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 االقتصادية بمجلس النواب لجنة املالية والتنميةتقرير 

 بخصوص

 2019 للسنة املالية  80.18نون املالية رقم ذمشروع قا

 ة ـراءة ثانيـ ق
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 ة ـــــــــــــــــــــــــــفهرس

 

  الفهرسة 

 الورقة التقنية 

  الـمقدمة 

 كما أحيل من ،  2019لسنة املالية ل 80.18ة رقم مشروع قانون املالي

 .مجلس املستشارين

  2019برسم السنة املالية  80.18املواد املعدلة بمشروع قانون املالية رقم ،

 كما أحيلت من مجلس املستشارين.

  للسنة  80.18تقديم وتفسير املواد املعدلة بمشروع قانون املالية رقم

 ية.، في قراءة ثان2019املالية 

 التصويت على التعديل املقدم من طرف النائب السيد عمر بالفريج تيجة ن

للسنة  80.18عن الحزب االشتراكي املوحد، حول مشروع قانون املالية رقم 

 ، في قراءة ثانية.2019الية امل

  برسم السنة املالية  80.18جدول التصويت على مشروع قانون املالية رقم

 .قراءة ثانية، املستشارين كما أحيل من مجلس، 2019

  برسم السنة  80.18رقم من مشروع قانون املالية  5للمادة الصيغة النهائية

افقت عليها لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس ، كما 2019املالية  و

 النواب، في قراءة ثانية.
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 تقنيةورقة  
 

انوالنائ * رئيس لجنة املالية والتنمية االقتصادية:   ب السيد عبد هللا بوو

 أحمد التومي نائب السيداللجنة: ال * مقرر 

 

  2018دجنبر  13من مجلس املستشارين:  ،2019 للسنة املالية 80.18تاريخ إحالة مشروع قانون املالية رقم 

   :2018 دجنبر  17تاريخ الدراسة والتصويت 

   :1عدد االجتماعات  

   :ساعات 3عدد ساعات العمل 

 1لعمل:  عدد أيام ا 

   :73النسبة العامة للحضور % 

  26،  كما أحيل من مجلس املستشارين: 2019عدد التعديالت التي قدمت على مشروع قانون املالية برسم سنة 

 تعديل

o  تعديل 25قراءة ثانية:  من طرف لجنة املالية والتنمية االقتصادية، عدد التعديالت املقبولة 

o  واحد تعديل، في قراءة ثانية: لجنة املالية والتنمية االقتصاديةعدد التعديالت املرفوضة من طرف 

  افقت عليه  2019نتيجة التصويت على مشروع قانون املالية برسم سنة لجنة املالية والتنمية ، كما و

 قراءة ثانية:  إطار في ، االقتصادية

افقون:  الأحد املمتنعون:   10 املعارضون:         22 املو
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 ة قدمامل
 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  السيد الرئيس املحترم،

 السيد رئيس الحكومة املحترم،
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 والسادة الوزراء املحترمون، السيدات

 السيدات والسادة النواب املحترمون،

 تقرير لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس ،يشرفني أن أرفع ملجلسنا املوقر

، 2019للسنة املالية  80.18تصويت على مشروع قانون املالية رقم النواب، بعد الدراسة وال

انية، وذلك طبقا ملقتضيات النظام الداخلي ملجلس النواب، وبعد إحالته من في قراءة ث

 مجلس املستشارين.

افق لــ  1440ربيع الثاني  9فقد تم عقد اجتماع يوم االثنين  ، 2018دجنبر  17املو

انو رئيس اللجنة، وبحضور محمد بنشعبون وزير برئاسة السيد النائب عبد  هللا بوو

، 2019االقتصاد واملالية، حيث تفضل مشكورا بتقديم مواد مشروع قانون املالية برسم 

، 50، 16، 11، 7، 6، 5، 3التي تم تعديلها من طرف مجلس املستشارين، ويتعلق األمر باملواد و 

هذا وبلغ عدد التعديالت املصادق عليها من املكررة،  27مكرر،  7مكرر،  6وإضافة  58، 57

تعديال، رفضت لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس  26طرف مجلس املستشارين 

 باملادة الخامسة من مشروع قانون املاليةالتعديل علق تواحدا، وي النواب، باألغلبية، تعديال 

 .2019برسم سنة 

سة، تقدم به نائب من الحزب يهم املادة الخام وقد رفضت اللجنة تعديال 

 االشتراكي املوحد. 
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ل داخل الجدو  ،وفي قراءة ثانيةتائج التصويت على املواد املعدلة، وستجدون ن

 املرفق بهذا التقرير.

تجدر اإلشارة إلى أن لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب، هذا و 

للسنة املالية  80.18قانون املالية رقم صادقت خالل نفس اليوم وفي قراءة ثانية على مشروع 

 بالنتيجة التالية:وكما تم تعديله، ، 2019

افقون:  الأحد املمتنعون:     10 املعارضون:  22 املو

 

 

 لجنة املالية والتنمية االقتصاديةمقرر 

 بمجلس النواب

 
 النائب السيد أحمد التومي 
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 مشروع قانون املالية 

  2019لسنة املالية برسم ا 80.18رقم 

 مجلس املستشارينكما أحيل من 

 في قراءة ثانية
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 التعديالت الجمركية

 

 المواد موضوع التعديالت مقدم التعديل

فرض إلزامية تحرير محضر في حالة حجز الوثائق المتعلقة بالعمليات  فريق األصالة و المعاصرة

 الجمركية لدى األشخاص و الشركات المعنيين.

 42الفصل  – I- 3المادة 

 تم سحب تعديلي فريق األغلبية و 

لعام لمقاوالت المغرب فريق االتحاد ا

 و تقدمت اللجنة بهذا التعديل.  

 

 

 

فرض نظام تصاعدي للزيادة من مقدار الضريبة الداخلية على االستهالك 

المطبق على المياه الغازية أو غير الغازية و المياه المعدنية و مياه المائدة 

 و غيرها المعطرة و المحتوية على سكر، بحيث تم :

درهما  30أو  10ار هذه الضريبة في مستواه الحالي أي اإلبقاء على مقد -

غرامات أو أقل من  5للهيكتوليتر بالنسبة للمشروبات المحتوية على 

 ملل ، 100السكر في كل 

درهما للهيكتوليتر  37,5أو  12,5الرفع من مقدار هذه الضريبة إلى  -

و أقل  غرامات 5بالنسبة للمشروبات المحتوية على سكر بمقدار أكثر من 

 ملل ،  100غرامات في كل  10أو يساوي 

درهما للهيكتوليتر بالنسبة  45أو  15الرفع من مقدار هذه الضريبة إلى  -

غرامات  10للمشروبات المحتوية على أكثر من سكر بمقدار أكثر من 

 ملل .  100من السكر في كل 

 -9: الفصل  -I 5المادة 

 أ( -الجدول 

 فرق األغلبية
ديل الذي جاء به مجلس النواب للتنصيص على أن أجل توضيح التع

االستفادة من التسوية يشمل السيارات السياحية و النفعية المستوردة تحت 

 .2014نظام القبول المؤقت قبل فاتح يناير 

 6المادة 

 الفريق االستقاللي للوحدة و التعادلية
في  صاديةإضافة مادة جديدة تسمح بتسوية جميع حسابات األنظمة االقت

و التي بقيت دون تصفية إلى غاية  2000الجمرك المكتتبة قبل فاتح يناير 

 . 2018ديسمبر  31

 مكرر 6المادة 
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 الضريبية التعديالت  

 المواد التعديالت الفريق

 االتحاد المغربي للشغل
الرفع من مبلغ السندات المتعلقة بمصاريف اإلطعام والتغذية المسلمة من لدن 

درهم عن  30إلى  20، المعفاة من الضريبة على الدخل، من ن لمأجوريهمالمشغلي
 كل مأجور و عن كل يوم.

57-°13 

الفريق االستقاللي للوحدة 
 والتعادلية

تمديد فترة إعفاء المكافآت والتعويضات اإلجمالية المدفوعة من طرف المنشآت إلى 
 21°-57 الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه 

 يةفرق األغلب

 واالتحاد المغربي للشغل

ومجموعة الكونفدرالية 
 الديموقراطية للشغل

 األدوية التي يفوق سعر بيعها للعموم ،من الضريبة على القيمة المضافة، إعفاء
 الرسوم(.دون احتساب ) درهم 588 والمحدد لها بموجب نص تنظيمي،

92-I-°19  

 و

123-°37 

 فرق األغلبية

 و

اوالت فريق االتحاد العام لمق
 المغرب

إخضاع عمليات تسليم وبيع المشروبات الغازية أو غير التدبير المتعلق ب حذف
مل للضريبة  100غ أو أكثر من السكر في كل  5الغازية المحالة بإضافة نسبة 

 ( درهم للهكتولتر.70على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة بسبعين )
100 

 فرق األغلبية

 

لتسجيل فيما يخص العقود والمحررات التي تنقل بموجبها اإلعفاء من واجبات ا
بدون عوض المنقوالت والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات 

 االحتياط االجتماعي إلى الصندوق الوطني للتأمين الصحي
129 IV--°28 

فريق االتحاد العام لمقاوالت 
 المغرب

من واجبات التسجيل فيما يخص ر والتنمية إلعماعادة االبنك األوروبي إل إعفاء
تحمل وكذا االقتناءات المنجزة لفائدته حين ي المتعلقة بالعمليات التي ينجزها لعقودا

 البنك المذكور وحده وبصفة نهائية عبء الضريبة.
129-V-°8 

 فرق األغلبية

 و

فريق االتحاد العام لمقاوالت 
 المغرب

المحررة من طرف المحامين لالئحة عقود  والشراء بالبيعإضافة عقود الوعد  -
 درهم؛ 200الوعد بالبيع التي تستفيد من الواجب الثابت المحدد في 

إخضاع المبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ عقود الوعد بالبيع أو بالشراء للواجب -
درهم على اعتبار أن عقد البيع النهائي يخضع للواجب  200الثابت المحدد في 

 النسبي.

135 
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 فرق األغلبية

 و

فريق االتحاد العام لمقاوالت 
 المغرب

 و

 االتحاد المغربي للشغل

 يقترح تعديل النص األصلي بإضافة الفقرة التالية:

االجراءات المحددة بنص  وفق أعاله إليه المشار تبادل المعلومات " ويمارس
 تنظيمي"

 المكررة 169

الفريق االستقاللي للوحدة 
 والتعادلية

جال للمنعشين العقاريين دون ربط ذلك بإثبات أن التأخر يعود ألسباب تمديد اآل
 XVI-247 عن إرادتهم" خارجة ألسبابوذلك بحذف عبارة "خارجة عن إرادة المنعشين، 

 فرق األغلبية

 و

فريق االتحاد العام لمقاوالت 
 المغرب

 و

 االتحاد المغربي للشغل

االستثناء المخول للمهنيين غير  قصد تأكيد 252تدقيق الصياغة األصلية للمادة 
الملزمين بمسك محاسبة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية المنصوص عليها في 

حيث يطبق هذا النظام وجوبا على  من المدونة العامة للضرائب 37إلى  33المواد 
 درهم(. 2000000الملزمين الذين يفوق رقم أعمالهم مليوني درهم )

252 

 لمعاصرةفريق األصالة وا
لتي يقل االمستعملة في النقل المزدوج والمرخص لها بوجه قانوني  العرباتإعفاء 

 أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد األقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة
 الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات كيلوغرام من 3.000

260-°16 

 فرق األغلبية

 و

وحدة الفريق االستقاللي لل
 والتعادلية

 261 " من باب التدقيق اللغوي. قبل انصرام“" بعبارة "في نهايةتعويض عبارة 

منح جميع الملزمين بأداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الحق في  فرق األغلبية
 اختيار نظام التحصيل المناسب لهم.

 II- 160البند   
  المكررة
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   المختلفةالتعديالت 

 

 المواد التعديالت لفريقا

 
 األغلبية

 

( 2018من قانون المالية لسنة  11إضافة مادة جديدة )تنسخ المادة  المكررة  

و تتعلق بمنحة تجديد ومنحة تكسير املركبات املخصصة لخدمات النقل العمومي 

الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي لألشخاص داخل الوسط القروي، 

صصة املخركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير واملركبات عبر الطرق وم

ومنحة تجديد الشاحنات الصغيرة لنقل البضائع ومنحة تجديد إلغاثة املركبات 

 .مركبات تعليم السياقة

 يهدف هذا التعديل الى: 

  ؛ 2023تمديد مدة البرنامج إلى سنة 

 الرفع من قيمة املنح املخصصة ؛ 

 رة لنقل البضائع ذات وزن إجمالي مأذون به للمركبة إدماج الشاحنات الصغي

طن، شريطة اقتناء مركبات لنقل  3,5طن ويقل أو يساوي  3محملة يفوق أو يساوي 

 طن ؛  3,5البضائع يفوق وزنها اإلجمالي املأذون به محملة 

  تخصيص منح لتجديد وتكسير املركبات وكذا منحة لتكسير املقطورات ونصف

 ملة في نقل البضائع لحساب الغير ؛املقطورات املستع

  10عدم إلزام املستفيدين من منحة التكسير ، باقتناء مركبة يقل عمرها عن 

 سنوات .

 المكررة  7

 األغلبية
 

 95من مدونة تحصيل الديون العمومية ملطابقتها مع املادة  100تغيير صياغة املادة 

 من نفس القانون.
 11المادة 

 األغلبية
 

على "، ز االستشفائي اإلقليمي مبديونةللدولة مسري بصورة مستقلة يسمى"املرك إحداث مرفق
املتعلق بتحديد الئحة املؤسسات الصحية املكونة  3370.18إثر صدور قرار وزير الصحة رقم 

، مع 2018نونرب  29دة الرمسية بتاريخ للشبكة االستشفائية التابعة لوزارة الصحة  ابجلري
  .58و  57و  50حقة ابملواد مالءمة اجلداول املل

 

 16المادة 
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 األغلبية
 

الصندوق الوطين  املسمى "  لحساب املرصد ألمور خصوصيةل الجانب الدائنتغيري 
الى لهذا الحساب، و ذلك بحذف الموارد المستوفاة فيما يتعلق " لتنمية الرايضة

فة بالرياضة.باإلعالنات داخل المنشآت الرياضية التابعة للسلطة الحكومية المكل  
 المكررة 27المادة 

 األغلبية
 

لة لدو ا )الجدول "أ"( للمالءمة مع التعديل المتعلق بإحداث مرفق 50تحيين المادة 
ي التابع لوزارة الصحة  المسمى " المركز االستشفائي االقليم المسير بصورة مستقلة

 بمديونة".   

 

 

  50المادة 

 األغلبية
 

ولة لدا "( للمالءمة مع التعديل المتعلق بإحداث مرفقه")الجدول  57تحيين المادة 
ي التابع لوزارة الصحة  المسمى " المركز االستشفائي االقليم المسير بصورة مستقلة

 بمديونة".   
 57المادة 

 األغلبية
 

ولة لدا "( للمالءمة مع التعديل المتعلق بإحداث مرفقو)الجدول " 58تحيين المادة 
ي التابع لوزارة الصحة  المسمى " المركز االستشفائي االقليم لةالمسير بصورة مستق

 بمديونة".   
 58المادة 
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مشروع قانون املالية املواد املعدلة بوتفسير تقديم 

 ،2019للسنة املالية  80.18رقـم 

 في قراءة ثانية
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  ص المادةن
 كما وافق عليه مجلس النواب

 نص المادة
 مجلس المستشارينكما عدله  

 موقف الحكومة

 مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
 3المادة 

 يمكن ألعوان اإلدارة.................. - 1 – 42الفصل 
 للوزير المكلف بالمالية.

يجب أن يحتفظ المعنيون باألمر بجميع  - 2
 تبتدئ من تاريخ : أربع سنوات. وذلك طيلة ……لسجالت
 .......ال الطرود ..........................إرس -

 )الباقي بدون تغيير(
 

 مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
 3المادة 

 .............يمكن ألعوان اإلدارة  - 1 – 42الفصل 
..................................................

 للوزير المكلف بالمالية. .................
يجب أن يحتفظ المعنيون باألمر بجميع  - 2

السجالت .................................. وذلك طيلة 
 تبتدئ من تاريخ : أربع سنوات

 .....إرسال الطرود ......................... -
.................................................. 

.............و الحسابات ..يمكن لألعوان -3
 بنكية.ال

 و يحرر لزوما محضر في حالة الحجز.

فرض يرمي هذا التعديل إلى  
إلزامية تحرير محضر في 
حالة حجز الوثائق المتعلقة 
بالعمليات الجمركية لدى 
األشخاص و الشركات 

 المعنيين.
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  نص المادة
 كما وافق عليه مجلس النواب

 نص المادة
 موقف الحكومة مجلس المستشارينكما عدله  

 الضرائب الداخلية على االستهالك
  5المادة 

 حتدد وفقا ............ واملفصلة يف هذا الفصل:  -.9الفصل 

املكوس الداخلية على استهالك املشروابت والكحول املرتبة على أساس  (أ
 الكحول

 وحدة التحصيل بيـان المنتجـــات
المقادير 
 )بالدراهيم(

نية والمياه المعدالمياه الغازية أو غير الغازية  -( 1
ومياه المائدة وغيرها معطرة كانت أو 
غير معطرة، الليمونادا المحضرة 

 بعصير الليمون الحامض :

 ـ هيكتولتر 1

 حجم

 

المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية  -أ( 
ومياه المائدة وغيرها، المعطرة بإضافة نسبة 

( من 10%أقل من عشرة في المائة )
فواكه الصالحة لألكل أو ما عصير ال

 يعادلها من العصير المركز

 

 

 

 

 

 

 45,00 كذلك محتوية على سكر......................  - - 

 ............. ............... غيرها................................... - - 

 الضرائب الداخلية على االستهالك
  5المادة 

 حتدد وفقا ............ واملفصلة يف هذا الفصل:  -.9الفصل 

املكوس الداخلية على استهالك املشروابت والكحول املرتبة على أساس أ( 
 لكحولا

 وحدة التحصيل بيـان المنتجـــات
المقادير 
 )بالدراهيم(

المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها   -( 1
معطرة كانت أو غير معطرة، الليمونادا المحضرة بعصير الليمون 

 الحامض :

 ـ هيكتولتر 1

 حجم

 

، لمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرهاالمياه الغازية أو غير الغازية وا -أ( 
( من عصير 10%المعطرة بإضافة نسبة أقل من عشرة في المائة )

 الفواكه الصالحة لألكل أو ما يعادلها من العصير المركز :

 

 

 

 

 

 

 محتوية على سكر بمقدار :  - -
  

 30,00 كذلك ... .…ملل  100غرامات أو أقل في كل  5 - - -

ـــــل  10غرامات و أقل أو يساوي  5أكثر من  - - - ـــات في كـــ غرامــ
 .................ملل ..... 100

 

 كذلك

 

37,50 

 45,00 كذلك ملل ... 100غرامات في كل  10أكثر من  - - -

ام تعديل يرمي إلى فرض نظ
تصاعدي للزيادة من مقدار 
الضريبة الداخلية على 
االستهالك المطبق على المياه 
الغازية أو غير الغازية و المياه 
المعدنية و مياه المائدة و 
غيرها المعطرة و المحتوية 

 على سكر، بحيث تم :

اإلبقاء على مقدار هذه  -
الضريبة في مستواه الحالي أي 

بة بالنس للهيكتوليتر 30أو  10
 5للمشروبات المحتوية على 

غرامات أو أقل من السكر في 
 ملل؛  100كل 

الرفع من مقدار هذه الضريبة  -
درهما  37,5أو  12,5إلى 

بالنسبة للهيكتوليتر 
للمشروبات المحتوية على 

 5سكر بمقدار أكثر من 
 10غرامات و أقل أو يساوي 

 ملل ؛  100غرامات في كل 

ريبة الرفع من مقدار هذه الض -
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  نص المادة
 كما وافق عليه مجلس النواب

 نص المادة
 موقف الحكومة مجلس المستشارينكما عدله  

المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية  -ب( 
وغيرها المعطرة بإضافة عشرة ومياه المائدة 
( أو أكثر من عصير 10%في المائة )

الفواكه الصالحة لألكل أو ما يعادلها من 
 العصير المركز

 

 

 

 

 

 

 15,00 كذلك محتوية على سكر......................  - - 

 ............. ............... غيرها.................................... - - 

 ............. ............... ..................................... -ج( 

الليمونادا المحضرة بنسبة أقل من ستة في  -د( 
( من عصير الليمون الحامض 6%المائة )

 أو ما يعادلها من العصير المركز

  

 45,00 كذلك محتوية على سكر......................  - - 

 ............. .............. ............................غيرها.......  - - 

الليمونادا المحضرة بنسبة ستة في المائة  -ه( 
( أو أكثر من عصير الليمون %6)

 الحامض أو ما يعادله من العصير المركز

  

 15,00 كذلك محتوية على سكر......................  - - 

 ............ .............. ................غيرها................... - - 

"مشروب مستخلصات الملت" لم يخضع ألية  –و( 
عملية تخمير، محضر بالماء الشروب والسكر 
ويشمل كذلك عطورا طبيعية من الفواكه، مغوز أو 
غير مغوز بواسطة الحمض الكربوني الخالص، 

 
 

 

 
 

 

 .......... .............. غيرها.................................. - -

ة والمياه المعدنية ومياه المائدة المياه الغازية أو غير الغازي -ب( 
( أو أكثر من عصير 10%وغيرها المعطرة بإضافة عشرة في المائة )

 الفواكه الصالحة لألكل أو ما يعادلها من العصير المركز :

 

 

 

 

 

 

 محتوية على سكر بمقدار :  - -
  

 10,00 كذلك ملل ......... 100غرامات أو أقل في كل  5 - - -

ـــاوي  5ن أكثر م - - - غرامــــات في كــــــل  10غرامات و أقل أو يســـ
 ...................ملل ..... 100

 

 كذلك

 

12,50 

 15,00 كذلك ..…ملل  100غرامات في كل  10أكثر من  - - -

 ............. ........... غيرها................................. - -

 ............ ......... ..................................... -ج( 

( من 6%الليمونادا المحضرة بنسبة أقل من ستة في المائة ) -د( 
 عصير الليمون الحامض أو ما يعادلها من العصير المركز :

  

 محتوية على سكر بمقدار :  - -
  

 30,00 كذلك ملل ........ 100غرامات أو أقل في كل  5 - - -

ـــل  10غرامات و أقل أو يساوي  5ن أكثر م - - - ــــ غرامـات في كـــ
 ...................ملل .... 100

 

 كذلك

 

37,50 

 45,00 كذلك ملل..... 100غرامات في كل  10أكثر من  - - -

 ....... ............. غيرها............................... - -

درهما  45أو  15إلى 

بالنسبة للهيكتوليتر 
للمشروبات المحتوية على 

 10سكر بمقدار أكثر من 

 ملل . 100غرامات في كل 
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  نص المادة
 كما وافق عليه مجلس النواب

 نص المادة
 موقف الحكومة مجلس المستشارينكما عدله  

محلى أو غير محلى بالسكاروز أو الدكستروز أو 
يكوز أو الفركتوز أو المالتوز أو خليط هذه الكل

 المواد......

 

 

 
 كذلك

 

 

 
124,50 

"المشروبات المقوية" المحتوية على عناصر  -ز( 
الكافيين، والطورين والكلكوغونولكتون أو المحتوية 

 ............على األقل على عنصرين منها ...

2....................................... ) 

…………………………………….. 

 

 كذلك

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

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

 

600,00 

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

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

( أو أكثر من 6%لمائة )الليمونادا المحضرة بنسبة ستة في ا -ه( 
 عصير الليمون الحامض أو ما يعادله من العصير المركز :

  

 محتوية على سكر بمقدار :  - -
  

 10,00 كذلك ملل ........ 100غرامات أو أقل في كل  5 - - -

ـــات في كل  10غرامات و أقل أو يســـــاوي  5أكثر من  - - - غرامــ
 .......ملل................... 100

 

 كذلك

 

12,50 

 15,00 كذلك ملل ..... 100غرامات في كل  10أكثر من  - - -

 ......... .......... غيرها......................................... - -

"مشروب مستخلصات الملت" لم يخضع ألية عملية تخمير،  –و( 
فواكه، ن المحضر بالماء الشروب والسكر ويشمل كذلك عطورا طبيعية م

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( 
وغونولكتون أو المحتوية على األقل على عنصرين منها والكلك

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

2............................................) 

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

 

 كذلك

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

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

 

600,00 

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

............. 
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  نص المادة
 كما وافق عليه مجلس النواب

 نص المادة
 موقف الحكومة مجلس المستشارينكما عدله  

 ة تحت نظامتسوية وضعية السيارات السياحية المستورد
 القبول المؤقت

 6المادة 
، تسوى حسابات القبول 2019ابتداء من فاتح يناير 

ح يناير المكتتبة قبل فات و النفعيةالمؤقت للسيارات السياحية 
من طرف األشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي  2009

ديسمبر  31بالخارج و التي بقيت دون تصفية إلى غاية 
2013. 

فيد من هذه التسوية، حسابات القبول ال يمكن أن تست
 المؤقت التي هي موضوع مسطرة قضائية جارية.

 
 

تسوية وضعية السيارات السياحية المستوردة تحت نظام 
 القبول المؤقت

 6المادة 
، تسوى حسابات القبول 2019ابتداء من فاتح يناير 

 اتح ينايرفالمؤقت للسيارات السياحية و النفعية المكتتبة قبل 
من طرف األشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي  2014

ديسمبر  31بالخارج و التي بقيت دون تصفية إلى غاية 
2018. 

ال يمكن أن تستفيد من هذه التسوية، حسابات القبول 
 المؤقت التي هي موضوع مسطرة قضائية جارية.

 
 

 

يرمي هذا التعديل إلى توضيح 
التعديل الذي جاء به مجلس 

صيص على أن أجل النواب للتن
االستفادة من التسوية يشمل 
السيارات السياحية و النفعية 
المستوردة تحت نظام القبول 

مع  2014المؤقت قبل فاتح يناير 

 31تحديد غاية التسوية إلى غاية 

 .2018ديسمبر 
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  نص المادة

 كما وافق عليه مجلس النواب
 نص المادة

 ف الحكومةموق مجلس المستشارينكما عدله  

 مكرر 6مادة ال 
 
، تسوى حسابات 2019ابتداء من فاتح يناير 

األنظمة االقتصادية في الجمرك المكتتبة قبل فاتح يناير 
ديسمبر  31و التي بقيت دون تصفية إلى غاية  2000
2018. 

ال يمكن أن تستفيد من هذه التسوية، حسابات 
 سطرةاألنظمة االقتصادية في الجمرك التي هي موضوع م

 قضائية جارية.
 

 

يرمي هذا التعديل إلى إضافة مادة 
جديدة تسمح بتسوية جميع 
حسابات األنظمة االقتصادية في 
الجمرك المكتتبة قبل فاتح يناير 

و التي بقيت دون تصفية  2000

 .2018ديسمبر  31إلى غاية 
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  مقتضيات ضريبية
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  7المادة 
   Iالبند
 أحكام بعض مواد  يتعلق بتغيير وتتميم

 المدونة العامة للضرائب
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 57المادة 
 موقف الحكومة  نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 

 اإلعفاءات 57- المادة

 تعفى من الضريبة على الدخل:

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

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

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

 
 

 اإلعفاءات 57- المادة
 تعفى من الضريبة على الدخل:

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

...................................................................... 
 مصاريف تمثل التي السندات مبلغ -°13

 اإلطعام..........................................
 كل وعن مأجور كل عن درهم  (30)ثالثين حدود في ..........وذلك...
 .العمل أيام من يوم

 .................................... المذكورة المصاريف مجموع أن غير
 أماكن عن البعيدة..................................................

 إقامتهم؛
-14°......................................................... 

 

 
يهدف التعديل إلى الرفع من مبلغ 

السندات المتعلقة بمصاريف اإلطعام 

والتغذية المسلمة من لدن المشغلين 

درهم  30الى  20لمأجوريهم من 

وذلك مالئمة مع المقتضيات 

المنصوص عليها في النصوص 

التشريعية والتنظيمية المتعلقة 

 بالضمان االجتماعي.

علق األمر بالسندات المسلمة ويت

 .2019ابتداء من فاتح يناير 

وتبعا لهذا التعديل، تمت إعادة ترقيم 
 .بنود دخول حيز التطبيق
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 57المادة 
الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كمـا وافق عليه مجلس 

 موقف الحكومة  نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين النواب 

 

 

 

 

المدفوع لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين  لوفاةرصيد ا-°22
والعسكريين واألعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات 

 القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛العمومية، بموجب 

األجر والتعويضات المدفوعة للمجندين في الخدمة العسكرية، -°23
 التنظيمية الجاري بها العمل.طبقا للنصوص التشريعية و 

 

 .............................................المكافآت والتعويضات اإلجمالية -°21

 من تاريخ إبرام عقد إنجاز بحوث. تبتدئشهرا  (36ستة وثالثين )وذلك لمدة ..............

 .......................إليه أعاله.................................. يمنح اإلعفاء المشار

 ؛ن اإلعفاء المذكور إال مرة واحدة..................................م

المدفوع لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين  الوفاة رصيد-°22
قوانين الواألعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بموجب 

 ؛ة الجاري بها العملوالنصوص التنظيمي

وص طبقا للنص ،األجر والتعويضات المدفوعة للمجندين في الخدمة العسكرية-°23
 بها العمل." التشريعية والتنظيمية الجاري 

 

 

 
يهدف التعديل إلى تمديد فترة 

إعفاء المكافآت والتعويضات 

اإلجمالية المدفوعة من طرف 

المنشآت للطلبة المسجلين في 

وذلك لتمكينهم سلك الدكتوراه، 

من إنجاز بحوثهم في أحسن 

 الظروف.
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 92المادة 
الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كمـا وافق عليه مجلس 

 موقف الحكومة  نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين النواب 

تعفى من الضريبة ...........................  I - -92المادة 
 أدناه: 101المادة 

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

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

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

°19–
...................................................... األدوية...

  (؛Méningite( ومرض التهاب السحايا )SIDAومرض السيدا )
..................................................................

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

 

 101تعفى من الضريبة .............................. المادة  I - -92المادة 
 أدناه:

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

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

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

........................ األدوية.............................................–°19
واألدوية التي يفوق  (Méningite( ومرض التهاب السحايا )SIDAومرض السيدا )

جاري به  سعر المصنع دون احتساب الرسوم، المحدد لها بموجب نص تنظيمي
 ؛درهما 588، مبلغ العمل

 
 )تنسخ( – °27 

 

 
إعفاء يهدف هذا التعديل إلى 

األدوية التي يفوق سعر بيعها 
للمصنع والمحدد لها بموجب 

درهم )دون  588نص تنظيمي، 
احتساب الرسوم( من الضريبة 
  على القيمة المضافة في الداخل.
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الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كمـا وافق عليه مجلس 
 موقف الحكومة  نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين النواب 

 )تنسخ( – °27 

عمليات  – °28 
 تفويت......................................................

 )الباقي ال تغيير فيه(

 

 ................عمليات تفويت...................................... – °28 

 )الباقي ال تغيير فيه(
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 100المادة 
 موقف الحكومة  نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين ة كمـا وافق عليه مجلس النواب الصيغة الواردة في مشروع قانون المالي

 األسعار الخاصة -.100المادة 

أعاله، تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة  96استثناء من أحكام المادة 
 ......( درهم.............. .................................100المحددة بمائة )

 ................................................ال تستهلك في مكان البيع.

( درهم 70تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة بسبعين )
للهكتولتر عمليات تسليم وبيع المشروبات الغازية أو غير الغازية المحالة بإضافة 

 .مل 100غ أو أكثر من السكر في كل 5نسبة 

 تخضع....................................................أو الفضة.

 

 األسعار الخاصة -.100المادة 

أعاله، تخضع للضريبة على القيمة المضافة  96استثناء من أحكام المادة 
 ( درهم........................................100بالتعريفة المحددة بمائة )

 .................................ال تستهلك في مكان البيع...............

 )حذف الفقرة(

 

 
 تخضع....................................................أو الفضة.

 
 

 
 حذفيهدف هذا التعديل إلى 

 إخضاع عملياتالتدبير المتعلق ب
تسليم وبيع المشروبات الغازية 
أو غير الغازية المحالة بإضافة 

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

القيمة المضافة بالتعريفة 
( درهم 70المحددة بسبعين )

واإلبقاء على الصيغة  للهكتولتر
األصلية كما هي حاليا في 

 .المدونة العامة للضرائب
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 123المادة 
 موقف الحكومة  نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين نواب الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كمـا وافق عليه مجلس ال

 اإلعفاءات 123 .- المادة 

 :االستيراد حين المضافة القيمة على الضريبة من تعفى

 ................................................البضائع المشار إلبها 1° -

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

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

 األدوية المضادة للسرطان واألدوية المضادة......................... 37° -
واألدوية  (Méningite....................... ومرض التهاب السحايا ).........

التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم، المحدد لها بموجب نص تنظيمي 
 ؛درهما 588، مبلغ جاري به العمل

 ...................................... المنقولة غير أو المنقولة السلع38°- 

……………………………………………………………………… 

 )الباقي ال تغيير فيه(

 

 
مالئمة مع التعديل الوارد في 

، يهدف هذا I -°19-92المادة 
إعفاء األدوية التي التعديل إلى 

يفوق سعر المصنع والمحدد لها 
 588بموجب نص تنظيمي، 

درهم )دون احتساب الرسوم( من 
الضريبة على القيمة المضافة 

 عند االستيراد.
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129المادة   
صيغة الواردة في مشروع قانون المالية كمـا وافق عليه ال

 موقف الحكومة  نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين مجلس النواب 

 اإلعفاءات 129.- المادة
 :التسجيل واجبات من تعفى

I- العامة المنفعة ذات المحررات: 
................................................................

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

............... 
III- المحررات ذات المنفعة االجتماعية :  
1°- 

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

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

............................................................... 
............................................في دوائر  -17°
 الري؛
عقود التأمين المبرمة من لدن مقاوالت التأمين وإعادة  -18°

وص ن المنصأو لفائدتها الخاضعة للرسم على عقود التأميالتأمين 
 عليه في هذه المدونة.

 اإلعفاءات 129.- المادة
 :التسجيل واجبات من تعفى

II- العامة المنفعة ذات المحررات: 
......................................................................... 

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

III- المحررات ذات المنفعة االجتماعية :  
1°- ............................................................................ 

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

 ............................................في دوائر الري؛ -17°
أو لفائدتها عقود التأمين المبرمة من لدن مقاوالت التأمين وإعادة التأمين  -18°

 لمنصوص عليه في هذه المدونة.الخاضعة للرسم على عقود التأمين ا
IV- باالستثمار المتعلقة المحررات : 
1°- ....................................................................... 

.......................................................................... 
 )تنسخ( – °6

...................................................................... 
 ؛والصادرات.........................................العقود والمحررات  -26°

 
 
 
 

إلى اإلعفاء من واجبات يهدف التعديل 
التسجيل فيما يخص العقود والمحررات التي 
تنقل بموجبها بدون عوض المنقوالت 

ارات التي توجد في ملكية الصندوق والعق
الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي إلى 

 .الصندوق الوطني للتأمين الصحي
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صيغة الواردة في مشروع قانون المالية كمـا وافق عليه ال
 موقف الحكومة  نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين مجلس النواب 

IV- باالستثمار المتعلقة المحررات : 
1°- ..................................................... 

................................. 
 ...........................................)تنسخ( – °6

 ؛راتوالصاد...............العقود والمحررات  -26°
الصفقات العمومية وكذا العقود واالتفاقات التي يكون  -27°

موضوعها إنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات من طرف 
المقاوالت لحساب مرافق الدولة أو المؤسسات العمومية أو 
الجماعات الترابية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

 بها العمل.
 
 

V -
................................................................

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

الصفقات العمومية وكذا العقود واالتفاقات التي يكون موضوعها إنجاز  -27°
أشغال أو توريدات أو خدمات من طرف المقاوالت لحساب مرافق الدولة أو 

ت العمومية أو الجماعات الترابية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤسسا
 الجاري بها العمل.

العقود والمحررات التي تنقل بموجبها بدون عوض وبكامل ملكيتها المنقوالت  -°28
والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي 

 .الصحيللتأمين  المغربيإلى الصندوق 
V - القرض بعمليات المتعلقة المحررات : 
1° -......................................................................... 

................................................................................ 
وروبي إلعادة اإلعمار العقود المتعلقة بالعمليات التي ينجزها البنك األ  - 8° 

والتنمية وكذا االقتناءات المنجزة لفائدته حين يتحمل البنك المذكور وحده وبصفة 
 "نهائية عبء الضريبة

 )الباقي ال تغيير فيه( 

 
 

البنك األوروبي إلى تمتيع يهدف التعديل 
إلعفاء من واجبات با إلعادة اإلعمار والتنمية

ات للعقود المتعلقة بالعمليبالنسبة التسجيل 
ه ءات المنجزة لفائدتالتي ينجزها وكذا االقتنا

حين يتحمل البنك المذكور وحده وبصفة 
على غرار ما هو جاري  نهائية عبء الضريبة

به العمل حاليا بالنسبة للبنك اإلفريقي 
  للتنمية.
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135المادة   

 موقف الحكومة  ننص المادة المعدلة بمجلس المستشاري الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 
 الواجب الثابت: 135المادة 

I.- ............................................... 
................................................................ 

II.- ( درهم:200تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في مائتي ) 
-1°......................................................... 

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

.... أو عقد البيع .................................العقود ...... -°16
 اإلبتدائي؛

 .لوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدولعقود ا -°17
 

 الواجب الثابت: 135لمادة ا
I.- ..................................................... 

..................................................................
................... II.- حدد متخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت ال

 ( درهم:200في مائتي )
-1° .......................................................... 

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

.... أو عقد .................................العقود ...... -°16
 البيع اإلبتدائي؛

أعاله،  5°-"جيم" -I -133استثناء من أحكام المادة  -°17
عقود الوعد بالبيع أو بالشراء المحررة من طرف الموثقين أو 

أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض وكذا  العدول
 ود.لعقالمحررات المثبتة لمبالغ مدفوعة في إطار هذه ا

 يهدف التعديل إلى:
إضافة عقود الوعد بالبيع المحررة من طرف  -

المحامين لالئحة عقود الوعد بالبيع التي تستفيد 
 درهم؛ 200من الواجب الثابت المحدد في 

المبالغ المدفوعة في إطار التنصيص على أن -
ع تخض تنفيذ عقود الوعد بالبيع أو بالشراء 

درهم على  200للواجب الثابت المحدد في 
 اعتبار أن عقد البيع النهائي يخضع لواجب

 عقارالمناسب لطبيعة ال النسبي التسجيل بالسعر
 على غرار( وذلك 6أو % 5أو % 4أو % 3)%

ما هو مطبق حاليا بالنسبة لبيع العقار في طور 
 .VEFAاإلنجاز
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169المادة  المكررة   

 موقف الحكومة  نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين  ليه مجلس النوابالصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كمـا وافق ع
 االلكترونية الخدمات - المكررة 169المادة

 يطلبها التي األخرى  والخدمات والشهادات الطلبات وتسليم اإلدالء يتم
 عليها المنصوص والرسوم والواجبات برسم الضرائب للضريبة الخاضعون 

واستثناء من جميع األحكام المخالفة،  .إلكترونية بطريقة المدونة هذه في
للمعلومات لهذا الغرض مع يمكن إلدارة الضرائب اللجوء إلى تبادل آلي 

باقي اإلدارات أو الهيئات العمومية مع مراعاة إلزامية كتمان السر المهني 
 .وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل

 

 لكترونيةاال  الخدمات - المكررة 169المادة
 يطلبها التي األخرى  والخدمات والشهادات الطلبات وتسليم اإلدالء يتم

 في عليها المنصوص والرسوم والواجبات برسم الضرائب للضريبة الخاضعون 
واستثناء من جميع األحكام المخالفة، يمكن  .إلكترونية بطريقة المدونة هذه

رات هذا الغرض مع باقي اإلداللمعلومات لإلدارة الضرائب اللجوء إلى تبادل آلي 
أو الهيئات العمومية مع مراعاة إلزامية كتمان السر المهني وفق أحكام التشريع 

 .الجنائي الجاري به العمل
االجراءات المحددة بنص  وفق أعاله إليه المشار تبادل المعلومات ويمارس
 .تنظيمي

 

 

 
يهدف هذا التعديل إلى التنصيص على 

معلومات بين إدارة أن التبادل اآللي لل
الضرائب و اإلدارات أو الهيئات 

االجراءات  العمومية يمارس وفق
 المحددة بنص تنظيمي.
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 XVI-247المادة 
الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كمـا وافق عليه مجلس 

 موقف الحكومة  نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين النواب 

 التطبيق حيز خولد- جيم- XVI-247المادة 
(1.......................................................... 

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

...........................................فاتح يناير  ( تطبق6
2010. 

ديسمبر  31( استثناء من جميع األحكام المخالفة، تمدد إلى غاية 7
آجال االتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين  2019

اب ألسب لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل اآلجال المحددة
، مالم تكن هذه االتفاقيات موضوع مسطرة تسوية خارجة عن إرادتهم

 يبية من طرف إدارة الضرائب.ضر 

 التطبيق حيز دخول- جيم- XVI-247المادة 
(1................................................................ 

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

 .2010...........................................فاتح يناير  ( تطبق6
 2019ديسمبر  31( استثناء من جميع األحكام المخالفة، تمدد إلى غاية 7

آجال االتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من 
 ،ألسباب خارجة عن إرادتهم آلجال المحددةإنجاز البرامج السكنية داخل ا

مالم تكن هذه االتفاقيات موضوع مسطرة تسوية ضريبية من طرف إدارة 
 الضرائب.

 
 

آجال يهدف التعديل إلى تمديد 
االتفاقيات المبرمة بين الدولة 
والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا 
من إنجاز البرامج السكنية داخل اآلجال 

 2019ديسمبر 31غاية إلى  المحددة
وذلك ، التأخير كيفما كانت أسباب

عن  خارجة بحذف عبارة "ألسباب
 إرادتهم".
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 252المادة 
الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كمـا وافق عليه مجلس 

 موقف الحكومة  نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين النواب 

 الواجبات تعريفة -. 252لمادة ا
I- واجبات النسبيةال  

 .................................................. -ألف
............................................................ 

والمجردة أو  الصرفة المخالصات  % 0,25لنسبة  تخضع-باء
بطائق و اإلبراءات التي تقيد أسفل الفاتورات وقوائم المصاريف، 

و الوصوالت أعاله أ III-145هي معرفة بالمادة الصندوق كما 
أو اإلبراءات من مبالغ نقدية وجميع السندات المتضمنة لمخالصة 

 أو إبراء المؤداة نقدا. 
غير أن أحكام الفقرة السابقة ال تطبق على المهنيين الذين ليست 
لهم صفة تاجر والمهنيين غير الملزمين بمسك محاسبة وموزعي 

بالتقسيط بمحطات الوقود بالنسبة لمخالصات المواد النفطية 
 مبيعات المنتجات النفطية التي تتم من طرفهم.

 .............................................. -جيم 
 

 )الباقي التغيير فيه(

 

 الواجبات تعريفة -. 252المادة 
I- الواجبات النسبية 

 ................................................................ -ألف
......................................................................... 

والمجردة أو اإلبراءات التي تقيد  الصرفة المخالصات  % 0,25لنسبة  تخضع-باء
-145وبطائق الصندوق كما هي معرفة بالمادة أسفل الفاتورات وقوائم المصاريف، 

III وصوالت أو اإلبراءات من مبالغ نقدية وجميع السندات المتضمنة أو ال أعاله
 لمخالصة أو إبراء المؤداة نقدا. 

ر الذين ليست لهم صفة تاجالملزمين  غير أن أحكام الفقرة السابقة ال تطبق على
 وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية المحاسبة مسكل الخاضعينوالمهنيين غير 

وموزعي المواد النفطية بالتقسيط أعاله  37إلى  33د المنصوص عليها في الموا
 بمحطات الوقود بالنسبة لمخالصات مبيعات المنتجات النفطية التي تتم من طرفهم.

 ...................................................... -جيم 

 )الباقي التغيير فيه(

 

 
يهدف التعديل إلى تدقيق الصياغة 

قصد تأكيد  252األصلية للمادة 
االستثناء المخول للمهنيين غير 
الملزمين بمسك محاسبة وفق نظام 
النتيجة الصافية الحقيقية المنصوص 

 حيث  37إلى  33عليها في المواد 
ن والملزم ،هذا النظام وجوبايخضع ل

الذين يفوق رقم أعمالهم مليوني درهم 
 درهم(. 2000000)
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 260المادة 
 موقف الحكومة  نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين ع قانون المالية كمـا وافق عليه مجلس النواب الصيغة الواردة في مشرو 

 اإلعفاءات -.260المادة  
1°- 

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

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

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

.....................................مزدوج )كهربائي -.°15
 وحراري(؛

 
. العربات المستعملة في النقل المزدوج المرخص لها بوجه -°16

وي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد قانوني التي يقل أو يسا
 كيلوغرام. 3.000األقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 

 
ف التعديل إلى إعفاء السيارات يهد

المستعملة في النقل المزدوج 
من خصوصا في العالم القروي، 

الضريبة الخصوصية السنوية على 
المركبات على غرار سيارات األجرة 
أو الطاكسيات المرخص لها بوجه 

 .قانوني
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 261المادة 
الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كمـا وافق عليه مجلس 

 موقف الحكومة  نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين النواب 

 :الضريبةأجل فرض  - 261المادة 
I»  . تمتد فترة فرض الضريبة

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

............ 
II –. فيما يخص المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة

كيلوغرام،  9000رة أو الحد األقصى لوزنها مع الحمولة المجرو 
يجوز أن تؤدى الضريبة على دفعتين متساويتين تنجز األولى في 
نهاية شهر فبراير والثانية في نهاية شهر غشت من كل سنة على 

 208أبعد تقدير تحت طائلة الجزاءات  المنصوص عليها في المادة 
 أعاله.

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

 :أجل فرض الضريبة-  261المادة 
I.-  تمتد فترة فرض الضريبة

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

..... 
II –.وزنها مع الحمولة أو الحد  فيما يخص المركبات التي يتجاوز مجموع

كيلوغرام، يجوز أن تؤدى الضريبة  9000األقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 
بل انصرام قشهر فبراير والثانية قبل انصرام  على دفعتين متساويتين تنجز األولى

تحت طائلة الجزاءات المنصوص عليها  على أبعد تقديرشهر غشت من كل سنة 
 .أعاله 208في المادة 

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

 )الباقي التغيير فيه(

 
 

يهدف التعديل إلى تعويض 
بل قبعبارة  عبارة "في نهاية".

" وحذف عبارة " على  انصرام
باب  أبعد تقدير" وذلك من

 التدقيق اللغوي.
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  7المادة 
  IIالبند 

 المتعلق بتتميم المدونة العامة للضرائب 
 بمواد جديدة
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المكررة 160المادة   

 موقف الحكومة  نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 

الحجز في المنبع برسم الدخول العقارية، التي  -كررة. الم 160المادة 
يدفعها األشخاص االعتباريون الخاضعون للقانون العام أو الخاص 

المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة الصافية  واألشخاص الذاتيون 
 الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، ألشخاص ذاتيين

 

ل العقارية في المنبع بالسعرين المنصوص تحجز الضريبة برسم الدخو
( أعاله، لحساب 4°-و"جيم" 5°-)"باء – II-73 عليهما في المادة

 154الخزينة، من طرف الخاضعين للضريبة المشار إليهم في المادة 
دون اإلخالل بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة  ،أعالهالمكررة 

 أدناه. 198

االعتباريون الخاضعون للقانون العام من إلزامية غير أنه، يعفى األشخاص 
الحجز في المنبع المشار إليها أعاله، عندما يقوم األشخاص الذاتيون 
مالك العقارات باختيار أداء الضريبة بصورة تلقائية المنصوص عليها في 

 أدناه. I-173المادة 

الحجز في المنبع برسم الدخول العقارية، التي  -المكررة.  160المادة 
يدفعها األشخاص االعتباريون الخاضعون للقانون العام أو الخاص 

ية وفق نظام النتيجة المحددة دخولهم المهن واألشخاص الذاتيون 
 الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، ألشخاص ذاتيين

 

تحجز الضريبة برسم الدخول العقارية في المنبع بالسعرين المنصوص 
 ( أعاله، لحساب4°-و"جيم" 5°-)"باء" – II-73عليهما في المادة 

 154مادة الخزينة، من طرف الخاضعين للضريبة المشار إليهم في ال
دون اإلخالل بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في  ،أعالهالمكررة 
 أدناه. 198المادة 

و أغير أنه، يعفى األشخاص االعتباريون الخاضعون للقانون العام 
المحددة دخولهم المهنية وفق نظام  الخاص وكذا األشخاص الذاتيون 

ن إلزامية م المبسطةالنتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية 
الحجز في المنبع المشار إليها أعاله، عندما يقوم األشخاص الذاتيون 

 

منح جميع يهدف هذا التعديل إلى 
الملزمين بأداء الضريبة على الدخل 
برسم الدخول العقارية، الحق في 
 اختيار نظام التحصيل المناسب لهم،
مالءمة مع ما هو منصوص عليه 

لألشخاص االعتباريين بالنسبة 
وذلك في  ين للقانون العامالخاضع

إطار تبسيط االجراءات المتعلقة 
 بإلزامية الحجز.

. 
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 موقف الحكومة  نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كمـا وافق عليه مجلس النواب 
ة دار وفي هذه الحالة، يجب على مالك العقارات المذكورين تقديم طلب إل

الضرائب وذلك قبل انصرام أجل تقديم اإلقرار المنصوص عليه في المادة 
 .المكررة مرتين أعاله 82

مالك العقارات باختيار أداء الضريبة بصورة تلقائية المنصوص عليها 
 أدناه. I-173في المادة 

وفي هذه الحالة، يجب على مالك العقارات المذكورين تقديم طلب إلدارة 
م أجل تقديم اإلقرار المنصوص عليه في المادة الضرائب وذلك قبل انصرا

 .المكررة مرتين أعاله 82
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 موقف الحكومة المكررة : مادة إضافية  7المادة 
 

داخل  شخاصمنحة تجديد ومنحة تكسير املركبات املخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي لأل

منحة و املخصصة إلغاثة املركبات الوسط القروي، عبر الطرق ومركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير واملركبات ذات محرك 

طن  3,5طن ويقل أو يساوي  3تجديد الشاحنات الصغيرة لنقل البضائع ذات وزن إجمالي مأذون به للمركبة محملة يفوق أو يساوي 

 بات من صنف )ج( و من صنف )د( و من صنف )ه ج( املخصصة لتعليم السياقةومنحة تجديد املرك
 

 

 املكررة 7املادة 

 

منحة تجديد ومنحة تكسير املركبات املخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي لألشخاص -.I -.أ

 داخل الوسط القروي عبر الطرق 
 

منحة جتديد ومنحة تكسري املركبات املخصصة خلدمات النقل العمومي اجلماعي للمسافرين  2023ديسمرب  31إىل  2019من فاتح يناير  حتدث خالل الفرتة املمتدة
 والنقل العمومي اجلماعي لألشخاص داخل الوسط القروي، عرب الطرق.

 

 ين والنقل العمومي اجلماعي لألشخاص داخل الوسط القروي عرب الطرق،ختول منحة التجديد للمقاوالت املستغلة خلدمات النقل العمومي اجلماعي للمسافر  -1
 مقاعد يف حدود منحتني خالل نفس السنة واليت تلتزم: 9ابلنسبة للمركبات اليت يفوق عدد مقاعدها 

 السري على الطرق؛ بوضع املركبة املزمع جتديدها رهن إشارة اإلدارة أو اجلهة املكلفة من طرفها، هبدف إتالفها وسحبها النهائي من -

، الذي مت التصريح به ألجل االستفادة من منحة التجديد، واليت تتوفر (A, B, C)ابقتناء مركبة جديدة، من نفس صنف املركبة، من حيث عدد املقاعد  -
لى أجهزة السالمة، طبقا افة إىل توفرها عالسالفة الذكر ابإلض فيها شروط االستعمال والتهيئة التقنية املتعلقة ابملركبات املخصصة خلدمات النقل العمومي

 يهدف هذا التعديل الى: 

 تمديد مدة البرنامج إلى سنة -

 ؛ 2023

الرفع من قيمة املنح املخصصة -

 ؛

إدماج الشاحنات الصغيرة -

لنقل البضائع ذات وزن إجمالي 

مأذون به للمركبة محملة يفوق 

طن ويقل أو يساوي  3أو يساوي 

طن، شريطة اقتناء مركبات  3,5

لنقل البضائع يفوق وزنها 

  3,5اإلجمالي املأذون به محملة 

 طن ؛

ير كستخصيص منح لتجديد وت -

املركبات وكذا منحة لتكسير 

املقطورات ونصف املقطورات 
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 موقف الحكومة المكررة : مادة إضافية  7المادة 
 العمل. للنصوص التشريعية و التنظيمية اجلاري هبا

 

 حيدد مبلغ منحة التجديد لكل مركبة خمصصة خلدمات النقل العمومي اجلماعي للمسافرين عرب الطرق حسب اجلدول التايل:

 موضوع اإلتالف عمر املركبة

 مبلغ املنحة بالدرهم

ذأون  ب  عدد املقاعد امل

مقاعد  9للمركبة يفوق 

 15ن يقل أن يعادل 

 مقعدا

عدد املقاعد املذأون  ب  

 للمركبة يعادل أن يفوق 

نيقل أن  مقعدا 16

 مقعدا 25يعادل 

عدد املقاعد املذأون  ب  

 للمركبة يعادل أن يفوق 

نيقل أن  مقعدا 26

 مقعدا 39يعادل 

عدد املقاعد املذأون  

ب  للمركبة يعادل أن 

 مقعدا 40 يفوق 

سنة 20ن يقل عن  15يفوق   190.000 310.000 420.000 550.000 

 500.000 375.000 280.000 170.000 سنة 20 يعادل أن يفوق 
 

 
 حيدد مبلغ منحة التجديد ابلنسبة للنقل العمومي اجلماعي لألشخاص داخل الوسط القروي عرب الطرق حسب اجلدول التايل:

 

 بلغ املنحة بالدرهمم موضوع اإلتالف عمر املركبة

سنة 20ن يقل عن  15يفوق   180.000 

 160.000 سنة 20 يعادل أن يفوق 

 

املستعملة في نقل البضائع 

 لحساب الغير ؛

عدم إلزام املستفيدين من  -

منحة التكسير، باقتناء مركبة 

 سنوات . 10يقل عمرها عن 
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 موقف الحكومة المكررة : مادة إضافية  7المادة 
 

عرب  ي. ختول منحة التكسري للمقاوالت املستغلة خلدمات النقل العمومي اجلماعي للمسافرين والنقل العمومي اجلماعي لألشخاص داخل الوسط القرو 2
 مقاعد يف حدود ثالث منح خالل نفس السنة، واليت تلتزم : 9اعدها الطرق ابلنسبة للمركبات اليت يفوق عدد مق

 بوضع املركبة املزمع تكسريها رهن إشارة اإلدارة أو اجلهة املكلفة من طرفها، وذلك هبدف إتالفها وسحبها النهائي من السري عرب الطرق؛ -
لثالث سنوات اليت تلي اتريخ إيداع أول مركبة يراد تكسريها رهن إشارة ( سنوات، خالل ا10بعدم اقتناء مركبة لنفس الغرض يفوق عمرها عن عشر ) -

 اإلدارة أو اجلهة املكلفة من طرفها، وذلك هبدف إتالفها وسحبها النهائي من السري عرب الطرق.
 

 اجلدول التايل:حيدد مبلغ منحة التكسري ابلنسبة للمركبات املخصصة خلدمات النقل العمومي اجلماعي للمسافرين عرب الطرق حسب 

 مبلغ املنحة بالدرهم 

عدد املقاعد املذأون  ب   

يقل مقاعد ن  9يفوق للمركبة 

 مقعدا 15أن يعادل 

عدد املقاعد املذأون  ب  للمركبة 

مقعدا نيقل  16يعادل أن يفوق 

 مقعدا 39أن يعادل 

عدد املقاعد املذأون  ب  

للمركبة يعادل أن 

 مقعدا 40 يفوق 

 300.000 200.000 80.000 املركبة األنلى

املراد تكسيرها خالل نفس السنة  املركبة الثانية

 املالية بالنسبة لنفس املقانلة
80.000 100.000 150.000 

املراد تكسيرها خالل نفس السنة  املركبة الثالثة

 املالية بالنسبة لنفس املقانلة
80.000 100.000 150.000 
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 موقف الحكومة المكررة : مادة إضافية  7المادة 
درهم لكل مركبة  80.000ركبات املخصصة خلدمات النقل العمومي اجلماعي لألشخاص داخل الوسط القروي عرب الطرق يف حيدد مبلغ منحة التكسري ابلنسبة للم

 يراد تكسريها.

 التالية: . ينبغي أن تستجيب املركبة املعنية بعملييت التجديد والتكسري للشروط املتعلقة ابلعمر وامللكية واالستعمال3
ل ألو  الشروع يف استخدامهامن اتريخ ابتداء حيتسب ، التكسريطلب منحة  التجديد أوسنة عند إيداع طلب منحة  )15(مخسة عشر  هاعمر  أن يتجاوز -

 ؛مرة

 ملكية يف، على األقل سنة قبل اتريخ إيداع الطلب، أو طلب االستفادة من منحة التجديد أو من منحة التكسرياليت تقدمت ب املقاولةأن تكون يف ملكية  -
 يف الشخص االعتباري الذي تقدم ابلطلب، على األقل سنة قبل اتريخ إيداع الطلب من طرف هذا الشخص االعتباري. شركاء شريك أو عدة

 بطاقة اإلذن سارية الصالحية طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية اجلاري هبا العمل ؛ أن تكون متوفرة على -

النقل خلدمات  كمركبة خمصصة الطلبإيداع شهرا السابقة لتاريخ  (12االثين عشر )األقل خالل أشهر على  (3ثالثة ) أن تكون يف وضعية استغالل ملدة -
 العمومي السالفة الذكر؛

 ؛كان نوعهأاي  موضوع أي تعرض أال تكون  -

 .WWة لاجلديدة املقتناة يف إطار عملية التجديد مسجلة يف السلس املركبةأن تكون ب جي -

 

تكسريها مقابل القيمة  إتالفها أن ى بعملية إتالف وتكسري املركبات، وجب على هذه اجلهة أن تؤدي لفائدة اإلدارة عن كل مركبة متيف حالة تكليف اإلدارة جلهة أخر 
 املتفق عليه بينهما.

 

II.- منحةو  املخصصة إلغاثة املركباتمنحة تجديد ومنحة تكسير مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير واملركبات ذات محرك 

 طن 3,5طن ويقل أو يساوي  3تجديد الشاحنات الصغيرة لنقل البضائع ذات وزن إجمالي مأذون به للمركبة محملة يفوق أو يساوي 
 

 تاذ، منحة جتديد ومنحة تكسري مركبات النقل الطرقي للبضائع حلساب الغري، واملركبات 2023 ديسمرب 31إىل  2019حتدث خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير 
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 موقف الحكومة المكررة : مادة إضافية  7المادة 
طن ويقل أو يساوي  3املخصصة إلغاثة املركبات ومنحة جتديد الشاحنات الصغرية لنقل البضائع ذات وزن إمجايل مأذون به للمركبة حمملة يفوق أو يساوي  حمرك
 .طن 3,5

 

ائع ذات وزن إمجايل نات الصغرية لنقل البضو الشاحاملخصصة إلغاثة املركبات منحة جتديد مركبات النقل الطرقي للبضائع حلساب الغري واملركبات ذات حمرك .1
 طن 3,5طن ويقل أو يساوي  3مأذون به للمركبة حمملة يفوق أو يساوي 

 ينبغي أن تستجيب املركبة املعنية هبذه العملية للشروط املتعلقة ابلعمر وامللكية واالستعمال التالية:
ابتداء تسب حيديد املركبة لدى املصاحل املختصة التابعة للسلطة احلكومية املكلفة ابلنقل، سنة عند اتريخ إيداع طلب جت )15(أن يتجاوز عمرها مخسة عشر  -

 ؛ ألول مرة الشروع يف استخدامهامن اتريخ 

 ( شهرا السابقة لتاريخ إيداع طلب التجديد السالف الذكر؛24( على األقل خالل األربعة وعشرون ) 6أن تكون يف وضعية استغالل ملدة ستة أشهر )  -

 ريك أو عدة شركاءيف ملكية ش، على األقل سنة قبل اتريخ إيداع الطلب، أو طلب االستفادة من منحة التجديداليت تقدمت ب املقاولةأن تكون يف ملكية  -
 يف الشخص االعتباري الذي تقدم ابلطلب، على األقل سنة قبل اتريخ إيداع الطلب من طرف هذا الشخص االعتباري.

، وإذا تعلق األمر 2019أن يكون مقيدا ابلسجل اخلاص ابملهنة قبل فاتح يناير  ابلنسبة للنقل الطرقي للبضائع حلساب الغري بة املعنية ابلتجديد،جيب على مالك املرك
 .2019اير ، جيب على الشريك أو الشركاء مالكي املركبة، أن يكونوا مقيدين ابلسجل املذكور قبل فاتح ين2019فاتح يناير  بعد بشخص اعتباري أسس

 : لالستفادة من املنحة املذكورة جيب على املقاولة االستجابة للشروط التالية

 وضع املركبة املزمع جتديدها رهن إشارة اإلدارة أو اجلهة املكلفة من طرفها، هبدف إتالفها وسحبها النهائي من السري على الطرق؛ -
 صوص التشريعية و التنظيمية اجلاري هبا العمل؛وجوب توفر املركبة املقتناة على أجهزة السالمة طبقا للن -

وابلنسبة . لتجديدا موضوعالوزن اإلمجايل املأذون به للمركبة حمملة االلتزام ابقتناء مركبة جديدة ذات وزن إمجايل مأذون به للمركبة حمملة يساوي أو يفوق  -
ابقتناء مركبة جديدة  مطن، االلتزا 3,5 طن و يقل أو يساوي 3يفوق أو يساوي  ذات وزن إمجايل مأذون به للمركبة حمملة نقل البضائعالصغرية ل للشاحنات

 .طن 3,5ذات وزن إمجايل مأذون به للمركبة حمملة يفوق 
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 موقف الحكومة المكررة : مادة إضافية  7المادة 
نح مثن اقتناء املركبة لمايل لوميكن للناقل اقتناء مركبة جديدة واحدة ذات حمرك مقابل االستفادة من منحة أو منحتني أو ثالث منح جتديد على أال يتجاوز املبلغ اإلمج

 اجلديدة.
 : حيدد مبلغ منحة التجديد على النحو التايل

 النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير )مركبة وات محرك(

 مبلغ املنحة بالدرهم
 

موضوع  عمر املركبة

 اإلتالف

ب   املذأون  الوز  اإلجمالي 

 14للمركبة محملة يفوق 

 طن

ب   املذأون  الوز  اإلجمالي 

يفوق  أنمحملة يعادل للمركبة 

 طن 14يعادل  أنطن نيقل  8

الوز  اإلجمالي املذأون  ب  

 3.5يفوق  للمركبة محملة

 طن 8يقل عنطن ن 

 سنة 20ن يقل عن  15يفوق  165.000 190.000 270.000

 سنة 20يفوق يعادل أن  140.000 160.000 235.000

 -مركبة جارة –النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير 

غ املنحة بالدرهممبل موضوع اإلتالف عمر املركبة   

 سنة 20ن يقل عن  15يفوق  340.000

 سنة 20يعادل أن يفوق  280.000

 –نصف مقطورة أن مقطورة  -النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير 

موضوع اإلتالف عمر املركبة مبلغ املنحة بالدرهم  

 سنة 20ن يقل عن  15يفوق  130.000

 سنة 20دل أن يفوق يعا 100.000
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 موقف الحكومة المكررة : مادة إضافية  7المادة 
 وات نز  إجمالي مذأون  ب  للمركبة محملة نقل البضائعالصغيرة ل الشاحنات

 طن 3,5 طن ن يقل أن يساني  3يفوق أن يساني 

موضوع اإلتالف عمر املركبة مبلغ املنحة بالدرهم  

 سنة 20ن يقل عن  15يفوق  165.000

 سنة 20يعادل أن يفوق  140.000

 املخصصة إلغاثة املركبات املركبات وات محرك

 مبلغ املنحة بالدرهم

 عمر املركبة

 موضوع اإلتالف

الوز  اإلجمالي 

ون  ب  ذأامل

للمركبة محملة 

 طن 14يفوق 

 ب  املذأون  الوز  اإلجمالي 

ن أللمركبة محملة يعادل 

طن نيقل ان يعادل  8 يفوق 

 طن 14

الوز  اإلجمالي 

املذأون  ب  للمركبة 

طن  3,5 محملة يفوق 

 طن 8عن  قلني

الوز  اإلجمالي 

املذأون  ب  للمركبة 

يعادل أن  محملة

 طن 3,5عن  يقل

270.000 190.000 165.000 100.000 
سنة  15يفوق 

 سنة 20نيقل عن 

235.000 160.000 140.000 60.000 
 20يفوق يعادل أن 

 سنة

 . املخصصة إلغاثة املركباتت حمرك منحة تكسري مركبات النقل الطرقي للبضائع حلساب الغري و املركبات ذا2 .

 ينبغي أن تستجيب املركبة املعنية هبذه العملية للشروط املتعلقة ابلعمر وامللكية واالستغالل التالية :
حيتسب  لنقل،ابسنة عند اتريخ إيداع طلب منحة تكسري املركبة لدى املصاحل املختصة التابعة للسلطة احلكومية املكلفة  )15(أن يتجاوز عمرها مخسة عشر  -

 ؛ ألول مرة الشروع يف استخدامهامن اتريخ ابتداء 
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 موقف الحكومة المكررة : مادة إضافية  7المادة 
 ( شهرا قبل اتريخ إيداع طلب منحة التكسري السالف الذكر؛24( على األقل خالل األربعة وعشرون ) 6أن تكون يف وضعية استغالل ملدة ستة أشهر )  -

 ريك أو عدة شركاءيف ملكية ش، على األقل سنة قبل اتريخ إيداع الطلب، أو كسريطلب االستفادة من منحة التاليت تقدمت ب املقاولةأن تكون يف ملكية  -
 يف الشخص االعتباري الذي تقدم ابلطلب، على األقل سنة قبل اتريخ إيداع الطلب من طرف هذا الشخص االعتباري.

، وإذا تعلق 2019اير يكون مقيدا ابلسجل اخلاص ابملهنة قبل فاتح ينأن  جيب على مالك املركبة املعنية ابلتكسري ابلنسبة للنقل الطرقي للبضائع حلساب الغري
 .2019، جيب على الشريك أو الشركاء مالكي املركبة، أن يكونوا مقيدين ابلسجل املذكور قبل فاتح يناير 2019األمر بشخص اعتباري أسس بعد فاتح يناير 

 ة للشروط التالية :لالستفادة من املنحة املذكورة، جيب على املقاولة االستجاب
 وضع املركبة املزمع تكسريها رهن إشارة اإلدارة أو اجلهة املكلفة من طرفها هبدف إتالفها وسحبها النهائي من السري عرب الطرق؛ -

هة اإلدارة أو اجل ( سنوات، خالل الثالث سنوات اليت تلي اتريخ إيداع أول مركبة يراد تكسريها رهن إشارة10عدم اقتناء مركبة يفوق عمرها عن عشر ) -
 املكلفة من طرفها، وذلك هبدف إتالفها وسحبها النهائي من السري عرب الطرق.

 حيدد مبلغ املنحة على النحو التايل:

 نقل البضائع لحساب الغير )مركبة وات محرك(

 مبلغ املنحة بالدرهم

موضوع اإلتالف عمر املركبة ة ب  للمركب املذأون  الوز  اإلجمالي  

 طن14 يفوق محملة 

 الوز  اإلجمالي املذأون  ب  للمركبة محملة

 طن 14عن يقل طن ن  3.5يفوق 

 سنة 20ن يقل عن  15يفوق  135.000 165.000

 سنة 20يفوق يعادل أن  115.000 140.000
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 موقف الحكومة المكررة : مادة إضافية  7المادة 
 -مركبة جارة –النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير 

موضوع اإلتالف عمر املركبة مبلغ املنحة بالدرهم  

 سنة 20ن يقل عن  15يفوق  200.000

 سنة 20يعادل أن يفوق  170.000
 

 –نصف مقطورة أن مقطورة  -النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير 

موضوع اإلتالف عمر املركبة مبلغ املنحة بالدرهم  

 سنة 20ن يقل عن  15يفوق  55.000

 سنة 20يعادل أن يفوق  45.000

 املركباتاملركبات وات محرك املخصصة إلغاثة 

 املذأون  الوز  اإلجمالي 

ب  للمركبة محملة 

 طن 14يفوق 

ب   املذأون  الوز  اإلجمالي 

ن أللمركبة محملة يعادل 

ن يعادل أطن نيقل  8يفوق 

 طن 14

الوز  اإلجمالي 

املذأون  ب  

للمركبة محملة 

طن  3,5يفوق 

 طن 8نيقل عن

الوز  اإلجمالي املذأون  ب  

أن يعادل  للمركبة محملة

 طن 3,5ن يقل ع

موضوع اإلتالف عمر املركبة  

 سنة 20نيقل عن  15يفوق  45.000 55.000 100.000 125.000

 سنة 20يفوق يعادل أن  25.000 30.500 57.000 70.000
 

 ل القيمة املتفق عليه بينهما. إتالفها مقابيف حالة تكليف اإلدارة جلهة معينة للقيام بعملية إتالف وتكسري املركبات وجب عليها أن تؤدي لفائدة اإلدارة عن كل مركبة مت
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 موقف الحكومة المكررة : مادة إضافية  7المادة 
III.- منحة تجديد املركبات من صنف )ج( و من صنف )د( و من صنف )ه ج( املخصصة لتعليم السياقة 

خصصة منحة جتديد املركبات من صنف )ج( ومن صنف )د( ومن صنف )ه ج( امل 2023ديسمرب  31إىل  2019حتدث خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير 
 لتعليم السياقة.

غالل مؤسسة أن يتوفر على ترخيص الست املخصصة لتعليم السياقة املعنية ابلتجديد،( ه ج) صنف من و( د) صنف من و( ج) جيب على مالك املركبة من صنف
 .2019لتعليم السياقة قبل فاتح يناير 

 : ابة للشروط التاليةلالستفادة من املنحة املذكورة جيب على مؤسسة تعليم السياقة االستج

 وضع املركبة املزمع جتديدها رهن إشارة اإلدارة أو اجلهة املكلفة من طرفها، هبدف إتالفها وسحبها النهائي من السري عرب الطرق؛ -

 وجوب توفر املركبة املقتناة على أجهزة السالمة طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية اجلاري هبا العمل. -

قة السياقة ابقتناء مركبة جديدة، من نفس صنف املركبة الذي مت التصريح به، واليت تتوفر فيها شروط االستعمال والتهيئة التقنية املتعل التزام مؤسسة تعليم -
 ابملركبات املخصصة لتعليم السياقة.

 :ينبغي أن تستجيب املركبة املعنية هبذه العملية للشروط املتعلقة ابلعمر وامللكية واالستعمال التالية
سنة عند اتريخ إيداع طلب منحة جتديد املركبة لدى املصاحل املختصة التابعة للسلطة احلكومية املكلفة ابلنقل، حيتسب  )15(أن يتجاوز عمرها مخسة عشر  -

 ؛ألول مرة الشروع يف استخدامهامن اتريخ ابتداء 

( شهرا السابقة لتاريخ إيداع طلب منحة التجديد 12ل االثين عشر )( أشهر على األقل بدون انقطاع خال3أن تكون يف وضعية استغالل ملدة ثالثة ) -
 السالف الذكر؛

 أن تكون يف ملكية مؤسسة تعليم السياقة اليت قامت إبيداع طلب االستفادة من هذه املنحة، على األقل سنة قبل اتريخ إيداع الطلب. -

 رة ملزاولة هذا النشاط.جيب أن تتوفر مؤسسة تعليم السياقة على رخصة مسلمة من طرف اإلدا
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 موقف الحكومة المكررة : مادة إضافية  7المادة 
 

 حيتسب عمر املركبة ابتداء من اتريخ أول شروع يف استخدامها. وحيدد مبلغ املنحة حسب اجلدول التايل:
 

 مركبة مخصصة لتعليم السياقة

 مركبة صنف "ه ج"

 )املقطورة أن نصف املقطورة(

مركبة صنف "ه ج" 

 )املركبة الجارة(
املركبةصنف  مركبة صنف "ج" مركبة صنف "د"  

 بالدرهممبلغ املنحة  190.000 300.000 200.000 120.000

 

- IV تتحمل ميزانية مرفق الدنلة املسير بصورة مستقلة املسمى "مديرية النقل عبر الطرق نالسالمة الطرقية" التابع للسلطة الحكومية املكلفة 

 IIIن  IIن  I( درهم، تمويل املنح املحدثة بموجب البنود 250.000.000بالنقل، في حدند سقف سنوي ال يقل عن مائتي  نخمسي  مليو  درهم )

 من هذه املادة ، نعند االقتضاء، يمكن رصد مساهمة من امليزانية العامة لهذا الغرض لفائدة مرفق الدنلة املسير بصورة مستقلة املذكور.

 سقف امليزانية املرصودة لهذه الغاية.يتم صرف منح تجديد ن منح تكسير املركبات املشار إليها أعاله في حدند 
 

ربيع  6 بتاريخ 1.17.110 رقم الشريف الظهري بتنفيذه ، الصادر2018 املالية للسنة  68.17 رقم املالية من قانون املكررة 11املادة  تنسخ  أحكام -ب.
 .(2017 ديسمرب 25) 1439اآلخر 
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  نص المادة
 كما وافق عليه مجلس النواب

 نص المادة
 موقف الحكومة المستشارين مجلسكما عدلها  



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

 قراءة ثانية في إطار                                                                                                                             

    

172 

 مدونة حتصيل الديون العمومية
11املــادة   

،  2019تتمم على النحو التايل ، ابتداء من فاتح يناير تغري و 
مبثابة  15-97من القانون رقم  138)الفقرة االوىل( و 23 املادتنيأحكام 

-175الظهري الشريف رقم  همدونة حتصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذ
 ( ، كما وقع تغيريه2000ماي  3) 1421من حمرم  28الصادر يف  00-1

 :وتتميمه 
ختضع أوامر املداخيل املتعلقة ابلديون املشار  -)الفقرة االوىل( . 23املادة "

 يف التأخريجزاءات عند أعاله واليت ال ترتتب عنها  2املادة "       إليها يف
  .سنواي" % 6، لزايدة بنسبة  األداء

  ..………………………:تتقادم -. 138ادة امل"

 : مبضي ................................... فيما خيص الغرامات -"

 ( ابلنسبة للعقوابت اجلنائية ؛15سنة ) مخسة عشر *"

 ( ابلنسبة للعقوابت اجلنحية ؛4سنوات )أربع  *"

 .( ابلنسبة للعقوابت عن املخالفات1) سنة *"

 (.15.......................سنة )....فيما خيص املصاريف -"

انة استنفاذ قرار اإلدوتسري آجال التقادم املنصوص عليها أعاله ابتداء من "
 .طرق الطعن العادية

 
 

 

ن العموميةمدونة حتصيل الديو   

11املــادة   
تتمم على النحو التايل ، ابتداء من فاتح يناير تغري و 

من  138و 100)الفقرة االوىل( و 23 املواد، أحكام  2019
مبثابة مدونة حتصيل الديون العمومية الصادر  15-97القانون رقم 

من حمرم  28الصادر يف  1-00-175الظهري الشريف رقم  هبتنفيذ
 :وتتميمه  ( ، كما وقع تغيريه2000ماي  3) 1421

ختضع أوامر املداخيل املتعلقة ابلديون  -)الفقرة االوىل( . 23املادة "
جزاءات  عند أعاله واليت ال ترتتب عنها  2إليها يف املادة "املشار 
 " .سنواي % 6لزايدة بنسبة "،  يف األداء التأخري

 .........................ال ميكن للمصفني -. 100املادة "
ميتلكون تلك  "................................................

 .األموال
تقال ملكية تفويت أو ابنبغري أنه عندما يتعلق أمر املبالغ املودعة "

والعدول على شهادة مسلمة من مصاحل  يقتصر املوثقون" ،عقار
 رتثبت أداء حصص الضرائب والرسوم املثقل هبا العقا"التحصيل "

 .أعاله" 95طبقا للمادة 
 

   

  
 

يهدف هذا التعديل من الى مالءمة 
من مدونة تحصيل  100المادة 

الديون العمومية مع مقتضيات 
 مدونة.من نفس ال 95المادة 
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  نص المادة
 كما وافق عليه مجلس النواب

 نص المادة
 موقف الحكومة المستشارين مجلسكما عدلها  

...............................................................ينقطع "
  .اململكة .........".....................

 

 

ميتلكون تلك  .......................وابلنسبة لكتاب الضبط "
 .األموال

 ابلتحصيل أبي ..............................يتعني على املودع "
 ".طلب

  ..………………………:تتقادم -. 138املادة " 

 ................................... فيما خيص الغرامات -"
 : ضيمب

 ( ابلنسبة للعقوابت اجلنائية ؛15سنة ) مخسة عشر *"

 ( ابلنسبة للعقوابت اجلنحية ؛4سنوات )أربع  *"

 .( ابلنسبة للعقوابت عن املخالفات1) سنة *"

 (.15...........................سنة )فيما خيص املصاريف -"

قرار  فاذاستنوتسري آجال التقادم املنصوص عليها أعاله ابتداء من "
 .اإلدانة "طرق الطعن العادية

......................................................ينقطع "
 " .اململكة ........."..............................
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  نص المادة
 كما وافق عليه مجلس النواب

 نص المادة
 موقف الحكومة المستشارين مجلسكما عدلها  

 بصورة مستقلة ةسري امللدولة ا مرافق

 إحداث مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة
 16املادة 

بصورة مستقلة  مسريانلدولة ل نمرفقا، 2019 ابتداء من فاتح يناير ،دثحي
 التاليني:

عمري ؛فة ابلت" التابعة للوزارة املكلأبكادير"املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية  -  
" التابعة للوزارة املكلفة ابلتعمري .وجدة"املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ب -  

 

 بصورة مستقلة ةسري امللدولة ا مرافق

 إحداث مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة
 16املادة 

بصورة  املسريةدولة ال ، مرافق2019 ابتداء من فاتح يناير ،دثحت
 : ةمستقلة التالي

املكلفة  " التابعة للوزارةأبكادير"املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية  -
 ابلتعمري ؛

كلفة " التابعة للوزارة املوجدة"املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ب -
 ابلتعمري؛ 

 "املركز االستشفائي اإلقليمي مبديونة" التابع لوزارة الصحة. -
 

 
يهدف هذا التعديل إلى إحداث مرفق 

ولة مسير بصورة مستقلة للد
يسمى"المركز االستشفائي اإلقليمي 
بمديونة"، على إثر صدور قرار وزير 

المتعلق  3370.18الصحة رقم 
بتحديد الئحة المؤسسات الصحية 
المكونة للشبكة االستشفائية التابعة 
لوزارة الصحة  بالجريدة الرسمية 

 .2018نونبر  29بتاريخ 
 50 تحيين المادةمت و للمالئمة 

)الجدول  57)الجدول "أ"( والمادة 
 )الجدول "و". 58"هـ"( والمادة 

 
 
 



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

 قراءة ثانية في إطار                                                                                                                             

    

175 

 

 
 نص المادة

 موقف الحكومة مجلس المستشارينكما عدله  
 إضافة مادة جديدة:

 تغيري احلساب املرصد ألمور خصوصية
 "الصندوق الوطين لتنمية الرايضة املسمى "

املكررة 27 املادة  
الصادر  ،29-86رقم  1987من قانون املالية لسنة  32أحكام املادة  ،2019تداء من فاتح يناير اب ،على النحو التايل تغري

( ، كما وقع تغيريها 1986ديسمرب  31) 1407من ربيع اآلخر  28بتاريخ  1-86-352بتنفيذه الظهري الشريف رقم 
 : وتتميمها

 .. نفقاته.رغبة ..................................... -.I -. 32 املادة"
"II .– : يتضمن هذا احلساب 

 "يف اجلانب الدائن:
 الرصيد ............................................ الرايضي"؛ -1"

 حصيلة .......................................... الرايضي"؛ -املكرر1"

 ؛مجيع حصيلة ......................................... الرايضية -2"

 املوارد املتنوعة ...................................................... للدولة؛ -3"

 الدفعات ....................... الدولة؛ -4"

 اهلبات .....................؛ -5"

 أموال .............؛ -6"

 
الجانب الدائن لهذا  يهدف هذا التعديل الى تغيير

الحساب، و ذلك بحذف الموارد المستوفاة فيما يتعلق 
باإلعالنات داخل المنشآت الرياضية التابعة للسلطة 

 .الحكومية المكلفة بالرياضة
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 نص المادة
 موقف الحكومة مجلس المستشارينكما عدله  

 .2006القسط .......................................... املالية -7"

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

 )الباقي ال تغيري فيه(
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 50المادة 
 تبرير التعديل التعديل المقترح  النص الحالي

 الباب الثالث
 أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

 50املادة 
................................................................................حتدد

 ذلك : ....................
....................................................................... 

 الجدول )أ(

  50)  المادة(

 المسيرة الدولة مرافق ميزانيات و العامة الميزانية لمداخيل اإلجمالي التقييم جدول

  2019  المالية للسنة للخزينة الخصوصية الحسابات أصناف و مستقلة بصورة

 )لدرهمبا(

- Iالميزانية العامة 

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

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

 

II- مستقلة  بصورة المسيرة الدولة مرافق 

 )بالدرهم(

 
 بيان المرافق الرمز

 موارد سنة
 2019 

  
  

   الجزء األول : موارد اإلستغالل

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

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

 الباب الثالث
 أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

 50املادة 
............................................................................حتدد

 ذلك : ........................
.................................................... 

 لجدول )أ(ا

  50)  المادة(

 المسيرة الدولة مرافق ميزانيات و العامة الميزانية لمداخيل اإلجمالي التقييم جدول

  2019  المالية للسنة للخزينة الخصوصية الحسابات أصناف و مستقلة بصورة

 )بالدرهم(

- Iالميزانية العامة 
        .......................................... 

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

 

II- مستقلة  بصورة المسيرة الدولة مرافق 

 )بالدرهم(

 
 بيان المرافق الرمز

 موارد سنة
 2019 

  
  

الجزء األول : موارد 
 تغاللاإلس

  

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

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

 
 

للمالءمة مع التعديل 

 المتعلق بإحداث مرفق

لدولة المسير بصورة ا

التابع لوزارة  مستقلة

الصحة  المسمى " 

المركز االستشفائي 

 االقليمي بمديونة".   
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………..……. ......................................... ……………… 

.....................… 
 الصحةوزارة 

………………….……..… 
 

……………….. 

………………… …………………………… …………………. 

4.1.1.0.0.12.086 …………………………. ……………… 

    
 مجموع

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

  

 

 االستثمار: موارد  الثانيالجزء 
..................... 

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

 

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

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

 

4.1.2.0.0.12.086 
 

 

 

 

 وزارة الصحة
 
 
 
 
 

…………..…….………… 
 

.………………………… 
 

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

 

 مجموع

 
 
 

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

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

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

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

  

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

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

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

.....................… 
 الصحةوزارة 

………………….… 
 

……………….. 

………………… ……………………… ………………… 

4.1.1.0.0.12.086 
………………………

…. 
………………… 

4.1.1.0.0.12.087 

 
المركز االستشفائي االقليمي 

 بمديونة   
 

 مجموع

- 
 

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

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

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

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

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

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

 

: موارد  الثانيالجزء 
 االستثمار

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

 

 

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

.................... 
.......................4.1.2

.0.0.12.086 
 

 

 

4.1.2.0.0.12.087 

 

 وزارة الصحة
....................... 

 

…..…….………………… 
 

………………….……… 

 

المركز االستشفائي االقليمي 
 بمديونة   

 

 مجموع

 
 
 

- 
 

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

 

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

........................................ ............................ .....................   
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 57المادة  
 تبرير التعديل التعديل المقترح  النص الحالي

II- تقلةميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مس 
 57املادة 

 ..........................................................................درهم. ددحي
 .............................هذا."ه"و توزع .................................اجلدول 
 (هالجدول )

 ( 57ة الماد(

 المسيرة الدولة بمرافق الخاصة اإلستغالل لنفقات المؤسسة أو الوزارة بحسب التوزيع

 2019  المالية للسنة مستقلة بصورة

 )بالدرهم(

 
 بيان المرافق الرمز

 اعتمادات األداء
 2019 لسنة 

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

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

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

.....................… 
 الصحةوزارة 

………………….……..… 
 

……………….. 

………………… …………………………… …………………. 

4.2.1.1.0.12.086 …………………………. …………………… 

     
 الدولة بمرافق الخاصة اإلستغالل نفقات مجموع

 الصحة لوزارة التابعة مستقلة بصورة المسيرة

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

 II- ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 
 57ادة امل

 ..............................................................................درهم. ددحي
 .................................هذا."ه"و توزع ................................اجلدول 

 (هالجدول )

 ( 57ة الماد(

 بصورة المسيرة الدولة بمرافق الخاصة اإلستغالل لنفقات المؤسسة أو الوزارة بحسب التوزيع

 2019  المالية للسنة مستقلة

 )بالدرهم(

 
 بيان المرافق الرمز

 اعتمادات األداء
 2019 لسنة 

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

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

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

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

.... 
…………………… 

.....................… 
 الصحةوزارة 

………………….……. 
 

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

 

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

………………… ………………………… 

4.2.1.1.0.12.086 ……………………… 

4.2.1.1.0.12.087 
المركز االستشفائي االقليمي 

 ة   بمديون

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

 
للمالءمة مع   

التعديل المتعلق 

لدولة ا بإحداث مرفق

المسير بصورة 

التابع  مستقلة

لوزارة الصحة  

المسمى " المركز 

االستشفائي االقليمي 

 بمديونة". 
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................................ 

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

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

 

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

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

  
 

 الخاصة اإلستغالل نفقات مجموع
 مستقلة بصورة المسيرة الدولة بمرافق

 الصحة لوزارة التابعة

  

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

............................. ............................ .....................  
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 58المادة 
 تبرير التعديل التعديل المقترح  النص الحالي

 58 املادة
 .........................................................................األداء. ............ددحي 

 .....................................هذا."و"و توزع .....................................اجلدول 
" و"  الجدول  - 

58) ) ة الماد        

 2019  المالية للسنة مستقلة بصورة المسيرة الدولة بمرافق الخاصة ماراإلستث لنفقات المؤسسة أو الوزارة بحسب التوزيع

 )بالدرهم(

 
 الرمز

 بيان المرافق
 اعتمادات األداء

 2019 لسنة 

 االلتزاماعتمادات 
و ما  2020 سنة في  

 يليها
 المجموع

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

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

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

...............… 
 الصحةوزارة 

………….… 
 

………… ………….. ……. 

…………… …………… …………. …………… ……… 

4.2.2.2.0.12.086 ………… ………… ………… ……… 

     
 نفقات مجموع

 الخاصة االستثمار

 المسيرة الدولة بمرافق

 عةالتاب مستقلة بصورة

 الصحة لوزارة

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

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

 
........... 

    

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

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

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

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

    

  

 

 ..............................................................................األداء. ددحي 58 املادة
 ...هذا..................................."و"و توزع ................................اجلدول 

" و"  الجدول  - 
58) ) ة الماد        

  2019  المالية للسنة مستقلة بصورة المسيرة الدولة بمرافق الخاصة اإلستثمار لنفقات المؤسسة أو الوزارة بحسب التوزيع

 )بالدرهم(
 بيان المرافق الرمز

 اعتمادات األداء
 2019 لسنة 

 االلتزاماعتمادات 
 2020 سنة في  

 و ما يليها
 وعالمجم

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

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

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

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

 الصحةوزارة 
…………… 

 
………… 

 
……… 

 
……… 

…………… ………… ………… ………… ……… 

4.2.2.2.0.12.086 ………… ………… ……… …… 

4.2.2.2.0.12.087 
 

المركز االستشفائي 
 االقليمي بمديونة   

 
 

 االستثمار نفقات مجموع

 الدولة بمرافق الخاصة

 مستقلة بصورة المسيرة

 الصحة لوزارة التابعة

- 
 
 

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

- 
 
 

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

- 
 
 

......... 

    

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

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

 
 
 

للمالءمة مع 

التعديل 

المتعلق 

 بإحداث مرفق

لدولة المسير ا

بصورة 

 التابع مستقلة

لوزارة الصحة  

المسمى           

"المركز 

ائي االستشف

االقليمي 

 بمديونة". 
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 النائب عمر بالفريجتيجة التصويت على التعديل املقدم من طرف ن

 عن الحزب االشتراكي املوحد

 ،2019برسم السنة املالية  80.18بخصوص مشروع قانون املالية رقم 

 في قراءة ثانية
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 عمر بالفريجالنائب من طرف  املقدم التعديلنتيجة التصويت على 

 عن الحزب االشتراكي الموحد
 ، في قراءة ثانية2019برسم السنة املالية  80.18بخصوص مشروع قانون املالية رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املادة رقم التعديل
 نتيجة التصويت

 مالحظات
افقون   املمتنعون  املعارضون  املو

1 

 5املادة 

 الفصل التاسع

 

ملل  100في كل  غرامات أو أقل 5 ---

 درهم 30... 

ملل  100غرام في كل  10و 5مابين  ---

 درهم 45... 

ملل     100غرام في كل  10ما فوق ---

 درهم 90... 

 

 تعديل غير مقبول  05 26 01
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شروع قانون مل املواد املعدلةجدول التصويت على 

  2019برسم السنة املالية  80.18رقم  املالية

 مجلس املستشارينمن طرف  ةاملحال

 في قراءة ثانية
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 املواد املعدلة   

  في قراءة ثانية  

 املالحظات نتيجة التصويت

افقون   املمتنعون  املعارضون  املو

 الجمركية مقتضيات

 3املادة 

  - 1 - 42الفصل 
  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

  5املادة 

 9الفصل 
  دالأح 27 5

  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 6املادة 

  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع مكرر  6املادة 

 مقتضيات ضريبية

 57املادة 

13° 
  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

  57املادة 

21° 
  ـــــــــــــــــــاعإجمـــــــــــــــــــــــــ

 – I- 92املادة 

19° 
  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

 100املادة 

 حذف فقرة
  الأحد 5 27

 123املادة 

37° 
  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

 129املادة 

28° 
  01 الأحد 31

 V - 129املادة 

8° 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــاعإجمـــــــــــ

 135املادة 

17° 
  01 الأحد 31

  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع املكررة 169املادة 

 جيم - XVI – 247املادة 

7...) 
  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

  ــــــــــــــــــــــــــــــاعإجمــــــــــــــ باء - I– 252املادة 
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 260املادة 

16° 
  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع II - 261املادة 

  I 22 06 04 - 7املادة 

 IIالبند  – 7املادة 

 املتعلق بتتميم املدونة العامة للضرائب

 د جديدةبموا

  01 الأحد 31 املكررة 160املادة 

  الأحد II 26 06 - 7املادة 

 مقتضيات مختلفة

  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع املكررة : مادة إضافية 7املادة 

  01 الأحد 31 11املادة 

  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 16املادة 

  الأحد 5 27 املكررة 27املادة 

  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 50املادة 

  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 57املادة 

  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 58املادة 
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 ئية الصيغة النها

   80.18رقم مشروع قانون املالية من  5للمادة 

  2019للسنة املالية 

 لجنة املالية والتنمية االقتصاديةاملصادق عليها من طرف و 

 مجلس النواب ب

 في القراءة الثانية
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 الضرائب الداخلية على االستهالك
 5المادة 

 

  هذا الفصل: حتدد وفقا ............ واملفصلة يف -.9الفصل 

 املكوس الداخلية على استهالك املشروابت والكحول املرتبة على أساس الكحول (أ
 المقادير )بالدراهيم( وحدة التحصيل بيـان المنتجـــات

المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة  -( 1
وغيرها معطرة كانت أو غير معطرة، الليمونادا المحضرة 

 صير الليمون الحامض :بع

 ـ هيكتولتر 1
 حجم

 

المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة  -أ( 
وغيرها، المعطرة بإضافة نسبة أقل من عشرة في المائة 

( من عصير الفواكه الصالحة لألكل أو ما يعادلها من %10)
 العصير المركز

 
 
 

 
 
 

 45,00 كذلك ................محتوية على سكر......  - - 
 ............. ............... غيرها................................... - - 

المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة  -ب( 
( أو أكثر من 10%وغيرها المعطرة بإضافة عشرة في المائة )

ما يعادلها من العصير عصير الفواكه الصالحة لألكل أو 
 المركز

 
 
 

 
 
 

 15,00 كذلك محتوية على سكر......................  - - 
 ............. ............... غيرها.................................... - - 

 ............. ............... ..................................... -ج( 
( 6%ا المحضرة بنسبة أقل من ستة في المائة )الليموناد -د( 

من عصير الليمون الحامض أو ما يعادلها من العصير 
 المركز

  

 45,00 كذلك محتوية على سكر......................  - - 
 ............. .............. ....غيرها...............................  - - 

( أو أكثر 6%نسبة ستة في المائة )الليمونادا المحضرة ب -ه( 
 من عصير الليمون الحامض أو ما يعادله من العصير المركز

  

 15,00 كذلك محتوية على سكر......................  - - 
 ............ .............. غيرها................................... - - 

ية عملية "مشروب مستخلصات الملت" لم يخضع أل –و( 
تخمير، محضر بالماء 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 
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"المشروبات المقوية" المحتوية على عناصر الكافيين،  -ز( 
والطورين والكلكوغونولكتون أو المحتوية على األقل على 

 ............عنصرين منها ...
2....................................... ) 

…………………………………….. 

 
 كذلك

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

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

 
600,00 

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

 


