماليا تخصص لتسوية  700والتعليم العالي والبحث العلمي، 

وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن 

 ليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوصطريق المباراة، بصفة أستاذ التع

 التنظيمية الجاري بها العمل.

 التي ينتمون إليها. .............................وتحذف ابتداء من 

 

 

 

 

 

 

لتعزيز الدبلوماسية 

الرسمية، وخصوصا مع 

عودة المغرب إلى 

عضوية االتحاد 

 اإلفريقي.
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 93 التعديل رقم :

 34المادة 

 ماليةإحداث مناصب 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 .2019منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية  25.458يتم إحداث 

منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات  25.208 -2

 التالية:

منصبا ماليا على مختلف الوزارات  250يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع -2

 أو المؤسسات.

عالوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول أعاله، يحدث، -3

، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 2019ابتداء من فاتح يناير 

منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية  700والتعليم العالي والبحث العلمي، 

ق يالموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طر

المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية 

 الجاري بها العمل.

وتحذف ابتداء من نفس التاريخ المناصب المالية التي يشغلها المعنيون 

 باألمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون إليها.

العامة للسنة المالية  منصبا ماليا برسم الميزانية 25.458يتم إحداث 

2019.  

 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:   -1 

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

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

تخصص وجوبا في الوزارات، التي ال تشترط القدرة البدنية لفائدة  -

المتعلق  97.13األشخاص في وضعية إعاقة حسب مدلول القانون رقم 

بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الصادر بتنفيذ 

أبريل  27) 1437من رجب  19بتاريخ  1.16.52الظهير الشريف رقم 

( النسبة المئوية المحددة لفائدتهم بمقتضى النصوص التشريعية 2016

 ري بها العمل.والتنظيمية الجا

بمكن تنظيم مباريات مشتركة بين الوزارات أو المؤسسات أو مباريات  -

 مشتركة أو خاصة باألشخاص في وضعية إعاقة.

وتخصص  المؤسساتو..............يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع -2

  .منها لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة 200

 

 

 

 

 

 

 

الكوتا المخصصة  تفعيل

لفائدة األشخاص في 

والمحددة  وضعية إعاقة
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أو المؤسسات أو مباريات  يمكن تنظيم مباريات مشتركة بين الوزارات -

 مشتركة أو خاصة باألشخاص في وضعية إعاقة.

عالوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول أعاله، يحدث، -3

، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 2019ابتداء من فاتح يناير 

منصبا ماليا تخصص لتسوية  700والتعليم العالي والبحث العلمي، 

عية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن وض

طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص 

 التنظيمية الجاري بها العمل.

وتحذف ابتداء من نفس التاريخ المناصب المالية التي يشغلها المعنيون 

 ت التي ينتمون إليها.باألمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسا

من إجمالي  %7في 

المناصب التي يتم 

إحداثها. بهدف النهوض 

بوضعية هذه الفئة من 

 المواطنين.
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 94 التعديل رقم :

 المكررة 34المادة إحداث 

 حذف المناصب الشاغرة

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

، أحكام الفقرة الثالثة من 2019تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير  

 .......................وتتميمها: 8.96من القانون المالي رقم  43المادة 

 وال تطبق............................. -(.3)الفقرة  43المادة 

 العدل والتعليم والصحة قطاعات...........وموظفي .........................

وكذا موظفي المديرية العامة لألمن الوطني وموظفي المديرية العامة 

لمراقبة التراب الوطني وموظفي المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة 

 اإلدماج وموظفي المديرية العامة للوقاية المدنية.

 

 

 

 

 

 

الشاغرة في اقتراح عدم حذف المناصب 

قطاعي الصحة والتعليم بالنظر إلى حجم 

 الخصاص المسجل.
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 95 التعديل رقم :

 35المادة 

 ترشيد استعمال المناصب المالية التي أصبحت شاغرة خالل السنة المالية

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

من قانون  22، أحكام المادة 2019تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 

، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2014للسنة المالية  110.13المالية رقم 

(، كما وقع 2013ديسمبر  30) 1435من صفر  26بتاريخ  1.13.115

 تغييرها وتتميمها:

 تستعمل........................... القضائية. –. 22المادة 

 المذكورة أعاله. 48.09رقم تطبق.........................ال 

اإلدماج  .........................وإعادةكذلك.............................. تطبق ال

 والمناصب المالية الخاصة بموظفي المديرية العامة للوقاية المدنية.
 

من  22م المادة ، أحكا2019تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 

، الصادر بتنفيذه الظهير 2014للسنة المالية  110.13قانون المالية رقم 

ديسمبر  30) 1435من صفر  26بتاريخ  1.13.115الشريف رقم 

 (، كما وقع تغييرها وتتميمها:2013

 تستعمل........................... القضائية. –. 22المادة 

 المذكورة أعاله. 48.09رقم تطبق.........................ال 

 ...........................وإعادةكذلك............................ تطبق ال

 والمناصب المالية الخاصة بموظفي المديرية العامة للوقاية المدنيةاإلدماج 

 .وقطاعي الصحة والتعليم

 

 

 

 

 

 

دعم قطاعي الصحة 

لموارد والتعليم با

 البشرية.

 

 

 

 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

600 
 

 96 التعديل رقم :

 المكررة 52المادة إحداث 

 ضمان الدولة لديون الجماعات المحلية

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 
يجب على الحكومة أن تقوم بإخبار 

لجنتي المالية بالبرلمان بكافة عمليات 

االقتراضات المضمونة من طرف 

 الدولة لفائدة الجماعات الترابية. 

 

تعزيزا للرقابة 

 .البرلمانية
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 التعديالت املقدمة من طرف 

 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
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 1التعديل رقم: 

 3المادة 

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي
ال يمكن تغيير التصريحات بعد تسجيلها  -1: 78الفصل 

وتثبت صحة أو عدم صحة المعلومات المضمنة في 

 .التصريحات بناء على ما تم التصريح به.

غير أنه يجوز للمصرحين، بإذن من اإلدارة أن  - 2

يقوموا، دون أداء غرامة، بتعديل البيانات التي تتضمنها 

تصاريحهم، وذلك قبل تسليم رفع اليد عن البضائع، 

وشريطة أن ال تكون اإلدارة قد الحظت عدم صحة 

العناصر الواردة في التصريح أو ال تكون قد أخبرت 

 قيام بفحص البضائع.المصرح بنيتها في ال

يمكن أن يعفى المصرح جزئيا أو كليا من العقوبات  -3

المالية المنصوص عليها في هذه المدونة، إذا قام 

( يوما ابتداء من 30بطريقة إرادية، داخل أجل ثالثين )

تاريخ تسليم رفع اليد، بالكشف عن البيانات غير 

 ، شريطة أال تكونالصحيحة التي الحظها في التصريح

 .اإلدارة قد أخبرته بأنه سيخضع للمراقبة أو التفتيش

 .تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا البند

                                                                                                                                                               

ال يمكن تغيير التصريحات بعد تسجيلها  -1: 78الفصل 

وتثبت صحة أو عدم صحة المعلومات المضمنة في 

 .التصريحات بناء على ما تم التصريح به.

غير أنه يجوز للمصرحين، بإذن من اإلدارة أن  - 2

يقوموا، دون أداء غرامة، بتعديل البيانات التي تتضمنها 

ع، عن البضائتصاريحهم، وذلك قبل تسليم رفع اليد 

وشريطة أن ال تكون اإلدارة قد الحظت عدم صحة 

العناصر الواردة في التصريح أو ال تكون قد أخبرت 

 المصرح بنيتها في القيام بفحص البضائع.

يمكن أن يعفى المصرح جزئيا أو كليا من العقوبات  -3

المالية المنصوص عليها في هذه المدونة، إذا قام 

( يوما ابتداء من 30جل ثالثين )بطريقة إرادية، داخل أ

تاريخ تسليم رفع اليد، بالكشف عن البيانات غير 

ون شريطة أال تك ،الصحيحة التي الحظها في التصريح

 .اإلدارة قد أخبرته بأنه سيخضع للمراقبة أو التفتيش

 .تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا البند

 ) فيه تغيير ال الباقي (

 
 تشجيع المصرحينيهدف التعديل إلى 

الذين يكتشفون أخطاء في التصاريح 
التي أدلوا بها في وقت سابق بالقيام 
بطريقة إرادية بالكشف عن البيانات 
غير الصحيحة التي الحظوها. وال 
يجب ربط ذلك بكون اإلدارة أخبرتهم 
من عدمه بأنهم سيخضعون للمراقبة 

 أو التفتيش.
فإذا كانت الغاية هي الكشف عن 

ء وعن البيانات غير الصحيحة األخطا
بشكل إرادي، فال داعي بربط ذلك 
باإلخبار للخضوع للمراقبة والتفتيش 

 من عدمه.
كما يجب أن يستفيد الجميع من أجل 

 يوما. 30
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 2التعديل رقم: 

 3المادة 
 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

تستورد .............. من الضرائب  - 1: 164الفصل 

 :والرسوم

 .البضائع (أ

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

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

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

 .......................................  )ق   

ك( المعدات في األرض ومعدات التدريب والوثائق،    

، الواجب استعمالها المحددة الئحتها بنص تنظيمي

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

 ....................................التي تستغلها؛

ئحتها المحددة الل( الوثائق والمعدات في األرض،    

باستثناء المعدات الالزمة  بنص تنظيمي،

 ...................................... المطارات الدولية

تحدد عند االقتضاء ................... شروط تطبيق  -2

 .هذا الفصل

 

تستورد .............. من الضرائب  - 1: 164الفصل 

 :والرسوم

 .البضائع (ب

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

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

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

 .......................................  )ق   

ك( المعدات في األرض ومعدات التدريب والوثائق،    

الواجب استعمالها  ،ا بنص تنظيميالمحددة الئحته

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

 ............................. التي تستغلها؛

المحددة الئحتها ل( الوثائق والمعدات في األرض،    

باستثناء المعدات الالزمة  ،بنص تنظيمي

 ...................................... المطارات الدولية

االقتضاء ................... شروط تطبيق تحدد عند  -2

 .هذا الفصل

 

 ) فيه تغيير ال الباقي (

 
إن تحديد لوائح الوثائق والمعدات 
بجميع أصنافها التي تخضع لإلعفاء 
من للرسوم الجمركية وغيرها من 
الضرائب والرسوم من اختصاص 
المشرع، لذلك نرى أنه من 
الضروري إما إبقاء الوضع على ما 

عليه أو تحديد هذه القوائم في هو 
مدونة الجمارك والضرائب غير 

 المباشرة من خالل قانون المالية.
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 3التعديل رقم: 

 3المادة 
 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي
وبمعزل عن  3تستورد خالفا ألحكام الفصل  - 1: 164الفصل 

أعاله، مع اإلعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها  5الفصل أحكام 

 :من الضرائب والرسوم

 .البضائع (أ

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

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

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

الكهربائي والسيارات المعدة  ذات المحركع( الكراسي   

خصيصا لألشخاص في وضعية إعاقة حسب مدلول القانون 

المتعلق بحماية حقوق األشخاص في وضعية  97.13اإلطار رقم 

إعاقة والنهوض بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (؛2016أبريل  27) 1437من رجب  19بتاريخ  1.16.52

 

وبمعزل عن  3ألحكام الفصل  تستورد خالفا - 1: 164الفصل 

أعاله، مع اإلعفاء من الرسوم الجمركية  5أحكام الفصل 

 :وغيرها من الضرائب والرسوم

 .البضائع (ب

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

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

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

والسيارات المعدة  لكهربائيا ذات المحركع( الكراسي      

خصيصا لألشخاص في وضعية إعاقة حسب مدلول القانون 

المتعلق بحماية حقوق األشخاص في وضعية  97.13اإلطار رقم 

إعاقة والنهوض بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (؛2016أبريل  27) 1437من رجب  19بتاريخ  1.16.52

 
 ) فيه تغيير ال الباقي (

 
الغاية من التعديل هو تمكين جميع 
األشخاص في وضعية إعاقة الذين 

 دون امتياز –يقتنون كراسي متحركة 
وال تمييز بين ما هو ذو محرك وما هو 

اإلعفاء من الرسوم من  –غير ذلك 
الضرائب الجمركية وغيرها من 

م. خاصة وأن الكراسي والرسو
المتحركة يتم استيرادها كليا وأن 
المعوزين هم من يستعمل أكثر 

 الكراسي التي ليس لها محرك.
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 4التعديل رقم: 

 3المادة 

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي
من رسم االستيراد  تستفيد -1: المكرر 164الفصل 

   2,5%بنسبة  األدنى

 5وبمعزل عن أحكام الفصل  3خالفا ألحكام الفصل 

 أعاله:

أ( أسماك المورة وطعم، الشباك وآليات الصيد    

 ؛المحددة الئحتها بنص تنظيمي، البحري

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

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

 خ( المعدات ...............................  

 ............................. بنص تنظيمي؛

د( المعدات والمواد المخصصة للسقي وإقامة    

 ؛المحددة الئحتها بنص تنظيمي، المصاري

ياه المذ( معدات الحفر والسبر المخصصة للبحث عن    

 ؛المحددة الئحتها بنص تنظيميالجوفية واستغاللها، 

 ش( المنتجات المصنفة في البنود التعريفية أرقام   

 

تستفيد من رسم االستيراد  -1: المكرر 164الفصل 

   2,5%بنسبة  األدنى

 5وبمعزل عن أحكام الفصل  3خالفا ألحكام الفصل 

 أعاله:

وآليات الصيد أ( أسماك المورة وطعم، الشباك    

 ؛المحددة الئحتها بنص تنظيمي، البحري

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

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

 خ( المعدات ...............................  

 ............................. بنص تنظيمي؛

صصة للسقي وإقامة د( المعدات والمواد المخ   

 ؛المحددة الئحتها بنص تنظيمي، المصاري

ذ( معدات الحفر والسبر المخصصة للبحث عن    

المحددة الئحتها بنص المياه الجوفية واستغاللها، 

 ؛تنظيمي

 ش( المنتجات المصنفة في البنود التعريفية أرقام   

 ) فيه تغيير ال الباقي (

 
ند عنفس المالحظات التي تم تقديمها 

 .164تقديم التعديالت على الفصل 

المؤسسة التشريعية هي المخول لها 
 تحديد قائمة:

أسماك المورة وطعم،  -

 الشباك وآليات الصيد البحري؛

المعدات والمواد المخصصة  -

 للسقي وإقامة المصاري؛

معدات الحفر والسبر  -

المخصصة للبحث عن المياه 

 الجوفية واستغاللها.
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 5التعديل رقم: 

 3المادة 

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

تستفيد من رسم االستيراد  - 1 -. رالمكر 164الفصل 
وبمعزل  3خالفا ألحكام الفصل  % 2,5األدنى بنسبة 

 :أعاله 5عن أحكام الفصل 
 أ( أسماك المورة ................... الصيد البحري؛

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

................................................ 
 :ض( المواد والمعدات والسلع المستوردة من طرف

 العصبة الوطنية لمحاربة ............ المنوطة بها؛ -
................................................ 
................................................ 

 
تحدد عند االقتضاء بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا  -2

 .الفصل

تستفيد من رسم االستيراد  - 1 -. المكرر 164لفصل ا
وبمعزل  3خالفا ألحكام الفصل  % 2,5األدنى بنسبة 

 :أعاله 5عن أحكام الفصل 
  .... الصيد البحري؛أ( أسماك المورة ...............

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

................................................ 
 :ض( المواد والمعدات والسلع المستوردة من طرف

 العصبة الوطنية لمحاربة ............ المنوطة بها؛ -
................................................ 

................................................ 
 ؛لالعصبة المغربية لمحاربة داء الس -
تحدد عند االقتضاء بنص تنظيمي كيفيات  -2

 .تطبيق هذا الفصل

يعرف داء السل انتشارا واسعا في عدد من المدن 
المغربية وذلك بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم 

ومعها العصبة المغربية لمحاربة بها وزارة الصحة 
ر و . ونظرا للد1924داء السل التي تأسست سنة 

الكبير الذي تضطلع به هذه الجمعية إلى جانب وزارة 
الصحة، وبشراكة معها، ومع العديد من المؤسسات 
الوطنية والدولية في كشف وتتبع مرض السل بهدف 

كما تدعو إلى  2050القضاء عليه نهائيا بحلول سنة 
ذلك المنظمة العالمية للصحة، نرى أنه من 

م من رسستفادة الضروري تمكين هذه الجمعية من اال
 . االستيراد األدنى
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 6التعديل رقم: 

 4المادة 
 تعريفة الرسوم الجمركية

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 الرسم الجمركي المطبق على السكر

رسم االستيراد  المادة

 %األساسي ب 

رسم االستيراد 

 %اإلضافي ب 

السقف 
 الدرهم/الطن

 المقترح المطبق المقترح المطبق المقترح المطبق

سكر 

 محبب

42 55 124 135 4050 4500 

سكر 

على 

شكل 

قالب، 

قطع 

 وسبيكة

47 60 129 150 4450 5000 

 
 

 الرسم الجمركي المطبق على السكر

رسم االستيراد  المادة

 %األساسي ب 

رسم االستيراد 

 %اإلضافي ب 

 السقف الدرهم/الطن

 المقترح المطبق المقترح المطبق المقترح المطبق

 4050 4050 124 124 42 42 سكر محبب

سكر على 

شكل قالب، 

 قطع وسبيكة

47 47 129 129 4450 4450 

 

 
في انتظار 

اإلصالح 
الشمولي الذي 
وعدت به 
الحكومة على 
المقاصة )مادة 
السكر(، نرى 
أنه ال داعي 
إلجراء أي 
تغيير في الوقت 
الراهن على 
الرسوم المتعلقة 
بالسكر. لذلك 
نقترح اإلبقاء 
على نفس 

التعريفة 
الجمركية 

المطبقة حاليا 
 على هذه المادة.
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 7التعديل رقم: 

 5المادة 

 الضريبة الداخلية على االستهالك

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 -9الفصل 

 أ(الجدول 

 بيـان المنتجـــات
وحدة 

 التحصيل
المقادير 
 )بالدراهيم(

المياه الغازية أو غير الغازية  -( 1
والمياه المعدنية ومياه المائدة 
وغيرها معطرة كانت أو غير 
معطرة، الليمونادا المحضرة 

 بعصير الليمون الحامض:

ـ  1
 هيكتولتر

 حجم

  

أ( ـ المياه الغازية أو غير الغازية 
والمياه المعدنية ومياه المائدة 
وغيرها، المعطرة بإضافة نسبة 

( 10%أقل من عشرة في المائة )
من عصير الفواكه الصالحة 
لألكل أو ما يعادلها من العصير 

 المركز

  
  
  

  
  
  

محتوية على  ـ ـ   
 سكر..............

 30,00 كذلك

 20,00 كذلك غيرها.................... ...  ـ ـ   
المياه الغازية أو غير  -ب( 

ومياه الغازية والمياه المعدنية 
المائدة وغيرها المعطرة بإضافة 

( أو أكثر 10%عشرة في المائة )

  
  
  

  
  
  

 -9لفصل ا 

 أ(الجدول 

 بيـان المنتجـــات
وحدة 

 التحصيل
المقادير 
 )بالدراهيم(

المياه الغازية أو غير الغازية  -( 1
والمياه المعدنية ومياه المائدة 
وغيرها معطرة كانت أو غير 
معطرة، الليمونادا المحضرة 

 الحامض:بعصير الليمون 

ـ  1
 هيكتولتر

 حجم

  

أ( ـ المياه الغازية أو غير الغازية 
والمياه المعدنية ومياه المائدة 
وغيرها، المعطرة بإضافة نسبة 

( 10%من عشرة في المائة ) أقل
من عصير الفواكه الصالحة 
لألكل أو ما يعادلها من العصير 

 المركز

  
  
  

  
  
  

محتوية على  ـ ـ   
 سكر..............

 050.0 كذلك

 20,00 كذلك غيرها.................... ...  ـ ـ   
المياه الغازية أو غير  -ب( 

الغازية والمياه المعدنية ومياه 
المائدة وغيرها المعطرة بإضافة 

( أو أكثر 10%عشرة في المائة )

  
  
  

  
  
  

هذا التعديل إلى الرفع من يهدف 

مبالغ الرسوم المفروضة على 

المشروبات الغازية والمشروبات غير 

الغازية التي تحتوي على نسب عالية 

من السكر والمشروبات التي تحتوي 

، édulcorantsعلى مواد التحلية 

والمشروبات الطاقية من أجل الحد 

من مرض السكري والسمنة المفرطة 

لتي ارتفعت بشكل والأمراض الأخرى ا

مخيف ببلادنا خلال السنوات الأخيرة 

بسبب الاستعمال المفرط لهذه 

 المواد.  

فقذ توقفت مليا العديد من الدراسات 

والتحاليل أمام المخاطر الكبيرة التي 

يسببها استعمال مادة السكر 

والمشروبات الغازية والمشروبات 

الطاقية بالمغرب على صحة 

يرات التي المواطنين بسبب التغ

عرفها نمط الحياة ببلادنا.  فهذه 

الأمراض التي تتمثل أساسا في 
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من عصير الفواكه الصالحة 
لألكل أو ما يعادلها من العصير 

 المركز.................
محتوية على  ـ ـ   

 سكر.............
 10,00 كذلك

 7,00 كذلك غيرها........................ ـ ـ   
 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 
 

  

   
المياه الغازية أو غير الغازية  -ج( 

والمياه المعدنية ومياه المائدة 
 وغيرها غير المعطرة.

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

 هيكتولتر
 حجم

  
8,00 

 

من عصير الفواكه الصالحة 
لألكل أو ما يعادلها من العصير 

 المركز.................
محتوية على  ـ ـ   

 سكر.............
 30.00 كذلك

 7,00 كذلك غيرها........................ ـ ـ   
  الغازية أو غير المشروبات

 édulcorantsالغازية و
المحالة بإضافة نسبة أقل 

غ من السكر في كل  5من
 مل. 100

  
 
 
40 

  المشروبات التي تختوي على
édulcorants  بدون سكر

 والخفيف " ".

  
 
40 

  المشروبات الغازية أو غير
 édulcorantsالغازية و

غ أو  5المحالة بإضافة نسبة 
 100أكثر من السكر في كل 

 مل.

  
 
 
50 

 80  المشروبات الطاقية 
المياه الغازية أو غير الغازية  -ج( 

والمياه المعدنية ومياه المائدة 
 وغيرها غير المعطرة.

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

 هيكتولتر
 حجم

  
8,00 

 )الباقي ال تغيير فيه(

أمراض القلب والشرايين، داء 

السكري، الأمراض الصدرية الحادة 

 %78والسرطان تكون سببا في حدود 

 من الوفيات بالمغرب.

وبالتالي فإن الرفع من الرسوم سوف 

يؤدي إلى النقص في استهلاك هذه 

الذي سوف ينعكس المواد، الشيء 

إيجابا على نسبة انتشار الأمراض 

 المزمنة التي تسببها هذه المواد.
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 8التعديل رقم: 

 5المادة 

 الضريبة الداخلية على االستهالك

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

تحدد وفقا للجداول "أ" ـ "ت" ـ "ح" : 9الفصل 

"ط" بعده مبالغ الرسوم المفروضة على  –

البضائع والمصوغات المشار إليها في الفصل 

 الفصل:األول أعاله والمفصلة في هذا 

 أ(

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

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

ت( المكوس الداخلية على االستهالك 

 .المفروضة على بعض منتجات الطاقة والزفت

وحدة  بيان المنتجات

 التحصيل

المقادير 

 بالدرهم

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

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

 غازوال ......

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

 

 

 هيكتولتر 

 

 

242.20 

 

 

 –تحدد وفقا للجداول "أ" ـ "ت" ـ "ح" : 9الفصل 

"ط" بعده مبالغ الرسوم المفروضة على البضائع 

والمصوغات المشار إليها في الفصل األول أعاله 

 الفصل:والمفصلة في هذا 

 أ(

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

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

ت( المكوس الداخلية على االستهالك المفروضة 

 .على بعض منتجات الطاقة والزفت

وحدة  بيان المنتجات

 التحصيل

المقادير 

 بالدرهم

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

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

 غازوال ......

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

 

 

 هيكتولتر 

 

 

142.20 

 

 ) فيه تغيير ال )الباقي

أسعار المواد النفطية ببالدنا ارتفاعا كبيرا تعرف 
مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين. وقد زاد 

األمر استفحاال بعدما لم تعد هذه المواد مدعمة من 
 طرف صندوق المقاصة.

ومحاولة منا في تخفيف العبء على المواطنين، 
وتماشيا مع ما أسفرت عنه اشغال اللجنة 

االستطالعية المنتدبة من طرف لجنة المالية والتنمية 
االقتصادية بمجلس النواب من أجل الوقوف على 

حيثيات وأسباب ارتفاع أسعار المواد النفطية 
فطية ببالدنا، وبما أن الغازوال يعد من المواد الن

األكثر استعماال من طرف غالبية المواطنين وكل 
أرباب النقل، وما يسفر عن ارتفاع ثمنه من زيادات 

مهولة في شتى الميادين،  فإننا نقترح في هذا 

المكوس الداخلية على التعديل  خفض 

الغازوال من  االستهالك المفروضة على

 142.20درهم للهيكتولتر إلى  242.20

 .درهم للهيكتولتر
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 9التعديل رقم: 

 5المادة 

 الضريبة الداخلية على االستهالك

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

II-  تغيير البندIII-  من قانون المالية لسنة  5من المادة

2013  . 

 لىالداخلية ع الضرائب برسم المحصلة للموارد يمكن ال

 لمقتضياتوفقا  السجائر على المفروضة االستهالك

 ثمن عن% 58 نسبة عن تقل أن الجدول ط( أعاله،

 .*الرسوم احتساب مع للعموم البيع

الموارد من تطبيق الضرائب  مجموع أن تبين ما إذا

المفروضة على السجائر وفق  الداخلية على االستهالك

 ثمن من% 58 عن تقل نسبة يمثل الجدول ط( أعاله،

صيل بتح القيام يتم ،*الرسوم احتساب مع للعموم البيع

 النسبة  هذه بلوغ من يمكن إضافي مبلغ

 
 

II-  تغيير البندIII-  من قانون المالية لسنة  5من المادة

2013  . 

 الداخلية على الضرائب برسم المحصلة للموارد يمكن ال

وفقا لمقتضيات  السجائر على المفروضة االستهالك

 البيع ثمن عن %60 نسبة عن تقل أن الجدول ط( أعاله،

 .*الرسوم احتساب مع للعموم

الموارد من تطبيق الضرائب  مجموع أن تبين ما إذا

المفروضة على السجائر وفق  الداخلية على االستهالك

 ثمن من % 60 عن تقل نسبة يمثل الجدول ط( أعاله،

 يل مبلغبتحص القيام يتم ،*الرسوم احتساب مع للعموم البيع

 .النسبة هذه بلوغ من يمكن إضافي

 

 ) فيه تغيير ال )الباقي

 
نظرا للعواقب الوخيمة التي يسببها التدخين على 
صحة المواطنين، وما ينتج عن ذلك من أمراض 
مزمنة تكلف ميزانية الدولة واألسر عبئا ماديا كبيرا، 
لذلك نرى أن الرفع من نسبة الضريبة الداخلية على 

من  %60إلى  %58االستهالك في سعر التبغ من 
شأنه، من جهة، أن يحد من استهالك هذه المادة، ومن 

 جهة ثانية سيمكن الخزينة من تعبئة موارد إضافية.
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 10: التعديل رقم
 7المادة 

 المدونة العامة للضرائب
 الضريبة على الشركات

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 : اإلعفاءات6المادة 

II-  الضريبة وفرضها بسعر اإلعفاءات المؤقتة
 مخفض بصفة مؤقتة

 .............................. -ألف

 اإلعفاءات المؤقتة -باء 

   1- .................................. 

……................................. 

 
 
 

 الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض -جيم
........................................... 

 )الباقي بدون تغيير(

 : اإلعفاءات6المادة 

II-  اإلعفاءات المؤقتة الضريبة وفرضها بسعر
 مخفض بصفة مؤقتة

 .............................. -ألف

 اإلعفاءات المؤقتة -باء 

   1- ........................................... 
- .................................................. 

الشركات والمقاوالت التي تنجز أشغاال تعفى  -5   
باألقاليم المغربية الجنوبية المسترجعة سنة 

 .2040إلى غاية سنة 1979و  1975

 الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض -جيم

 

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

 )الباقي بدون تغيير( 

 1975تعرف األقاليم الجنوبية المغربية المسترجعة سنة 
وضعا خاصا، حيث أن الضرائب، بالرغم من أنها مفروضة 
على كافة أقاليم المملكة بما فيها األقاليم الجنوبية، ال تطبق 
فعليا وال توجد إدارة ضريبية بهذه األقاليم غير المعفية قانونيا. 

مغامرة بأموالهم بهذه هذا الوضع يدفع المستثمرين بعدم ال
األقاليم، إضافة إلى أن المقاوالت القائمة حاليا بتلك المناطق 
المسترجعة ال يحق لها استرجاع الضريبة على القيمة 

 المضافة.

لذلك، إذا لم يكن ممكنا إلدارة الضرائب من فتح مصالح 
، 1975المركزية لها باألقاليم الجنوبية المسترجعة سنة 

اليم المغربية، فنطالب بتمكن المقاوالت التي إسوة بباقي األق
تعمل بهذه المناطق من االستفادة من اإلعفاء الكلي من 

 .2040بصفة مؤقتة إلى حدود سنة  الضريبة على الشركات

ورغم التزام الحكومة خالل السنوات األخيرة بإيجاد حلول 
واقعية ومنصفة لهذه المشاكل، إال أن واقع الحال بقي على 

مما يعتبر إجحافا في حق المقاولة المستثمرة باألقاليم  وضعه،
 الجنوبية.
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 11التعديل رقم: 

 7المادة 
 المدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الشركات

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 الحصيلة الخاضعة للضريبة: 8المادة 

I- ............................................. 

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

 IV.  يساوي الأساس المفروضة عليه الضريبة فيما

 2 المنصوص عليها في المادة كز التنسيقراميخص 

– I –  °5 % من مجموع نفقات  10أعلاه نسبة قدرها

تسييرها. وتضاف إلى هذا الأساس، إن اقتضى الحال، 

 .حصيلة العمليات غير الجارية

 

 

V- ........................................... 

 ( 

 الحصيلة الخاضعة للضريبة: 8المادة 

I- ............................................. 

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

 IV.  يساوي الأساس المفروضة عليه الضريبة فيما

مؤسسات الشركات غير المقيمة أو يخص 

 المنصوص مؤسسات مجموعات هذه الشركات

 10أعلاه نسبة قدرها % I –  °5 – 2 عليها في المادة

من مجموع نفقات تسييرها. وتضاف إلى هذا 

الأساس، إن اقتضى الحال، حصيلة العمليات غير 

 .الجارية

V- ........................................... 

 ) فيه تغيير ال الباقي (

 
نقترح هذا التعديل للمالءمة مع 

 – 2 المادةالتغيير الذي حدث على 

I –  °5،  حيث تم نسخ "مراكز

التنسيق" وتم تعويضها 

بمؤسسات الشركات غير 

المقيمة أو مؤسسات 

  مجموعات هذه الشركات.
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 12التعديل رقم: 

 7المادة 
 المدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الشركات

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 التكاليف القابلة للخصم: 10المادة 

التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول تشمل 

 :أعلاه 8المادة 

I - تكاليف الاستغلال المتكونة من : 

 ...................................................... - ألف

تكاليف خارجية أخرى وقع الالتزام بها أو تحملها  -باء 

 :لما يتطلبه الاستغلال بما في ذلك

 ............. أو تتجر فيها؛الهدايا الاشهارية .... -°1

 : الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة - 2°

.................................. –  

 أو صحي ؛ ................................. -

الجمعيات المحددة لائحتها بمرسوم والتي   -

شراكة مع الدولة بهدف إنجاز  أبرمت اتفاقية

 ؛عامةمشاريع ذات مصلحة 

 ...................................... المؤسسات العمومية -

 

 التكاليف القابلة للخصم: 10المادة 

تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 

 :أعلاه 8

I - تكاليف الاستغلال المتكونة من : 

 ...................................................... - ألف

تكاليف خارجية أخرى وقع الالتزام بها أو تحملها  -باء 

 :لما يتطلبه الاستغلال بما في ذلك

 الهدايا الاشهارية ................. أو تتجر فيها؛ -°1

 : الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة - 2°

.................................. –  

 صحي ؛ أو ................................. -

شراكة مع الدولة  الجمعيات التي أبرمت اتفاقية -

 ؛بهدف إنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة

تحدد شروط ومواصفات هذه الجمعيات بنص 

 .تنظيمي

 % 2يجب ألا تتعدى مبلغ التكاليف التي يتم خصمها 

 من رقم أعمال الملزم المانح.

 ...................................... المؤسسات العمومية -

 

 ) فيه تغيير ال الباقي (

 
إن تحديد قائمة الجمعيات التي 

 عينيةال أو النقدية ستستفيد من الهبات
لها من طرف بعض  الممنوحة

الشركات من اختصاص المشرع 
 وليس السلطة التنفيذية. 

 
تقوم الحكومة عبر نص تنظيمي 
بتحديد الشروط والمواصفات التي 
يجب أن تتوفر في هذه الجمعيات كي 
تستفيد من الدعم الذي يخول لمانحه 
الخصم من الضريبة على الشركات، 

 2على أال يتعدى مبلغ الخصم نسبة 
 من رقم األعمال للشركة المانحة. %
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 13التعديل رقم: 

 7المادة 
 العامة للضرائبالمدونة 

 الضريبة على الشركات

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 : التكاليف القابلة للخصم10المادة 
 8تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 

 أعاله
I –  من تكاليف االستغالل المتكونة: 

 . مشتريات البضائع المعاد بيعها........-ألف
خارجية أخرى وقع االلتزام بها أو تحملها تكاليف  -باء

 لما يتطلبه االستقالل.. ....
 الهدايا االشهارية................ .1
 الهبات النقدية أو العينية الممنوحة.... .2

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

 
 
 
 
 

 : التكاليف القابلة للخصم10المادة 
 8حسب مدلول المادة  تشمل التكاليف القابلة للخصم

 أعاله
I –  من تكاليف االستغالل المتكونة: 

 . مشتريات البضائع المعاد بيعها........-ألف
تكاليف خارجية أخرى وقع االلتزام بها أو تحملها  -باء

 لما يتطلبه االستقالل.. ....
 الهدايا االشهارية................ .1
 الهبات النقدية أو العينية الممنوحة.... .2

............................................... 
والتطوير  العلمي التطبيقي عمليات البحث .3

والتكوين المستمر للعاملين، وذلك في حدود 
 من مجموع تكاليف هذه العمليات 50%

عمليات تحسين النجاعة الطاقية، وذلك في  .4
 من مجموع تكاليف هذه العمليات %05حدود 

 (الباقي دون تغيير)

 
 الغرض من هذا التعديل هو تشجيع المقاوالت على:

البحث واالبتكار ومباشرة التكوين المستمر  -
 ملين بهذه الشركات.اللع

وتحسين النجاعة الطاقية من خالل تشجيعهم  -
 .مثال على استعمال الطاقة الشمسية
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 14التعديل رقم: 

 7المادة 
 المدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الشركات

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي
 الضريبة سعر: 19المادة 

  -. I للضريبة العادي السعر 
 :يلي كما الشركات على الضريبة تحتسب

 :التالي الجدول في المبينة التصاعدية باألسعار - ألف

 السعر )الدرهم( الصافي الربح مبلغ

 % 10 300 000 يساوي أو يقل

 % 17,50 1 000 000 إلى 300 001من 

 % 31 1 000 000 يفوق

  

 الشريحة على المطبق السعر 17,50 % في يحدد أنه غير
 ................................................ التي

  

 الضريبة سعر: 19المادة 

  -. I للضريبة العادي السعر 
 :يلي كما الشركات على الضريبة تحتسب

 :التالي الجدول في المبينة التصاعدية باألسعار - ألف

 السعر )الدرهم( الصافي الربح مبلغ

 % 10 300 000 يساوي أو يقل

 % 15 1 000 000 إلى 300 001من 

 % 31 1 000 000 يفوق

  

 التي الشريحة على المطبق السعر %15في  يحدد أنه غير
................................................ 

 
 ) فيه تغيير ال الباقي (

 
يهدف التعديل إلى تشجيع المقاوالت 
المتوسطة على االستثمار والتشغيل 

 عبر تقليص العبء الضريبي.
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 15التعديل رقم: 

 7المادة 
 المدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الشركات

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 الضريبة سعر- :19 المادة
I- للضريبة العادي السعر 

 :يلي كما الشركات على الضريبة تحتسب
 :التالية النسبية باألسعار- ألف

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

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

 االئتمان مؤسسات يخص فيما 37 % بسعر-باء
 وصندوق المغرب وبنك حكمها في المعتبرة والهيئات

 .التأمين وإعادة التأمين وشركات والتدبير اإليداع
 

- II للضريبة النوعية األسعار 

 الضريبة سعر- :19 المادة
II- للضريبة العادي السعر 

 :يلي كما الشركات على الضريبة تحتسب
 :التالية يةتصاعدال باألسعار- ألف

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

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

 والهيئات االئتمان مؤسسات يخص فيما 37 % بسعر-باء
 والتدبير اإليداع وصندوق المغرب وبنك حكمها في المعتبرة

 .وشركات االتصاالت التأمين وإعادة التأمين وشركات
 

- II للضريبة النوعية األسعار 
 

 

االتصاالت ضمن نقترح إضافة شركات 

، %37الشركات التي تخضع للضريبة بسعر 

  وذلك لما تحققه هذه الشركات من أرباح مهمة.
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 16التعديل رقم: 

 7 المادة رقم
 المدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الدخل

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

: خصوم من مجموع الدخل الخاضع 28المادة 
 للضريبة

تخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة 
 أعاله: 25كما هو محدد في المادة 

I– مبلغ الهبات .....................أعاله؛ 

II–  من مجموع الدخل المفروضة  % 10في حدود
عليه الضريبة، و ذلك بغرض تملك أو بناء مسكن 

 : رئيسي

مبلغ فوائد .......................... وكذا  -
 المنشآت؛

أو مبلغ الربح .......................... في  -
 حكمها.

 يتوقف الخصم .......

  

 : خصوم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة28المادة 

تخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة كما 
 أعاله: 25هو محدد في المادة 

I– مبلغ الهبات .....................أعاله؛ 

II– من مجموع الدخل المفروضة عليه  % 20 في حدود
 : الضريبة، و ذلك بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي

مبلغ فوائد .......................... وكذا  -
 المنشآت؛

أو مبلغ الربح .......................... في  -
 حكمها.

 يتوقف الخصم .......

 )الباقي بدون تغيير( 

 
الخصم من مجموع الدخل يهدف التعديل إلى رفع نسبة 

المفروضة عليه الضريبة المطبق على فوائد القروض 
بالنسبة لألشخاص الذين يقتنون أو يشيدون مساكن 

، وذلك تشجيعا للطبقات %20إلى  %10رئيسية من 
الفقيرة والمتوسطة التي ترغب في الحصول على 

 قرض بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي.
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 17التعديل رقم: 

 7 المادة رقم
 المدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الدخل

 الشرح والتبرير النص المقترح النص األصلي

 الضريبةاإلعفاءات وفرض  :31المادة 
 بالسعر المخفض

II - وفرضها الضريبةمن  موقتاإلعفاء ال 

 :موقتة بسعر مخفض بصفة 

 :متبوع بتخفيض مؤقتاإلعفاء ال-ألف 

 
 
 
 
 

 المنشآت ................................تستفيد 
...................................... البناء أو 

 التركيب.
 الفرض ................... -باء
 

بالسعر  الضريبةاإلعفاءات وفرض  :31المادة 
 المخفض

II - بسعر  وفرضها الضريبةمن  موقتاإلعفاء ال

 :موقتة مخفض بصفة 

 :متبوع بتخفيض مؤقتاإلعفاء ال-ألف 

الشركات والمقاوالت التي تنجز أشغاال تستفيد 

 1975باألقاليم المغربية الجنوبية المسترجعة سنة 

من اإلعفاء الكلي من الضريبة على الدخل 1979و

 .2040إلى غاية سنة 

 تستفيد المنشآت ................................
 ...................................... البناء أو التركيب.

 الفرض ................... -باء
 )الباقي بدون تغيير(

وضعا  1975تعرف األقاليم الجنوبية المغربية المسترجعة سنة 
خاصا، حيث أن الضرائب، بالرغم من أنها مفروضة على كافة 

وجد بية، ال تطبق فعليا وال تأقاليم المملكة بما فيها األقاليم الجنو
إدارة ضريبية بهذه األقاليم غير المعفية قانونيا. هذا الوضع يدفع 
المستثمرين بعدم المغامرة بأموالهم بهذه األقاليم، إضافة إلى أن 
المقاوالت القائمة حاليا بتلك المناطق المسترجعة ال يحق لها 

 استرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
 

ا لم يكن ممكنا إلدارة الضرائب فتح مصالح المركزية لها لذلك، إذ
، إسوة بباقي األقاليم 1975باألقاليم الجنوبية المسترجعة سنة 

المغربية، فنطالب بتمكن المقاوالت التي تعمل بهذه المناطق من 
قتة الدخل بصفة مؤاالستفادة من اإلعفاء الكلي من الضريبة على 

 .2040إلى حدود سنة 
 

لتزام الحكومة خالل السنوات األخيرة بإيجاد حلول واقعية ورغم ا

ومنصفة لهذه المشاكل، إال أن واقع الحال بقي على وضعه، مما 

 يعتبر إجحافا في حق المقاولة المستثمرة باألقاليم الجنوبية.
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 18: التعديل رقم
 7المادة 

 المدونة العامة للضرائب
 القسم الثاني: الضريبة على الدخل

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 : اإلعفاءات57المادة 

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

آالف  عشرة حدود في الشهري اإلجمالي األجر - 20°
 شهرا (24) وعشرين أربعة درهم لمدة (10.000)

 طرف من األجير والمدفوع تشغيل تاريخ من تبتدئ
 اتحمن ف الممتدة الفترة خالل إحداثها يتم التي والمقاولة

عشرة  حدود في 2022 ديسمبر 31 إلى 2018 يناير
 أجراء. (10)

 :يمنح اإلعفاء المشار إليه أعاله وفق الشرطين التاليين
أن يتم تشغيل األجير في إطار عقد شغل غير محدد  (1

 المدة؛
داء من ابت السنتين األوليتينأن يتم التشغيل خالل  (2

 .تاريخ شروع المنشأة في االستغالل
.......................................... - 21° 

 : اإلعفاءات57المادة 

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

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

...................................................... 
األجر اإلجمالي الشهري في حدود عشرة آالف  - 20°

تبتدئ من  راشه (36ست وثالثين )( درهم لمدة 10.000)
تاريخ تشغيل األجير والمدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية 

 2018الفترة الممتدة من فاتح يناير  خالل التعاونية المحدثةأو 
وفي ( أجراء، 10عشرة )في حدود  2022ديسمبر  31إلى 

( أجراء بالنسبة للمقاولة او الجمعية او التعاونية 5حدود خمسة )
 .2018المحدثة قبل تاريخ فاتح يناير 

 :التاليينيمنح اإلعفاء المشار إليه أعاله وفق الشرطين 
 إطار عقد شغل غير محدد المدة؛ أن يتم تشغيل األجير في (1
أن يتم التشغيل خالل السنتين األوليتين ابتداء من تاريخ  (2

وخالل  المحدثة، شروع المنشأة أو الجمعية أو التعاونية
بالنسبة للمقاولة او الجمعية او  2020و 2019سنتي 

 .2018المحدثة قبل تاريخ فاتح يناير التعاونية 
.......................................... - 21° 

 ) .الباقي ال تغيير فيه (

 
إذا كانت الغاية من اإلجراء المتضمن في هذه 

(( هو تشجيع المقاوالت على 2 – 20)°المادة 
خلق مناصب للشغل، فلماذا تم االقتصار فقط 
على المقاوالت التي يتم إحداثها خالل السنتين 
األخيرتين وإقصاء المقاوالت األخرى التي لها 
طاقات كبيرة لخلق مناصب للشغل عديدة. ومن 

 أجل ذلك، يقترح التعديل 
آالف  10إعفاء األجر اإلجمالي في حدود  -

 شهر؛ 24شهر بدل  36درهم لمدة 
المزاولة نشاطها  تمكين المقاوالتكذلك  -

أجراء خالل  5التي تلتزم بتشغيل  كذلك
في إطار عقد شغل  2020و 2019سنتي 

غير محدد من االستفادة من اإلعفاء من 
 10.000الضريبة على الدخل في حدود 

 درهم من األجر اإلجمالي.
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 19التعديل رقم: 
 7 رقمالمادة 

 المدونة العامة للضرائب
 الضريبة على الدخل

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 : الخصوم59المادة 

تخصم من المبالغ اإلجمالية المنصوص عليها  
 أعاله: 57..................... المادة 

I - .... المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو...... 
 .......................المبالغ المحجوزة  -

V-  المدفوعة ...........................المبالغ 
 أدناه؛ II -65المنصوص عليه في المادة ........ 

 
 

 
 

 : الخصوم59المادة 

تخصم من المبالغ اإلجمالية المنصوص عليها 
 أعاله: 57.................... المادة 

I - ...... المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو...... 
 المبالغ المحجوزة ............................... -

V-  المبالغ المدفوعة ....................... المنصوص
 أدناه؛ II-65عليه في المادة 

VI-  درهم  6.500نفقات تمدرس األطفال في حدود
 لكل طفل سنويا.

المرتبطة بتمدرس األطفال غير أن مجموع المبالغ 
عشرين ألف  المخصومة ال يمكن أن تتجاوز

 .درهم سنويا (20.000)
 )الباقي بدون تغيير( 

 
من أجل تنمية وتوسيع الطبقات المتوسطة، يتوخى 
التعديل إقرار الحق في خصم مبالغ تمويل الدراسة، إذ 
أن إعفاء جزء من المبالغ المرتبطة بتمدرس األطفال 

 على الدخل فيه نوع من العدالة االجتماعية من الضريبة
ومن شأنه أن يخفف من العبء المادي لآلباء، وبالتالي 

 يشجعهم على تمدرس أبنائهم. 

فال يعقل أن تشجع الدولة الخواص الذي يستثمرون في 
القطاع وتحرم األسر، خاصة منها المنتمية للطبقة 

مجال في هذا الالمتوسطة، من أخذ التحمالت العائلية 
 بعين االعتبار عند احتساب الضريبة على الدخل.
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 20التعديل رقم: 

 7المادة 
 المدونة العامة للضرائب

 دخلالضريبة على ال

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 اإلعفاءات: 63المادة 

 :يعفى من الضريبة

 I-  المبلغ اإلجمالي للدخول العقارية السنوية الخاضعة

أعاله الذي ال  I- 61للضريبة المشار إليها في المادة

 .درهم )30.000ثالثين ألف )يتجاوز 

عندما يتوفر الخاضع للضريبة على عدة دخول عقارية، 

يتجاوز مبلغها اإلجمالي الخاضع للضريبة الحد المشار إليه 

 أعاله، ....

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

II- ألف – .......................... 

 اإلعفاءات: 63المادة 

 :يعفى من الضريبة

 I-  المبلغ اإلجمالي للدخول العقارية السنوية الخاضعة

أعاله الذي ال  I- 61للضريبة المشار إليها في المادة

 .درهم )36.000ست وثالثين ألف )يتجاوز 

للضريبة على عدة دخول عقارية، عندما يتوفر الخاضع 

يتجاوز مبلغها اإلجمالي الخاضع للضريبة الحد المشار إليه 

 أعاله، ....

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

II- ألف – .......................... 

 ) .الباقي ال تغيير فيه (

 
ة العقاري رفع الد األدنى للدخول

المعفاة لحماية الشريحة الدنيا 
من الطبقة المتوسطة وعدم 
إخضاعها للتضريب حفاظا 

 على قدرتها الشرائية.
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 21: التعديل رقم
 7المادة 

 المدونة العامة للضرائب
   الضريبة على الدخل

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 : أسعار الضريبة73المادة 
I-  جدول حساب الضريبة 

 يحدد عل النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل:

درهم، معفاة من  30.000شريحة الدخل إلى غاية  -
 الضريبة؛

إلى  30.001بالنسبة لشريحة الدخل من  10% -
 درهم؛ 50.000

إلى  50.001بالنسبة لشريحة الدخل من  20% -
 درهم؛ 60.000

إلى  60.001بالنسبة لشريحة الدخل من  30% -
 درهم؛ 80.000

إلى  80.001بالنسبة لشريحة الدخل من  34% -
 درهم؛ 180.000

 لما زاد على ذلك. 38% -
 
 

 

 : أسعار الضريبة73المادة 

I-  جدول حساب الضريبة 

 يحدد عل النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل:

درهم، معفاة من  36.000شريحة الدخل إلى غاية  -
 الضريبة؛

إلى  30.001بالنسبة لشريحة الدخل من  10% -
 درهم؛ 50.000

إلى  50.001بالنسبة لشريحة الدخل من  16% -
 درهم؛ 60.000

إلى  60.001بالنسبة لشريحة الدخل من  24% -
 درهم؛ 80.000

إلى  80.001بالنسبة لشريحة الدخل من  30% -
 درهم؛ 120.000

إلى  120.001بالنسبة لشريحة الدخل من  34% -
 درهم؛ 240.000

إلى  240.001بالنسبة لشريحة الدخل من  38% -
 درهم؛ 0.00048

 لما زاد على ذلك. 40% -

 )الباقي بدون تغيير( 

يهدف هذا التعديل إلى جعل المنظومة الضريبية 
المطبقة على الدخل أكثر إنصافا وأكثر توازنا، 

الجبائي المفروض على وإلى تخفيف العبء 
 والفقيرة  الطبقات المتوسطة

إن هذا التوزيع المقترح لألشطر ومعدالت 
شرائية للطبقات الدرة الضريبة يراعي الق

، إذ بالرغم من التوجيهات والفقيرة المتوسطة
الملكية الرامية إلى جعل توسيع وتقوية الطبقات 
المتوسطة هدفا لكل السياسات العمومية، وبالرغم 

 يلما ق من الدراسات العلمية التي أنجزتها الحكومة
 ادملم تق والسابقة السابقة، إال أن الحكومة الحالية

 أي مقترح في اتجاه توسيعها وتقويتها.

وبما أن الحد األدنى لألجور بالوظيفة العمومية قد 
درهم، فإن االعفاء يجب أن  3000ارتفع إلى 
 ألف. 30ألف درهم عوض  36يصل إلى 
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 22: التعديل رقم

 7المادة 
 المدونة العامة للضرائب

   الضريبة على الدخل

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 : أسعار الضريبة73المادة 

II-  جدول حساب الضريبة 

 ....................................... -ألف

 :%10 -باء

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

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

 

 

 

 :يخص فيما % 15 -جيم

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

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

 «ألف» I - 66 -المادة  في المبينة العوائد -°3

 أعاله؛

 الخاضعة العقارية للدخول االجمالي المبلغ -°4

 .أعاله  I-  61المادة في المشار إليها للضريبة

 : أسعار الضريبة73المادة 

II-  جدول حساب الضريبة 

 ....................................... -ألف

 :%10 -باء

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

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

 الخاضعة العقارية للدخول االجمالي المبلغ -°4 

أعاله في   I-  61المادة في المشار إليها للضريبة

 درهم. 60.000حدود 

 :يخص فيما % 15 -جيم

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

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

 «ألف» I - 66 -المادة  في المبينة العوائد -°3

 أعاله؛

  

جدول أسعار الضريبة على الدخل  عوض

 ، نقترحبق حاليا على صافي الدخلطالم

 اتالمبلغ الإجمالي للإيجار إخضاع 

المدفوعة من طرف الأشخاص 

الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو 

 في المنبع بسعر إبرائي حجزل ،الخاص

 ته:نسب

 10  في المائة بالنسبة للإيجارات التي

 درهم؛  60.000لا تتعدى 

 في المائة بالنسبة لمبالغ الايجار  15و

 درهم. 60.000التي تفوق 
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 :يخص فيما % 15 ............................ - دال

 

 الخاضعة العقارية للدخول االجمالي المبلغ -°4

أعاله   I-  61المادة في المشار إليها للضريبة

 درهم. 60.000الذي يتعدى 

 :يخص فيما % 15 ............................. - دال

 )الباقي بدون تغيير( 
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 23: التعديل رقم
 7المادة 

 المدونة العامة للضرائب
 الضريبة على الدخل

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 الضريبةسعر  :73المادة 

I -  الضريبة  جدول حساب 
II- أسعار خاصة  

III - م هزاولون نشاطين يون الذيخضع األشخاص الذاتي
 يهاة في إطار المقاول الذاتي المنصوص عليبصورة فرد

بة على الدخل باألسعار يالمكررة، للضر 42في المادة 
 :التالية 

الذي ال  يهابالنسبة لرقم األعمال المحصل عل 1%
ة يتعلق باألنشطة التجاريما يم فهرد 500.000 يتجاوز

 ة؛ية واألنشطة الحرفيوالصناع

الذي ال  يهابالنسبة لرقم األعمال المحصل عل 2%
 تعلق بمقدمي الخدمات.يما يم فهرد 200.000 يتجاوز

 ....................تبرئ االقتطاعات باألسعار 
 على الدخل. .....................................

 الضريبةسعر  :73المادة  

I -  الضريبة  جدول حساب 
II- أسعار خاصة  

III - نشاطهم يزاولون الذين الذاتيونخضع األشخاص ي 
 هايفي إطار المقاول الذاتي المنصوص عل فرديةبصورة 

على الدخل باألسعار  للضريبةالمكررة،  42في المادة 
 :التالية 

الذي ال يها بالنسبة لرقم األعمال المحصل عل 0.5%
 ةالتجاريباألنشطة  بتعلق فبما درهم 500.000 يتجاوز

 ة؛يواألنشطة الحرف والصناعية

الذي ال  يهابالنسبة لرقم األعمال المحصل عل 1%
 تعلق بمقدمي الخدمات.يما يم فهرد 200.000 يتجاوز

 ....................تبرئ االقتطاعات باألسعار 
 على الدخل. .....................................

 

اتخذت الحكومات المتعاقبة منذ عدة 

سنوات مجموعة من التدابير 

والإجراءات الغاية منها تشجيع القطاع 

غير المنظم للانخراط في القطاع 

المهيكل. وفي نفس الاتجاه ونفس 

الغاية، نقترح في التعديل خفض سعر 

الضريبة على الدخل المطبق على 

المقاول الذاتي حتى نحفز الأشخاص 

والمقاولات الذين يشتغلون خارج 

المنظومة الاقتصادية ليندمجوا في 

النظام الاقتصادي المهيكل، وكذا 

تشجيع الشباب العاطل على إحداث 

 مقاولات ذاتية.
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 24: التعديل رقم
 7دة الما

 المدونة العامة للضرائب
 الضريبة على الدخل

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 الخصم عن األعباء العائلية 74.-المادة 

I  - درهما من  (360)ن يخصم ما قدره ثالثمائة وستو
 لألعباء العائلية را المبلغ السنوي للضريبة اعتبا

 شخص يعوله حسب التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل
 .المادةمن هذه  -  II -ل مدلو

غير أن مجموع المبالغ المخصومة عن األعباء العائلية ال 
 ( درهما .2160يمكن أن يتجاوز ألفين ومائة وستين )

- II  األشخاص ................................. 

 

 الخصم عن األعباء العائلية 74.-المادة  

I  -  من المبلغ  ( درهما060) ةستمائيخصم ما قدره
 لألعباء العائلية را السنوي للضريبة اعتبا

التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص يعوله 
 .المادةمن هذه  -  II -ل حسب مدلو

غير أن مجموع المبالغ المخصومة عن األعباء العائلية 
( 0360مائة )ستو ثالثة آالف ال يمكن أن يتجاوز

 .درهما

- II  األشخاص ................................. 

 

 

 

الغاية من التعديل الرفع من القدرة 

الشرائية للمواطنين والتي عرفت 

تدهورا كبيرا بسبب الارتفاعات المتتالية 

لمختلف الأسعار، وبالتالي للتحملات 

 العائلية للأسر.
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 25التعديل رقم: 
 7 المادة رقم

 المدونة العامة للضرائب
 على القيمة المضافةالضريبة 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص األصلي

 اإلعفاء دون الحق في الخصم 91.-المادة  
 :المضافةتعفى من الضريبة على القيمة 

- I ......................................... 
............................................. 

- 1°- IV  العمليات التي..................... 
 أدناه؛ II - 93 بالمادة ........................

الخدمات التي تقدمها الجمعيات غير الهادفة إلى  2° -
عامة ال المعترف لها بصفة المنفعة الحصول على ربح

والشركات التعاضدية والمؤسسات االجتماعية 
للمأجورين، بشرط أن تكون مؤسسة وم ا زولة 

 1.57.187وفقا ألحكام الظهير الشريف رقم  لنشاطها
 12) 1383االخرة  من جمادى 24الصادر في 

في شأن النظام األساسي للمعونة ( 1963نوفمبر )
 المتبادلة كما وقع تغييره أو تتميمه؛

 .السالفة الذكر..................  غير أن اإلعفاء
 

 اإلعفاء دون الحق في الخصم 91.-المادة 
 :المضافةريبة على القيمة تعفى من الض

- I ......................................... 
............................................. 

- 1°- IV  العمليات التي..................... 
 أدناه؛ II - 93 بالمادة ........................

والهيئات المعتبرة  الجمعياتالخدمات التي تقدمها -  2°
، إذا كانت غير الهادفة إلى الحصول على ربح في حكمها

تسعى لغرض تطوعي أو علمي أو ثقافي أو فني أو أدبي 
ا له المعترف أو تربوي أو رياضي أو تعليمي أو صحي

ة والشركات التعاضدية والمؤسسات العام بصفة المنفعة
ة ولزااالجتماعية للمأجورين، بشرط أن تكون مؤسسة وم

 1.57.187وفقا ألحكام الظهير الشريف رقم  لنشاطها
نوفمبر  12) 1383االخرة  من جمادى 24الصادر في 

في شأن النظام األساسي للمعونة المتبادلة كما ( 1963)
 وقع تغييره أو تتميمه؛

 .السالفة الذكر..................  غير أن اإلعفاء
 

 تغيير( بدون)الباقي 

 

نسعى من خالل هذا التعديل إلى توسيع االستفادة من 
 دون الحقاالعفاء من الضريبة على القيمة المضافة 

ت الجمعياليشمل الخدمات التي تقدمها كل  في الخصم
ربح، حتى ال تبقى غير الهادفة إلى الحصول على 

 حكرا على الجمعيات ذات النفع العام.
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 26التعديل رقم: 
 7 المادة رقم

 المدونة العامة للضرائب
 الضريبة على القيمة المضافة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص األصلي

 : اإلعفاء مع الحق في الخصم92المادة 
I–  تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع االستفادة

 ............: من الحق في الخصم
1–  ............................................. 
2–............................................. 
– ........................................... 
–............................................. 
 أموال االستثمار ...................... –6

.................... من تاريخ الشروع في مزاولة 
باستثناء العربات المقتناة من قبل نشاطها، 

 وكاالت تأجير السيارات.
°7- ........................................... 
 
 

 : اإلعفاء مع الحق في الخصم92المادة 
I–  تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع

 ...........: االستفادة من الحق في الخصم
1– ....................................... 
2– ......................................... 
– ............................................. 
– ............................................. 
 أموال االستثمار ........................ –6

لشروع في مزاولة .................... من تاريخ ا
نشاطها، باستثناء العربات المقتناة من قبل وكاالت تأجير 

 السيارات.
°7- ------------------------------------ 
الكه بكل أسالسلع التجهيزية المعدة للتعليم الخاص  -°8

أو التكوين المهني التي يجب أن تقيد في  ومستوياته
 األصول الثابتة ................ لهذا الغرض.

 تغيير( بدون)الباقي 

 

إنشاء الجامعات الغرض من هذا التعديل هو تشجيع 
ومراكز البحث العلمي والتكوين التكنولوجي، وذلك 
تماشيا مع التوجه الجديد الذي انتهجته بالدنا من خالل 

 االستثمار، وخاصة الصناعي.دعم 

إن من شأن هذا اإلجراء أن يسرع من خلق مؤسسات 
عليا للتكوين في المجال الصناعي والتكنولوجي 
والبحث العلمي بما يساير متطلبات سوق الشغل في 

 هذه التخصصات.
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 27: التعديل رقم
 7المادة 

 المدونة العامة للضرائب
   القيمة المضافةالقسم الثالث: الضريبة على 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص األصلي

 : اإلعفاء مع الحق في الخصم92المادة 

I-  أدناه 101تعفى من الضريبة ........ المادة: 
°1- .............................................. 

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

................................................... 
°50- ........................................... 
 
 

II- تعفى من الضريبة ................. 
............................................ 

 : اإلعفاء مع الحق في الخصم92المادة 

I-  .................. أدناه 101المادة تعفى من الضريبة: 
°1- ..................................................... 

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

.......................................................... 
°50- .................................................. 
المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة من طرف العصبة  -°51

 السل؛المغربية لمحاربة داء 
II- تعفى من الضريبة ...................... 

 ) .فيهالباقي ال تغيير  (

يعرف داء السل انتشارا واسعا في عدد 

من المدن المغربية وذلك بالرغم من 

الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة 

الصحة ومعها العصبة المغربية لمحاربة 

. 1924داء السل التي تأسست سنة 

ونظرا للدزر الكبير الذي تضطلع به هذه 

الجمعية إلى جانب وزارة الصحة، 

وبشراكة معها، ومع العديد من المؤسسات 

الوطنية والدولية في كشف وتتبع مرض 

السل بهدف القضاء عليه نهائيا بحلول سنة 

إلى ذلك المنظمة  كما تدعو 2050

العالمية للصحة، نرى أنه من الضروري 

تمكين هذه الجمعية من االستفادة من 

االعفاء من الضريبة على القيمة مع الحق 

 في الخصم.
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 28: التعديل رقم
 7المادة 

 المدونة العامة للضرائب
 الضريبة على القيمة المضافة

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 : األسعار الخاصة100المادة 

أعاله، تخضع للضريبة  96استثناء من أحكام المادة 
 (100) بمائةعلى القيمة المضافة بالتعريفة المحددة 

رهم للهكتولتر عمليات تسليم وبيع الخمور د
 والمشروبات الممزوجة بالكحول التي ال تستهلك

 في مكان البيع
 

 ة.....البالتين أو الفض...تخضع للضريبة على ......
 
 
 
. 

 : األسعار الخاصة100المادة 

أعاله، تخضع للضريبة على القيمة  96استثناء من أحكام المادة 
رهم للهكتولتر عمليات تسليم د (200تي )بمائالمضافة بالتعريفة المحددة 

 وبيع الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول التي ال تستهلك
 في مكان البيع

 
 للضريبة على ..........................البالتين أو الفضة. تخضع-ب

 

 
الرفع من مداخيل  إلى تعديليهدف هذا ال

الميزانية العامة لمواجهة مجموعة من 
 التكاليف ذات الطابع االجتماعي 
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 29: لتعديل رقم
 7المادة 

 المدونة العامة للضرائب
 الضريبة على القيمة المضافة

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 : األسعار الخاصة100المادة 

  ......................... 96استثناء من أحكام المادة 
 في مكان البيع...........................................

 تخضع للضريبة على ..............................-
 البالتين أو الفضة.................................     
 
 
 

 : األسعار الخاصة100المادة 

  ......................... 96استثناء من أحكام المادة -أ 

 في مكان البيع.............................................
 تخضع للضريبة على ..............................-ب

 ................................. البالتين أو الفضة.    

 ....................................................... -ج

تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة  -تاء
( درهم للهكتولتر عمليات تسليم وبيع المشروبات 100بمائة )

غرام أو اكثر  5بإضافة نسبة  الغازية او غير الغازية المحالة
 ملليتر. 100من السكر في كل 

 

 
يهدف التعديل إلى إخضاع المشروبات 

التي تحتوي على نسب عالية من السكر 

للضريبة على القيمة المضافة بسعر 

خاص، للحفاظ على الصحة والحد من 

 انتشار داء السكري.
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 30: لتعديل رقما
 7المادة 

 العامة للضرائب
   الضريبة على القيمة المضافة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 : اإلعفاءات123المادة 
 :تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين االستيراد

 البضائع ............................ والشعير؛ -1°
................................................... 
................................................... 

 .......................إذا كانت مخصصة  -51°
..................................................... 
..................................................... 

 (؛1989ماي  19السلع ................. ) -55°
 

 : اإلعفاءات123المادة 
 :تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين االستيراد

 البضائع ............................ والشعير؛ -1°
................................................... 
................................................... 

 ........................... إذا كانت مخصصة 51
..................................................... 
..................................................... 

 (؛1989ماي  19السلع ................. ) -55°
المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة من طرف  -°56

 ؛ربة داء السلالعصبة المغربية لمحا
 

يهدف التعديل إلى تمكين المواد 

والسلع والتجهيزات والخدمات 

العصبة المقتناة من طرف 

السل من المغربية لمحاربة داء 

الاستفادة من الإعفاء من الضريبة 

على القيمة المضافة حين الاستيراد 

نظرا للخدمات الاجتماعية التي 

تقوم بها لصالح فئات واسعة من 

الذين يعانون الفقر  المواطنين

 والهشاشة.
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 31: التعديل رقم
 7المادة 

 المدونة العامة للضرائب
 التسجيل واجبات

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 : اإلعفاءات129المادة 
 :تعفى من واجبات التسجيل

.......................................... -. I 

......................................... -. II 
III- المحررات ذات المنفعة االجتماعية : 

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

.............................................. 
 : وعملياتالعقود المتعلقة بنشاط  -10°

 مؤسسة الحسن الثاني .................. -
- ........................................... 
 للوقاية وعالج السرطان؛ ................... -
 مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة؛ -
 العصبة المغربية لحماية الطفولة؛ -
 
 
 

......................................- 11° 
 

 : اإلعفاءات 129المادة 
 :تعفى من واجبات التسجيل

.......................................... -. I 

......................................... -. II 
III- المحررات ذات المنفعة االجتماعية : 

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

.............................................. 
 : العقود المتعلقة بنشاط وعمليات -10°

 مؤسسة الحسن الثاني .................. -
- ........................................... 
 طان؛للوقاية وعالج السر ........................ -
 مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة؛ -
 العصبة المغربية لحماية الطفولة؛ -
 العصبة المغربية لمحاربة داء السل؛ -

......................................- 11° 
 ) .الباقي ال تغيير فيه (

 

نظرا للخدمات الإنسانية والاجتماعية 

العصبة المغربية التي تضطلع بها 

لفائدة شريحة مهمة  لمحاربة داء السل

هاته  تمكينمن المواطنين، نقترح 

 الجمعية من الاعفاء من واجبات

 والانشطة التسجيل على العقود

 والعمليات التي تقوم بها.
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 32التعديل رقم: 

 7المادة 
 المدونة العامة للضرائب

 مقتضيات مشتركة بين الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

  للضريبة األدنى : الحد144المادة 

-. I   الحد األدنى للضريبة على الشركات وللضريبة على

 الدخل برسم الدخول المهنية والفالحية 

 ............................................... -ألف

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

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

  للضريبة األدنى الحد تسوية - هاء

ير غيخصم الحد األدنى من مبلغ الضريبة على الدخل، 

طابق الجزء الم أن الفرق يظل كسبا للخزينة إذا تبين أن

من  3أو الدخل الفالحي أو هما معا للدخل المهني 

الدخل اإلجمالي  الضريبة على الدخل، بالنظر إلى

المفروضة عليه الضريبة أقل من مبلغ الحد األدنى 

 أعاله« ألف » المحدث بموجب 

II - األرباح برسم الدخل على للضريبة األدنى الحد 

 العقارية

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

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

 للضريبة األدنى : الحد144المادة 

-. I   الحد األدنى للضريبة على الشركات وللضريبة على

 الدخل برسم الدخول المهنية والفالحية 

 ............................................... -ألف

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

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

  للضريبة األدنى الحد تسوية- هاء

 يخصم الحد األدنى من مبلغ الضريبة على الدخل

ة سنة محاسبيالذي يفوق مبلغ الضريبة المؤدى عن 

معينة من مبلغ الضريبة الذي يزيد عن مبلغ الحد األدنى 

 المستحق عن السنة المحاسبية الموالية.

 

 

II - األرباح برسم الدخل على للضريبة األدنى الحد 

 العقارية

 

  )فيه تغيير ال الباقي)

 

يعتبر حدا أدنى للضريبة مبلغ 

الضريبة الدنيا الذي يجب على 

للضريبة على الخاضعين 

للضريبة على  الشركات أو

الدخل دفعه ولو في غياب 

. وهذا ال يعني أن هذا الحد ربح

األدنى يمكن أن يفوق مبلغ 

الضريبة الواجب على 

الخاضعين للضريبة على 

للضريبة على  الشركات أو

أداؤه، لذا نقترح أن الدخل 

يمكن الخاضع للضريبة الذي 

أدى حدا أدنى للضريبة يفوق 

غ الضريبة من استرجاع مبل

 الفرق.
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 33التعديل رقم: 

 7المادة 
 المدونة العامة للضرائب

 مقتضيات مشتركة بين الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

  للضريبة األدنى الحد: 144المادة 

-. I ................................................ 

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

II - األرباح برسم الدخل على للضريبة األدنى الحد 

 العقارية

 غياب في........ للضريبة الخاضعين على يجب -°1

 .ربح

 يقومون الذين للضريبة الخاضعين على يجب - °2

 يف إليها المشار عقار من جزء أو عقار بعمليات تفويت

 تفويته ثمن يتجاوز والذي أعاله، -باء – II-63المادة 

 أدنى أداء حد درهم، (1.000.000) مليون مبلغ

 .التفويت ثمن من %3 عن يقل ال للضريبة

 للضريبة األدنى الحد: 144المادة 

-. I ................................................ 

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

II - األرباح برسم الدخل على للضريبة األدنى الحد 

 العقارية

 غياب في........ للضريبة الخاضعين على يجب -°1

 .ربح

 يقومون الذين للضريبة الخاضعين على يجب -2°

 إليها المشار عقار من جزء أو عقار بعمليات تفويت

للضريبة  أدنى أعاله، أداء حد -باء – II-63المادة  في

 :حسب ما هو مبين في الجدول التالي 

نسبة الحد  ثمن التفويت )بالدرهم(

 األدنى

 % 1 1.500.000إلى  1.000.000من 

 % 2 2.000.000إلى  1.500.001من 

 % 3 2.000.000ما زاد عن 

  )فيه تغيير ال الباقي)

 
كحد أدنى  %3نعتبر أن تطبيق نسبة 

عد ي للضريبة برسم األرباح العقارية
مجحفا بالنسبة بالنسبة للطبقة 
الوسطى التي تسعى إلى تغيير السكن 

سنوات التي  6الرئيسي بعد انقضاء 
 يحددها القانون. 

 
ورفع هذا االجحاف، نقترح تطبيق 

على التفويتات التي  %1ثالث نسب: 
يبلغها ثمنها ما بين مليون ومليون 

للتفويتات التي يبلغ  %2 ونصف،
ثمنها ما بين مليون ونصف ومليونين 

للتفويتات التي يفوق ثمنها  %3و
   مليوني درهم.
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 34التعديل رقم: 

 7المادة 
 المدونة العامة للضرائب

 واجبات التمبر

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 الواجبات : تعريفة252المادة 

I - النسبية الواجبات 

 :% 5 لنسبة تخضع -ألف

 الصرفة المخالصات % 250,لنسبة  تخضع - باء

نقدا  المؤداة إبراء ة أو والمجردة أو

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

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

 ينالمهني على تطبق ال السابقة الفقرة أحكام أن غير

 ينالملزم غير والمهنيين تاجر صفة لهمليست  الذين

 .محاسبة بمسك

 

 ............................................. - جيم

 ) .فيه تغيير ال يالباق (

 الواجبات : تعريفة252المادة 

I - النسبية الواجبات 

 :% 5 لنسبة تخضع -ألف

 الصرفة المخالصات % 250,لنسبة  تخضع - باء

نقدا  المؤداة اإلبراءات ................ والمجردة أو

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

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

 يينالمهن على تطبق ال السابقة الفقرة أحكام أن غير

 مينالملز غير والمهنيين تاجر صفة ليست لهم الذين

 بالتقسيطعي المواد النفطية وموزمحاسبة  بمسك

   بمحطات الوقود.

 ............................................. - جيم

 ) فيه تغيير ال الباقي (

تواجه موزعي المواد النفطية 
بالتقسيط بمحطات الوقود صعوبات 

كبيرة في إخضاع المخالصات 
المجردة المؤداة نقدا في محطات 

نسبة واجب التمبر بالوقود إلى 
نظرا الستحالة تطبيق هذا  ،0.25%

اإلجراء بشكل مباشر على الزبناء، 
خاصة وأن سعر الوقود ببالدنا 
يعرف حاليا ارتفاعا كبيرا وأن 

تطبيق هذا الواجب يتطلب إمكانيات 
 وتجهيزات خاصة.

لذلك، نقترح في التعديل إعفاء 
موزعي المواد النفطية بالتقسيط في 

لتمبر محطات الوقود من واجب ا
بالنسبة  %0.25المحدد في 

للمخالصات التي يقومون بها مع 
 وبناء المحطات.
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 35التعديل رقم: 
 7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 واجبات التمبر

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 الواجبات : تعريفة252المادة 

I - النسبية الواجبات 

 :% 5 لنسبة تخضع -ألف

 شكلها كان كيفما الشاشة، على اإلشهار إعالنات

 تالدعاما على المنجزة اإلعالنات باستثناءوطريقتها 

 ال يالت التمرير، ورايات المتحركة الثابتة أو اإلشهارية

 .البث بواسطة اإلرسال تعتمد

 

 الصرفة المخالصات % 250,لنسبة  تخضع - باء

نقدا  المؤداة إبراء ة أو والمجردة أو

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

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

 ينالمهني على تطبق ال السابقة الفقرة أحكام أن غير

 ينالملزم غير والمهنيين تاجر صفة ليست لهم الذين

 .محاسبة بمسك

 ............................................. - جيم

 ) .فيه تغيير ال يالباق (

 الواجبات : تعريفة252المادة 

I - النسبية الواجبات 

 :% 5 لنسبة تخضع -ألف

 شكلها كان كيفما الشاشة، على اإلشهار إعالنات

 اتالدعام على المنجزة اإلعالنات باستثناءوطريقتها 

 ال تيال التمرير، ورايات المتحركة الثابتة أو اإلشهارية

 .البث بواسطة اإلرسال تعتمد

 

 الصرفة المخالصات % 250,لنسبة  تخضع - باء

نقدا  المؤداة إبراء ة أو والمجردة أو

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

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

 السابقة ...............................  الفقرة أحكام أن غير

 ............................................. - جيم

 ) فيه تغيير ال الباقي (

 
 
 
 
 

نظرا لكون اإلعالنات المنجزة على 
الدعامات واللوحات االشهارية 
الثابتة، والمنتشرة بشكل كبير 
ومتواجدة في كل مكان، تحقق أرباحا 
كبيرة وتكاليفها ضئيلة جدا، فال يحق 

 واجبات التمبر.استثناؤها من 
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 36: التعديل رقم
 7المادة 

 المدونة العامة للضرائب
    التمبر واجبات

 الشرح والتبرير النص المقترح النص األصلي

 تعريفة الواجبات - 252المادة 
I - الواجبات النسبية 

II. الواجبات الثابتة 
 :درهم 1.000تخضع لواجب ثابت قدره  - ألف
 كيلوغرام 1000................... أكثر من محضر التسليم  -
 
 
 :درهم 500تخضع لواجب ثابت قدره  -باء  
 ...................................... تجديد لها؛ طاقة -
 كيلومترا في الساعة؛ 30محضر التسلم .............  -
 جوازات السفر وكل تمديد لها؛ -

 :درهم 200تخضع لواجب ثابت قدره  -دال 
 ) )تنسخ -1°

................................................. - 2° 
........................................................... 

 .من هذه الدراجات .......................................  
رخص وأذون محالت استهالك المشروبات الكحولية أو  -°7

 ا؛الممزوجة بالكحول ونظائره
 

 :درهم 100تخضع لواجب ثابت قدره  -هاء

 تعريفة الواجبات - 252المادة 
I - الواجبات النسبية 
II- الواجبات الثابتة 

 :درهم 1.000تخضع لواجب ثابت قدره  - ألف
 كيلوغرام 1000محضر التسليم ................... أكثر من  -
رخص وأذون محالت استهالك المشروبات الكحولية أو  -

 الممزوجة بالكحول ونظائرها؛
 :درهم 500تخضع لواجب ثابت قدره  -باء 
 :درهم 300تخضع لواجب ثابت قدره  -جيم
 :درهم 200تخضع لواجب ثابت قدره  -دال 
 ) )تنسخ -1°

................................................. - 2° 
........................................................ 

 .من هذه الدراجات .......................................  
رخص وأذون محالت استهالك المشروبات الكحولية أو  -°7

 ؛الممزوجة بالكحول ونظائرها
 
 

 ) .الباقي ال تغيير فيه (

 

إلى البحث عن موارد  سعيا

مالية مهمة للخزينة، ومراعاة 

لصحة وأمن المواطنين، 

وخاصة منهم الشباب نقترح 

تطبيق واجب التمبر الثابت 

درهم على  1.000المحدد في 

رخص وأذون محلات 

استهلاك المشروبات الكحولية 

أو الممزوجة بالكحول 

 ..ونظائرها
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 37: التعديل رقم
 7المادة 

 العامة للضرائبالمدونة 
    التمبر واجبات

 الشرح والتبرير النص المقترح النص األصلي

 تعريفة الواجبات - 252المادة 
I - الواجبات النسبية 

 : %5تخضع لنسبة  -ألف 
 إعالنات اإلشهار على الشاشة كيفما كان شكلها وطريقتها.

 ............... المؤداة نقدا % 0,25تخضع لنسبة  -باء  
 :تخضع ........................ السيارات المعتمدين -جيم 

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

 غير أنه .....................................
 ..... للنسب المذكورة.......................................

II. لواجبات الثابتةا 
 :درهم 500تخضع لواجب ثابت قدره  -باء  
 ...................................... تجديد لها؛ طاقة -
 كيلومترا في الساعة؛ 30محضر التسلم .............  -
 جوازات السفر وكل تمديد لها؛ -
 
 
 

 :درهم 300تخضع لواجب ثابت قدره  -جيم
 ) )تنسخ -1°

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

 تعريفة الواجبات - 252المادة 
I - الواجبات النسبية 

 : %5تخضع لنسبة  -ألف 
 إعالنات اإلشهار على الشاشة كيفما كان شكلها وطريقتها.

 ............... المؤداة نقدا % 0,25تخضع لنسبة  -باء  
 :...................... السيارات المعتمدينتخضع  -جيم 

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

 غير أنه .....................................
 .ب المذكورة........................................... للنس

II- الواجبات الثابتة 
 :درهم 1.000تخضع لواجب ثابت قدره  - ألف
 :درهم 500تخضع لواجب ثابت قدره  -باء 
 ...................................... تجديد لها؛ طاقة -
 كيلومترا في الساعة؛ 30محضر التسلم .............  -
 جوازات السفر وكل تمديد لها؛ -
قاعات اللعب بالمالهي، مهما كانت مدة بطاقات الدخول إلى  -

  صالحيتها؛
 .الصغير والكبير وحدة من السكار 1.000لكل  -

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

 

إلى البحث عن موارد  سعيا

مالية مهمة للخزينة، ومراعاة 

لصحة وأمن المواطنين، 

وخاصة منهم الشباب نقترح 

كذلك تطبيق واجب التمبر 

درهم  500الثابت المحدد في 

وحدة من  1000عن كل 

السكار الصغير والكبير 

بطاقات الدخول  وكذلك على

إلى قاعات اللعب بالملاهي، 

 صلاحيتها.مهما كانت مدة 
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 38: التعديل رقم
 7المادة 

 المدونة العامة للضرائب
    التمبر واجبات

 الشرح والتبرير النص المقترح النص األصلي

 تعريفة الواجبات - 252المادة 
I - الواجبات النسبية 

 : %5تخضع لنسبة  -ألف 
 ............... المؤداة نقدا % 0,25تخضع لنسبة  -باء  

 :........................ السيارات المعتمدينتخضع  -جيم 
II. الواجبات الثابتة 
 :درهم 1.000تخضع لواجب ثابت قدره  - ألف

 :درهم 500تخضع لواجب ثابت قدره  -باء  
 :درهم 300تخضع لواجب ثابت قدره  -جيم
 :درهم 200تخضع لواجب ثابت قدره  -دال 
 :درهم 100تخضع لواجب ثابت قدره  -هاء

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

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

 :درهم 20تخضع لواجب ثابت قدره  -طاء
.................................................. 

 تعريفة الواجبات - 252المادة 
I - الواجبات النسبية 

 : %5تخضع لنسبة  -ألف 
 إعالنات اإلشهار على الشاشة كيفما كان شكلها وطريقتها.

 ............... المؤداة نقدا % 0,25تخضع لنسبة  -باء  
II- الثابتة الواجبات 

 :درهم 1.000تخضع لواجب ثابت قدره  - ألف
 :درهم 500تخضع لواجب ثابت قدره  -باء 
 :درهم 300تخضع لواجب ثابت قدره  -جيم
 :درهم 200تخضع لواجب ثابت قدره  -دال 
  :درهم 100تخضع لواجب ثابت قدره  -هاء

........................................................ 
 ....................................................... 
للهيكتوليتر عمليات بيع وتسليم الخمور والمشروبات  -

 الممزوجة بالكحول؛
 للهيكتوليتر من المشروبات الغازية؛ -

 :درهم 20تخضع لواجب ثابت قدره  -طاء
.................................................. 

 ) .يير فيهالباقي ال تغ (

 

إلى البحث عن موارد  سعيا

مالية مهمة للخزينة، ومراعاة 

لصحة وأمن المواطنين، 

وخاصة منهم الشباب نقترح 

ولنفس الأسباب نقترح كذلك 

تطبيق واجب التمبر الثابت 

درهم عن كل  100المحدد في 

هيكتوليتر من الخمور 

والمشروبات الممزوجة 

المشروبات بالكحول. و

 الغازية.
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 39التعديل رقم: 

 7المادة 
 المدونة العامة للضرائب

 الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي
 اإلعفاءات: 260المادة 

 :الضريبةتعفى من 

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

 °2- ........................................... 

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

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

 العربات المحجوزة قضائيا؛ -°11 

من  81العربات في عداد التحف، كما هي معرفة بالمادة  -°12 
السير على الطرق الصادر  المتعلق بمدونة 05-52القانون رقم 

من صفر  26بتاريخ  1.10.07بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 (.2010فبراير  11) 1431

 

 العربات .............................-°13 

 اإلعفاءات: 260المادة 
 :الضريبةتعفى من 

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

 °2- ........................................... 

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

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

 العربات المحجوزة قضائيا؛ -°11 

سنة  25العربات التي مضى على استخدامها أكثر من  -°12 
من  81كما هي معرفة بالمادة العربات في عداد التحف، و

السير على الطرق الصادر  المتعلق بمدونة 05-52القانون رقم 
من صفر  26بتاريخ  1.10.07بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (.2010فبراير  11) 1431
 العربات .............................-°13 

 ) فيه تغيير ال الباقي (

 
تم خالل السنوات األخير ة إلغاء العفو 

الضريبة الخصوصية السنوية من 

الذي كانت العربات  على المركبات

التي مضى على استخدامها أكثر من 

سنة تستفيد منه. الشيء الذي أثر  25

على مداخيل ومردودية مجموعة من 

الناقلين، خاصة في العالم القري وفي 

 مالمناطق النائية، حيث أن وضعيته

المادية ال تسمح لهم بتجديد عرباتهم 

 أو اقتناء أخرى. 

لذلك نقترح تمكين هذه الشريحة من 

العربات من االعفاء من هذه 

الضريبة، خاصة وأن العربات التي 

هي في عداد التحف، وتمتلكها طبقة 

معينة من أغنياء المجتمع، تستفيد من 

 هذا االعفاء. 
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 40التعديل رقم: 

 7المادة 
 المدونة العامة للضرائب

 الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 الضريبة تعريفة: 262المادة 
 :يلي كما الضريبة تعريفة تحدد

I- مع وزنها مجموع يساوي أو يقل التي للعربات بالنسبة - ألف 

 3000 المجرورة الحمولة مع لوزنها األقصى الحد أو الحمولة

المستعملة  غير (4×4) الدفع الرباعية العربات وكذا كيلوغرام،

 كان وزنها. كيفما مهنية ألغراض

 

 

 .............................................- باء

 ......................................... - جيم

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

 الضريبة تعريفة: 262المادة 
 :يلي كما الضريبة تعريفة تحدد

I- ا معوزنه مجموع يساوي أو يقل التي للعربات بالنسبة - ألف 

 3000 المجرورة الحمولة مع لوزنها األقصى الحد أو الحمولة

المستعملة  غير (4×4) الدفع الرباعية العربات وكذا كيلوغرام،

 كان وزنها. كيفما مهنية ألغراض

( 4×4) الدفع الرباعية االجراء العرباتتستثنى من تطبيق هذا 

 المستعملة في المجال القروي.

 .............................................- باء

 ......................................... - جيم

 ) فيه تغيير ال الباقي (

 
نظرا لصعوبة التضاريس والتنقل 

بالعديد من المناطق القروية والجبلية، 

بحيث تصبح العربات الرباعية الدفع 

الوسيلة األكثر مالءمة لهذه 

نوع هذا ال ءالتضاريس، نقترح استثنا

من العربات من فرض الضريبة 

 الخصوصية على المركبات.
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 41التعديل رقم: 

  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

II- تتميم المدونة العامة للضرائب بمواد جديدة 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي
العمليات  على المطبق المكررة أربع مرات: النظام 125المادة 

ن للسك مخصص مبنى من لنفسه الشخص يسلمه بما المتعلقة
 الشخصي

 التطبيق نطاق -1°
 .................................. على للضريبة تخضع

 .ألعضائها الشخصي.................................... 
............................................................ 

 الضريبة عليه المفروضة األساس -°4
  .البناء ةتكلف ثمن باعتبار الضريبة عليه المفروضة األساس يحدد

 في إطار البناء تكلفة ثمن تقييم الضروري من أنه لإلدارة تبين إذا
 221و 221و 220 المواد في عليها المنصوص المساطر

 المفروضة األساس فإن أدناه، 229و 228و 224المكررة و
 اعتبارب تنظيمي بنص يحدد جدول إلى استنادا الضريبة يحدد عليه
 .ناءالب في الداخلة العناصر مختلف االستداللي لتكلفة الرقم

 
 الخصم في الحق -5°

 ............................. القيمة على الضريبة تخصم
 أعاله. – II – 106................................. المادة 

 الواجبات المتعلقة باإلقرار -°6
 أ( اإلقرار ..............

.................................................. 
ب( اإلقرار المتعلق بما يسلمه الشخص من مبنى مخصص للسكن 

 الشخصي

العمليات  على المطبق المكررة أربع مرات: النظام 125المادة 
كن للس مخصص مبنى من لنفسه الشخص يسلمه بما تعلقةالم

 الشخصي
 التطبيق نطاق -1°

 .................................. على للضريبة تخضع
 .ألعضائها .................................... الشخصي

............................................................ 
 سعر الضريبة -°4

تحسب الضريبة على القيمة المضافة للعمليات المتعلقة بما 
 يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي حسب

 التالية: األسعار الجزافية
 300التي تفوق  لمساحة المغطاةدرهما للمتر المربع ل 60 -

 متر مربع؛ 400متر مربع وتقل عن 
 تي تفوقال لمساحة المغطاةدرهم درهما للمتر المربع ل 100 -

 متر مربع؛ 500متر مربع وتقل عن  400
 500درهم للمتر مربع للمساحة التي تعادل أو تفوق  150 -

 متر مربع.
 )تنسخ(. -°5
 
 الواجبات المتعلقة باإلقرار -°6

 أ( )تنسخ(
 

 
تحويل  يهدف هذا اإلجراء إلى

المساهمة التضامنية التي كانت 

مستحقة على ما يسلمه الشخص 

 للسكن الشخصي مبنى معدلنفسه من 

إلى ضريبة على القيمة المضافة 

بأسعار خاصة حسب مساحة المبنى 

 المعد للسكن بشكل رئيسي. 

وذلك لتفادي مشكل الفاتورات 
المغشوشة والتالعب الضريبي الذي 

يمكن ان ينتج عند إخضاع هذه 
العمليات للضريبة على القيمة 

 المضافة بالطريقة العادية.
وللتذكير، فقد تم التخلي عن هذا 

جراء بمقتضى قانون المالية اإل
2013. 
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يجب على األشخاص المشار إليهم .......................   
 .......... ................................. الضريبة المطابقة

يجب أن يرفق .................................... المبنية بالمتر 
 المربع.

ب( اإلقرار المتعلق بما يسلمه الشخص من مبنى مخصص 
 للسكن الشخصي

.......................   يجب على األشخاص المشار إليهم 
 .......... ................................. الضريبة المطابقة.

 )تنسخ(.
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 42التعديل رقم: 

  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

II- تتميم المدونة العامة للضرائب بمواد جديدة 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي
 : تعريفة الرسوم284المادة 
 :يلي كما التأمين عقود على الرسم تعريفة تحدد

 السفن هياكل تأمين عمليات %7 بنسبة للرسم تخضع -°1

 عن الناجمة المدنية المسؤولية أخطار ضد وعمليات التأمين

 لالناق مسؤولية فيها بما والنهرية الناقالت البحرية استعمال

 .والطعون والدفاع

 في المؤقت التأمين عمليات % 10بنسبة  للرسم تخضع -°2

 .المقرضة المؤسسات لفائدة المكتتبة حالة الوفاة

 :14 % بنسبة للرسم تخضع -°3

 عمليات ...........................................  أ( 

 : تعريفة الرسوم284المادة 
 :يلي كما التأمين عقود على الرسم تعريفة تحدد

 السفن هياكل تأمين عمليات %7 بنسبة للرسم تخضع -°1

 عن الناجمة المدنية المسؤولية أخطار ضد وعمليات التأمين

 اقلالن مسؤولية فيها بما والنهرية الناقالت البحرية استعمال

 .والطعون والدفاع

 المؤقت التأمين عمليات % 10بنسبة  للرسم تخضع -°2

 .قرضةالم المؤسسات لفائدة المكتتبة حالة الوفاة في

 :14 % بنسبة للرسم تخضع -°3

 ...........................................عمليات  أ( 

 
هذا االجراء يضرب في العمق 

الطبقات المتوسطة والفقيرة، التي 

غالبا ما تتحمل مختلف اإلجراءات 

الضريبية، مما يزيد في تأزم 

األوضاع لدى هذه الشريحة المهمة 

  في المجتمع.  

 لذلك نقترح الغاء هذا اإلجراء.
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  43التعديل رقم: 

  7المادة 

 المدونة العامة للضرائب

III- المدونة العامة للضرائب نسخ وتعويض أحكام من 

 األرباح على المترتبة للتضامن االجتماعية المساهمة

  وأسعارها المساهمة تصفية

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 المساهمة عليهم المفروضة األشخاص: 284المادة 

تتحملها  األرباح على للتضامن اجتماعية مساهمة تحدث

 :باستثناء أعاله، III - 2 المادة في محددة هي كما الشركات

 ئمةدا بصفة الشركات على الضريبة من المعفاة الشركات -
 أعاله؛" ألف – I – 6المادة  في المشار إليها

 الحرة المناطق داخل أنشطتها تزاول التي الشركات -
   1° -ألف  – II – 6المادة  في إليها للتصدير المشار

 أعاله؛
 للدار المالي القطب" لصفة المكتسبة الخدمات شركات

 ."البيضاء

 المساهمة عليهم المفروضة األشخاص: 284المادة 

تتحملها  األرباح على للتضامن اجتماعية مساهمة تحدث

 :باستثناء أعاله،  III-  2المادة في محددة هي كما الشركات

 ائمةد بصفة الشركات على الضريبة من المعفاة الشركات -
 أعاله؛" ألف – I – 6المادة  في المشار إليها

 الحرة المناطق داخل أنشطتها تزاول التي الشركات -
   1° -ألف  – II – 6المادة  في إليها للتصدير المشار

 أعاله؛
 للدار المالي القطب" لصفة المكتسبة الخدمات شركات -

 ."البيضاء

 
بما أن األمر يتعلق بالمساهمة في 

ضريبة تضامنية، نرى أن على 

الجميع أن يساهم هي هذه الضريبة 

كل حسب امكانيته بناء الجدول 

 النسبي المقترح في المادة.
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 44التعديل رقم: 

 7المادة 
 المدونة العامة للضرائب

III- المدونة العامة للضرائب نسخ وتعويض أحكام من 

 األرباح على المترتبة للتضامن االجتماعية المساهمة

  وأسعارها المساهمة تصفية

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

: التصفية268المادة   

ي الربح الصاف مبلغ نفس أساس على المذكورة المساهمة تحتسب

الحتساب  يعتمد الذي أعاله" ألف  I-  19- "المادة في إليه المشار

ون ملي أربعين يفوق أو يساوي والذي الشركات على الضريبة

 .مختتمة محاسبية سنة آخر عن ( درهم40.000.000)

: التصفية268المادة   

ة للسنة المحاسبيتحتسب المساهمة على أساس الربح الصافي 
مليون  ونعشرومبلغه خمسة  والذي يعادل أو يتجاوز

 .درهم( 5.000.0002)
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 45رقم: التعديل 

 7المادة 
 المدونة العامة للضرائب

III- المدونة العامة للضرائب نسخ وتعويض أحكام من 

 األرباح على المترتبة للتضامن االجتماعية المساهمة

  وأسعارها المساهمة تصفية

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 : األسعار269المادة 

 الربح من 2,5 % في المساهمة سعر يحدد

 .أعاله 268 في المادة إليه المشار الصافي

 : األسعار269المادة 

 إليه المشار الصافي تحدد أسعار المساهمة على أساس الربح

 :ما يليحسب  أعاله، 268 في المادة

 سعر المساهمة  ))بالدرهممبلغ الربح الصافي 

 % 1 مليون 50مليون إلى أقل من  25من 

 % 1.5 مليون 100مليون إلى أقل من  50من 

 % 2 فما فوقمليون إلى  100من 

 

 
حدد التعديل الوارد في مشروع قانون المالية أساس 

الربح الصافي الذي ستترتب عليه المساهمة 
مليون درهم. غير أن  40االجتماعية للتضامن في 

وسنة  2013تجربة مماثلة تم تطبيقها بين سنة 
مليون  15كانت قد حددت هذا األساس في  2015

درهم، مما سمح للجميع بالمشاركة في المساهمة 
التضامنية. ومن أجل تمكين الغالبية من الشركات 

والمقاوالت من االنخراط في هذه المساهمة، نقترح 
تخفيض األساس الذي ستترتب عليه هذه المساهمة 

مليون درهم وتحديد  40مليون درهم بدل  25إلى 
 نسب المساهمة حسب إمكانية كل ملزم: 

مليون  25لمبلغ الربح الصافي ما بين  1% -
 مليون درهم؛ 50درهم و

 100مليون و 50لربح صافي ما بين  1.5% -
 مليون درهم؛

 100للمبلغ من الربح الصافي الذي يفوق  2% -
 مليون درهم
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 46التعديل رقم: 

 مكررة 28المادة 
مرصد ألمور خصوصيةالحساب ال تغيير  

الكوارث الطبيعيةسمى "صندوق مكافحة آثار الم  

الصادر  2009للسنة المالية  40.08قانون المالية رقم المكررة من  16أحكام المادة  2019تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 

 (.2008ديسمبر  30) 1430محرم  2بتاريخ  1.08.147بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

I رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات  .

المتعلقة بمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، يحدث 

، حساب مرصد لأمور 2009ابتداء من فاتح يناير 

خصوصية يسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث 

الطبيعية" ويكون وزير الداخلية هو الآمر بقبض 

 موارده وصرف نفقاته.

II: يتضمن هذا الحساب . 

 في الجانب الدائن:

 المخصصات من الميزانية العامة؛ 

  الموارد المتأتية من صندوق الحسن الثاني

 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

  الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات

 المختلفة؛

  الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها

للصندوق طبقا للتشريع والتنظيم الجاري 

 بهما العمل.

I- في التمكن من ضبط حسابات العمليات  رغبة

، آثار الكوارث الطبيعيةالجفاف والمتعلقة بمكافحة 

، حساب مرصد 2009يحدث ابتداء من فاتح يناير 

الجفاف لأمور خصوصية يسمى "صندوق مكافحة 

آثار الكوارث الطبيعية" ويكون وزير الداخلية هو و

 الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

II: يتضمن هذا الحساب . 

 في الجانب الدائن:

 المخصصات من الميزانية العامة؛ 

 وارد المتأتية من صندوق الحسن الثاني الم

 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

  الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات

 المختلفة؛

  الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها

للصندوق طبقا للتشريع والتنظيم الجاري 

 بهما العمل.

 

على إثر حذف الحساب 

المرصد لأمور خصوصية 

"صندوق مكافحة المسمى 

الجفاف"، نقترح تتميم آثار 

صندوق مكافحة آثار الكوارث 

الطبيعية بما يجعله يتدخل 

كذلك في حالات الجفاف التي 

ر لا قديمكن أن تصيب بلادنا 

 هللا.
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 نب المدين:في الجا

  النفقات المتعلقة بعمليات الإغاثة ذات

 الطابع الاستعجالي؛

  النفقات المتعلقة بعمليات إسعاف

 ومساعدة السكان المتضررين؛

  النفقات المتعلقة ببرامج تطوير وسائل تدخل

مختلف الهيئات المتخصصة في مكافحة آثار 

 الكوارث الطبيعية؛

  النفقات المتعلقة بوضع نظم الإنذار

 واليقظة؛

  النفقات المتعلقة بترميم أو إعادة بناء

 المنشآت المتضررة بفعل الكوارث الطبيعية؛

  النفقات المتعلقة بتشييد مختلف منشآت

 الوقاية؛

  النفقات التي تحتمها الضرورة لمكافحة آثار

 الكوارث الطبيعية.

III تدفع الاعتمادات المتعلقة بالنفقات الواردة أعلاه .

يات القطاعات الوزارية والمؤسسات لفائدة ميزان

والحسابات الخصوصية العمومية والمنشآت 

 المعنية بالعمليات للخزينة

 

 في الجانب المدين:

  النفقات المتعلقة بعمليات الإغاثة ذات

 الطابع الاستعجالي؛

  النفقات المتعلقة بعمليات إسعاف

 ومساعدة السكان المتضررين؛

  النفقات المتعلقة ببرامج تطوير وسائل

تدخل مختلف الهيئات المتخصصة في 

 آثار الكوارث الطبيعية؛الجفاف ومكافحة 

  النفقات المتعلقة بوضع نظم الإنذار

 واليقظة؛

 بناء  النفقات المتعلقة بترميم أو إعادة

رث الكوا الجفاف أوالمنشآت المتضررة بفعل 

 الطبيعية؛

  النفقات المتعلقة بتشييد مختلف منشآت

 الوقاية؛

  النفقات التي تحتمها الضرورة لمكافحة

 آثار الكوارث الطبيعية.الجفاف و

III تدفع الاعتمادات المتعلقة بالنفقات الواردة .

أعلاه لفائدة ميزانيات القطاعات الوزارية 

والحسابات المؤسسات العمومية والمنشآت و

 المعنية بالعمليات الخصوصية للخزينة
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 47التعديل رقم: 

 34المادة 
 إحداث مناصب مالية

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

منصبا ماليا برسم  25.458يتم إلحداث 

 .2019الميزانية العامة للسنة المالية 

منصبا ماليا لفائدة الوزارات  25.208 -1
 والمؤسسات التالية:

عدد  الوزارات والمؤسسات
المناصب 

 المالية

 إدارة الدفاع الوطني .........

 وزارة الداخلية ...............
 وزارة الصحة ................

وزارة التربية الوطنية والتكوين 
المهني والتعليم العالي والبحث 

 العلمي .........
 قطاع التربية الوطنية؛ -
 قطاع التعليم العالي ...... -
 .....قطاع التكوين المهني  -

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

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

9000 
 
 
 
 
 

725 
 

700 
25 

 

 25.208 المجموع ...............

 

 يؤهل رئيس الحكومة ................ -2
 

منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة  40.458يتم إلحداث 

 .2019المالية 

 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية: 40.208 -3
عدد  الوزارات والمؤسسات

المناصب 
 المالية

وزارة التربية الوطنية والتكوين 
المهني والتعليم العالي والبحث 

 العلمي .........
 قطاع التربية الوطنية؛ -
 قطاع التعليم العالي ...... -

 قطاع التكوين المهني .....
 الوطني .........إدارة الدفاع 

 وزارة الداخلية ...............
 وزارة الصحة ................

 وزارة االقتصاد والمالية ......

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

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

 
 

15.725 
15.000 

700 
25 

9000 
 
 
 

540 

 40.208 المجموع ...............

 

 الحكومة ................يؤهل رئيس  -4
 

 
يهدف التعديل إلى دمج المناصب المالية المخصصة 

لقطاع التربية الوطنية في إطار التعاقد ضمن نفقات 

 الموظفين. وذلك لالعتبارات التالية:

بما أن االعتمادات المالية المخصصة كأجور  -
لهذه المناصب مدرجة ضمن الميزانية العامة، 

ضمن نفقات المعدات فلماذا يتم ادراجها 
 والنفقات المختلفة؛

ان تقييد المبالغ المخصصة للتوظيف بالتعاقد  -
ضمن نفقات المعدات والنفقات المختلفة يعتبر 

 تحايال كي ال تؤثر على كتلة األجور.
ان األطر التي يتم توظيفها في إطار التعاقد  -

بأكاديميات التربية والتعليم يستفيدون من كل 
تع بها نظراؤهم التابعين للوزارة الحقوق التي يتم

سوى أنهم محرومون من االنتقال خارج الجهة 
 التي ينتمون إليها.

إن هذا االجراء يحرم الصندوق المغربي للتقاعد  -
الذي يعاني من ضائقة مالية من مساهمة هؤالء 

 األطر، 
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 48التعديل رقم: 

 34المادة 
 إحداث مناصب مالية

 تبرير التعديل المقترحالتعديل  النص الحالي

منصبا ماليا برسم  25.458يتم إلحداث 

 .2019الميزانية العامة للسنة المالية 

منصبا ماليا لفائدة الوزارات  25.208 -1
 والمؤسسات التالية:

 

 

 

 

 

 

 

يؤهل رئيس الحكومة يؤهل رئيس  -2
منصبا ماليا على  250الحكومة لتوزيع 

 مختلف الوزارات.
 
3- ........................................ 

يتم إلحداث ..................................العامة للسنة المالية 

2019. 

1- ........................................... 
تخصص وجوبا في الوزارات التي ال تشترط القدرة البدنية لفائدة 

اإلطار رقم  األشخاص في وضعية إعاقة حسب مدلول القانون

المتعلق بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة  97.13

 1.16.52والنهوض بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

( النسبة المئوية 2016أبريل  27) 1437رجب  19بتاريخ 

المحددة لفائدتهم بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية 

 الجاري بها العمل.

تركة بين الوزارات أو المؤسسات أو يمكن تنظيم مباريات مش

 مباريات مشتركة خاصة باألشخاص في وضعية إعاقة.

منصبا ماليا على مختلف  250يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع  -2
منها لفائدة  200المؤسسات وتخصص الوزارات أو 

 األشخاص في وضعية إعاقة
يمكن تنظيم مباريات مشتركة بين الوزارات أو المؤسسات أو 

 مشتركة خاصة باألشخاص في وضعية إعاقة. مباريات

3- .......................................... 

 
يهدف هذا التعديل إلى إيجاد الحل القانوني الالزم والصيغة 

العملية لتفعيل حقيقي للنسبة المئوية المخصصة من 

المناصب المالية لألشخاص في وضعية إعاقة وتنظيم 

بين القطاعات الوزارية التي مباراة خاصة بهم ومشتركة 

 ال تتطلب القدرة البدنية.

بهدف ضمان حسن تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 

 10) 1414ربيع األول  22الصادر في  1.92.30

المتعلق  07.92( بتنفيذ القانون رقم 1993شتنبر 

بالرعاية االجتماعية لألشخاص المعاقين، وكذا المرسوم 

 19) 1418من شعبان  18ي الصادر ف 2.97.218رقم 

المتعلق  05.81( بتطبيق القانون رقم 1997ديسمبر 

بالرعاية االجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر 

من  11بتاريخ  1.82.246بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 07.12(. والقانون رقم 1982ماي  6- 1402رجب 

در االمتعلق بالرعاية االجتماعية لألشخاص المعاقين الص

من  22بتاريخ  1.92.30بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (1993سبتمبر  10) 1414ربيع األول 
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 49التعديل رقم: 

 35المادة 
 حذف المناصب المالية الشاغرة على إثر إحالة الموظفين الذين يشغلونها على التقاعد

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

للسنة  8.96قانون المالية رقم من  43المادة تغيير 

.............. كما تم تغييرها  1997.1996المالية 

 وتتميمها.

 تحذف المناصب التي ظلت شاغرة ......................

 ......................................................إلى التقاعد.

 التقاعد.وتحذف ...................................... إلى 

السابقة على المناصب المحتفظ احكام الولا تطبق 

بها لموظفي البلاط الملكي وإدارة الدفاع الوطني 

    ورجال التسيير والصف بالقوات المساعدة .............

وموظفي وزارة العدل وكذا موظفي ....................... 

الوطني وموظفي المديرية  للأمنالمديرية العامة 

امة لمراقبة التراب الوطني وموظفي المندوبية الع

العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وموظفي 

 المديرية العامة للوقاية المدنية.

للسنة  8.96من قانون المالية رقم  43المادة تغيير 

.............. كما تم تغييرها  1997.1996المالية 

 وتتميمها.

 ......................تحذف المناصب التي ظلت شاغرة 

 ......................................................إلى التقاعد.

 وتحذف ...................................... إلى التقاعد.

السابقة على المناصب المحتفظ احكام الولا تطبق 

بها لموظفي البلاط الملكي وإدارة الدفاع الوطني 

    صف بالقوات المساعدة .............ورجال التسيير وال

وموظفي وزارة العدل وكذا موظفي ....................... 

الوطني وموظفي المديرية  للأمنالمديرية العامة 

العامة لمراقبة التراب الوطني وموظفي المندوبية 

العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وموظفي 

 .المديرية العامة للوقاية المدنية

وال تطبق كذلك االحكام السابقة على المناصب الشاغرة المتعلقة 
باألطر الطبية وشبه الطبية لدى وزارة الصحة وتلك المتعلقة 
بأساتذة التعليم االبتدائي والثانوي االعدادي والتأهيلي لدى وزارة 

 –التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
 قطاع التربية الوطنية.

 
تعرف كل من وزارة الصحة ووزارة 
التربية الوطنية خصاصا كبيرا جدا 
على مستوى األطر الصحية 
والتربوية، الشيء الذي تكون له 
انعكاسات سلبية عميقة على مستوى 
صحة المواطنين وعلى مستوى 
التعليم ببالدنا. ومما يزيد األمر 

ة والمتزايداستفحاال األعداد الكبيرة 
من الموظفين الذين يحالون على 
التقاعد كل سنة بهذين القطاعين. هذا 
ناهيك على أن المناصب المالية التي 
يتم إحداثها لسد الخصاص تبقى دائما 
بدون فائدة أمام العدد الكبير من 
الموظفين الذين يحالون كل سنة على 
التقاعد. لذلك نقترح االحتفاظ 

غرها بسبب بالمناصب التي يتم ش
اإلحالة على التقاعد من أجل سد 
الخصاص المسجل على مستوى 

 هذين القطاعين.
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 50التعديل رقم: 

 50المادة 
 أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 ............................. 2019تحدد خلال السنة المالية 

 ................................... الناتج عن ذلك:

 بالدرهم                                                               

 المداخيل العادية للميزانية العامة

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

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

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

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

235.423.118.000 

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

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

 النفقات العادية للميزانية العامة

نفقات التسيير 

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

 نفقات الموظفين ........................ -

نفقات المعدات والنفقات  -

 المختلفة.

 التكاليف المشتركة -

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

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

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

243.649.709.000 

215.618.339.000 

112.159.310.000 

45.130.114.000 

44.095.142.000 

10.533.773.000 

3.7000.000.000 

28.031.370.000 

   

 ............................. 2019تحدد خلال السنة المالية 

 ................................... الناتج عن ذلك:

 بالدرهم                              

 المداخيل العادية للميزانية العامة

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

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

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

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

235.423.118.000 

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

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

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

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

 النفقات العادية للميزانية العامة

نفقات التسيير 

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

 .......نفقات الموظفين ................. -

نفقات المعدات والنفقات  -

 المختلفة.

 التكاليف المشتركة -

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

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

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

243.649.709.000 

215.618.339.000 

116.159.310.000 

41.130.114.000 

44.095.142.000 

10.533.773.000 

3.7000.000.000 

28.031.370.000 

  

 )الباقي لا تغيير فيه(

 

 
مالئمة مع التعديل المدرج في المادة 

المتعلقة بإحداث مناصب مالية،  34
حيث اقترحنا دمج المناصب المالية 

ة الوطنيالمخصصة لقطاع التربية 
في إطار التعاقد ضمن نفقات 
الموظفين بدل نفقات المعدات 

 والنفقات المختلفة.
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 التعديالت املقدمة من طرف 

 النائبين السيدين 

 شناوي وعمر بالفريجالمصطفى 

  عن الحزب االشتراكي املوحد
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 :1التعديل #
 

  2019من مشروع قانون المالية  7المادة 
 2018المدونة العامة للضرائب 

 التكاليف القابلة للخصم – 10المادة 
 

 أعاله: 8" تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 
 

I- :تكاليف االستغالل المتكونة من 
 

 .......ألف
 

 يتطلبه االستغالل بما في ذلك:باء ـ  تكاليف خارجية أخرى وقع االلتزام بها او تحملها لما 
 
1-....... 
 الهبات النقدية او العينية الممنوحة لفائدة: -2
 
- 
- 
 ........................................... او صحي-
الجمعيات التي ابرمت اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي  -

 ع اكاديمية جهوية للتربية و التكوين، بهدف إنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة؛او م
 المؤسسات العمومية............... -
 

 )الباقي ال يتغير(
 

 

 تعليل التعديل: 
 

 جديدة للدولة هدفها واضح: إعطاء األولوية الحقيقية للنهوض بالتعليم. ةيدخل هذا التعديل كاقتراح الستراتيجي
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 :2التعديل #
 

 2019من مشروع قانون المالية  7المادة 
 2018المدونة العامة للضرائب 

 ـ سعر الضريبة  19المادة 
 
I 

 تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي :
 

التالية:التصاعدية  الف ـ باألسعار  
 

 مبلغ الربح الصافي بالدرهم السعر

 300.000يساوي أو يقل عن  %10

 1.000.000 إلى  300.001     من  20% 

  1.000.000      يفوق %31

 

 تعليل التعديل: 

 
دخلت األسعار التصاعدية في حيز التنفيذ منذ سنة واحدة فقط  حيث لم يتم بعد تقييم هذا االجراء  ال على المستوى  -1

 .يالمالي وال االقتصاد

مليون  617المداخيل الجبائية و سيوفر هذا التعديل سيأثر ايجابيا على  %17بدال من  %20على أن االحتفاظ ب  -2

 درهم كمداخل إضافية للدولة.

للتذكير وعلى سبيل المثال يمكن لوزارة التربية الوطنية أن تخصص هذا المبلغ للتكوين المستمر للمعلمين 

 والمعلمات.
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 :3التعديل #
 

 2019من مشروع قانون المالية  7المادة 
 2018للضرائب المدونة العامة 

 الضريبة على الدخل

 الباب الرابع 

 الفرع االول: تصفية الضريبة.

 ـ سعر الضريبة  73المادة 

.I جدول حساب الضريبة 

 يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل :

  درهم معفاة من الضريبة؛ 40.000شريحة الدخل إلى غاية 

 10  % درهم؛ 60.000إلى  40.001بالنسبة لشريحة الدخل من 

 20%  درهم؛ 70.000إلى  60.001بالنسبة لشريحة الدخل من 

 30%  درهم؛ 100.000إلى  70.001بالنسبة لشريحة الدخل من 

 34 %  درهم؛ 180.000إلى  100.001بالنسبة لشريحة الدخل من 

 38 % ؛بالنسبة لشريحة الدخل لما زاد على ذلك 

 

 .IIاسعار خاصة 
 

..…… 
 : االسعار النسبية والتصاعدية التاليةجيم ـ 

 

 مبلغ الربح الصافي بالدرهم السعر

 40.000يساوي أو يقل عن  0%

 60.000 إلى  40.001 من 10%

 70.000 إلى  60.001 من 20%

 100.000 إلى  70.001 من 30%

0.00018 إلى  001100. من 34%  

0.00018 ما فوق  38%  

 فيما يخص :
 الصافية الناتجة عن:. األرباح 1

..……… 
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 تعليل التعديل: 

 

  ضريبة على الدخليتحملون تخفيف الضغط الجبائي على المأجورين الذين الجزء األول من التعديل يهدف الى 
 ) اكبر مصدر لمداخل الضريبة على الدخل(، مرتفعة

  دية تصاعالسعار األ نفس الجبائية بتطبيقالعمل على تحقيق العدالة اما الجزء الثاني )جدول ج( فهو يهدف الى
  .األسهم و حصص المشاركة في المقاوالت عوائدللمداخيل الفردية الغير االجرية ، مداخل عقارية )كراء( و بالنسبة

  
. درهم سنويا 500.000.000بقدر المداخيل اإلضافية لميزانية الدولة ت  
 

"صندوق دعم عمليات تعميم  إنشاؤه تمسي الذيمن مداخيل الضريبة على الدخل في الصندوق الخاص  1نقترح أن تدفع %
 التعليم االلزامي وتحسين جودته"

. 
إنتاج من خالل انشاء مبادرات مبدعة تستعمل التكنلوجيا الحديثة، مثل التعليم وستمكن هذه المداخيل من ارتقاء جودة 

  والمستويات ونشرها عبر التلفزة العمومية واالنترنت. وادمتميزة بالصوت والصورة لجميع الم"كبسوالت" 
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 :4التعديل #
 
 

 2019من مشروع قانون المالية  7المادة 
 2018المدونة العامة للضرائب 

  الباب الثاني
 وعاء الواجبات وكيفية احتسابها

للضريبةـ األساس الخاضع  131المادة   
 

 ... من أجل تصفية الواجبات
.1 
.2 

…... 
بس و و المال والفرش أو المتوفية للمتوفيما عدا المنزل الرئيسي  حصا التركات ، في إجمالي التركة ،إ. فيما يخص 17
 السكن أثاث
… 
 

 تعليل التعديل:
 

الرئيسي  المنزل يعدحيث من أجل ضمان الحقوق األساسية للورثة، حيث يتعذر على الطبقة الفقيرة أداء المبلغ الضريبي 

 يضطرون بيعه من أجل أداءف، في كثير من الحاالت عنصر أساسي ألغلبية كبار السن كما له كثير من الرمزية للورثة

 الضريبة.
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 :5التعديل #

 2019من مشروع قانون المالية  8المادة 
 2018المدونة العامة للضرائب 

  الباب الثالث
 تعريفة الواجبات

 الواجبات النسبية – 133المادة 
I-النسبة المطبقة 

........ 
 :%1ع لنسبة ضتخ -دال

...... 
 )تنسخ( -9

....... 
 كر : تخضع لنسب متصاعدة كزاي  م

 
 . إحصاء التركات1

 النحو التالي جدول حساب احصاء التركات:يحدد على 
 

 السعر قيمة إحصاء التركات

 1%  درهم  100.000  الى غاية 

 %5 درهم 1.000.000الى  100.001من 

 %10 درهم 10.000.000الى  1.000.001 من 

 %15 درهم 50.000.000الى  10.000.001من 

 %20 درهم 100.000.000  الى  50.000.001من 

 درهم 100.000.000 ما فوق 
 

%30 

 تعليل التعديل: 

 مهما كانت الحالية  %1ة بيشمل هذا التعديل إضافة معدل تصاعدي وفقا للمبالغ الموروثة حسب الجدول أعاله بدال من نس 

قدر المداخيل تمن أجل ضمان نظام جبائي عادل وتضامني )على غرار جميع الدول المتطورة اجتماعيا(. ، قيمة التركة

نقترح أن تدفع هذه المداخيل اإلضافية في الصندوق الخاص  درهم سنويا. 3.000.000.000اإلضافية لميزانية الدولة ب

 ."صندوق دعم عمليات تعميم التعليم االلزامي وتحسين جودته" إنشاؤه تمسي الذي

 طفل.  500.000لحوالي  (تربية قبل المدرسةبفضل هذه المداخيل يمكن للصندوق ان يوفر تعليم اولي )
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 :6التعديل #
 2019من مشروع قانون المالية  7المادة 

 2018المدونة العامة للضرائب 
 الثالث القسم

 رباحالمساهمة االجتماعية للتضامن المترتبة على اال
 الباب الثاني

 
 التصفيةـ   268المادة 

 
ه الذي يعتمد "ألف" أعال I - 19 - المادةإليه في  المشارعلى أساس نفس مبلغ الربح الصافي  المذكورة المساهمةتحتسب 

عن آخر سنة محاسبية  (درهم  20.000.000)مليون  عشرينحتساب الضريبة على الشركات والذي يساوي أو يفوق ال
 مختتمة.

 
 

 مساهمةـ سعر ال  269المادة 
 

 كما يلي : المساهمة االجتماعية للتضامن المترتبة على االرباحتحتسب 
 

باألسعار التصاعدية التالية:الف ـ   
 

 مبلغ الربح الصافي بالدرهم السعر

 40.000.000 إلى  20.000.001     من  1%

 100.000.000 إلى  40.000.001     من  %2,5 

  100.000.000      يفوقما  3%

 
 

و للشركات التي  مواد البترول من رقم المعامالت بالنسبة لشركات توزيع %5غير أنه يحدد سعر هذه المساهمة في 
السائلة. لتستورد مواد البترو  

 
 تعليل التعديل: 

و هذا الرقم يوازي المداخيل المرتقبة من  درهم سنويا 000.000.0005.لميزانية الدولة بنقدر المداخيل اإلضافية 
خوصصة ممتلكات الدولة، حيث يهدف هذا التعديل الى الرفع من مداخيل الميزانية وتجنب االرتجال فيما يتعلق بتفويت 

ممتلكات.هذه   
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 :7التعديل #
 

 2019من مشروع قانون المالية  7المادة 
 2018المدونة العامة للضرائب 

 الثالثالكتاب 

 القسم الخامس
 

 المساهمة التضامنية من اجل النهوض بالتعليم
 الباب األول :

 
 نطاق التطبيق

 
 ـ األشخاص الخاضعون للمساهمة 280المادة 

 
يتوفرون على ممتلكات تفوق   الذين  تحدث مساهمة تضامنية من اجل النهوض بالتعليم من طرف األشخاص الذاتيين 

 درهم 5.000.000قيمتها 
 

 الباب الثاني : التصفية و السعر
 

 ـ األشخاص الخاضعون للمساهمة 281المادة 
 

 يحدد مبلغ المساهمة التضامنية من اجل النهوض بالتعليم حسب الجدول التصاعدي التالي:
 

 السعر قيمة الممتلكات

 %0.1 درهم  10.000.000إلى  5.000.001من 

 0.2% درهم 20.000.000إلى  10.000.001من 

 0.5% درهم  20.000.000 ما فوق 

 

 تعليل التعديل: 

 
المداخيل اإلضافية لميزانية  (، نقدرمن أجل ضمان نظام جبائي عادل و تضامني )على غرار جميع الدول المتطورة اجتماعيا

نقترح أن تدفع هذه المداخيل  درهم  سنويا، بعد ادخال هذا التعديل على النظام الجبائي. 4.000.000.000الدولة ب

 ."صندوق دعم عمليات تعميم التعليم االلزامي وتحسين جودته" إنشاؤه تمسي الذياإلضافية في الصندوق الخاص 

في القرى و هوامش المدن.  مليون تلميذ وتلميذة 4النقل المدرسي لفائدة بفضل هذه المداخيل يمكن للصندوق ان يوفر  
باإلضافة إلى محاربة الهدر المدرسي سيساهم كذلك تعميم النقل المدرسي في تحسين الظروف المعيشية لساكنة االحياء 

 . الجديدة خارج المراكز الحضرية
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 :8التعديل #
 

 2019من مشروع قانون المالية  مكررة 15المادة 
 

 التعليم االلزامي وتحسين جودتهصندوق دعم عمليات تعميم احداث 
 
 

 ، صندوق دعم عمليات تعميم التعليم االلزامي وتحسين جودته.2019يحدث، ابتداء من فاتح يناير 
 

 و يتضمن هذا الحساب في الجانب الدائن:

 
 100% "من حصيلة "إحصاء عن التركات 

 100% "من حصيلة "المساهمة التضامنية من اجل النهوض بالتعليم 

 1%   حصيلة الضريبة على الشركاتمن 

 1% من حصيلة الضريبة على الدخل 
 

 

 
 

 

 تعليل التعديل: 
 

 نعتبر النهوض بالتربية و التعليم العمومي أولوية األولويات.
انشاء صندوق خاص بالتعليم و تخصيص له مداخيل قارة من مصادر ذو دالالت رمزية ) ضريبة تصاعدية على اإلرث 

الثروة(  ابرازا لتعاقد اجتماعي بين المغاربة عنوانه ". التضامن العادل بين األجيال"و ضريبة تصاعدية على   
 
 

 أن: و حيث
عروض جميع و 2030-2015الخطاب الرسمي للدولة يجعل من إصالح التعليم أولوية )رؤية  -1

 المسؤولين(
تحث على انشاء صندوق خاص لدعم مشروع قانون إطار يتعلق بمنظومة التربية من  47المادة   -2

 عمليات تعميم التعليم االلزامي وتحسين جودته
 

 فمن الواضح أن يصادق الجميع على هذا التعديل.
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 :9التعديل #
 

 2019من مشروع قانون المالية  34المادة 
 احداث مناصب مالية

 
 . 2019برسم الميزانية العامة للسنة المالية  منصبا ماليا.... يتم احداث 

 

 الوزارات و المؤسسات عدد المناصب المالية

  وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي و البحث العلمي : 80.725
    

 قطاع التربية الوطنية        
80.000 

700 
 قطاع التعليم العالي والبحث العلمي .        

 قطاع التكوين المهني         25

 وزارة الداخلية 8.100

 وزارة الصحة  4.000

 إدارة الدفاع الوطني. 9.000

 وزارة اإلقتصاد و المالية 540

 وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية 400

 المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج 500

 والتنمية القروية والمياه والغابات :وزارة الفالحة و الصيد البحري  315

 قطاع  الفالحة            200

 قطاع الصيد البحري            45

 قطاع التنمية القروية والمياه والغابات            70

 البالط الملكي... 200

 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء : 380

 
 

 
 

 التعاون الدولي :وزارة الشؤون الخارجية و  110

 قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي            100

 قطاع المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة              10

 وزارة العدل .. 200

 المجلس األعلى للسلطة القضائية 100

 وزارة الشباب و الرياضة.... 100

 رئيس الحكومة 50

 التراب الوطني و التعمير و اإلسكان و سياسة المدينة :وزارة إعداد  80

 قطاع إعداد التراب الوطني و التعمير              40

 قطاع اإلسكان و سياسة المدينة              40

40 
 

 وزارة الثقافة واالتصال :
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 قطاع  الثقافة                20

 قطاع اإلتصال           20

 الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي.وزارة  34

 المحاكم المالية 30

 مجلس النواب 20

 مجلس المستشارين 20

 األمانة العامة للحكومة 10

 وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة : 80

 قطاع الطاقة والمعادن              50

 قطاع التنمية المستدامة               30

 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 10

 المندوبية السامية للتخطيط 50

 وزارة األسرة والتضامن و المساواة و التنمية االجتماعية 20

 وزارة السياحة والنقل الجوي و الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي :  20

 الجويقطاع السياحة و النقل             10

 قطاع الصناعة التقليدية واإلقتصاد االجتماعي 10

 وزارة الشغل و اإلدماج المهني 44

  

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان و المجتمع المدني 10

 المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي 5

 المكلفة بالشؤون العامة والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة  5

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة  بإصالح اإلدارة و بالوظيفة العمومية.. 10

 المجموع 105.208

 

 تعليل التعديل: 

 
طبقا  منصب جديد هذه السنة في قطاع التربية الوطنية 25.000ادماج األساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية + احداث 

للتعليم )تدريس اللغات األجنبية،.( ةللرؤية االستراتيجي  
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 10التعديل #
 

    2019من مشروع قانون المالية 35 المادة 
 

 ترشيد استعمال المناصب المالية التي أصبحت شاغرة خالل السنة المالية

 تتم.........

 ال تطبق كذلك............

التراب لوطني وموظفي المندوبية العامة إلدارة ....…….........……….......................................... 

 « وزارات قطاع التعليم و قطاع الصحة. موظفي والسجون وإعادة اإلدماج وموظفي المديرية العامة للوقاية المدنية 

  
  

 تعليل التعديل: 
 

إيجاد  2019القطاعات الحيوية للموارد البشرية، يجب، كما جاء في المدخل العام لقانون المالية لمواكبة تزايد حاجيات هذه 

 التعليم والصحة.  فنرتئي أن تشمل االجتماعية، خاصةوكذا دعم القطاعات  والنجاعةأجوبة باعتماد سياسة من حيث الحكامة 

  . والصحةهذه المادة قطاعات التعليم 
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 :11التعديل #
 

 2019من مشروع قانون المالية  50المادة 

 الدولة وتكاليف موارد بتوازن تتعلق أحكام

 50المادة 

 يوف العامة الميزانية في المرصدة بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي، الموارد 2019 المالية السنة خالل تحدد

 لجدولا في مقدرة هي كما للخزينة الخصوصية الحسابات وفي مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرافق ميزانيات

 ذلك: عن الناتج العام والتوازن للتكاليف القصوى المبالغ وكذا هذا المالية بقانون الملحق" أ"

 (:1المداخيل العادية للميزانية العامة )

 المداخيل الضريبية: -

 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ..................................... -

 الضرائب غير المباشرة ................................................... -

 الرسوم الجمركية .......................................................... -

 رسوم التسجيل ............................................................. -

 المداخيل غير الضريبية:  -

 ..............حصيلة تفويت مساهمة الدولة ............................... -

 حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت والمساهمات المالية للدولة... -

 عائدات أمالك الدولة ...................................................... -

 ....................................موارد مختلفة .......................... -

 موارد الهبات والوصايا ................................................... -

 

000 118 423 253  

000 226 615 232 

000 838 370 106 

000 848 487 99 

000 220 548 9 

000 320 208 18 

000 892 807 24 

0 

000 000 450 11 

000 500 345 

000 392 803 6 

000 000 200 1 

 (: 2النفقات العادية للميزانية العامة )

 نفقات التسيير: -

 نفقات الموظفين ............................................................. -

 نفقات المعدات والنفقات المختلفة .......................................... -

 .......................................................... التكاليف المشتركة -

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

 النفقات الطارئة والمخصصات اإلحتياطية ................................ -

000 709 649 243  

000 339 618 215 

000 094 211 119 

000 330 078 40 

000 142 095 44 

000 773 533 10  

000 000 000 3 
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 28 031 370 000 .................نفقات فوائد والعموالت المتعلقة بالدين العمومي ....... -

 9 773 409 000 ( ..............................................2)-(1(=)3الرصيد العادي )

 73 372 918 000 ( .....................................4للميزانية العامة )نفقات اإلستثمار -

رصيد الميزانية العامة )دون حصيلة اإلفتراضات واستهالكات الدين 

 ( .........................4)-(3(=)5العمومي المتوسط والطويل األجل )

000 509 599 63-  

  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة:

 موارد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة .................-

 نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة .................-

 نفقات اإلستغالل ............................................................ -

 .............................................................نفقات اإلستثمار -

  

000 499 811 2 

000 499 811 2 

000 069 015 2 

000 430 796  

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

 الحسابات الخصوصية للخزينة: 

 ................................موارد الحسابات الخصوصية للخزينة .....-

 نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة ......................................-

 

000 989 081 93 

000 383 397 92 

 684 606 000  ( ..............................7رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة )-

اإلفتراضات و استهالكات الدين رصيد ميزانية الدولة )دون حصيلة 

 ( .................7(+)6(+)5(=)8العمومي المتوسط والطويل األجل( )

 

000 903 914 62- 

 (: 9استهالكات الدين العمومي المتوسط والطويل األجل )

 الداخلي .......................................................................-

 ...................................................................الخارجي ..-

000 200 213 39  

000 200 095 34 

000 000 118 5 

  -102 128 103 000  ( ..............9)-(8(=)10الحاجيات اإلجمالية لتمويل ميزانية الدولة )

 (:11موارد اإلفتراضات المتوسطة والطويلة األجل )

 الداخلية .......................................................................-

 الخارجية .....................................................................-

 

000 000 200 76 

000 000 200 49 

000 000 000 27 

 -25 928 103 000 ( ...................11(+)10الحاجيات المتبقية لتمويل ميزانية الدولة )
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 تعليل التعديل: 
 

درهم كمداخيل جبائية إضافية بفضل تعديل أسعار المساهمة االجتماعية للتضامن المترتبة على األرباح وإضافة  5.000.000.000
 مساهمة استثنائية بالنسبة لشركات المحروقات.

إحداثه " صندوق دعم عمليات تعميم التعليم االلزامي وتحسين جودته"  كحصيلة  سيتم درهم للصندوق الذي 8,000.000.000.
 (4,000.000.000درهم( و المساهمة التضامنية من أجل النهوض بالتعليم )  3,000.000.000"إحصاء عن التركات" ).
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 :21التعديل #
 

 2019من مشروع قانون المالية  54المادة 

 ( درهم......فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة  ب 2018المفتوحة برسم السنة المالية يحدد مبلغ االعتمادات 

 الملحق بقانون المالية هذا. الجدول "ب"وتوزع االعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في 

 الجدول "ب"

(54)المادة   

,,,,,,,, 

 )بالدرهم(

 الفصول المؤسسات القطاعات الوزارية أو 2019اإلعتمادات لسنة 
 جاللة الملك 

 

 1.2.1.1.0.01.000 القوائم المدنية 000 292 26

 1.2.1.2.0.01.000 مخصصات السيادة 000 164 517
 البالط الملكي 

 

 1.2.1.1.0.02.000 الموظفون و األعوان 000 898 490

 1.2.1.2.0.02.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 016 444 1
 مجلس النواب 

 

 1.2.1.1.0.03.000 الموظفون و األعوان 000 439 370

 1.2.1.2.0.03.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 432 66
 مجلس المستشارين 

 

 1.2.1.1.0.43.000 الموظفون و األعوان 000 883 230

 1.2.1.2.0.43.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 200 43
 رئيس الحكومة 

 

 1.2.1.1.0.04.000 الموظفون و األعوان 000 549 97

 1.2.1.2.0.04.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 095 579
 بحقوق اإلنسان وزارة الدولة المكلفة 

 

 1.2.1.1.0.40.000 الموظفون و األعوان 000 146 12

 1.2.1.2.0.40.000 المختلفةالمعدات و النفقات  000 320 16
 المحاكم المالية 

 

 1.2.1.1.0.05.000 الموظفون و األعوان 000 687 262

 1.2.1.2.0.05.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 000 48
 وزارة العدل 

 

 1.2.1.1.0.06.000 الموظفون و األعوان 000 399 946 3

 1.2.1.2.0.06.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 394 374
 والتعاون الدولي وزارة الشؤون الخارجية 

 

 1.2.1.1.0.07.000 الموظفون و األعوان 000 940 175 2

 1.2.1.2.0.07.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 680 351 1
 وزارة الداخلية 

 

 1.2.1.1.0.08.000 الموظفون و األعوان 000 584 726 20

 1.2.1.2.0.08.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 069 677 3
 والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربية الوطنية 

 

 1.2.1.1.0.11.000 الموظفون و األعوان 000 156 042 49

 1.2.1.2.0.11.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 358 818 9
 وزارة الصحة 

 

249 581 8  1.2.1.1.0.12.000 الموظفون و األعوان 000 

 1.2.1.2.0.12.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 000 500 4
 وزارة االقتصاد والمالية 

 

 1.2.1.1.0.13.000 الموظفون و األعوان 000 330 290 2

 1.2.1.2.0.13.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 694 358
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142 095 44  1.2.1.3.0.13.000 المشتركةالتكاليف  000 

773 533 10  1.2.1.5.0.13.000 الضريبية التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات 000 
 الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي وزارة السياحة والنقل 

 

 1.2.1.1.0.14.000 الموظفون و األعوان 000 754 330

 1.2.1.2.0.14.000 المختلفةالمعدات و النفقات  000 949 330
 األمانة العامة للحكومة 

 

 1.2.1.1.0.16.000 الموظفون و األعوان 000 428 66

 1.2.1.2.0.16.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 883 12
 واللوجيستيك والماء وزارة التجهيز والنقل 

 

 1.2.1.1.0.17.000 الموظفون و األعوان 000 086 115 1

 1.2.1.2.0.17.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 960 600
 البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وزارة الفالحة والصيد 

 

 1.2.1.1.0.20.000 الموظفون و األعوان 000 357 247 1

 1.2.1.2.0.20.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 553 576 2
 وزارة الشباب و الرياضة 

 

 1.2.1.1.0.21.000 الموظفون و األعوان 000 614 457

 1.2.1.2.0.21.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 200 331
 اإلسالمية وزارة األوقاف والشؤون 

 

 1.2.1.1.0.23.000 الموظفون و األعوان 000 565 651

 1.2.1.2.0.23.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 932 520 2
 رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة الوزارة المنتدبة لدى 

 

 1.2.1.1.0.24.000 الموظفون و األعوان 000 501 32

 1.2.1.2.0.24.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 594 25
 التنمية المستدامة وزارة الطاقة والمعادن و 

 

 1.2.1.1.0.27.000 الموظفون و األعوان 000 198 194

 1.2.1.2.0.27.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 988 354
 والتجارة واالقتصاد الرقمي وزارة الصناعة واالستثمار 

 

 1.2.1.1.0.28.000 الموظفون و األعوان 000 757 208

 1.2.1.2.0.28.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 643 349
 واالتصالوزارة الثقافة  

 

 1.2.1.1.0.29.000 الموظفون و األعوان 000 736 302

 1.2.1.2.0.29.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 189 444 1
 المهني وزارة الشغل و اإلدماج 

 

 1.2.1.1.0.31.000 الموظفون و األعوان 000 674 182

 1.2.1.2.0.31.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 347 311

رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع  الوزارة المنتدبة لدى 
 المدني

 

 1.2.1.1.0.32.000 الموظفون و األعوان 000 259 32

 1.2.1.2.0.32.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 000 24
 العموميةرئيس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة  الوزارة المنتدبة لدى 

 

 1.2.1.1.0.33.000 الموظفون و األعوان 000 383 52

 1.2.1.2.0.33.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 843 39
 إدارة الدفاع الوطني 

 

 1.2.1.1.0.34.000 الموظفون و األعوان 000 782 086 24

 1.2.1.2.0.34.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 450 809 5
 المقاومين وأعضاء جيش التحرير المندوبية السامية لقدماء 

 

 1.2.1.1.0.35.000 الموظفون و األعوان 000 133 54

 1.2.1.2.0.35.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 828 69
 والمخصصات االحتياطية النفقات الطارئة 

 

 1.2.1.4.0.36.000 النفقات الطارئة و المخصصات االحتياطية 000 000 700 1
 للتخطيط المندوبية السامية 

 

 1.2.1.1.0.42.000 الموظفون و األعوان 000 723 279

 1.2.1.2.0.42.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 288 151
 الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة وزارة إعداد التراب 

 

 1.2.1.1.0.46.000 الموظفون و األعوان 000 424 304

 1.2.1.2.0.46.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 062 735
 والمساواة و التنمية االجتماعية وزارة األسرة والتضامن 

 

 1.2.1.1.0.48.000 الموظفون و األعوان 000 899 55
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 1.2.1.2.0.48.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 376 545
 السجون وإعادة اإلدماج إلدارةالمندوبية العامة  

 

 1.2.1.1.0.51.000 الموظفون و األعوان 000 432 175 1

 1.2.1.2.0.51.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 339 782
 والبيئي واالجتماعي االقتصاديالمجلس  

 

 1.2.1.1.0.52.000 الموظفون و األعوان 000 952 65

 1.2.1.2.0.52.000 المختلفةالمعدات و النفقات  000 360 39
 القضائية المجلس األعلى للسلطة 

 

 1.2.1.1.0.53.000 الموظفون و األعوان 000 885 60

 1.2.1.2.0.53.000 المعدات و النفقات المختلفة 000 125 228

 339 618 215  الخاصة بالميزانية العامة مجموع نفقات التسيير 000
 

 
 تعليل التعديل: 

 
 نقترح،  و بناء على مبدأ تضامني بين القطاعات الوزارية  تعزيز نجاعة السياسات العمومية الخاصة بقطاع التعليم كأولويةمن أجل 

 الخاصة بالميزانية العامة. بدون أي تأثير على مجموع نفقات التسيير فصول نفقات التسيير تعديل

 

 : التالية فصولالو يمس التعديل 

 والتكوين المهني والتعليم  وزارة التربية الوطنيةمن ميزانية كل قطاع لفائدة  %1ص بنق الموظفون و األعوان

 العالي والبحث العلمي

  والتكوين المهني  وزارة التربية الوطنيةمن ميزانية كل قطاع لفائدة  %4بنقص  المعدات و النفقات المختلفة

 والتعليم العالي والبحث العلمي

  يل جزء من ميزانية النفقات و المعدات الى ميزانية الموظفين إشارة الى بالنسبة لقطاع التعليم، تحو

 ( )ادماج األساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية  9التعديل #

 

المهول في الموارد البشرية )مدرسين، طاقم اداري و خدماتي( في  صسيمكن هذا التعديل التضامني معالجة اشكال الخصا

 المؤسسات التعليمية العمومية.

 األهداف:

  تلميذ وتلميذة  25جعل عدد التالميذ في القسم اقل من 

 أعوان في مجال الخدمات )الحراسة و النظافة( حيث ان  3تمكين كل مؤسسة   من مدير وموظف اداري على االقل و

 في ما يخص االعوان بالمدارس االبتدائية  0.47بالنسبة للطاقم اإلداري و  1.04لحالي ال يتجاوز المعدل ا
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 :13التعديل #

 

 2019من مشروع قانون المالية  55المادة 

 -ج–الجدول 

 الباب الثاني

التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات لإلعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات 

 2019اإلستثمار الخاصة بالميزانية العامة للسنة المالية 

 )بالدرهم(

 المجموع 
اإللتزام في اعتمادات 

ااو مايليه 2020سنة   
األداء لسنة اعتمادات 

2019 
 الفصول  الوزارية أو المؤسساتالقطاعات 

   البالط الملكي  000 343 126   000 343 126

   مجلس النواب  000 200 19   000 200 19

   مجلس المستشارين  000 336 12 000 000 10 000 336 22

   رئيس الحكومة  000 808 548   000 808 548

   وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان  000 792 9   000 792 9

   المحاكم المالية  000 800 52 000 000 55 000 800 107

   وزارة العدل  000 280 287 000 000 300 000 280 587

432 800 000 20 000 000 412 800 000 
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

 الدولي
  

   وزارة الداخلية 000 532 057 3 000 690 365 3 000 222 423 6

13 449 394 000 4 073 000 000 9 376 394 000 
وزارة التربية الوطنية والتكوين 
العلميالمهني والتعليم العالي والبحث   

  

   وزارة الصحة  000 000 250 3 000 000 500 3 000 000 750 6

   وزارة االقتصاد والمالية  000 786 176 000 400 62 000 186 239

19 603 157 000   19 603 157 000 
التكاليف  -وزارة االقتصاد والمالية

 المشتركة 
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1 090 944 000 116 000 000 974 944 000 
وزارة السياحة والنقل الجوي 
والصناعة التقليدية واالقتصاد 

 االجتماعي
  

   األمانة العامة للحكومة  000 918 2   000 918 2

47 878 692 000 37 445 700 000 10 432 992 000 
التجهيز والنقل واللوجيستيك وزارة 
 والماء

  

21 704 691 000 9 911 000 000 11 793 691 000 
وزارة الفالحة والصيد البحري 

  والغاباتوالتنمية القروية والمياه 
  

   وزارة الشباب و الرياضة  000 760 213 2 000 000 450 000 760 663 2

   وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  000 211 064 1 000 000 900 000 211 964 1

6 155 000 1 000 000 5 155 000 
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 

  والحكامةالمكلفة بالشؤون العامة 
  

1 028 242 000 36 000 000 992 242 000 
وزارة الطاقة والمعادن والتنمية 

 المستدامة 
  

2 235 960 000 120 000 000 2 115 960 000 
وزارة الصناعة واإلستثمار والتجارة 

 واالقتصاد الرقمي 
  

   وزارة الثقافة واالتصال  000 749 709 000 000 65 000 749 774

   وزارة الشغل و اإلدماج المهني  000 088 68 000 000 7 000 088 75

4 800 000   4 800 000 
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 

المكلفة بالعالقات مع البرلمان 
  والمجتمع المدني
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33 628 000   33 628 000 
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 

بالوظيفة المكلفة بإصالح اإلدارة 
  العمومية

  

   إدارة الدفاع الوطني  000 550 582 4 000 000 113 3 000 550 695 7

13 224 000 6 000 000 7 224 000 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين 

 وأعضاء جيش التحرير
  

   المندوبية السامية للتخطيط  000 689 28 000 000 8 000 689 36

1 026 113 000 190 000 000 836 113 000 
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير 

 واإلسكان وسياسة المدينة 
  

216 480 000   216 480 000 
وزارة التضامن والمساواة والتنمية 

 االجتماعية 
  

404 272 000 250 000 000 154 272 000 
المندوبية العامة إلدارة السجون 

 وإعادة اإلدماج 
  

8 640 000   8 640 000 
المجلس االقتصادي واإلجتماعي 

 والبيئي 
  

   المجلس األعلى للسطة القضائية  000 584 193 000 000 262 000 584 455

137 639 708 000 64 266 790 000 73 372 918 000 
مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة 

 بالميزانية العامة 
  

 

 تعليل التعديل: 

 
، و بناء على مبدأ تضامني بين القطاعات الوزارية  من أجل تعزيز نجاعة السياسات العمومية الخاصة بقطاع التعليم كأولوية

من  4بمساهمة كل قطاع بنسبة % اإلستثمار الخاصة بالميزانية العامةنفقات  بدون أي تأثير على  مجموع التعدي نقترح

 درهم. 2.500.000.000نفقات االستثمار الخاصة بميزانيته و تعد هذه المساهمات بمبلغ 

 

.رفيع المستوىمن  تجهيزها بمعداتمع لم القروي امدرسة جماعتية في الع 170ية، ستنشأ بهذه المساهمات التضامن  
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 نتائج التصويت على التعديالت 

 املقدمة بخصوص

  80.18رقم  مشروع القانون املالي

   2019للسنة املالية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

680 
 

  من طرف الحكومة  املقدمةنتيجة التصويت على التعديالت 

 2019برسم السنة املالية  80.18بخصوص مشروع قانون املالية رقم 

 

 املادة التعديلم رق
 نتيجة التصويت

 مالحظات

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون 

1 

 واجبات التسجيل والتمبر

 املدونة العامة للضرائب

 133و 129و 127املواد 

 138و

 تعديل مقبول  إجمـــــــــاع

2 

 والتمبرواجبات التسجيل 

 املدونة العامة للضرائب

 250املادة 

 تعديل مقبول  إجمـــــــــاع

3 

 تعديالت مشتركة

 املدونة العامة للضرائب

 –املكررة  169املادة 

 الخدمات اإللكترونية

 تعديل مقبول  إجمـــــــــــــــــاع

4 

 مقتضيات مختلفة

 إحداث مناصب مالية 

 34املادة 

 تعديل مقبول  01 12 24
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 األغلبيةومجموعة نتيجة التصويت على التعديالت املقدمة فرق 

 )فريق العدالة والتنمية، فريق التجمع الدستوري، الفريق الحركي، الفريق االشتراكي 

 واملجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية(

 2019برسم السنة املالية  80.18بخصوص مشروع قانون املالية رقم 

رقم 

 التعديل
 املادة

 نتيجة التصويت
 مالحظات

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون 

1 

 املادة األولى

من مشروع قانون 

 2019املالية 

  إجمـــــــــــــــــــــــــــاع

2 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 3املادة 

 إجماع على صيغة الحكومة إجمـــــــــــــــــــــــــــاع

3 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

-42الفصل  - 3املادة 

1 

  سحب التعديل

4 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

الفصل  – 3املادة 

78-1 

  سحب التعديل

5 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 1-164 – 3املادة 

 إجمــــــــــــــــــــــــاع

من التعديل املتعلق بالدراجات قبل جزء 

ذات املحرك الكهربائي،  والكراس ي بما فيها 

 بصيغة الحكومة

 سحب الباقي من التعديل سحب التعديل

6 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

الفصل  – 3املادة 

284 

  سحب التعديل
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7 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

الفصل  – 3املادة 

285 

  سحب التعديل

8 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

الفصل  – 3املادة 

299 

  سحب التعديل

9 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

الفصل  – 3املادة 

301-1- 

  سحب التعديل

10 

الضرائب الداخلية 

 على االستهالك

 5املادة 

 إجماع على صيغة الحكومة إجمــــــــــــــــاع

11 

الضرائب الداخلية 

 على االستهالك

 9الفصل  – 5املادة 

 9 الأحد 29

مقبول بالنسبة للمياه الغازية واملياه املعدنية 

ومياه املائدة وغيرها املعطرة املحتوية على 

 السكر

وغير مقبول بالنسبة للمشروبات وعصير 

 الحليب ومشتقاته املحالت

12 

الضرائب الداخلية 

 على االستهالك

 9الفصل  – 5املادة 

 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع
 ب . تبغ الشيشة – IIIتم قبول التعديل املتعلق 

 مع سحب باقي التعديالت

13 

الضرائب الداخلية 

 على االستهالك

الفصل  – 5املادة 

44-2 

  سحب التعديل

14 

تسوية وضعية 

السيارات السياحية 

املستوردة تحت 

 املؤقتنظام القبول 

 6املادة 

إجماع على الجزء املتعلق بتمديد آجال  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

 التسوية

 وسحب باقي التعديل

 
 سحب باقي التعديل
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15 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

 

 Iستتم مالءمة املواد املشار إليها في مدخل البند 

من املشروع بعد املصادقة على  7من املادة 

 جميع التعديالت من طرف اللجنة

16 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

األشخاص  – 2املادة 

املفروضة عليهم 

 الضريبة

  سحب التعديل

17 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

 اإلعفاءات -6املادة 

 وافقيةتصيغة في إطار  تعديل مقبول  الأحد 01 36

18 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

التكاليف  – 10املادة 

 القابلة للخصم

 إجماع على صيغة الحكومة 01 الأحد 36

19 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

سعر  – 19املادة 

 الضريبة

  سحب التعديل

20 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

تقييم  – 29املادة 

نفقات الخاضعين 

للضريبة عند دراسة 

مجموعة الوضعية 

 الضريبية

  13 الأحد 24

21 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

 إجمــــــــــــــــــــــــــاع

إجماع على مقتض ى حذف اإلحالة على 

املرسوم املحدد ملبلغ رصيد الوفاة وتعويضها 

القواينين والنصوص التنظيمية باإلحالة على 

 الجاري بها العمل،
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 – 57املادة 

 سحب باقي التعديل سحب باقي التعديل اإلعفاءات

22 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

 اإلعفاء – 63املادة 

  سحب التعديل

23 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

سعر  – 73املادة 

 الضريبة

 الأحد 01 36

 ، I – 73سحب التعديل الخاص بـ املادة:  -

 أسعار خاصة ، -IIقبل الجزء:  -

 صيغة الحكومة -

 بصيغة الحكومة -°4ج.  -

24 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

  89املادة 

 : مقبول بإجماع °7-89املادة  - إجمـــــــــــــــــــــــــــاع

 سحب باقي التعديل سحب باقي التعديل

25 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

اإلعفاء  – 91املادة 

 دون الحق في الخصم

 إجمــــــــــــــــــــــاع
 : مقبول بإجماع °6-91املادة -

 

 سحب باقي التعديل

 : سحب التعديل°7-91املادة -

الفقرة الثالثة: سحب -دال-°7-91املادة-

 التعديل

 : سحب التعديلIII-3°-91املادة 

26 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

اإلعفاء  – 92املادة 

 مع الحق في الخصم

 إجمـــــــــــــــــــــــــــــاع
: قبل التعديل املتعلق بإضافة  °19 -92املادة -

 مرض التهاب السحايا

 : سحب التعديل°28-92املادة  - سحب باقي التعديل

27 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

شروط  – 93املادة 

 اإلعفاءات

  سحب التعديل

28 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

  سحب التعديل
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األسعار  – 99املادة 

 املخفضة

29 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

األسعار  -100املادة 

 الخاصة

 تعديل مقبول  12 الأحد 24

30 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

 129املادة 

  سحب التعديل

31 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

 135املادة 

 تعديل مقبول  08 الأحد 29

32 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

الحد  – 144املادة 

 األدنى للضريبة

 إجماع على صيغة الحكومة إجمــــــــــــــــــــــــــــاع

33 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

اإلقرار  – 155املادة 

 اإللكتروني

  سحب التعديل

34 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

تحصيل  – 177املادة 

الضريبة عن طريق 

 قائمة اإليرادات

 تعديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــاع

35 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

 تعديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــاع
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جزاءات  – 184املادة 

ناتجة عن عدم 

اإلدالء أو اإلدالء 

املتأخر باإلقرارات 

الضريبية والعقود 

 واالتفاقات

36 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

اللجان  – 225املادة 

املحلية لتقدير 

 الضريبة

 للمالءمة تعديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــاع

37 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

فرض  -228املادة 

الضريبة بصورة 

تلقائية لعدم تقديم 

اإلقرار والعقود أو 

 االتفاقات

 للمالءمة تعديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــاع

38 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

أحكام  – 232املادة 

عامة متعلقة بآجال 

 التقادم

  سحب التعديل

39 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

دخول  -247املادة 

حيز التطبيق وأحكام 

 انتقالية

 سحب جزء من التعديل

سحب التعديل املتعلق ببرامج السكن للتمازج 

 247XXIIاالجتماعي كما هي محددة في 

 

 املتبقية بصيغة الحكومةمع قبول التعديالت  01 08 28

40 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

 تعديل مقبول بصيغة الحكومة 08 الأحد 28
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 – VI-250املادة 

املحررات ذات منفعة 

 اجتماعية

41 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

تصفية  – 251املادة 

 الواجبات

 تعديل مقبول  08 الأحد 29

42 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

تعريفة  – 252املادة 

 الواجبات

 تعديل مقبول  08 الأحد 29

43 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

املكررة  125املادة 

النظام  –أربع مرات 

املطبق على العمليات 

املتعلقة بما يسلمه 

الشخص لنفسه من 

مبنى مخصص 

 للسكن

 تعديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــاع

44 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

تعريفة  – 284املادة 

 الرسم

  سحب التعديل

45 

 القسم الثالث

املساهمة االجتماعية 

للتضمان املترتبة على 

 األرباح

 نطاق التطبيق

  سحب التعديل
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 -267املادة 

األشخاص املفروضة 

 عليهم املساهمة

46 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

 – 268املادة 

 التصفية

  سحب التعديل

47 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

 األسعار – 269املادة 

  سحب التعديل

48 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

مدة  – 273املادة 

 التطبيق

  سحب التعديل

49 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

 –الباب الثاني 

التصفية والسعر 

 واإلعفاء

 – 275املادة 

 التصفية والسعر

 تعديل مقبول بصيغة الحكومة إجمــــــــــــــــــــــــــاع

50 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

 – 277املادة 

االلتزامات املتعلقة 

 باإلقرار

 الحكومةتعديل مقبول بصيغة  إجمــــــــــــــــــــــــــاع

51 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 7املادة 

 تعديل مقبول بصيغة الحكومة إجمــــــــــــــــــــــــــاع
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 – 279املادة 

التحصيل واملراقبة 

واملنازعات 

 والجزاءات والتقادم

52 

إلغاء بعض الديون 

 العمومية

 8املادة 

العنوان: إلغاء بعض 

الديون املستحقة 

 لفائدة الدولة

  التعديلسحب 

53 

تخصيص حصيلة 

 التفويت

 10املادة 

  سحب التعديل

54 

 11املادة 

)الفقرة  – 23املادة 

 األولى(

  سحب التعديل

55 

إضافة مادة جديدة 

 مكرر  12

الرسم املفروض على 

 األخشاب املستوردة

  سحب التعديل

56 

تغيير الحساب 

املرصد ألمور 

خصوصية املسمى 

حصة الجماعات 

الترابية من حصيلة 

الضريبة على القيمة 

 املضافة 

 21املادة 

  سحب التعديل

57 

تغيير الحساب 

املرصد ألمور 

خصوصية املسمى 

صندوق التماسك 

 االجتماعي 

 مكرر  24املادة 

  سحب التعديل
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58 

تغيير الحساب 

املرصد ألمور 

خصوصية يسمى 

"بصندوق تحديث 

 اإلدارة العمومية" 

 مكرر  26املادة 

  سحب التعديل

59 

 مكررة 28املادة 

إحداث حساب 

مرصود ألمور 

خصوصية يسمى 

"تمويل تفعيل 

الطابع الرسمي للغة 

 األمازيغية"

  سحب التعديل

60 

إحداث الحساب 

املرصد ألمور 

خصوصية املسمى 

صندوق دعم 

عمليات تعميم 

التعليم اإللزامي 

 وتحسين جودته

 مكرر  29املادة 

  سحب التعديل

61 

إحداث مناصب 

 مالية 

 34املادة 

 في إطار صيغة توافقية تعديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــاع
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 نتيجة التصويت على التعديالت املقدمة فريق األصالة و املعاصرة  

 2019برسم السنة املالية  80.18بخصوص مشروع قانون املالية رقم 

رقم 

 التعديل
 املادة

 نتيجة التصويت
 مالحظات

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون 

  سحب التعديل املادة األولى 1

 تعديل غير مقبول  الأحد 23 13 2املادة  2

3 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 42الفصل 

 تعديل غير مقبول  01 23 12

4 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

املكرر  45الفصل 

 مرتين

 تعديل غير مقبول  01 23 12

5 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 66الفصل 

 تعديل غير مقبول  01 24 12

6 

 I – 3املادة 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 78الفصل 

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13

7 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 95الفصل 

  سحب التعديل

8 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 100إحداث الفصل 

 املكرر 

 تعديل غير مقبول  ال أحد 24 13
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9 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 104الفصل 

  سحب التعديل

10 

مدونة الجمارك 

غير  والضرائب

 املباشرة

 106الفصل 

13 24 01  

11 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 109الفصل 

  الأحد 25 12

12 

 I - 3املادة 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 -1- 164الفصل 

  سحب التعديل

13 

 I - 3املادة 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 -1- 164الفصل 

  سحب التعديل

14 

 I - 3املادة 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 -1- 164الفصل 

 مقبول بصيغة الحكومة إجمــــــــــــــــــــــــــــاع

15 

 I - 3املادة 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 املكرر  164الفصل 

 تعديل غير مقبول  01 24 12

 تعديل غير مقبول  الأحد I 13 24 - 3املادة  16
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مدونة الجمارك 

غير  والضرائب

 املباشرة

 املكرر  164الفصل 

17 

 I - 3املادة 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 – 164الفصل 

 املكرر 

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13

18 

 I - 3املادة 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 – 164الفصل 

 املكرر 

مقبول تعديل غير  الأحد 24 13  

19 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 282الفصل 

 تعديل غير مقبول  01 24 12

20 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 284الفصل 

  سحب التعديل

21 

 4املادة 

تعريفة الرسوم 

 الجمركية

  سحب التعديل

22 

 4املادة 

تعريفة الرسوم 

 الجمركية

 تعديل غير مقبول  الأحد 25 13

23 

  -I - 5املادة 

الضرائب الداخلية 

 على االستهالك

 

 إجمـــــــــــــــــــــــــــــاع

مقبول بالنسبة للمياه الغازية واملياه 

املعدنية ومياه املائدة وغيرها املعطرة 

 املحتوية على السكر
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ومقبول بصيغة الحكومة بالنسبة 

للمشروبات وعصير الحليب ومشتقاته 

 املحالت

24 

  -I - 5املادة 

الضرائب الداخلية 

 على االستهالك

 9الفصل 

 

 تعديل غير مقبول  الأحد 25 12

25 

  -I - 5املادة 

الضرائب الداخلية 

 على االستهالك

 9الفصل 

 

  سحب التعديل

26 

  -II - 5املادة 

الضرائب الداخلية 

 على االستهالك

من  III)تغيير البند 

من قانون  5املادة 

 115.12املالية رقم 

 2013للسنة املالية 

ابتداء من فاتح يناير 

2019) 

  سحب التعديل

27 

 6املادة 

تسوية وضعية 

السيارات السياحية 

املستوردة في إطار 

 نظام القبول املؤقت

 إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

افة بـإضتعديل مقبول في الجزء املتعلق 

كلمة "والنفعية" في الفقرة األولى من 

 التعديل.

 سحب باقي التعديل
وسحب الجزء املتعلق باستثناء الحاالت 

 التي يتم إبرام صلح بشأنها

28 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

األشخاص  -2املادة 

املفروضة عليهم 

 الضريبة

  سحب التعديل
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29 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 اإلعفاءات – 6املادة 

  بصيغة توافقية  تعديل مقبول  الأحد 01 36

30 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

التكاليف  – 10املادة 

 القابلة للخصم

 إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
أدمج التعديل املقترح  في صيغة 

 الحكومة 

31 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

التكاليف  – 10املادة 

 القابلة للخصم

 إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
أدمج التعديل املقترح  في صيغة 

 الحكومة 

32 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

التكاليف  – 10املادة 

 القابلة للخصم

 غير مقبول  تعديل 01 24 12

33 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

التكاليف  – 10املادة 

 القابلة للخصم

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13

34 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

التكاليف  – 11املادة 

 غير القابلة للخصم

  سحب التعديل

35 

 -I-: البند 7املادة 

العامة املدونة 

 للضرائب

التكاليف   – 10املادة 

 غير القابلة للخصم

  24 الأحد 13
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36 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

سعر  – 19املادة 

 الضريبة

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13

37 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 – 57املادة 

 اإلعفاءات

 مقبول تعديل غير  01 24 12

38 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 – 57املادة 

 اإلعفاءات

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13

39 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 – 57املادة 

 اإلعفاءات

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13

40 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 – 63املادة 

 اإلعفاءات

 I-63تعديل مقبول فيما يتعلق بــ  الأحد 24 13

 سحب 
 سحب جزء من التعديل 

 ب -II-63املتعلق بــ : املادة 

41 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

سعر   – 73املادة 

 الضريبة

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13

42 

 -I-: البند 7املادة 

العامة املدونة 

 للضرائب

سعر  – 73املادة 

 الضريبة

 تعديل مقبول بصيغة الحكومة إجمـــــــــــــــــــــــــــاع
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43 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

الخصم  – 74املادة 

 عن األعباء العائلية

 تعديل غير مقبول  01 24 12

44 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

الخصم  – 74املادة 

 عن األعباء العائلية

 تعديل غير مقبول  01 24 12

45 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

اإلقرار  – 82املادة 

السنوي بمجموع 

 الدخل

  سحب التعديل

46 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

العمليات  – 89املادة 

املفروضة عليها 

 الضريبة وجوبا

 تعديل مقبول  إجمــــــــــــــــاع

47 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

العمليات  – 89املادة 

املفروضة عليها 

 الضريبة وجوبا

  سحب التعديل

48 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

اإلعفاء  – 91املادة 

 دون الحق في الخصم

 

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13
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49 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

اإلعفاء  – 91املادة 

 دون الحق في الخصم

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13

50 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

اإلعفاء  – 92املادة 

 مع الحق في الخصم

  التعديل سحب

51 

املدونة العامة 

 للضرائب

شروط  – 93املادة 

 اإلعفاء

 تعديل غير مقبول  01 24 12

52 

املدونة العامة 

 للضرائب

األسعار  – 99املادة 

 املخفضة

  سحب التعديل

53 

املدونة العامة 

 للضرائب

 – 127املادة 

االتفاقات واملحررات 

 الخاضعة للتسجيل

 تعديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــاع

54 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 -129املادة 

 اإلعفاءات

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13

55 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 -129املادة 

 اإلعفاءات

 

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13
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56 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

التزامات  -139املادة 

 مشتركة

 تعديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــاع

57 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

الحد  -144املادة 

 األدنى للضريبة

 تعديل غير مقبول  الأحد 25 12

58 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

الحد  – 144املادة 

 األدنى للضريبة 

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13

59 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

الحد األدنى  – 144

 للضريبة

 إجماع على صيغة توافقية داخل اللجنة إجمــــــــــــــــــــاع

60 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

مسك  – 145املادة  

 املحاسبة

  سحب التعديل

61 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 – 163املادة 

احتساب اآلجال 

وسعر الضريبة 

 الجاري به العمل

 تعديل مقبول  إجمــــــــــــــــــــاع

62 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  الأحد 25 12
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منح  – 164املادة 

 االمتيازات الجبائية

63 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 – 177املادة 

تحصيل الضريبة 

عن طريق قائمة 

 اإليرادات

 للمالءمة  تعديل مقبول  إجمــــــــــــــــــاع

64 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 – 183املادة 

التضامن بالنسبة 

لواجبات التسجيل 

وواجبتا التمبر 

والضريبة 

الخصوصية على 

 املركبات

 تعديل غير مقبول  01 24 12

65 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

الجزاءات  -204املادة 

املترتبة عن 

املخالفات التعلقة 

 بالتصريح

 للمالءمة تعديل مقبول  إجمــــــــــــــــــاع

66 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

اللجان  – 225املادة 

املحلية لتقدير 

 الضريبة

 

 

  سحب التعديل
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67 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

اللجنة  – 226املادة 

الوطنية للنظر في 

الطعون املتعلقة 

 بالضريبة

  سحب التعديل

68 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

فرض  – 228املادة 

الضريبة بصورة 

تلقائية لعدم تقديم 

 اإلقرار

 للمالءمة تعديل مقبول  إجمــــــــــــــــــاع

69 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

أحكام  – 232املادة 

عامة متعلقة بآجال 

 التقادم

  سحب التعديل

70 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 – 237املادة 

 املقاصة

  سحب التعديل

71 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

دخول  – 247املادة 

حيز التطبيق وأحكام 

 انتقالية

 تعديل غير مقبول  01 24 12

72 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

  سحب التعديل
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 -250املادة  

 اإلعفاءات

73 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 -260املادة 

 اإلعفاءات

 تعديل غير مقبول  01 24 12

74 

 -I-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

تعريفة  -262املادة 

 الضريبة

  سحب التعديل

75 

 -II-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

املكررة  125املادة 

النظام  –أربع مرات 

املطبق على 

العمليات املتعلقة 

بما يسلمه الشخص 

لنفسه من مبنى 

مخصص للسكن 

 الشخص ي

 تعديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــاع

76 

  -III-: البند 7املادة 

 ألف

املدونة العامة 

 للضرائب

القسم الثالث : 

املساهمة 

االجتماعية 

للتضامن املترتبة 

 األرباحعلى 

الباب األول : نطاق 

 التطبيق

 تعديل غير مقبول  04 24 9
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 – 267املادة 

األشخاص 

املفروضة عليهم 

 املساهمة

77 

  -III-: البند 7املادة 

 ألف

املدونة العامة 

 للضرائب

الباب الثاني : 

تصفية املساهمة 

 وأسعارها

 – 268املادة 

 التصفية

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13

78 

  -III-: البند 7 املادة

 ألف

املدونة العامة 

 للضرائب

 األسعار – 169املادة 

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13

79 

   -IV-: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

IV – نسخ 

  سحب التعديل

80 

 – V –: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

V –  دخول حيز

التطبيق وأحكام 

 انتقالية

  التعديلسحب 

81 

 – V –: البند 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

V –  دخول حيز

التطبيق وأحكام 

 انتقالية

  سحب التعديل
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82 

 8املادة 

إلغاء بعض الديون 

 املستحقة للدولة

  سحب التعديل                    

83 
 9إحداث املادة 

 املكررة
 تعديل غير مقبول  01 24 12

84 

 10املادة 

تخصيص حصيلة 

 التفويت

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13

85 

 11املادة 

مدونة تحصيل 

 الديون العمومية

  سحب التعديل 

86 

 17إحداث املادة 

 املكررة

إحداث حساب 

مرصد ألمور 

خصوصية يسمى 

"صندوق الطرق غير 

 املصنفة"

 تعديل غير مقبول  01 24 12

87 

 17إحداث املادة 

 املكررة مرتين

حساب  إحداث

مرصد ألمور 

خصوصية يسمى 

"صندوق املساعدة 

 الطبية )راميد("

 تعديل غير مقبول  01 24 12

88 

 18املادة 

تغيير الحساب 

املرصد 

ألمورخصوصية 

املسمى "صندوق 

التنمية الصناعية 

 واالستثمارات"

 

 

  سحب التعديل
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89 

 28إحداث املادة 

 املكررة

تغيير الحساب 

املرصد ألمور 

املسمى خصوصية 

"صندوق التنمية 

 الفالحية"

 تعديل غير مقبول  01 24 12

90 

 28إحداث املادة 

 املكررة مرتين

تغيير الحساب 

املرصد ألمور 

خصوصية املسمى 

"مكافحة آثار 

 الكوارث الطبيعية"

 تعديل غير مقبول  01 24 12

91 

 32إحداث املادة 

 املكررة

حذف الحساب 

املرصد ألمور 

خصوصية املسمى 

"الحساب الخاص 

 بالصيدلة املركزية "

 تعديل غير مقبول  01 24 12

92 

 34املادة 

إحداث مناصب 

 مالية

 تعديل غير مقبول  01 24 12

93 

 34املادة 

إحداث مناصب 

 مالية

 تعديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــاع

94 

 34إحداث املادة 

 الكمررة

حذف املناصب 

 الشاغرة

 تعديل غير مقبول  01 24 12

95 

 35املادة 

ترشيد اسعمال 

املناصب املالية التي 

 تعديل غير مقبول  01 24 12
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أصبحت شاغرة 

 خالل السنة املالية

96 

 52إحداث املادة 

 املكررة

ضمان الدولة لديون 

 الجماعات املحلية

 تعديل غير مقبول  01 24 12
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 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية املقدمةتيجة التصويت على التعديالت ن

 2019برسم السنة املالية  80.18بخصوص مشروع قانون املالية رقم 

رقم 

 التعديل
 املادة

 نتيجة التصويت
 مالحظات

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون 

1 

 3املادة 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 78الفصل 

 تعديل غير مقبول  01 24 12

2 

 3املادة 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 164الفصل 

 تعديل غير مقبول  01 24 12

3 

 3املادة 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 164الفصل 

 تعديل مقبول بصيغة الحكومة إجمــــــــــــــــــــــاع

4 

 3املادة 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 املكرر  164الفصل 

 تعديل غير مقبول  01 24 12

5 

 3املادة 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 املكرر  164الفصل 

  سحب التعديل

6 

 4املادة 

تعريفة الرسوم 

 الجمركية

الرسم الجمركي 

 املطبق على السكر

 

  سحب التعديل
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7 

 5املادة 

الضريبة الداخلية على 

 االستهالك

 9الفصل 

 

 تعديل مقبول بصيغة اللجنة إجمـــــــــــــــــــــــــــــاع

8 

 5املادة

الضريبة الداخلية على 

 االستهالك

 9الفصل 

 تعديل غير مقبول  الأحد 25 13

9 

 5املادة 

الضريبة الداخلية على 

 االستهالك

II –  تغيير البندIII – 

من قانون  5من املادة 

 2013املالية لسنة 

  سحب التعديل

10 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 الضريبة على الشركات

 : اإلعفاءات6املادة 

 تعديل غير مقبول  الاحد 25 12

11 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 الضريبة على الشركات

: الحصيلة 8املادة 

 الخاضعة للضريبة

 تعديل غير مقبول  الاحد 25 12

12 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 الضريبة على الشركات

: التكاليف 10املادة 

 القابلة للخصم

 تعديل مقبول في إطار اإلدماج إجمــــــــــــــــــــــــاع

13 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

  سحب التعديل



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

709 
 

 الضريبة على الشركات

: التكاليف  10املادة 

 للخصم القابلة

14 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 الضريبة على الشركات

: سعر 19املادة 

 الضريبة

 تعديل غير مقبول  الاحد 25 12

15 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 الضريبة على الشركات

: سعر 19املادة 

 الضريبة

 تعديل غير مقبول  الاحد 24 13

16 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 الضريبة على الدخل

: خصوم من  28املادة 

مجموع الدخل 

 الخاضع للضريبة

 تعديل غير مقبول  الاحد 24 13

17 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 الضريبة على الدخل

: اإلعفاءات  31املادة 

وفرض الضريبة 

 بالسعر املخفض

 تعديل غير مقبول  الاحد 24 13

18 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

القسم الثاني: 

 الضريبة على الدخل

 : اإلعفاءات57املادة 

 تعديل غير مقبول  الاحد 24 13
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19 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 الضريبة على الدخل

 : الخصوم59املادة 

 تعديل غير مقبول  الاحد 25 12

20 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 الضريبة على الدخل

 : اإلعفاءات63املادة 

 تعديل غير مقبول  الاحد 24 13

21 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 الضريبة على الدخل

: أسعار  73املادة 

 الضريبة

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13

22 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 الضريبة على الدخل

: أسعار  73املادة 

 الضريبة

 تعديل مقبول بصيغة اللجنة إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

23 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 الضريبة على الدخل

: سعر 73املادة 

 الضريبة

 تعديل مقبول بصيغة اللجنة إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

24 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 الضريبة على الدخل

: الخصم عن 74املادة 

 األعباء العائلية

 تعديل غير مقبول  01 24 12
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25 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

الضريبة على القيمة 

 املضافة

: اإلعفاء دون 91املادة 

 الحق في الخصم

 تعديل غير مقبول  01 24 13

26 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

الضريبة على القيمة 

 املضافة

: اإلعفاء مع  92املادة 

 الحق في الخصم

  سحب التعديل

27 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

القسم الثالث: 

الضريبة على القيمة 

 املضافة

: اإلعفاء مع 92املادة 

 الحق في الخصم

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13

28 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

الضريبة على القيمة 

 املضافة

: األسعار 100املادة 

 الخاصة

 تعديل غير مقبول  ال أحد 25 12

29 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

الضريبة على القيمة 

 املضافة

 تعديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــاع
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: األسعار 100املادة 

 الخاصة

30 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

الضريبة على القيمة 

 املضافة

 : اإلعفاءات123املادة 

 تعديل غير مقبول  ال أحد 24 12

31 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 واجبات التسجيل

 : اإلعفاءات129املادة 

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13

32 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

مقتضيات مشتركة بين 

الضريبة على الشكات 

 والضريبة على الدخل

: الحد 144املادة 

 األدنى للضريبة

 تعديل غير مقبول  01 24 12

33 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

مقتضيات مشتركة بين 

الضريبة على الشكات 

 والضريبة على الدخل

: الحد 144املادة 

 األدنى للضريبة

 تعديل مقبول بصيغة الحكومة إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

34 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 واجبات التمبر

: تعريفة 252املادة 

 الواجبات

 تعديل مقبول  01 الأحد 36
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35 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 واجبات التمبر

: تعريفة 252املادة 

 الواجبات

 تعديل مقبول  01 الأحد 36

36 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 واجبات التمبر

: تعريفة  252املادة 

 الواجبات

 تعديل غير مقبول  الأحد 25 12

37 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 واجبات التمبر

: تعريفة 252املادة 

 الواجبات

 تعديل غير مقبول  الأحد 25 12

38 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 واجبات التمبر

: تعريفة 252املادة 

 الواجبات

 تعديل غير مقبول  الأحد 25 12

39 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

الضريبة الخصوصية 

 السنوبة على املركبات

 : اإلعفاءات260املادة 

  سحب التعديل

40 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

الضريبة الخصوصية 

 السنوبة على املركبات

  سحب التعديل
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: تعريفة 262املادة 

 الضريبة

41 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

II-  تتميم املدونة

العامة للضرائب 

 بمواد جديدة

املكررة أربع  125املادة 

 مرات

 تعديل مقبول  إجمــــــــــــــــــــــاع

42 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

II-  تتميم املدونة

العامة للضرائب 

 بمواد جديدة

: تعريفة 284املادة 

 الرسوم

 تعديل غير مقبول  01 24 12

43 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

III-  نسخ وتعويض

أحكام من املدونة 

 العامة للضرائب

املساهمة االجتماعية 

للتضامن املترتبة على 

 األرباح 

تصفية املساهمة 

 وأسعارها

: األشخاص 284املادة 

املفروضة عليهم 

 املساهمة

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13

44 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13
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III-  نسخ وتعويض

أحكام من املدونة 

 العامة للضرائب

املساهمة االجتماعية 

للتضامن املترتبة على 

 األرباح 

تصفية املساهمة 

 وأسعارها

 : التصفية268املادة 

45 

 7املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب 

III-  نسخ وتعويض

أحكام من املدونة 

 العامة للضرائب

املساهمة االجتماعية 

للتضامن املترتبة على 

 األرباح 

تصفية املساهمة 

 وأسعارها

 : األسعار269املادة 

 تعديل غير مقبول  الأحد 25 12

46 

 مكررة 28املادة 

تغيير الحساب املرصد 

ألمور خصوصية 

املسمى "صندوق 

مكافحة آثار الكوارث 

 الطبيعية"

 تعديل غير مقبول  01 24 12

47 
 34املادة 

 إحداث مناصب مالية
  سحب التعديل

48 
 34املادة 

 إحداث مناصب مالية
 إجمـــــــــــــــــــــــــاع

 تعديل مقبول 

 للمالءمة

49 

 35املادة 

حذف املناصب املالية 

الشاغرة على إثر إحالة 

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13
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املوظفين الذين 

 يشغلونها على التقاعد 

50 

 50املادة 

أحكام تتعلق بتوازن 

 موارد وتكاليف الدولة

  سحب التعديل
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 وي وعمر بالفريجاشنالالنائبين مصطفى من طرف  املقدمةنتيجة التصويت على التعديالت 

 عن الحزب االشتراكي الموحد
 2019برسم السنة املالية  80.18بخصوص مشروع قانون املالية رقم 

رقم 

 التعديل
 املادة

 نتيجة التصويت
 مالحظات

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون 

1 

من مشروع قانون املالية  7املادة 

2019 

 املدونة العامة للضرائب

 التكاليف القابلة للخصم – 10املادة 

 تعديل غير مقبول  08 28 01

2 

املالية من مشروع قانون  7املادة 

2019 

 املدونة العامة للضرائب

 سعر الضريبة – 19املادة 

 تعديل غير مقبول  08 28 01

3 

من مشروع قانون املالية  7املادة 

2019 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الدخل

 سعر الضريبة-73املادة 

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13

4 

من مشروع قانون املالية  7املادة 

2019 

 املدونة العامة للضرائب

 وعاء الواجبات وكيفية احتسابها

األساس الخاضع -131املادة 

 للضريبة

ــــــــاع  تعديل مقبول  إجمـــــــــــــــ

5 

من مشروع قانون املالية  7املادة 

2019 

 املدونة العامة للضرائب

 تعريفة الواجبات

 الواجبات النسبية – 133املادة 

 مقبول تعديل غير  12 24 01

6 

من مشروع قانون املالية  7املادة 

2019 

 املدونة العامة للضرائب

املساهمة االجتماعية للتضامن 

 املترتبة على األرباح

 التصفية – 268املادة 

09 24 04 
تعديل غير مقبول في الجزء 

 مليون درهم 20املتعبق بــ 

 تعديل غير مقبول  12 24 1
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7 

املالية من مشروع قانون  7املادة 

2019 

 املدونة العامة للضرائب

األشخاص الخاضعون -280املادة 

 للمساعمة

 تعديل غير مقبول  12 24 1

8 

مكررة من مشروع قانون  15املادة 

 2019املالية 

 

 تعديل غير مقبول  12 24 01

9 

من مشروع قانون املالية  34املادة 

2019 

 إحداث مناصب مالية

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13

10 

من مشروع قانون املالية  35املادة 

2019 

ترشيد استعمال املناصب املالية 

التي أصبحت شاغرة خالل السنة 

 املالية

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 13

11 

من مشروع قانون املالية  50املادة 

2019 

أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف 

 الدولة

 تعديل غير مقبول  12 24 01
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 الجزء األول مواد نتائج التصويت على 

 80.18من مشروع القانون املالي رقم 

 2019برسم السنة املالية 

 

 كما عدلتها 

 لجنة املالية والتنمية االقتصادية
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 نتائج التصويت 

 2019برسم السنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم الجزء األول من على مواد 

 

 املادة
 التصويت نتيجة

املوافق مالحظات

 ون 

املعارضو

 ن

املمتنعو

 ن

 ها اللجنةكما عدلت 9 الأحد 27 املادة األولى

 جاءتكما  الأحد 13 23 2املادة 

 كما عدلتها اللجنة الأحد 14 24 3املادة 

 كما جاءت 01 13 24 4املادة 

 كما عدلتها اللجنة 09 الأحد 29 5املادة 

ـــاع 6املادة   كما عدلتها اللجنة إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كما عدلتها اللجنة الأحد 13 24 7املادة 

 كما جاءت إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــاع 8املادة 

 كما جاءت إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــاع 9املادة 

 كما جاءت 01 12 24 10املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 11املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 12املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 13املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 14املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 15املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 16املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 17املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 18املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 19املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 20املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 21املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 22املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 23املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 24املادة 
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 كما جاءت 13 الأحد 24 25املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 26املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 27املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 28املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 29املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 30املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 31املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 32املادة 

 الباب األول 

األحكام املتعلق باملوارد 

 العمومية

 كما عدل 13 الأحد 24

 كما جاءت 13 الأحد 24 33املادة 

 كما عدلت 01 الأحد 36 34املادة 

 كما جاءت الأحد 13 24 35املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 36املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 37املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 38املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 39املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 40املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 41املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 42املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 43املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 44املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 45املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 46املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 47املادة 

 كما جاءت 12 01 24 48املادة 

 كما جاءت 13 الأحد 24 49املادة 

 كما عدل 12 01 24 الباب الثاني
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 أحكام تتعلق بالتكاليف

 كما جاءت الأحد 13 24 50املادة 

 كما جاءت الأحد 13 24 51املادة 

 كما جاءت الأحد 13 24 52املادة 

 كما جاءت الأحد 13 24 53املادة 

 الباب الثالث

أحكام تتعلق بتوازن 

 موارد وتكاليف الدولة

 كما جاء الأحد 13 24

الجزء األول من مشروع 

 80.18قانون املالية رقم 

برسم السنة املالية 

2019 

 يةدكما عدلته لجنة املالية والتنمية االقتصا الأحد 13 24
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 الصيغة النهائية 

 مشروع قانون املالية املعدلة لـللمواد 

 2019للسنة املالية   80.18رقم 
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 2019للسنة المالية  80.18 مشروع 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  قانونهذا التستمر اجلهات املختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل ومع مراعاة أحكام ،

 : 2019خالل السنة املالية 

 باستيفاء الضرائب واحلاصالت والدخول املخصصة للدولة؛1- 
 ملخولللجماعات الرتابية واملؤسسات العمومية واهليئات اباستيفاء الضرائب واحلاصالت والرسوم والدخول املخصصة 2- 
 ذلك حبكم القانون. هلا

II.-  هذا القانونوفق الشروط املقررة يف  واللجوء إىل كل أداة مالية اخرى االقرتاضالتمويل بيؤذن للحكومة يف. 
III.-   كل ضريبة مباشرة أو غري مباشرة سوى الضرائب املأذون فيها مبوجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول هبا

الذي جتىب به، حمظورة بـتاتا، وتتعرض السلطات اليت تفرضها  االسمتعترب، مهما كان الوصف أو  هذا القانونوأحكام 
نظر عن ا أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبني جلرمية الغدر، بصرف الواملستخدمون الذين يضعون جداوهلا وتعاريفه

 إقامة دعوى االسرتداد خالل ثالث سنوات على اجلباة أو احملصلني أو غريهم من األشخاص الذين قاموا بأعمال اجلباية.
ني العموميني لسلطة العمومية أو املوظفويتعرض كذلك للعقوبات املقررة يف شأن مرتكيب جرمية الغدر مجيع املمارسني ل 

الذين مينحون بصورة من الصور وألي سبب من األسباب، دون إذن وارد يف نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو 
 الضرائب العامة أو يقدمون جمانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

 
 

 الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة
  2المادة 

I-  من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خالل السنة المالية  70وفقا ألحكام الفصل
2019: 

بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على  -
افة، الضريبة على القيمة المضالواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على االستهالك، باستثناء 

من شوال  25بتاريخ  1.77.340المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 
( بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها  1977أكتوبر  9)  1397

 لمصوغات؛ضريبة االستهالك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع وا
بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول اإلفريقية والمتمتعة باإلعفاء  -

 من رسم االستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.
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يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعاله على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون 
 للمالية.

II – عمال بأحكام  ينالمتخذ ،ين التاليينمن الدستور، يصادق على المرسوم 70فصل طبقا ألحكام ال
 :2018للسنة المالية  68 -17من قانون المالية رقم   I -2المـــــادة 

( بتغيير مقدار 2018 ماي 8)  1439من شعبان  21الصادر في  2. 18.346رقم. المرسوم -
 ؛رسم االستيراد المطبق على القمح الطري و مشتقاته

بوقف المتعلق ( 2018أكتوبر  18)  1440 صفر 8الصادر في  2.18.806 المرسوم رقم -
 .و مشتقاته اللينعلى القمح  المفروضاستيفاء رسم االستيراد 

 
 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 3المادة 
I -  أحكـــــــــــــام الفصــــــــــــــول 2019تغيـــــــــر و تتمـــــــــم على النحــــــــــو التــــــــــــالي، ابتداء من فـاتــــــح ينـايـــــــــر ،

المكرر خمس  99و  88و  78و  72و  3-63المكرر ثالث مرات )الفقرة األولى( و  45و  2 -42
المكرر من مدونة الجمـارك والضرائب  261المكرر و  239المكرر و  164و  164و  2-152مرات و 

غير المباشرة الراجعة إلدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليـها بالظهيـر الشـريف المـعتبر 
 (:1977أكتوبر  9) 1397من شـوال  25بتاريخ  1.77.339بمـــثـابة قانـون رقم 

 ......................................................يمكن ألعوان اإلدارة  - 1 – 42الفصل 
 للوزير المكلف بالمالية. ...................................................................

يجب أن يحتفظ المعنيون باألمر بجميع السجالت ..................................  - 2
 تبتدئ من تاريخ : أربع سنواتطيلة  وذلك

 إرسال الطرود ......................................................................... -
 )الباقي بدون تغيير(

، أجل سنوات (4) أربعيحدد في  -)الفقرة األولى(المكرر ثالث مرات  45الفصل 
 . » كحفظ..........للضرائب الداخلية على االستهال

اد و البضائع من مكتب االستير  توجيهيتوقف مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية بعده،  - 3 – 63الفصل 
إلى مخازن وساحات االستخالص الجمركي على أن يودع المستغل مسبقا لدى مكتب اإلدارة  دخولها

معلومات يحدد شكله وال تصريحا موجزا بمثابة سند إعفاء مقابل كفالة الترابيالمختص على الصعيد 
 المتعلقة بالبضائع والوثائق التي يمكن إلحاقها به بقرار للوزير المكلف بالمالية.

 » ؛عندما يتعلق األمر ............................................. بتحمل مسؤولية البضائع
فظ حييقوم لفائدة الغير بعمليات جمركية أن  اعتبارييجب على كل شخص ذاتي أو  - 72الفصل 

سنوات تبتدئ من تاريخ تسجيل  أربعالمراسالت و الوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية لمدة 
  » التصريحات الجمركية المقدمة بشأنها.

 ..... ما تم التصريح به..........ال يمكن تغيير التصريحات............ -1 - 78الفصل 
 أنه ....................................................... القيام بفحص البضائع.غير  -2
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يمكن أن يعفى المصرح جزئيا أو كليا من العقوبات المالية المنصوص عليها في هذه  -3
 يوما ابتداء من تاريخ تسليم رفع اليد، (30، داخل أجل ثالثين )بطريقة إرادية قامالمدونة، إذا 

عن البيانات غير الصحيحة التي الحظها في التصريح، شريطة أال تكون اإلدارة قد أخبرته بالكشف 
 بأنه سيخضع للمراقبة أو التفتيش.

  » .هذا البند تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق
، يعتبر الملزمون بأداء نفس الدين المكرر بعده 88مع مراعاة أحكام الفصل -1 - 88الفصل 

 مدينين متضامنين.
  » إن حقوق ........................................................... عليهم جميعا. -2
عن كل  سنوات( 4)أربع تبرأ اإلدارة إزاء الملزمين بمرور  - المكرر خمس مرات 99الفصل 

سنة ............................................................................. دعاوي 
  » جارية.

عند استيراد ....................................... أو لنظام القبول المؤقت  -2-152الفصل 
 » أو لنظام التحويل تحت مراقبة الجمرك............لكل نظام. القبول المؤقت أولتحسين الصنع الفعال 

 من الضرائب والرسوم: تستورد ........................................ - 1 - 164الفصل 
 أ( البضائع....................................................................................

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

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

 حتها بنص تنظيميو األدوات و المعدات اآللية المحددة الئالسيارات  الكراسي و الدراجات وع( 
المتعلق  97.13القانون اإلطار رقم  حسب مدلولفي وضعية إعاقة  المعدة خصيصا لألشخاص، 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة و النهوض بها
 ؛(2016أبريل  27) 1437من رجب  19بتاريخ  1.16.52
 ........................................................................................غ(

 ف(........................................................................................
 ........................................................................................ق( 

جب الوا المحددة الئحتها بنص تنظيمي،ك( المعدات في األرض و معدات التدريب و الوثائق، 
 استعمالها.......................................................................... التي تستغلها ؛

استثناء المعدات ب المحددة الئحتها بنص تنظيمي،ل( الوثائق والمعدات في األرض، 
الالزمة ........................................................................... المطارات 

 الدولية.
 ....................................... شروط تطبيق هذا الفصل. االقتضاء تحدد عند - 2

 :أعاله  5تستفيد من رسم االستيراد...................... الفصل  – 1 -المكرر  164الفصل 
 المحددة الئحتها بنص تنظيمي؛،  أسماك المورة و طعم ، الشباك وآليات الصيد البحريأ( 

 ................................................................................ ؛
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......................................................................................... 
 خ( المعدات ............................................................... بنص تنظيمي؛

قامة المصاري،   ؛المحددة الئحتها بنص تنظيميد( المعدات والمواد المخصصة للسقي وا 
نص المحددة الئحتها بللبحث عن المياه الجوفية واستغاللها، معدات الحفر والسبر المخصصة ذ( 

 تنظيمي؛
  0402.21.19.00و  0402.10.12.00المنتجات المصنفة في البنود التعريفية أرقام ش( 
 )القمح الطري المعد لصناعة البسكويت المستورد خارج أشهر يونيو Ex1001.99.00.19و 
  كالتالي :المحددة  السنوية في حدود الكميات،  1701.99.91.99و يوليو و أغسطس( و  

 الكمية السنوية بالطن الترميز الجمركي
0402.10.12.00 2 000 
0402.21.19.00 500 

Ex1001.99.00.19 000 40 ()القمح الطري المعد لصناعة البسكويت 
1701.99.91.99 50 000 

 .........................................................................................ص( 
 )الباقي بدون تغيير(

 سنوات (4) أربعبالرغم ......................................... بانصرام  - المكرر 239 الفصل
 . » تبتدئ من يوم ارتكاب هذه الجنح أو المخالفات

، سنوات (4) أربعبالرغم ........................................ بمضي   -المكرر 261 الفصل 
 . » ابتداء من يوم صدور الحكم بشأنها الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به

II-  القسم األول من الباب الثالث  ،، يتمم على النحــــــــــو التــــــــــــالي2019ابتداء من فـاتــــــح ينـايـــــــــر
 من الجزء الرابع من مدونة الجمـارك والضرائب غير المباشرة الراجعة إلدارة الجمارك 

 المكرر: 88و الضرائب غير المباشرة بالفصل 
ال يمكن مباشرة إجراءات  أعاله، 88أحكام الفصل ب دون اإلخالل -1 -المكرر 88الفصل 

 في الجمرك المعشر المقبولا من الرسوم و المكوس في مواجهة تحصيل الرسوم الجمركية و غيره
 .أعاله، إال بعد استنفاذ جميع طرق التحصيل في مواجهة المدين األصلي 67المشار إليه في الفصل 

في الجمرك ملزما بالديون الجمركية في الحاالت التالية، إال عند ثبوت  المعشر المقبولال يعتبر  -2
 :مشاركته أو تواطئه في الغش
 المكرر مرتين بعده؛ 166أحكام الفصل التقيد بأ( الديون المترتبة عن عدم 

 االلتزامات المكتتبة في إطار األنظمة االقتصادية في الجمرك؛عدم التقيد بب( الديون المترتبة عن 
 » المكرر أعاله. 86( الديون التي تم إثباتها في إطار المراقبة البعدية طبقا ألحكام الفصل ت

 
 تعريفة الرسوم الجمركية

  4المادة 
، طبقا للبيانات الواردة في الجدول أسفله، تعريفة رسوم االستيراد 2019ابتداء من فاتح يناير  تغير

ديسمبر  31للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى  25.00رقم المحددة بالجدول الملحق بأصل قانون المالية 
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يونيو  28) 1421من ربيع األول  25بتاريخ  1.00.241الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  2000
 ( كما تم تغييره و تتميمه:2000
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 المنسقترميز حسب النظام  نوع البضائع

         04.07 بيض طيور بقشره، طازج أو محفوظ أو مطبوخ        

           بيض ملقح للتفريخ: -       

       0407.11   (Gallus Domesticus)من دجاج من فصيلة   - -       

 Specified Pathogene)خالي من المسببات المرضيةبيض ـ ـ ـ  2,5 كلغ ألف
Free )(SPFأو )(Exempts de micro-organismes 

pathogènes spécifiques )(EMPS)أ( ) 

    10 00 1 

     90     ـ ـ ـ غيـرهـا:       

 1 10       ........................................ـ ـ ـ ـ بيض الطيور الداجنة للحظائر)ب(  40 كلغ ألف

 1 90       ........................................................................ـ ـ ـ ـ غيـرهـا  40 كلغ ألف

       0407.19   غيرها: - -       

 2,5 كلغ ألف

 Specified)خالي من المسببات المرضية  بيض  - - -
Pathogene Free) (SPFأو )(Exempts de micro-

organismes pathogènes spécifiques) أ( EMPS) 
().......................... 

    10 00 1 

     90     ـ ـ ـ غيـرهـا:       

           بيض الطيور الداجنة للحظائر)ب(: - - - -       

 11 1       .....(Gallus Domesticus)دجاج، غير الدجاج من فصيلة  - - - - - 40 كلغ ألف

 1 19       ...................................................................غيـرهـا - - - - -  40 كلغ ألف

           بيض آخر: - - - -       

 1 91       ............................................بيض النعـام للتحضين )ب( - - - - -  2,5 كلغ ألف

 1 99       ...............................................بيض آخر للتحضين )ب( - - - - - 40 كلغ ألف

    غيرها، بيض طازج  -       

0407.21  
 

00 
    

      …………………………………………………………           

      …………………………………………………………           
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 قبل القطاع الوصي.( طبقا للمقتضيات التنظيمية المحددة من أ) 

 (. 1957 غشت 16)ب( طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل )أنظر المرسوم الوزاري بتاريخ 

سكر قصب أو سكر شوندر )بنجر( وسكروز نقي كيميائيا، بحالته       

 الصلبة.
17.01         

      …………………………………………………………           

           غيره : -       

       1701.91   يحتوى على منكهات أومواد تلوين مضافة: - -       

     10     محبب: - - -       

           كيلوغرام: 50بتلفيف أولي بمحتوى صافي أقل من  - - - -       

 1 11       .....................................................أساسها سكر خام - - - - -  (ب)55 كلغ -

 1 12       ..........................................أساسها سكر مكرر - - - - -  (ب)55 كلغ -

 1 19       ..........................................أساسها سكروز نقي كيميائيا - - - - -  (ب)55 كلغ -

           غيرها: - - - -      

 1 91       ..........................................أساسها سكر خام - - - - -  (ب)55 كلغ -

 1 92       ..........................................أساسها سكر مكرر - - - - -  (ب)55 كلغ -

 1 99       ..........................................أساسها سكروز نقي كيميائيا - - - - -  (ب)55 كلغ -

     20     ،  قالب و سبيكة:قطع على شكل - - -      

           كيلوغرام: 50بتلفيف أولي بمحتوى صافي أقل من  - - - -      

 1 11       ..........................................أساسها سكر خام - - - - -  (ت) 60 كلغ -

 1 12       ..........................................أساسها سكر مكرر - - - - -  (ت) 60 كلغ -

 1 19       ..........................................أساسها سكروز نقي كيميائيا - - - - -  (ت) 60 كلغ -

           غيرها: - - - -      

 1 91       ..........................................أساسها سكر خام - - - - -  (ت) 60 كلغ -

 1 92       ..........................................أساسها سكر مكرر - - - - -  (ت) 60 كلغ -

أساسها سكروز نقي  - - - - -  (ت) 60 كلغ -

 ............................................كيميائيا
…………………………………………………………

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

.. 

   
 
  

  99 1 

 غيرها --      

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

.. 

  1701.99        

           غيرها: - - -        
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     91     حبيبات:  - - - -       

سكر  - - - - -  (ب)55 كلغ -

 .................................................................النبات
      10 1 

           غيره: - - - - -      

 50بتلفيف أولي بمحتوى صافي أقل من  - - - - - -  (ب)55 كلغ -

 ...............كيلوغرام
      91 1 

 - - - - - -  (ب)55 كلغ -

 ....................................................................غيرها
      99 1 

     92     على شكل قطع، قالب و سبيكة: - - - -      

سكر   - - - - - (ت) 60 كلغ -

 .................................................................النبات
      10 1 

           غيره: - - - - -      

 50بتلفيف أولي بمحتوى صافي أقل من  - - - - - - (ت) 60 كلغ -

 ................كيلوغرام
      91 1 

 - - - - - - (ت) 60 كلغ -

 .......................................................................غيره
      99 1 

      …………………………………………………………..

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

.... 

    99
  

00  1 

 

درهم/طن. رسم اإلستيراد اإلضافي بنسبة  4500ب( يطبق هذا السعر على شطر القيمة في الجمرك عندما تكون القيمة المصرح بها أقل من 

 درهم/طن( و القيمة المصرح بها. 4500الفرق ما بين النسبة المحددة )  يطبق على % 135

درهم/طن. رسم اإلستيراد اإلضافي بنسبة  5000ت( يطبق هذا السعر على شطر القيمة في الجمرك عندما تكون القيمة المصرح بها أقل من 

 طن( و القيمة المصرح بها.درهم/ 5000يطبق على الفرق ما بين النسبة المحددة )  % 150
 

      

 
خالصـات وأرواح ومركزات بن أو شاي أو مته ومحضرات  أساسها 

هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاي أو المته ؛  هندباء )شكوريا( 

محمصة أو غيرهــا مـن أبدال البـن المحمصة، وأرواحها وخالصاتها 

 ومركزاتها .

 

21.01 
        

      

خالصات وأرواح ومركزات بن ، ومحضرات أساسها هذه الخالصات ـ 

 أو األرواح أو المركزات أو أساسها البن :
          

      
 ـ ـ خالصات وأرواح ومركزات 

  
2101.11       

      
 ـ ـ ـ خالصات و أرواح:

  
        

 25 كلغ -
ـ ـ ـ ـ 

 ............................................................................سوائل
    11 00 1 

      
 ـ ـ ـ ـ غيرها: 

  
  19     

      
 ـ ـ ـ ـ ـ جففت بالتجميـد:

  
        

 17,5 كلغ -
ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

   ..............................................................................بن
    11 1 

 25 كلغ -
ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

   .........................................................................غيرها
    19 1 
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 25 كلغ -
ـ ـ ـ ـ ـ 

   ...........................................................................غيرها
    90 1 

 25 كلغ -
ـ ـ ـ مركزات 

..........................................................................   
  90 00 1 

      

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

. 

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

..    

2101.12       

      

 وإن كانتغدد وغيرها من أعضاء معدة للعالج العضوي، مجففة، 

 مسحوقة؛ خالصات من غدد أو من أعضاء أخر أو من إفرازاتها، معدة

للعالج العضوي؛ كبدين )هيبارين( وأمالحه؛ مواد بشرية أو حيوانية 

أخر محضرة لالستعمال في الطب العالجي أو الوقائي، غير مذكورة وال 

 داخلة في مكان آخر

 

30.01 

 

 

        

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

       3001.90   غيرها -       

      
 

     10     : كبدين )هيبارين( و أمالحه - - -

 - - - - 2,5 كلغ -

 .................................................................هينوكسابارين
      10 5 

 5 90       .........................................................................غيرها - - - - 17,5 كلغ -

      …………………………………………………………     20
  

    

      …………………………………………………………           

      
         90.28 عدادات للغازات أو السوائل أو الكهرباء ، بما فيها أجهزة معايرتها .

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

.   
        

      
 عدادات كهرباء - 

  
9028.30       

      
 ـ ـ ـ عدادات كهرباء للفولت "توتر" المنخفض أو المتوسط

  
  10     

      
 ـ ـ ـ ـ غير مركبة 

  
        

 2,5 وحدة -
ـ ـ ـ ـ ـ بدون 

 .....................................................................وعاء
      11 7 

 25 وحدة -
ـ ـ ـ ـ ـ 

 ...........................................................................بوعاء
      19 7 

 25 وحدة -
ـ ـ ـ ـ غيرها 

............................................................................ 
      90 7 

   
 

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

. 
    90 00 7 

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

.. 
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 الضرائب الداخلية على االستهالك
  5المادة 

-I  ن الجدوال ) 9و  2و تتمم على النحو التالي أحكام الفصول أ، تغير 2019ابتداء من فاتح يناير
من  25الصادر في  1.77.340الظهير الشريف بمثابـــة قانــون رقم من  1-45و  2-44ط( و  و أ

ها المفروضة علي( بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات 1977أكتوبر  9) 1397شوال 
 :يره و تتميمه، كما تم تغيضريبة االستهالك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات

 ـ يراد من أجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بكلمة : 2الفصل 
.................................................................................................. 

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

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

................................................................................................. 
 » تعتبر في حكم ............................................................... الستعمال دوائي.

 والمفصلة في هذا الفصل : ....................................................ـ تحدد وفقا  9الفصل 
 المكوس الداخلية على استهالك المشروبات والكحول المرتبة على أساس الكحول أ(

المقادير  وحدة التحصيل بيـان المنتجـــات
 )بالدراهيم(

والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها معطرة كانت المياه الغازية أو غير الغازية  -( 1
 أو غير معطرة، الليمونادا المحضرة بعصير الليمون الحامض :

 ـ هيكتولتر 1
 حجم

 

المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها، المعطرة بإضافة  -أ( 
الفواكه الصالحة لألكل أو ما ( من عصير 10%نسبة أقل من عشرة في المائة )

 يعادلها من العصير المركز

 
 
 

 
 
 

 45,00 كذلك محتوية على سكر.........................................................  - - 
 .................. .................... غيرها..................................................................... - - 

المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها المعطرة بإضافة  -ب( 
( أو أكثر من عصير الفواكه الصالحة لألكل أو ما يعادلها 10%عشرة في المائة )

 من العصير المركز

 
 
 

 
 
 

 15,00 كذلك ......................سكر...................................محتوية على   - - 
 .................. .................... غيرها...................................................................... - - 

 .................. .................... ........................................................................... -ج( 
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( من عصير الليمون 6%الليمونادا المحضرة بنسبة أقل من ستة في المائة ) -د( 
 الحامض أو ما يعادلها من العصير المركز

  

 45,00 كذلك .............................محتوية على سكر...........................  - - 
 .................. .................... ......................................غيرها...............................  - - 

( أو أكثر من عصير الليمون 6%الليمونادا المحضرة بنسبة ستة في المائة ) -ه( 
 العصير المركزالحامض أو ما يعادله من 

  

 15,00 كذلك ..........................محتوية على سكر.............................  - - 
 .................. .................... غيرها................................................................... - - 
يخضع ألية عملية تخمير، محضر بالماء "مشروب مستخلصات الملت" لم  –و( 

الشروب والسكر ويشمل كذلك عطورا طبيعية من الفواكه، مغوز أو غير مغوز 
بواسطة الحمض الكربوني الخالص، محلى أو غير محلى بالسكاروز أو 

 الدكستروز أو الكليكوز أو الفركتوز أو المالتوز أو خليط هذه المواد......

 
 
 
 كذلك

 
 
 

124,50 
"المشروبات المقوية" المحتوية على عناصر الكافيين، والطورين  -ز( 

 ............والكلكوغونولكتون أو المحتوية على األقل على عنصرين منها ...
2.......................................................................... ) 

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

 
 كذلك

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

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

 
600,00 

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

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

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

 ط( الضرائب الداخلية على االستهالك المفروضة على التبغ المصنع

 المقدار العيني بيان المنتجات
للعموم المقدار القيمي لثمن البيع 

خارج الضريبة على القيمة المضافة 
 *وخارج المقدار العيني

 المبلغ األدنى للتحصيل

I - سيجارة 1000درهم لكل  630 %25 سيجارة 1000درهم لكل  462 السجائر 

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

- III  تبغ مصنع آخر :    

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

 غرام 1000درهم لكل  450 .............................. .............................. .(االركيــــله )معسلب( تبـــــــغ الشيشــــــــة أو 

 ................................ ................................. ................................ ....................................... ت(

  كلفة العالمات الجبائيةخارج 
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لالختبار، اختبار بالبوتقة واختبار بالمحك واختبار بالبلل  طرقأربعة هناك  -2 – 44الفصل 
  » االختبار المذكور. ..................................ويحدد مدير  .الطيفاختبار بقياس و 

 للتنضير أو الصقل.عملية .............……يجب أن تقدم المصوغات  – 1– 45الفصل 
 وال تعتبر منتهية ....................................................... إتمامه أي تغيير.

" الصائغ"طابع طابع للصانع يسمى  المشار إليها أعالهوضع على المصوغات يمكن أن ي
 من طرف اإلدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.  معتمد

 المصوغات ..........................................................يجب أن تقدم  -2
 )الباقي بدون تغيير(

II- تالي البند ـــو الـــير على النحـــــ، يغ2019اتح يناير ـــتداء من فــــابIII  الية ــــمن قانون الم 5من المادة
 14الصادر في  1.12.57المصادق عليه بالظهير الشريف رقم  2013للسنة المالية  115.12رقم 

 (: 2012ديسمبر  28) 1434من صفر 
ال يمكن للموارد المحصلة برسم الضرائب الداخلية على االستهالك المفروضة على - III - 5المادة 

 عن ثمن البيع للعموم مع احتساب الرسوم*. %58السجائر.......أن تقل عن نسبة 
من ثمن البيع للعموم مع  %58 تقل عنما تبين أن مجموع الموارد.................يمثل نسبة  إذا

 احتساب الرسوم*، يتم القيام بتحصيل مبلغ إضافي يمكن من بلوغ هذه النسبة.
 . * خارج كلفة العالمات الجبائية

 
 
 

 لسياحية المستوردة تحت نظام القبول المؤقتتسوية وضعية السيارات ا
 6المادة 

لمكتتبة ا النفعية، تسوى حسابات القبول المؤقت للسيارات السياحية و 2019ابتداء من فاتح يناير 
من طرف األشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج و التي بقيت دون  2009قبل فاتح يناير 

 .2013ديسمبر  31تصفية إلى غاية 
ال يمكن أن تستفيد من هذه التسوية، حسابات القبول المؤقت التي هي موضوع مسطرة قضائية 

 جارية.
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 الئحة التعديالت المقبولة
 المدونة العامة للضرائب

 7المادة 
 

 2019من مشروع قانون المالية لسنة  7من المادة  Iالبند 
 
I- 92و.91و  89و............ 2أحكام المواد ، تغير وتتمم 2019ابتداء من فاتح يناير-I – 19°  و  100و  93و

 173والمكررة  169و  165و 163 و 144و  139و  136و  135و  133و 131و  129و  127و  106و 105
 250و XVI-247و  III-241و 232و............ 225و........... 204و........... ....... 177و  174و
وعنوان  279و  278و  277و 274و  262.......................................و.................و

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

 المنبع في المحجوزة الضريبة من الدائمة اإلعفاءات -جيم -I -6المادة 
 

 المنبع: في المحجوزة الشركات على الضريبة من تعفى
 التالية : حكمها في المعتبرة والدخول المشاركة وحصص األسهم عوائد -1°
  ........................................................................................................... الربائح. -
 .....................................................................................................................  
 بالضريبة على الشركات. .......................................... 

  ................................................................................................. وتدخل هذه العائدات 
نسبة هذا . وتقلص %100تخفيض نسبته   ................................................................. 

 السالفة العقاري الجماعي التوظيف هيئات طرف من عندما تتأتى العائدات المذكورة من األرباح الموزعة 60%التخفيض إلى 
 الذكر.

  .................................................................................................. المقتطعة  المبالغ -
 .................................................................................................................... . 
 

 التكاليف القابلة للخصم -.10المادة 
 أعاله: 8تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 

-.I: تكاليف االستغالل المتكونة من 
 ................................................................................................ -ألف
 تكاليف خارجية أخرى وقع االلتزام بها أو تحملها لما يتطلبه االستغالل بما في ذلك: -باء
°1- ................................................................................................. 
 الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة: -°2
- ……………............…………………..…………………………………………………. 
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-...................................................................................................... 
 أو صحي؛ ..........................................................................................-
ذا هتطبيق الجمعيات التي أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف إنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة مع تحديد كيفيات  -
 ( من رقم المعامالت؛ 2(‰لخصم بنص تنظيمي في حدود اثنين في األلف ا
 المؤسسات العمومية................................................................................... -

 )الباقي ال تغيير فيه.(
 

 الضريبية الوضعية مجموع دراسة عند للضريبة الخاضعين نفقات تقييم 29.- المادة
 :السنة في ( درهم120.000مبلغها مائة وعشرون ألف ) يفوق والتي أدناه 216 المادة في إليها المشار بالنفقات يراد

  ............................................................................ الرئيسية باإلقامة المتعلقة المصاريف1° - 
 . .............................................................................. وصيانة بتسيير المتعلقة المصاريف-°2

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

 ؛للغير الممنوحة القروض  ...................................... الجارية الحسابات في المدرجة السلفات -°8
، غير تلك المشار إليها أعاله، التي يتحملها الخاضع للضريبة لفائدته أو لفائدة المصاريف ذات الطابع الشخصي كل-°9

 " .أدناه II-74المبينين في المادة األشخاص الذين يعولهم 
 

 اإلعفاءات 57- المادة
 تعفى من الضريبة على الدخل:

°1- .................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
. ....................................................................................................................  
 واحدة؛ مرة إال المذكور اإلعفاء من ............................................................................. .-°21
المدفوع لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين واألعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية  الوفاة رصيد-°22

 ؛القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العملبموجب والمؤسسات العمومية، 
طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها  ،العسكرية األجر والتعويضات المدفوعة للمجندين في الخدمة -°23

 العمل.""
 
 الضريبة سعر 73.- لمادةا
I. -. ................................................................................................................  
II.- خاصة أسعار 

 :التالي النحو على الضريبة سعر يحدد
  ................................................................................................................ -ألف
 :%10-باء
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 .....................................................................................................................  
.................................................................................................................... 

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

أعاله، الذي يقل عن مائة  I-61العقارية الخاضعة للضريبة المشار إليها في المادة  لدخولالمبلغ االجمالي ل-°5
 ( درهم.120.000وعشرون ألف )

 
 :فيما يخص  -15%جيم

- 1° ...................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 أعاله؛ "ألف"-I-66في المادة العوائد المبينة  -°3
الذي يساوي أو يفوق  أعاله، I-61المادة العقارية الخاضعة للضريبة المشار إليها في  المبلغ االجمالي للدخول – °4

 ( درهم.120.000مائة وعشرون ألف )
  ................................................................................................................ -دال
 .....................................................................................................................  

 :- 20 %واو
1°-  ...................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  

 باستثناء أعاله II- 61في المادة  عليها المنصوص المثبتة أو عليها المحصل الصافية العقارية األرباح يخص فيما 6° - 
 أدناه؛ II-°1-144 المادة أحكام مراعاة مع أدناه، °7 -"زاي" في عليها المنصوص تلك

°7- ....................................................................................................................  
 )ينسخ( -°8
°9- ....................................................................................................................  
°10- ..................................................................................................................  

  ................................................................................................................... -زاي
- IIIالتالية باألسعار..……………………………………………………………… الذاتيون األشخاص يخضع :  

 والصناعية التجارية باألنشطة يتعلق فيما درهم 500.000 يتجاوز ال الذي عليه المحصل األعمال لرقم بالنسبة- %0,5 
 الحرفية؛ واألنشطة

 .الخدمات بمقدمي يتعلق فيما درهم  200.000يتجاوز ال الذي عليه المحصل األعمال لرقم بالنسبة  %1-

 
ي"  ا"ز  ( و10°و 9°و °6 و °5 و °4 و °3 و 2°"واو") و "دال" و "جيم" و "باء" في المحددة باألسعار االقتطاعات تبرئ
 ".على الدخل الضريبة من أعاله III الفقرة و II الفقرة ( من7°و 3°و  2)°

 العمليات المفروضة عليها الضريبة وجوبا - 89.المادة 

 )حذف هذه المادة من المشروع واإلبقاء على الصيغة األصلية للنص(.
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  الخصم في الحق دون اإلعفاء 91.- المادة
 :المضافة القيمة على الضريبة من تعفى
-.I ألف- ...........................................................................................................  

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

 : على الواقعة البيوع  -جيم
- 1° .................................................................................................................. . 

 .................................................................................................................... . 
 المستعملة؛ المعادن 5°-

 التي تعمل بالطاقة الشمسية وكل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع الفالحي. المضخات المائية - °6
 .....................................................................................................................  

 )الباقي ال تغيير فيه(
 

الفبروسي....................ومرض األدوية المضادة للسرطان واألدوية المضادة اللتهاب الكبد  - I-°19 -.92لمادة ا
 ؛" (Méningiteومرض التهاب السحايا )  (SIDAالسيدا )

 
 اإلعفاء شروط 93.- المادة"
I. -  االجتماعي السكن إعفاء شروط  

  ...............................................................................................................  -ألف
 .....................................................................................................................  

، السكن االجتماعي المرابحةإطار عقود في  ..……………يمكن لمؤسسات االئتمان و الهيئات  -باء
 الذكر. …………………………………

يمكن لمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود اإلجارة المنتهية  -جيم
 .أعاله I-°28-92لمادة المشار إليه في ا بالتمليك، السكن االجتماعي

  
هيئات أعاله لمؤسسات االئتمان وال، يؤدى مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالسكن االجتماعي وفي هذه الحالة

 وفق الشروط التالية: ،أحكام الفقرة "ألف" أعاله مراعاة المعتبرة في حكمها، مع
 

 طرف الموثق؛ من وعقد اإلجارة المنتهية بالتمليك بالكراء وعقد البيع بالبيع والوعد األحادي إنجاز الوعد  -°9
التزام مؤسسة  وكذا له المطابق المضافة القيمة على الضريبة ومبلغ البيع ثمن على البيع عقد لزوما يشتمل  -°10

الدولة رهنا رسميا من الرتبة األولى، ضمانا ألداء الضريبة  لفائدة بأن ترهن االئتمان أو الهيئة المعتبرة في حكمها
ناه والتي قد أد IV-191على القيمة المضافة المؤداة من طرف الدولة وكذا الذعائر والغرامات الواردة في المادة 

 تستحق في حالة اإلخالل بشروط هذا اإلعفاء؛
السكن االجتماعي لسكناه  التزام الشخص المقتني أن يخصص اإلجارة المنتهية بالتمليك على عقد لزوما يشتمل  -°11

 ( سنوات ابتداء من تاريخ إبرام هذا العقد؛4الرئيسية لمدة أربع )
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ية للضرائب التابع لها السكن االجتماعي موضوع اإلعفاء طلب يجب على الموثق أن يودع لدى المصلحة المحل  -°12
االستفادة من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقتني المستحق لإلعفاء وفق نموذج تعده اإلدارة مشفوعا بالوثائق 

 التالية:
 الدولة؛ مع االتفاقية المبرمة من نسخة -
 في حكمها السالف الذكر؛ االئتمان أو الهيئة المعتبرةمؤسسة العقاري و  نسخة من عقد البيع المبرم بين المنعش -
 بالكراء؛ نسخة من الوعد األحادي -
 للتمليك؛التزام مؤسسة االئتمان أو الهيئة المعتبرة في حكمها بتقديم نسخة من العقد النهائي  -
 المتعلق به. (R.I.B)شهادة بنكية تتضمن مقتطف التعريف البنكي  -
 

االطالع على هذه الوثائق، يقوم الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض بإصدار أمر وبعد 
باألداء باسم الموثق لمبلغ يساوي الضريبة على القيمة المضافة المبينة في عقد البيع، وتحويل المبالغ المعنية مع إرسال 

ان أو الهيئة المعتبرة في حكمها المعنية وأسماء المستفيد أو بيان فردي أو جماعي للموثق يتضمن مؤسسة االئتم
 المستفيدين وكذا المبالغ المتعلقة بهم.

 تحويل تاريخ من يوما (30) ثالثين أقصاه أجل المنتهية بالتمليك داخل عقد اإلجارة إنجاز الموثق على يجب  -°13
 ."ألف" أعاله في إليه المشار المضافة القيمة على الضريبة مبلغ يساوي المبلغ الذي

 
اإلجارة المنتهية بالتمليك، يجب على الموثق أن يوجه للمصلحة المحلية للضرائب رسالة مع  وفي حالة عدم إنجاز عقد

إشعار بالتوصل، تفيد عدم إبرام العقد السالف الذكر مصحوبة بشيك السترداد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة محرر 
 .في اسم قابض إدارة الضرائب

وبناء على هذه الرسالة، يقوم الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض بإصدار أمر بالتحصيل 
 باسم الموثق مرفوقا بالشيك المذكور أعاله لتمكين قابض إدارة الضرائب من استرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة.

 إال بعد أن يدلي المعني باألمر: الرهنال يرفع   -°14
 التمليك النهائي؛ بعقد -
 ( سنوات. 4بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن االجتماعي للسكنى الرئيسية لمدة أربع ) -

( سنوات 4فسخ عقد اإليجار في األربع ) حالة يمكن لمؤسسة االئتمان أو الهيئة المعتبرة في حكمها، في  -°15
اإلجارة المنتهية بالتمليك مع مستفيد آخر مستحق لإلعفاء  ( يوما، عقد60اه ستين )داخل أجل أقص األولى، أن تبرم

 وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة "ألف" أعاله شريطة أن يتضمن هذا العقد التزام هذا المستفيد تخصيص
 لمذكور؛    ( سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد ا4السكن االجتماعي لسكناه الرئيسية لمدة أربع )

وفي حالة فسخ عقد اإليجار أو عدم إنجاز عقد التمليك النهائي أو اإلخالل بشروط هذا اإلعفاء، يقوم مفتش   -°16
أدناه، لإلدالء بالوثائق  219الضرائب بتبليغ مؤسسة االئتمان برسالة وفق اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 

لك تحت طائلة إصدار مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المذكورة عن ( يوما وذ30السالفة الذكر داخل أجل ثالثين )
 191أدناه وكذا الغرامات والزيادات المتعلقة بها الواردة في المادة  177طريق قائمة اإليرادات طبقا لمقتضيات المادة 

– IV .أدناه 
- II التعاونيات إعفاء شروط 

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



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

740 
 

 )الباقي ال تغيير فيه(

 األسعار الخاصة -.100المادة 
( درهم 100أعاله، تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة بمائة ) 96استثناء من أحكام المادة 

.................................................................................................................. 
درهم للهكتولتر عمليات تسليم وبيع المشروبات الغازية  70لمضافة بالتعريفة المحددة ب تخضع للضريبة على القيمة ا

 .مل 100غ أو أكثر من السكر في كل 5أو غير الغازية المحالة بإضافة نسبة 
 .....................................................................................................................  

 
 التسجيل إلجراء الخاضعة والمحررات االتفاقات 127.- المادة

- I اإلجباري التسجيل 
 :القيمة عديمة تخضع..............................................................................................

 :يلي ................................................................................بما االتفاقات، جميع -ألف
°1- ............................................................................................................. 

..................................................................................................................... 
 الصفقة؛ بيع في الضم حق عن التنازل أو الشفعة حق ممارسة عن التنازل - 5°

 الثنيا؛ بيع في االسترجاع6°- 
 العقارات؛ يخص فيما التعرض عن اليد رفع7°- 
 الديون؛ وحواالت بالديون واالعترافات االلتزامات 8°- 
 الوكالة؛ نوع كان كيفما الوكاالت 9°-

 .العقارات شراء عن المخالصات 10°-
 :يلي بما المتعلقة الرسمية أو العرفية المحررات جميع-باء

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

 ؛عنها والتخلي .................................................5° -
أشغال أو توريدات أو خدمات من طرف  الصفقات العمومية وكذا العقود واالتفاقات التي يكون موضوعها إنجاز -6°

المقاوالت لحساب مرافق الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 
 بها العمل.

 :.....................................................أعاله المحررات -جيم
 ؛محفوظاتهم ......................................................................في.... الرسمية المحررات -1° 
 : يلي بما والمتعلقة العبريون والموثقون العدول ينجزها التي المحررات - 2°
 الملكية؛ إثبات صكوك -
 التركة؛ إحصاء -

 نوعها؛ كان كيفما المنقولة األشياء أو المنقوالت بيع- 
 المنقوالت. هبة- 
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- 3° ............................................................................................................... 
 )الباقي ال تغيير فيه(

 اإلعفاءات 129.- المادة
 :التسجيل واجبات من تعفى

I- العامة المنفعة ذات المحررات : 
................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
III- الجتماعيةا المنفعة ذات المحررات : 

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

IV- باالستثمار تعلقةالم المحررات : 
1°- ........................................................................................................... 

................................................................................................................. 
 والمحررات .......................................................................والصادرات؛ العقود -26°
الصفقات العمومية وكذا العقود واالتفاقات التي يكون موضوعها إنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات من طرف  -27°

الترابية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري  المقاوالت لحساب مرافق الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات
 بها العمل.

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

 
 للضريبة الخاضع األساس 131.- المادة
 عامة، وبصفة والعقارية، المنقولة األموال واستغالل االنتفاع وحق الرقبة وحق الملك قيمة تحدد الواجبات، تصفية أجل من

 :يلي كما الضريبة أساس يحدد
1°- ............................................................................................................ 

................................................................................................................. 
 والمالبس الفرش و هالكةأو ال هالكالرئيسي لل السكنعدا  ما التركة، إجمالي في التركات، إحصاء يخص فيما -17°
 ؛السكن وأثات
18°- ............................................................................................................ 

 )الباقي ال تغيير فيه(  
 

 النسبية الواجبات 133.- المادة
 :المطبقة النسب

 :6% لنسبة تخضع-ألف
.............................................................................................................. 

................................................................................................................ 
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 :1%لنسبة تخضع-دال
1°- .......................................................................................................... 

............................................................................................................... 
 )تنسخ( -5°
6°-  .......................................................................................................... 

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

 الثابت الواجب 135.- المادة
I-.............................................................................................................. 

............................................................................................................... 
II .- درهم (200) مائتي في المحدد الثابت الواجب مقابل لللتسجي تخضع : 

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

 .........................................................................أو عقد البيع االبتدائي؛العقود  -16°
 عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول. -17°

 
 المتعاقدة األطراف التزامات 136.- المادة

I- .......................................................................................................... 
II-.......................................................................................................... 
III- أعاله، 129 المادة ألحكام تطبيقا التسجيل واجب من المعفاة واالتفاقات المحررات التسجيل إلى تقديمها من تعفى 

 أعاله (°6و  2° -و "باء"  3°و  2°و  1° -"ألف"  – I) 127بالمادة إليها المشار بالعمليات منها يتعلق ما باستثناء
 .بالمجان تسجل التي
 

 مشتركة التزامات 139. -المادة
-I مسبقا تسجيله يتم لم ..........................................................................ما النظر بصرف. 

- II اإلدارية بالرخصة.....................والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض والموثقين العدول على يجب. 
- III أعاله إليه المشار..................... والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض والموثقين العدول على يمنع. 

IV- والمحامين المقبولين للترافع  الموثقين أو العدول على يتعين تفويتهما أو عقار أو أصل تجاري ملكية نقل حالة في
....................................................................من طرف مفتشي الضرائب  أمام محكمة النقض
 المكلفين بالتسجيل.

-V..................................................................... ............................... 
 -VIأدناه يتعين............................................................................................. 
- VII الظهير بتنفيذه .................الصادر والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض والموثقين العدول على يحظر 
 (.1995أغسطس  11)1416 األول ربيع من 13 بتاريخ 1.95.152 رقم الشريف
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 للضريبة األدنى الحد -.144دة الما
I - ................................................................................................................. . 

  ............................................................................................................... .-ألف
  ................................................................................................................ .-باء
 . .............................................................................................................. .-جيم
 سعر الحد األدنى للضريبة -دال
 .0,75%في للضريبة األدنى الحد سعر يحدد

 :في السعر هذا ويحدد

 : التالية ................................................................. للعمليات بالنسبة - %0,25
 النفطية؛ المنتجات -
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 ؛الكهرباء -
 األدوية. -
  ............................................................................................... للمهن بالنسبة%  6 -
 النتيجة الصافية الحقيقية. ......................................... 

 ................................................................................................................-هاء
II .- برسم األرباح العقاريةالحد األدنى للضريبة على الدخل 
 في غياب ربح.  .................................................................. يجب على الخاضعين للضريبة -°1
 II-63عقار المشار إليها في المادة يجب على الخاضعين للضريبة الذين يقومون بعمليات تفويت عقار أو جزء من -°2
من  %3 أداء حد أدنى للضريبة نسبته( درهم، 4.000.000ماليين ) ةمبلغ أربعباء أعاله والذي يتجاوز ثمن تفويته –

 ثمن التفويت على الجزء الذي يفوق هذا المبلغ."
 
 العمل به الجاري الضريبة وسعر اآلجال احتساب - 163.لمادةا

 من المشروع واإلبقاء على الصيغة األصلية للنص(.)حذف هذه المادة 
 

 االلكترونية الخدمات - المكررة 169المادة
 
 والرسوم والواجبات برسم الضرائب للضريبة الخاضعون يطلبها التي األخرى والخدمات والشهادات الطلبات وتسليم اإلدالء يتم

واستثناء من جميع األحكام المخالفة، يمكن إلدارة الضرائب اللجوء إلى  .إلكترونية بطريقة المدونة هذه في عليها المنصوص
للمعلومات لهذا الغرض مع باقي اإلدارات أو الهيئات العمومية مع مراعاة إلزامية كتمان السر المهني وفق تبادل آلي 

 .أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل
 

 اإليرادات قائمة طريق عن الضريبة تحصيل - 177.المادة
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 )حذف هذه المادة من المشروع واإلبقاء على الصيغة األصلية للنص(.
 

 جزاءات ناتجة عن عدم اإلدالء أو اإلدالء المتأخر باإلقرارات الضريبية والعقود واالتفاقات -. 184المادة 
 

 عاموزائد القيمة والدخل البالنسبة لإلقرار المتعلق بالحصيلة الخاضعة للضريبة  %20و %15و %5تطبق زيادات قدرها 
االتفاقات والعقود و  والرسم على عقود التأمينواألرباح العقارية وأرباح رؤوس األموال المنقولة ورقم األعمال والدخول العقارية 
 :ةفي الحاالت التالي

 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 أو غير كاف. ........................................................................................................ 

 تحتسب الزيادات السالفة الذكر على مبلغ:
أو أرباح عقارية أو أرباح رؤوس أموال منقولة أو رقم أعمال أو دخول عقارية  خل عامإما الضريبة المطابقة لربح أو د- °1

ما الواجبات التكميلية المستحقة؛  السنة المحاسبية، وا 
°2- ................................................................................................................. 
 .....................................................................................................................  
 المعفاة. .............................................................................................................. 

 على: الذكر اآلنفة الزيادة مبلغ يقل أن يمكن وال
 أعاله؛ 5°و 3°و 2°و 1°في  إليها المشار الحاالت في درهم (500) خمسمائة 
 ( درهم فيما يخص اإلقرار برقم أعمال المقاول الذاتي؛100مائة )  
 أعاله 4°في  إليها المشار الحالة في درهم (100) مائة. 
وتحدد  درهم ................ تحصيلها. (500) إقرار ناقص أو غير كاف، تطبق غرامة قدرها خمسمائةأنه عند كل  غير

 المقاول الذاتي.لرقم أعمال ( درهم بالنسبة لإلقرار الناقص أو غير الكافي 100هذه الغرامة في مائة )
 

 عن المخالفات المتعلقة بالتصريح المترتبة الجزاءات - 204.المادة

 هذه المادة من المشروع واإلبقاء على الصيغة األصلية للنص(.)حذف 
 
 الضريبة لتقدير المحلية اللجان - 225.لمادةا

 )حذف هذه المادة من المشروع واإلبقاء على الصيغة األصلية للنص(.
 

 واالتفاقات أو العقوداإلقرار  تقديم لعدم تلقائية بصورة الضريبة فرض -228.المادة 

I . - للضريبة الخاضع كان إذا : 

 : بتقديم المحددة اآلجال داخل يقم لم 1° -

  ......................................................................بالحصيلة الخاضعة للضريبة المنصوص اإلقرار -
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 .....................................................................................................................  

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

   ؛أعاله 114................................................................................ المادة بتفويت  اإلقرار -

 المكررة أعاله. 154المكررة مرتين و 82المشار إليه في المادتين بالدخول العقارية اإلقرار  -

 الواجبات؛ أو تصفيةتحصيلها    ......................................... غير تام  إقرارأو قدم  -°2

 154و 79 الموادعنها وفقا ألحكام  يكون مسؤوالأو لم ينجز أو لم يدفع إلى الخزينة المبالغ المحجوزة في المنبع التي  -°3
 ؛أعاله المكررة 160و 156والمكررة 

  ...............................................................................................................  أن وجب

 )الباقي ال تغيير فيه(

 
 التقادم بآجال متعلقة عامة أحكام 232.-المادة

 -. I ................................................................................................................  

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

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

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

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

 التقادم؛ ...............................................................................................  تصدر -17 °

المخالفين لاللتزامات المنصوص عليها في المادة  على األشخاص المستحقة أو الزيادة الذعيرة وتستحق تصدر -18 °
277-I ( سنوات.10التقادم، غير أنه ال يمكن أن يتجاوز هذا األجل عشر ) أجل انقضاء تم أدناه، ولو 

IX .–  يخص................................................................................................فيما 
................................................................................................................ 

 
 العقاريين للمنعشين الممنوحة االمتيازات-ألف -XVI-247المادة 

 
 ............................................................................. ،العقاريون المنعشون يعفى

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

.......................................................................................................... 
 .التمبر و التسجيل واجبات -



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

746 
 

 ...................................................................................................يستفيد ...... ال
 .للبناء رخصة...................................... 

 يقل ال ما بناء برنامج مع الدولة بنفس الشروط المنصوص عليها أعاله إلنجاز إبرام اتفاقية العقاريين ويمكن للمنعشين
 .اجتماعي بالوسط القروي سكن( 100) عن مائة

 ...................................................................................للمنعشين يمكن أنه غير
 ...................................................................................................-باء

 ................................................................................................-باء المكررة
 التطبيق حيز دخول- جيم
1......................................................................................................) 

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

........................................................................................................ 
 .2010( تطبق ...............................................................................فاتح يناير 6
بين الدولة والمنعشين آجال االتفاقيات المبرمة  2019ديسمبر  31( استثناء من جميع األحكام المخالفة، تمدد إلى غاية 7

العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل اآلجال المحددة ألسباب خارجة عن إرادتهم، مالم تكن هذه 
 االتفاقيات موضوع مسطرة تسوية ضريبية من طرف إدارة الضرائب.

 
  اإلعفاءات 250. - المادة
 : التالية والمحررات ...................................................................... التمبر واجبات من تعفى
- I .................................................................................................................. 

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

......................................................................................................................... 
IV  -القضائية غير و القضائية المحررات و العقود 

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

V- القرض تبعمليا المتعلقة المحررات 
1°-.................................................................................................................. 

 التجارية القابلة للتداول. .......................................................................................2°-
على ودائع المبالغ النقدية التي يقوم بها عمالء األداء اإللكتروني عبر الهاتف النقال، في حساب لألداء أو الوصوالت  -3°

 حساب بنكي.
VI- المحررات ذات منفعة اجتماعية 

من هذه المدونة باإلضافة إلى  129العقود والوثائق المعفاة من واجبات التسجيل بمقتضى المادة  التمبر واجبات من تعفى
 : التالية والمحرراتالعقود و الوثائق 
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 العقود شهادات أو الرسمية النسخ أو النسخ أو والمستخرجات التنظيمي أو التشريعي الطابع ذات العمومية السلطة عقود
 والمستندات والسجالت والمداوالت والقرارات المقررات وأصول فيها الجماعات الترابية بما العمومية لإلدارة المسلمة المذكورة

  .، بما فيها الجماعات الترابيةالعمومية لإلدارات الداخلية الصبغة ذات
...................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

 المنتجات النفطية المنجزة من طرف محطات توزيع الوقود بالتقسيط."مخالصات مبيعات -°81
 

 تصفية الواجبات – . 251 المادة
 : على الشاشة على اإلشهار إعالنات على التمبر واجب يصفى

 قاعات مستغلي إلى المدفوع العرض لثمن اإلجمالي المبلغ -  1
 السينمائية؛ العروض
 الفضاءات بيع أو بتسيير المكلفة الخاصة أو العامة الهيئات تقبضه الذي الفاتورات أو لألتاوى اإلجمالي المبلغ - - 2°

 المنجزة اإلعالنات باستثناء الشاشات من آخر نوع أي على أو التلفزيون شاشة علىلمرئي ا اإلعالن يبث عندما اإلشهارية
 .البث بواسطة اإلرسال تعتمد ال التمرير،التي رايات و المتحركة أو الثابتة اإلشهارية الدعامات على

 
 الواجبات تعريفة -.252المادة 

I- الواجبات النسبية 
 :5%لنسبة  تخضع -ألف

 اإلشهارية الدعامات على المنجزة اإلعالنات باستثناء إعالنات اإلشهار على الشاشة، كيفما كان شكلها و طريقتها - 
 ..البث بواسطة اإلرسال تعتمد ال التمرير،التي رايات و المتحركة أو الثابتة

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

............. المؤداة نقدا ................المخالصات الصرفة والمجردة أو اإلبراءات ... % 0,25تخضع لنسبة  -باء 
.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
ال تطبق على المهنيين الذين ليست لهم صفة تاجر والمهنيين غير الملزمين بمسك محاسبة  غير أن أحكام الفقرة السابقة

 م.همبيعات المنتجات النفطية المنجزة من طرف لمخالصاتبالنسبة  بمحطات الوقودبالتقسيط وموزعي المواد النفطية 
 ........................................................................................................... - جيم
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 الرابـع القـســم
 يسلمه ما على المطبقة للتضامن االجتماعية المساهمة

 الشخصي للسكن معد مبنى من لنفسه الشخص
 األول البــاب

 التطبيق نطـاق 
 للمساهمة الخاضعون األشخاص 274 .-المادة
 والمنجز الشخصي للسكن معد مبنى من لنفسه الشخص يسلمه بما المتعلقة العمليات على للتضامن اجتماعية مساهمة تحدث
 : طرف من

 الشخصي؛ للسكن معد مبنى ألنفسهم يشيدون الذين الذاتيين األشخاص 1°- 
 الشخصي؛ لسكنهم معدة سكنية وحدة بناء أجل من واحدة أسرة أفراد يؤسسها التي العقارية المدنية الشركات 2°- 
 للسكن معدة سكنية وحدات تبني التي العمل به الجاري التشريع وفق عملها والمزاولة المؤسسة السكنية التعاونيات 3°- 

 فيها؛ المنخرطين لفائدة الشخصي
 للسكن معدة سكنية وحدات بناء هدفها يكون والتي العمل به الجاري التشريع وفق لعملها والمزاولة المؤسسة الجمعيات  4°-

  .ألعضائها الشخصي
 
 
 

 الثانــي البـاب
 واإلعفاء والسعر التصفية

 والسعر التصفية 275. - المادة
الشخصي، لكل وحدة  للسكن معد مبنى من لنفسه الشخص يسلمه ما على المترتبة للتضامن االجتماعية المساهمة مبلغ يحدد

 :التالي سكنية، حسب الجدول النسبي
 

 المغطاة المساحة
 المربع بالمتر 

السعر بالدرهم 
 لكل متر مربع

 معفاة 300تساوي أو تقل عن 
 60 400إلى  301من 
 100 500إلى  401من 

 150 500ما فوق 
 

 .للبناء رخصة شأنه في سلمت الذي للقسمة القابل غير السكن السكنية، بالوحدة يقصد
 الثالـث البـاب

 االلـتــزامات
 

 باإلقرارات المتعلقة االلتزامات 277 .–المادة 
I.- اإلقرار المتعلق بتكلفة البناء 
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 معد مبنى ألنفسهم يشيدون باستثناء األشخاص الذاتيين الذين أعاله، 274 المادة في إليهم المشار األشخاص على يجب 
يدلوا إلدارة الضرائب بإقرار سنوي وفق نموذج تعده  أن متر مربع، 300الشخصي ال تزيد مساحته المغطاة عن  للسكن

اإلدارة، قبل انصرام شهر فبراير من كل سنة، ابتداء من تاريخ الشروع في األشغال إلى غاية تاريخ الحصول على رخصة 
 السكن. 

 يجب أن يرفق هذا اإلقرار ببيان مفصل يتضمن المعلومات التالية:
 سابية إذا تم البناء في إطار صفقة عن طريق "المفاتيح في اليد"؛الفاتورة أو البيانات الح مرجع  - 

 للمورد؛ التجاري العنوان أو الشخصي اإلسم و العائلي اإلسم  -
 الضريبي؛ التعريف رقم  - 

 للمقاولة؛ الموحد التعريف رقم  -
 الخدمات؛ و األعمال و السلع بيان  -
 المضافة؛ القيمة على الضريبة احتساب دون المبلغ -
 ؛ الفاتورة في المدرج الضريبة مبلغ  -
 .مراجعه و األداء طريقة - 

إليهم أعاله،  المشار األشخاص وفي حالة عدم إنجاز أشغال البناء في إطار صفقة عن طريق "المفاتيح في اليد" يجب على
الحصول على شهادة من طرف مهندس معماري مختص تتضمن تكلفة األشغال التي تم تحديدها. ويجب كذلك على المعنيين 
 باألمر االدالء بنسخة من الصفقة أو الشهادة المذكورتين رفقة اإلقرار المودع برسم السنة األولى التي تم فيها الشروع باألشغال. 

II.-  المتعلق بالمساهمة االجتماعية للتضامناإلقرار 
 المبنية السكنى موقع له التابع الضرائب إدارة قابض يدلوا لدى أعاله أن 274 المادة في إليهم األشخاص المشار على يجب

 الشخصي للسكن معد مبنى من لنفسه الشخص يسلمه ما على باإلقرار المتعلق بالمساهمة االجتماعية للتضامن المطبقة
مشفوعا  المطابقة، المساهمة مبلغ وكذا المربع بالمتر المغطاة المساحة يبين اإلدارة، تعده نموذجي مطبوع وفق أو على يحرر

 بنسخة من:
 البناء؛ رخصة -
 السكن؛ رخصة -
 المربع لكل وحدة سكنية فردية أو مشتركة. بالمتر المغطاة التصميم وكل وثيقة تبين المساحة - 

 .المختصة السلطة لدن من السكن رخصة تسليم لتاريخ الموالية يوما (90) التسعين خالل الذكر السالف اإلقرار يودع أن يجب
 

 باألداء المتعلقة االلتزامات 278. -المادة
 

 للسكن معد مبنى من لنفسه الشخص يسلمه ما على المترتب للتضامن االجتماعية المساهمة مبلغ تلقائيا يدفع أن يجب
  II - 277 المادة في إليه المشار اإلقرار إيداع عند المبنية، السكنى موقع له التابع الضرائب إدارة قابض لدى الشخصي

 .أعاله
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 الرابع الباب
 المساطر و الجزاءات و التحصيل

 
 الجزاءات والتقادم والمراقبة والمنازعات و التحصيل 279.- المادة

 
 االجتماعية المساهمة على المدونة هذه في عليها المنصوص والتقادم والمنازعات والجزاءات والمراقبة التحصيل أحكام تطبق

 .الشخصي للسكن معد مبنى من لنفسه الشخص يسلمه ما على المطبقة للتضامن
 المادة في عليه باإلقرار المنصوص المتأخر اإلدالء أو اإلدالء عدم عن المترتبة واستثناء من هذه األحكام، تطبق الجزاءات

277 - I  :أعاله كما يلي 
( 30باإلقرار السالف الذكر داخل أجل ال يتجاوز ثالثين ) اإلدالء ( درهم في حالة500تطبق غرامة قدرها خمسمائة )  -°3

 يوما من التأخير؛
)    274من تكلفة البناء بالنسبة لألشخاص الذاتيين و األشخاص المشار إليهم في المادة  2تطبق زيادة قدرها %   -°4

 إيداعهم لإلقرار أعاله  في حالة عدم  -277I  المادة في عليها المنصوص الخاضعين لاللتزامات ) 4°و  3°و  °2
تتضمن مبلغا إجماليا يقل عن ثمن التكلفة الوارد في الصفقة أو شهادة  إقرارات السالف الذكر أو في حالة إيداع
 أعاله . -I 277المهندس المشار إليهما في المادة 

 أعاله.  209وتصدر الجزاءات السالفة الذكر وفق األحكام المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 
 

 2019من مشروع قانون المالية لسنة  7من المادة  IIالبند 
 

II.-  المكررة أربع مرات 125والمكررة مرتين  82المكررة و 19تتمم المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر بالمواد 
 .………………………………………………………………………………………………المكررة 126و
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
الحجز في المنبع برسم الدخول العقارية، التي يدفعها األشخاص االعتباريون الخاضعون للقانون  -المكررة. 160المادة 

المهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة المحددة دخولهم  العام أو الخاص واألشخاص الذاتيون
 الصافية المبسطة، ألشخاص ذاتيين

-و"جيم" 5°-)"باء" – II-73بالسعرين المنصوص عليهما في المادة  تحجز الضريبة برسم الدخول العقارية في المنبع
دون اإلخالل  ،أعالهالمكررة  154الخزينة، من طرف الخاضعين للضريبة المشار إليهم في المادة  أعاله، لحساب( °4

 أدناه. 198بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 
 

غير أنه، يعفى األشخاص االعتباريون الخاضعون للقانون العام من إلزامية الحجز في المنبع المشار إليها أعاله، عندما يقوم 
 أدناه. I-173ألشخاص الذاتيون مالك العقارات باختيار أداء الضريبة بصورة تلقائية المنصوص عليها في المادة ا

وفي هذه الحالة، يجب على مالك العقارات المذكورين تقديم طلب إلدارة الضرائب وذلك قبل انصرام أجل تقديم اإلقرار 
 " .المكررة مرتين أعاله 82المنصوص عليه في المادة 
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 2019من مشروع قانون المالية لسنة  7من المادة  IVالبند 

IV.- نسخ 

 :2019تنسخ ابتداء من فاتح يناير  -ألف

وأحكام القسم الرابع من الكتاب  VII-170و VI-130و IV-6°-129و I-°27-92و II–82أحكام المواد  -1
 من المدونة العامة للضرائب؛ الثالث

الملحق الثاني ........................................................................................  -2
 .............................................................. كما تم تغييره وتتميمه. 

 
 2019من مشروع قانون المالية لسنة  7من المادة  Vالبند 

 
V- انتقالية وأحكام التطبيق حيز دخول 
1- .................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
 198و 184و IV-174و I-173و( 4°-و"جيم" 5°-)"باء" – II-73و IIIو II – 64و I–63بق أحكام المواد تط -5

أعاله  Iالمكررة من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند  230وI – 228"ألف" و-222و I- 208و
 IIالمكررة من نفس المدونة كما تمت إضافتها بالبند  203المكررة و 160المكررة و 154المكررة مرتين و 82والمواد 

 .2019أعاله، على الدخول العقارية المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 
................................................................................................................ 

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

على عمليات  أعاله Iوتتميمها بالبند  من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها 279إلى  274أحكام المواد تطبق  -8
 .2019في شأنه رخصة البناء ابتداء من فاتح يناير بناء السكن الشخصي الذي سلمت 

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

.................................................................................................................. 
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 إلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الدولة
 8 المادة

I.-  نة حتصيل مبثابة مدو  15.97من القانون رقم  2تلغى الديون املستحقة لفائدة الدولة املشار إليها يف املادة
( درهم واملوضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير 50.000الديون العمومية اليت يساوي أو يقل مبلغهاعن مخسني ألف )

2000. 

II.-  مبثابة مدونة حتصيل  15.97من القانون رقم  2تلغى الديون املستحقة لفائدة الدولة املشار إليها يف املادة
و اليت بوشر بشأهنا حتصيل جزئي نتج عنه مبلغ متبقى  2000الديون العمومية املوضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير 

 ( درهم.50.000غري مؤدى يساوي أو يقل عن مخسني ألف )

III.-  املشار إليها أعاله. لديونومصاريف التحصيل املرتبطة با فوائد التأخريو  الذعائر والزياداتو  الغراماتتلغى كذلك 

IV.- ف املديننيدون تقدمي طلب من طر  من طرف حماسب اخلزينة املختص تطبق تلقائيا اإللغاءات املشار إليها أعاله 
 . املعنيني

V.-  2018ديسمرب  31تعترب الديون املعنية تلك اليت ظلت غري مستخلصة إىل غاية. 

 الشباب من طرف الدولة إلغاء الديون المتعلقة بالقروض الممنوحة للمقاولين
 9 المادة

I.-  املتعلق  13.94تلغى الديون املتعلقة بالقروض املمنوحة للمقاولني الشباب من طرف الدولة موضوع القانون رقم
غبين في الرا عدةلمساوض لمتعلق بمنح قرا 87.36باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب و القانون رقم 

ستحقة خالل و كذا تلك امل 2018ديسمرب  31ز بعض املشاريع و اليت ظلت غري مستخلصة إىل غاية نجاإ
 السنوات الالحقة.

II.- .تلغى كذلك الفوائد و فوائد التأخري و مصاريف التحصيل املرتبطة بالديون املشار إليها أعاله 

III.- املعنيني دمي طلب من طرف املديننيتطبق تلقائيا اإللغاءات املشار إليها أعاله دون تق . 

 تخصيص حصيلة التفويت

 10المادة 
 

للسنة املالية  38.07  من قانون املالية رقم 11، أحكام املادة  2019تغري على النحو التايل ، ابتداء من فاتح يناير 
، كما ( 2007 ديسمرب 27) 1428 ذي احلجةمن  16بتاريخ  1.07.211، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  2008

  رقممن قانون املالية  9وتغيريها باملادة  2011للسنة املالية  43.10 رقممن قانون املالية  11مت نسخها وتعويضها باملادة 
  : 2015للسنة املالية  100.14

 .......................................................................................... تدفع -.11املادة "

 .هلذا الصندوق ................................................"

وصندوق  (خلزينةااحلساب اجلاري ب) توزع هذه احلصيلة تزامنا مع استيفائها من لدن بنك املغرب مناصفة بني امليزانية العامة"
 " .احلسن الثاين للتنمية االقتصادية واالجتماعية"
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 مدونة تحصيل الديون العمومية
11المــادة   

 

من القانون  138و )الفقرة االوىل( 23 تني، أحكام املاد 2019على النحو التايل ، ابتداء من فاتح يناير تتمم تغري و 
من حمرم  28الصادر يف  1.00.175الظهري الشريف رقم  هالصادر بتنفيذ، مبثابة مدونة حتصيل الديون العمومية 15.97رقم 

 :وتتميمه  ( ، كما وقع تغيريه2000ماي  3) 1421
 جزاءاتأعاله واليت ال ترتتب عنها  2ختضع أوامر املداخيل املتعلقة بالديون املشار إليها يف املادة  -. )الفقرة االوىل( 23 املادة"

 "  .سنويا % 6، لزيادة بنسبة  يف األداء التأخري "عند

  ..………………………:تتقادم -. 138املادة "

 : مبضي ................................... فيما خيص الغرامات -"

 ( بالنسبة للعقوبات اجلنائية ؛15سنة ) مخسة عشر *"

 سبة للعقوبات اجلنحية ؛( بالن4سنوات )أربع  *"

 .( بالنسبة للعقوبات عن املخالفات1) سنة *"

 (.15سنة. )...........................فيما خيص املصاريف -"

 .استنفاذ قرار اإلدانة طرق الطعن العاديةوتسري آجال التقادم املنصوص عليها أعاله ابتداء من "

 
 " .اململكة .............................................................................................ينقطع "

II. - الموارد المرصدة 

 رصد حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين

 12المــادة 
 

 :ئباملنصوص عليه يف املدونة العامة للضراحصيلة الرسم املفروض على عقود التأمني  ،2019ابتداء من فاتح يناير  ،كما يلي ترصد
I.-   املنصوص واخلاضعة للنسبتني  املتعلقة بعمليات التأمني الرسم املفروض على عقود التأمنيحصيلة توزع كما يلي

 :عالهإليها أاملشار  ( من املدونة العامة للضرائب°3و°1البندين ) 284يف املادة  ماعليه
 لفائدة امليزانية العامة ؛ % 40 *
من الظهري الشريف رقم  39 املادةاحملدث مبوجب  "صندوق تضامن مؤسسات التأمني"لفائدة  % 20 *

 تدابري مالية يف مبثابة قانون يتعلق باختاذ( 1984يناير  10) 1404ربيع اآلخر  6الصادر يف  1.84.7
 ؛ 1984انتظار صدور قانون املالية لسنة 

من قانون املالية رقم  18احملدث مبوجب املادة  "صندوق دعم التماسك االجتماعي"لفائدة  % 20 *
من مجادى اآلخرة  24بتاريخ  1.12.10الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  ،2012للسنة املالية  12.22

 ( ؛2012ماي  16) 1433
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 30احملدث مبوجب املادة  لفائدة "الصندوق اخلاص حلصيلة حصص الضرائب املرصدة للجهات" 18% *
، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  2000-1999للسنة املالية  26.99من القانون املايل رقم 

توزع على اجلهات باعتبار عدد ( ،  1999يونيو  30) 1420من ربيع األول  16بتاريخ  1.99.184
 ؛املاليةاملكلف بوزير الالداخلية بعد تأشرية املكلف بوزير الالسكان بناء على قرار يصدره 

للسنة  70.15من قانون املالية رقم  20لفائدة "صندوق التضامن بني اجلهات" احملدث مبوجب املادة  2% *
ديسمرب  19) 1437ربيع األول  7بتاريخ  1.15.150، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 2016املالية 

2015.) 

II.- يف املادة  ااملنصوص عليهواخلاضعة للنسبة املتعلقة بعمليات التأمني  الرسم املفروض على عقود التأمنيترصد حصيلة
 السالف الذكر. "عيصندوق دعم التماسك االجتما"لفائدة  عالهاملشار إليها أ ( من املدونة العامة للضرائب°2البند ) 284

 المـوارد المـرصـدة للجهـات

 13المــادة 
الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  ،باجلهاتاملتعلق  111.14رقم  التنظيمي من القانون 188تطبيقا ألحكام املادة  

من  % 5 نسبة 2019السنة املالية  برسمترصد للجهات  ،( 2015يوليو  7) 1436من رمضان  20بتاريخ  1.15.83
 حصيلة الضريبة على الشركات.

 14المــادة 

السنة املالية  برسم، ترصد للجهات 111.14رقم التنظيمي املشار إليه أعاله  من القانون 188تطبيقا ألحكام املادة  
 من حصيلة الضريبة على الدخل. %5 نسبة 2019

 تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة
 مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينةبصورة 

 15المــادة 
مع مراعاة أحكام قانون املالية هذا، املبالغ املرصدة يف ميزانيات مرافق الدولة املسرية  2019تثبت خالل السنة املالية  

 .2018ديسمرب  31بصورة مستقلة واحلسابات اخلصوصية للخزينة املفتوحة بتاريخ 
 بصورة مستقلة ةمسير اللدولة ا مرافق

 إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
 16المادة 

 : نيبصورة مستقلة التالي مسريانلدولة ل نمرفقا، 2019 ابتداء من فاتح يناير ،دثحي
 " التابعة للوزارة املكلفة بالتعمري ؛بأكادير"املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية  -
 " التابعة للوزارة املكلفة بالتعمري .وجدةاملعمارية ب"املدرسة الوطنية للهندسة  -
 
 
 



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

755 
 

 حذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 17المــادة 

-. I ،مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة التالية: ،2019ابتداء من فاتح يناير  حتذف 
 العايل والبحث العلمي ؛ زارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليمالتابع لو  "قسم التعاون" -

 تصاد الرقمي؛زارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقالتابع لو  "املكلف باالعتماد والتقييس سري بصورة مستقلةامللدولة ا مرفق" -
 .زارة الثقافة واالتصالالتابع لو  "مسرح حممد السادس بوجدة" -

مليزانية إىل ا ةاملذكور مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة  ات ميزانياملسجل يف 2018ديسمرب  31يدفع الرصيد الباقي إىل غاية 
 "موارد متنوعة". 70طبيعة املورد  8100، املصلحة  1.1.0.0.0.13.000العامة ويدرج يف املداخيل بالفصل 

-. II القانون املتعلق بإصالح املراكز اجلهوية حيز التنفيذ  تاريخ دخولابتداء من  ، حتذف مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة التالية
 ىل مؤسسة عمومية:إعند حتويل كل مركز  ،ن اجلهوية املوحدة لالستثماراحداث اللجإلالستثمار و 

 احلسيمة"؛ - تطوان -طنجة الستثمار جلهةلركز اجلهوي امل"  -

 الستثمار جلهة الشرق"؛لركز اجلهوي امل" -
 مكناس"؛ -فاس  الستثمار جلهةلركز اجلهوي امل" -
 القنيطرة"؛ -سال  -الرباط  الستثمار جلهةلركز اجلهوي "امل-
 خنيفرة"؛- الستثمار جلهة بين مالللركز اجلهوي "امل -
 سطات"؛ -رالبيضاء االد الستثمار جلهةلركز اجلهوي "امل -
 سفي"؛آ- الستثمار جلهة مراكشلركز اجلهوي امل"  -
 ؛"تافياللت -درعة  الستثمار جلهةلركز اجلهوي امل ""-
 ماسة"؛ -سوس  الستثمار جلهةلركز اجلهوي امل"  -
 ؛"واد نون -الستثمار جلهة كلميم لركز اجلهوي امل " -
 الساقية احلمراء"؛ -العيون  الستثمار جلهةلركز اجلهوي امل"  -
 .وادي الذهب" -الداخلة  الستثمار جلهةلركز اجلهوي امل"  -

، إىل ىل مؤسسة عموميةإ لهحتوييف تاريخ ، املذكورلدولة مسري بصورة مستقلة لمرفق  ة كليف ميزاني املسجل يدفع الرصيد الباقي
 "موارد متنوعة". 70طبيعة املورد  8100، املصلحة  1.1.0.0.0.13.000امليزانية العامة ويدرج يف املداخيل بالفصل 

 الحسابات الخصوصية للخزينة
 "المسمى "صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية

 18 المادة
للسنة املالية  26.99من قانون املالية رقم  29، أحكام املادة  2019على النحو التايل ، ابتداء من فاتح يناير  تغري
(  1999يونيو  30) 1420من ربيع األول  16بتاريخ  1.99.184، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  1999-2000

 : كما وقع تغيريها وتتميمها
 ...............................رغبة  -. I -. 29املادة "
 .واالستثمارات" .........................................................................................."
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 ............................................. العمل.يعني "
" -.II:يتضمن هذا احلساب 
 يف اجلانب الدائن:"

 املبالغ ................. العامة؛-1"  
 املبالغ اليت يدفعها الشركاء .......................... االستثمارات؛-2"
 املبالغ ........................... املقدم للقطاع اخلاص؛ -3"
 كل املوارد ........................................................ . اتفاقي؛-4"
 املوارد ..........؛-5"
 والوصايا. ..................-6"

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

 )الباقي ال تغيري فيه.(
 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية

""صندوق الخدمة األساسية للمواصالتالمسمى    

19 المادة  

 للسنة 26.04 رقم املالية من قانون 35املادة  أحكام ،2019 يناير فاتح من ابتداء التايل، النحو على تتممتغري و   
  :(2004 ديسمرب 29) 1425 القعدة ذي من 16 بتاريخ 1.04.255 رقم الشريف الظهري بتنفيذه ، الصادر 2005 املالية

 .......................................................رغبة  -. - I .35املادة "
 .بقبض موارده وصرف نفقاتهاآلمر هو رئيس احلكومة يكون و للمواصالت"  ........................................."
"-. II يتضمن هذا احلساب : 

 : يف اجلانب الدائن -"

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

 : يف اجلانب املدين -"

 للمواصالت؛ ....................................................................................النفقات -"
 " املبالغ املدفوعة اىل امليزانية العامة. -"

 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية
"البشرية للتنمية الوطنية المبادرة دعم صندوق" المسمى   

20المادة   
الصادر يف  2.05.1016املادة األوىل من املرسوم رقم  أحكام ،2019 يناير فاتح من ابتداء التايل، النحو تغري على

( بإحداث احلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "صندوق دعم املبادرة 2005يوليو  19) 1426من مجادى اآلخرة  12
، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  2006للسنة املالية  35.05قانون املالية رقم  الوطنية للتنمية البشرية" ، كما صادق عليه

 :اوتتميمه امنه ، كما مت تغيريه 47ب املادة ( ، مبوج2005ديسمرب  26) 1426من ذي القعدة  24بتاريخ  1.05.197
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حيدث حساب مرصد ألمور خصوصية ، يسمى  .....................................رغبة يف التمكن  I.- .- املادة األوىل"
  ألمر بصرف نفقاته وقبض موارده :هو ا "صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية" ويكون رئيس احلكومة

 يزا ؛باجملاالت الرتابية األقل جته ،واخلدمات االساسية ،برنامج تدارك اخلصاص املسجل على مستوى البنيات التحتية-"

 مواكبة األشخاص يف وضعية هشة؛برنامج -"

 برنامج حتسني الدخل واالدماج االقتصادي للشباب؛-"

 برنامج الدعم املوجه للتنمية البشرية لألجيال الصاعدة؛-"

 البشرية. .............دعم -"

 ميكن لرئيس احلكومة أن يعني .................................................."
"................................................................. 

 )الباقي ال تغيري فيه.(
 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى 

 " حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة "

 21 المادة
رقم  1986املكررة من قانون املالية لسنة  33، أحكام املادة  2019تتمم على النحو التايل، ابتداء من فاتح يناير 

( ، كما 1985ديسمرب  31) 1406من ربيع اآلخر  18بتاريخ  1.85.353، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 33.85
 : وقع تغيريها وتتميمها

 ...........................................................رغبة  .- I. - املكررة 33املادة "
 ............... نفقاته "................................................................

"-.IIيتضمن هذا احلساب : 

 : يف اجلانب الدائن"

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

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

 العامة؛ ....................................املبالغ  -"
 موارد متنوعة. -"
 : جلانب املدينيف ا"

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

 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى
 للجهات" ة"الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصد

 22المادة 

 26.99من القانون املايل رقم  30من املادة  II، أحكام البند  2019تغري على النحو التايل ، ابتداء من فاتح يناير 
 30) 1420من ربيع األول  16بتاريخ  1.99.184، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  2000-1999للسنة املالية 

 ( ، كما مت تغيريها وتتميمها :1999يونيو 
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 يتضمن هذا احلساب : -. II - 30 املادة"
 يف اجلانب الدائن :"
 على الشركات ؛ .……………………من حصيلة احلصة  90% -"
 على الدخل ؛ ..…………………………من حصيلة احلصة  90% -"
 أمني ؛ـود التــــروض على عقـــــرسم املفـمن حصيلة الاب ـة العائدة هلذا احلســـاحلص -"
 املتعلق باجلهات ؛ .……………………………………من املسامهات  90% -"
 املبالغ ........................................................ -"

 )الباقي ال تغيري فيه(.

 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية
 ""صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملةالمسمى  

 23 المادة

لسنة ل 43.06من قانون املالية رقم  17أحكام املادة  ،2019تتمم على النحو التايل، ابتداء من فاتح يناير تغري و  
 : (2006ديسمرب  31) 1427 ذي احلجة 10 بتاريخ1.06.232 ، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم2007 املالية

 
يف اجملال احلضري  وتصفية املياه املستعملة .................................................رغبة  -.I -.17 ملادة"ا
 .نفقاته .............................................................................................حيدث،، والقروي"
" -. II يتضمن هذا احلساب : 

 : يف اجلانب الدائن"

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

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

 املياه املستعملة ؛ .............................................................النفقات -"
ع اتفاقية و وتكون هذه املبالغ املدفوعة موضالتطهري السائل. إلجناز الدراسات ومشاريع الرتابية املبالغ املدفوعة للجماعات  -"
 ؛ الرتابيةشراكة بني الدولة واجلماعات "

 ."الفاعلني ..…………………………………………املبالغ املدفوعة لفائدة الفاعلني  -"

 المسمى "صندوق التضامن بين الجهات"تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية 

 24المادة 
للسنة املالية  70.15من قانون املالية رقم  20من املادة  II، أحكام البند  2019تغري على النحو التايل ، ابتداء من فاتح يناير 

، كما مت ( 2015ديسمرب  19) 1437ربيع األول  7بتاريخ  1.15.150، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  2016
  تغيريها وتتميمها:

 يتضمن هذا احلساب : -. II -. 20املادة "
 يف اجلانب الدائن :"
 على الشركات ؛ …………………من حصيلة  10% -"
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 على الدخل ؛ .………………………من حصيلة  10% -"
 من حصيلة الرسم املفروض على عقود التأمني؛احلصة العائدة هلذا احلساب  -"
 باجلهات؛املتعلق  ..………………………………من املسامهات  10% -"
 مسامهات اجلهات ................................................... هامة ؛ -"
"............................................................................... 
".............................................................................. 
 يف اجلانب املدين :"
".............................................................................. 

 )الباقي ال تغيري فيه(.

 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى
 "التجهيز ومحاربة البطالة تمويل نفقات"

 25 المادة
للسنة املالية  45.02 قانون املالية رقممن  27أحكام املادة ،  2019، ابتداء من فاتح يناير تغري على النحو التايل

، كما مت  (2002ديسمرب  31) 1423من شوال  26 بتاريخ 1.02.362 رقم، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف  2003
 تغيريها وتتميمها :

 .وصرف نفقاته .............................................................رغبة -.27"املادة 
 يف اجلانب الدائن :"
 جماعاتلل املخصصة من حصيلة الضريبة على القيمة املضافة %5,05نسبة ل العامة املطابقة املبالغ املدفوعة من امليزانية -"

 ؛الرتابية 
 العامة ؛ ................الدفعات  -"

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

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

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

 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية

 " صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني "المسمى 

  26 المادة

للسنة املالية  48.03من قانون املالية رقم  29املادة   من IIالبند  ، أحكام 2019على النحو التايل ، ابتداء من فاتح يناير  تغري
كما وقع ( 2003ديسمرب  31) 1424ذي القعدة  7بتاريخ  1.03.308، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  2004

 : تغيريها وتتميمها

 يتضمن هذا احلساب:  II .- -.29املادة "
 يف اجلانب الدائن:"
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 لألمن الوطين؛ .…………………………………………من حصيلة الغرامات التصاحلية "-%60

 ؛.…………اهلبات "-

 ..………………املبالغ "-

 يف اجلانب املدين:"

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

 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية
 "صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي"المسمى  

 27المادة 

 14.97من قانون املالية رقم  50املادة من  IIالبند  ، أحكام 2019تتمم على النحو التايل ، ابتداء من فاتح يناير   
يونيو  30) 1418من صفر  24بتاريخ  1.97.153، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  1998-1997للسنة املالية 

 : ( ، كما وقع تغيريها وتتميمها1997

 : يتضمن هذا احلساب II. - -.50املادة "

 : يف اجلانب الدائن"

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

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

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

 ؛................................................................"

 ."امليزانية العامة ىلإاملبالغ املدفوعة  -"
 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى

 "صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي"

  المادة 28 
 للسنة 26.04 رقم املالية من قانون 37املادة من   IIالبند   أحكام ،2019 يناير فاتح من ابتداء التايل، النحو على تغري

 ديسمرب 29) 1425 القعدة ذي من 16 بتاريخ 1.04.255 رقم الشريف الظهري بتنفيذه ، الصادر 2005 املالية
2004): 

 يتضمن هذا احلساب : -. II -. 37"املادة 
 يف اجلانب الدائن:"

 من حصيلة الغرامات التصاحلية ....................................................... للدرك امللكي؛ % 60-"

 اهلبات ......................-"

 يف اجلانب املدين:"

"…………………………………………… 

 )الباقي ال تغيري فيه(.
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 حذف الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى

 " صندوق محاربة اثار الجفاف " 

 29المادة 
 . صندوق حماربة اثار اجلفاف " ، احلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى " 2019 يناير فاتح من حيذف ، ابتداء

يف إىل امليزانية العامة ويدرج  2018ديسمرب  31يدفع الرصيد الباقي املتوفر يف احلساب املرصد ألمور خصوصية املذكور إىل غاية 
 "موارد متنوعة" . 70طبيعة املورد  8100، املصلحة  1.1.0.0.0.13.000املداخيل بالفصل 

 حذف الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى

 " الخاص إلنقاذ مدينة فاسصندوق ال"  
 30المادة 

الصندوق اخلاص إلنقاذ مدينة  ، احلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى " 2019 يناير فاتح من حيذف ، ابتداء
 . "فاس

إىل امليزانية العامة ويدرج يف  2018ديسمرب  31يدفع الرصيد الباقي املتوفر يف احلساب املرصد ألمور خصوصية املذكور إىل غاية 
 "موارد متنوعة" . 70طبيعة املورد  8100، املصلحة  1.1.0.0.0.13.000املداخيل بالفصل 

 ألمور خصوصية المسمىحذف الحساب المرصد 

 " مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع" صندوق  

 31المادة 
صندوق مساندة بعض الراغبني يف  ، احلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى " 2019 يناير فاتح من حيذف ، ابتداء

 . إجناز مشاريع "
إىل امليزانية العامة  2018ديسمرب  31يدفع الرصيد الباقي املتوفر يف احلساب املرصد ألمور خصوصية املذكور إىل غاية 

 "موارد متنوعة" . 70طبيعة املورد  8100، املصلحة  1.1.0.0.0.13.000ويدرج يف املداخيل بالفصل 
 حذف الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى

 " تحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشربالخاص بصندوق ال"  

 32المادة 
الصندوق اخلاص بتحسني عملية  ، احلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى " 2019 يناير فاتح من حيذف ، ابتداء

 . تزويد السكان القرويني باملاء الصاحل للشرب "
إىل امليزانية العامة  2018ديسمرب  31يدفع الرصيد الباقي املتوفر يف احلساب املرصد ألمور خصوصية املذكور إىل غاية 

 "موارد متنوعة" . 70طبيعة املورد  8100، املصلحة  1.1.0.0.0.13.000ويدرج يف املداخيل بالفصل 
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 البـاب الثـانـي
 أحكـام تتعلـق بالتكـاليـف

I.- الميـزانية العـامة 
 التـأهيـل

 33المادة 
 وغري ، يف حالة ضرورة ملحةلقانون املالية، يؤذن للحكومة 130.13 من القانون التنظيمي رقم 60طبقا ألحكام املادة  

  السنة. ثناءأ، أن تفتح اعتمادات إضافية مبراسيم ذات مصلحة وطنيةمتوقعة 
 بالربملان مسبقا بذلك.ويتم إخبار اللجنتني املكلفتني باملالية 

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

   34المادة 
   .2019برسـم امليزانيـة العامة للسنة املالية  ا ماليامنصب 25.572 يتـم إحداث

 :التاليةالوزارات واملؤسسات  ا ماليا لفائدةمنصب 25.322 -1
 

 عدد 
 المناصب
 المالية

 الوزارات و المؤسسات

 إدارة الدفاع الوطني.......................................................................... 9.000

 الداخلية...............................................................................وزارة  8.100

 وزارة الصحة ............................................................................... 4.000

 العلمي :وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث  839

 ........................................................................قطاع التربية الوطنية -     114

 ـ قطاع التكوين المهني ..................................................................     25

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

  

 وزارة اإلقتصاد و المالية.....................................................................   540

 اإلدماج............................................المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة  500

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

 …………………………………وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء  380

 والمياه والغابات : وزارة الفالحة و الصيد البحري والتنمية القروية 315

 ـ قطاع  الفالحة .........................................................................     200

 ـ قطاع الصيد البحري....................................................................     45

 ـ قطاع التنمية القروية والمياه والغابات .................................................     70

 البالط الملكي................................................................................. 200
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منها  200وتخصص  على خمتلف الوزارات أو املؤسسات ا ماليامنصب 250احلكومة لتوزيع  رئيس ؤهلي – 2
 لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة.

 
، لدى وزارة الرتبية  2019عالوة على املناصب املالية احملدثة مبوجب اجلدول أعاله ، حيدث ، ابتداء من فاتح يناير  - 3

منصبا ماليا ختصص لتسوية وضعية املوظفني احلاملني  700الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي ، 
لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم ، عن طريق املباراة ، بصفة أستاذ التعليم العايل مساعد ، وذلك طبقا للنصوص 
 التنظيمية اجلاري هبا العمل.

سات اليت ينتمون بالقطاعات الوزارية أو املؤس وحتذف ابتداء من نفس التاريخ املناصب املالية اليت يشغلها املعنيون باألمر
 إليها.

 

شخاص في وضعية إعاقة حسب مدلول ارية والمؤسسات وجوبا، لفائدة األتخصص القطاعات الوز -4

 الصادر المتعلق بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، 97.13رقم  اإلطارالقانون 
مناصب مالية  ،( 2016أبريل  (27  1437رجب من  19بتاريخ   1.16.52رقم الشريف الظهير بتنفيذه

كون ، على أن تالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المحددة بموجبالمئوية  بةنسوفق ال
 .الحسيةأو العقلية أو النفسية أو مة لقدراتهم البدنية ئالمهام التي سيضطلعون بها بفعل ذلك مال

 ل المناصب المالية التي أصبحت شاغرة خالل السنة الماليةترشيد استعما

 35المادة 

للسنة  110.13من قانون املالية رقم  22، أحكام املادة  2019على النحو التايل ، ابتداء من فاتح يناير  متتم
( ، كما 2013ديسمرب  30) 1435من صفر  26بتاريخ  1.13.115، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  2014املالية 

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

 املذكورة أعاله. 48.09ال تطبق .............................................. رقم "
 .……………………................................. ال تطبق كذلك .........................."

 وظفي املديرية العامة للوقاية املدنية."مب واملناصب املالية اخلاصة وإعادة اإلدماج "..……………………………

 إلغاء اعتمادات األداء التي لم تكن محل التزام
 36المادة 

I.- فيما يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانية العامة  2018املالية  تلغى اعتمادات األداء املفتوحة مبوجب قانون املالية عن السنة
 حمل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصاحل اخلزينة العامة للمملكة. 2018ديسمرب  31اليت مل تكن إىل تاريخ 

II.- البند أحكام تطبق ال I أموال من املستفيدة واملشاريع امجالرب  لفائدة 2018 املالية السنة برسم األداء اعتمادات على أعاله 
 .هبات شكل على اخلارجية املساعدة

III.-  لقانون املالية،  130.13من القانون التنظيمي رقم  63الفقرة الثانية من املادة  املنصوص عليه يف ، %30ال يطبق سقف
ل اعلى اعتمادات األداء املفتوحة برسم نفقات االستثمار بامليزانية العامة وأرصدة االلتزام لفائدة الربامج واملشاريع املستفيدة من أمو 

 املساعدة ، املؤشر عليها واليت مل يصدر األمر بصرفها.
IV.- دات االستثمار املرحلة واملتعلقة:تلغى بقوة القانون اعتما 
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 بالصفقات املنتهية اإلجناز وتلغى كذلك االلتزامات املتعلقة هبذه االعتمادات؛ 
 هبات.  شكل على باملشاريع املنتهية اإلجناز املستفيدة من أموال املساعدة اخلارجية 

 حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.
II.-  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 

 التـأهـيل 
 37المادة 

من الدستور يؤذن للحكومة أن حتدث مبراسيم مرافق للدولة مسرية بصورة مستقلة خالل السنة  70طبقا ألحكام الفصل 
 .2019املالية 

 للمالية.وجيب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على الربملان للمصادقة عليها يف أقرب قانون  
III.- الحسابات الخصوصية للخزينة 

 التـأهـيل
 38المادة 

 االستعجاللقانون املالية ، يؤذن للحكـومة ، يف حالة  130.13من القانون التنظيمي رقم  26طبقا ألحكام املادة 
  .مراسيموجب مب حسابات خصوصية للخزينة 2019، أن حتدث خالل السنة املالية  وغري املتوقعة لحةامل ضرورةالو 

 ويتم إخبار اللجنتني املكلفتني باملالية بالربملان مسبقا بذلك.
 للماليـة.املشار إليها أعاله على الربملان للمصادقة عليها يف أقرب قانون  املراسيموجيب أن تعرض 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد ألمور خصوصية 

 المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "
 39المادة 

( درهم مبلغ النفقات املأذون لرئيس احلكومة االلتزام هبا مقدما خالل السنة املالية 1.000.000.000)مبليار حيدد 
فيما يتعلق باحلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "صندوق  2020من االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة املالية  2019

 " .  للتنمية البشريـةدعم املبادرة الوطنية 
 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد ألمور خصوصية 

 " صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني المسمى "
  40 المادة

( درهم مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالداخلية االلتزام هبا مقدما خالل السنة املالية 100.000.000)مبائة مليون حيدد 
 صندوقفيما يتعلق باحلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى " 2020املالية من االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة  2019

 . " الدعم لفائدة األمن الوطين

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد ألمور خصوصية 
 المسمى "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر"

 41المادة 
( درهم مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالداخلية االلتزام هبا مقدما خالل السنة 600.000.000)بستمائة مليون حيدد 
فيما يتعلق باحلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى  2020من االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة املالية  2019املالية 
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 . "اهلوية اإللكرتونية ووثائق السفر"الصندوق اخلاص بوضع وثائق 
 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد ألمور خصوصية 

 المسمى "الصندوق الخاص بالطرق"
 42المادة 

زام هبا االلت مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالتجهيز( درهم 2.500.000.000)مبليارين ومخسمائة مليون  حيدد
فيما يتعلق باحلساب املرصد ألمور  2020من االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة املالية  2019مقدما خالل السنة املالية 

 خصوصية املسمى "الصندوق اخلاص بالطرق" . 

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

 43المادة 
 والصيد البحري والتنمية القروية الفالحةلوزير مبلغ النفقات املأذون ( درهم 4.000.000.000)بأربعة ماليري حيدد 
فيما يتعلق  2020من االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة املالية  2019االلتزام هبا مقدما خالل السنة املالية  واملياه والغابات

 " . صندوق التنمية القروية واملناطق اجلبليةباحلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "
 لنفقات من الحساب المرصد ألمور خصوصية االلتزام مقدما با

 المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"
 44المادة 

( درهم مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالرياضة االلتزام هبا مقدما خالل السنة 1.000.000.000)مبليار حيدد 
فيما يتعلق باحلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى  2020من االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة املالية  2019املالية 

 "الصندوق الوطين لتنمية الرياضة" . 
 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد ألمور خصوصية 

 المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي"
 45المادة 

بالثقافة االلتزام هبا مقدما خالل ( درهم مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف 50.000.000)مليون  خبمسنيحيدد 
فيما يتعلق باحلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى  2020من االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة املالية  2019السنة املالية 

 "الصندوق الوطين للعمل الثقايف" . 
 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد ألمور خصوصية 

 وطنـي الغابـوي"المسمى "الصنـدوق ال
 46المادة 

لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه النفقات املأذون ( درهم مبلغ 200.000.000)مبائيت مليون حيدد 
فيما يتعلق باحلساب  2020من االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة املالية  2019االلتزام هبا مقدما خالل السنة املالية  والغابات

 املرصد ألمور خصوصية املسمى "الصندوق الوطين الغابوي" . 
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 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد ألمور خصوصية 
 المسمى "الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون "

 47المادة 
( درهم مبلغ النفقات املأذون للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 800.000.000)بثمامنائة مليون حيدد 

فيما يتعلق باحلساب املرصد  2020من االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة املالية  2019االلتزام هبا مقدما خالل السنة املالية 
 الصندوق اخلاص لدعم مؤسسات السجون " .  ألمور خصوصية املسمى "

 ام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من المخصصاتااللتز 

 المسمى "اشتراء وإصالح معدات القوات المسلحة الملكية"
 48المادة 

درهم مبلغ النفقات املأذون للوزير  (96.731.000.000)بستة وتسعني مليارا وسبعمائة وواحد وثالثني مليونا حيدد 
من االعتمادات اليت سرتصد  2019ع الوطين االلتزام هبا مقدما خالل السنة املالية املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف بإدارة الدفا 

  .فيما يتعلق حبساب النفقات من املخصصات املسمى "اشرتاء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية" 2020له يف السنة املالية 
 عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة

 49المادة 
لقانون املالية ، يظل العمل جاريا  130.13 من القانون التنظيمي رقم 28من املادة  السادسةاستثناء من أحكام الفقرة 

فيما يتعلق بتنفيذ  2018ديسمرب  31بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول هبا إىل غاية  2019خالل السنة املالية 
األجور أو رتبات أو ملاملفتوحة يف هذا التاريخ وكذا باستنـزال النفقات الناجتة عن صرف عمليات احلسابات اخلصوصية للخزينة ا

 تعويضات من بعض احلسابات املذكورة .ال
 الباب الثالث 

 أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة 
 50المادة 

ات مرافق د املرصدة يف امليزانية العامة ويف ميزانيباملبالغ املثبتة يف اجلدول التايل ، املوار  2019حتدد خالل السنة املالية 
الدولة املسرية بصورة مستقلة ويف احلسابات اخلصوصية للخزينة كما هي مقدرة يف اجلدول "أ" امللحق بقانون املالية هذا وكذا املبالغ 

 القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك :
 بالدرهم 

 253.423.118.000 ( :1العامة ) المداخيل العادية للميزانية

 228.615.226.000 ـ المداخيل الضريبية :

 101.370.838.000 ………………………………….……….ـ الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة      

 99.487.848.000 ………………………………....………………..ـ الضرائب غير المباشرة....      

 9.548.220.000 ………..……………………………..…………………..ـ الرسوم الجمركية      

 18.208.320.000 ………………………………....…………………..ـ رسوم التسجيل و التمبر      

 24.807.892.000 ـ المداخيل غير الضريبية :

 5.000.000.000 …..………………………….....…………….ـ حصيلة تفويت مساهمات الدولة      

 11.450.000.000 …….……………ـ حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت والمساهمات المالية للدولة.      
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 354.500.000 ……………………………...……….………………..ـ عائدات أمالك الدولة      

 6.803.392.000 ……………………………………………....……………...ـ موارد مختلفة      

 1.200.000.000 …………………………………………..………….ـ موارد الهبات و الوصايا      

 243.649.709.000 ( :2النفقات العادية للميزانية العامة )

 215.618.339.000 ـ نفقات التسيير:

 112.159.310.000 ……….…….……………………………...……………ـ نفقات الموظفين      

 45.130.114.000 ………………………………....…………ـ نفقات المعدات والنفقات المختلفة      

 44.095.142.000 …….……………………….ـ التكاليف المشتركة      

 10.533.773.000 ………….………ـ النفقات المتعلقة بالتسديدات و التخفيضات و اإلرجاعات الضريبية      

 3.700.000.000 ـ النفقات الطارئة  و المخصصات اإلحتياطية.....................................................      

 28.031.370.000 ………………………………...…ـ نفقات الفوائد و العموالت المتعلقة بالدين العمومي 

 9.773.409.000 (…….…………………………….………………...2)-(1(=)3الرصيد العادي )

 73.372.918.000 (……….……………………………..……...4ـ نفقات اإلستثمار للميزانية العامة ) 

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

-63.599.509.000 

   المسيرة بصورة مستقلة :مرافق الدولة 

 2.811.499.000 …………………………….....ـ موارد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  

 2.811.499.000 ـ نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة :  

 2.015.069.000 …………………..…..…………...………………...…….ـ نفقات اإلستغالل      

 796.430.000 …………………………………………....…………..…..ـ نفقات اإلستثمار      

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

   الحسابات الخصوصية للخزينة : 

 85.081.989.000 ………………………………..………...ـ موارد الحسابات الخصوصية للخزينة      

 84.397.383.000 …………………………………...……..ـ نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة      

 684.606.000 (………...…………………………….…..7رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة )

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

-62.914.903.000 

 39.213.200.000 ( :9استهالكات الدين العمومي المتوسط و الطويل األجل )

 34.095.200.000 ……………………..…………..………….…..….……..……… ـ الداخلي      

 5.118.000.000 ………………………………………………..………...……...ـ الخارجي      

 102.128.103.000- (………………………….....9)-(8(=)10ميزانية الدولة ) الحاجيات اإلجمالية لتمويل

 76.200.000.000 ( :11موارد اإلقتراضات المتوسطة  و الطويلة األجل  )

 49.200.000.000 …………...……………..................................................……. ـ الداخلية      

 27.000.000.000 ………………………………………...…..……...........……...ـ الخارجية      

 25.928.103.000- (................................................11(+)10الحاجيات المتبقية لتمويل ميزانية الدولة )



 2019للسنة املالية  80.18مشروع قانون املالية رقم حول تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

769 
 

 خرىأداة مالية أوبكل  االقتراضالتمويل باإلذن في 
 51المادة 

، من اخلارج يف حدود املبلغ املقدر  2019قرتاضات وكل أداة مالية أخرى خالل السنة املالية ايف إصدار للحكومة يؤذن 
من امليزانية العامة : "حصيلة االقرتاض  ) 22 طبيعة املورد( 8500 املصلحة 1.1.0.0.0.13.000الفصل بللمداخيل املسجـلة 

 مقابل قيمة االقرتاضات اخلارجية" . –
  52 دةالما

ف اخلزينة ملواجهة مجيع تكالي كل أداة مالية أخرىاللجوء اىل  و  إصدار اقرتاضات داخليةعرب  التمويل يؤذن للحكومة يف
 . 2019خالل السنة املالية 

 التدبير الفعال للدين الداخلي 

 53المادة 

لدين إجناز عمليات التدبري الفعال لقصد  كل أداة مالية أخرىىل  إاللجوء و يؤذن للحكومة يف إصدار اقرتاضات داخلية 
 .كل أداة مالية أخرىو  واستحفاظ سندات اخلزينة الداخلي عرب اسرتجاع وتبادل

 
 

 

 


